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   الجدار الفوالذي مؤشر لحرب إسرائيلية جديدة على غزة : مشعل .1

 أمس، مـن تـداعيات إقامـة الجـدار          حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل،        :دمشق
الفوالذي على الحدود المصرية مع قطاع غزة، معتبراً أن ذلك مؤشر على قرب حرب إسرائيلية جديـدة                 

  .على قطاع غزة
ال يليق أن تحاصر غزة أكثر ممـا هـي          : "وقال مشعل في لقاء مع قناة القدس الفضائية بث مساء أمس          

اب الحرب التي يتوعد بها نتنياهو وباراك وهي حرب سـتكون      محاصرة، وإقامة الجدار مؤشر على اقتر     
  ".انتقامية لفشل االحتالل في الحرب السابقة، سعياً إلى إسقاط حماس والقضاء على المقاومة وتطويع غزة

إن هذا الجدار لن يمنع السالح الذي قد يأتي بطرق وأساليب مختلفة، لكنـه سـيمنع الغـذاء                  : "وأضاف
، داعياً مصر إلى الكشف عن حقيقة ما يجري         "شريان الحياة في غزة اآلن هي األنفاق      والدواء والحليب، ف  

  .ألن غزة تحتاج إلى مصر ومن حق أهلها أن يعيشوا حياة كريمة
بصرف النظر عما يقوله المصريون حالياً فإن الشواهد تكفي، ومن ذلك ما قالته مفـوض               : "وتابع مشعل 

ول في الخارجية األمريكية جيفري فلتمان، فضالً عن روايات الشهود          عام األونروا كارين أبو زيد والمسئ     
  ".على األرض

وأوضح أنه بالتأكد من وجود تفاصيل الجدار على األرض فإن هذا سيكون مؤشراً واحتياطاً استباقياً قبل                
  .شن حرب جديدة على قطاع غزة إلضعاف القدرة على المقاومة والصمود

  تنازالت للمصالحة
: صالحة الوطنية، أكد مشعل أن حركته قدمت الكثير من التنازالت حتى تنجح المصالحة، وقال             وحول الم 

ذهبنا إلى كل مكان بال نتيجة، الذي حصل أن الذين راهنوا على الحصار وراهنوا على الحـرب ولـم                   "
  ".ينجح رهانهم وخرجت حماس بعدهما أقوى مما كانت، اقتنعوا بعد ذلك بالمصالحة

ظلم كبير للحركة، الفتاً    ، هام حماس بتعطيل المصالحة ورفض التوقيع على الورقة المصرية        واعتبر أن ات  
كنا ننظـر بعـد     : "إلى أنه تم قطع شوط كبير في العناوين السياسية المختلفة وتم االتفاق عليها، مستدركاً             

 هذه الورقة فيها قضايا     االتفاق على تفاصيل عديدة أن تأتي ورقة نهائية تمثل ما توافقنا عليه، ففوجئنا أن             
  ". مهمة تخالف ما اتفقنا عليه

وشدد على أن مطلب حماس في هذا اإلطار هو فقط التدقيق في الورقة المصرية والنظر في الجمل التي                  
أرادت هـذه التعـديالت     " الضغوط األمريكية واإلسـرائيلية   "أضيفت دون االتفاق عليها، مشيراً إلى أن        

  ".الحةلتضعف موقف حماس من المص
  التعنت اإلسرائيلي
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وفيما يتعلق بآخر التطورات حول صفقة تبادل األسرى، أكد مشعل أن قرار قيادة حركة حماس أال يـتم                  
لكن ال بأس   "، واستدرك   "حتى نسهم في نجاحها وليس تخريبها     "الحديث في اإلعالم حول تفاصيل الصفقة       

  ".د والتعنت اإلسرائيليأن نقول إن الذي  ما زال يؤخر إتمام الصفقة هو التشد
منذ أسرنا شاليط ودخلت الوساطات، نتابع التفاصيل عبر لجنة مختصة تدير هذا التفاوض غير              "وأضاف  

المباشر، حصل تقدم، كان هناك فيتو إسرائيلي على عناوين عديدة غير أننا استطعنا اختـراق بعـضها،                 
  ".دات والرموزتتعلق بالقيا) إسرائيل(لكن الزال هناك عقد تتعنت عندها 

نحتاج إلى أن نتابع هذا الملف بدقـة        : "وقال" الصفقة ستبرم عندما تتحقق مطالب الحركة     "وأكد على أن    
حتى نصل ألفضل سقف متاح على أمل أن نتمكن بوسائل أخرى أن نفـرج عـن بـاقي أسـرانا مـن                      

  ". السجون
وسجناء مـن جميـع الفـصائل       ولفت إلى أن حماس تضع في االعتبار أن تشمل الصفقة رجاال ونساء،             

  .الفلسطينية، إضافة إلى أسرى من القدس والداخل الفلسطيني المحتل وعدد من األسرى العرب
كما نوه إلى أن الصفقة ستشتمل أسرى من ذوي المؤبدات واألحكام العالية وممن اعتقلوا في االنتفاضـة                 

جتهاد، نحن ال ندير الصفقة بعقلية حزبية       قدرنا أن نحسن اال   : "األولى وبعدها وأثناء وجود السلطة، وقال     
  ".بل بعقلية وطنية

  المقاومة لن تنكسر
إذا ترجـل  : "وفي السياق، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن راية المقاومة لن تنكسر، وقـال     

قائد سينهض قائد، وإذا فشلت محاولة ستنجح أخرى، حماس لم تأت ردا علـى أحـدا مـن المجمـوع                    
  ".ي والعربي، إنما جاءت ردا على االحتالل وإسهاما في مسيرة التحرير الوطنيالفلسطين

من الخطـأ أن نجمـع بـين        : "وحول ما إذا كانت حماس نجحت في المزاوجة بين السلطة والحكم، قال           
، مـشيراً إلـى أن      "السلطة والمقاومة طالما أن األرض محتلة، نقيم الدولة بعد التحرير وامتالك السيادة           

التي ) إسرائيل(وهذا ما أغاظ    "ب الفلسطيني طلب من حماس بأن يكون لها دور في إصالح السلطة،             الشع
أنشأت السلطة لتقوم بدور أمني لحمايتها، وهو الذي دفعها إلى فرض الحـصار علـى هـذه الحكومـة                   

  ".إلسقاطها
 عربية وطرف فلسطيني    الطرف اإلسرائيلي واإلدارة األمريكية والرباعية الدولية وأطراف      "وأكد على أن    

لم يسمحوا للحركة أن تمارس السلطة أصال، فضالً عن أن نزاوج بين المقاومـة والـسلطة، فبادرونـا                  
  ".بالفوضى األمنية والحصار

فراية المقاومة مرفوعة في غزة، ونجحنا في أسـر شـاليط           "وأوضح أن الحركة نجحت في المزاوجة،       
نتصرت المقاومة وخرج اإلسرائيلي مجبرا من غزة دون قيد         ونحن في الحكم، وخضنا معركة الفرقان وا      

أو شرط، المزاوجة في ظل االحتالل ليست سهلة، لكن على األقل حماس ال ترى خيارا إال أن تـزاوج                   
  ".بين السلطة والمقاومة

في الضفة هناك من رموزنا من قتل، هنـاك  : "وبشأن وضع حركة حماس في الضفة الغربية، قال مشعل        
شع، هناك أجهزة دايتون التي دربها لتتصرف بدون ضمير وتنزع الـسالح، وتعتقـل المئـات                تعذيب ب 
  ".تعذبهم

هناك إلغاء للمجالس البلدية التي انتخبت، تعطيل وسطو وإلغاء لمؤسسات المجتمـع المـدني              "واستطرد  
ومـة  وأمالك خاصة يسطى عليها، ما يجري هناك مجزرة تجري تحت سمع الكل ويسكت عنها، ألن حك         

  ".فياض مرضي عنها عند األمريكان
وأكد على أن ما كشفته الغارديان حول مشاركة االستخبارات األمريكية في تعذيب معتقلي حمـاس فـي                 

  ".هذا غيض من فيض مما يجري في الضفة: "الضفة، قال
  مؤسسات غير شرعية
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: س وللمجلس التـشريعي قـال  محمود عبا" المنتهية واليته"وفيما يتعلق بتمديد المجلس المركزي للرئيس  
المجلس المركزي والمجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مؤسسات فاقدة للشرعية، المنظمة            "

إطار محترم حرصنا منذ سنوات على الدخول فيه وإعادة بنائه ولكن منعنا من ذلك، ومنذ أن قررنا ذلك                  
  ". ونحن نمنع من إعادة بناء المنظمة2005في مارس 

هذه المؤسسات فقدت شرعيتها، ثم ما فعله المركزي يخالف القانون، هو مدد للرئاسة والتـشريعي  "وتابع  
وخدع الناس، التشريعي ال يمدد له، القانون األساسي يقول ذلك، الرئاسة غير شرعية والمركزي غيـر                

فـاهم والمـصالحة    شرعي، المؤسسة الشرعية هي المجلس التشريعي، وهذه الحالـة ال يعالجهـا إال الت             
  ".باختصار
إن االستقواء بالجامعة العربية أو بالمجلس المركزي ال يعالج الشأن الفلسطيني الداخلي، يعالجه             "وأضاف  

أن نحترم القانون وقواعد اللعبة الديمقراطية، مشيراً الى أن الشرعية في غزة، وأن الفارق بـين القيـادة              
قاومة، بينما الثقافة في الضفة تتحدث عن أكبر صـحن كنافـة            أن هناك قيادة تؤمن بالم    "بالضفة وغزة،   

  ".وأكبر ثوب فلسطيني
  ال اعتقاالت سياسية 

هناك بعض االعتقاالت على خلفيات     : "ونفى مشعل أن يكون هناك اعتقاالت سياسية في قطاع غزة، وقال          
ن ما يحدث في غـزة      أمنية وليس على خلفية سياسية، نحن مستعدون أن نحكم أي لجنة عربية لتقارن بي             

  .، رافضاً مصطلح تبادل األسرى بين غزة والضفة"وما يحدث في الضفة
التبادل بيننا وبين اإلسرائيليين فقط، فلتفرغ السجون من أي معتقل على خلفية سياسية، أما من               : "وأضاف

  .، مبيناً أن الصورة القاتمة في الضفة لن تدوم"عليه قضية أمنية أو جنائية هذا أمر آخر
  عظماء فلسطين

أهلنا في القدس عظمـاء بانغراسـهم فـي األرض         : "ووجه مشعل التحية لألهل في القدس المحتلة، قائال       
  ".وبصبرهم على االبتالء واالعتداءات اإلسرائيلية الوحشية والمتواصلة، وبدفاعهم عن المقدسات

مسجد األقصى والصالة فيـه      عظماء في أنهم يبادرون إلحياء ال      48إن أهلنا في أراضي الـ      : "وأضاف
والدفاع عنه، كانت القدس عربية فلسطينية وستبقى كذلك، ولن يستطيع أحد تزويـر التـاريخ، والـذي                 

  ".سيحمي القدس هي البندقية والمقاومة والتفاف األمة حول الفلسطينيين في نضالهم
مقاومة ضد االحتالل، والـذي     صبرا آل ياسر، الخيار ألهلنا في الضفة هو ال        : "أما أهل الضفة، فقال لهم    

، موجهاً التحية ألهل قطاع     "سيرفع الظلم عن أهلنا في الضفة هو انطالق المقاومة ضد االحتالل من جديد            
  .غزة والشتات

بعد أن يتم حفظ القرآن الكريم كامال ويحقـق الوحـدة           "واختتم مشعل حديثه بطلب الشهادة في سبيل اهللا         
  ".ير آلة المقاومة الفلسطينية في وجه االحتاللللشعب الفلسطيني ويعمل على تطو

  22/12/2009صحيفة فلسطين، 
  

  تستنكر تصريحات األحمد وتعتبرها ضرباً للوحدة الوطنية ومقدمة للفوضىحماسكتلة  .2
، ممثلة حركة حماس في المجلس "التغيير واإلصالح"استنكر يحيى موسى، النائب عن كتلة : غزة

وات التحريضية التي أطلقها رئيس كتلة حركة فتح البرلمانية عزام األحمد، الدع"التشريعي الفلسطيني، 
، مؤكداً على أن تلك "والتي دعا فيها إلى انتفاضة شعبية ضد الحكومة الفلسطينية الشرعية في قطاع غزة

تأتي في إطار بحث األحمد عن مكانٍ لنفسه في التحالف ضد شعبنا الفلسطيني وضرب وحدته "الدعوات 
إن تصريحات األحمد : "نسخة منه" قدس برس"وقال موسي في بيان صحفي مكتوب، وصل ". طنيةالو

هي مقدمة جديدة لعودة فتح لممارسة الفوضى األمنية وفوضى السالح والفوضى، بعد أن تم تجاوز تلك 
نا المرحلة في القطاع، وهي بمثابة إكمال لمخططات االحتالل التي فشلت في فرض الحصار على شعب
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وأضاف أن إطالق مثل هذه الدعوات ضرب للوحدة الوطنية ". الفلسطيني منذ أكثر من ثالث سنوات
االلتفاف والتأييد الجماهيري لحماس في مهرجان انطالقتها "الفلسطينية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن 

االنتفاضة الشعبية "وأوضح النائب موسى أن . ، على حد قوله"األخير؛ أثار المشاعر السوداء لألحمد
سي "يجب أن تقام في الضفة الغربية المحتلة، من جراء ممارسات ميليشيا عباس وبمساعدة وإشراف الـ

وقوات االحتالل الصهيوني في حمالت االختطاف والتعذيب وارتكاب الجرائم ضد أبناء حركة " آي إيه
  ".المقاومة اإلسالمية حماس والمقاومة في الضفة الغربية

  21/12/2009برس، قدس 
  

  تراجع إدارة أوباما عن موقفها من وقف االستيطانعبد ربه يستبعد  .3
ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الرئيس محمود  أعلن ياسر عبد: االتحاد

ناف العملية عباس وهيالري كلينتون وزيرة الخارجية األميركية، بحثا خالل اتصال هاتفي، إمكانية استئ
  .السياسية مطلع العام المقبل، ومحاولة التغلب على العقبات التي ال تزال قائمة بسبب التعنت اإلسرائيلي

، في الوقت ذاته، ربه، أن تكون هناك اقتراحات أميركية جديدة، في المرحلة الحالية، مستبعداً ونفى عبد
  .الستيطانتراجع إدارة الرئيس باراك أوباما عن موقفها من وقف ا

  22/12/2009االتحاد، اإلمارات، 
  

   من الضفة نهاية الحلاألحادي يكون االنسحاب أننخشى  :قريع .4
ن الحاجة الفلسطينية إ، منظمة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية ل، قال احمد قريع:البحر الميت

ضاف أو. جهود من اجل انجازهان القيادة الفلسطينية ستواصل الإ وأولويةللمصالحة حاجة ملحة وهي 
 بأسرع تتم هذه المصالحة أن من المهم ألنه تعمل حركة حماس على توقيع الورقة المصرية أن نأمل"

 نناكف أن أردنا إذا أما غدا تنتهي، فإنها عندنا قناعة بالمصالحة إذا"وقال بلغة حازمة  ".وقت ممكن
  ".ون طويال سيكاألمر قبل فان هذا اآلخربعضنا ونرى من يدوخ 

 من األحادي على االنسحاب "إسرائيل" إقدام، حول وجود مخاوف فلسطينية من )معا(وفي رده سؤال لـ
ال يوجد لدينا مخاوف من انسحاب إسرائيل  "قريعالضفة الغربية بذات الطريقة التي فعلتها في غزة قال 

  ".نسحاب هو نهاية الحل تجعل من هذا االأن تريد أنهاوسنكسر وراها جرة فخار، بس المشكلة 
هذا "وحول وجود مخاوف من سيطرة حماس على الضفة الغربية على غرار ما فعلته في غزة قال قريع 

 هي إسرائيل األساسي الخطر إن يتم تحسب من ذلك ولكنه ليس هو المشكلة بل أنتنافس وهذا ممكن 
 بحق بعضهم البعض وأجرموا  متنافسةأحزابتلك "وتابع  ". حماس على فتحأووليس فتح على حماس 

  ". وتهود القدس ومغلقة قضية الالجئيناألرض هي إسرائيل التي تبتلع األساسلكن 
  22/12/2009وكالة معاً، 

  
  متطلبات أساسية لكي يكون السالم ممكناًأربع: قريع .5

 عضو ،أكد أحمد قريع: الرؤوف أرناؤوط، جمال جوهر، الوكاالت  عبد– القدس المحتلة، القاهرة، غزة
 عناصر سياسية 4 أمس أن السالم ممكن في حال توفرت ،اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

أساسية، مشددا على أن التهرب اإلسرائيلي من استحقاقات العملية السلمية، وتمسك حكومة بنيامين 
ة إلى مائدة المفاوضات، فيما نتنياهو باستمرار االستيطان، هو العقبة الكأداء أمام إحداث اختراق والعود

واصلت الحكومة األمنية اإلسرائيلية أمس اجتماعاتها الماراثونية المكثفة الهادفة التخاذ قرار بشأن صفقة 
تبادل األسرى بين إسرائيل وحركة حماس، وسط انقسام بين أعضائها حول الصفقة لكن صوت نتنياهو 

  .سيكون المرجح في الصفقة



  

  

 
 

  

            8 ص                                     1646:         العدد       22/12/2009 الثالثاء :التاريخ

المنعقد على الجانب األردني من البحر الميت والتي أرسل " فالداي" أمام منتدى ، في كلمةقريعوحدد 
، االعتراف المسبق بالحقوق المشروعة لكل ، المتطلبات السياسية األربعة، وهي أوالً"الوطن"نصها لـ

األعمال الوقف التام لجميع  ،طرف، واإلقرار بمبدأ عدم جواز االستيالء على أراضي الغير بالقوة، وثانياً
األحادية الجانب وغير الشرعية التي تقوم بها إسرائيل في القدس وسياسة التهويد والعزل والضم والتوسع 

 .االستيطاني وبناء جدار الفصل العنصري
، التخلي عن الدعوة للعودة لمائدة المفاوضات وكأنها الهدف، فالمفاوضات يجب أن تستأنف وأضاف ثالثاً

مواتية، بما في ذلك تحديد هدف المفاوضات ومدتها الزمنية ومرجعياتها حين تكون جميع الظروف 
القانونية والدولية المعترف بها، ورابعا، تهيئة الظروف اإلقليمية والدولية لجملة من اإلجراءات التي تعيد 

الحواجز بناء الثقة، والمتمثلة بإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس، واإلفراج عن األسرى، وإزالة 
  ".العسكرية، ووقف بناء الجدار العازل، ووقف االستيطان، وإنهاء كافة إجراءات تهويد القدس
  22/12/2009الوطن، السعودية، 

  
   وخاصةً معبر رفح... البديل الحقيقي لألنفاق هو فتح المعابر بصورٍة شرعيٍة:النونو .6

 في عمق  فوالذياًضة لبناء مصر جداراًتوالت أمس ردود األفعال الفلسطينية الراف:  وكاالت–السيل 
 أكد الناطق باسم الحكومة حيث. األرض على حدودها مع قطاع غزة، بهدف القضاء على األنفاق

الفلسطينية طاهر النونو، أن البديل الحقيقي لألنفاق هو فتح المعابر بصورة شرعية، وخاصةً معبر رفح، 
وقال النونو، في تصريحات صحفية أمس أن  .اع غزةأمام حركة األفراد والحركة التجارية مع قط

 .حكومته تجري اتصاالت مستمرة بالجانب المصري لبحث هذا الموضوع وتداعياته
 22/12/2009السبيل، األردن، 

  
  إنتاج الطاقة النظيفةو اتفاقيتين لدعم موازنة السلطةيوقعان السلطة واليابان  .7

 مليون دوالر 23 الفلسطينية والحكومة اليابانية، اتفاقيتين بقيمة وقعت السلطة : منتصر حمدان-رام اهللا 
ومثل الجانب الفلسطيني في توقيع االتفاقية، رئيس . أمريكي يخصص جزء منها لدعم موازنة السلطة

الحكومة االنتقالية سالم فياض في حين وقع عن الجانب الياباني ممثل اليابان لدى السلطة ناوفومي 
لدعم موازنة السلطة ومساعدتها ) مليون دوالر 16.730(ص االتفاقية األولى وقيمتها وتخص. هاشيموتو

 6.734(على تلبية االحتياجات الضرورية لألنشطة االقتصادية اليومية، بينما تخصص الثانية بقيمة 
  .الدعم إنتاج الطاقة النظيفة من الطاقة الشمسية في موقع المنطقة الصناعية في أريح) مليون دوالر

  22/12/2009الخليج، 
  

   رؤساء وأعضاء المجموعات البرلمانية الجزائريةيلتقيوفد من التشريعي  .8
التقى وفد كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية في أولى زيارته الرسمية للجزائر مع رؤساء  :الجزائر

معهم سبل التعاون وأعضاء المجموعات البرلمانية المختلفة بشكل منفرد في البرلمان الجزائري، وبحث 
  .المشترك وآليات دعم وإسناد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

واجتمع الوفد مع مجموعة جبهة التحرير الجزائرية الممثلة للحزب الحاكم ومن ثم بمجموعة مجتمع السلم 
  .ومجموعة التجمع الوطني الديمقراطي ومجموعة الجبهة الوطنية ومجموعة حزب العمال

إسماعيل األشقر رؤساء المجموعات البرلمانية في المؤتمر الشعبي الجزائري  لوفد النائبووضع رئيس ا
في صورة التطورات التي تمر بها الساحة الفلسطينية فيما يتعلق بالحصار الظالم المفروض على الشعب 

لى الموقف الفلسطيني منذ أربع سنوات، والتداعيات الكارثية التي خلفتها الحرب األخيرة، باإلضافة إ
  .الواضح من المصالحة الفلسطينية والتأكيد على أنها الخيار االستراتيجي لحركة حماس
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وأكد األشقر على ضرورة تحرك المجموعات البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني الجزائري لنصرة 
  .النواب المعتقلين في سجون االحتالل والعمل مع البرلمانات العالمية لإلفراج عنهم

الب بالعمل على ضرورة التدخل بالضغط على حركة فتح لوقف عرقلة عمل المجلس التشريعي وط
عزيز دويك من مزاولة عمله وإغالق مكتبه ومالحقة نواب .بالضفة الغربية ومنعها لرئيس المجلس د

  .حركة حماس والتضييق عليهم
مؤكدين ، مهم المطلق لفلسطينعبر رؤساء وأعضاء المجموعات البرلمانية الجزائرية عن دع، من جهتهم

  .على أن مشروع التسوية والمفاوضات يجب أن ينتهي ولألبد
  22/12/2009صحيفة فلسطين، 

  
   مشكلة الفلسطينيين العالقين في مخيمي التنف والوليد شارفت على االنتهاء:منظمة التحرير .9

طينية أن مشكلة الالجئين أكدت دائرة شؤون الالجئين بمنظمة التحرير الفلس : وليد عوض-رام اهللا 
الفلسطينيين من العراق والعالقين في مخيمي التنف والوليد الصحراويين عند الحدود السورية العراقية 

ن عمليات انتقال إ "القدس العربي"وقال محمد أبو بكر نائب رئيس الدائرة لـ .شارفت على االنتهاء
ضافتهم مستمرة ومن المؤمل جداً أن يتم إقفال هذين الالجئين من هذه المخيمات إلى الدول التي قبلت است

وأوضح أبو بكر أنه غادر مخيم التنف خالل العام الماضي ما يزيد عن  .المخيمين أوائل العام القادم
 الجئاً توجه القسم األكبر منهم إلى السويد والنرويج وايطاليا، ويتم العمل حالياً على استكمال 450

 منهم خالل الشهر القادم ليتم إقفال المخيم نهائياً، علماً بأن مجموع الالجئين في  انتقال المتبقيإجراءات
 ال يؤثر على حقوق الالجئين االنتقالوأكد أن هذا  .الجئ 700المخيم والذين قبلوا لالستضافة يقارب 

  .الثابتة والمعترف بها دولياً وال يمكن أن يضعف تمسك الالجئين بها وإصرارنا عليها
  22/12/2009 العربي، القدس

  
  أمر غير مبررؤه  بنا: خالل تظاهرة ضد الجدار الفوالذيحماس .10

جددت حركة حماس هجومها العنيف على السلطات المصرية على خلفية بناء  :غزة ـ من اشرف الهور 
الجدار الفوالذي على الحدود بين قطاع غزة ومصر، مطالبة بوقف بنائه ومحذرة من تداعيات خطيـرة                

  . البناءلعملية
وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري في مؤتمر صحافي عقب اعتصام احتجاجي ضـد الجـدار                 
الفوالذي شارك به مئات الفلسطينيين بعد عصر امس قرب بوابة صالح الدين على الحـدود المـشتركة                 

  ".حركة حماس ترفض بناء جدار الموت الفوالذي وتطالب بوقف البناء"
ابع بقلق أعمال البناء التي تتم على قدم وساق رغـم اسـتمرار الحـصار ورغـم          وأضاف أن حركته تت   

وشدد على أن بناء الجدار أمـر غيـر مبـرر،      .المسؤولية األخالقية والدينية على مصر واألمة العربية      
ـ    "مؤكداً أنه لن يؤدي إال لخنق الشعب الفلسطيني في غزة، داعياً إلى              ة االنتباه لخطورة التداعيات المترتب

  ".على بنائه
ورفض أبو زهري التبريرات المصرية بأن بناء الجدار أمر داخلي مصري، مؤكـداً أن لـه تـداعيات                  
خطيرة لجهة خنق قطاع غزة بسبب توقع تأثيره على وقف عمل األنفاق التي يتم االعتماد عليها في ظل                  

  .الحصار المفروض على القطاع منذ نحو أربع سنوات
 إلى الخروج عن حالة الصمت وتحمل مسؤولياتها بكسر الحـصار عـن غـزة،           ودعا األطراف العربية  

مطالباً مجلس الشعب المصري والشخصيات والمؤسسات المصرية على اختالف توجهاتها بالوقوف فـي            
  .وجه سياسة الخنق التي يتعرض لها سكان القطاع
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منية المصرية علـى الجانـب      ورفع أعضاء حماس راياتها الخضراء، فيما كان هناك استنفار للقوات األ          
  .المصري من الحدود دون أن يبلغ عن وقوع احتكاكات

  22/12/2009القدس العربي، 
  

   بشأن إقامة الجدار الفوالذي على الحدود مع قطاع غزةتدعم موقف القاهرة فتح .11
أيدت حركة فتح التحرك المصري المتمثّل بإقامة جدار فوالذي على طول الحـدود بـين مـصر                  :رفح
طاع غزة، بدعوى منع حفر األنفاق على طول الشريط الحدودي، والذي يستخدمه الفلسطينيون إلدخال              وق

  .المواد الغذائية واالستهالكية، في ظل الحصار المفروض عليهم للسنة الرابعة على التوالي
 وحقهـا   نؤكد على استقاللية مصر   : "في بيان صادر عنها     " فتح"وبشأن الجدار الفوالذي المصري؛ قالت      

الكامل في اتخاذ كافة اإلجراءات والترتيبات التي من شأنها الحفاظ على سيادة واستقرار وأمن جمهورية               
  .، على حد تعبيرها"مصر العربية

لعمليات إطالق النار المتكررة باتجاه الحدود المصرية، والتـي اسـتهدفت           "وعبرت الحركة عن إدانتها     
ال تعبر إال عن أجندة وتوجهات      "، مشيرة إلى أن هذه األعمال       "قضباط وجنود في الجيش المصري الشقي     

  .، كما قالت"تضر بمصالح الشعب الفلسطيني وتسعى للنيل من العالقة
  22/12/2009صحيفة فلسطين، 

  
  الظرف الذي تعيشه غزة جعل المقاومة تخفف من وتيرة عملياتها: عزامنافذ  .12

ي حركة الجهاد نافذ عزام، شن إسرائيل حرباً جديدة علـى           لم يستبعد القيادي ف   :  سمية درويش  -القاهرة  
الفلسطينيين في قطاع غزة، الفتاً الى أن هناك رغبة إسرائيلية كبيرة في مواصلة تضييق الخنـاق علـى                

  .القطاع وضربه
ـ      أمس، إن إسرائيل تتعامل مع الفلـسطينيين بعنـف فـي           " الجريدة"وقال عزام في تصريحات خاصة ل

إسرائيل تعاني من الحرب السابقة سـواء مـن         : "القطاع تحت الضغط، لكنه استدرك قائالً     محاولة إلبقاء   
، ولفت الى أن إسرائيل تتحسب مـن        "األحكام التي صدرت أخيراً بحق زعاماتها، ومن تقرير غولدستون        

  .هذه التبعات، وأن الظروف الدولية واإلقليمة ال تسمح حالياً بشن حرب جديدة
اب العمليات المسلحة ضد إسرائيل في غزة، أكد عزام، أن منظمته لم تـسقط أبـدا                وعن الشلل الذي أص   

الظرف الذي تعيشه غزة جعل المقاومة تخفف من وتيرة عملياتهـا،           "، لكنه أشار الى أن      "خيار المقاومة "
  ".تقديرا للظرف الذي يعيشه أهل القطاع من آثار الحرب األخيرة

  22/12/2009الجريدة، الكويت، 
  

   ملف جرائم حرب1500..بأوروبا اإلسرائيليينحماس تنسق جهود مالحقة المسؤولين ":تايمزال" .13
في تصريح خاص لصحيفة " حماس"مسؤول في حركة الأكد ضياء المدهون :  إلياس نصراهللا-لندن |
ان الحركة تخوض معركة قانونية في البلدان األوروبية ومن ضمنها بريطانيا العتقال كبار " التايمز"
لقادة في اسرائيل لدى وصولهم الى أوروبا وتقديمهم الى المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد ا

  .الشعب الفلسطيني
الحركة شكلت، بعد الحرب األخيرة التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة قبل عام، " ان  المدهونكشفو

ة والمستمسكات القانونية على لجنة برئاسته مكونة من مجموعة خبراء قانون دوليين هدفها جمع األدل
 1500جرائم الحرب االسرائيلية، خصوصا في الحرب األخيرة، وان اللجنة تمكنت حتى اآلن من توثيق 

حالة تم فيها ارتكاب جرائم حرب، وان اللجنة تتصل بضحايا هذه الجرائم وتشجعهم على تقديم دعاوى 
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ان الغربية، مثل بريطانيا واسبانيا وبلجيكا ضد المسؤولين االسرائيليين عن هذه الجرائم في البلد
  .والنرويج

وأبلغ المدهون الصحيفة ان اللجنة تقوم بوضع الفلسطينيين من ضحايا الحرب على اتصال مع محامين 
حماس تفعل ذلك كأي حكومة للدفاع عن مواطنيها ومنع "وأكد ان . ومع مؤسسات قانونية في أوروبا
وكشف ان .  لكنها ال تتدخل مباشرة في االجراءات القانونية التي تتخذ،"تكرار حدوث مثل هذه المذابح

زودت مجموعة من المحامين المستقلين في بريطانيا بوثائق ومعلومات وأدلة بشأن "اللجنة التي يرأسها "
جرائم الحرب التي ارتكبها قادة اسرائيل السياسيون والعسكريون، ومن ضمنهم تسيبي ليفني، وزيرة 

  ". في الحكومة السابقةالخارجية
وهاجم المدهون الضغوط التي تتعرض لها الحكومة البريطانية لتغيير القانون الذي يتيح اعتقال أي 

وأشاد . شخص على ارتكاب جرائم حرب حتى ولو لم تكن هذه الجرائم مرتكبة على األراضي البريطانية
رى تقديم دعاوى في بريطانيا ضد مجرمي بالنظام القانوني البريطاني الذي يتيح لمواطني الدول األخ

  .الحروب في العالم
ووفقاً لمصادر اسرائيلية ففي كل مرة يتحقق فيها الفلسطينيون من ان مسؤوالً اسرائيلياً سيزور بلداً 
أوروبياً يتصل الفلسطينيون بمكتب للمحاماة في البلد الذي سيصل المسؤول االسرائيلي اليه ويزودونه 

افرة لديهم عن دوره في جرائم الحرب المنسوبة اليه، حيث يقوم المحامون األوروبيون بالوثائق المتو
  .بتقديم طلب سريع لتوقيف المسؤول االسرائيلي حال وصوله الى أوروبا

  22/12/2009الراي، الكويت، 
  

  بإصراره على مواصلة المفاوضات أثناء الحرب على غزة " عباس "اعتراف تستهجن حماس .14
ـ  حركة حماس   قال الناطق باسم     :األيوبي محمد   - غزة " عبـاس "إن إقـرار    ": "فلسطين"فوزي برهوم ل

باستمرار المفاوضات رغم الحرب على قطاع غزة هو دليل على أن المفاوضات هدفها ضرب المقاومة               
وإسقاط حكم حماس في غزة، وهو ما يؤكد ما أعلنه قادة إسرائيليون بأنهم كان ينسقون مع سلطة رام اهللا                   

  . في حرب غزة
في المفاوضات السرية والعالنية أكبر خطر على القـضية والـشعب           " عباس"وذكر برهوم أن استمرار     

ودعـا   ".الفلسطيني، معتبرا أن المستفيد األول واألخير من استمرار المفاوضات هو االحتالل اإلسرائيلي           
  . إلى إيجاد قيادات وطنية بديلة" فتح"حركة 

  22/12/2009صحيفة فلسطين، 
  

   إنقاذ وتتهم قوى خارجية وداخلية بالتواطؤ لمنع المصالحةإلستراتيجيةحماس تدعو  .15
دعت حركة حماس إلى إستراتيجية إنقاذ وطني إلخراج الوضع الفلسطيني من           :  نادية سعد الدين   –عمان  

يمومـة  مأزقه الراهن، معتبرة أن اتفاق القوى والفصائل الفلسطينية على برنامج سياسي موحد يضمن د             
  .الوحدة الوطنية

فيتو قوى خارجية ودولية، بخاصة أميركية، على المـصالحة بـالتواطؤ مـع             "ولكن حماس أشارت إلى     
، بحسب رئيس المجلس التشريعي     "اطراف محلية بما ينهي الوضع لصالح المشروع اإلسرائيلي األميركي        

  .الفلسطيني عزيز الدويك
رفض حماس لضغوط دولية وإقليمية للموافقة على       "حمد نزال   بينما أكد عضو المكتب السياسي للحركة م      

، فيما استبعد المستشار السياسي لرئيس الحكومـة المقالـة          "شروط اللجنة الرباعية ثمناً لالتفاق السياسي     
  ".إجراء االنتخابات دون توافق وطني"يوسف رزقة 
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: ني وورقـة المـصالحة المـصرية      الحوار الفلسطي "إلى ندوة   " الفيديو كونفرنس "وقال الدويك أمس عبر     
التعديالت التي تطلبها حماس    "، التي نظمها مركز دراسات الشرق األوسط، إن         "التحديات وآفاق المستقبل  

توقيع الورقة كمـا   "، مقترحاً   "على الورقة المصرية ال تخل بجوهرها، ولكن التعنت المصري غير عادي          
  ". بها جميع األطراف وتوقع عليهاهي مع إضافة رسالتي تطمينات وتوضيحات لكي تقبل

رفض حماس لشروط الرباعية التي تطالب بالتنازل عن البرنامج الوطني والرضوخ           "وشدد الدويك على    
  ".الدوران في حلقة مفرغة إلى الفيتو الخارجي على المصالحة"، مرجعاً حالة "لمطالب إسرائيل

عدم معالجة جذور األزمـة     "المصالحة إلى   غير أن القيادي في حماس محمد نزال أرجع فشل محاوالت           
فلسطينيا وخارجيا، وإجهاض قوى اقليمية ألي اتفاق ال يحقق مـصالحها وأهـدافها، ووجـود قيـادات                 
فلسطينية متضررة من المصالحة ألن بقاءها على الخارطة السياسية مرهون ببقاء االنقـسام الـسياسي                

  ".واستمرار الحالة القائمة
دوال عربية تتخذ من االنقسام الفلسطيني مشجباً لتعليق مواقفهـا الفـاترة            " إلى أن    من جانبه، رأى رزقة   

  ".وعجزها عن مواجهة العدوان اإلسرائيلي في األراضي المحتلة ووقف مساعداتها المالية
االنقسام السياسي يمثل مأزقاً لحماس وفتح ولمكونات الساحة الفلسطينية وتحدياً للنظام السياسي            "وقال إن   

الفلسطيني، في ظل تقدم االحتالل على حساب فلسطين باالستيطان والتهويد والصراع الداخلي، وإغـالق         
  ".مؤسسات الحركة واالعتقال والمالحقة ومساعي استئصال شاملة للتيار اإلسالمي في الضفة الغربية

تطلب مـن حمـاس     فتح لم   "من جانبه، أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني السابق رفيق النتشة أن            
تحقيق المصالحة وترتيـب    "، مؤكداً على ضرورة     "االعتراف بإسرائيل، كما أنها لم تستفرد بالسلطة يوماً       

  ".البيت الداخلي
توقيع حماس على الورقة المصرية يشكل نقطة البداية لمعالجة كافة القضايا، وسط معلومات             "واعتبر أن   

  ".اهرةتفيد باستعدادها لذلك في مكان آخر غير الق
حـدة  "من جانبه قال عرفات حجازي المستشار السابق للرئيس الفلسطيني الراحـل ياسـر عرفـات إن                 

المحـاوالت  "، الفتـاً إلـى      "االنقسام تستهدف كل الفصائل بدون استثناء للقضاء عليها وعلى المقاومـة          
يمنـة علـى المنطقـة      اإلسرائيلية المدعومة غربياً لتهديد الوجود الفلسطيني من أجل تحقيق أهـداف اله           

  ".وثرواتها ومخزونها النفطي
منظمة التحرير انطلقـت بهـدف      "، الفتاً إلى أن     "خطورة إقامة الدولة الفلسطينية قبل التحرير     "وحذر من   

تحرير األرض والوطن المغتصب، وهو األمر الذي كان الرئيس عرفات يؤكد عليه بقبول الدولـة بعـد                 
  .، بحسب حجازي"علت المساحة بيننا وبين الدولة الفلسطينية بعيدةالمفاوضات ج"، ولكن "تحرير األرض

تحفظات حمـاس  علـى      "وقال وزير المالية الفلسطيني السابق في الحكومة المقالة عمر عبد الرازق ان             
الورقة تركزت حول إسقاط عبارات أو تغيير صياغتها لتغاير المتفق عليه، وإضافة عبـارات لـم يـتم                  

بارات مخالفة لقوانين مقرة دون التوافق على التعديل ومصطلحات بحاجـة لتوضـيح             التوافق عليها، وع  
  ".لضمان التنفيذ

  22/12/2009الغد، األردن، 
  

   حول صفقة األسرىتنتظر رداًو ..حماس تنازلت عن شرط إطالق البرغوثي وسعدات":معاريف" .16
نقلـت عـن    " معـاريف " ، أن صحيفة  رام اهللا من  احمد رمضان   ، عن   22/12/2009المستقبل،  ذكرت  

مصادر في حركة حماس انها وافقت على التخلي عن مطلب اإلفراج في إطار الصفقة، عن أمـين سـر          
  .بالضفة الغربية، مروان البرغوثي واألمين العام للجبهة الشعبية، أحمد سعدات" فتح"حركة 

إن الحركـة تتـابع     "نه،  لم تكشف ع  " حماس"إلى ذلك، نسبت اإلذاعة االسرائيلية العامة إلى مسؤول في          
  ".اإلسرائيلية، وتنتظر رداً رسمياً لتعلن على إثره موقفها" السباعية"النقاش الدائر حاليا في أوساط اللجنة 
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، "ان الحركة ستدرس الرد، وبناء عليه سـتقرر موقفهـا         "بحسب اإلذاعة،   " الحمساوي"وأضاف المصدر   
  .لوسيط األلمانينافياً أن تكون قد تسلمت جواباً حتى اآلن عبر ا

ال تنظر إلى الرد اإلسرائيلي المرتقب على أنه نهاية المفاوضات، وانها لـن تغلـق               " حماس"وأوضح أن   
  .باب التفاوض عقب الجواب اإلسرائيلي في الساعات القريبة

 في امصدر، أن  )وكاالت، وعن   عواصم من     يوسف الشايب ، عن   22/12/2009الغد، األردن،   وأضافت  
 إن الحركة تنتظر أن ينقل لها الوسيط األلماني الرد اإلسرائيلي بشأن مقترح جديد              أمس ال ق حركة حماس 

  .إلبرام صفقة تبادل األسرى خالل الساعات المقبلة التي يتوقع أن تكون حاسمة
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الحركة سلمت الوسيط األلماني مقترحا جديدا بخـصوص                

تي ما زالت قائمة باتجاه إبرام صفقة التبادل وأنها تنتظـر ردا مـن إسـرائيل خـالل                  تجاوز العقبات ال  
  .الساعات المقبلة

  
    إذا قبلت المصالحة عن السلطةاألمريكية واجهت تهديدات بقطع المساعدات  فتح:األحمد .17

عي قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها في المجلـس التـشري            :  كمال زكارنة  -عمان  
ان الحركة عندما وقعت على الوثيقـة المـصرية        " الدستور"الفلسطيني عزام االحمد في حوار خاص مع        

للمصالحة الوطنية قاومت ضغوطا عديدة من ابرزها تهديد الكونغرس االمريكي بقطع المساعدات عـن              
  .السلطة الوطنية الفلسطينية

التهرب من التوقيع وهي حجة سرعان ما       واشار الى ان حماس استغلت حجة تقرير جولدستون وحاولت          
فقدتها حماس بعد النجاح في اعادة التصويت وبسرعة قصوى على التقرير واعتماده في مجلس حقـوق                

  . االنسان
واكد االحمد ان ايران حرضت حماس على عدم التوقيع وكان اخر تحريض تم قبل اسبوعين اثناء زيارة                 

دمشق ومن ثم تبعه وزير الدفاع االيراني بعد ثالثة ايام وطلبـا            امين سر مجلس االمن القومي االيراني ل      
  .من قيادة حماس عدم التوقيع على المصالحة الفلسطينية

واضاف نحن نقول بكل وضوح اننا لن نقبل باية وساطة جديدة من اية جهة كانت اال اذا اعلنت مـصر                    
ال يوجد امامنا اال طريق واحد وهو ان        تخليها عن ورقتها ، وعند ذلك سنبحث الخطوة القادمة لكن االن            

تقوم حماس بالتوقيع على الورقة المصرية كما هي ، مشيرا الى ان هذا لن يبقـى مفتوحـا الـى االبـد      
  .واالستمرار في شل القرار الفلسطيني ومصادرته

ل واوضح انه اذا لم توقع حماس فسيكون امامنا خطوات للخروج من هذا الجمود الذي نحن فيه من خال                 
البحث عن اسلوب الجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية بمشاركة غزة والقدس والعمل على انهاء حالة              

  .الجمود الفلسطينية الناجمة عن االنقسام
وشكك االحمد بصحة المعلومات التي تتحدث عن اقامة جدار فوالذي على الحدود المصرية الفلـسطينية               

ج الى اموال طائلة ووقت طويل لتنفيذه وهو طرح غير منطقي وال            حيث اجمع الخبراء على ان هذا يحتا      
  .يقبل التطبيق وليس صحيحا انه بدأ تنفيذ الجدار الن سكان المنطقة نفوا ذلك

وقال ان من الخطأ البحث عن وسائل وطرق مثل االنفاق لحل مشكلة شعبنا في غزة الن االنفاق لن تحل                   
بقاء على الوضع الحالي كما هو ، مؤكدا ان حل االزمة في القطـاع              المعاناة هناك وال يجوز التفكير باال     

  .وللشعب الفلسطيني في كل مكان هو انهاء االنقسام والمصالحة الوطنية
وقال االحمد ان الرئيس محمود عباس اعلن وشرح اسباب اتخاذه قرارا بعدم الترشح لالنتخابات الرئاسية               

واسـتبعد   .هذا من حقه لكن في النهاية سوف يلتزم بقـرار فـتح           قبل ان تؤجل االنتخابات، الفتا الى ان        
  . االحمد اجراء االنتخابات الفلسطينية في الفترة القريبة القادمة
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وقال االحمد ان حركة فتح لديها توجه في اية انتخابات قادمة سواء كانت بلدية او تشريعية او قروية او                   
  . تحالف بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية نقابات ومنظمات جماهيرية بان يكون هناك اوسع

  22/12/2009الدستور، 
  

  "غولدستون " تقريرمساع لتشكيل لجنة فلسطينية موحدة لمتابعة .18
، عن وجود محاوالت "الخليج"كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى لـ  : منتصر حمدان-رام اهللا 

جاوز االنقسام السياسي عبر تشكيل لجنة تحقيق ت" حماس"جادة من القيادة الفلسطينية إلقناع حركة 
فلسطينية موحدة لمتابعة تقرير غولدستون حول محرقة غزة، لتوحيد الموقف الفلسطيني أمام الرأي العام 

وحسب المصادر فإن جهوداً حثيثة يبذلها األمين العام للجامعة  .الدولي والمؤسسات المعنية بهذا التقرير
  .بهذا التوجه لتشكيل اللجنة" حماس"ناع قيادة حركة العربية عمرو موسى، إلق

  22/12/2009الخليج، 
  

  يعتمد أسلوب المقاومة الشعبية والمقاطعة السياسية.. إطالق تنظيم يساري فلسطيني جديد .19
أعلنت مجموعة من كوادر جيل الوسط في تنظيمات اليسار الفلسطيني أمس :  محمد يونس-رام اهللا 

  ". التيار الوطني الديموقراطي التقدمي"يد أطلقت عليه اسم تأسيس تنظيم سياسي جد
وقال الناطق باسم التيار الجديد عمر نزال إنه سيعقد مؤتمره التأسيسي في رام اهللا السبت المقبل، وإن 

وأكد . وجدول أعماله وترتيباته)  عضوا150ً(أمانة السر أقرت في اجتماع أمس قوائم عضوية المؤتمر 
تمر يعقد بعد نحو عام ونصف العام من العمل المتواصل للجنة التحضيرية وأمانة السر المؤ"نزال أن 

تمكنت خاللها من تشكيل لجان عمل في تسع من محافظات الضفة الغربية إضافة إلى أنوية تفاعلية في 
  ".قطاع غزة والشتات

و " الجبهة الشعبية"مثل ويضم التنظيم الجديد أعضاء حاليين أو سابقين في منظمات اليسار المختلفة 
وقال عضو أمانة التيار عصام العاروي ". الحزب الشيوعي"و " حزب الشعب"و " الجبهة الديموقراطية"

  ".خشية إجهاض التجربة"إنه ال يضم شخصيات قيادية في هذه القوى السياسية 
اديمية بالتعاون مع حمالت أسلوب المقاومة الشعبية والمقاطعة السياسية واالقتصادية واألك"ويعتمد التيار 
هو أول تجمع سياسي فلسطيني يعتمد العمل "، بحسب العاروي الذي أكد أن تنظيمهم "تضامن دولية

سيعتمد على اشتراكات األعضاء ولن يقبل التمويل من أي جهة "وقال إن التيار ". الشعبي استراتيجية له
  ".كانت من أجل الحفاظ على استقالله

  22/12/2009الحياة، 
  

  حماس وفتح تتبادالن االتهامات باعتقاالت في الضفة وغزة .20
اتهامات جديدة، أمس، باعتقال عناصر كل فصيل في الضفة " حماس"و" فتح"تبادلت حركتا : )وكاالت(

اعتقلت، " حماس"في قطاع غزة إن قوات األمن التابعة لـ " فتح"وقالت مصادر في . الغربية وقطاع غزة
اعتقلت خالل " حماس"وذكرت المصادر أن قوات أمن  .تح في شمال القطاعأمس، ستة من كوادر  ف

  .  من كوادر فتح يقطنون شمال القطاع24اليومين الماضيين 
 من أنصارها خالل اليومين السابقين في محافظات 14أجهزة السلطة باعتقال " حماس"من جهتها اتهمت 

إلى أن من بين المعتقلين ستة أسرى محررين من وأشارت . نابلس وطولكرم والخليل وقلقيلية في الضفة
  ". اإلسرائيلية"السجون 

  22/12/2009الخليج، 
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 عائلة شهيد شارك في عملية أسر شاليط تطالب بإدراج جثمان نجلها ضمن صفقة األسرى .21
في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، الفصائل " فروانة"طالبت عائلة : القادر فارس ـ عبد غزة

للجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط، باستعادة جثمان شهيدها محمد عزمي فروانة، والمحتجز لدى اآلسرة 
 يونيو 25بتاريخ " شاليط"التي أسر خاللها " الوهم المتبدد"سلطات االحتالل، منذ مشاركته في عملية 

 .، في إطار صفقة التبادل المرتقبة بين إسرائيل وحركة حماس2006
  22/12/2009عكاظ، 

  
  كومة نتنياهو المصغرة تنهي اجتماعاً من دون إقرار صفقة التبادلح .22

المطبخ " (المنتدى الوزاري السباعي"تواصلت في إسرائيل أمس اجتماعات :  أسعد تلحمي-الناصرة 
وهو أعلى هيئة وزارية، للبحث في المسودة المطروحة لصفقة تبادل األسرى مع حركة ) السياسي

وثالثة آخرين ) إيهود باراك وإيلي يشاي ودان مريدور(ثة وزراء يؤيدونها ، وسط أنباء بأن ثال"حماس"
، فيما لم يحسم رئيس الحكومة بنيامين )بوغي يعالون وأفيغدور ليبرمان وبيني بيغين(يعارضونها 

ال يسارع "نتانياهو موقفه بعد، وإن أفادت تقارير أنه يميل إلى معارضة الصفقة بصيغتها الحالية أو أنه 
  ". اتخاذ قرار حاسمفي

وتحت رقابة عسكرية مشددة على وسائل اإلعالم العبرية تمنعها من نشر أي تفاصيل موثوقة عما يدور 
عبر الوسيط األلماني أو عن تفاصيل الصفقة المقترحة، لم يبق " حماس"في االتصاالت بين إسرائيل و 

تانياهو يرهن الموافقة على إطالق سراح أمام اإلعالم سوى اقتباس ما ينشر خارج إسرائيل وإبراز أن ن
بإبعادهم من الضفة " حماس"ضمن القائمة التي قدمتها " الوزن الثقيل"عدد من األسرى الفلسطينيين من 

اللذان يريان إلى أن بقاءهم في الضفة يضر " موساد"و " شاباك"ويؤيده في هذا الموقف رئيسا . الغربية
  .بأمن إسرائيل

استأنف اجتماعاته منذ صباح أمس بحضور أعضائه السبعة وقادة األجهزة " اعيالمنتدى السب"وكان 
مئير دغان و " موساد"األمنية المختلفة، رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال غابي أشكنازي ورئيسي 

ولم يرشح شيء عن اجتماعات . يوفال ديسكين، والمسؤول عن ملف األسرى حاغاي هداس" شاباك"
الذي " شاباك"وجرى التكتم أيضاً على موقف رئيس . لتي دامت ساعات طويلةأمس وأول من أمس ا

  .، فيما دعمها في الماضي الجنرال أشكنازي"موساد"عارض الصفقة في الماضي، كما رئيس 
وتوقع والد الجندي األسير في قطاع غزة غلعاد شاليت أن يحسم المنتدى الوزاري موقفه النهائي في 

  .  ساعة24غضون 
برسالة إلى رئيس الحكومة أعلنت "  متضرري اإلرهاب الفلسطيني-الماغور "تها، بعثت منظمة من جه

اإلفراج عن مخربين "فيها معارضتها للصفقة الرامية إلى اإلفراج عن الجندي شاليت، وحذرت من أن 
ئالت ثكلى ، فيما بعثت عا"تلطخت أياديهم بدماء إسرائيليين من شأنه أن يؤدي إلى سفك مزيد من الدماء

  .برسالة إلى نتانياهو تحضه على إنجاز صفقة التبادل
ثمن "ودفع " قرار صعب"الملقى على كاهل نتانياهو في اتخاذ " الحمل الثقيل"وأبرزت تعليقات الصحف 

  ".باهظ
  22/12/2009الحياة، 

  
  في لندن يحذر من تفشي ظاهرة العداء للدولة العبرية "إسرائيل"سفير  .23

حذّر السفير اإلسرائيلي في لندن، رون بروس، من تفشي ظاهرة عداء الشعب البريطاني             : القدس المحتلة 
جاء تحذيره في أعقاب إصدار مذكرة اعتقـال بحـق وزيـرة الخارجيـة               .لإلسرائيليين وللدولة العبرية  

  .اإلسرائيلية السابقة، وزعيمة المعارضة، تسيبي ليفني، على دورها في الحرب على قطاع غزة



  

  

 
 

  

            16 ص                                     1646:         العدد       22/12/2009 الثالثاء :التاريخ

البريطانية، وأعيد نشرها في وسـائل اإلعـالم        " ديلي تيلغراف "وس، في مقال نشرته له صحيفة       وقال بر 
يتوجب أن يدق ناقوس الخطر لدى عامة البريطانيين، عندما تعمل جهات على نزع الـشرعية               : "العبرية

  ".م، وشيطنتها ابتداء من الخطب التي تلقى في حرم الجامعات مروراً بالمحاك)إسرائيل(عن دولة 
مذكرة االعتقال التي كانت قد صدرت في لنـدن ضـد زعيمـة             "وشدد الدبلوماسي اإلسرائيلي على أن      

) إسرائيل(المعارضة تسيبي ليفني، ما هي إال مثال على الحرب التي تشن من خالل القانون الدولي على                 
  .، وفق اعتقاده"وقادتها بهدف نزع الشرعية عنهم
ازدواجية المعايير والنفاق هما جزء من الحملة التي تستهدف دولة          "ى أن   وأشار سفير تل أبيب في لندن إل      

، يأتي ذلك في وقت اتهمت فيه مصادر إسرائيلية الحكومة البريطانية بتحمل المسؤولية عـن               )"إسرائيل(
  .تراجع مكانة الدولة العبرية لدى البريطانيين

  22/12/2009صحيفة فلسطين، 
  

  عضاء من جثامين الشهداء الفلسطينيين لصالح جنود االحتالل بسرقة أإسرائيليةاعترافات  .24
بثت القناة الثانية اإلسرائيلية تقريرا بالتـسجيالت الـصوتية لمـدير معهـد          :زهير أندراوس  -الناصرة  

التشريح أبو كبير تؤكد انه في سنوات التسعينات كانت كل جثة تصل إلى المعهـد تنتـزع مـن ظهـر                     
فـي  ' هداسـا 'قة من عائلته، رقعة جلدية تؤخذ إلى بنك الجلد في مستـشفى             صاحبها، وبدون موافقة مسب   

القدس الغربية حيث يتم تحويلها لجنود في جيش االحتالل تعرضوا إلصابة او حروق، إضافة إلى نـزع                 
  .قرنيات من عيون الجثث

الذي هو اليـوم  وذكر التقرير ان المسؤول عن هذا العمل كان الضابط في الجيش اإلسرائيلي ارئيل الداد              
  .عضو في الكنيست، ومن أشد المتطرفين من النواب في اليمين اإلسرائيلي المتطرف

يذكر ان البروفسورة نانسي شفرديوز وهي مواطنة بريطانية كانت قد التقت مدير معهد التـشريح ابـو                 
ينيين كبير قبل عشر سنوات وسجلت حديثه حول هذه الحقائق، وهي تقول ان نزع جلد جثـامين فلـسط                 

  .ونقلها لجنود اعداء يعتبر انحدارا اخالقيا
وجاء في تقرير التلفزيون اإلسرائيلي وبصوت مدير المعهد إنهم اخذوا قرنيات مـن عيـون المتـوفين                 

المهم في هذا التقرير أن البرفسورة نانسي شفرد يوز وهي امريكيـة مـن              ). الفلسطينيين واإلسرائيليين (
نوات مع مدير المعهد وسجلت حديثه حول هذه الحقائق، وقالـت شـفرد              س 10جامعة بركلي، التقت قبل     

يوز للتلفزيون اإلسرائيلي صحيح أن القرنيات والجلد أخذت من فلسطينيين وإسرائيليين، ولكن الرمزيـة              
  .بأنك تأخذ جلد جثامين فلسطينيين وتنقلها لجنود هم أعداء، على حد تعبيرها

  21/12/2009القدس العربي، 
 

   ينفي تهم الفساد الموجهة إليهأولمرت .25
دفع رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق ايهود اولمرت، المتهم في سلسلة قضايا فساد، ببراءته : ا ف ب

 شباط 22أمس أمام محكمة القدس، التي من المتوقع أن تبدأ جلسات االستماع إلى الشهود فيها، في 
 . المقبل، بمعدل ثالث جلسات أسبوعيا

أريد باسم موكلي انتهاز هذه الفرصة، ألنفي " أولمرت، ايلي زوهار، في استئناف المحاكمة وقال محامي
، من االحتيال، والتهرب الضريبي، واستغالل النفوذ واستخدام مستندات "نفيا قاطعا كل التهم الموجهة إليه

 . مزورة، قد يواجه، بسببها، عقوبة السجن
 22/12/2009السفير،     
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  يستعدون لمواجهة خطط اخالئهم من البؤر العشوائيةالمستوطنون  .26
تصاعدت حدة التوتر بين المستوطنين اإلسرائيليين والحكومة اإلسرائيلية وذلـك فـي أعقـاب              : وكاالت

رفض المستوطنين االنصياع لألوامر التي أصدرتها الحكومة بـإخالء البـؤر االسـتيطانية العـشوائية               
أن االستعدادات فـي    " هآرتس"ي لتنفيذها ، فيما ذكرت صحيفة       والكشف عن مخططات الجيش اإلسرائيل    

أوساط المستوطنين بدأت من أجل مواجهة قوات الجيش في حالة البدء بتنفيذ المرحلة الثانية مـن خطـة                  
  . تجميد البناء ، وتتضمن إجراء تدريبات على إفشال الخطط التي أعدها الجيش اإلسرائيلي

  22/12/2009الدستور، 
  

   تطالب الفاتيكان بفتح أرشيفه حول الحرب العالمية الثانية"لإسرائي" .27
طلبت إسرائيل فتح أرشيف الفاتيكان للفترة العائدة الى الحرب العالمية الثانية، :  أ ف ب-القدس المحتلة 

وذلك بعد قرار البابا بنديكتوس السادس عشر، المضي قدماً في تطويب سلفه بيوس الثاني عشر المتهم 
عملية "وقال يغال بالمور الناطق باسم الخارجية اإلسرائيلية إن  ".المحرقة اليهودية"الصمت حيال بالتزام 

أما في ما يخص دور بيوس الثاني عشر . التطويب ال تعنينا، إنها مسألة ال تعني إال الكنيسة الكاثوليكية
ئد لفترة الحرب العالمية فيعود الى المؤرخين تقييمه، ولهذا السبب نطلب فتح أرشيف الفاتيكان العا

  ".الثانية
  22/12/2009الحياة، 

 
  ألف مقدسي50عتزم تهجير حكومة نتتنياهو ت: مصادر إسرائيلية .28

أفادت مصادر إسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عين منسقا بين : ردينة فارس -غزة 
ريع هدم ما يزيد عن سبعة آالف منزل حكومته وبلدية االحتالل في القدس والداخلية اإلسرائيلية؛ لتس

 ألف مقدسي بحجة مكافحة البناء غير المرخص 50فلسطيني في القدس الشرقية ما يهدد بتهجير أكثر من 
 .فيها

رئيس قسم الخرائط وخبير االستيطان خليل التفكجي، قال إن سياسة جديدة للتعامل مع البناء الفلسطيني 
ظاهرها تسهيل لفظي وباطنها وجوهرها مواصلة التضييق على داخل المدينة ) غير مرخص(المصنف 

المواطنين الفلسطينيين ووفق اإلعالن اإلسرائيلي ستتحول مناطق واسعة من البلدة إلى منطقة سياحية 
يهودية دينية حيث يقود نتينياهو شخصيا لجنة القدس مباشرة ويتابع إجراءات ترسيخ ضمها نهائيا إلى 

وقد حذر التفكجي من هذه السياسة التصعيدية . مها كعاصمة للشعب اليهودي كما قالإسرائيل وتهويد معال
 ألف مقدسي في حال نفذت البلدية والحكومة اإلسرائيلية خالل 50اإلسرائيلية ما يهدد بتهجير أكثر من 

 السنوات الخمس المقبلة هدم سبعة آالف منزل في القدس ما يعني خمس سكان المدنية
22/12/2009عكاظ،   

  
  جدار مصر الفوالذي ُيحاصر القطاع اقتصادياً ومائياً : خبير مائي فلسطيني .29

نزار الوحيدي من أن بناء الجـدار الفـوالذي         . حذَّر الخبير المائي والمختص في المياه الجوفية م        :غزة
اً خطيـراً  على الحدود المصرية الفلسطينية يحاصر قطاع غزة اقتصادياً ومائيا ويشكل تهديداً اسـتراتيجي   

، أمس، نسخة عنه " فلسطين"الوحيدي في تصريح صحفي وصل      . وأكد م  .للمخزون الجوفي لمياه القطاع   
يشكل حصاراً مائياً على القطاع كما مصائد المياه الجوفية التي حفرها االحتالل على              أن الجدار الفوالذي  

  .حدود غزة الشرقية والشمالية
مشيراً إلـى أن    ، أنه أن يزيد الحصار المفروض على سكان غزة       وأوضح أن بناء مثل هذا الجدار من ش       

بـل  ، الحصار هذه المرة لن يكون فقط بمنع وصول الطعام والوقود والسلع الضرورية لحياة الفلسطينيين             
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سيتعدى ذلك ليحاصرهم مائياً من خالل آبار المياه المحفورة على طـول الحـدود الـشرقية والـشمالية            
  .حويل مياه وادي غزة وعدم السماح لهذه المياه بالتدفق داخل حدود غزةللقطاع، عالوةً على ت

الوحيدي الجدار الفوالذي أنه يشكل أحد العوائق الصناعية والسياسية التي سيكون لها أثر بيئـي               . وعد م 
 30خطير على تواصل واستمرار حركة المياه في الخزان الجوفي، مؤكداً أن الحفر إذا وصل إلى عمق                 

  . فإن الخزان الجوفي سيكون عرضة لتسربات المواد السامة المختلفةمتراً
كما أكد أن الخزان الجوفي سيكون عرضة لتسرب مياه البحر المالحة مباشرة والتي سترتطم في الصدع                
المتكون في عمق الخزان الجوفي بعد أن أحدث خلخلة في القطاع األرضي من جراء الصفائح الحديديـة            

  .وما حولها
22/12/2009يفة فلسطين، صح  

  
  االحتالل يمنع الشيخ رائد صالح من دخول القدس لثالثة أسابيع .30

سلم قائد الجبهة الداخلية في الجيش اإلسرائيلي مساء امس الشيخ رائد صالح، رئـيس الحركـة                : القدس
ثة أسابيع،  اإلسالمية في داخل الخط االخضر، أمراً عسكرياً يمنعه من دخول كامل مدينة القدس لمدة ثال              

  .قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر أخرى، وذلك بموجب قانون الطوارئ االنتدابي
22/12/2009األيام، فلسطين،   

 
 القدس يقوم بزيارة استفزازية للمنازل التي تم االستيالء عليها في إسرائيليوزير  .31

، بزيارة إلى منزلي عائلتي الليلة الماضية" يتسحاق اهرونوفتش"قام وزير أمن االحتالل : القدس المحتلة
الكرد وحنون بحي الشيخ جراح وسط مدينة القدس المحتلة، بعد تحويلهما إلى بؤرتين استيطانيتين عقب 

 .االستيالء عليهما مؤخراً بدعم ومساندة سلطات االحتالل
ضع ، وهو قبر إسالمي تم و"قبر الصديق شمعون"بزيارة ما يعرف بـ " اهرونوفتش"كما قام المتطرف 

 .اليد عليه وتم االدعاء بأنه قبر يهودي بهدف وضع اليد على سائر المنطقة
22/12/2009السبيل، األردن،   

  
 "يعّمق الكراهية بين الشعوب"الجدار الفوالذي مع قطاع غزة ": الحملة األوروبية" .32

، ومقرها بروكسيل، األنباء التي أفادت "الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة"استهجنت : بروكسيل
ببدء السلطات المصرية بناء جدار فوالذي على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة، بدعوى الحد من 

  .حفر األنفاق التي تستخدم لنقل البضائع إلى الفلسطينيين المحاصرين
): 21/12(نسخة منه اليوم االثنين " قدس برس"في تصريح صحفي صادر عنها، وصل وقالت الحملة 

إن إقامة الجدار من شأنه تشديد الحصار والتضييق على الفلسطينيين، الذين ابتكروا أسلوب األنفاق، إثر "
  ".اشتداد الحصار، لتكون بمثابة خط إلمدادهم بالحياة في ظل استمرار إغالق المعابر

الجدار الفوالذي، الذي تعتزم السلطات المصرية إقامته، وهو بعمق ما بين عشرين وثالثين إن : وقالت
يعمق الكراهية بين الشعوب، كما أن إنشاءه دون إيجاد مخرج "متراً، بحسب ما أفادت به وسائل اإلعالم، 

  .بيرها، على حد تع"حقيقي ألزمة الحصار الخانقة سيتسبب بالكوارث ألهالي القطاع المحاصرين
21/12/2009قدس برس،   
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   تناشد مصر السماح لناشطي سالم دوليين بعبور أراضيها نحو غزة"لجنة كسر الحصار" .33
ناشدت اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود على لسان رئيسها حمدي شـعث              :فايز أبو عون  

الحريـة  " إلى قطاع غزة تحت شعار       السلطات المصرية السماح للناشطين الدوليين الذين ينظمون مسيرة       
  .لمناسبة مرور عام على الحرب اإلسرائيلية على القطاع بعبور أراضيها" لغزة

ـ   أنه ومن خالل تواصل اللجنة مع المنظمين للمسيرة المتواجد عدد مـنهم فـي              " األيام"وأوضح شعث ل
ن قرار المنع، والسماح بعبور     القاهرة اآلن لحل الخالف القائم ربما يكون هناك بعض المساعي للعدول ع           

 من مختلف دول العالم، يتقدمهم عـدد مـن اليهـود الـذين              1500المسيرة ومنظميها البالغ عددهم نحو      
يحملون جنسيات أوروبية وأميركية ويناهضون العنصرية والمجازر التي تُرتكب يومياً بحـق الـشعب              

  .الفلسطيني من قبل حكومات إسرائيل المتعاقبة
22/12/2009سطين، األيام، فل  

  
   من غزةشهيد فلسطينياالحتالل سرق أعضاء  :"جمعية حقوقية" .34

عن حالة جديدة من سرقة أعضاء األسـرى        " حسام  "كشفت جمعية األسرى والمحررين     : غزة -رام اهللا   
الشهداء والجثامين المحتجزة عند االحتالل اإلسرائيلي في سابقة لها كمؤسسة فلسطينية وطنية تحمل اسم              

  .ألسرى وتكشف جرائم االحتالل بحق األسرىا
 47(عن سرقة أعضاء الشهيد فضل عودة عطيـة شـاهين           " حسام" وأكدت جمعية األسرى والمحررين     

وخاصة قرنية العين والكلى، مؤكدة أن التشريح وقع في معهد العدلى في أبو كبير وكان من أسفل                 ) عاما
  .الذقن إلي أسفل البطن
ن عينيه تذرفان دما، حيث أكد ذلك توفيق عليان الجدي الذي تحدث أثناء غـسله               والحظ أهالي األسير أ   

  .للشهيد أن عينيه تنزفان دما دون توقف ومفتوح من الرقبة وحتى أسفل البطن
22/12/2009وكالة سما،   

  
 االحتالل يفرج عن أسيرين شقيقين من غزة بعد سنة من االعتقال .35

، عن أسيرين شقيقين من قطاع غزة، )20/12(لي، مساء األحد أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائي: غزة
  .وذلك بعد اعتقالهما لمدة عام كامل في أحد سجونها

21/12/2009قدس برس،   
  

 جرف أراض زراعيةيتوغل شمال غزة وياالحتالل  .36
 إلى الشرق" مقبرة الشهداء"عدة جرافات ودبابات إسرائيلية، قرب ) 21/12(توغلت صباح االثنين : غزة

 .من بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وشرعت بعملية تجريف في األراضي الزراعية للمواطنين هناك
21/12/2009قدس برس،   

  
  االحتالل يمنع مسيحيي غزة من المشاركة بأعياد الميالد في بيت لحم  .37

اكدت مصادر كنسية فلسطينية ان سلطات االحتالل منعت مسيحيي قطـاع غـزة         ): وكاالت( –بيت لحم   
وقالت .  من مغادرة قطاع غزة الى الضفة الغربية للمشاركة في اعياد الميالد في بيت لحم              35تحت سن   

 بمن فيهم النـساء     35المصادر ان كافة الطلبات التي قدمت الى الجانب االسرائيلي لمواطنيين تحت سن             
  .واالطفال رفضت رفضا تاما دون ابداء اي مسببات

22/12/2009الدستور،   
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   بالخاليا الشمسية   في الضفة فلسطينيون ينجحون في إضاءة قريةمهندسون .38

نجح مهندسون فلسطينيون في توصيل التيـار الكهربـائي وإضـاءة قريـة             ): د ب أ  ( –الضفة الغربية   
وأعلن مركز بحوث الطاقة في جامعـة النجـاح         . فلسطينية في الضفة الغربية عبر نظام الخاليا الشمسية       

أنه أنهى تنفيذ مشروع إنارة قرية امنيزل جنوب مدينة يطا بمحافظة الخليل عبـر              الوطنية في بيان امس     
يذكر أن هذا المشروع هو األكبـر       .  كيلو وات  13وبقدرة  ) خاليا شمسية (تركيب نظام شمسي مركزي     

  .الذي يتم تنفيذه من قبل المركز لتوليد الطاقة الكهربائية بنظام خاليا شمسية لتغذية قرية كاملة
مدير المركز الدكتور عماد بريك إن قرية امنيزل تقع جنوب يطا بالقرب من الجدار العازل، حيث                وقال  

وتعاني القرية من عدم وجود     .  بيتا، ومدرسة ومسجدا   40 شخص ، ويوجد بها نحو       400يسكنها حوالي   
ـ           . بنية تحتية كالماء والكهرباء    الم دامـس   ولم تكن خدمة الكهرباء متوفرة في القرية التي عاشت في ظ

  .خالل الفترة الماضية
22/12/2009الدستور،   

  
  قطاع غزةالمجلس التنسيقي العمار "إطالق : غزة .39

بغرض تنسيق جهود " المجلس التنسيقي العمار غزة"أعلن في قطاع غزة، أمس، عن إطالق : )أ ب د(
شارك في المجلس جهات ي. فيه قبل نحو عام" اإلسرائيلية"إعمار القطاع بعد الدمار الذي سببته المحرقة 

  .حكومية ودولية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص
في قطاع اإلنشاءات لعدم وجود مرجعية واحدة " الفوضى المتكرسة"وقال القائمون على المجلس إن 

ليقوم بعمل فني تنسيقي تشارك "تنظمه وخضوعه للتجاذبات السياسية، دفعت باتجاه تأسيس هذا المجلس 
  ".كافة المؤسسات العاملة في اإلنشاءات بشكل مهنيفيه 

يتكون المجلس من جهات تابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة، وهي وزارات األشغال العامة واإلسكان 
والحكم المحلي واالقتصاد الوطني، إضافة إلى الهيئة العربية الدولية لإلعمار، وكذلك القطاع الخاص 

تحاد الصناعيين ونقابة المهندسين ومصلحة مياه بلديات الساحل ومؤسسة بال ممثال باتحاد المقاولين وا
  . ثينك للدراسات االستراتيجية

22/12/2009الخليج،   
  

  مساعدات أوروبية "ألونرواا"استياء فلسطيني من توزيع : لبنان .40
لسطينية اللجان الشعبية الف أن محمد صالح صيدانقال عن مراسلها من  22/12/2009السفير، ذكرت 

في مخيمات صيدا أعلنت انها اوقفت توزيع المساعدات المالية المقدمة من االتحاد االوروبي لحاالت 
والتي كانت تتولى االونروا توزيعها، حتى إشعار آخر، بعد أن تفاجأ ) الشؤون االجتماعية(العسر الشديد 

يد وحاالت الفقر العادي وكانت األهالي والقوى بأن المبالغ الموزعة مصنفة بين حاالت الفقر الشد
 ألف ليرة للفرد 162 ألف ليرة لبنانية للفرد الواحد لحاالت الفقر الشديد، و198التوزيعات هي بحدود 

 ألف ليرة، ومن 90ضمن العائلة من اثنين وما فوق، بينما حاالت الفقر العادي من فرد فردين مبلغ 
 ألف ليرة ، ومن سبعة إلى ثمانية أفراد 150تة أفراد  ألف ومن خمسة إلى س120ثالثة إلى أربعة مبلغ 

 .  ألف ليرة225وتسعة إلى عشرة أفراد، وما فوق 
سياسـة  «المنظمات الديموقراطية الفلسطينية في لبنان اسـتغربت         أن   22/12/2009األخبار،  وأضافت  

روبي، بعيداً عن أية حوارات     االستنساب التي اتبعتها وكالة األونروا في توزيع المنحة المالية لالتحاد األو          
مع المجتمع المحلي من فصائل ولجان شعبية، ومن دون سماع آراء المستفيدين أنفسهم، وحتى مـوظفي                

وإذ رحب بيان المنظمات بالمنحة التي بلغت نحو ثالثة ماليين ونصف مليون دوالر، إال أنـه                . »الوكالة
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لوكالة في اتباع األساليب ذاتها التي تتناقض مـع         طرح عالمات استفهام حول الهدف من استمرار إدارة ا        
  .مصالح الالجئين واحتياجاتهم الفعلية

  
 الطالب العالقون يطالبون بفتح معبر رفح: غزة .41

في غزة، أن مسيرة احتجاج انطلقت من أمام » لجنة الطلبة العالقين«أعلنت :  عبد القادر فارس- غزة
 من خالل هذه المسيرة إلى تسليط الضوء على معاناتهم المجلس التشريعي في غزة، حيث تسعى اللجنة

بسبب إغالق معبر رفح البري جنوب القطاع والذي يحول دون سفرهم الستكمال تعليمهم في الجامعات 
  . الخارجية

 طالب وطالبة عالقين في قطاع غزة وينتظرون السماح لهم بالسفر 700جدير بالذكر أن هناك ما يقارب 
 .م في الخارج هذا فضال عن معاناة المرضى واألجانبالستكمال دراساته

22/12/2009عكاظ،   
  

  تشوه المزروعات بسبب األسلحة اإلسرائيليةفي غزة تؤكد " وزارة الزراعة" .42
حرب "أعلنت وزارة الزراعة في الحكومة المقالة بغزة انها اضطرت بعد توقف العدو االسرائيلي ابان 

راضي الزراعية واآلبار التي تعرضت للقصف وحذرت من الرعي الى منع الزراعة في األ" الفرقان
  .وتربية الحيوانات فيها

وعللت الوزارة خطوتها باستخدام االحتالل قذائف فوسفورية تحمل مواد مشعة ومسرطنة وسامة، مما 
  .يجعل المناطق المستهدفة خطرة على صحة االنسان والحيوان، ومؤثرة بشكل مباشر في البيئة

لى انه بدأت تظهر الشواهد على استخدام االحتالل في حربه أسلحة محرمة الفتة الى أن بعض واشارت ا
المناطق الزراعية التي تنبت فيها األعشاب والنباتات أصبحت قاحلة في حين ان الكثير من األشجار 

  .جفت في مناطق القصف
22/12/2009الخليج،   

 
  الفلسطينية» الكرمل«حكاية جريدة ...  نصار نجيبما صنعه  .43

قبل مئة عام، أصدر الفلسطيني اللبناني المولد نجيب نصار جريدته الكرمل، مدشناً والدة : فيصل دراج
، وسقطت بعد ذلك، شيئاً فشيئاً، في 1917الصحافة الفلسطينية، التي ازدهرت قبل وعد بلفور عام 

 فهي األولى في تاريخ :صدرت أهمية هذه الجريدة عن أسباب ثالثة. الفوضى والوالءات الصغيرة
فلسطين، وهي التي امتلكت مطبعة باسمها في بلد لم يكن يعرف المطابع، وهي الصوت األول الذي حذّر 

  .بوضوح مستمر غير مسبوق من جدية ومخاطر المشروع الصهيوني
، وولد في قرية من قرى لبنان، ولم 1948من هو نجيب نصار؟ توفي في ضاحية من ضواحي حيفا عام 

، ودعاه »شيخ الصحافة الفلسطينية«دعاه بعض مجايليه . إلى تاريخ ميالده» الموسوعة الفلسطينية«شر ت
لم يسعف اللقبان كثيراً الصحافي الفلسطيني ـ اللبناني، فقد مشى في جنازته . »أب فلسطين«بعض آخر 

أبناء شعبه ال  «كما جاء في الكتب، وسقطت عليه كآبة شديدة، وقد جاوز الستين، ألن» خلق قليل«
، وهو ما قال به مؤرخ يهودي عرف »يقدرون ماكان يفعله في محاربة االستيطان اليهودي لسنين طويلة

  .نصار وتقصى أخباره
إذا كان مشروع جريدة الكرمل، التي عاشت ثالثة عقود تقريباً، قد جاء في مكانه وزمنه الصحيحين، فإن 

كن لمثقف حداثي مستقل، مارس المحاماة والصحافة والسياسة فلم ي. صاحبها لم يعش في زمنه الصحيح
ولهذا . و الترجمة، مكان واسع في مجتمع تقليدي تنخره، إلى جانب أمراض أخرى، النزوعات الطائفية

بدا نجيب نصار، وهو يحذّر من الصهيونية ومن سماسرة األراضي، طائراً بال جناحين، كلما رفعته 
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ولعل سعيه الطويل إلى نشر وعي . إلى األسفل» مجتمع المتزعمين«على شده إرادته الفوالذية إلى األ
عني : هو الذي أعطى حياته شكل الملحمة» الزعماء«عقالني بالصهيونية في مجتمع فالحي يؤمن بـ 

تاريخها، : الصهيونية« ـ كتاباً دعاه 1911وترجم مبكراً ـ . بالزراعة ودعا إلى زراعة حديثة
، وطالب »السيطرة على بالدنا ومصادرة حياتنا«، جاء فيه أن الصهيونية تسعى إلى »غرضها، أهميتها

، واعتبر التصدي للصهيونية واجباً عربياً، طالب به في مقالة نشرها »صلبة ومخططات جريئة«بقيادة 
طين كان يقرأ اإلنكليزية واأللمانية والفارسية، وقام برحلة في فلس. 1911في السابع من شهر حزيران 

، وطاردته السلطات »البيوع«وشرقي األردن ليتعرف إلى أمراض مجتمعه وعلى هؤالء الذين يجملون 
، التي هي سيرة ذاتية مقنعة، قرأ من أجل كتابتها »رواية مفلح الغساني«العثمانية وسجل ما جرى له في 

تمثل في جريدته، التي كان غير أن ما أشهره لدى العقالء . ، كما قال»مكتبة كاملة بلغة أمة شكسبير«
جاء في . يكتبها ويطبعها ويصححها ويوزعها وحيداً، تؤازره زوجة متفانية فاضلة تصغره بعقود كثيرة

الكرمل «:  ـ ونقالً عن حنا أبو حنا ـ ما يلي1922لجميل البحيري الصادرة عام » تاريخ حيفا«كتاب 
أنشئت عام .  قرشاً مصريا125ً فلسطين جريدة عربية تصدر مرتين في األسبوع، واشتراكها في

وقد عالجت القضية . ، ومباحثها تدور حول الوحدة العربية وكتاباتها بهذا الشأن شهيرة... ،1909
بعد سنوات قليلة من هذا الثناء ـ وفي عام . »...الفلسطينية معالجة أكسبت صاحبها اسم أب فلسطين 

في أحد شوارع حيفا، وشكا له بحزن كبير جحود شعبه ـ التقى نصار، صدفة، بالمؤرخ اليهودي 1928
  .واستخفافه به

أدرك نصار، القصير القامة السريع الحركة الذي يضع طربوشاً مائالً إلى األمام على طريقة أهل 
بيروت، أن الخطر المحدق بفلسطين يأتي من إدارة استعمارية إنكليزية وعقل صهيوني فاعل وشديد 

عي اجتماعي فلسطيني فقير يزيده المتزعمون الفلسطينيون فقراً، ألنهم يقولون ما االنضباط، ويأتي من و
ال يعلمون ويقولون غير ما يفعلون ويوزعون القول والفعل وفقاً التجاهات الرياح وال يكثرون إال 

 وهذا ما كان يدفعه إلى لغة تحريضية عالية يخالطها الصراخ، وإلى عناوين تستنهض أرواح. بالغنيمة
اقرأوها كلكم، استبدلوا، إلى األمام أم إلى الوراء؟ كيف يتّقى الخطر، المؤسفات، «: الذين يحسنون القراءة

وعلى رغم رحلة . »...البيوع الكبيرة والكثيرة، اهللا أكبر أين غيرة الزعماء التي تظهر في تافه األمور
، يغار كل »الغنيمة«مون في صحبة ، وبقي المتزع»المؤسفات«مرهقة بين طيات الغيوم فقد تكاثرت 

واحد من نظيره، ويتركون الغيرة على فلسطين إلى يوم سقوط فلسطين، حين آثر الصحافي العجوز 
  .الرحيل واالنصراف النهائي إلى الراحة

ربما كان من المفيد، وهو مجرد احتمال على أية حال، أن يتوقف القارئ أمام بعض جمل نصار، الذي 
كتب في . »تستنهض الهمم«لحروف والحبر والورق والتعب واختيار العناوين التي قضى حياته مع ا

غير أن العيب قد ظهر في األهالي بسبب جهل قيمة األرض وبسبب «: »تطويب األراضي«مقالته 
يستهوي السماسرة البسطاء «: ، ويكتب في مكان آخر»ضعف أخالقهم الوطنية وبسبب الضائقة المالية

، »...هم لهم األفضل لكم أن تبيعوا فالبالد راحت والثمن اليوم أفضل من الثمن في الغدبتضليلهم وبقول
، وإن كانت البيوع في المنطقة الشمالية كبيرة فالباعة معظمهم من أهالي ...راج سوق بيع األراضي «

جهاء والعلماء بيروت وزعماء لبنان الكبار الذين يشار إليهم بالبنان، أما في هذه الجهة فمعظمهم من الو
ما الذي كان بإمكان الفالح الفلسطيني . »...وأبناء العائالت والزعماء وأعضاء المؤتمرات والجمعيات،

؟ ...المقاتل والفقير واألمي أن يفعله في مواجهة السماسرة والزعماء والوجهاء والعلماء وأبناء العائالت
تاره واصطفاه، قادراً على مواجهة إحباط دفعه وهل كان نجيب نصار، المثقف الوطني المقيد بواجب اخ

إليه الوجهاء والعلماء والزعماء معاً؟ كان نصار هو فلسطين العزالء المقاومة الذاهبة إلى الغرق، وهو 
الفالح الطيب الذي يحاصره الصهاينة والمتزعمين، وهو المثقف اللبناني الفلسطيني العربي المغترب، 

  .، ويقرأ مسرحيات شكسبير»ذي قار«الذي يذكر معركة 
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نجيب نصار من هؤالء المثقفين الفلسطينيين، الذين وحدوا بين العروبة والدفاع عن فلسطين ـ طالب 
، بتشكيل جبهة ضد الصهيونية ـ وهو من هؤالء المثقفين المسيحيين 1911الصحفيين العرب عام 

، كما »محمد والمسيح«وأخلصوا لتعاليم الفلسطينيين، الذين دافعوا عن الحضارة العربية ـ اإلسالمية 
، والمؤرخ إميل »مالمسة النجوم«كان يقول المسيحي اآلخر خليل السكاكيني، الذي حاول وابنه الوحيد 

توما وإميل حبيبي، الذي خلط السخرية بالبكاء ورأى في اللغة العربية هوية، وجبرا إبراهيم جبرا، الذي 
دفاع عن فلسطين دفاعاً عن السيد المسيح، وسميرة عزام التي هدتها ساوى بين فلسطين والمسيح اعتبر ال

 وتوفيت في الطريق بين بيروت وعمان، وحاالت أخرى جديرة بدراسة عادلة عن 1967حزيران عام 
دور المسيحيين الفلسطينيين في صياغة الثقافة الوطنية الفلسطينية، وآخر وجوهها الكبيرة إدوارد سعيد، 

  .الذي تفتنه الحرفة ويزهد بالحقيقة» المثقف االحترافي«ينقض » مثقفاً هاوياً« يكون الذي أراد أن
ما فات نصار، وهو معذور في شروده . »األجيال تمجد الجريء«قال نجيب نصار في لحظة حالمة 

اإلنسان «الرومانسي، أن لألجيال صفات متغيرة، وأن جريء قوم غير جريء لدى جماعة مستجدة، وأن 
، وتوفي في يوم مطير وسار 1865في عام » أب فلسطين«ولد . ال يوجد في كل األزمنة» مرانيالع

خلفه خلق قليل، ولم يلتق باألجيال التي تمجد الجريء، لكنه وجد من يحفظ بعض صفحاته من الضياع، 
كان . هماشكراً ل. ويعرف تاريخ ميالده وموته، مثل حنا أبو حنا ووليد خليفي، المقيمين في الناصرة

أنصف الزمن، بهذا المعنى، . »يعمل المثقف من أجل حلم لن يراه«: الروائي األلماني هنريش بول يقول
  .نجيب نصار، أو اقترب من أنصافه، وإن أجل إنصاف قضية شعبه إلى أجل غير مسمى

22/12/2009الحياة،   
  

  شاركة إسرائيليين  المنظمين م"إخفاء"اإلعالم األردني يقاطع مؤتمراً روسياً بسبب  .44
، الذي "فالداي" انسحب عدد من مندوبي الصحف ووسائل اإلعالم األردنية أمس من مؤتمر :)يو بي أي(

 . افتتح في منطقة البحر الميت، غربي المملكة، بسبب مشاركة خبراء إسرائيليين فيه
، خبراء » شامل؟ هل يمكن تحقيق حل2020/الشرق األوسط «ويشارك في المؤتمر، الذي يحمل عنوان 

وسياسيون وصحافيون، من فلسطين ومصر ولبنان وسوريا واألردن وروسيا وتركيا وإيران وبريطانيا 
مجلس السياسة الخارجية «، و»نوفوستي«وفرنسا والواليات المتحدة وإسرائيل، بدعوة من وكالة 

 . في روسيا» والدفاعية
بة إن مشاركة أي عضو في نقابة الصحافيين وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين األردنيين ماجد تو

األردنيين أو اتحاد الصحافيين العرب يعتبر شكال من أشكال التطبيع المرفوض مع إسرائيل، مستغرباً 
 . خبراء إسرائيليين فيه» حشر«قيام منظمي المؤتمر بـ

نهم لم يشيروا خداعنا، أل«منظمي المؤتمر بـ» العرب اليوم«واتهم الصحافي نبيل غيشان من صحيفة 
، الذي يستغرق يومين، ويبحث تسوية النزاعات، وتعزيز نظام منع »إلى مشاركة إسرائيليين في المؤتمر

 . االنتشار، وأمن الطاقة العالمي
22/12/2009السفير،   

  
  القاهرة تسرع وتيرة بناء الجدار الفوالذي على الحدود مع غزة  .45

العمل في إنشاء الجدار الفوالذي أسفل الحدود المصرية أكد شهود عيان إن :  وكاالت–غزة، العريش 
مع قطاع غزة يتواصل في ظل استنفار أمني كبير لقوات األمن المصرية على الحدود خاصة بعد أن 

  .دعت حركة حماس أنصارها إلى التظاهر قبالة معبر رفح البري مع مصر لالحتجاج على بناء الجدار
  22/12/2009الدستور، 
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 السالح قد يهّرب من غزة إلى سيناء : الجدار الفوالذير بإقامة القاهرة تق .46
أقرت القاهرة رسمياً بإقامة الجدار، مشيرة إلى أنه يستهدف وقف تهريب األسلحة، التي ربما : وكاالت

 . تتجه من غزة إلى سيناء
 ها، أن تضمن من حق مصر، ال بل من واجب"واعتبر المتحدث باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد، ان

ضمان مصر ألمن "وقال عواد، رداً على سؤال حول الجدار الفوالذي، إن ". سالمة وأمن حدودها
ولمصر أن تتخذ ما تشاء من إجراءات حتى تضمن أمن وسالمة ... وسالمة حدودها هو مسؤولية الدولة

ة لشعب غزة، أو معبراً األنفاق يمكن أن تكون معبرا لمساعدات إنسانية ضروري"وأشار إلى أن ". الحدود
النفق دائما ذو اتجاهين، وكما يمكن أن يتوجه السالح عبر النفق من سيناء "وأضاف إن ". للسالح أيضا

الواليات "ولفت عواد إلى أن ". إلى غزة، فإنه يمكن أيضا أن يتجه في مسار معاكس من غزة إلى مصر
نها وبين المكسيك لمواجهة الهجرة غير الشرعية، المتحدة، على سبيل المثال، تقيم أسوارا كهربائية بي

وهناك العديد من األمثلة لدول أخرى تتخذ إجراءات مختلفة للحفاظ على سالمة وأمن حدودها 
  ". وأراضيها

  22/12/2009السفير، 
  

  إحياء عملية السالم في الشرق األوسط يجب أن تنطلق من األمم المتحدة: عمرو موسى .47
امعة العربية عمرو موسى، عقب محادثاته مع الفروف أمس، أن إحياء عملية السالم أكد األمين العام للج

من األسباب التي أدت إلى تعويق االتفاق "وقال إن . في الشرق األوسط يجب أن تنطلق من األمم المتحدة
و وإطالة أمد المفاوضات، هو تهميش دور األمم المتحدة، وثبت أنه ال يمكن لوساطة أو تدخل دولة أ
  ".اثنتين أن يؤدي إلى حل ووضع األمور في نصابها الصحيح وإطالق عملية تسوية على أسس مقبولة

 22/12/2009االتحاد، اإلمارات، 
 

  بإجراءات جدية لوقف االستيطان" إسرائيل"سليمان يطالب عمر  .48
لسياسية  كشف صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات ا :  خالد األصمعي-رام اهللا، القدس المحتلة 

بمنظمة التحرير الفلسطينية عن أن الوزير المصري عمر سليمان نقل، خالل لقائه مع كبار المسؤولين 
اإلسرائيليين، رسالة سياسية مهمة تؤكد ضرورة وقف األنشطة االستيطانية في األراضي المحتلة بشكل 

  . جدي تمهيداً الستئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني
 22/12/2009، األهرام، مصر

  
  اتحاد األطباء العرب يطالب بتشكيل محكمة للمسؤولين عن سرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين  .49

طالبت نقابة االطباء ولجنة مقاومة التطبيع في اتحاد األطباء العرب األمم المتحدة :  ايهاب مجاهد-عمان 
ذين اعترفوا بسرقة اعضاء وجلود بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين واألطباء االسرائيليين ال

  .الشهداء وتقديمهم للمحاكم الدولية
واكدت النقابة واللجنة، في بيانين منفصلين لهما امس، ان سرقة أعضاء األسرى من الشهداء يمثل 

  .جريمة ضد االنسانية ال يجوز ان تمردون عقاب، وان السكوت على تلك الجرائم يعتبر مشاركة فيها
بة بعقد جلسة طارئة لمجلس األمن ومنظمات حقوق االنسان الدولية لمناقشة تلك الجريمة كما طالبت النقا

  .واتخاذ موقف منها معتبرة ان السكوت على تلك الجريمة يعتبر جريمة بحد ذاته
وطالبت النقابة المؤسسات الطبية الدولية بشطب االطباء االسرائيليين من سجالت االطباء الممارسين 

  .هم لمحاكم دولية جراء اقترافهم لهذه الجرائم البشعةاضافة لتقديم
 22/12/2009الدستور، 
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  وزارة الخارجية المصرية ترفض السماح لناشطين دوليين تنظيم مسيرة إلى قطاع غزة .50

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنّها رفضت السماح لناشطين دوليين، كانوا يعتزمون تنظيم : وكاالت
لمناسبة مرور عام على الحرب اإلسرائيلية على " الحرية لغزة" تحت شعار مسيرة إلى قطاع غزة

بعض ممثلي المنظمات المشاركة حاولوا التهرب من استيفاء "القطاع، بعبور أراضيها، مشيرة إلى أن 
، فضال عن وجود خالفات وتضارب في المواقف بين )لدخول مصر(الخطوات واألوراق المطلوبة 

  ". مات المختلفةالقائمين على المنظ
 منظمة غير حكومية، بينها منظمة العفو الدولية وتحالف المنظمات غير 16واعتبرت مجموعة من 

المجتمع الدولي غدر بشعب غزة من خالل عدم توصله إلى "، أن "أوكسفام"الحكومية الهولندية ومنظمة 
وطالبت هذه ". ع إعادة اإلعمارالذي يمن) اإلسرائيلي(ترجمة أقواله إلى أفعال من أجل إنهاء الحصار 

زيارة غزة واالطالع بأنفسهم على "المنظمات، في بيان مشترك، وزراء خارجية االتحاد األوروبي بـ
 ". تأثير الحصار على السكان

  22/12/2009السفير، 
 

  الريجاني يدعو في القاهرة لفتح معبر رفح .51
ئه رئيس االستخبارات المصرية اللواء عمر قال رئيس مجلس الشورى االيراني علي الريجاني، خالل لقا

سليمان، في القاهرة امس، ان ايران ومصر أكبر قوتين إقليميتين، داعيا القيادة المصرية الى العمل على 
 . فتح معبر رفح مع غزة

، "لدى بلدينا هدف مشترك وهو مساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق أهدافه"من جهته، قال سليمان 
  ". احتمال وجود اختالف في األسلوب يمكن تسويته من خالل الحوار"مشيرا الى 

 22/12/2009السفير، 
  

  ةدفعة جديدة من المساعدات الغذائية المقدمة من اتحاد األطباء العرب في طريقها إلى غز .52
وصلت إلى ميناء العريش البحري دفعة جديدة من المساعدات الغذائية المقدمة من : رفح، القاهرة، غزة

حاد األطباء العرب في طريقها إلى غزة، وقال المنسق الفلسطيني لإلغاثة باتحاد األطباء العرب ات
  . طنا من اللحوم تقدر قيمتها بنحو مليوني دوالر165مصطفى التايه إن الشحنة تضم 

  22/12/2009الخليج، 
  

  على حدود غزة حرام وقتٌل بطيء " الفوالذي"بناء : الشيخ الزنداني .53
ستنكر رئيس جامعة اإليمان في الجمهورية اليمنية الشيخ عبد المجيد الزنداني استمرار الحصار ا: صنعاء

وطالب الزنداني، في تصريحٍ لفضائية األقصى، . اإلسرائيلي على قطاع غزة، رغم مرور سنوات عليه
، "واحة الزيتونمؤسسة "أمس األول، أثناء استقباله طالب مركز األقصى لتحفيظ القرآن الكريم التابع لـ

من أعان على حصار مسلم فهو ظالم ومعتد "علماء األزهر في مصر بأن يبينوا للحكومة المصرية أن 
وقاتٌل، وأن المسلم الذي يدافع لحصوله على لقمة عيشه وضرورات حياته إذا قُتل من أجل ذلك فهو 

  .ب الحياة عن قطاع غزة قتٌل بطيء، معتبراً أن منع الطعام وأسبا"شهيد، وإذا قَتَل فليس عليه شيء
إننا فوجئنا كما فوجئ العالم بقرار الحكومة المصرية بناء جدارٍ فوالذي على حدودها مع : "وأضاف

ومن الذي أباح لمسلمٍ المشاركة في حصار ! ولمصلحة من؟! لماذا هذا الجدار؟: "، متسائالً"قطاع غزة
  .يجوز وباطل وحرام شرعاً، مبيناً أن هذا الفعل ال !"أخيه المسلم؟
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وأشاد الزنداني بالشباب الفلسطيني الذين غيروا المعادلة في العصر الحاضر، وأصبحوا يعرفون حقائق 
فهم أشد الشباب وأقواهم تمسكًا بدينهم وبذالً "اإليمان في ميادين العبادة والطاعة والجهاد والبذل والصدق؛ 

  ".م يعودوا يخافون من شيء إال من خالقهملدمائهم وجدا في أعمالهم وسعيهم، ول
من سار على الطريق الذي أراده اهللا فالنصر حليفه، وقد : "وبشَّر المجاهدين في فلسطين بالنصر؛ وقال

حوصر الرسول مع أصحابه في شعب بني هاشم ثالث سنين؛ كان من نتيجة هذا الحصار قادة فتحوا 
  ".مشارق األرض ومغاربها

  22/12/2009صحيفة فلسطين، 
  

   المجتمع الدولي غدر بشعب غزة: غير حكومية دوليةمنظمات  .54
 16 مجموعـة مـن      ، أن شرف الهور نقالً عن مراسلها أ   غزة   من   22/12/2009 القدس العربي،    ذكرت

اعتبرت في تقرير ينشر اليوم الثالثاء في باريس ان الشعب الفلسطيني فـي قطـاع                منظمة غير حكومية  
' غدر به 'وقد  ' الرصاص المصبوب 'بناء بعد عام من العملية العسكرية االسرائيلية        غزة عاجز عن اعادة ال    

  .المجتمع الدولي
ان المجتمع الدولي غـدر     'وقالت المنظمات غير الحكومية قبل ذكرى بداية العملية العسكرية االسرائيلية           

لغزة ) االسرائيلي(صار  بشعب غزة من خالل عدم توصله الى ترجمة اقواله الى افعال من اجل انهاء الح              
  .'الذي يمنع اعادة البناء

 فرنسا وتحالف منظمـات غيـر       - فرنسا واوكسفام    -واكدت هذه المنظمات، وبينها منظمة العفو الدولية      
 شاحنة محملة بمعدات بنـاء الـى        41ان السلطات االسرائيلية لم تسمح سوى بدخول        "حكومية هولندية،   

 في حين يتطلب اصالح االضرار التي لحقـت         2009يناير  /ن الثاني غزة منذ نهاية الهجوم منتصف كانو     
واشير في هذا    ."بالمنازل والبنى التحتية المدنية والخدمات العامة والمزارع والمؤسسات، آالف الشاحنات         

يحظر على السكان المدنيين وكذلك على االمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية استيراد            "التقرير الى انه    
واسـفت المـصادر نفـسها الن     ." مثل االسمنت او الزجاج، اال في عدد صغير جدا من الحاالت       معدات

ادى ايضا الى انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي والغاز والمياه مع انعكاسات كارثيـة علـى               'الحصار  
  .'الحياة اليومية والصحة العامة

تفاقم الفقر الى حـد كبيـر       " ادى الى    2007يونيو  /ولفتت الى ان الحصار المطبق الذي بدأ في حزيران        
وطالبت خصوصا وزراء الخارجيـة      .الدولية' من السكان يعتمدون على المساعدة    % 80واسهم في جعل    

ـ           زيـارة غـزة    'االوروبيين والممثلة العليا الجديدة لالتحاد االوروبي للشؤون الخارجية كاثرين اشتون ب
  ."السكانواالطالع بأنفسهم على تأثير الحصار على 

 ، من الدوحة، أن التقرير أوصى أيضا بضرورة فتح المعابر على        22/12/2009العرب، قطر،   وأضافت  
. الفور في وجه مواد البناء، من أجل إعادة تشييد المنازل المحطمة والبنية التحتية مع دخول فصل الشتاء                

 عن أي أعمال مسلحة، كما أوصى       والفصائل الفلسطينية التوقف  " إسرائيل"واعتبر التقرير أنه يجب على      
بضرورة دخول الفصائل كلها في حوار تصالحي لتمهيد الطريق أمام توحيد الحكومة الفلسطينية القـادرة               

  .على الوفاء بفعالية باحتياجات السكان المدنيين
  

  يجب إشراك جميع األطراف المؤثرة في عملية السالم: الفروف .55
 سيرغي الفروف بعد لقائه الرئيس المصري حسني مبـارك فـي            قال وزير الخارجية الروسي   : القاهرة

ضرورة أن تشترك جميع األطراف المؤثرة فـي دفـع عمليـة            «القاهرة أمس، أن الطرفين يتفقان على       
السالم من خالل جهود مشتركة في المرحلة الحالية، وأن الخطوات األحادية الجانب في هذا الـصدد ال                 

  . »تعطي نتائج إيجابية
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روسيا ترفض بالكامل   «أن  األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى       فروف عل هامش لقاء مع      وقال ال 
تهميش األمم المتحدة ألن المبادئ الرئيسة للتسوية الشاملة في المنطقة يجب تكرسيها في إطـار األمـم                 

ما هـي عليـه     أن تؤخذ الجهود الدولية كافة في االعتبار في شكل أكثر م          «ودعا إلى ضرورة    . »المتحدة
حالياً، خصوصاً مواقف الدول األعضاء في الجامعة العربية، وهذا ينطبق على كل المواضيع خـصوصاً          

  .»... اإلسرائيلي– اإلسرائيلي والعربي -موضوع النزاع الفلسطيني 
22/12/2009الحياة،   

  
  تشكل رسالة تضامن مع غزة " 3شريان الحياة "قافلة : غاالوي .56

تـشكل رسـالة    " 3شريان الحياة   "النائب البريطاني السابق جورج غاالوي أن قافلة        أكد  : دمشق، فلسطين 
تضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بعد الحرب اإلسرائيلية األخيرة، مشيراً إلـى أن الـضغوط                

ي المتزايدة أدت إلصدار مذكرة اعتقال وزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقة تسيبي ليفني األسبوع الماض            
  . في بريطانيا

في أوروبا، ويجب أن نسمع صدى هذه الجهود في العالم العربي؛           " إسرائيل"نحن اآلن نحاصر    : "وأضاف
  )".Viva Palestina(فمن أبرز أهداف الحملة اإلنسانية أن نشجع العالم على أن يسير على خطى

22/12/2009صحيفة فلسطين،   
  

  يمي التنف والوليد غالق مخإالمفوضية العليا لالجئين تقرر  .57
االثنين من مصادر فلسطينية مطلعة بان المفوضية السامية        " القدس العربي "علمت  :  وليد عوض  -رام اهللا   

لألمم المتحدة لشؤون الالجئين قررت إغالق مخيمي التنف والوليد لالجئين الفلسطينيين علـى الحـدود               
وحـسب  . ى موافقة دول أجنبية على استـضافتهم      السورية العراقية مع بداية العام القادم بعد حصولها عل        

المصادر فإن الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا ودول اوروبية اخرى الى جانـب اسـتراليا وكنـدا                
وافقت على توطين الالجئين الفلسطينيين الفارين من العراق الذين اقاموا لسنوات في اوضـاع معيـشية                

  .راقية في مخيمي التنف والوليدسيئة للغاية على الحدود السورية الع
22/12/2009القدس العربي،   

  
   بليون دوالر 568 بليون دوالر الناتج المحلي العربي وأسواق المال خسرت 1899 .58

 أن غالبية الدول العربية 2009أكد التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام : شفيق األسدي  -أبو ظبي 
 على رغم بداية انتشار اآلثار السلبية ألزمة 2008ياً خالل عام واصلت تحقيق معدالت نمو مرتفعة نسب

المال العالمية في النصف الثاني من العام ذاته، نتيجة ارتفاع عائدات النفط وبلوغ أسعاره مستويات غير 
  . مسبوقة

ق  الذي تُعده أربع مؤسسات عربية هي األمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندو-وذكر التقرير 
 -» أوابك«العربي للتنمية االقتصادية وصندوق النقد العربي ومنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول 

 1899 إلى نحو 2007 بليون دوالر في 1505أن إجمالي الناتج المحلي للدول العربية ارتفع من نحو 
، 2007 في المئة في 5.2 في المئة مقارنة 6، مسجالً معدل نمو باألسعار الثابتة 2008بليوناً في 

وانعكس النمو إيجاباً على مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية فبلغ 
  .  دوالرا5858ًنحو

 2007فبعد التحسن النسبي في أدائها في . وذكر التقرير أن أسواق المال العربية واجهت تقلبات حادة
لصندوق النقد العربي الذي » المرآب«، وانخفض المؤشر ، عادت مؤشراتها إلى الهبوط2008وبداية 
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 في المئة متجاوزاً انخفاض معظم مؤشرات أسواق 49.4يقيس أداء أسواق األوراق المالية العربية، 
 بليون دوالر نهاية 769.6وانخفضت القيمة السوقية ألسواق أوراق المال العربية إلى . األسهم العالمية

  .  بليون دوالر568، بخسارة نحو 2007 بليوناً نهاية 1338السنة، مقارنة بنحو 
وأكد التقرير أن غالبية الدول العربية واصلت تحقيق معدالت نمو مرتفعة نسبياً خالل السنة على رغم 
بداية انتشار اآلثار السلبية لألزمة، واستفادت دول منها إيجاباً من ارتفاع عائدات، فازداد الناتج المحلي 

 في المئة باألسعار الجارية، عما في 26.2بمعدل نمو .  بليونا1899ًوالر مرتفعاً إلى  بليون د394
  .واستمرت االتجاهات التصاعدية في معدالت التضخم. 2007

وحققت الدول العربية كمجموعة الهدف األول من األهداف اإلنمائية لأللفية المتمثل في خفض أعداد من 
وتشير . 1990 إلى نصف ما كانوا عام 2015واحداً مع حلول عام ال يتجاوز دخلهم اليومي دوالراً 

مؤشرات الفقر المبنية على خطوط الفقر الوطنية إلى وجود تباين كبير بين الدول العربية، بحيث ينتشر 
 في بقية 20 في المئة من السكان، وأقل من 30الفقر في شكل كبير في الدول األقل دخالً بمعدالت تفوق 

د التقرير أن دوالً عربية استطاعت خفض معدالت الفقر، بينما شهدت دول أخرى تدهوراً ويؤك. الدول
  .في مدى انتشاره

  التطورات االجتماعية
 ماليين عن العام 8 مليون نسمة، بزيادة 334.5ويقدر التقرير إجمالي السكان في الدول العربية بنحو 

  .1995شهد انخفاضاً منذ عام  في المئة نمواً، الذي لم ي2.4وبمعدل نمو . السابق
 في المئة 13.7، إلى 2000 في المئة عام 14.3ويؤكد التقرير تراجع معدل البطالة في الدول العربية 

  .2007عام 
 في 35.1 بليون دوالر، بنمو 993 إلى 735ويؤكد التقرير ارتفاع قيمة الناتج الصناعي العربي من 

  .2008ات مهمة خالل المئة، وشهد القطاع الصناعي العربي تطور
  النفط والطاقة

ويلفت التقرير إلى أن سوق النفط العالمية شهدت خالل األشهر السبعة األولى، تطورات إيجابية تمثلت 
وشهد إجمالي الطلب العالمي على الطاقة ارتفاعاً في . في تصاعد أسعار النفط إلى مستويات قياسية

  . مكافئ نفط يومياً/ يون برميل مل225 في المئة إلى نحو 2.4مستواه بنسبة 
 حقل نفط وغاز، ما 101 أدى إلى اكتشاف 2008وشهدت الدول العربية نشاطاً استكشافياً واسعاً خالل 

 بليون 672.1 في المئة إلى 0.4ساهم في ارتفاع تقديرات االحتياط المؤكد من النفط في الدول العربية 
وقدرت الزيادة في االحتياطات المؤكدة من الغاز . المي في المئة من االحتياط الع75.7برميل، تشكل 
  . في المئة من اإلجمالي العالمي30.3 تريليون متر مكعب تمثل نحو 53.7 في المئة إلى 0.2الطبيعي بـ

 في المئة في جانب الصادرات 32.5 بليون دوالر، بزيادة 1050وبلغت قيمة التجارة اإلجمالية العربية 
  . النفط العالميةنتيجة ارتفاع أسعار 

22/12/2009الحياة،   
  

 جدار مصر الفوالذي فى نظر القانون الدولي .59
 عبد اهللا األشعل

أكد األمريكيون واإلسرائيليون على األقل أن مصر تقيم بمساعدة شاملة من الجانب األمريكي جداراً 
  . متراً ومن الفوالذ18طوله عدة كيلو مترات وبعمق 
د صراحة وإنما تأكد ضمناً، وأما أسباب بناء الجدار كما أوضحها من الجانب المصري لم يتأك

أما حق مصر في بناء الجدار داخل أراضيها فقد . المصريون فهي منع التهريب بين مصر وغزة
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وأود في هذه المقالة . أوضحه السيد وزير الخارجية وأكد أنه قرار سيادي يعود إلى مصر وأمنها القومي
  .ألقوال من وجهة نظر قانونية خالصةأن أناقش بهدوء هذه ا

فمن حق أي دولة أن تفعل ما تشاء داخل حدودها لتأمين نفسها من جيرانها، ولكن القاعدة المستقرة في 
القانون الدولي هي أن حق هذه الدولة مقيد بالتزام عدم اإلضرار بشكل غير مشروع بالدولة المجاورة أو 

ار سوف أنحي تماماً المقوالت واألوصاف التي تطلق من مصر أو وفي تحليل عن الجد. اإلقليم المجاور
صوب مصر حول التضامن العربي، أو أن فلسطين في كبد كل مصري أو أن الفلسطينيين مسلمون 
ويجب إنقاذهم، ألنها أوصاف لم تعد تالمس الواقع بل تستفز القارئ ولكي أركز فقط على حق مصر 

  .به حتى اآلن بشأن الجدارالذي أكدته في خطابها الذي باحت 
عندما يتعلق األمر بغزة التي يحدها شماالً البحر المحاصر، وعلى طول حدودها الشرقية والجنوبية 
إسرائيل التي تحمل مشروعاً صهيونياً هدفه القضاء على الشعب الفلسطيني والتربص الدائم بغزة 

لدولي، فإن الحد الغربي لغزة وهو مصر يصبح وإعالنه إقليماً معادياً تجيز فيه كل ما يحظره القانون ا
هو محط األمل من الناحية النفسية ليس فقط إلنقاذ غزة من الوحش الصهيوني ولكن إلمداد غزة بكل 
مايلزم من ضرورات البقاء، وهي في الظروف العادية مسألة اقتصادية إذا حسنت النوايا وهي مصدر 

  .للربح بالنسبة للجانب المصري
اب كثيرة الداعي إلقحامها في هذا السياق رأت مصرأن تقيم عازالً صلباً بينها وبين هؤالء ولكن ألسب

الذين يتربصون بها الدوائر ويغيرون عليها من حين آلخر ويسببون لها اإلحراج مع إسرائيل، " األعداء"
  .رومصر تظن أن هذا القرار مصدره الشعور المصري الخالص دون إمالء من أحد بهذه المخاط

لكن على الجانب اآلخر، فإنه لما كان القانون الدولي يعتبر غزة أرضاً محتلة وأن حصارها، من الجرائم 
ضد اإلنسانية، وإبادة جماعية لسكانها، فضالً عن كونه جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، فقد 

 أن تسعى إلى فك هذا الحصار أوجب القانون الدولي على الدول أطراف المعاهدات التي تجرم هذا العمل
أما بالنسبة لمصر، وبسبب وضعها . وإنقاذ السكان وكفالة الحد األدنى من الظروف اإلنسانية لبقائهم

كمنفذ وحيد على الجانب اآلخر لغزة فقد رتب القانون الدولي عليها التزامات أقسى وهي ضرورة فتح 
أما إحكام الحصار عن . ن مخطط اإلبادة اإلسرائيليمعبر رفح وكافة منافذ الحدود األخرى إلنقاذ غزة م

طريق إغالق المعبر ورفض تمرير المؤن الالزمة، فقد أدى إلى إنشاء األنفاق وهي منافذ للنجاة من هذا 
المخطط، فيكون إغالقها هي اآلخرى، ومنع الهواء من المرور إلى غزة عن طريق جدار فوالذي تفننت 

في صناعته لينقل حدود إسرائيل مع غزة شرقاً وتحل محل حدود مصر مع إسرائيل والواليات المتحدة 
غزة غرباً بأيدي مصرية وبأمن مصري، فهو عمل بعيداً عن األوصاف العاطفية التي لم يعد لها معنى 
. مع مصر الرسمية في هذه المرحلة الخطيرة من حياة مصر، يجعل بناء الجدار جريمة مركبة بامتياز

هو اإلمعان في خنق سكان غزة، ومعاقبتهم لذنب لم يرتكبوه وإرهابهم إلى حد الموت لقاء فالهدف المعلن 
تمسكهم بنظام أحبوه أو كرهوه، اختاروه أو فرض عليهم ليس ألحد التدخل فيه مهما كان رأيه فيه من 

 إبادة السكان فالهدف السياسي ال قيمة له ألن القانون يعول على النية اإلجرامية وهي. الناحية السياسية
كما أن الجدار نفسه يعني أن مصر تخلت عن التزاماتها القانونية الدولية لصالح . بقطع النظر عن الدوافع

وقد سبق لألستاذ ريتشارد فولك . سكان غزة المحاصرين، وتعاونت مع إسرائيل على إحكام الجريمة
شار في تقريره حول محرقة غزة إلى مقرر مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان لألراضي المحتلة أن أ

جريمة حرمان أهل غزة من حق الفرار من الهالك، فما بالنا وأن الجدار يجعل الهالك محققاً ويزيل كل 
  .احتمال لتحقيقه

إن مشاركة مصر مع إسرائيل والواليات المتحدة في إبادة سكان غزة مهما كانت مبرراته لدى كل هذه 
 دائرة التجريم، ناهيك عن أن هذه المشاركة هي امتثال مصري التفاق األطراف يضع مصر تماماً في

أمريكي إسرائيلي سبق لمصر أن اعتبرته تدخالً سافراً في شؤونها وغضبت ألنه ينفذ على أراضيها دون 
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مشاركتها، ويبدو أن زوال بوش، ومشاركة مصر قد صحح هذا الموقف الذي لن يغفره التاريخ أبداً، كما 
لقد نظرت مصر إلى جانب واحد وغابت عنها أهم الجوانب، خاصة وأن . له يوم يقوم الحسابأن له ما 

  .هذه الجرائم ال تسقط بالتقادم
تلك رؤية قانونية خالصة ال أثر فيها للجوانب اإلنسانية أو القومية أو الدينية أو األمن القومي الصحيح، 

  .ع ثمنها أجيال مصر في عصور الحقةويكفي أنها أكبر خدمة تقدم للمشروع الصهيوني سيدف
 22/12/2009السبيل، األردن، 

  
  نصيحة لحماس .60

  هاني المصري
رغم اقتناعي بأن شروط المصالحة الوطنية لم تنضج حتى اآلن، فلـسطينياً وعربيـاً وإقليميـاً ودوليـاً                  

حتى لـو وقعـت     ، ورغم أن الورقة المصرية على أهميتها ال تؤدي إلى المصالحة الوطنية             )وإسرائيلياً(
وجميع الفصائل عليها، ألنها تشكل إدارة لالنقسام وليس حالً له، ونوعاً مـن إعـالن النوايـا                 " حماس"

والمبادئ وركزت على الجوانب اإلجرائية والصالحيات أكثر ما تناولت المـضمون، إال أننـي أنـصح                
يجعلها تتحمل المسؤولية عـن     بالمسارعة الى توقيع الورقة المصرية ألن عدم إقدامها على ذلك           " حماس"

بالتوقيع على الورقة رغم مالحظاتهـا عليهـا        " حماس"كانت أشطر من    " فتح"فـ  . عدم تحقق المصالحة  
  ".حماس"والتي ال تقل عن مالحظات 

عليها مهمة، والرد على ذلك بأن      " حماس"إن الورقة المصرية تغيرت وإن مالحظات       " حماس"يقول قادة   
نعـم  . ال يعطيها ضماناً بأن األمور ستسير على ما يرام        " حماس" وفقاً لمالحظات    تعديل الورقة المصرية  

إن الورقة المصرية ليست قرآناً ال يمكن تعديله، ولكن السياسة شطارة ومناورة وتكتيـك وكـل طـرف     
  .يحاول أن يوقع خصمه بالفخ الذي ينصبه له

 تشكيل لجنة االنتخابات العليا أو اللجنـة        عند الحديث عن  " التوافق الوطني "لكلمتي  " حماس"فإن تصنيف   
عند اإلشارة الى تشكيل االطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، لن يكـون            " ملزمة"األمنية العليا، وكلمة    

العصا السحرية التي تشق البحر وتفتح الطريق للمصالحة، وتجعل الورقة المصرية علـى أحـسن مـا                 
  .يكون

مالحظاتها أوالً إعالن المسؤولين المصريين على كل المستويات، بـأن          تحقيق  " حماس"إن ما يضمن لـ     
بالحسبان عند التطبيق، بمقدور خالد مشعل عندما يوقع علـى الورقـة            " حماس"مصر ستأخذ مالحظات    

، ثانياً وهذا هـو     "بالحسبان عند التوقيع  " حماس"شرط أن تؤخذ مالحظات     "المصرية أن يكتب بعد توقيعه      
على األرض خصوصاً سيطرتها االنفرادية على قطاع غزة، ستمكنها من ضمان           " حماس"األهم، أن قوة    

تطبيق الورقة المصرية، بما فيها مالحظاتها عليها، وإذا لم يتم ذلك من خالل التطبيق المتبادل والمتزامن                
  .والمتوازي لجميع بنودها فإنها ال تطبق النقاط التي تعتبرها ضد مصالحها

 المصرية تكمن في أنها المدخل الوحيد المتاح الستمرار الحوار وصوالً الـى تحقيـق               إن أهمية الورقة  
المصالحة، ولو فيما بعد، وإن عدم التوقيع عليها، أدخل المصالحة الوطنية في الثالجة، وجمد الحوار في                

لية وقت اشتدت الحاجة للمصالحة بعد وصول المفاوضات الى طريق مسدود، وتصعيد الحكومة اإلسرائي            
  .إلجراءاتها العدوانية واالستيطانية والعنصرية، خصوصاً في القدس

واستمرار الحوار يمكـن أن يفـتح الطريـق لبلـورة           . إن توقيع الورقة المصرية يتيح استمرار الحوار      
استراتيجية جديدة وبديلة عن استراتيجية المفاوضات الثنائية كخيار وحيد، أي يفتح الطريق لما دعا إليـه                

فالمطلوب إيجاد برنامج إنقاذ وطني     . الى وضع برنامج انقاذ وطني    " حماس"مشعل وغيره من قادة     خالد  
وليس الحديث عن هذا البرنامج للتهرب من التوقيع على الورقة المصرية وخـسارة إمكانيـة اسـتمرار               

  .الحوار
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ة وأشـكال   إن وضع برنامج إنقاذ وطني هو طريق الخالص الوطني، برنامج يضع األهـداف األساسـي              
النضال لتحقيقها وقواعد العمل السياسي والديمقراطي واالجتماعي، ويحدد موقفاً فلسطينياً من المفاوضات            
والمقاومة، ومن السلطة وضرورة إعادة صياغتها بحيث تكون فعالً أداة من أدوات المنظمة والتي مـن                

ل وإقامـة الدولـة الفلـسطينية       المفترض إعادة تشكيلها وإصالحها، ومرحلة على طريق إنهاء االحـتال         
  . وعاصمتها القدس1967المستقلة ذات السيادة على حدود 

إذا كان عدم توقيع الورقة المصرية، يرجـع        : بكل إخالص ومسؤولية وأقول لهم      " حماس"أخاطب قادة   
تعتقد أنها إذا انتظرت بعض الوقت ستستطيع أن تفرض مصالحة وطنية بشروطها، وبما             " حماس"الى أن   

فإتمام صفقة تبادل األسرى، مهم جداً، ولكنـه لـن          . يضمن لها قيادة الوضع الفلسطيني فهي مخطئة جداً       
يغير موازين القوى الداخلية لحركة حماس، وإنما سيحسن من شعبيتها لبعض الوقت، ولكنه لـن يغيـر                 

  .ل معهاالموقف اإلسرائيلي والعربي والدولي من حركة حماس بحيث يتم االعتراف بها والتعام
كما أن إتمام صفقة تبادل األسرى ما لم يسبقها أو يتبعها مصالحة لن يؤدي الى رفع الحصار عن قطـاع   
غزة، وال إعادة إعماره، فلدى االحتالل من الذرائع ما يمكنه من تعطيل الجهود لرفع الحصار واإلعمار،                

  .ولشن حرب جديدة على غزة، ولو بعد حين
في وضع صعب مرشح للتفـاقم أكثـر مـع          " فتح"لى أن خصمها الرئيسي     تراهن ع " حماس"وإذا كانت   

وصول المفاوضات الى طريق مسدود، وإعالن ابو مازن عن عدم رغبته بالترشح لالنتخابات الرئاسـية               
ويدفع الصراع الى البحث عن البديل الى أقصاه قبل األوان، فإن رهانها خاسـر،              " فتح"القادمة ما يربك    

ور شعبية وتاريخ وعوامل قوة محلية وإقليمية ودولية تجعلها قادرة على الصمود وعدم             لها جذ " فتح"ألن  
في وضع أصعب في ظل الحصار والعدوان وبعد االنباء عن جـدار حديـدي              " حماس"كما ان   . االنهيار

  . الفلسطينية-على الحدود المصرية 
، وإنما يعطي إسرائيل فرصـة      "حماس"إن استمرار الوصع الحالي لن يقود الى توفير فرصة أفضل لـ            

نموذجية لتوظيف االنقسام الفلسطيني، والتوهان الدولي، والغياب العربي لتطبيق مـشاريعها االحتالليـة             
بسرعة أكبر وتكاليف أقل بحيث يصبح الحل اإلسرائيلي أكثر وأكثر هو الحل الوحيد الممكن والمطروح               

  .عملياً
والفلـسطينيين  " حمـاس "و" فـتح " أساسياً، وهي التي ستحمي      إن الوحدة الوطنية ضرورة وليست خياراً     

تقلـيص االسـتيطان    "وعند لحظة ما، يمكن أن تكون بعد انتهاء مدة العشرة أشهر على مسرحية              . جميعاً
قد تعلن الحكومة اإلسرائيلية، خشية من فرض حل دولي عليها، ومن خطر قيام دولـة               " الجزئي المؤقت 

 خطوات إسرائيلية أحادية الجانب، رداً على رفض الجانـب الفلـسطيني            واحدة، عن عزمها على اتخاذ    
استئناف المفاوضات، ورداً على خطوات أحادية الجانب يلوح بها ابو مازن وسالم فياض وغيرهما مـن                

  .القيادات الفلسطينية
هلة بالسكان  البقايا اآل (إن هذا الواقع يقود الى حل واقعي، تنسحب إسرائيل بموجبه من أجزاء من الضفة               

، )الدائمـة فعليـاً   (لتجبر الفلسطينيين على إقامة الدولة ذات الحدود المؤقتـة          ) واألراضي التي ال تريدها   
ما يحول الصراع الى نزاع على الحدود بين دولتين، يمكـن           ) دولة مقابل دولة  (وتدعوهم للتفاوض معها    

  . للضغط على الطرفين للتوصل الى حلأن يستمر لعشرات السنين بدون أن يقلق العالم ويدفعه للتحرك
الفئوية تقتضي توقيع الورقة المـصرية،      " حماس"إن المصلحة الوطنية العليا، وليس بالضرورة مصلحة        

  المصلحة الوطنية على مصالحها الفئوية؟" حماس"فهل تغلب 
 22/12/2009األيام، فلسطين، 
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  يجب إعادة بناء غزة اآلن .61
  جيمي كارتر

ثمة اعتراف واسع بأن عملية السالم في الشرق األوسط تمر في حالة مـن              : ين أبو زينة  ترجمة عالء الد  
فاالستيطان اإلسرائيلي في داخل فلسطين يستمر، ويرفض قادة منظمـة          . الركود، بل واالحتضار تقريباً   

 التحرير الفلسطينية االنضمام إلى محادثات سالم جديدة من دون تجميد المـستوطنات، مـدركين أن أي               
دولة عربية أو إسالمية لن تقبل بأي سالم شامل مع إسرائيل بينما تحتفظ األخيرة بالسيطرة على القـدس                  

  .الشرقية
من جهة أخرى، عملت اعتراضات الواليات المتحدة على إعاقة الجهود المصرية لحل الخالفـات بـين                

ومع سيادة الجمود على    . 2010حماس وفتح، وهو األمر الذي يمكن أن يفضي إلى إجراء انتخابات العام             
هذه الجبهة، قرر قادة منظمة التحرير الفلسطينية أن يستمر بقاء الرئيس محمود عباس في السلطة حتـى                 

  .وهو قرار دانه العديد من الفلسطينيين–يمكن عقد االنتخابات 
ة تركيـا، إال    وحتى مع أن سورية وإسرائيل تحت قيادة أولمرت كادتا تتوصالن تقريباً إلى اتفاق بمساعد             

أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو، يرفض القبول بتركيـا كوسـيط حـول مـسألة                 
  .مرتفعات الجوالن، وليست هناك أي بدائل في األفق المنظور

وكانت الجمعية العامة لألمم المتحدة قد صادقت على تقرير أصدره مجلس حقوق اإلنسان التـابع لهـا،                 
سرائيل والفلسطينيين إلى إجراء تحقيقات حول االتهامات بارتكاب جرائم حرب خالل حرب            والذي دعا إ  

  .غزة األخيرة، لكن من غير المرجح تحقق استجابات إيجابية بهذا الخصوص
يبدو أنه يتم تجاهل كافة قرارات األمم المتحدة، ومعاهدات جنيف، واالتفاقيات السابقة بـين              : وباختصار

. فلسطينيين، ومبادرة السالم العربية، والسياسات الرسمية للواليات المتحدة ودول أخـرى          اإلسرائيليين وال 
وفي األثناء، يهدد هدم إسرائيل للمنازل العربية، وتوسيع المستوطنات اإلسرائيلية في القـدس الـشرقية               

  .والضفة الغربية، وعناد الفلسطينيين، تهدد كلها بإغالق أي أفق إلحالل السالم
األمور التي تستحق اهتماماً أكثر إلحاحاً في الوقت الراهن هي حقيقة أن أولئك الـذين يعيـشون     لعل من   

وكنت قد زرت غزة بعد     . تحت الحصار في غزة باتوا يواجهون شتاء آخر من المعاناة الشخصية الكثيفة           
ون فـي خيـام     المدمرة، وشاهدت الناس المشردين الذين بال بيوت وهم يقيم        ) يناير(حرب كانون الثاني    

وعلى الـرغم   . مؤقتة، تحت أغطية بالستيكية، أو في كهوف حفرت في أطالل بيوتهم السابقة المهدومة            
من العروض التي يقدمها القادة الفلسطينيون والوكاالت الدولية لضمان عدم استخدام المـواد المـستوردة     

واح الزجاج بالمرور مـن نقـاط       حتى لغايات عسكرية دفاعية، فإنه ال يتم السماح لالسمنت للخشب وأل          
وقد قبلت الواليات المتحدة ودول أخرى بهذا الوضع البغـيض مـن دون اتخـاذ أي                . العبور إلى غزة  

  .إجراءات تصحيحية
كنت قد ناقشت طرقاً لمساعدة مواطني غزة مع عدد من الزعماء العرب واألوروبيـين، وكـان ردهـم                  

ويشير المانحون إلى أنهم . تقديم أي مساعدة أمراً مستحيالً   المشترك هو أن اإلغالق اإلسرائيلي يجعل من        
كانوا قد قدموا أموال مساعدات هائلة من أجل بناء المدارس والمشافي والمصانع في غزة، ليـروا هـذه                  

. المرافق وهي تتعرض للتدمير في غضون ساعات معدودة بواسطة القنابل والصواريخ دقيقـة التوجيـه             
  ع خسائر مشابهة في المستقبل في غياب توفر ضمانات دولية؟لماذا يغامر هؤالء بوقو

لقد حان الوقت لمواجهة حقيقة أن أي دولة لم تتمكن خالل السنوات الثالثين الماضية، أو أنها لـم تكـن                    
وال نستطيع اآلن أن ننتظر     . راغبة في كسر الجمود وإقناع األطراف المتنازعة باالمتثال للقانون الدولي         

ومـع ذلـك،   . سرائيل قد حاججت منذ وقت طويل بأنها ال تستطيع التفاوض مع إرهـابيين      كانت إ . أكثر
كما وعد الرئيس أوباما بانخراط     . كانت لديها سنة كاملة من دون إرهاب، ولم تستطع التفاوض حتى اآلن           
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أي إطار  فعال من جانب حكومة الواليات المتحدة، لكن أي محادثات سالم رسمية لم تبدأ، ولم يتم اقتراح                 
  .وعليه، يتوجب على قوى العالم أن تتصرف اآلن، فردياً وجماعياً. عمل شامل للسالم

 كانون  8كان بصيص حياة واحد أخير قد التمع مؤخراً، حين قرر وزراء خارجية االتحاد األوروبي يوم                
ها المجتمع الـدولي    الماضي إعادة تفعيل المتطلبات المعروفة والقديمة للسالم، والتي يقبل        ) ديسمبر(األول  

، إال إذا تم تعديلها باتفاق متفاوض       1967بشكل مشترك، بما فيها إدامة واقع حدود إسرائيل لما قبل العام            
وبعد أسبوع من ذلك، كررت البارونة كاترين آشتون، المـسؤولة الجديـدة عـن              . عليه مع الفلسطينيين  

الرباعيـة  " إعادة تنشيط"بطريقة أقوى، ودعت إلى السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي، العبارة ذاتها        
  .ويبدو ذلك أفقاً واعداً في ذاته. الدولية

لقد كان الرئيس أوباما محقاً في اإلصرار على حل الدولتين وعلى تجميد كامل لالستيطان اإلسـرائيلي،                
 يتفاوضـوا مـن     وبما أن إسرائيل رفضت التجميد، وأن الفلسطينيين لن       . باعتبار تلك أسساً للمفاوضات   

الواليـات المتحـدة، واالتحـاد      (دونه، فإن الخطوة المنطقية التي ينبغي أن يتخذها أعضاء الرباعية كافة          
هي دعم اقتراح أوباما بإعالن أي توسيع جديد للمستوطنات علـى           ) األوروبي، وروسيا، واألمم المتحدة   

ضد أي قرار لمجلس األمن يدين مثل       ) الفيتو(أنه نشاط غير قانوني، واالمتناع عن استخدام حق النقض          
  .وربما يعمل ذلك على ضبط إسرائيل، كما قد يجلب الفلسطينيين إلى مائدة المفاوضات. هذه المستوطنات

وفي هذه المرة، ينبغي على الرباعية الدولية أن تنضم إلى تركيا وتدعو سورية وإسرائيل إلى التفـاوض                 
  .على حل للنزاع حول مرتفعات الجوالن

ن دون توجيه اللوم إلى أي من األطراف المتنازعة، ينبغي على الرباعية أيضاً أن تشرع في إعادة بناء                  م
غزة، عن طريق تنظيم جهود اإلغاثة تحت إشراف مبعوث خاص نشط، والذي يـشرف علـى وقـف                  

ين إن صرخات الناس المشردين الـذ     . إلطالق النار بين إسرائيل وحماس، ويتوسط في شأن فتح المعابر         
  .بال بيوت، والذين يجمد أطرافهم برد الشتاء، تتطلب إغاثة فورية ال ينبغي أن تتأخر

  .لقد حان الوقت التخاذ إجراء جسور، وقد حّل فصل المسامحة، والتصالح، وحلول السالم
  "الغارديان"
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  اوري هايتنر

على مـشروع حيـاة     ) إسرائيل(لطة المنتهية واليته محمود عباس أبو مازن جائزة         ينبغي منح رئيس الس   
بفـضل حقيقـة انـه رفـض        . وهو جدير بالجائزة بفضل رفضه    . ومساهمة مميزة للمجتمع اإلسرائيلي   

ليست هذه هي المرة األولـى      . العروض السخية إليهود اولمرت أثناء المفاوضات التي أجراها الرجالن        
  . لشدة الحظ، عروض أولمرت ساعدتنا فقط على ان نفهم حيال من نقف. يها العدو من أنفسناالتي ينقذنا ف

واآلن يتبين بأن أولمرت عرض على أبو مازن أراض زراعية تعود إلى كيبوتسات وقرى زراعية فـي                 
القرى، التي تعرضت على مدى ثماني سنوات لنار القسام من جانـب الفلـسطينيين              . منطقة غالف غزة  

بالمناسـبة،  . طر إلى تسليم أراضيها إلى أولئك الذين أطلقوا النار عليها، كجائزة علـى عـدوانهم              ستض
  .أولمرت عرض انسحابا أيضا من مناطق في غور بيسان، في جبال القدس وغيرها

تبـادل  "يـدور الحـديث عـن       . صحيح، سيكون هناك من يقول ان هذا ليس انسحابا لغرض االنسحاب          
اء حفنة من الكتل االستيطانية في الضفة الغربية على حالها ومقابـل ضـمها إلـى                مقابل إبق " لألراضي

لالنسحاب من هذه المناطق يقع على مـن أقـام          " االضطرار"أخرون سيقولون ان الذنب في      ). إسرائيل(
  .المستوطنات
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 من يقبل هـذا المبـدأ يلـزم نفـسه         . 67هذه الحجة تقوم على أساس قبول مبدأ االنسحاب إلى خطوط           
  .السيادية) إسرائيل(الفلسطينيين بأراض من داخل دولة " بتعويض"

انجازا سياسيا هاما حين    ) إسرائيل(فور حرب األيام الستة حققت      . ولكن تبني هذا المبدأ هو الخطأ األكبر      
، "المنـاطق "وليس من " مناطق"ان تنسحب من ) إسرائيل( بأن على  242جاء في قرار مجلس األمن رقم       

على حقها في االحتفاظ بالمناطق التـي احتلـت فـي           ) إسرائيل(وأصرت حكومات   . العربكما يطالب   
على مبدأ الحدود القابلة للدفاع، الذي اعترف به        ) إسرائيل(وأصرت  . الحرب كدرع محق وحيوي ألمنها    

  . في قرار مجلس األمن
، حرص رابين علـى ان  في خطابه األخير قبل االغتيال، الخطاب الذي عرض فيه خطته للتسوية الدائمة 

وقد أعلن بالقطع بأنه لن يكون انـسحاب مـن القـدس            . 67يوضح بأنه لن يكون انسحاب إلى خطوط        
أولمرت اقترح انـسحابا مـن      " (بالمعنى الواسع للكلمة  "الكاملة، من الكتل االستيطانية ومن غور األردن        

  ". تعويض"كـ) ئيلإسرا(وال بد انه لم يتصور انسحابا من أراضي دولة ). الغور أيضا
مثل هذا التنازل   . فلسطيني" الجىء" ألف   25فضال عن عروضه اإلقليمية، وافق أولمرت على استيعاب         

. ان تستوعب حتى وال فلسطيني واحد فـي داخلهـا         ) إسرائيل(حذار على   . عن حق العودة معناه تسيب    
ال ينبغي قبول معادلة دولة     . ةيجب ان تجري في الدولة الفلسطيني     . جمع شمل عائالت؟ فكرة مباركة جدا     

بمجـرد  . قومية فلسطينية فارغة من اليهود والى جانبها دولة ثنائية القومية تستوعب جموع الفلسطينيين            
  .العودة حطم أولمرت احد األسس األكثر أهمية للصهيونية" حق"قبول مبدأ 

 ان يعرض على العالم     كان عليه . وكأن هذا ال يكفي، يضيف أولمرت ضررا لسلوكه بعد ان رد عرضه           
اقتراحاته، وان يشرح كم سار بعيدا وان يوضح مع رفضها بأن كل المسؤولية عن غياب السالم ملقيـة                  

بدال من ذلك اقتـرح ان تكـون خريطتـه أساسـا            . على الفلسطينيين، وان العروض نفسها الغية ملغية      
  .الستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين

أولمرت ألنه كصاحب تجربة يعرف بأنه إذا رفضها، سيحصل بـدال منهـا             أبو مازن لم يقبل اقتراحات      
  .على اقتراحات ابعد مسافة

وعليه فعلى إسرائيل ان تشكر أبو مازن على قراره وان توضح بأن من اآلن فصاعدا سـتتغير قواعـد                   
م علـى   ما ان رفض الفلسطينيون اقتراحات إسرائيل فان نقطة بدء كل مفاوضات مستقبلية ستقو            . اللعب

مستعدة الن تتوصل إلى حل وسط إقليمي، يحظى فيه الفلسطينيون على           ) إسرائيل: (أساس مبادىء أخرى  
) إسـرائيل (االستقالل في جزء من أراضي الضفة الغربية يسكن فيها الفلسطينيون باكتظاظ، فيما تـضم               

  .األراضي الحيوية ألمنها وهي ثرية باالستيطان اإلسرائيلي
ولن تنسحب بأي حال مـن أي ارض فـي          " 48"لن تسمح للفلسطينيين بفتح ملف      ) لإسرائي(شيء آخر،   

هي مشكلة داخلية للفلسطينيين والدول العربية، وهي       " الالجئين"وبالطبع، مسألة   . السيادية) إسرائيل(دولة  
  )  إسرائيل(لن تندرج في أي مفاوضات مع 

  "إسرائيل اليوم"
  22/12/2009صحيفة فلسطين، 
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