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  وترد عليه خالل أيام.. حماس تتسلم الرد اإلسرائيلي بشأن صفقة األسرى .1

أن الوسيط األلمـاني ارنـست      ،  غزةوالناصرة، رام اهللا، القاهرة،      من،  23/12/2009الحياة،  ذكرت  
 في غـزة    الحركة إلى قيادة    عرض حركة حماس بشأن صفقة األسرى     الرد اإلسرائيلي على    نقل  أورالو  

وسترد عليه خـالل    "إنها تدرس الرد اإلسرائيلي     " الحياة"وقال مسؤولون في الحركة لـ      . بعد ظهر أمس  
متمـسكة  "، غير أنهم شددوا على أن الحركة        "على القرار ) في دمشق (أيام بعد تصويت المكتب السياسي      

  ".بالقائمة التي قدمتها
عن الناطق باسم " فرانس برس"ونقلت وكالة . التوصل إلى اتفاق" عرقلة"إسرائيل بـ " حماس"واتهمت 

إسرائيل مسؤولة عن عرقلة وتأخير التوصل إلى اتفاق في شأن تبادل "الحركة سامي ابو زهري قوله إن 
لن تغلق باب المفاوضات في هذا الشأن على قاعدة المواقف والشروط "لكنه أكد أن حركته ". األسرى

  ".التي تتمسك بها
 أسيراً من 443أن إسرائيل وافقت على إطالق سراح " الحياة"وكشفت مصادر ديبلوماسية غربية لـ 

وأوضحت أن السبعة الذين . ، على أن يتم إبعاد أكثر من مئة منهم"حماس" التي قدمتها 450قائمة الـ
الجبهة الشعبية لتحرير "مروان البرغوثي واألمين العام لـ " فتح"ترفض إطالقهم هم القيادي في حركة 

إبراهيم حامد وعبداهللا البرغوثي وعباس " حماس"ت وكبار قادة الجناح العسكري لـ أحمد سعدا" فلسطين
  .السيد وجمال أبو الهيجا وحسن سالمة

أكدت أن الحركة ستترك قرار قبول اإلبعاد لألسرى المعنيين كي تعفي نفسها " حماس"وكانت مصادر في 
ورداً على سؤال . ل التوصل إلى الصفقةمن مسؤولية اتخاذ قرارات قد ال تكون مرضية لكثيرين أو تفش

موسى أبو " حماس"عن موقف حركته من شرط إبعاد األسرى، قال نائب رئيس المكتب السياسي لـ
لن نرفض ولن نقبل، هذا جزء من عملية التفاوض، وهناك تفاصيل يتم النقاش في ": "الحياة"مرزوق لـ 

ر في بذل جهوده حتى يتم إبرام الصفقة، كما أن كال معني باالستمرا"وأكد أن الوسيط األلماني ". شأنها
  ".معني بإنجازها) حماس وإسرائيل(الطرفين 
قال خالد مشعل ' حماس'رئيس المكتب السياسي لحركة ، أن 23/12/2009 الجريدة، الكويت، وأضافت

لي من يؤخّر صفقة األسرى هو تعنت االحتالل اإلسرائي'في مؤتمر صحافي عقده في دمشق أمس أن 
عدم 'قررت ' حماس'، مشدداً على أن 'وتشدده، خصوصاً في موضوع القيادات والرموز في السجون

  .'التحدث عبر اإلعالم في تفاصيل صفقة األسرى ليكون الموقف مسهماً في نجاح الصفقة ال في تخريبها
  

  لن أسمح بانتفاضة جديدة طالما بقيت في الحكم: عباس .2
لطة المنتهية واليته محمود عباس إنه لـن يـسمح بـإنطالق انتفاضـة              قال رئيس الس   :وكاالت - عمان

فلسطينية جديدة طالما بقي في السلطة، لكنه حذر من أن الهدوء القائم سيصل إلى نهايته بمجرد أن يتنحى                  
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طالمـا أنـا فـي      : "االمريكية" وول ستريت "وقال عباس خالل مقابلة نشرتها أمس مجلة         .عن منصبه   
ولكن اذا رحلت، فإنه لـم يعـد مـن          "وأضاف  ". أبدا، أبدا .  ألحد بدء انتفاضة جديدة    المكتب، لن أسمح  

   ".مسؤوليتي وأنا ال أستطيع تقديم أي ضمانات
ودحض عباس اتهامات الجانب االسرائيلي بأنه كان المسؤول عن مماطلة محادثات التسوية، قـائالً انـه               

زير الجيش االسرائيلي إيهـود بـاراك ولكـن         عرض سرا مرتين حال توفيقيا بشأن المستوطنات على و        
  .االخير تجاهل عرضه وأن مكتب باراك لم يستجب لطلب الحصول على تعليق

وأصر الرئيس عباس على تجميد تام لبناء المستوطنات في الضفة الغربيـة والقـدس قبـل إجـراء أي                   
 سيستأنف المحادثات المباشرة    انه: وقال. محادثات مباشرة مع رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو       

  . لمدة خمسة أشهر" غير المعلن"تجميد البناء الكامل و) إسرائيل(إذا نفذت 
 قال الرئيس إن إسرائيل يمكـن أن        - الذي قدمه خالل مقابلة مع هآرتس األسبوع الماضي        -وفي عرضه 

  .تفعل ذلك دون أي إعالن مثير للجدل وإعطاء القيادة الغطاء السياسي
فـي  ) أحمـر (مجلة األجواء التي أحاطت باللقاء مع الرئيس عباس الذي كان يدخن مارلبورو             وتصف ال 

  .مقعده الجلد داخل مكتب ضيق في السفارة الفلسطينية في عمان وكان يلقي النكات
وأعرب عن احباطه من سياسة البيت االبيض، ودعا الرئيس باراك أوباما لتطبيق المزيد من الـضغوط                

وقال ينبغي على أوباما اعادة عملية السالم الى مسارها الصحيح من           . جميد المستوطنات على اسرائيل لت  
  .خالل تقديم الواليات المتحدة اقتراح السالم لكال الطرفين

ويعتقد الكثيرون من أن تهديد عباس بالتنحي عن منصبه، ليس حقيقيا، وال جادا، وإنما يـأتي ألهـداف                  
لتقديم تنازالت من أجل مفاوضـات      ) اسرائيل( لتكثيف الضغوط على     سياسية بقصد حفز المجتمع الدولي    

  .التسوية
  23/12/2009صحيفة فلسطين، 

  
  هي العدو الحقيقي لمصر" لإسرائي"و ...الجدار الفوالذي فرض لسياسة العقاب الجماعي: بحر .3

 بحر أحمد. د، أن  محمد األيوبي،غزةنقالً عن مراسلها في  23/12/2009صحيفة فلسطين، نشرت 
النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أكد أن بناء جدار فوالذي على امتداد الشريط الحدودي بين مصر 
وقطاع غزة فرض لسياسة العقاب الجماعي على سكان قطاع غزة الذي يعاني من حصار مشدد منذ 

قطع شريان وذكر بحر في مؤتمر صحفي عقده بمقر المجلس أمس، أن الجدار من شأنه  .أربع سنوات
الحياة الذي يزود أبناء القطاع بالغذاء والدواء، ويؤدي إلى تجويع مليون ونصف مليون فلسطيني 

  .وحرمانهم من أبسط متطلبات الحياة
وشدد على أن الجدار يتناقض مع موقف الرئيس المصري محمد حسني مبارك الذي أكد بأنه لن يسمح 

 المصرية باحترام توجهات الرئيس مبارك وترجمتها إلى أفعال بتجويع الشعب الفلسطيني، مطالباً القيادة
: وقال .ملموسة على األرض من خالل فتح معبر رفح الحدودي المصري الفلسطيني بشكل فوري ودائم

إن على مصر أن تدرك حجم مسؤوليتها التاريخية والوطنية واألخالقية والقانونية تجاه الشعب "
 وأن تدرك أن اتفاقية جنيف الرابعة ...الموت البطيء بفعل الحصارالفلسطيني الذي يتعرض لسياسة 

  ". تُلزمهم قانوناً بفتح معبر رفح بهدف كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني1949لعام 
وأكد بحر على عمق العالقة األخوية والتاريخية واالستراتيجة التي تربط مصر بفلسطين أرضاً وشعباً، 

  الكبرى التي قدمتها مصر وال زالت دفاعاً عن فلسطين ومقدساتها وقضيتها العادلة مثمناً التضحيات 
 على حرص الشعب الفلسطيني عموماً وأبناء قطاع غزة على وجه الخصوص على مصر بحرشدد و

وأمنها واستقرارها وسالمة أراضيها وأن فلسطين جزء ال يتجزأ من األمن القومي المصري وأن أي 
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وذكر أن العدو الحقيقي لألمن القومي المصري .  هو اعتداء على الشعب الفلسطينياعتداء على مصر
  .والفلسطيني والعربي واإلسالمي هو االحتالل اإلسرائيلي

وأكد بحر أن الشعب الفلسطيني الذي يطالب بإزالة جدار الفصل العنصري ال يمكن أن يقبل بإقامة جدار 
لفلسطينيين ويساهم بشكل مباشر في تجويع وقتل أبناء الشعب فوالذي يفصل بين األشقاء المصريين وا

  . الفلسطيني وتركهم فريسة للحصار واشتداد وطأته
 أحمد بحر دعا النواب إلى جلسة طارئة يعقدها المجلس ، أنغزةمن  23/12/2009الحياة، وأضافت 

ى الشريط الحدودي الفاصل اليوم في مقره في مدينة غزة، لمناقشة تبعات بناء مصر جداراً فوالذياً عل
المصالحة الفلسطينية ال يمكن أن تفرض بالقوة أو بالحرب أو "وقال بحر إن  .بينها وبين قطاع غزة

بالتجويع والحصار وإقامة الجدران، بل بتوافق وطني يلبي المصالح العليا للشعب الفلسطيني بعيداً عن 
الجدار مرتبط برفض حماس توقيع الورقة المصرية ، في تلميح إلى أن بناء "اشتراطات اللجنة الرباعية

  .للمصالحة الفلسطينية
  

  مفاوضات ما بعد أوسلو أسوأ من المفاوضات قبله: قريع .4
رسم رئيس الوزراء الفلسطيني السابق أحمد قريع صورة قاتمة لمـستقبل           : محمد النجار  -البحر الميت   

 أنه ورغـم    عدة مرات، غير أنه كرر أيضاً     " ملخيبات األ "عملية السالم في الشرق األوسط، وكرر كلمة        
  ".الخيار النهائي للفلسطينيين"كل ذلك فإن السالم هو 

على شاطئ البحـر    " ريا نوفوستي "مؤتمر أقامته وكالة األنباء الروسية      ، خالل مشاركته ب   واعترف قريع 
أ مـن المفاوضـات      كانت أسو  1993 بأن المفاوضات التي أجريت بعد اتفاق أوسلو عام          ،الميت باألردن 

إضـاعة  "واتهم تل أبيب بأنهـا تعمـدت         ".ربما ألننا قدمنا كل شيء ويبدو أن هذا كان خطأ         "قبله، وقال   
المعروض علـى   "، وتابع   "الوقت لتحقيق مكاسب على األرض وتهويد مدينة القدس وإقامة جدار الفصل          

  ".المالفلسطينيين اليوم هو إمالءات التفاق سالم هو في الحقيقة صك استس
أدت لبروز متطرفين   "وكان الفتا اعتبار مستشار رئيس السلطة الفلسطينية نمر حماد أن االنتفاضة الثانية             

، واعتبر أن الفرق أن المتطرفين يحكمون اليوم في إسرائيل، فيما يقود المعتدلون الـشعب               "من الجانبين 
  .يني قد تعده إسرائيل تهديدا لهاالفلسطيني، وأكد أن السلطة الفلسطينية ال تسعى لبناء جيش فلسط

  22/12/2009نت، .الجزيرة
  

  األحمد سيتحمل المسؤولية عن عودة الفوضى والفلتان إلى غزة: الغصين .5
عن " حملت حكومة الوحدة الوطنية المقالة عزام األحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية المسؤولية الكاملة :غزة

  .، مع تأكيدها على ضبطها لألمن بشكل جيد" غزةأي فوضى أو عودة للفلتان األمني في قطاع
وكان األحمد طالب المواطنين في غزة والفصائل والمؤسسات األهلية بالثورة على حكومة غزة وحركة 

وقال إيهاب الغصين، المتحدث باسم وزارة  .حماس في القطاع لرفضها التوقيع على ورقة المصالحة
نحمل عزام األحمد وحركة فتح المسؤولية الكاملة عن أي ": "سقدس بر"الداخلية في حكومة غزة لوكالة 

أن األجهزة : "وأضاف ".فوضى أو أي انفالت امني يحدث في قطاع غزة اثر تصريحاته غير الموزنة
األمنية في غزة تقوم بواجبها على أكمل وجه في توفير األمن واألمان للمواطنين، وعازمة على أن ال 

 وطرد 2007لتان األمني الذي كان سائداً قبل الحسم العسكري في صيف تسمح بعودة الفوضى والف
  .، بحسب قوله"األجهزة األمنية البائدة التي كانت تقود هذا الفلتان من قطاع غزة

وفي سياق آخر نفى الغصين، في تصريحات نشرت على موقع الداخلية على االنترنت، اتهامات حركة 
وادرها لمنعهم من إحياء ذكرى انطالقة الحركة الخامسة فتح باعتقال واستدعاء عناصرها وك

وأكد الغصين،  . مؤكداً أن فتح لم تتقدم بأي طلب إلحياء ذكرى انطالقتها الخامسة واألربعين واألربعين،
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وسجونها مفتوحة لكافة المؤسسات الحقوقية لالطالع "أن وزارة الداخلية أغلقت ملف االعتقال السياسي 
  ".يذكروا اسم معتقل سياسي في سجون غزة" وطالب قيادة حركة فتح أن ،"نهائياً عليها

  22/12/2009 قدس برس،
  

  توصيات المركزي تستدعي استئناف جلسات التشريعي: خريشة .6
إن التوصيات التي خرج بها المجلس : قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة :رام اهللا

" المنتهية واليته" من الرئيس لسطينية في جلسته األخيرة تستدعي التزاماًالمركزي لمنظمة التحرير الف
وأوضح خريشة في تصريحات لوكالة  .محمود عباس والنواب الستئناف جلسات المجلس التشريعي فوراً

 صفا، أمس، أن موقف المجلس المركزي الذي أجمع على ضرورة التزام الجميع -الصحافة الفلسطينية
 بأن يدعو عباس التشريعي لالنعقاد، إلى جانب لتشريعي وفقًا للقانون، يفرض التزاماًبدعم المجلس ا

  .مطالبة النواب بعقد جلسات عادية أو استثنائية
في الشأن السياسي، شدد خريشة على أن إعالن القيادة الفلسطينية فشل خيار المفاوضات ووصول و

لسطينية شاملة ويفرض على السلطة الطلب بسحب العملية السلمية إلى طريق مسدود يستوجب مراجعة ف
  .المبادرة العربية للسالم ردا على فشل الحل السلمي

  23/12/2009صحيفة فلسطين، 
  

  فياض يؤكد أهمية التضامن الدولي مع شعبنا وحقوقه .7
نية سالم فياض أهمية التضامن الدولي مع شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوط         .  أكد رئيس الوزراء د    :رام اهللا 

 فلسطين تشكل رسالة دعم وتضامن مع نضال        إلىواعتبر أن زيارة وفد اتحاد عمال اليونان        . المشروعة
  .شعبنا لنيل حريته واستقالله، وليس فقط لتوطيد أواصر التعاون والتنسيق مع اتحاد عمال فلسطين

 23/12/2009الحياة الجديدة، 
  

  "نشطاء المقاومة الشعبية" لوقف اعتقال البرغوثي يطالب بممارسة ضغوط على تل أبيبمصطفى  .8
 دعا النائب مصطفى البرغوثي، األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، إلى ممارسة ضغوط :رام اهللا

نشطاء المقاومة الشعبية في مناطق "على الجانب اإلسرائيلي لوقف حملة االعتقاالت التي تشنها ضد 
 لقاء البرغوثي مع ممثلي السفارات والقناصل األجانب لدى جاء ذلك خالل ".جدار الفصل العنصري

  .السلطة الفلسطينية، بمناسبة نهاية العام والذكرى السنوية األولى للحرب على غزة
  22/12/2009 قدس برس،

  
   الشهداءأعضاء تهاسرقل "لإسرائي" إلدانة المتحدة األممتحرك فلسطيني باتجاه : قراقع .9

،  في الحكومة الفلسطينية برام اهللاألسرىوزير شؤون ،  عيسى قراقعد أك:وليد عوض  -رام اهللا 
 إلدانة الدولي األمن المتحدة ومجلس األمم إلى عربي للتوجه إطارن هناك تحركا فلسطينيا في أالثالثاء ب

  . الشهداء الفلسطينيينأعضاء لسرقتها "إسرائيل"
  23/12/2009القدس العربي، 

  
  اً عن تجار المخدرات تعرض عفوالمقالةحكومة ال .10

 توعدت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة تجار المخدرات في قطاع غزة، في حال رفضهم عفواً :غزة
وبرر . عرضته عليهم مقابل تسليم أنفسهم واإلدالء بما لديهم من معلومات عن تجارتهم ومصادرها

إعطاء فرصة لمن يرغب في التوبة من تريد "الناطق باسم الوزارة إيهاب الغصين العفو بأن الحكومة 
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هذه الفرصة مفتوحة للجميع، لكن ليس ... تجار المخدرات من خالل هذا اإلعالن الذي لن يدوم طويالً
بالقبض على من لم يسلم نفسه لألجهزة األمنية في أقرب وقت "وتوعد . ولم يحدد سقفاً زمنياً للعفو. "لألبد
  ."ممكن

  23/12/2009الحياة، 
  

  " الجدار الفوالذي"غزة تواجه حصاراً جديداً إثر بناء  :"3شريان الحياة " مستقبالً زوقأبو مر .11
أكد الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركـة المقاومـة              :ماهر محمد  - دمشق

ـ              "حماس"اإلسالمية   صرية ، أن قطاع غزة يواجه حصاراً جديدة إثر بناء الجدار الفوالذي على الحدود الم
  ".الفوالذي"مع قطاع غزة، محذراً من تدهور األوضاع في قطاع غزة بسبب 

وأعرب أبو مرزوق، أمس، خالل حفل نظمته الحركة في دمشق الستقبال القافلة، عن أمله في أن تصل                 
إلى قطاع غزة المحاصر، عقب رفض السلطات المصرية السماح للناشطين الـدوليين            " 3شريان الحياة   "

  ".الحرية لغزة"يرة بتنظيم مس
ورحب بوفد القافلة التي يترأسها عضو البرلمان البريطاني جورج غالوي، مثمناً جهود القـائمين علـى                

  .الخيرية) i.h.h(الحملة الدولية لرفع الحصار عن غزة، ومن بينهم الوفد التركي ممثالً بجمعية 
ل األمل والـدواء والغـذاء والعزيمـة        وتقدم أبو مرزوق بالشكر نيابةً عن حركة حماس للوفد الذي يحم          

إنكم أصحاب الضمير بعد أن     : "وقال مخاطباً أعضاء الوفد   ، والحياة إلى غزة لمواجهة العدوان اإلسرائيلي     
فنهضتم لتكونوا في المقدمة بدالً ممن      ، مات ضمير أمريكا والحكومات التي وقفت مع العدوان على غزة         

  ".وقفوا مع العدوان
لقد تجاوزتم الكثير من الصعاب والحواجز مروراً إلى غزة التي حوصرت لـيس              ":وأضاف أبو مرزوق  

شكراً لكم لتحّمل هذه المصاعب حتى ترفعوا آخر        ، جغرافياً فقط وإنما سياسياً واقتصادياً والعدوان مستمر      
  ".الحواجز وهو الجدار الفوالذي بين غزة ومصر الشقيقة

  23/12/2009صحيفة فلسطين، 
  

  باس زكي ويفوض الطيراوي وأبو العينين بالساحة اللبنانيةعباس يبعد ع .12
انشغلت " فتح"مخيمات لبنان وحركة  ، أنصيدا  منمحمد صالح عن، 23/12/2009السفير، ذكرت 

أمس تحديدا بالتسريبات اإلعالمية التي انتشرت كسرعة البرق، والتي تحدثت عن صدور قرارات 
ن الرئيس محمود عباس قد وقع على هذه القرارات ومن بينها وتعيينات لقيادة ساحة فتح في لبنان وا

 . قرار بتعيين عضو اللجنة المركزية اللواء سلطان أبو العينين مفوضا عاما لساحة لبنان
في المخيمات وال سيما " فتح"ومن المنتظر ان تثير هذه القرارات صعوبات في الوضع الداخلي لحركة 

 . في مخيمات صيدا 
في مخيم عين الحلوة قد شهدت حركة اتصاالت ولقاءات واجتماعات " فتح"حركة وكانت مكاتب 

متواصلة لمعرفة الخبر اليقين حول هذه القرارات وما إذا كانت رسمية أم مجرد تسريبات، حتى ان 
مصادر فلسطينية أشارت الى ان اللواء أبو العينين زار أمس مخيم عين الحلوة والتقى عددا من 

 . إضافة الى قيادات فلسطينية من بينها عصبة األنصار" فتح"حركة المسؤولين في 
قد صدرت ووقع عليها "ان القرارات ) كان مطروحا ألمانة سر ساحة لبنان" (السفير"وأكد خالد عارف لـ

" القيادة العليا لحركة فتح في لبنان"الرئيس محمود عباس وعلى الجميع التعامل معها وهي تحمل صفة 
لى عاتقها ترتيب كل األوضاع الداخلية للحركة من كافة النواحي التنظيمية والعسكرية والتي يقع ع

واألمنية والشعبية وغيرها بالتعاون والتنسيق مع قادة ومسؤولي الشعب والتنظيم الحركي في كافة 
  ".لقسم اليمين"وأكد عارف انه سيلتقي خالل أيام الرئيس الفلسطيني عباس في األردن ". المخيمات
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ان عباس بصفته رئيسا لحركة فتح قد اصدر " السفير"وكانت مصادر فلسطينية موثوقة قد أكدت لـ
في ساحة لبنان مؤلفة من عضو اللجنة " فتح"مؤخرا قرارا قضى بتعيين قيادة عليا جديدة لحركة 

تحي ابو المركزية أبو العينين كمفوض عام لساحة لبنان يعاونه أربعة أعضاء في المجلس الثوري هم ف
العردات كنائب له وخالد عارف مسؤول االتحادات والمنظمات الشعبية وآمنة جبريل مسؤولة شؤون 

يضاف إليهم صبحي أبو عرب مسؤوال عن الشؤون العسكرية بما فيها القوات . المرأة وجمال أشمر
 تنظيم فتح في لبنان على ان ينتخب مجلس قيادة. الفلسطينية والكفاح المسلح ومنذر حمزة لإلدارة المالية

 " أمين سر تنظيم فتح في لبنان" عضوا مسؤوال يحمل صفة 11المؤلف من 
انه لم يتبلغ بهذه ) كان مرشحا ألمانة سر الحركة في لبنان" (السفير"في المقابل أكد أبو العردات لـ
 . القرارات رسميا ولم يطلع عليها

 المقدح نفى علمه بحصول أي تغيير يطال قيادة الكفاح اال ان قائد الكفاح المسلح في لبنان العميد منير
المسلح وان هذه القوات باقية تحت إمرته وانه في مطلق األحوال لن يتعامل مع سلطان أبو العينين في 

كان "أي موقع كان في ساحة لبنان، وأشار المقدح الى انه قد ابلغ عباس بهذا األمر الفتا الى ان األخير 
  ". يعود سلطان الى الساحة اللبنانيةقد وعدنا بان ال 

محمود عباس استبدل قائد األمن الوطني الفلسطيني فـي         ، أن   22/12/2009 المستقبل العربي،    وأضافت
لبنان، وشكل لجنة قيادية مؤقتة للساحة تولى فيها اللواء توفيق الطيراوي موقع المشرف العام، واللـواء                

جنة قيادية مؤقتة من ستة اشخاص إلى جانب الطيراوي وأبو          سلطان أبو العينين موقع المفوض، وشكل ل      
العينين، ما يعني إبعاد عباس زكي عن موقع كمشرف عام على الساحة الفلسطينية في لبنان، من خـالل                  

  .موقعه كممثل للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
 مبقية اللواء منير مقدح في موقعه علـى          عباس وقع القرارات التي لم تتعلق بموقع قائد الكفاح المسلح،         

لعقيد محمـد  ارأس هذا الجهاز، اثناء وجوده في العاصمة األردنية، وخالل اجتماع ضمه مع الطيراوي و            
  .دحالن، على أن تكون اللجنة القيادية مؤقتة

 رام اهللا،   فـي " فتح"وتنسب المصادر إلى اللواء أبو العينين قوله في اجتماع أخير للجنة المركزية لحركة              
  .إنه سبق له النجاح في مقاتلة السوريين واإليرانيين في لبنان، من أجل فرض القرار الفلسطيني المستقل

في الساحة اللبنانية إلى جهاز األمن الوطني، الذي يـشرف          " فتح"عباس قرر كذلك تحويل جميع مقاتلي       
يص مبلغ كبير جدا يقدر ببضعة مئات       وتقول المصادر إنه تم تخص    . عليه الجنرال األميركي كيت دايتون    

  .من ماليين الدوالرات لجهاز األمن الوطني، بما في ذلك القوات التي الحقت به في لبنان
وتضيف المصادر أن أبو العينين بادر بعد تبلغه هذه القرارات إلى عقد اجتماع للمـسؤولين العـسكريين                 

ات الفلسطينية في لبنان، بـالتزامن مـع        في المخيم " حماس"بهدف وضع خطة مهمتها وضع حد لحركة        
كمـا أن   . عدوان اسرائيلي واسع النطاق متوقع شنه على قطاع غزة خالل فترة الـستة أشـهر المقبلـة                

  . اسرائيل قد تشن عدوانا على سوريا وكذلك على ايران
ـ               ة الـذس   وتلفت المصادر إلى أن قرارات عباس المشار إليها تخالف قرار المؤتمر العام السادس للحرك

في الساحات، ولقرار أخير للمجلس     " فتح"حظر اسناد مهام ومسؤوليات ألعضاء اللجنة المركزية لحركة         
  .الثوري للحركة رفض تعيين أي من اعضاء اللجنة المركزية في موقع مفوض ساحة

  
  اإلسرائيليين لتغطية وصول شاليط إلى القاهرةتأشيرات مصرية للصحافيين ": القدس العربي" .13

ت مصادر صحافية اسرائيلية الثالثاء ان عشرات الصحافيين االسرائيليين بدأوا منذ االثنين بالتـدفق              اكد
على سفارة مصر في تل ابيب للحصول على تأشيرة دخول لالراضي المصرية لتغطية وقـائع وصـول      

الـساعات  الجندي االسرائيلي االسير غلعاد شليط، في حال خرجت صفقة التبادل الى حيز الوجود خالل               
  .القادمة
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وقالت المصادر االسرائيلية بأن الصفقة تجاوزت مرحلة المفاوضات حول من سيطلق سراحهم ووصلت             
  .الى مرحلة البحث عن كيفية وصول شليط الى اسرائيل 

  23/12/2009القدس العربي، 
  

  صفقة تبادل األسرى في مراحلها األخيرة: مصادر مصرية .14
مصادر مصرية تتوسط في صفقة التبادل أيضاً قولهـا ان صـفقة تبـادل              نقلت اإلذاعة االسرائيلية عن     

مراحلها األخيرة، وأن الموعد النهائي إلعالنها مرهون بحل كافـة النقـاط التـي              'األسرى أصبحت في    
  .'تخضع لتفاوض شاق برعاية مصرية

تالف في وجهات   وأشارت المصادر إلى أن حماس تتجه إلى الموافقة على إتمام الصفقة بنجاح رغم االخ             
وأكدت أن حماس تستخدم الوقت مـن أجـل         . النظر بين قياداتها بشأن األسماء التي تعرقل إتمام الصفقة        

تحسين شروطها ليس أكثر، لكنها في النهاية سوف توافق على الصفقة، وهو نفـسه موقـف الحكومـة                  
  .اإلسرائيلية، واألمر لن يستغرق سوى أيام

  23/12/2009القدس العربي، 
  

  "الفوالذيالجدار " غّزة تتوّعد  فيصائل الممانعةف .15
صّعدت الفصائل الفلسطينية في غّزة، أمس، لهجتها ضد الجدار الفوالذي المصري : غزة ـ قيس صفدي 

الشعب الفلسطيني لن يقف متفرجاً على مخططات       "على حدود القطاع، ملّوحة بمواجهته، تحت عنوان أن         
مؤشراً خطيراً، ليس فقط لدالالته السلبية التي تمهد        "سطينية في الجدار    ورأت فصائل الممانعة الفل    ".خنقه

لمرحلة جديدة؛ عنوانها تشديد الحصار والخنق ضد قطاع غزة، ولكن لتوقيته أيضاً، الذي يتـزامن مـع                 
  ".تصعيد في الخطاب السياسي والتهديد الصهيوني

عامة، وألوية الناصر صالح الـدين، وحركـة        ـ القيادة ال   وقالت فصائل الممانعة، وتضم الجبهة الشعبية     
سكان غزة كانوا ينتظرون خطوة جريئـة       "ـ قوات الصاعقة، إن      األحرار الفلسطينية، وطالئع التحرير   

التـي تمـدهم    ) األنفـاق (بفتح المعابر وكسر الحصار، ال بناء جدار يستهدف ما بقي من شرايين الحياة              
  ".بالمواد الغذائية األساسية والوقود

  23/12/2009خبار، األ
  

  األنفاق بين قطاع غزة ومصر هي نتيجة للحصار وللتخفيف عن الفلسطينيين: أبوشهال .16
طالبت حركة فتح أمس الحكومة المصرية بأن تستمر في مساعدة  : عماد أشتيوي ومحمد جمال—غزة 

ها بإنجاح الشعب الفلسطيني وتخفيف الحصار عن قطاع غزة واالستمرار بدورها اإليجابي في وساطت
إن ما صدر " الشرق"وقال القيادي في فتح فيصل أبوشهال في تصريح لـ. جهود المصالحة الفلسطينية

عن إقامة الحكومة المصرية للجدار الفوالذي في باطن األرض على الحدود بين مصر وقطاع غزة هي 
 تقارير إعالمية، وأنه ال يوجد إعالن رسمي بهذ االخصوص،

ين مصر وقطاع غزة هي نتيجة للحصار وللتخفيف عن الفلسطينيين في قطاع وأضاف أن األنفاق ب
 ".غزة

ونفى القيادي في حركة فتح أن تكون دعوة عضواللجنة المركزية لفتح عزام األحمد للثورة على حركة 
طلبه يقصد الثورة، هوطالب بأن نضغط على "حماس في قطاع غزة أن تكون بمعنى ثورة مسلحة، وقال 

 ".قيع المصالحة، وإنهاء االنقسام، هولم يدع لثورة مسلحة وال للعنفحماس لتو
  23/12/2009الشرق، قطر، 

  



  

  

 
 

  

            11 ص                                     1647:         العدد       23/12/2009 األربعاء :التاريخ

   المحاصرةإذا كان ال بد من جدار فاألولى أن يبنى مع االحتالل وليس مع غزة: حماس .17
دعت حركة حماس الحكومة المصرية إلى مراجعة موقفها من بناء الجـدار الفـوالذي               :وكاالت - غزة

سامي أبو زهري   " حماس"وأوضح المتحدث باسم حركة المقاومة اإلسالمية        دودها مع قطاع غزة،   على ح 
بدأت االثنين الماضي القيام بفعاليات سياسية لمنع تنفيذ الجدار         " حماس"في تصريحات صحفية، أن حركة      

  .على حدود مصر مع غزة
جدار، وحريصون على العالقـة مـع       نحن ندعو إلى إعادة تقييم الموقف المصري تجاه قضية ال         : "وقال

القاهرة، لكن إلى جانب ذلك نحن حريصون أيضا على تحقيق مصلحة شعبنا وضمان توفير احتياجاتـه                
األساسية، وهناك فعاليات بدأت وستستمر إلى حين وقف هذا الجـدار، ألن بنـاءه يعنـي خنـق غـزة                    

ل باالستجابة لهذا المطلب من الجانـب  والمساهمة في تجويع مليون ونصف مليون مواطن فيها، ولدينا أم 
  ".المصري، خصوصا أنه ال يوجد أي مبرر لبنائه

إذا كان ال بد من جدار فاألولى أن يبنى مع االحتالل وليس مع غزة العربية المـسلمة التـي                   : "وأضاف
تتعرض للتجويع والحصار، ولنا أن نشير إلى اعتقال اثنين من الصهاينة المتسللين إلـى مـصر عبـر                  

  ".سيناء، مما يجزم أن الجدار الذي بني إنما بني في المكان الخطأ
  23/12/2009صحيفة فلسطين، 

  
  "سرائيلإ" بمواصلة مقاومة اً استراتيجياً قرارتاتخذفتح ": إسرائيل اليوم" .18

ان الفلسطينيين يشددون مواقفهم ويحاولون ايجاد الـسبل لالنطـالق فـي            " اسرائيل اليوم " قالت صحيفة 
، كما صاغ ذلك مسؤولون كبـار مـن         "تعبر عن نفسها باالساس في مظاهرات جماهيرية      " ة ثالثة انتفاض"

عمليا يدور الحديث عن تنفيذ قرارات اتخذت في مؤتمر حركة فتح الذي انعقد مـؤخرا               " وأضافت   ".فتح
ـ "، قال مسؤولون في فـتح،       "في بيت لحم، حيث اتخذ قرار استراتيجي بمواصلة مقاومة اسرائيل          ى بمعن

انطالق الى انتفاضة ثالثة تجد تعبيرها اساسا في المظاهرات الجماهيرية، ولكـن لـيس بـالعنف، فـي                  
  ". موضوع حل المسألة الفلسطينية وانهاء االحتالل

  23/12/2009الدستور، 
  

 في اجتماع خاص بالبارد " حماس"مؤسسة أميركية إنمائية ترفض مشاركة  .19
 للتنمية الدولية بعدم رغبتها بمشاركة ممثل عن حركة حماس في أثار طلب المؤسسة األميركية: البارد

االجتماع الذي سيعقد اليوم في مخيم نهر البارد للبحث في شؤون المخيم اإلنمائية، حالة من االمتعاض 
في صفوف بعض الفصائل الفلسطينية التي قرر ممثلوها، وبالتحديد ممثلو قوى التحالف الفلسطيني، 

الذي من المقرر أن يتم في مكتب مدير األونروا في المخيم بمشاركة اللجان الشعبية مقاطعة االجتماع 
بأنه كان من " السفير"وأفادت معلومات توفرت لـ. وممثلين عن الفصائل الفلسطينية والجمعيات األهلية

اسي لحركة المقرر أن تحضر االجتماع لجنة المتابعة العليا لملف إعمار البارد، والتي تضم المسؤول السي
حماس علي بركة، إال أن المؤسسة األميركية أبلغت المعنيين رفضها االجتماع ببركة فتقرر عدم مشاركة 

 . أعضاء اللجنة جميعهم
رفض الحركة التعاطي معها بهذه " السفير"وأكد مسؤول حركة حماس في الشمال أبو ربيع الشهابي لـ

 . ة من خاللها إلى ضرب الموقف الفلسطيني الموحدالطريقة المسيئة والتي تسعى المؤسسة األميركي
أنها المرة األولى التي تطلب فيها مؤسسة أميركية أسماء من " السفير"وذكرت معلومات خاصة لـ

 .ستلتقيهم مسبقاً
  23/12/2009السفير، 
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  الحقوق الفلسطينية ركيزة مواجهة التوطين  :يزور جنبالطفي لبنان ممثل الجهاد  .20
ان ممثل الحركة أبو عماد الرفاعي زار رئيس الحزب التقدمي          "في لبنان في بيان     " لجهاد  حركة ا "اعلنت  

  ".اإلشتراكي النائب وليد جنبالط على رأس وفد من الحركة
ان الجانبين اكدا ضرورة إنهاء حالة االنقسام الفلـسطيني والتوصـل الـى مـصالحة               "ولفت البيان الى    

  ". الفلسطينية وتعزيز المقاومة وحمايتهافلسطينية حقيقية ترتكز الى الثوابت
ان اللقاء تطرق الى التوافق اللبناني الحاصل بعد نيل الحكومة الثقة، ومـا ورد فـي البيـان      "واشار الى   

وأكد الطرفان ضرورة االسـتفادة مـن هـذا         . الوزاري لجهة الحقوق االجتماعية للفلسطينيين في لبنان      
خلية من أجل اإلسراع في أعمال إعادة إعمار مخيم نهر البارد وتحويـل             االنفراج في الساحة اللبنانية الدا    

ما ورد في البيان الوزاري قوانين وتشريعات في مجلس النواب تمهيدا إلقرار هذه الحقوق فـي أسـرع                  
وأكدا رفضهما المطلق للتوطين بكل أشكاله ووجوهه، مشددين علـى ان إقـرار الحقـوق               . وقت ممكن 

  ". هي الركيزة األساس لمواجهة التوطينالمدنية واالجتماعية
  23/12/2009المستقبل، 

  
  اللبنانية على تخصيصها صفحة عن المخيمات الفلسطينية" األخبار" صحيفة حماس تكّرم .21

  ممثلة بالمسؤول السياسي لحركة حماس في لبنـان رأفـت مـرة              حركة حماس  كرمت: قاسم. قاسم س 
التي تغطي أخبار الالجئين الفلـسطينيين فـي   " مخيمات"حة صحيفة األخبار اللبنانية على تخصيصها صف 

 مّرة الحفل بكلمة     بدأ .لبنان، جاء ذلك في احتفال تكريمي للجريدة أقيم في مخيم برج البراجنة في بيروت             
معرباً عن عدم تفريق حمـاس      ". شكر لتخصيص جريدة لبنانية صفحتين لمشاكل الفلسطينيين االجتماعية       "

ـ ، وقد وزعـت الحركـة       "الجميع لما فيه خير أهلنا    " واستعدادهم للتعاون مع     بين أهل المخيمات،    اًدروع
ـ   . فريق العمل تكريمية على    تسهيل عمل مراسـلي    "ردت بشكر المبادرة وطلب     " األخبار"ثم كانت كلمة ل

قدم مّرة لوحة حاكتها باسم األخبار، أصـابع بنـات           كما   ".الصفحات في المخيمات بعيداً عن الحساسيات     
كما قـال   " مشكلة التنسيق تلفونياً  "بسبب  " تكبير اسم حماس مع أنه مجرد توقيع      "مخيم البارد معتذراً عن     

  .ضاحكاً
  23/12/2009األخبار، 

  
   بقبول إبعاد أسرىط تربط صفقة شالي"إسرائيل" .22

الوزاري » المنتدى السباعي«واصلت إسرائيل التكتم الرسمي على مداوالت :  أسعد تلحمي-الناصرة 
وفي وقت اكتفى مكتب رئيس . حول صفقة تبادل األسرى التي انتهت في ساعة متقدمة من مساء االثنين

الحكومة بنيامين نتانياهو بإصدار بيان مقتضب جاء فيه أن األخير ووزراء المنتدى أعطوا تعليماتهم 
تردد ويماً معافى، للمفاوض الخاص حاغاي هداس لمواصلة الجهود الهادفة إلى إعادة شاليت إلى بيته سل

» حماس«أن إسرائيل أعطت الضوء األخضر للوسيط األلماني إلتمام الصفقة في حال قبول حركة 
  .تحفظاتها عن بعض بنود الصفقة التي سلمتها له لنقلها إلى قادة الحركة في غزة

طلبة إحدى وفي أول تصريح علني ألحد أعضاء المنتدى، أعلن وزير الدفاع إيهود باراك في كلمة أمام 
تعمل في شكل مكثف على بلورة الطريق الصحيح «المدارس في منطقة تل أبيب أمس، أن الحكومة 

لكننا نشعر، . نحن في مرحلة حساسة، وليس صحيحاً أن نكثر في الكالم«: وقال. »للتقدم في ملف شاليت
جل القيام بكل خطوة مناسبة بمسؤولية قيادية عليا وأخالقية من أ) إلى مهمة عسكرية(كوننا أرسلنا شاليت 

  .»لكن ليس بأي ثمن. وممكنة إلعادته
المواطن اإلسرائيلي لن . المتشددة، وأحياناً القاسية، وتتعلق بمستقبل قتَلة«ووصف المفاوضات الدائرة بـ 

ورداً على سؤال عن . »يعرف أسماء القتلة، لكن عندما يسمع أين نفذوا جرائم القتل سيتذكرهم جيداً
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حماس العب إشكالّي، وال «: توصيات رؤساء األجهزة األمنية بعدم قبول الصفقة، قال باراكتجاهل 
في كل ما يتعلق بصفقات أسرى، نحن في منحدر زلق من صفقة جبريل حتى . يجب أن نزوده بالذخيرة

علينا تغيير نمط سلوكنا في ما يتعلق بإعادة ... وال مفر سوى وقف هذا المنحدر. صفقة تننباوم
  .»لمخطوفين، لكن بعد إتمام قضية شاليتا

تسيبي ليفني إلطالعها على آخر المستجدات، علماً أن » كديما«ومساء أمس التقى نتانياهو زعيمة حزب 
  .األخيرة أعلنت تأييدها ألي قرار تتخذه الحكومة في شأن صفقة التبادل

لشديدة المفروضة عليها في وأجمعت الصحف العبرية التي صدرت أمس، وفي ظل الرقابة العسكرية ا
كل ما يتعلق بالنشر عن سير المفاوضات ومواقف إسرائيل منها، على أن الرد اإلسرائيلي على مسودة 

، مشيرة إلى أن المنتدى الوزاري يصر على إبعاد عدد »نعم، ولكن«أو » ايجابي مشروط«االتفاق هو 
  .الضفة الغربيةباإلفراج عنهم إلى خارج » حماس«من األسرى الذين تطالب 

الذي بثته اجتماعات المنتدى الوزاري مبالغ فيه وان » التخبط اإلسرائيلي«واعتبر معلقون بارزون أن 
وأنه أراد من خالل تلكُّئه تهيئة الرأي العام اإلسرائيلي لقبول اإلفراج عن أسرى » ورطة«نتانياهو في 

 كثيرة ووضع مؤلفات باسمه تدعو العالم إلى ، خالفاً لما رّوج له على مدى سنوات»من العيار الثقيل«
  .عدم الخنوع لإلرهاب

قبول االتفاق بشروط يعني بداية الطريق إلقرار االتفاق » المنتدى السباعي«ورأى مراقبون أن قرار 
على أمل الحصول » حماس«نهائياً، وإن رمى الكرة في الوقت الحالي ربما للمرة األخيرة في ملعب 

  . من الحركة تمكن إسرائيل من التلويح بها على أنها إنجازعلى تنازالت أخرى
  23/12/2009الحياة، 

  
  إشكينازي يتعرض الى انتقادات شديدة على خلفية تأييده صفقة شاليط .23

الجنرال غابي أشكنازي وللمرة األولى منذ تسلمه منصبه قائداً لرئيس  تعرض:  أسعد تلحمي-الناصرة 
مسؤول «ث سنوات، إلى انتقادات شديدة وّجهها له، عبر وسائل اإلعالم، هيئة أركان الجيش قبل نحو ثال

  . في مكتب رئيس الحكومة، على خلفية تأييده صفقة التبادل» كبير
فشل في منصبه رئيساً لهيئة أركان الجيش وتصرف كرئيس لجنة «واتهم هذا المسؤول أشكنازي بأنه 

شل في تأدية واجبه بالتقدم لصناع القرار بمقترحات حول ، وف»أولياء أمور الجنود، ال كقائد أعلى للجيش
  .السبل العسكرية لتخليص الجندي من األسر

الذي بدالً من أن يقدم تقريراً عن فشل الجيش في «ووجه وزراء آخرون انتقادات مماثلة ألشكنازي 
ليه العاطفة اإلفراج عن شاليت في عملية عسكرية، يأتي إلى الحكومة خالي الوفاض بعد أن غلبت ع

ورمى بثقله من أجل إتمام صفقة التبادل، ليقول إنه ينبغي على مواطني إسرائيل دفع الثمن المتعلق 
  . »باإلفراج عن شاليت

بأن التوتر بين قادة األذرع األمنية المختلفة انعكس في اجتماع » يديعوت أحرونوت«وأفادت صحيفة 
 إلى البقاء خارج غرفة االجتماع حتى أنهى رئيس المنتدى مساء األحد الماضي حين اضطر أشكنازي

وأضافت أن باراك احتج على هذا التعامل مع . يوفال ديسكين مداخلته» شاباك«جهاز األمن العام 
أشكنازي وغادر غرفة االجتماع مهدداً بأنه لن يعود إليها إذا بقي أشكنازي خارجها، وبعد دقائق دخل 

  .يد إلبرام الصفقةاالثنان وطرح أشكنازي موقفه المؤ
وقال . في مكتبه» المسؤول الكبير«وسارع نتنياهو إلى إصدار بيان يرفض فيه االنتقادات التي وجهها 

يثمن عالياً العمل الذي يقوم به رئيس هيئة األركان في قيادة الجيش وموقفه «البيان إن رئيس الحكومة 
واضح وحازم ونابع من « موقف اشكنازي وأضاف أن. »المتعلق بإعادة الجندي شاليت سليماً معافى

  . »حرصه الشديد على أمن إسرائيل، تماماً كما مواقف سائر أعضاء منتدى المشاورات
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، »تتماشى وقيم الجيش اإلسرائيلي«وقال باراك في بيان أصدره إن مواقف رئيس هيئة أركان الجيش 
  .»يستحق التنديد الشديد«كومة في مكتب رئيس الح» المسؤول الكبير«وأضاف أن التهجم عليه من 

  23/12/2009الحياة، 
  

   بالمئة من اإلسرائيليين موافقون على تنفيذ صفقة شاليط52: استطالع .24
في الجامعة العبرية في القدس » معهد ترومان«أفاد استطالع جديد للرأي نشره :  أسعد تلحمي-الناصرة 

يجب دفع كل ثمن تقريباً من أجل إعادة أسرى «ه  في المئة من اإلسرائيليين يعتقدون أن52المحتلة بأن 
بداعي أن من » ال يجب إطالق سراح قتلة« في المئة يعتقدون أنه 35، في مقابل »إسرائيليين إلى بيوتهم

  .شأن ذلك أن يشجعهم على عمليات اختطاف وعمليات تفجيرية أخرى
  23/12/2009الحياة، 

  
  با في الكنيست يثير صخ48مشروع قانون عنصري ضد فلسطينيي  .25

شهدت لجنة التشريعات والقوانين في الكنيست اإلسرائيلي أمس جلسة صاخبة          : برهوم جرايسي -الناصرة
تخللتها مشادات كالمية بين اعضاء كنيست عرب ونواب يساريين من جهة، وبين نواب اليمين العنصري               

، ويقضي بمـنعهم مـن      48من االئتالف والحكومة، لدى بحث قانون عنصري جديد يستهدف فلسطينيي           
السكن في بلدات يهودية اقيمت مؤخرا او ستقام مستقبالن كونهم ال ينسجمون مـع العقائـد الـصهيونية                  

  .للمجتمع في تلك البلدات
لكل إدارة بلدة تقام حديثا أو اقيمت في السنوات األخيرة، فـي منطقتـي              " الحق"ويقضي القانون بإعطاء    

وتوجهاته الفكرية  " طبيعة المجتمع "للسكن في البلدة طالما انه ال يالئم        الجليل والنقب، بأن ترفض مرشحا      
والعقائدية، وهي كلمات تورية، بدال من القول، من ال يتالءم مع الفكر الصهيوني، ومن ال يخدم مشروع                 

  .التهويد الجاري لمنطقتي الجليل والنقب
ف الحكومي والمعارضة، أي من حـزب       وقد بادر لهذا القانون مجموعة من أعضاء الكنيست من االئتال         

بزعامة تسيبي ليفني، وحظي بنسبة تأييد عالية في الكنيست، وقـد جـاءت المبـادرة، بعـد أن                  " كديما"
اصدرت المحكمة العليا االسرائيلية قبل سنوات قرارا يلغي قرار بلدة يهودية من منع عربي من شـراء                 

  .قطعة أرض في داخلها وبناء بيته فيها
جميع العرب ولدوا هنـا،     "ناقشة، قال النائب أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، إن           وخالل الم 

انتم تأخذون بيتـاً مـن      . بينما لم يولد جميع اليهود هنا،  بعضهم مهاجرين بل وبعضهم مهاجرين فاشيين            
 48العـام   أصحابه، وال تمنحون حق بناء البلدات ألصحاب األرض األصليين الذين صودرت اراضيهم             

  .وتهدمون المنازل وأيضاً ال تسمحون لنا بالبناء. وكذلك على مدى عشرات السنين فيما بعد
اإلدعاء الوارد في القانون بـأن      "وقال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، إن           

ء الذي ردده اقطاب    من حق كل مجموعة أن تعيش متجانسة وتطور نفسها بمعزل عن غيرها، هو االدعا             
نظام االبرتهايد في جنوب افريقيا، الذين اكدوا على الدوام أن نظامهم جاء ليضمن ما يسمى بحق البيض                 

  . في التطور المستقل والمنعزل عن غيرهم
  23/12/2009الغد، األردن، 

  
  الحاخامية اليهودية تمنع المرافق العامة من زينة الميالد .26

 الرئيسية في إسرائيل الفنادق والمطاعم والمقاهي اإلسرائيلية باالمتناع عن طالبت الحاخامية: يو بي أي
وضع رموز دينية مسيحية لمناسبة عيد الميالد، األمر الذي أثار توتراً بين الدولة العبرية والفاتيكان 

 . وهيئات مسيحية أخرى
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لمطاعم وأماكن الترفيه إن الحاخامية الرئيسية طالبت الفنادق وا» يديعوت أحرونوت«وذكرت صحيفة 
مع اقتراب عيد » سانتا كلوز«األخرى في إسرائيل بعدم وضع رموز دينية مثل شجرة الميالد ودمى 

 . الميالد ورأس السنة الميالدية
أطلق مؤخراً حملة ضد المطاعم والفنادق التي » اللوبي من أجل القيم اليهودية«وأضافت الصحيفة أن 

إننا ندرس إمكانية نشر أسماء «ونقلت عن رئيسه عوفر كوهين قوله . تعتزم وضع الرموز المسيحية
 . »الفنادق والمطاعم والمحال التجارية التي تضع رموزاً دينية مسيحية والدعوة إلى مقاطعتها

فإّن وزارة الخارجية اإلسرائيلية تلقت العديد من رسائل االحتجاج بعثتها جهات » يديعوت«وبحسب 
 تلقى سفير الفاتيكان لدى إسرائيل رسائل احتجاج من جهات وهيئات ووسائل إعالم وهيئات مسيحية، كما

في العالم، فيما توّجه أعضاء في الكونغرس األميركي محتجين إلى السفير اإلسرائيلي لدى واشنطن 
 . مايكل أورون

  23/12/2009السفير، 
 

  إسرائيل تُعيد تدريب مظلييها على القفز القتالي": معاريف" .27
 رئيس االركان اإلسرائيلي الحالي غابي اشكنازي العودة للتدريبات القتالية وتدريب جنود المظـالت              قرر

العبرية، ” معاريف“وشهدت االيام الماضية وفقا لصحيفة       .على عمليات الهبوط القتالي بواسطة المظالت       
ح المظـالت  ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير فـي سـال       . اول عملية هبوط بالمظالت منذ عشر سنوات      

  .االسرائيلي ان التدريبات الحالية تتواءم والخطط العسكرية التي وضعها الجيش
 23/12/2009االتحاد، اإلمارات، 

 
  ديختر وباراك وأشكنازي وموفاز اكثر الشخصيات المطلوبة للمحاكم الدولية": يديعوت" .28

ونقلت عن    هل تمر في أزمة؟ ،     ..تساءلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن العالقات اإلسرائيلية البريطانية       
إذا لم تغير بريطانيا من قوانينها التي تسمح للمحاكم         : "مصدر بارز في وزارة الخارجية اإلسرائيلية قوله      

فحينها ال يمكن لوزارة الخارجية اإلسـرائيلية أن        " تسيفي ليفني "البريطانية بإصدار مذكرات اعتقال ضد      
  ".ليين السياسيين والعسكريين بعدم التوجه إلى بريطانياتصمت على ذلك وستوصي القادة اإلسرائي

وتحت عنوان  ،إننا وصلنا إلى وضع ال يمكننا من حماية أي مسئول سياسي إذا وصل إلى لندن                "وأضاف  
  .ديختر ، باراك ، اشكنازي ، وموفاز: ثاني أبرزت الصحيفة أكثر المسئولين المطلوبين للقضاء وهم

ا قليال من المحامين الموجودين في انجلترا ونيوزلندا واسبانيا وايرلندا هـم            وأكدت الصحيفة على أن عدد    
  .من يقومون بتقديم طلبات إصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين اإلسرائيليين

وفي المقابل أكدت الصحيفة من خالل بحث أجرته عبر مواقع االنترنت على أنها وجدت األسماء البارزة                
، "دورون ألمـوغ  "،  " عمير بيـرس  "،  " ايهود باراك "،  " افي ديختر  "-: لمطلوبين هم للقادة اإلسرائيليين ا  

متـان  "،  " غـابي اشـكنازي   "،  " ايهود باراك "،  " بنيامين بن العيزر  "،  " دان حالوتس "،  " كارمي غيلون "
  ".تسيفي ليفني"، " شاؤول موفاز"، " موشي يعلون"، " فلنائي

إنـه يتوجـب علـى القـادة        : " خالل لقاء خاص قبل عدة أسابيع      "محوبر"وفي ذات السياق قال المحامي      
اإلسرائيليين أن يدركوا أن الوقت قد تغير ، وأنا متأكد تماماً أن واحد أو اثنين من المطلوبين سـيرتكب                   

  ".احد األخطاء ويجد نفسه في المعتقل
  23/12/2009الدستور، 
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  "إسرائيل" ألعضاء بشرية من قبل وزير الصحة اإلسرائيلي أكد أنه وقعت سرقة: بوستروم .29
الذي سبق أن نشر مقاال في صحيفة أفتون بالديت عن          -قال الصحفي السويدي دونالد بوستروم      : وكاالت

موضوع سرقة أعضاء بشرية من جثث فلسطينيين وإسرائيليين، أن وزير الـصحة اإلسـرائيلي أنجـز                
وكشف بوستروم في تصريحات    ". إسرائيل"تقريرا أكد فيه أنه وقعت سرقة ألعضاء بشرية أنجز خارج           

للجزيرة أمس أنه يعد تقريرا جديدا عن الموضوع اعتمادا على وثائق جديدة حصل عليها، واعتبر أن ما                 
تستوجب التحقيق لمعرفة كم عدد الضحايا وما الذي جرى لهم، ودعا إلى معاقبـة              " فضيحة كبيرة "حدث  

  .مرتكبيها
22/12/2009نت، .الجزيرة  

 
   خالل تدريبات عسكريةندي إسرائيليمقتل ج .30

ذكرت مصادر أمنية إسرائيلية أن أحد الجنود اإلسرائيليين من لواء النخبة :  ردينة فارس- غزة
 العريف مور كوهين، قتل خالل تدريبات عسكرية في هضبة الجوالن عصر 12من كتيبة » جوالني«

حرب « الحرب في منطقة سكنية ووفقا للمصادر فإن الجندي كان يتدرب على خوض .أمس األول
) تابور(وخالل وجوده في غرف التدريب أطلق أحد الجنود الرصاص من بندقية من نوع » شوارع

 .المصنعة إسرائيليا حيث اخترقت الرصاصة حائط الغرفة ورأس الجندي مما أدى لمقتله على الفور
من ناحية أخرى، كشفت المصادر األمنية اإلسرائيلية كيف تحولت مشكلة شرب الكحول في وسط الشبيبة 

حيث تبين أنها . اإلسرائيلية في السنوات األخيرة، إلى ظاهرة مستشرية ومتغلغلة في الجيش اإلسرائيلي
 وصلت إلى وحدات النخبة في الجيش اإلسرائيلي

  23/12/2009عكاظ، 
  

   لديهم الحق بانتزاع فلسطين يخالف تعاليم التوراة إنزعم الصهاينة : ناتوري كارتا .31
 عبر المتحدث الرسمي باسم حركة ناتوري كارتا العالميـة المناهـضة للـصهيونية الحاخـام                -عمان  

  .األمريكي دوفيد ويس عن تقديره لمواقف االردن تجاه اقامة السالم في المنطقة
ى هامش مشاركته ووفد من الحركة ضمن قافلة شريان الحياة التـي            عل" الدستور"وقال ويس في لقاء مع      

وصلت عمان امس ، ان مشاركة الحركة في القافلة جاءت لدعم صمود الشعب الفلسطيني بـشكل عـام                  
  .وقطاع غزة بشكل خاص

من واجبنا ان نزور قطاع غزة لنشد على ايدي اهله الصامدين ولنبكي معهم ونعتذر لهم بسبب                "واضاف  
ايا التي مورست ضدهم باسم اليهودية وهي بريئة من كل هذه الجرائم التي ترتكب باسـمها تجـاه                  الخط

  ".الشعب الفلسطيني
حضورنا مع القافلة يؤكد شرعية الشعب الفلسطيني في حقوقه ، واننا نقف معا فـي خنـدق                 "وقال ويس   

دمت مـساهمات رمزيـة ضـمن       ، مشيرا الى ان الحركة ق     " المواجهة ضد الدولة الصهيونية االسرائيلية    
مساهماتنا رمزية وليست سياسية وما نقدمه نخجل الحـديث        "واضاف  . القافلة من ادوية وسيارات اسعاف    

عنه النه ال يقارن مع حجم الجريمة والدمار الذي ألحقته الصهيونية واالسرائيليون على مـدى الـسنين                 
  ".الماضية بالشعب الفلسطيني

انها وقاحـة   "لديهم الحق بانتزاع فلسطين هو زعم يخالف تعاليم التوراة ،           واضاف ان زعم الصهاينة ان      
، مـشيرا الـى ان الـصهاينة    " بعينها ان يقول الصهاينة ان فلسطين ارض بال شعب ، لشعب بال ارض 

  .نجحوا في ترويج االكاذيب بسبب انحياز االعالم لهم وبدعم من القوى الغربية
  23/12/2009الدستور، 
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  ت النفسية لعمالء الموساد ترسلهم الى مستشفيات االمراض العقليةاالضطرابا .32
االسـتخبارات  (كشف النقاب امس عن اّن عميلتين للموسـاد االسـرائيلي            : زهير اندراوس  -الناصرة  
ادخلتا الى مستشفى لالمراض العقلية في وسط الدولة العبرية، وهما في حالة خلل عقلي يعتقد               ) الخارجية

  .عمل، ووضع الموساد حارسين عليهما للتأكد من عدم كشفهما اسرارا امنيةان سببه ضغط ال
  23/12/2009القدس العربي، 

  
   اسمه على ميدان بحيفابإطالق تكرم السادات "إسرائيل" .33

اطلقت البلدية االسرائيلية بمدينة حيفا في فلسطين المحتلة اسم الرئيس المـصري         :  وليد عوض  - رام اهللا 
  .ات على ميدان بالمدينة تكريما لهالراحل انور الساد

رمـات  'واوضحت المصادر بان بلدية حيفا احتفلت باطالق اسم السادات على الدوار الرئيسي في حـي                
  .بالمدينة، وذلك بحضور السفير المصري لدى إسرائيل ياسر رضا ورئيس بلدية حيفا يونا ياهف' بيغين

  23/12/2009القدس العربي، 
  

  األقصى جنوب المسجد جداقوم بحفريات واسعة حتالل ياال": مؤسسة األقصى" .34
ان السلطات اإلسرائيلية تجري حفريات واسعة جداً في        " مؤسسة األقصى للوقف والتراث   " كشفت   :القدس

منطقة القصور األموية جنوب المسجد األقصى تمتد الى عشرات األمتار، وأنها قامت بسرقة الحجـارة               
  .ونقلتها عبر شاحنات ورافعات كبيرة الى جهات مجهولةواألتربة اإلسالمية التاريخية 

ان سلطات االحتالل تقوم بعمليات قرصنة للتاريخ والحضارة والعمران اإلسالمي فـي            : "وقالت المؤسسة 
  .، محذّرة من مخاطر هذه الحفريات وتأثيرها على المسجد األقصى ومدينة القدس"وضح النهار

ت كبيرة ورافعات بتحميل حجارة كبيرة متنوعة األشكال واألحجام،         ، قيام شاحنا  "مؤسسة األقصى "واكدت  
باإلضافة الى عشرات األكياس المملوءة باألتربة والحجارة الصغيرة، من منطقة القصور األموية، حيث             

  .جرى نقلها الى جهة مجهولة
ـ          " سلطة اآلثار اإلسرائيلية  "وشددت على أن     داد عـشرات   تقوم بعمليات حفر واسعة منذ أيـام علـى امت

األمتار، وهو ما كشفت عنه المؤسسة مؤخراً لكن يلحظ أن عمليات الحفر تتسع وعدد المشاركين فيهـا                 
يزداد، كما وتترافق عمليات الحفر بتدمير كامل وواسع لآلثار اإلسالمية في المنطقة المالصقة لجنـوب               

  ".المسجد األقصى
23/12/2009األيام، فلسطين،   

  
  تصل األردن في طريقها إلى غزة" 3 قافلة شريان الحياة" .35

قادمة من سوريا في طريقها الى " 3شريان الحياة "وصلت إلى األردن، أمس، قافلة  : رائد الفي-غزة 
غزة إليصال مساعدات إنسانية يحملها نشطاء أوروبيون يقودهم النائب البريطاني جورج غاالوي، وسط 

 120رها الحدود األردنية  السورية في منطقة جابر، وحظيت القافلة، بعد عبو. استقبال شعبي ورسمي
كيلومتراً شمال عمان، باستقبال شعبي شارك فيه المئات من النقابيين والحزبيين وممثلي منظمات 
المجتمع المدني وهيئات العمل التطوعي، ورسمياً مثله رئيس الهيئة الخيرية الهاشمية العالمية لإلغاثة 

 . رئيس الوزراء سمير الرفاعي باستقبال القافلةاحمد العميان، الذي كلفه 
23/12/2009الخليج،   
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   دون إذن من أحدلهاسأحتفظ بحقي في دخو:  بعد منعه من دخول القدسرائد صالحالشيخ  .36
داخل األراضي الفلسطينية المحتلة سنة (أعلن الشيخ رائد صالح، رئيس الحركة اإلسالمية : أم الفحم

ات االحتالل اإلسرائيلي الذي يحظر بموجبه دخوله إلى مدينة القدس املحتلة ، رفضه لقرار سلط)1948
  .لمدة ثالثة أسابيع، قبالة لتجديد لمدة ستة أشهر أخرى

مع صدور هذا األمر، سأبقى أحتفظ : "وقال الشيخ صالح، معقباً على األمر العسكري الصادر بحقه
حداً، وفي الوقت نفسه أرى في هذا األمر، بحقي لدخول القدس في أي وقت أشاء دون أن أستأذن أ

محاولة خاسرة لفرض قطيعة ما بين القدس المحتلة وما بين كل العاملين في الداخل الفلسطيني، الساعين 
لنصرة القدس والمسجد األقصى المبارك، ومع كل هذه المحاوالت التي يقف من ورائها االحتالل 

 أّن القدس واألقصى المحتلّين، هما قضية منتصرة وأّن االحتالل اإلسرائيلي؛ إالّ أنني أؤكد مرة بعد مرة
  .، على حد تعبيره"اإلسرائيلي إلى زوال

22/12/2009قدس برس،   
  

   الفلسطينية فاشلة األراضيجهود السالم في :  في القدسبطريرك الالتين .37
حتلة في رسالة أمس ان     قال فؤاد الطوال بطريرك كنيسة الالتين في القدس الم        :  ا ف ب   -القدس المحتلة   

تبدو احالمنا في السالم    "وقال البطريرك في رسالته     . جهود احالل السالم في االراضي المقدسة قد فشلت       
وبالرغم من الجهود المشكورة من قبـل الـسياسيين         . والمصالحة في االرض المقدسة ضربا من المحال      

ينيين واالسرائيليين ، فان الواقع االليم يتناقض       وذوي النوايا الحسنة اليجاد حل للصراع الدائر بين الفلسط        
  ".مع احالمنا

واضاف . وقال ان ذلك يسبب خيبة امل وبشكل خاص بعد ان زار البابا بنديكتوس السادس عشر المنطقة               
وتحـدث الطـوال عـن      . ان تلك الزيارة منحت الفلسطينيين االمل ولكن على االرض لم يتغير شـيء            

  .تمر لالراضي الفلسطينية والحصار المفروض على قطاع غزةاالحتالل االسرائيلي المس
. الفلسطينيون ما زالوا بدون دولة تمكنهم من ان يعيشوا في سالم ووئام مع جيرانهم االسـرائيليين               "وقال  

وما زالوا يعانون من االحتالل وصعوبة الوضع االقتصادي ، وتدمير المنـازل فـي القـدس الـشرقية                  
بعد سنة من الحرب على غزة ، ما زال القطاع يعـاني مـن حـصار                "واضاف  . "واالنقسامات الداخلية 

اال انه حث علـى عـدم     ". اقتصادي وانعدام حرية الحركة من والى غزة ، ومن تلوث مقلق لمياه بحرها            
هو الذي يشجعنا على تغيير الواقع الـذي        "مؤكدا ان االمل    " مع ذلك املنا ال يزال حيا     "فقدان االمل وقال    

  ".األمل ال يعني االستسالم للشر ، وانما مقاومته. يهنعيش ف
افضل هدية نسعى اليها ، هدية      "وحث البطريرك على العمل من اجل السالم في موسم اعياد الميالد وقال             

انها امنية جميع سكان هذه االرض ، االسـرائيليين والفلـسطينيين           . تسمو على المال والثروة هي السالم     
  ".على حد سواء

23/12/2009ور، الدست  
  

  تلبية احتياجات أبنائهم ب يطالبون المجتمع الدولي في سجون االحتاللسرى األأهالي  .38
طالب أهالي أسرى قطاع غزة المجتمع الدولي بالتحرك مـن أجـل إنقـاذ أبنـائهم                : هدى الدلو  - غزة

ن اإلسـرائيلية،   األسرى، الذين باتوا يعيشون في ظل أوضاع كارثية ال تليق بحياة البشر داخل الـسجو              
  .محذرين من أن استمرار تدهور أوضاعهم سيدفعهم إلعالن اإلضراب المفتوح عن الطعام

وذكر األهالي أن أبناءهم باتوا يعانون بشكل يومي من اإلجراءات التعسفية بحقهم، مما ينـذر بحـدوث                 
المالبـس الـشتوية    العزل االنفرادي، والضرب المبرح، ونقص فـي        : انفجار كبير ال تحمد عقباه، منها     

  .واألغطية في ظل قدوم فصل الشتاء
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إن الوزارة عملت بكل الطرق واألسـاليب إليـصال         " :قال الناطق باسم وزارة األسرى رياض األشقر      و
كافة احتياجات األسرى داخل السجون في بداية فصل الشتاء، من خالل التعاون مـع منظمـات حقـوق                 

  ". اإلنسان والصليب األحمر الدولي
حيـث  " أسيراً، يشتكون من نقص حاد في المالبس،         760ضح األشقر أن أسرى القطاع البالغ عددهم        وأو

لم تدخل لهم مالبس عن طريق الزيارة منذ ما يقارب الثالث سنوات، ولم يسمح االحتالل بإدخال مالبس                 
  ".لهم سوى مرتين عن طريق وزارة األسرى

اسي على زمالئهم من الضفة الغربية الـذين يـتمكن          وأشار إلى أن أسرى قطاع غزة يعتمدون بشكل أس        
  .بعضهم من الزيارة

23/12/2009صحيفة فلسطين،   
  

   فلسطينيين في الضفة تسعة يعتقل االحتالل .39
، تسعة مواطنين فلسطينيين في )22/12(اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر الثالثاء : الناصرة

  .ية، وذلك بعد دهم منازلهمأنحاء مختلفة من مدن وقرى الضفة الغرب
22/12/2009قدس برس،   

  
  فروانة يطالب بإدراج األسير السعودي ضمن صفقة شاليط .40

طالب األسير السابق، الباحث المختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة، الفصائل اآلسرة : غزة
لرحمن العطيوي لشاليط إدراج اسم المعتقل السعودي الوحيد في سجون االحتالل اإلسرائيلي عبد ا

والمعتقل منذ أكثر من أربع سنوات في إطار صفقة التبادل السيما في ظل رفض سلطات االحتالل 
  .اإلفراج عنه بعد أن أنهى مدة حكمه قبل أربع سنوات

وأوضح فروانة بأن األسير السعودي لم يرتكب أي تهمة يعاقب عليها قانون االحتالل اإلسرائيلي ولم 
لمقاومة الفلسطينية أو العربية، وانه اعتقل بعدما ضل طريقه بالقرب من منطقة نويبع ينخرط في فصائل ا

، وحكمت عليه إحدى المحاكم 5/3/2005 اإلسرائيلية بالخطأ وذلك بتاريخ -واجتيازه الحدود المصرية
 اإلسرائيلية بالسجن الفعلي لمدة ثالثة شهور، بتهمة االقتراب من الحدود دون تصريح وبشكل غير

  .قانوني
22/12/2009قدس برس،   

  
 األوروبيةتابع توزيع المساعدات وت" األونروا"تجتمع مع " اللجان الشعبية الفلسطينية: "لبنان .41

تفاعلت قضية التوزيعات المالية المقدمة من االتحاد األوروبي، والتي وزعت في المخيمات عن : صيدا
اجتماعا مطوال مع المدير العام للوكالة في لبنان، طريق االونروا، وعقدت اللجان الشعبية الفلسطينية 

 . خصص للبحث في المسألة
 . وشارك في االجتماع امين السر العام للجان الشعبية عبد مقدح وعدد من أعضاء اللجان وفعاليات المخيم

وأفاد عضو الوفد وعضو اللجان الشعبية في صيدا عدنان الرفاعي بأن مدير عام االونروا اعترف 
 . شوائب التي طالت عملية التوزيع وهو قدم ما يشبه االعتذار عما حصلبال

في المقابل عقدت لجنة الدفاع عن حق العودة ولجان الوحدة العمالية في مخيمات صيدا اجتماعا امس 
وفي بيان صدر إثر االجتماع، شـدد المجتمعون على ضرورة اعتماد . خصص للبحث في المسألة

وشفــافة بين كافة حاالت الشؤون في التوزيع، خصوصا أن الوضع االقتصادي سياسة واضحة المعالم 
 . صعب على أبناء شعبنا في المخيمات كافة
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التي تسلمت ) الشؤون(بإعادة النظر في حاالت «وطالب البيان االونروا ومديرها العام في لبنان 
 . »مساعداتها بطريقة مجحفة وظالمة لتكون كباقي العائالت األخرى

23/12/2009السفير،   
   

  برصد موازنة أقساطهم الجامعية "األونروا" يطالبون دالبارمخيم نهر طالب : لبنان .42
اتحاد " في بئر حسن، بدعوة من "األونروا"اعتصم الطالب الجامعيون الفلسطينيون أمام مقر وكالة 

البارد، مخيم نهر اة طالب احتجاجاً على إهمال الوكالة لمعان"»  أشد-الشباب الديموقراطي الفلسطيني 
 . "بوقف سياسة التهرب والالمباالة"وطالب المعتصمون األونروا . "وعدم تأمين التكاليف الجامعية لهم

ثم التقى وفد من المعتصمين نائب المدير العام لألونروا في لبنان روجير ديفيس، وسلمه مذكرة تطالب 
  ."يع الطلبة من أبناء نهر الباردباإلسراع في رصد األموال الالزمة لتقديمها لجم

 في لبنان، يوسف أحمد، والقائم " أشد–اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني "من جهة ثانية بحث رئيس 
بأعمال السفارة الفلسطينية في بيروت أشرف ذبور، أوضاع الطالب الجامعيين الفلسطينيين من أبناء 

 .كاليف األقساط الجامعيةمخيم نهر البارد، وعدم قدرتهم على تأمين ت
23/12/2009السفير،   

  
   "شريان الحياة "تستنكر الجدار الفوالذي وتناشد مصر تسهيل مروراألردنية المعارضة  .43

أكدت لجنة التنسيق العليا ألحزاب المعارضة الوطنية في بيان لها دعمها المادي والمعنوي لقافلة               : عمان
حاصر، كما أدانت إجراءات إقامة جدار فوالذي بـين القطـاع            المتوجهة لقطاع غزة الم    3شريان الحياة   

ناشدت الحكومة   كما   . التوقف عن بناء الجدار وفتح المعابر وفك الحصار عن القطاع          إلىومصر، داعية   
  .المتجهة خالل األيام القليلة القادمة نحو غزة" 3شريان الحياة "المصرية رفع تحفظها عن قافلة الخير 

 الـدكتور   اإلسـالمي  في المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل        واإلسالميملف العربي   دان مسؤول ال  كما  
  ."جريمة على كل الصعد" الجدار أمسواعتبر في تصريح له . محمد البزور بناء الجدار

23/12/2009الدستور،   
  

 السيادة على المقدسات مسؤولية أردنية نحتفظ بها لحماية المسجد األقصى: وزير الثقافة .44
شدد وزير الثقافة نبيه شقم على عمق العالقات األردنية الفلسطينية في مختلف المجاالت،             :  محمد أشرف
، مـشيراً  2009ما الثقافية منها، التي توجت من خالل إعالن القدس عاصمة الثقافة العربية عـام  وال سيّ 

ين وأبنـاء الـشعب     إلى أن القدس كانت وستبقى موضع االهتمام الكبير والرعاية المطلقة من الهاشـمي            
 .األردني

إننا نعتبر أن القضية الفلسطينية هي جوهر النزاع العربي اإلسرائيلي بكل ما يحمل ذلك مـن                "وبّين شقم   
معانٍ، والقدس هي القضية األهم واألبرز في النزاع لما لها من مكانة وقدسية لـدينا كهاشـميين بـشكل                  

لحفاظ على المقدسات اإلسالمية هي أمانة تاريخية       خاص ولدى كل عربي ومسلم، ومسؤولية األردن في ا        
في أعناقنا نلتزم بها حتى تتحرر من االحتالل، وأي مساس بهويتها العربية واإلسـالمية وأي محاولـة                 
لتغيير هذه الهوية مرفوضة بالكامل، ونؤكد مرة أخرى على أن السيادة على المقدسات هـي مـسؤولية                 

 األقصى وسائر األماكن المقدسة في القدس حتى قيام الدولة الفلسطينية           أردنية سنحتفظ بها لحماية المسجد    
  ".المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف

23/12/2009السبيل، األردن،   
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  عّمان وموسكو تؤكدان ضرورة تكثيف جهود التسوية ووقف االستيطان .45
 الخارجية الروسي الكسندر سلطانوف      أكد وزير الخارجية األردني ناصر جودة ونائب وزير        :آي.بي.يو

في عمان على ضرورة تكثيف الجهود الدولية بهدف إطالق مفاوضات جادة على أساس حـل الـدولتين                 
  .والمرجيعات الدولية المتفق عليها ومبادرة السالم العربية

23/12/2009الخليج،   
  

 المقاومة الجيش اللبناني سيرد على أي اعتداء إسرائيلي وال تحفّظ على : المر .46
 مقر قيـادة القـوة      في زيارته إلى   ، الياس المر   اللبناني،  وزير الدفاع الوطني   شدد:  حسين سعد  -الناقورة

الدولية المؤقتة في الناقورة، على حرص واهتمام الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني على تثبيـت األمـن                
 . لتنسيق المستمر مع قيادة اليونيفيل بجميع بنوده، والتزام الجيش اللبناني ا1701وتنفيذ القرار 

،  صمد الجيش اللبناني ودفع الشهداء، واليوم مستعدون لتقديم الـشهداء          2006في حرب تموز    : وأضاف
 ننـسى   أن، ولنا الشرف في الدفاع عن لبنان، وال يمكن          إسرائيلي اعتداء   أيوالجيش اللبناني سيرد على     

حق كل لبناني في الدفاع عن بيتـه وعـن          "وأكد  . ا الشهداء  الجنوب وبيوت الجنوبيين الذين دفعو     أهالي
  ". وعن شرفه، ولهذا قلنا في البيان الوزاري شعباً ومقاومة وجيشاً وهذا يعني الكثيرأرضه

أنا كنائب رئـيس للحكومـة واضـح        : وحول موقفه من البيان الوزاري والفقرة المتعلقة بالمقاومة، قال        
  . تحفظأي الوزراي نصاً وروحاً، وليس لدي وملتزم التزاماً كامالً بالبيان

23/12/2009السفير،   
  

  "مساً بأمنها" على الحدود مع غزة وتعد الخوض في الموضوع  فوالذياًمصر تنفي بناء جداراً .47
هو إنشاءات وأعمال "أكدت مصر أن ما تبنيه على حدودها مع قطاع غزة :  محمد الشاذلي-القاهرة 

الخوض في هذه األمور هو مس باألمن القومي "، لكنها حذرت من أن "ياًهندسية، وليس جداراً فوالذ
المصري ألن مصر تحدد من اإلجراءات على أرضها ما يحمي أمنها وما يسمح لها بحماية حدودها 

  ".وأرضها ومدنها وهذا أمر ال يخضع للنقاش
عن عقاب بالده " مزاعم صحف إسرائيلية"ورفض الناطق باسم الخارجية المصرية حسام زكي أمس، 

لحركة حماس ببناء جدار على الحدود، بعد رفضها توقيع الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية وإدخال 
  . الوسيط األلماني على خط المفاوضات في صفقة تبادل األسرى

ليه األمر صدر أساساً في جريدة إسرائيلية ثم تناقلته بعض وسائل اإلعالم، وبدأ بعضها يبني ع"وقال إن 
استنتاجات وتعليقات من دون أن يكون لدى أي من هؤالء معلومات واضحة عن اإلجراءات التي تقوم 

هذا الكالم ال أساس له من الصحة، والدليل أنه لو أقدمت حماس على توقيع "وأضاف أن ". بها مصر
  ". الورقة، فلن يعني هذا وقف اإلجراءات التي تتخذها مصر

غير مرتبط بأي شيء آخر، بل باتخاذ القرار بالمضي قدماً في "هذه االنشاءات وأكد أن توقيت البدء في 
  ". بعض اإلجراءات لمزيد من تأمين الحدود المصرية

بدخول القطاع عبر معبر رفح، قال زكي إن " الحرية من أجل غزة"وعن رفض القاهرة السماح لمسيرة 
طين التابعة للنائب البريطاني جورج غاالوي مصر وافقت على قافلة مساعدات تنظمها جمعية تحيا فلس"

هذه القافلة إذا التزمت "، مشيراً إلى أن "شرط االلتزام باآللية التي أقرتها إليصال المساعدات إلى غزة
  ".باآللية يمكن لها أن تدخل القطاع في أي تاريخ قبل نهاية الشهر الجاري

 23/12/2009الحياة، 
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 ون مصر قد طلبت تأجيل صفقة شاليطأن تك تنفي الخارجية المصرية .48
قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية حسام زكي، في :  محمد عبدالرازق-القاهرة 

 أسيرا فلسطينيا يتم تسليمهم 550تصريحات صحافية أمس، إن صفقة التبادل سيتم بموجبها اإلفراج عن 
ونفى . في إطار الصفقة مع حركة حماس 450للرئيس محمود عباس أبومازن والسلطة الفلسطينية، و

زكي أن تكون مصر قد طلبت تأجيل صفقة األسير اإلسرائيلي جلعاد شاليط، الفتا إلى أن كل األخبار 
المدسوسة التي تتحدث عن رغبة مصرية أو طلب مصري لتأجيل الصفقة هي أخبار مغلوطة، وتهدف 

  .جانب الطرفينإلى التنصل من مسؤولية اتخاذ القرارات المطلوبة من 
  23/12/2009العرب، قطر، 

  
  "صيانة األمن القومي شأن مصري"القاهرة ترد بأن  .49

إن أي إجراءات لصيانة األمن القومي المصري وتأمين "قال وزير الخارجية أحمد أبوالغيط : أ ش أ
و الحدود المصرية مهما كان شكل هذه اإلجراءات سواء أعمال إنشائية أو هندسية أو معدات جس أ

معدات لالستماع فوق األرض أو تحتها هي شأن مصري يتعلق باألمن القومي أي إنه يدخل فى 
  ".مسؤوليات الدولية المصرية وأسرارها

وأوضح أبوالغيط ردا على سؤال للصحافيين في دولة االمارات، حيث يرافق الرئيس المصري حسني 
ذ سنوات، وهناك أيضا بقايا سور آخر أقامته هناك سورا أقامته مصر من"مبارك في جولته الخليجية، أن 

بين غزة ومصر والسور المصري تم تحطيمه ونسفه عندما تحركت جموع من الشعب " إسرائيل"
الفلسطيني في غزة نحو مصر في العام الماضي، وتم إعادة بناء هذا السور مرة أخرى ألن هناك خطا 

لى السيادة المصرية ألن هناك دولة وشعبا للحدود يجب أن يحترم ومن ال يحترمه يصبح معتديا ع
  ".وأرضا في فلسطين، وهناك دولة وشعبا وأرضا وحدودا في مصر

إن هناك الكثير من األحاديث تتردد والبعض قد يسأل لماذا؟ ونقول إن "وقال وزير الخارجية المصري 
راضى الفلسطينية، هناك تهديدات تسعى إلحداث خروقات من خارج سيناء إلى داخلها وإلى داخل األ

وبالعكس هناك من يسعى إلحداث خروقات من أراضي قطاع غزة إلى سيناء ومنها إلى قلب األراضي 
  ".المصرية

وأكد أن من يترك أمور األمن القومي المصري نهبا لهذه المحاولة أو تلك أو هذه الفئة أو تلك في ظل 
أمن الوطن شيء مقدس وأمن "دا على أن ، مشد"هذا الوضع اإلقليمي يكون قد تهاون فى أمن الوطن

ال أفهم أن يقتل مواطن مصري بتفجير مؤسسة أو منشأة نتيجة لغياب : "وتساءل". المواطن شيء مقدس
  !".السيطرة؟

إن مصر تفرض سيطرتها على أرضها ولها مطلق الحق في "واختتم وزير الخارجية تصريحه قائال 
  ".ن القومي المصريذلك، ولن أتحدث بالتفصيل فى مسائل األم

 23/12/2009المستقبل، 
  

  السلطات المصرية تعيد إسرائيليين تسلال إلى أراضيها  .50
قالت اإلذاعة العبرية، أمس، إن السلطات األمنية المصرية أعادت اثنين من اإلسرائيليين إلى : الناصرة

 من إحدى المستوطنات جيش االحتالل اإلسرائيلي، بعد أن تسلال إلى داخل األراضي المصرية، قادمين
  .اليهودية

  23/12/2009صحيفة فلسطين، 
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  الكويت تقدم مساهمتها السنوية في ميزانية األونروا .51
قدمت دولة الكويت، أمس، مساهمتها السنوية في ميزانية وكالة الغوث الدولية :  نادية سعد الدين-عمان 

  . دوالربقيمة مليون ونصف المليون) األونروا(لالجئين الفلسطينيين 
وسلم السفير الكويتي في عمان الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح، أمس، المفوض العام لألونروا بيتر 

حرص القيادة الكويتية على تخفيف المعاناة عن "فورد مساهمة بالده السنوية في ميزانية الوكالة، مؤكداً 
  ".الشعب الفلسطيني ودعم وكالة األونروا

  23/12/2009الغد، األردن، 
  

  "إسرائيل"تركيا تشتري طائرات بال طيار من  .52
أعلنت الشركة التركية للصناعات الجوية والفضائية، أمس، أن تركيا توصلت إلى :  رويترز–أنقرة 

  ".هيرون"لشراء عشر طائرات بال طيار من طراز " إسرائيل"اتفاق مع 
  23/12/2009الحياة، 

  
    "إسرائيل"لشعب الفلسطيني إلى جانب ما يهم موسكو إقامة دولة مستقلة ل: روسيا .53

دعا مدير إدارة العالقات الدوليـة بمجلـس الفدراليـة الروسـية أندريـه              :  محمد النجار  -البحر الميت   
على شاطئ البحـر الميـت بـاألردن        " ريا نوفوستي "باكالنوف في مؤتمر أقامته وكالة األنباء الروسية        

إذا كان من الصعب الجلوس على      "ة اإلسالمية حماس، وقال     للجلوس مع حركة المقاوم   " إسرائيل"االثنين،  
  ". طاولة واحدة مع حماس، فيمكن ترتيب أي صيغة لتفاوض الطرفين

من جهته رفض بريماكوف االنتقادات اإلسرائيلية للموقف الروسي، وقال في حديث للجزيرة نت علـى               
اعتبار ما جرى ويجري في قطاع غـزة        هامش المؤتمر إن االنتقادات اإلسرائيلية ال تزحزح من موقفه ب         

، وأكد أن ما يهم موسكو حل القضية الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة للشعب الفلسطيني إلـى                "جريمة"بأنه  
  ".إسرائيل"جانب 

التي يبديها المجتمع الدولي للمأساة في قطاع غزة، ودعا لتحريك مسار           " الالمباالة"وحذر بريماكوف من    
ألنـه  "الفلسطيني من جديد، كما حذر من االنتقام من الشعب الفلسطيني فـي القطـاع               السالم اإلسرائيلي   

  ".اختار حركة حماس في انتخابات حرة ونزيهة
22/12/2009نت، .الجزيرة  

 
  باريس تعّد لمؤتمر دولي مصغر يطلق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية  .54

 أجرتها باريس مع بعض المسؤولين      قال مصدر فرنسي مطلع إن المشاورات التي      :  محمد بلوط  -باريس  
العرب واإلسرائيليين، قد أفضت إلى االتفاق على عقد مؤتمر سلمي مصغر، نهاية كانون الثاني المقبـل،                

  . أو األسبوع األول من شهر شباط، ينعقد في باريس، ولكن ليوم واحد
، وليس استقبال المسار     اإلسرائيلي، حصراً  -ويكرس المؤتمر إلطالق المفاوضات على المسار الفلسطيني      

الكل يريد الحضور، لكنهم يحذرون من أن تكون قمة صور فارغة كما حصل           «وقال المصدر إن    . بأكمله
  . »أوباما) الرئيس االميركي باراك(في نيويورك مع لقاء نتنياهو وعباس و

قـرار تجميـد    وتنطلق المفاوضات في باريس على قاعدة الحد األدنى اإلسـرائيلي المتـوفر، مكتفيـاً ب              
االستيطان عشرة أشهر، متغاضياً عن استثنائه القدس، ومتحرراً بذلك من أي شروط إضـافية مـسبقة،                

ويحمل الفرنسيون الرئيس األميركـي    . ومن غلبة الدور األميركي في المرحلة األولى من العملية السلمية         
ه سقف شروط إطالقها بعد خطاب      باراك اوباما مسؤولية غير مباشرة في تأخر العملية التفاوضية، برفع         
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ضاعف من أوهام األطراف العربية، ورفع      «القاهرة، وجعل تجميد االستيطان شرطاً الزماً إلحيائها، فـ         
  . »من سقف ترقبها

انطالقاً من هذه الصورة، ال بّد بنظر فرنسا من إطالق عملية السالم، بنـاء              «وقال المصدر الفرنسي إنه     
كلينتون وطابا ومبادرة السالم العربية وقـرارات       ) بيل(روفة، ومنها محددات    على محددات التسوية المع   

  ."مجلس األمن، مع هذه المحّددات، نعرف إلى أين يجب أن نذهب
23/12/2009السفير،    

  
  قضية اعتقال ليفني لم تغلق في بريطانيا  .55

 من قرار اعتقالها في لنـدن       رغم أن وزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقة تسيبي ليفني أفلتت        ): ا ف ب   (
. قبل أسبوعين، إال أن قضية اعتقالها لم تغلق بعد، ال من الناحية السياسية، وال من الناحيـة القـضائية                  

مطلع العام المقبل المدعية العامة البريطانية باتريشيا سكوتالند لمناقشة األمر مـع            " إسرائيل"فستصل إلى   
  . سرائيليكبار المسؤولين في الجهاز القضائي اإل

، المقربة من حكومة بنيامين نتنياهو، إلى أن الهـدف األول لزيـارة             »إسرائيل اليوم «وأشارت صحيفة   
وأضافت أن سكوتالند معروفـة  . سكوتالند هو مناقشة القضية القضائية التي شوشت العالقة بين الدولتين   

نه فقط في شباط المقبل ستبدأ إجراءات       ، ولكن ذلك ال يغير من واقع األمر شيئا، أل         "إسرائيل"بتعاطفها مع   
التشريع في بريطانيا، والتي قد تقود البرلمان إلى تعديل القانون الذي يسمح بإصدار أوامر اعتقال، كالتي                

  . صدرت بحق ليفني
23/12/2009السفير،   

  
 67قبرص تدعم وقف االستيطان وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في حدود .56

شدد وزير خارجية جمهورية قبرص ماركوس كابريـانو فـي مـؤتمر            : ر أبو غربية   عبد الجبا  -عمان  
صحافي عقده أمس، على هامش زيارة قام بها لألردن، على موقف بالده الـداعي إلـى وقـف جميـع                    
األنشطة االستيطانية من أجل استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، والتوصل إلـى حـل              

  .بار القدس عاصمة للدول الفلسطينيةعادل للقضية باعت
وتابع كابريانو، أن من مصلحة الجميع حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية وإقامة دولة               

؛ ألن التوصل إلى السالم يسهم في تحقيق األمن للمواطنين في           1967فلسطينية قابلة للحياة في حدود عام       
ذ دائما المواقف التي تدعم مصالح الدول العربية واألردن تحديـدا فـي             كال الجانبين، وتابع أن بالده تتخ     

  .كافة المحافل الدولية
23/12/2009عكاظ،   

  
  للتخفيف من حصار غزة" إسرائيل" بالضغط على  االتحاد األوروبييطالبكريس باتن  .57

االتحـاد  نشرت الديلي تلجراف للمفوض األوروربي للشؤون الخارجية كريس باتن مقاال يطالـب فيـه               
 بالضغط على إسرائيل بالتخفيف من حصارها علـى         -"  في غمرة انشغال الواليات المتحدة     –األوروبي  
  .قطاع غزة

ينبغي أال ننسى الحقيقة الجوهرية وهي أن الحملة اإلسرائيلية على غـزة كانـت              : "ويقول باتن في مقاله   
ية فيما يتعلق بقوانين حقـوق اإلنـسان        ال مجال هناك للنسبية األخالق    . حملة قوة محتلة على شعب محتل     

إسرائيل تظل قوة محتلة، لهذا فهي تتحمل مسؤولية تأمين وتوفير الحاجيات األساسية لمـن هـم               . الدولية
إن الفشل في ذلك سيعد انتهاكا خطيرا ألبسط حقوق         : "ويضيف المسؤول األوروبي قائال    ."تحت االحتالل 
  ."الفسطينيين
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 البلدان المانحة، من دافعي الضرائب هم من يدفعون جزءا كبيرا من الفاتورة             ويذكر الكاتب بأن مواطني   
خالل السنة الماضية ارتفعت    : "ويوضح المفوض األوروبي قائال    .المترتبة على احتالل القطاع وحصاره    

  ."حصة االتحاد األوروبي وأعضائه في تكاليف الحصار إلى ما يقارب المليار يورو
 جعل ثمانين في المئة من سكان القطاع يقفون في طوابير يومية لتلقي اإلعانـات               ويقول باتن إن الحصار   

كما تعاني غزة من انقطاع منتظم للتيار الكهربائي يستغرق لمدة تتراوح ما بين أربـع سـاعات                 . الدولية
  .وثماني يوميا

ـ              احنة مواد بنـاء     ش 41ويضيف الكاتب قائال إن إسرئيل لم تسمح منذ انتهاء حملتها على القطاع سوى ل
وإذا ما استمر دخول مواد البناء إلى القطـاع         . علما بأن غزة في حاجة إلى اآلالف      . بالدخول إلى القطاع  

  .بهذه الوتيرة فهذا يعني أن إعادة البناء لن تتم قبل عدة قرون
ن ويستشهد المسؤول األوروبي بالوصف الذي أعطاه جون جينج رئيس وكالة غوث الالجئين الفلـسطينيي             

  ".إنه تسهيل لعمليات تقويض مجتمع متحضر"للحصار " أونروا"
ويختم باتن مقاله بدعوة االتحاد األوروبي إلى عدم التوقف عند الكلمات، واتخاذ إجـراءات ديبلوماسـية                

إن الفشل في ذلك يعني خيانة ألسر ما زالت تعيش فوق أنقاض منازلها، بينما شـاحنات مـواد                  : " فعالة
 ."إن هذا يزرع بذور المرارة والصراع...  بضعة أميالالبناء على بعد

23/12/2009بي بي سي،   
  

  منظمات نسوية دولية تطالب لندن بعدم المس بالعدالة من أجل ليفني .58
 دولة برسالة أمس إلى رئـيس الـوزراء البريطـاني           24 منظمة سالم نسائية من      95بعثت  ): ب.ف.أ(

  .في بريطانيا" عدم المس بمبدأ العدالة الدولية"ند تطلب فيها غوردن براون ووزير خارجيته ديفيد ميليبا
في بيان وزع أمس، انها هي صـاحبة مبـادرة هـذه            " اإلسرائيلية" "ائتالف نساء للسالم  "وقالت منظمة   
حول نيتهما تقييد مبدأ العدالـة الدوليـة فـي          " تأتي في أعقاب تصريحات براون وميليباند     "الرسالة التي   
  . السابقة تسيبي ليفني" اإلسرائيلية"قضية وزيرة الخارجية بريطانيا، بعد 

23/12/2009الخليج،   
  

  كارتر يطلب الصفح من اليهود .59
" إسرائيل"طلب الرئيس األمريكي جيمي كارتر من اليهود الصفح على أي أذى ألحقه بـ              ): آي. بي. يو(

في ظل ظروف صـعبة علـى       " ئيلإسرا"علينا أن نعترف بإنجازات     "وجاء في الرسالة    . والدول العربية 
على مواصلة عالقاتها مع الـشعوب العربيـة        " إسرائيل"الرغم من أننا نناضل بطريقة ايجابية لمساعدة        

  ".إسرائيل"ولكن علينا أال نسمح لالنتقادات بأن تلحق العار بـ 
23/12/2009الخليج،   

  
   األمريكي لعرقلة صفقة شاليط- األردني- التعاون المصريأسباب .60

كشفت التطورات الجارية عن المزيد من األبعاد غير المعلنة الموجودة داخل ملف صفقة الجندي              : جملال
، وإن تزايدت الخالفـات حولهـا     ، بأن الصفقة ، وفي هذا الخصوص تقول المعلومات    ، اإلسرائيلي األسير 

  .ساعة األخيرةذلك أن األمريعتمد على قرار ال، فإنه من الصعب التكهن باحتماالت نجاحها أو فشلها
  :التطورات الجارية داخل إسرائيل

تشهد اآلن تحركا متعاكـسا إزاء صـفقة        ، تقول المعلومات والتسريبات بأن الساحة السياسية اإلسرائيلية      
، األسير في قطاع غزة لدى حركة حمـاس الفلـسطينية         ، إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي جيلعاد شاليط     

  :وفي هذا الخصوص نشير إلى اآلتي
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توجد حالة انقسام واضحة في أوساط الرأي العـام اإلسـرائيلي إزاء            : في أوساط الرأي العام اإلسرائيلي    
، وذلك في مواجهة أقلية ترفض الـصفقة      ، فاألغلبية من اإلسرائيليين تطالب بإنجاز الصفقة     ، صفقة شاليط 

من زعماء قـوى اليمـين      ولكن ما هو جدير بالمالحظة أن األقلية الرافضة للصفقة تتكون بشكل أساسي             
  .الديني المتطرفة المسيطرة على السلطة

عقد مجلس الوزراء اإلسرائيلي األمني المصغر خمسة اجتماعات خالل         : في أوساط الحكومة اإلسرائيلية   
وفـي هـذا    ، هذا وتجدر اإلشارة إلى حدوث حالة انقسام واضحة داخـل المجلـس           ، اليومين الماضيين 

  .الخصوص
الجنـرال موشـي أبعـالون      -)إسرائيل بيتنـا  (أفيغدور ليبرمان   : وهم، فضون الصفقة ثالثة وزراء ير  • 
  )الليكود(بيني بيغن -)الليكود(
ايلي يشاي  -)الليكود(جان ميريدور   -)العمل(الجنرال أيهود باراك    : وهم، ثالثة وزراء يؤيدون الصفقة   • 
  ).شاس(
ولكن بشرط أن   ،  فباألمس كان يؤيد الصفقة    ،ظل يتعامل بشكل متأرجح   : رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو   • 

  .واليوم بدأ نتنياهو أقرب إلى رفض الصفقة، يتم ترحيل بعض المعتقلين الفلسطينيين إلى أماكن بعيدة
توجد المزيد من المعطيات التي تشير إلى مدى تزايد حالة الشكوك والاليقين إزاء مستقبل صفقة الجندي                

  .اآلن لم يتحدد مصير السيناريو النهائي الذي سوف تستقر عليه الصفقةوحتى ، اإلسرائيلي جيلعاد شاليط
  :األبعاد غير المعلنة في صفقة شاليط

قد سعت إلى الضغط علـى رئـيس        ، بأن مصر واألردن والواليات المتحدة األميركية     ، تقول التسريبات 
ندي اإلسرائيلي جيلعـاد  الوزراء اإلسرائيلي لجهة حثه على عدم الرضوخ وتنفيذ صفقة إطالق سراح الج       

  .شاليط
األميركي التقى مع رفض الكفة الرافضة داخل مجلـس الـوزراء األمنـي             -األردني-الرفض المصري 
  :وتتمثل خطط لقاء الرافضين ضمن المعطيات اآلتية، اإلسرائيلي الحالي

حركـة  إن إكمال الجدار الفوالذي العازل سوف يتيح لمصر وإسرائيل التعاون في عمليـة تـرويض                • 
بما ظلـت القـاهرة وتـل أبيـب         ، حماس وإجبارها عن طريق الضغط والحصار إلى القبول واإلذعان        

  .وواشنطن تحاول فرضه عليها
، معناه،  فلسطيني 1000إن إطالق سراح هذا العدد الكبير من المعتقلين الفلسطينيين والذي يبلغ حوالي             • 

 أمر سوف يفرض على إسرائيل تهديد ومخاطر        وهذا،  عنصر مقاوم في الساحة الفلسطينية     1000وجود  
بدال مـن أن تعـرض      ، هو جيلعاد شاليط  ، وبالتالي فمن األفضل إلسرائيل أن تخسر جندي واحد       ، كبيرة

  . مقاوم فلسطيني1000أمنها لخطر 
يتمثل في أن إطالق سـراح الـزعيم        ، وما هو مهم بالنسبة للقاهرة وعمان وتل أبيب ورام اهللا وواشنطن          

سوف يترتب عليه القضاء على نفوذ محمود عبـاس علـى حركـة فـتح               ، ني مروان البرغوثي  الفلسطي
هو صعود سـوف    ، إضافة إلى أن صعود مروان البرغوثي إلى زعامة حركة فتح         ، والسلطة الفلسطينية 

، يترتب عليه تحول حركة فتح إلى تعزيز روابطها مع كل من سوريا وحركة حماس وحزب اهللا اللبناني                
وإنما إلى إضعاف الدور المـصري فـي        ، ر الذي سوف يؤدي ليس إلى تهديد إسرائيل وحسب        وهو األم 

إضافة إلى إلقاء المزيد من األعباء األمنية اإلضـافية الجديـدة علـى             ، اإلسرائيلي-الصراع الفلسطيني 
  .األردن

  22/12/2009موقع الجمل، 
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  ارفضي اإلبعاد:  نصيحة إلى حماس .61
  العربي رأي القدس

عقبات عديـدة   ' حماس'صفقة تبادل االسرى بين الحكومة االسرائيلية وحركة المقاومة االسالمية          تواجه  
بسبب الشروط التعجيزية التي يفرضها الجانب االسرائيلي كلما جرى االقتراب من التوصل الى اتفاق في               

  .هذا الخصوص
بفضل جهـود الوسـيط االلمـاني       فبعد تصاعد اآلمال في االيام االخيرة حول امكانية اتمام هذه الصفقة            

بقيادة بنيامين نتنيـاهو    ) سبعة وزراء (الحثيثة بين الطرفين، رفض مجلس الوزراء االسرائيلي المصغر         
الموافقة على ما جرى التوصل اليه بين المفاوضين االسرائيليين والفلسطينيين، وحمل الوسيط االلمـاني              

  . يوم أمسمطالب جديدة نقلها الى الطرف الفلسطيني في غزة
 أسيرا فلسطينيا الى خارج فلسطين المحتلة بشكل        120العقبة االسرائيلية الجديدة تتمثل في ابعاد أكثر من         

  . ضمن صفقة التبادل هذه1948نهائي، كذلك عدم اإلفراج عن اسرى القدس واالراضي المحتلة عام 
، فهو يتشدد فـي شـروطه       من الواضح ان نتنياهو يمارس سياسة عض االصابع مع الطرف الفلسطيني          

على امل ان يفرض وجهة نظره ويحصل على التنازالت التي يريدها، بما يجنبه غضب احزاب اليمـين                 
  .المتطرف التي تشكل العمود الفقري لالئتالف الحاكم الذي يتزعمه

وعيهم بمثل هذا النهج االسرائيلي، وتصرفهم بطريقة ذكية تحول دون          ' حماس'ويسجل لمفاوضي حركة    
نجاحه في تحقيق اهدافه من خالل اإلصرار على مواقفهم، وتجنب تقديم أي تنازالت، سواء على صعيد                

  .عدد المفرج عنهم، او هوياتهم االيديولوجية والمناطقية
هو القبول بشرط ابعاد األسرى المفرج عنهم، سواء الـى          ' حماس'ان اكبر خطأ ممكن ان ترتكبه حركة        

 الى المنافي االوروبية، ألن مبدأ اإلبعاد مرفوض لما ينطـوي عليـه مـن               او) ابناء الضفة (قطاع غزة   
  .مخاطر عديدة

السلطة الفلسطينية في رام اهللا ارتكبت الخطأ نفسه، عندما وافقت على ابعاد محاصري كنيسة المهد فـي                 
لمبعدون فا. بيت لحم، سواء الى قطاع غزة او الى الخارج، مسجلة بذلك سابقة تبين الحقا مدى خطورتها               

ما زالوا يواجهون ظروفا سيئة في منافيهم، حتى ان معظمهم اقروا بأنهم يفضلون البقاء في المعـتقالت                 
  .االسرائيلية على البقاء احرارا في الخارج بعيدا عن اهلهم ووطنهم

سواء داخل االراضي المحتلة او في دمشق يجب ان تستفيد من الـدروس الـسابقة،               ' حماس'قيادة حركة   
 على رفض إبعاد بعض المفرج عنهم، وضرورة عودتهم الى اسرهم في الضفة الغربية وقطـاع                وتصر

  .غزة، اسوة بزمالئهم اآلخرين
 ألن هؤالء   1948نتمنى ايضا ان تتمسك الحركة بشرط االفراج عن اسرى القدس والمناطق المحتلة عام              

لجبروت االسرائيلي، مثلما نأمـل أن  مناضلون شرفاء، انتصروا ألبناء شعبهم وقضيتهم في وجه الظلم وا  
  .تكون االنباء التي وردتنا عن تنازل مفاوضي الحركة عن شمول الصفقة لهؤالء غير صحيحة

نؤكد مرة أخرى على خطورة سابقة اإلبعاد هذه، ونطالب بالتمسك بقوة برفضها مهما بلغـت الـشروط                 
  .انهيار الصفقة برمتهاوالضغوط االسرائيلية والغربية ضراوة، حتى لو أدى ذلك الى 

الفلسطينيون الذين يتمسكون بحق العودة باعتباره حقا مشروعا، ويشكل العمود الفقري لقضيتهم، علـيهم              
ان ال يفرطوا بهذا الحق، وأال يبادروا الى تقويضه من خالل القبول بشرط اإلبعاد لألسرى، حتى لو كان                  

  .منية محددةعدد المبعدين صغيرا، وحتى لو كان مشروطا بفترة ز
  23/12/2009القدس العربي، 
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  ثمن شاليط .62
  عريب الرنتاوي

ال أقصد بعنوان هذه المقالة ، الثمن الذي يتعين على إسرائيل أن تدفعه نظير اإلفراج عن جنديها األسير                  
ما أقصده وألمح إليه ، هو الثمن الـذي دفعـه           ... جلعاد شاليط ، فقد نعرف الكثير مما تطالب به حماس         

عب الفلسطيني وحركة حماس وقوى المقاومة طوال ثالث سنوات ونصف السنة على أسره في واحدة               الش
، ومن باب أخذ    " سياسيا"من أجرأ العمليات الميدانية ، والتي أحسب أنها تحتاج إلى مراجعة وإعادة تقييم              

  .العبرة واشتقاق الدروس
ريعية سوى ستة أشهر ، وعلـى تـشكيلها         لم يكن قد مضى على فوز حماس الكاسح في االنتخابات التش          

الحكومة الفلسطينية العاشرة سوى ثالثة أشهر ، حين نفذت عناصر من كتاب القسام وفصيالن صغيران               
العملية الشهيرة قرب معبر كرم أبو سالم ، فقتلت من قتلت من جنود الوحدة اإلسرائيلية ، وجرحت مـن                   

  .طجرحت ، ومن بينهم الجندي األسير جلعاد شالي
" أمطار الصيف "ألفان وخمسمائة شهيد ، وأضعاف أضعافهم من الجرحى واألسرى ، توالى سقوطهم منذ              

على القطاع المحاصر والمجّوع    " الرصاص المصهور "وحتى  " الوهم المتبدد "التي ردت بها إسرائيل على      
يد عن ثالثة أعوام ،     ، ثمانية وزراء وأربعون نائبا من حماس دخلوا السجون وقضوا فيها ما يقرب أو يز              

بمن فيهم رئيس المجلس التشريعي نفسه ، وبعض هؤالء النواب والقادة ما زال يقبع خلف القضبان ، ما                  
وحال ما بين الحكومة وقدرتها على الحكم ، وما بين الحركة وقـدرتها          " نصاب المجلس التشريعي  "عطل  

  .على ترجمة فوزها الكاسح في االنتخابات
 وتشتد أطواقه إال بعد أسر شاليط ، وبات اإلفراج عن الجندي األسير ، مطلبا تبـدأ                 حصار غزة لم يحكم   

به أية مفاوضات وتنتهي إليه أية وساطات أو مساع حميدة ، سواء ما خص منها المعابر والحصار ، أو                   
ة اتصل بالمصالحة وإعادة البناء ، واألرجح أن الحال سيستمر على هذا المنوال ، إلى أن تطوى صـفح                 

  .شاليط
ثالثة أسباب تدفع حماس إلبداء مزيد من الصالبة والثبات على مطالبها وشروطها لإلفراج عن الجنـدي                

  : األسير
رغبتها في تحقيق إنجاز غير مسبوق ، أو ال يقل في حده األدنى عن تلك المنجزات التي اشـتهر               : األول

نية كفتح والقيادة العامة من قبل ، فالـصفقة         بتحقيقها حزب اهللا ، أو تلك التي توصلت إليها فصائل فلسطي          
  .المنتظرة يجب أن تكون متميزة كذلك

تعويض الخسائر الهائلة التي مني بها القطاع والحركة وحكومتها األولى ومجلسها التـشريعي ،              : الثاني
مـس  متواضعا ، والحركة في أ    " التعويض"جراء عملية األسر ، فال يعقل بعد كل هذه الخسائر أن يكون             

  .الحاجة إلنجاز سياسي ومعنوي ومادي ملموس ، يعزز مكانتها في على الساحتين الفلسطينية واإلقليمية
 لمصاعب اختطاف المزيد من الجنود اإلسرائيليين ، خـصوصا بعـد            - ربما   -إدراك الحركة   : الثالث

زيـد مـن الجنـود    المحاوالت المستميتة التي بذلتها في أثناء عملية الرصاص المصهور ، بهدف أسر م            
وتعزيز موقعها التفاوضي مع الجانب اإلسرائيلي في إطار عملية تبادل األسرى ، وهي المحاوالت التي               
باءت بالفشل في ضوء التعليمات المشددة الجديدة التي زّود بها الجنود اإلسرائيليون والتي تبيح لهم قتـل                 

سر ، وهذا ما حصل على أية حال في أثنـاء           زمالئهم إن لزم األمر ، شريطة أن ال يقع أي منهم في األ            
  .الحرب على غزة

شاقة مع اإلسرائيليين ، عبـر الوسـيط المـصري ابتـداء            ) غير مباشرة (لقد أدارت حماس مفاوضات     
واأللماني في نهاية المطاف ، ورفعت سقف شروطها ومطالبها على أمل الخروج بأفضل صفقة ممكنة ،                

 صلب معابرها ، ويمكن القول أن الحركة نجحت في تحقيق تقـدم             وأدخلت قضية الحصار والمعابر في    
في ميدان األسماء واألعداد والقوائم وفئات المفرج عنهم ومصائرهم بعد          ) حتى اآلن على األقل   (ملموس  



  

  

 
 

  

            29 ص                                     1647:         العدد       23/12/2009 األربعاء :التاريخ

" الشق الـسياسي  "السجن ، برغم قسوة الظروف المحيطة بها ، وصعوبة االحتفاظ بالجندي األسير ، لكن               
تصل بالمعابر والحصار وإعادة البناء ، ال يبدو أنه يسير على ما يرام ، وثمة تواطـؤ                 من الصفقة ، والم   

على ما يبدو ، دولي وإقليمي ، من أجل إبقاء القطاع في دائرة الحـصار وقبـضة العقوبـات والجـوع      
والخراب ، وقد بات مرجحا وفقا للتسريبات والشروحات ، ترحيل هذه الملفات وربطها بما هـو أوسـع                  

  ".صفقة شاليط"بعد من وأ
  23/12/2009الدستور، 

  
   2جولدستون  .63

  د يوسف رزقة.أ
القـانون الـدولي   . جريمة حرب وجريمة ضـد اإلنـسانية    ، أو سرقة أعضاء منها   ، التمثيل بجثث القتلى  

حرمة الميت كحرمة الحي في الـشريعة وفـي         . واتفاقية روما وجنيف تحرم التمثيل والسرقة واالتجار      
الحالة الوحيدة المسموح بها نقل عضو من متوفى إلى آخر حّي بغرض العـالج هـو                . انيالقانون اإلنس 

وبرعايـة مـن    ) إسـرائيل (ما يقوم به معهد أبو كبير للطب الشرعي في          . أو إذن ذويه  ، وصّية المتوفى 
. الدولة والجيش هو سرقة أعضاء من قتلى فلسطينيين واستخدامها في عالج جنود ومرضى إسـرائيليين              

  . انون الدولي يّجرم إسرائيل في مثل هذه الحالة الق
الحديث . الحديث عن هذه الجريمة بما يثبت وقوعها في سنوات مختلفة وفق برنامج هو حديث مستفيض              

وشهادات ذوي الضحايا الذين تسلموا جثث أبنائهم بعد تشريحها في معهد أبو كبير             . موثق بشهادات عيان  
الصحفي السويدي التـي أثـارت ضـجة فـي          ) رونالد وستروم (دة  وهي خالية من بعض األعضاء شها     

الصحفي السويدي قال في برنامج بال حدود على فضائية الجزيـرة إن            . تكفي إلثبات الجريمة  ) إسرائيل(
اليوم القناة الثانية فـي التلفزيـون       . لديه كماً ضخماً من المعلومات الموثقة والشهادات التي تعزز شهادته         

  . ت شهادة تسّد مسد كل الشهاداتاإلسرائيلي قدم
القناة نشرت تقريراً وتسجيالت صوتية لمدير معهد أبو كبير مع          . ألنها شهادة من أهل البيت كما يقولون      

حقائق لم تنشر بالماضي تؤكد أنه في التسعينيات انتزع المعهد من جثامين فلسطينية قرنيات ورقعاً مـن                 
، طبعاً التحويل تّم بدون موافقة العائلـة      ، ضوا إلصابة أو حروق   الجلد تم تحويلها الجنود من الجيش تعر      

الدكتور أحمد الطيبي عضو الكنيست اإلسرائيلي حدد المسئول عن هذه السرقة فقال إنه ضابط الجـيش                
  . وهو اآلن أحد أعضاء الكنيست، )أريه الداد(

وملـف  ، إن الجريمة ثانية  ): رقطع غيا : (ما أود قوله في مقالي هذا وهو الثاني في الموضوع بعد مقال           
وإن الشخصية المتهمة على إحدى فصول هذه الجريمة قد تحددت          . االتهام يمتلئ بوثائق وشهادات اإلدانة    

بعبارة أخرى إنـه    . وإن صوت يهودا هيس كبير األطباء في معهد أبو كبير الشرعي واضح جداً            ، باالسم
وفي يـد الممثـل الـشرعي الوحيـد للـشعب           ، ثمة ملف إدانة بجريمة حرب هو في يد محمود عباس         

  ). 2جولدستون(لصناعة ، الفلسطيني
، السؤال المؤلم لماذا ال يقوم الممثل الشرعي بتقديم شكوى إلى مجلس األمن ومؤسسات األمـم المتحـدة                

المطلوب . والمجلس األعلى لحقوق اإلنسان الدولي لتشكيل لجنة تحقيق دولية على غرار لجنة جولدستون            
والبحث في آليات نقلهـا إلـى المؤسـسات         ، مجلس المركزي فوراً لمناقشة قضية سرقة األعضاء      عقد ال 

أم أن  . وفضحها في العالم ونزع غطاء األخالق والديمقراطيـة عـن وجههـا           ) إسرائيل(الدولية لتجريم   
، إن تشكيل لجنة وزارية من حكومة فياض ال يفي بـالغرض ! المركزي ال ينعقد إال فيما يخص حماس ؟    

ثم لماذا لجنة وزارية لمناقـشة قـضية ملفهـا          . ألن حكومة فياض واقعة تحت تهديد وقف األموال عنها        
مزدحم باألوراق والشهادات؟ وما صدر عن القناة الثانية اإلسرائيلية كاف وحده لكي يرفع محمود عباس               

جنة تحقيق دولية لقـد     سماعة التليفون إلى مندوب فلسطين في األمم المتحدة ويطلب عقد جلسة وتشكيل ل            
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الجرائم الثابتة ال تحتاج إلى لجان      . سحب عباس تقرير جولدستون من التداول بالفاكس في غضون دقائق         
إذا تقـاعس   . وتكليف جهات اختـصاص للمتابعـة     ، الجرائم الثابتة تحتاج إلى آليات عمل وتنفيذ      . ونقاش

السياسية فال يجوز لهما التقاعس عن حماية       عباس والمركزي عن حماية األحياء أحياناً بسبب المناكفات         
بإمكان عباس أن يبدأ الخطـوة األولـى فـي          . حرمة األموات الذين استشهدوا دفاعاً عن الدين والوطن       

  ). 2جولدستون (
  23/12/2009صحيفة فلسطين، 

  
    عاماً على االنطالقة22حماس بعد  .64

 ياسر الزعاترة
 عاماً من عمرها، وهي التي تأسست في 22 أيام قبل" حماس"أنهت حركة المقاومة اإلسالمية 

، مع العلم أن لحظة التأسيس هنا تختلف عنها في الفصائل األخرى، إذ لم تتشكل الحركة 14/12/1987
من عدد من المؤسسين ثم توسعت بعد ذلك، كما هو حال الفصائل األخرى، بل ورثت تنظيما بأكمله كان 

 مسمى اإلخوان المسلمين، بدأ بإعادة التدين إلى المجتمع يتطور باضطراد طوال ثالثة عقود تحت
 .الفلسطيني والتبشير بالمشروع اإلسالمي، قبل أن يغدو حركة مقاومة شاملة

ومنذ تأسيسها شكلت حماس، إلى جانب شقيقتها الجهاد، الواجهة الثانية للحركة الوطنية الفلسطينية، وهي 
لقضية ومكانتها في الوعي الجمعي لألمة العربية واإلسالمية، واجهة انسجمت تمام االنسجام مع طبيعة ا

بوصفها قضية مقدسة ذات أبعاد دينية، وقد منح الدور الفاعل للحركة دفعة كبيرة للحركات اإلسالمية 
 .التي عانت كثيراً من سؤال وجودها ودورها في القضية المركزية لألمة

اس على صعيد البطولة والتضحيات، إلى جانب النموذج من هنا، وتبعاً للتراث الرائع الذي قدمته حم
السياسي واألخالقي الملتزم، فقد حظيت بمكانة رفيعة في الوعي الجمعي لألمة لم تحظ بها أية حركة 
سياسية أو دينية محلية في التاريخ اإلسالمي الحديث، ولو سألت أي شاب أو كهل أو امرأة في الساحة 

ركة لما عجز عن سرد أسماء شهدائها ورموزها الكبار من الشيخ الشهيد العربية واإلسالمية عن الح
أحمد ياسين إلى عبدالعزيز الرنتيسي وقبله يحيى عياش، األمر الذي لن تعثر على مثله في أية حالة 

 .أخرى
لقد صاغت حماس ثقافة المقاومة واالستشهاد في وعي األمة، كما شكلت أحد أهم الروافع للظاهرة 

 على عرش الحركة األهم في الوعي الجمعي لألمة رغم ما تثيره - وال تزال-ة، وتربعت اإلسالمي
بعض النخب المناهضة لبرنامج المقاومة من غبار حولها، وقد يكون من المناسب القول هنا إن االنقسام 

ال الحقيقي حول حماس ال يتوفر سوى في الساحة الفلسطينية العتبارات تاريخية وموضوعية، بينما 
يحدث ذلك خارج فلسطين، وحيث ال يحظى منافسوها سوى بالحد األدنى من الحضور، ربما بسبب 

 .سيادة الفكر اإلسالمي والتدين والبعد الديني للقضية برمتها
في هذه المرحلة على وجه التحديد طرحت وتطرح أسئلة كثيرة حول حركة حماس ومستقبلها، كما يدور 

، 2007، مرورا بالحسم العسكري منتصف 2006خابات التشريعية مطلع جدل حول مواقفها منذ االنت
 .إلى جانب أخطاء وقعت خالل سيطرتها على القطاع

وما ينبغي أن يقال ابتداء هو أن الحركات الكبيرة وذات الحضور المميز في وعي الجماهير ال تتراجع 
فكيف إذا كانت أخطاء فرضتها بهذه البساطة التي يصورها البعض بسبب بعض األخطاء السياسية، 

وال شك أن مهرجانات ! سياسة األطراف األخرى التي رفضت االعتراف بفوز الحركة في االنتخابات
الحركة السنوية التي تضم مئات اآلالف، واألخيرة من ضمنها، تشكّل ردا مفحما على كل تلك األصوات 

ي الضفة تبدو أكبر تبعا لما تعرضت له من التي تتحدث عن تراجعها، مع العلم أن جماهيرية الحركة ف
 .مظالم، وما قدمته وتقدمه من تضحيات
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حين تتمتع حماس بمرتبة العدو األبرز للكيان الصهيوني ومن ورائه الواليات المتحدة، وتتعرض ألبشع 
أنواع الحصار، فمن الطبيعي أن تواصل الجماهير انحيازها إليها، فكيف حين يواصل منافسوها نهجهم 

 السياسي العبثي، فيما يطاردونها بطريقة شرسة، ومن دون وجه حق في الضفة الغربية؟
وثمة أخطاء وقعت فيها الحركة خالل العامين األخيرين، بعضها في الخطاب، وبعضها اآلخر في 
الممارسة، وهي أخطاء تستحق المراجعة، السيما أنها جميعا جاءت بعد مشاركتها في انتخابات سلطة 

في ظل استحالة الجمع بين الحفاظ على تلك السلطة وبرنامج المقاومة، مع العلم أن استمرار أوسلو 
الحركة في رفع راية المقاومة لم يكن ليتوفر لو كانت تسيطر على الضفة، ثم ها هي تضطر أخيرا إلى 

 .التهدئة لتدبير معيشة الناس في القطاع
ل مسيرتها تراثا هائالً من البطولة والتضحيات، كان كل ذلك ال يغير في حقيقة أن حماس قد قدمت خال

آخرها ذلك الصمود في مواجهة العدو خالل عملية الرصاص المصبوب، وهو تراث ال تقلل من أهميته 
بعض األخطاء التي وقعت، والتي لن تلبث الحركة أن تتجاوزها بوعي وحكمة لتؤكد من جديد صدارتها 

  .حدهم في مواجهة الهجمة الصهيونية األميركية الشرسة عليهالنضال األمة، وليس الفلسطينيين و
 23/12/2009العرب، قطر، 
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