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  34  :كاريكاتير
***  

  
  صرية ترفض بناء الجدار الفوالذي على الحدود الفلسطينية الم المقالةالحكومة .1

أكدت الحكومة الفلسطينية، رفضها لبناء الجدار الفوالذي على الحدود المصرية  :محمد البردويل - غزة
سيزيد من الحصار ويضيق الخناق على الشعب الفلسطيني، بدالً من "مع قطاع غزة، مشددةً على أن ذلك 
وعية في مدنية غزة، أمس، وحذرت الحكومة خالل جلستها األسب". اتخاذ إجراءات للتخفيف منه وإنهائه

المضافة لألضرار اإلنسانية الناجمة عن الجدار وخاصة على الخزان الجوفي المائي "من المخاطر البيئية 
  ".الشحيح لقطاع غزة

إلى القطاع، وتمكين كافة " مسيرة الحرية لغزة"و" شريان الحياة الثالثة"كما دعت لتسهيل وصول قافلة 
ي الوصول إلى غزة لتخفيف الحصار عنه، معتبرةً أن أي إعاقة لهذه الوفود الجهات الدولية الراغبة ف

  ".إنما تصب لمصلحة الحصار"
حذرت الحكومة من المخاطر المتجددة والمهددة لمدينة القدس المحتلة والمسجد األقصى المبارك، و

 للمدينة، في ظل يصب في عمليات التهويد المتصاعدة"معتبرةً قرار االحتالل بهدم مسجد في القدس، 
التنسيق األمني الذي تقوم بها سلطة رام اهللا وصمتها عن هذه اإلجراءات وتفرغها لحرب المقاومة 

وأكدت تكليفها لوزارة العدل ولجنة التوثيق بالعمل على محاكمة مجرمي  ".واستهداف حركة حماس
الجريمة "فت اللجنة بمتابعة الحرب اإلسرائيليين على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، موضحة أنها كل

  ".األخيرة بقيام االحتالل بسرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين
وحلول التسوية المؤقتة، مشددة على حقوق الشعب الفلسطيني كاملة " دينس روس"وأكدت رفضها لخطة 

اً فوق وتحت الطاولة؛ نظر"غير منقوصة، ودعت إلى وقف أشكال التفاوض مع االحتالل اإلسرائيلي 
  ". للضرر الكبير وراءها، وتحديداً التنسيق األمني الذي يؤثر على حياة المواطنين وحقوقهم

التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية " المسعورة"ودانت الحكومة الفلسطينية الحملة 
  للمخططات األمنية تنفيذاً "المحتلة، من اعتقاالت واستدعاءات بحق أبناء المقاومة وحركة حماس؛ وذلك 
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كما أكدت أن قضية األسرى على رأس سلم ". التي يضعها الجنرال دايتون وضباط أمن االحتالل
  .أولويات جدول أعمالها الدائم والعمل إلطالق سراحهم وضمان عودة كريمة ألهلهم وذويهم
  24/12/2009صحيفة فلسطين، 

  
  دد العالقة الفلسطينية المصريةالجدار الفوالذي غير قانوني ويه :المجلس التشريعي .2

نواب المجلس ، أن  محمد األيوبي،غزةنقالً عن مراسلها في  24/12/2009صحيفة فلسطين، نشرت 
 منظمات حقوق اإلنسان والمحافل الدولية إلى العمل الفوري على رفع دعاوى واالتشريعي الفلسطيني، دع

داراً فوالذياً على الشريط الحدودي مع غزة قانونية في المحاكم المحلية والدولية ضد بناء مصر ج
وطالبوا خالل جلسة برلمانية في مدينة غزة، جامعة  ".مخالف لالتفاقيات والقوانين الدولية"باعتبار ذلك 

الدول العربية بعقد جلسة خاصة لوزراء الخارجية العرب من أجل مناقشة اآلثار الخطيرة إلقامة الجدار، 
  . القومي العربي في ظل استمرار العدوان اإلسرائيلي على غزةالسيما تأثيره على األمن

 التقرير المشترك للجان القانونية واالقتصادية والداخلية واألمن والحكم -ودعا المجلس التشريعي في
 القيادة المصرية لتحمل مسؤولياتها التاريخية والسياسية واألخالقية -المحلي حول آثار الجدار الفوالذي

والوقف الفوري ألعمال تشييد الجدار الفوالذي، وعدم تخليها عن ، ب الفلسطيني في غزةتجاه الشع
  .دورها القومي والتاريخي والبطولي تجاه القضية الفلسطينية

والعمل لدى الجهات الدولية لفك الحصار ، وناشد منظمة المؤتمر اإلسالمي للدفاع عن الشعب الفلسطيني
وتشكيل لجنة تحقيق في اآلثار الكارثية الناجمة عن إقامة هذا ،  غزةالظالم عن الشعب الفلسطيني في

وشدد على ضرورة أن تضغط كافة البرلمانات العربية واإلسالمية والدولية وخاصة . الجدار الفوالذي
مجلس الشعب المصري على حكوماتهم من أجل العمل على وقف انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني 

  .إلنسانية خاصة في غزةالسياسية والمدنية وا
والتي دعم ، "منتهي الوالية"واستنكر المجلس التشريعي تصريحات رئيس سلطة رام اهللا محمود عباس 

  .فيها إقامة هذا الجدار الفوالذي على حدود غزة مع مصر
حمد بحر أ . لرئيس المجلس التشريعي داألول النائب ، أنغزة من 23/12/2009وكالة سما، وأضافت 

فوالذي مخالف ألبسط حقوق اإلنسان وللقانون الدولي اإلنساني واتفاقية جنيف الجدار ال بناء ن أكدأ
  .، ويهدد العالقة الفلسطينية المصرية1949الرابعة لعام 

  
   بتهمة سرقة األعضاء أمام القضاء الدولي"إسرائيل"السلطة تجمع أدلة لمالحقة  .3

الفلسطينية أمس أن السلطة تجمع أدلة على قيام كشف وزراء في الحكومة :  محمد يونس-رام اهللا 
وقال وزير . السلطات اإلسرائيلية بسرقة أعضاء من جثث شهداء فلسطينيين ونقلها إلى مرضى يهود

هناك أدلة على أن إسرائيل قامت بنقل أعضاء من جثث شهداء "شؤون األسرى عيسى قراقع إن 
  ."وى ضدها في المحافل الدوليةفلسطينيين إلى مرضى إسرائيليين تكفي لتقديم شك

وقال قراقع خالل مؤتمر صحافي في رام اهللا أمس، إن الحكومة تجمع أدلة لهذا الغرض، مشيراً إلى 
ولفت إلى أن بين هذه األدلة تصريحات لمدير معهد الطب العدلي . تشكيل لجنة وزارية للقيام بهذه المهمة

ت عن هذا الموضوع، وتصريحات أخرى لوزيرة العلوم  وقياديين سابقين في االستخبارا"إسرائيل"في 
  .السابقة عن إجراء شركات أدوية إسرائيلية تجارب على األسرى الفلسطينيين

الفلسطينيين لم يعودوا " فتحي أبو مغلي الذي شارك في المؤتمر الصحافي أن .وأكد وزير الصحة د
وقال إن . "د كشف عمليات سرقة األعضاءيأمنون على تحويل مرضاهم إلى المستشفيات اإلسرائيلية بع

من يبحث عن دليل على قيام إسرائيل بسرقة األعضاء يمكنه العودة إلى موقع يوتيوب على اإلنترنت "
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ومشاهدة مقابلة أجريت مع مدير معهد الطب العدلي اإلسرائيلي صرح فيها بأن المعهد نقل أعضاء من 
  ."لتسعينات من دون الحصول على إذن من أصحابهاموتى فلسطينيين ويهود إلى مرضى في سنوات ا

  24/12/2009الحياة، 
  

  منى منصور تطالب بإطالق سراح جميع األسيرات في صفقة التبادلةالنائب .4
 أكدت النائب عن كتلة التغير واإلصالح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني منى :الضفة الغربية

رتقبة بين دولة االحتالل وحركة حماس تمثل مرحلة مفصلية لكثير منصور، أن صفقة تبادل األسرى الم
وطالبت منصور بإطالق سراح األسرى الذين كانت  .من األسرى الفلسطينيين، ولألسيرات بالذات

الصحافة اإلسرائيلية أعلنت عن رفض الجانب اإلسرائيلي إطالق سراحهم، ومن بينهم رفيقات قيد لها 
  .قالها في سجون االحتاللأمضت معهن فترة خالل اعت

. وبينت أن من األسيرات من حكمن بالمؤبدات، ولم يعد لهن أمل بالحرية إال من خالل صفقة التبادل
وختمت بالقول، إن رحلة األسر هي وصف قليل لحياة معاناة وآالم تعيشها عشرات األسيرات 

اة على عاتق مفاوضي صفقة التبادل الفلسطينيات، ومرت بها مئات األسيرات، مما يجعل المسؤولية الملق
 .كبيرا؛ باإلصرار على أن تكون جميع األسيرات ضمن الصفقة

 24/12/2009السبيل، األردن، 
  

  االنقسام طال أمده وال بد من إنهاء هذا الفصل الكارثي على شعبنا: فياض .5
مشاركة في مسيرة ، خالل أمسسالم فياض، . عبر رئيس الوزراء د:وفاوكالة  – حنين خالد -رام اهللا 

 .نظمت لمناسبة يوم المعاق العالمي، عن أسفه الستمرار حالة االنقسام الداخلي، وتعثر مسيرة المصالحة
بكل أسف موضوع االنقسام طال أمده وال بد من إنهاء هذا الفصل الكارثي والمأساوي،  ":وقال فياض

  ".الذي كاد بالفعل أن يودي بالقضية الفلسطينية
 16العملية السياسية لها متطلبات نجاح واضحة لم يأخذ بها على مدار : "لسياسي، قال فياضوفي الشأن ا

" السياسية"عاما من العملية السياسية، وأغفلت إجراءات ضرورية ال بد منها، بما يعطي هذه العملية 
 دولة فلسطينية اإلمكانية النجاز ما هو مطلوب، ويتمثل ذلك في اإلجماع الدولي إلنهاء االحتالل، وقيام

إن : "وأضاف ".، وسبب أساسي في الفشل هو إغفال متطلبات النجاح تلك67على األراضي المحتلة عام 
االستيطان يأتي في مقدمة المخالفات للقانون الدولي ويعيق إمكانية قيام الدولة الفلسطينية على األراضي 

مطلب دولي هو جزء واستحقاق اقرها المجتمع المحتلة، وإنهاء االحتالل ليس مطلبا فلسطينيا فقط بل هو 
  ".الدولي بكافة فئاته وأطيافه والقوى المؤثرة فيه وبضرورة تحققه، ويبقى هذا قائما دون تحقيق

 24/12/2009الحياة الجديدة، 
  

  عباس مشكلةة ولن تكون خالف... بين فتح وحماس لم تفشل حتى اآلنالمصالحة : قريع .6
بين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، المفاوض أحمد قريع، وفي لقاء مع           : و ربى أبو عم   -البحر الميت   

 الدولي للنقاشـات    "فالداي" على هامش المؤتمر الدولي الشرق أوسطي في إطار مشروع نادي            "األخبار"
بداية، . في األردن، من خالل تعليقاته المقتضبة، عن عالقة غير مستقرة بينه وبين الرئيس محمود عباس              

فأمام هذا الشلل، على ماذا تعول السلطة       . ن ال بد من التطرق إلى الجمود التفاوضي في عملية السالم          كا
يعني هل نموت من دون مفاوضات؟ هناك العديد من الخيارات البديلة في ظـّل              ": الفلسطينية؟ قال قريع  

  ."...قد يكون العصيان المدني، المقاومة. وجود شعب تحت االحتالل
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. كلمة دفعت إلى السؤال عن تبشير مسؤول السلطة باحتمال اعتماد خيار حركة حماس الحالي             المقاومة،  
لكـن لكـل مرحلـة      . لسنا نحن من نقلد حمـاس     . أوالً": سؤال استدعى حدة من أبو العالء، الذي أجاب       

  ."أعتقد أن الوضع الراهن يتطلب العمل السياسي، الذي يمكن أن يتطور إلى حركة شعبية. متطلباتها
وكأن طرح أبو عالء الحتمال العودة إلى خيار المقاومة الشعبية، كان مجرد تعداد خيارات إلنقاذ أجوبته                

ولدى سؤاله عن التناقض بين تكراره إعالن احتمال العـودة إلـى            . "أثبتت المفاوضات فشلها  "من تعبير   
  ."ة موجودة في القدسالمقاوم": المقاومة وعدم وجود أرضية لها، يلجأ قريع إلى القدس، ويقول

وماذا عن التناقض في مواقف أبو مازن؛ فتارة يشدد على أن تجميد االستيطان هـو شـرط السـتئناف                   
، مـن دون أن     "يصطفل": المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي، ليعود ويقبل بالتجميد المؤقت؟ يجيب قريع         

ميد االستيطان لفترة مؤقتة سعياً نحـو       قد يقبل بتج  "يكمل لفظه للفعل، قبل أن يستدرك مبرراً بأن عباس          
  ."استئناف المفاوضات في جو هادئ

وفي ما يتعلق بدعوة رئيس الكتلة البرلمانية لحركة فتح عزام األحمد إلى انتفاضة شعبية على حماس في                 
  .قطاع غزة، اكتفى قريع بالضحك والتلويح بيديه، كأنه أراد القول إن هذا كالم سخيف، وال قيمة له

قـضية سـيادية    " قريع على أن الجدار الفوالذي الذي تبنيه مصر على الحدود مع قطاع غزة هو                أصر
وماذا عن دعم عباس لهذا الجدار متناسياً خطورته لناحية تفاقم الحصار           . "مصرية وفق مصلحتها القومية   

ـ  . "القرار مصري بحت  "وتجويع مليون ونصف مليون فلسطيني؟ يصر أبو عالء على أن            ل هـو   لكن ه
. لكن المعابر لن تفتح فـي الوقـت الـراهن         . "الوضع الال إنساني هو إغالق المعابر     "إنساني؟ يقول إن    

  ."لم أعرف أنه أعلن موقفاً": وبعد تكرار السؤال عن موقف عباس، يجيب. يصمت
ـ  . ال أرى داعياً للتفكير في الموضوع     ": ورفض أبو عالء تسمية رئيس بديل ألبو مازن، قائالً         ون لن تك

لكن البرغوثي قد يعيد خيار     . "ندعمه بنسبة عشرة من عشرة    "ماذا عن مروان البرغوثي؟     . "هناك مشكلة 
  .المقاومة، فيكتفي بالثناء على هذا الخيار

المفاوضات بـين فـتح     "ومع عودة التحرك المصري لتحقيق المصالحة الفلسطينية، يصر قريع على أن            
لم تكن هنـاك نيـة لـدى        "إال أنه اعترف بأنه     . "ليش ما تنجح؟  ": ، متسائالً "وحماس لم تفشل حتى اآلن    

بعـضنا حتـى نـشعر      ) تدويخ(سنستمر في   ": ومتى تتحقق المصالحة؟ يقول    ."الحركتين إلنهاء االنقسام  
  ."حين يمنعوننا من التنفس"لكن هل هناك خطر بعد أكبر من الذي يعيشه الفلسطينيون، . "بالخطر أكثر

  24/12/2009األخبار، 
  

  تعود للفترة األمويةاألقصىوزارة السياحة تحذر من سرقة االحتالل قطعا أثرية في : غزة .7
    حذرت وزارة السياحة واآلثار في غزة، مما تقوم به سلطات االحتالل اإلسرائيلي من سرقة:غزة

إلى أحجار وآثار القصور األموية جنوب المسجد األقصى المبارك، داعية األمة العربية واإلسالمية 
إن لصوصية االحتالل "وقالت الوزارة في بيان صحفي لها  .سرعة التحرك إلنقاذ المقدسات اإلسالمية

تعتبر تصعيد خطير تشكل نذير خطر قادم يستهدف المسجد األقصى المبارك، أنه بعد عجز االحتالل في 
ن أنفسهم عبر السرقة فإنهم يوهمو، عمليات الحفر والتنقيب الحصول على أثر تاريخي واحد يستدلون به

".  يسعى االحتالل من خاللها لطمس وتشويه المعالم اإلسالمية بهدف بناء تاريخ وحضارة مزورة
أن االحتالل قام بنقل حجارة كبيرة متنوعة األشكال واألحجام عبر شاحنات كبيرة : "لوزارةاوأضافت 

ات تنقيب وحفر في منطقة القصور مما يدلل على أن االحتالل يقوم بعملي، ورافعات إلى جهة مجهولة
    ".األموية جنوبي المسجد األقصى المبارك

  23/12/2009 قدس برس،
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  لبلورة ردنا النهائي بدمشق  إلى القيادة  حول صفقة األسرىسننقل نتائج المباحثات: الزهار .8

لحماس أعلن عضو المكتب السياسي      : )ا ف ب  (،  برهوم جرايسي وحامد جاد ويوسف الشايب     -عواصم  
محمود الزهار أن الوسيط األلماني ارنست أورالو نقل أمس موقف إسرائيل األخير من صـفقة تبـادل                 

  .األسرى إلى قادة حماس في قطاع غزة
وأكد الزهار في تصريحات إلذاعة االحتالل أن محادثات مكثفة استغرقت أمس ثالث ساعات ونـصف               

ادل األسـرى المتعلقـة بـاإلفراج عـن الجنـدي           الساعة بين حماس والوسيط األلماني، حول صفقة تب       
  .اإلسرائيلي جلعاد شاليط مقابل اإلفراج عن نحو ألف أسير

وأشار الزهار إلى أن الوسيط األلماني غادر غزة عائدا إلى ألمانيا لقضاء عطلة عيد الميالد المجيد وانه                 
  .في انتظار تلقي رد حماس قبل أن يقرر موعد عودته إلى المنطقة

إن حماس بحاجة إلى بضعة أيام      " لزهار الكشف عن مضمون الموقف اإلسرائيلي مكتفيا بقوله         ورفض ا 
  .أخرى لدراسة الرد اإلسرائيلي قبل أن تقدم ردها عليه 

إن قيادة حماس ستبحث    "وفي السياق ذاته قال الزهار في مقابلة أجرتها معه صحيفة معاريف االسرائيلية             
لتنقل نتائج هذه المباحثات إلى دمشق عبر وسيط لبلورة الـرد الفلـسطيني             بعد ذلك االقتراح اإلسرائيلي     

  ".على الصفقة
  24/12/2009الغد، األردن، 

  
  حماس غير مرتاحة إلى العرض اإلسرائيلي وتدرس قبول اإلبعاد إلى غزة بدال من الخارج .9

 ان الحركة غير "حماس"كشفت مصادر في حركة :  جيهان الحسيني- محمد يونس، القاهرة –رام اهللا 
مرتاحة الى العرض االسرائيلي في شأن صفقة تبادل االسرى الذي وصلها امس رسمياً عبر الوسيط 
االلماني، لكنها اضافت ان القرار سيتخذ في المكتب السياسي بعد درسه في االيام المقبلة، وسط توقعات 

  . شرط ان يكون االبعاد داخلياً، في وقت تدرس الحركة قبول إبعاد اسرى"نعم ولكن"بأن يكون الرد 
واوضحت المصادر ان المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل في شأن صفقة التبادل شهدت تقدماً في 

وحددت التقدم بنوعية االسرى الذين ابدت . نواحيها المختلفة، لكن هذا التقدم غير كاف بعد التمامها
  .رح لالبعاداسرائيل استعدادها الطالقهم، وتراجع العدد المقت

ان يرد المكتب السياسي للحركة على العرض االسرائيلي، وان يقدم " حماس"ورجحت مصادر في 
عرضاً آخر يتضمن استبدال االبعاد الخارجي بإبعاد داخلي، اي ابعاد اسرى من الضفة الغربية الى قطاع 

ى الخارج مثل قادة الجهاز وقالت ان الحركة ربما تقبل ابعاد عدد ممن ترفض اسرائيل اطالقهم ال. غزة
  .العسكري للحركة

  24/12/2009الحياة، 
  

  األسرى صفقة تبادل إلتمام أسابيع ثالثة "إسرائيل" يمهل حماس واأللمانيالوسيط  .10
أمهل الوسيط األلمـاني إسـرائيل      ):  ا ف ب  (برهوم جرايسي وحامد جاد ويوسف الشايب،         -عواصم  

 تبادل االسرى، اذ أكد ارنست الو الذي سينتقل الـى منـصب   وحركة حماس، ثالثة أسابيع إلنهاء صفقة 
آخر في بالده، أنه بخالف ذلك فان على الجانبين انتظار فترة قد تمتد شهورا طويلة ريثما يتمكن وسـيط              

  .آخر من إتمام الصفقة
  24/12/2009الغد، األردن، 
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  ل سيعلن إتمامها ومشع.. حماس تُعد خطاب النصرِ في صفقة األسرى": القدس العربي" .11
من مصادر مقربة جدا من حماس االربعاء بان الحركـة  " القدس العربي"علمت :رام اهللا ـ وليد عوض 

ترغب في اتمام صفقة تبادل االسرى مع اسرائيل بحلول الذكرى السنوية االولى للحرب االسرائيلية على               
ـ        مة رئـيس الـوزراء االسـرائيلي       اال ان حكو  " معركة الفرقان "قطاع غزة التي تسمى من قبل حماس ب

على الصفقة تاجيل اتمامها الى ما بعد مرور الذكرى         " شبه النهائية "بنيامين نتنياهو تحاول رغم موافقتها      
  .لحرمان الحركة من الظهور فيها بمظهر المنتصر على حد قول المصادر

بـشان  " شروط حماس معظم  "واشارت المصادر الى ان مجلس الوزراء االسرائيلي المصغر وافق على           
 -اتمام صفقة اطالق سراح الجندي االسرائيلي غلعاد شليط مقابل المئات من االسرى الفلسطينيين اال انه                

 ال يرغب بتمكين حماس من استثمار اتمام الصفقة في الـذكرى الـسنوية              -مجلس الوزراء االسرائيلي    
  .ادماالولى للحرب االسرائيلية على غزة والتي تصادف االسبوع الق

والمحت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها الى ان رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل هـو                 
للـشعب  "من سيعلن عن اتمام صفقة تبادل االسرى بين حماس واسرائيل من خـالل خطـاب سـيوجه                  

 عقب اتمامها وبالتزامن مـع حلـول الـذكرى االولـى للحـرب            " الفلسطيني واالمة العربية واالسالمية   
  ".معركة الفرقان"والتي تسميها حركة حماس  "االسرائيلية على غزة

بنجاحها في تحرير المئات مـن      " بيان النصر "وفيما قدرت المصادر بان حركة حماس قد بدات بصياغة          
االسرى الفلسطينيين المحكومين بالمؤبدات بعد ان كسرت العرف االسرائيلي بعدم اطالق سراح اسـرى              

 من خالل تلـك الـصفقة       1948يليين واسرى من القدس ومن االراضي المحتلة عام         متهمين بقتل اسرائ  
  .قالت مصادر اسرائيلية ان تل ابيب تحتاج لعدة ايام النجاز الصفقة

  24/12/2009القدس العربي، 
  

  مبعدو كنيسة المهد يناشدون حماس بإدراج قضيتهم ضمن شروط صفقة األسرى .12
المحلية قادة حمـاس    " معا"و كنيسة المهد خالل اتصال هاتفي بوكالة        ناشد فهمي كنعان الناطق باسم مبعد     

قبل عام اجتمعنا مع رئيس     : "وقال كنعان  .والفصائل االسرة لشليط ادراج قضية مبعدي المهد في الصفقة        
الوزراء المقال اسماعيل هنية وحصلنا على وعد منه بانه اذا كان هناك تغيير في شروط الصفقة فـسيتم                  

  ".ة مبعدي المهدادراج قضي
  24/12/2009القدس العربي، 

  
  بناء الجدار الفوالذي عملية غير ذكية : حمدانأسامة  .13

أسامة حمدان من تبعات الجـدار      " حماس"حذر القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية       :  محمد الدلو  - غزة
 إرادة الشعب الفلسطيني    ليس من الذكاء امتحان   "الفوالذي على حدود قطاع غزة الجنوبية، مشدداً بالقول         

في قطاع غزة، ولن تكون عملية بناء الجدار خطوة ذكية وسيكتشف من كان يفعل ذلك على أي قدر من                   
  ".الغباء كان

أن الجدار هو إعالن حرب على      " فلسطين"وأكد مسئول العالقات الدولية والخارجية في حديث خاص مع          
ف سياسي أو إجراء ميداني، ومحاولـة القـضاء عليـه           الذي لن يقتله سلوك أو موق     "الشعب الفلسطيني،   

  ".وامتحان إرادته في صناعة الحياة ستثبت عكس ما هو متوقع
باتت اليوم أكثر واقعية وقبوالً لألطراف العربية واإلسالمية، وهنـاك مواقـف داعمـة              "وأكد أن حماس    

  ".لمشروعها، رغم تمسك البعض بالثوب القديم المتمثل بمحمود عباس وفريقه
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وإذا ما كانت الصفقة ضمن اتفاق رزمة تفضي إلى إنهاء الحصار السيما بعد أن شرعت القاهرة ببنـاء                  
الحصار قضية أساسية وحيوية تبحث سواء بمعزل عن أي قضية أخرى وال بـد مـن                :" الفوالذي، قال 

  ".إنجازها سواء تمت الصفقة أم لم تتم
م سياسي، ولكنها ترفض برنامجها الـسياسي القـائم         كتنظي" فتح"وشدد حمدان على أن حركته ال ترفض        

على تنفيذ أجندة أمريكية ومطالب إسرائيلية، رافضاً القول بأن حماس تربطهـا مـصالح إقليميـة هـي                  
  .األخرى

  24/12/2009صحيفة فلسطين، 
  

  الشاباك يكشف تفاصيل تفكيك خلية تابعة لحماس في القدس قبل عشرة سنوات .14
ز الشاباك اإلسرائيلي مؤخراً النقاب عن تفاصيل تفكيك لخلية مقدسية خاصـة            كشف جها : القدس المحتلة 

  .قامت بالتخطيط لتنفيذ عمليات واسعة بواسطة أشرطة فيديو مفخخة، ومميزة تتبع لحركة حماس
فأن عناصر الخلية جندوا ودربوا على أيـدي عـضو قيـادة            ، ووفقاً لتفاصيل رواية الشاباك اإلسرائيلي    

والـذي  " محي الدين الشريف  "فة الغربية وخبير المتفجرات في الذراع العسكري للحركة         حماس في الض  
  .بعد أن تولي منصب المهندس األول يحي عياش الذي تمت تصفيته" 2"لقب بالمهندس رقم 

 وهو األخـر    1975من مواليد   " ربيع زعل "وأوضح الموقع أن الخلية كانت تضم قائد ثاني لحماس وهو           
إيهـاب  "كما ضـمت الخليـة       .لشريف في صناعة المتفجرات المحكمة بمختلف أنواعها      تدرب على يد ا   

  .والذي دربه على تجهيز العبوات الناسفة" صور باهر" من قرية 1973من مواليد " بخيرات
وبدأ عمل الخلية قبل مقتل الشريف بأسبوعين حيث أعطى الشريف إليهاب بخيرات إحدى عشر شـريط                

وزرع بعـضها فـي     ، وفي النوادي الليلة داخل إسـرائيل     ، عها في أماكن عامة   فيديو مفخخ وأمره بوض   
  .صناديق التليفونات العامة

وخططت الخلية لوضع األشرطة أيضا في محطات بيع ورق اللوتو وفي محطات الباصات فـي بيـتح                 
تفجـرة فـي    وإنما عملت على تفكيك األشرطة الستخدام موادها الم       ، ولسبب ما لم تقم الخلية بذلك     ، تكفا

وفي غضون ذلك عثرت الشرطة اإلسرائيلية على األشرطة المفرغة ومن خاللهـا تـم              ، عمليات أخرى 
  .كشف الخلية

  23/12/2009وكالة سما، 
  

   الفوالذي وتَعده خطوة تصعيديةتحالف القوى الفلسطينية يندد بالجدار .15
فوالذي الذي بدأت السلطات انتقدت فصائل تحالف القوى الفلسطينية، أمس، الجدار ال: )أ ف ب(

خطوة " في ذلك أنالمصرية في أعمال بنائه على الجانب المصري من الحدود مع غزة، معتبرة 
 . الشعب في القطاع" تجويع"تستهدف " تصعيدية

 إقامة السلطات المصرية للجدار الفوالذي على "وأشارت الفصائل، في بيان أصدرته في دمشق، إلى أن
زة تعتبر خطوة تصعيدية غير مسبوقة من السلطات المصرية ويستهدف خنق وتجويع الحدود مع قطاع غ

تداعيات هذا العمل "كما حذرت من ". ابناء شعبنا في القطاع الصامد وال يخدم اال االحتالل الصهيوني
 ". إنساني وغير أخالقيعمل غير قانوني وغير "معتبرة أنه " الخطير

، "التحرك السريع لوقف هذا العمل الخطير"لفلسطيني والعربي إلى ودعت الفصائل في بيانها الشعب ا
، األشقاءباعادة النظر ووقف العمل بهذا الجدار الذي ال يخدم العالقات بين "مطالبة السلطات المصرية 

 ". ويساهم في خدمة اجراءات االحتالل ضد الشعب الفلسطيني
 24/12/2009السفير،     
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  ر لوقف بناء الجدار الفوالذي على الحدود مع غزةحماس تجري اتصاالت مع مص .16
واكد سامي ابو زهري الناطق باسم حركة حماس ان هناك تواطؤا دوليـا ضـد   : غزة ـ واشرف الهور 

قطاع غزة، وهذا ظاهر من خالل قبول استمرار الحصار ومنع عمليات االعمار، مشيرا الى ان هنـاك                 
  . الفوالذي بين الحدود المصرية وقطاع غزةقرارا بتشديد الحصار من خالل بناء الجدار

وكشف ابو زهري ان حركته اجرت العديد من االتصاالت مع العديد من المسؤولين المصريين حول بناء                
  .الجدار الفوالذي بين الحدود المصرية وقطاع غزة

ار علـى    بدء بناء جدار فوالذي لتشديد الحص      إلى أدت أمريكية هناك ضغوطا    أن إلى ابو زهري    وأشار
  ." هناك صمت عربي كبيرأسفبكل "وتابع ابو زهري حديثه  .حدود غزة

  24/12/2009القدس العربي، 
  

   ال مبرر لهأمر بناء مصر للجدار الفوالذي على حدودها مع قطاع غزة :الشعبية .17
ـ     :ـ وليد عوض   رام اهللا  لتشديد الحصار علـى    " تجاوز الضغط الخارجي  " دعت الجبهة الشعبية القاهرة ل

  .غزة، محذرة من تداعيات الجدار الفوالذي على العالقات المصرية الفلسطينية
وشددت الجبهة الشعبية في تصريح صحافي على ان بناء مصر للجدار الفوالذي على حدودها مع قطاع                
غزة امر ال مبرر له، وقال ابو احمد فؤاد القيادي في الجبهة ومسؤول الـدائرة االعالميـة والـسياسية                   

ان بناء الجدار بين غزة ومصر امر مستغرب ومفاجئ، في وقت ترتفـع فيـه      : "كتبها السياسي وعضو م 
الدعوات لكسر الحواجز بين االقطار العربية، لكن مصر لم تطرح االمر مع الفصائل الفلسطينية وهـي                

  .، "المعنية االولى بذلك
  24/12/2009القدس العربي، 

  
  عهد فيها بمنع أي انتفاضة في وجه االحتاللمن العار إطالق عباس تصريحات يت: حماس .18

تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتصدي ألية " حماس"اعتبرت حركة : )أ، يو بي آي.ب.د(
فوزي برهوم، في " حماس"وقال المتحدث باسم ". عار ويثير االستغراب"انتفاضة فلسطينية جديدة بأنه 

حات يتعهد فيها بمنع أي انتفاضة في وجه االحتالل في نجد من العار إطالق عباس تصري"بيان صحافي 
وأضاف أن ". على شعبنا الفلسطيني" اإلسرائيلي"وقت يستمر تهويد القدس واستمرار العدوان والتهديد 

دليل على نهجه المعادي للمقاومة ومحاربته لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة "تصريحات عباس 
تتوافق هذه التصريحات مع نهج عباس االستئصالي لكل "وتابع ". لقوانيناالحتالل الذي كفلته الشرائع وا

  ".من يقاوم العدو ويؤمن بخيار المقاومة
  24/12/2009الخليج، 

  
  بالحركةبصدد إجراءات جديدة لترتيب وضع اإلعالم فتح: دحالن .19

 لتحديد كشفت حركة فتح أنها بصدد إجراءات جديدة لترتيب وضع اإلعالم الفتحاوي،: رام اهللا
وأوضح المفوض العام لإلعالم والثقافة عضو اللجنة المركزية،  .المسؤوليات، ومنعاً ألي إجتهادات سلبية

إن مفوضية اإلعالم ) 23/12(األربعاء " قدس برس"للحركة محمد دحالن في تصريح مكتوب، تلقته 
حالة اإلعالمية العامة، ولن والثقافة في الحركة تعمل على قاعدة من الوضوح والدقة في التعامل مع ال

  .تتهاون في وضع الضوابط والمحددات اإليجابية التي تؤسس إلعالم فتحاوي جاد ومسئول
، مؤكدا "فلسطين برس"ونفي أي عالقة لمفوضية اإلعالم والثقافة من قريب أو بعيد بالموقع االلكتروني 

ا الموقع، إلى النائب العام لمتابعة انه قد تم إحالة ملف المغالطات والتجاوزات التي وردت على هذ
  .القضية حسب األصول
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اكدد حالن أنها غير تابعة نهائياً لإلعالم الفتحاوي الرسمي، وهي " صوت الحرية"وبخصوص إذاعة 
شركة خاصة ومؤسسة إعالمية ال تتحمل الحركة أي مسؤولية تجاهها، ثمنا في الوقت ذاته كافة الجهود 

وأكد أن الموقع الرسمي للحركة والمفوضية والذي يحمل وجهة النظر  . الماضيةالتي قامت بها في الفترة
  . والثقافة والمواقف الحركية الرسمية فقط هو موقع مفوضية اإلعالم

 23/12/2009قدس برس، 
  

   بالبارد ممثل حماسرفض لقاء اً أميركياً وفدفصائل منظمة التحرير وقوى التحالف تقاطع .20
رفعت في أحد الشوارع الرئيسية في الجزء الجديد من مخيم نهر البارد امس : معمر ابراهي - البارد

، في إشارة "الوفد األميركي غير مرحب به في مخيم البارد"الفتة مذيلة بتوقيع أهالي البارد كتب عليها 
دير الى وفد المؤسسة االميركية للتنمية الدولية الذي زار المخيم ظهر امس وعقد اجتماعاً في مكتب م

وجوبهت زيارة الوفد بمقاطعة من الفصائل الفلسطينية مجتمعة . االونروا للبحث في مسائل إنمائية
احتجاجاً على اشتراطات مسبقة وضعها الوفد االميركي على وجود ممثل عن حركة حماس في 

 . االجتماع
ة التي وضعته في وأثار رفض الوفد األميركي االجتماع بممثل حركة حماس حفيظة الفصائل الفلسطيني

خانة االساءة وزرع الشقاق داخل الصف الفلسطيني، وقررت بعد اجتماع عقدته مقاطعة اللقاء وعدم 
المشاركة فيه على الصعيد الجماعي أو على صعيد الممثلين، حيث كان من المقرر في وقت سابق أن 

ة التحرير الفلسطينية، يشارك مسؤول الجبهة الديموقراطية في الشمال اركان بدر عن فصائل منظم
ومسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة في الشمال ابو عدنان عودة عن قوى التحالف 

 . الفلسطيني
مع كل مساعدة تقدم الى أبناء "وأشار مسؤول الجبهة الديموقراطية في الشمال أركان بدر الى أن الجميع 

 ". نرفض أن يتم التعاطي مع هذا الملف االنساني من زوايا سياسيةالبارد للتخفيف من معاناتهم، لكننا 
هذا األسلوب في التعاطي مع "بدوره، انتقد مسؤول الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة أبو عدنان عودة 

 . ،"الفصائل الفلسطينية
 24/12/2009السفير، 

 
  "حماس"تطالب بهم ت أسيراً ممن 130الوزاري المصغر وافق على اإلفراج عن : "هآرتس" .21

العبرية في عددها الصادر، أمس، إن المجلس الوزاري المصغر وافق على " هآرتس"قالت صحيفة 
، "إسرائيليين"وهم ممن نفذوا عملية أدت إلى قتل " حماس" أسيراً ممن تطالب بهم 130اإلفراج عن 

 9تتحفظ على اإلفراج عن " ئيليةاإلسرا"فإن الحكومة " هآرتس"وفقاً ل. شريطة إبعادهم عن الضفة الغربية
مروان البرغوثي واألمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني " فتح"أسرى بينهم القيادي في حركة 

  ".أحمد سعدات
تضمن موافقة على إطالق سراح " اإلسرائيلي"وفلسطينية أن يكون الرد " إسرائيلية"ورجحت مصادر 

  .القدس و1948أسرى من األراضي المحتلة عام 
  24/12/2009الخليج، 

  
   يؤيدون صفقة التبادل مع حماساإلسرائيليينمن % 76: استطالع .22

 أشار استطالع إسرائيلي للراي أن أغلبية الجمهور اإلسرائيلي تؤيد صفقة التبادل مـع              - القدس المحتلة 
أحرونوت وكان السؤال الرئيس للمشاركين في االستطالع، الذي نشرت صحيفة يديعوت            . حركة حماس 

هناك انطباع بأن الحكومة ستكون مستعدة إلطالق سراح مئـات          " نتائجه في عددها الصادر صباح اليوم     
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الفلسطينيين، من بينهم أسرى كبار، مقابل اإلفراج عن غلعاد شاليط، على أن يبعد عدد من األسرى لغزة                 
ييدهم إلبرام الصفقة في    من المشاركين عن تأ   % 76وأعرب  .. هل أنت مع أو ضد الصفقة؟     . أو للخارج 

  .اإلعراب عن رأيهم% 10عن معارضتهم لها، ورفض % 14حين أعرب 
مـن الجمهـور    % 65وأشارت النتائج الجزئية لالستطالع الذي سينشر كامال في عدد يوم الجمعـة أن              

 غير  أن أداءه % 25اإلسرائيلي يرون أداء رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو جيد في حين اعتبر             
عن رأيهم بأن أداء رئيس األركان غـابي        % 69كما أعرب    .عن اإلجابة على السؤال   % 10جيد وامتنع   

فقـط أن   % 44وبالمقابل يـرى    . عن تقييمه % 19قالوا إنه غير جيد وامتنع      % 12أشكنازي جيد مقابل    
تعبيـر عـن    عن ال % 15يرون أنه غير جيد، وامتنع      % 41أداء وزير الحرب إيهود باراك جيد، مقابل        

ومن شان نتائج االستطالع أن تعزز موقف حماس في الصفقة، كما أنها تمنح رئـيس الـوزراء                  .رأيهم
  .اإلسرائيلي تأييدا شعبيا للمضي في الصفقة

  24/12/2009وكالة سما، 
  

  بال تأثير" العمل"وباراك جعل   ...نتنياهو كذاب ووقح: رامون .23
 مجلس حزب كاديما حاييم رامون هجوما الذعا على رئيس           شن رئيس  - كامل إبراهيم    -القدس المحتلة   

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إيهود باراك، عقب إجرائهم لقاءهم مع أعضاء كاديمـا               
وقال رامون خالل حديثه إلذاعة الجيش صباح أمس إن من يريـد أن             . من أجل تحفيزهم على االنشقاق    

راك يوم وصوله لرئاسة حزب العمل أعلن ان هدفه تفكيك حزب كديما بينمـا              يفكك اآلخرين سيتفكك، فبا   
وأضاف إن حزب العمل تفكك جوهريا وايديولوجيا وايضا من ناحية تنظيمية           . من تفكك هو حزب العمل    

وجزء كبير من أعضاء العمل في الكنيست ال يعملون وفق اإلطار الحزبي للعمل و شعبيته وصلت فقـط          
ة مقاعد فقط فحزب العمل حزب هامشي في السياسة اإلسرائيلية وهذا هو مـصير مـن                إلى ستة أو سبع   

 .أراد التفكيك
كما وصف رامون نتنياهو بالكذب بكل وقاحة ألنه ال يحترم قرار الشعب ويمتنـع عـن لقـاء زعيمـة                    

يملك مضيفا المعارضة ليست كما كان نتنياهو حين كان في المعارضة حيث كان             . المعراضة تسيفي لفني  
اثنا عشر مقعدا حقيرا وعلى الرغم من ذالك فرئيس الحكومة حينها ايهود اولمرت احترمه ومنحه كثيـر                 

 .من األمور تزيد عن التي يوجبها القانون
  24/12/2009الرأي، األردن، 

  
   جهوده مخزيةتعدنتنياهو يسعى لشق كديما وليفني  .24

ئيسة المعارضة في الكنيست اإلسرائيلي، رئيس اتهمت تسيفي ليفني، زعيمة حزب كديما، ور: رام اهللا
الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إيهود براك، بالعمل على شق حزبها، وقالت في جلسة للكنيست 
اإلسرائيلي إنهما بذال على مدى اليومين الماضيين جهودا كبيرة إلقناع عدد من أعضاء الحزب 

 أثناء المداوالت في الطاقم الوزاري السباعي حول قضية باالنسحاب، وذلك خالل فترات االستراحة
 .جلعاد شاليط

، "السياسة الفاشلة للحكومة"ووصفت ليفني، في جلسة للكنيست انعقدت لمناقشة ما سمته كتل المعارضة 
هذه المحاوالت بأنها مخزية، وأعربت عن استيائها منها وعن إيمانها بأن هناك أيضا سياسيين ال 

 .ف البقاء فقطيتصرفون بهد
وأكدت ليفني ثقتها باستمرار حزبها في السير على الطريق الذي يراه لكي يشكل خيارا بديال للحكومة 
الراهنة التي قالت إنها تمتنع عن اتخاذ قرارات في مختلف القضايا الجوهرية، ال سيما القضايا المتعلقة 

 .بالسياسة الخارجية لدولة إسرائيل
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سة الكنيست، لهجوم شديد من قبل أعضاء كديما، واتهم ممثلو كتلة كديما رئيس وتعرض نتنياهو، في جل
الوزراء بالسعي إلى إحداث انشقاق في كتلتهم بدال من تركيز جهوده على حل قضية الجندي األسير 

ووصف النائب يوئيل حسون، نتنياهو، بأنه موظف حزبي من الدرجة الدنيا يحاول القيام . جلعاد شاليط
 .ياسيةبحيل س

  24/12/2009الشرق األوسط، 
 

   شهور لو حسنت النوايا4ـ3باإلمكان التوصل إلى اتفاق سالم خالل : بن اليعازر .25
 اسرائيلي  -قال وزير اسرائيلي، انه باالمكان التوصل التفاق سالم فلسطيني         :كتب عبد الرؤوف أرناؤوط   

 الحكومة االسرائيلية لالنسحاب من كامل      خالل بضعة شهور إذا توفرت النوايا الحسنة وألمح الى استعداد         
  .مرتفعات الجوالن في اطار اتفاق سالم مع سورية

نحن نعرف بالضبط ماذا سـيكون      : ، وزير التجارة والصناعة االسرائيلي    )فؤاد(وقال بنيامين بن اليعازر     
ي سـيتعين   نعرف انه عندما نتحدث عن السالم مع سورية فإننا نعرف ما الذ           ... الثمن، نعرف بالضبط    

علينا ان نعيده، ولكننا نريد التأكد من انه إذا كان هناك كامل مرتفعات الجوالن فإنه منذ تلـك اللحظـة                    
  .سيكون لدينا جيران

ان ما للعـرب يجـب ان يكـون         "واعلن بن اليعازر ان موقفه الشخصي فيما يتعلق بالقدس الشرقية هو            
على االقل من وجهة نظري، فإن االماكن التـي         : وقال" للفلسطينيين وما لليهود يجب ان يكون السرائيل      

  يتواجد فيها العرب في القدس الشرقية تعود لهم وحيث يعيش
بـين  " اشـهر التوصـل الـى اتفـاق        4ــ3باالمكان في غضون    "واعرب بن اليعازر عن اعتقاده بأن       

  .الفلسطينيين واالسرائيليين حول حل الصراع في حال توفرت النية الحسنة
في فندق االميركان كولوني    ) مشروع اسرائيل ( اليعازر دعوته في مؤتمر صحافي نظمه مركز         وجدد بن 

  .في القدس الى االفراج عن النائب مروان البرغوثي
اقول : ودعا بن اليعازر الفلسطينيين الى القبول بالجلوس فورا للحديث عن كل قضايا الحل النهائي وقال              

زراء نتنياهو ولتجلسا على الطاولة وان تكون كل القـضايا بـدون   البو مازن هيا للتفاوض مع رئيس الو 
 سنة من المفاوضات لم تـؤد       14ان الفلسطينيين يقولون ان     : واضاف. استثناء، موضوعة على الطاولة   

... الى نتيجة وبالتالي فإنني اتساءل ما الذي يضيرهم اذا تفاوضوا مع نتنياهو لفترة قصيرة من الوقـت                  
لوحيد بعد رابين الذي اتخذ قرارا بتجميد االستيطان وال يوجد رئـيس وزراء اسـرائيلي               ان نتنياهو هو ا   

  .آخر اتخذ قرارا هكذا
 24/12/2009األيام، فلسطين، 

  
  مستشار نتنياهو يعتذر لقائد الجيش بعد انتقاد موقفه المؤيد لصفقة شاليط .26

 حكومة بنيامين نتنياهو، عوزي آراد، اعتذر مستشار األمن القومي اإلسرائيلي في: كفاح زبون: رام اهللا
كرئيس اتحاد "لرئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي، غابي أشكينازي، بعد أن هاجمه قائال إنه يتصرف 

، منتقدا موقفه الداعي لدفع كل الثمن المطلوب من أجل استعادة الجندي اإلسرائيلي جلعاد "آباء الجنود
 .شاليط

ن قادة األجهزة األمنية ومسؤولين سياسيين بشأن شاليط، وقالت صحيفة وتفجرت خالفات في إسرائيل بي
اإلسرائيلية إنه فيما كان يقترب المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر من اتخاذ قرار " جيروزاليم بوست"

نهائي بشأن صفقة تبادل األسرى المقترحة، كانت الخالفات تتصاعد بين الحكومة اإلسرائيلية وكبار 
 .ين األمنيين لدرجة أعلىالمسؤول

 24/12/2009الشرق األوسط، 
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  ويحذّر حزب اهللا" تحريره"اشكنازي يلمح لعمل عسكري لـ .27

غابي أشكنازي، أمس، على نتقادات وجهها ضده " اإلسرائيلي"رد رئيس أركان الجيش : "يو بي آي"
ندي األسير في قطاع الصهيوني عوزي أراد في ما يتعلق بالج" مجلس األمن القومي"رئيس ما يسمى 

غزة جلعاد شاليت، وقال إنه تجري عمليات عسكرية علنية وسرية لتحريره، محذراً في الوقت ذاته من 
  ".إسرائيل"أن حزب اهللا يستعد الحتمال نشوب حرب جديدة مع 

المنعقد في مدينة " الكونغرس الصهيوني للشبيبة"عن أشكنازي قوله خالل مؤتمر ل" يو بي آي"ونقلت 
مهمة وطنية وتجري عمليات على المستويين " إن عملية تحرير شاليت هي 48دود المحتلة عام ،أس

وبطبيعة الحال فإنه من المناسب أن نحتفظ بهذه األمور في هيئة مغلقة وآمل أن يتم ... العلني والسري
  ".إنهاء المهمة

 الجبهة 73نه منذ حرب وقال أشكنازي ردا على سؤال حول الوضع عند الحدود مع سوريا ولبنان إ
لكننا نتابع التطورات في هذه الجبهة ونهيئ أنفسنا ألي تطور، كما أن الحدود مع "هادئة في الجوالن 

في إطار غض النظر من "وأضاف أنه ". لبنان هادئة لكن واضح لنا أن حزب اهللا مستمر في تقوية نفسه
ى القرى وإعادة بناء قواعده وال شك لدينا جانب المسؤولين في لبنان، ينجح حزب في تهريب السالح إل

في أنه يستعد لتدهور الوضع ونحن نبني القوة ونواصل التحديث وإذا اضطررنا للدفاع مرة أخرى عن 
  ".الحدود الشمالية فإن حزب اهللا سيجدنا مستعدين

  24/12/2009الخليج، 
  

   اتفاق دائم للتسوية لضمها في إطار أي1974في " معاليه أدوميم" بنت "إسرائيل: "وثائق .28
 أن الحكومة قررت آنذاك، بعد سبع 1974في إسرائيل من العام " إرشيف الدولة"كشفت وثائق : الناصرة 

شرق القدس في الطريق إلى " معاليه أدوميم"سنوات من احتالل القدس والضفة الغربية، بناء مستوطنة 
كما خططت أن يصل عدد سكانها إلى مئة أريحا، لتكون جزءاً من إسرائيل في إطار أي اتفاق دائم، 

  .ألف
، ونالت اعتراف الحكومة الرسمي 1975وشُرع ببناء الشقق السكنية األولى في المستوطنة العام 

.  حين أقيمت سلطة بلدية خاصة بها1991 وسميت مدينة العام 1977العام " بلدة إسرائيلية"باعتبارها 
 ألف مستوطن، وهي أكبر 35يلية، يسكن في المستوطنة اآلن ووفقاً لدائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائ

 ألف دونم من األراضي الفلسطينية المحتلة تمت 48مستوطنات القدس والضفة، وتمتد مساحتها على 
  .مصادرتها
 قراراً بإقامة 1974، اتخذت حكومة إسحاق رابين األولى في نوفمبر العام "أرشيف الدولة"ووفقاً لـ 

. وتشييد شقق سكنية إليواء عمال المنطقة الصناعية" معاليه أدوميم"رق القدس تسمى منطقة صناعية ش
متواصلة جغرافياً مع مدينة القدس بما في ذلك المنطقة " معاليه أدوميم"وبحسب قرار الحكومة، تكون 

لقدس  التي يعارض األميركيون منذ سنوات البناء فيها ألن بناء كهذا يبتر اE1التي عرفت الحقاً بـ 
  .المحتلة عن الضفة الغربية

وكشفت منظمات حقوقية إسرائيلية أن الدولة العبرية صادرت آنذاك عشرات آالف الدونمات من أراضي 
الفلسطينيين إلقامة المستوطنة وهجرت آالفاً من بيوتهم في المنطقة المصادرة، كما أبعدت بدواً كان 

وأضافت أن البناء في المسار الحالي . ة بمحاذاة مزابليقيمون قرب هذه األراضي وأرغمتهم على اإلقام
  . للجدار الفاصل إزاء توسع المستوطنة أدى إلى نشوء جيوب يعيش فيها فلسطينيون في عزلة شبه تامة
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معاليه "القريبة إلى منطقة نفوذ " كيدار"وكانت وزارة الداخلية اإلسرائيلية قررت قبل عام ضم مستوطنة 
  . ألف دونم إليها11إضافة ، ما يعني "أدوميم

  24/12/2009الحياة، 
  

   ألف منزل في الجليل والنقب150ليبرمان يطالب بهدم  .29
 ألف 150قال افيغدور ليبرمان وزير خارجية االحتالل أمس إن هناك :  حامد اغبارية-القدس المحتلة

ور انتهاء مدة وقف ف" معالجتها"منزل فلسطيني أقيمت في الجليل والنقب بدون ترخيص، وعلى الدولة 
 . أشهر10االستيطان في الضفة الغربية بعد 

هدم "الذي عقد في الكنيست، إن هذه المهمة " تقوية الصهيونية"وأضاف ليبرمان في يوم دراسي حول 
تعتبر واحدة من أربعة أهداف كبرى يجب أن تعمل عليها الحركة " البيوت العربية غير المرخصة

 .الصهيونية
، "يستولون على أراضي الدولة شيئا فشيئا "1948ن أن العرب في فلسطين المحتلة عام واعتبر ليبرما

 .حسب زعمه" ؟!!ال يدري كيف تصبر دولة ذات سيادة على هذا الوضع"وقال إنه 
 24/12/2009السبيل، األردن، 

  
  نتنياهو وافق على األسس األمريكية إلقامة دولة فلسطينية: "ميدل إيست فورم" .30

أفاد معهد بحثي أمريكي أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وافـق            : حمد عبدالهادي أ: واشنطن
، 1967 يونيـو  4على مشروع أمريكي بإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة على ضمن حدود          

ن حدود  مع تعديالت تعتمد على مبدأ تبادل األراضي وذلك مقابل االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ضم             
 .آمنة ومعترف بها عربيا

في دراسته إن المبعوث األمريكي جورج ميتشيل عمـل خـالل الفتـرة             " ميدل إيست فورم  "وقال معهد   
وتمكن من الحصول علـى الموافقـة       " بنود المرجعية لمفاوضات الوضع النهائي    "األخيرة على ما يسمى     

وذكر انه تم االتفـاق علـى       . هائي للمفاوضات اإلسرائيلية على تلك البنود مع ترك ترسيم خط الحدود الن         
مبدأ تبادل األراضي، أي حصول الفلسطينيين على أراض تساوي في مساحتها ما ستضمه إسرائيل لهـا                

  . في الكتل االستيطانية الكبيرة
وقالت الدراسة إن نتنياهو أدرك ان عالقات إسرائيل بالواليات المتحدة وأوروبا سـتمر فـي الـسنوات                 

بمراحل متعاقبة من التدهور بعد أن أوضحت العواصم المعنية ان تسوية القضية الفلسطينية بـات               المقبلة  
أدى إدراك نتنيـاهو إلـى      "وأضافت  . من مصالحها القومية ومن مصلحة االستقرار الدولي بصفة عامة        

ه بالخطـة   استحالة اإلبقاء على الوضع على ما هو عليه لعقود إضافية دون اإلضرار بإسرائيل إلى قبول              
  ". التي وضعت خطوطها العامة وزيرة الخارجية هيالري كلينتون ووافق عليها الرئيس باراك أوباما

انتقل التركيز على بدء المفاوضات وهو ما فعلته اإلدارة في شهورها األولى إلى التركيز علـى                "وتابعت  
طراف معنية دوليـا وإقليميـا      وجاء ذلك بناء على موقف أ     ". تحديد مبادئ التفاوض حول الوضع النهائي     

حذرت اإلدارة من أن االندفاع نحو وضع الفلسطينيين واإلسرائيليين حول طاولة واحدة دون االتفاق على               
وحصل ميتشيل على موافقة نتنياهو على تلك المبادئ بعد عمـل           . تلك المبادئ أوال هو مقدمة لفشل كبير      

".  السلطة الوطنية الفلـسطينية محمـود عبـاس        شاق وهو اآلن يعمل على الحصول على موافقة رئيس        
وأوضحت الدراسة أن ميتشيل قرر أن يجري مفاوضاته في هدوء وانه سيعلن عن االتفاق حين يحـصل                 

كما أشارت إلى أن موافقة نتنياهو جاءت خالل ديسمبر الجاري          . على موافقة السلطة الوطنية الفلسطينية    
 .سيبدأ بعد انتهاء فترة أعياد نهاية العاموان العمل على الحصول على موافقة عباس 

  24/12/2009الوطن، السعودية، 
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   يطالبون محكمة بلجيكية بإصدار مذكرات توقيف ضد قادة حماسإسرائيليون .31

 اسرائيليا تضرروا من الصواريخ الفلسطينية بطلب الى محكمة 15تقدمت مجموعة من : بيت لحم
ويمثل لوبي اوروبي مؤيد  .ة حماس الرتكابهم جرائم حرببلجيكية ان تصدر مذكرات توقيف بحق قاد

وقال  .السرائيل هؤالء المشتكين وجميعهم يحملون الجنسية البلجيكية باالضافة الى تلك االسرائيلية
 . اشهر من التحضيرات القضائية6محامي هؤالء ان الطلب الستصدار مذكرات التوقيف قد قدم بعد 

- ادلة دامغة تربط بين قادة حماس وبين االعتداءات التي تضرر منها الوشدد على ان الطلب يستند الى
وتستهدف الدعوى القضائية  . علما بانهم اصيبوا بجروح وفقدوا اقرباءهم عالوة على تضرر منازلهم15
  . من قادة حماس بمن فيهم خالد مشعل واسماعيل هنية ومحمود الزهار10

  24/12/2009وكالة معاً، 
  

  تقالة العربية الوحيدة في وزارة الخارجية اإلسرائيليةاس": معاريف" .32
قدمت الفتاة العربية الوحيدة في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، استقالتها من السلك الدبلوماسي، بعد ثالث 

 . سنوات ونصف السنة من إتمام دورة النخبة
فقد . أمس" معاريف"ت صحيفة وشكلت هذه االستقالة مفاجأة كبيرة للخارجية اإلسرائيلية، وفق ما نشر

أبلغت رانية سليم جبران الخارجية اإلسرائيلية، قبل أربعة أيام، أنها لن تكمل مسيرتها الدبلوماسية 
 ". ألسباب شخصية"

فإن استقالة جبران من العمل الدبلوماسي جاءت قبل شهور قليلة من " معاريف"وحسب ما نشر في 
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في .  في القاهرة في منصب اقتصاديتسلمها العمل في البعثة اإلسرائيلية

رانية كانت إحدى الشابات األكثر تأهيال في الخارجية، من دون صلة "الخارجية اإلسرائيلية قوله إن 
وشدد على أن كل جهاز تعمل فيه رانية كان سيتــشرف بها، وأن ". بكونها فتاة عربية أو ابنة قاض

 ". رائيلخسارة إلس"استقالتها 
عجز الجهاز عن "واعتبر مسؤول في الخارجية اإلسرائيلية أن استقالة رانية جبران تشكل شهادة على 

كما أن نائب وزير الخارجية داني ". المحافظة على الموارد البشرية النوعية، وخسارة أن يحدث ذلك
 . وقال إنه فوجئ بذلك. إيالون أعرب عن أسفه الستقالة رانية

 24/12/2009السفير، 
 

   من السفر إلى دول أفريقيةتحذر اإلسرائيليينالسلطات اإلسرائيلية  .33
حذّرت السلطات اإلسرائيلية أمس اإلسرائيليين من السفر إلى دول إفريقية، تحسباً من : يو بي أي

" طاقم محاربة اإلرهاب"وفي المقابل، ألغى  . تعرضهم لالختطاف على أيدي عناصر من تنظيم القاعدة
ابع لمكتب رئاسة الوزراء اإلسرائيلي تحذيراً سابقاً بخصوص السفر إلى الهند، بعدما أكدت السلطات الت

ودعا الطاقم اإلسرائيليين إلى االمتناع عن السفر  . الهندية أن خطر تعرض اإلسرائيليين لهجمات قد زال
تزايد قوة "، وذلك بسبب إلى ساحل العاج والتوغو وموريتانيا وبوركينا فاسو ومالي وشمال نيجيريا

 ". القاعدة فيها، والنية بتنفيذ عمليات اختطاف، بما في ذلك إسرائيليون
 24/12/2009السفير، 

  
   القدسخطة للحد من البناء الفلسطيني في بلدية القدس تعد  .34

كشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن مخطط جديد، أعده مخططون يهود في بلدية القـدس            :القدس المحتلة 
، يهدف إلى الحد من بناء المساكن في        "موجز خطة القدس  "الحتاللية، في النسخة األخيرة لما أطلق عليه        ا
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في القسم العربي بطريقة ال تنطبق على هـذه المنـاطق فـي             ) غير المستغلة " (البور"مناطق األراضي   
  .القطاع اليهودي، وفقاً لمنتقدي هذه الخطة

، وتل  )شرقي جبل المكبر ووادي قدرون    (راضي البور مثل السواحرة     ووفقاً لهذا المخطط؛ فإن مناطق األ     
لن تكون مخصصة لإلسكان فحسب، بل لإلسكان والـصناعة  ) جنوبي منطقة عطروت الصناعية(عداسة  

، فيما سيتم تخصيص المناطق المماثلة من األراضي في القدس          )المفتوحة(والتجارة والمناطق الخضراء    
  .الغربية لإلسكان فقط

اإلسرائيلية غير الحكوميـة مـن أن       " بيمكوم" بار من منظمة     -ذرت المخططة المدنية افرات كوهين    وح
المكونـة مـن    (سيمنح لجنة التخطيط المحلـي      "تغيير وضع مناطق األراضي البور في القدس الشرقية         

وتلك مزيداً من الحرية في تحديد مقدار المساحات التي ستخصص لإلسكان           ) أعضاء مجلس بلدية القدس   
  ".التي ستخصص لالستخدامات األخرى لألراضي التي تضمنها التعريف

ويمكن لمخططي المدينة ومجلس التخطيط المحلي أن يصادقوا على خطة في القسم العربي تنص علـى                
أمـا فـي    . ويبقى ذلك في إطار توجيهات خطة القدس       في المائة فقط من األراضي ألغراض السكن         30

القطاع اليهودي، فإن األراضي المخصصة للتنمية السكنية ستستخدم بالكامل لإلسكان والخدمات الالزمة            
  . للعائالت التي تقيم في تلك المناطق

 "لتنميـة "، وهي خطة تضع الخطوط العريـضة        2000وقد بدأ العمل في الخطوط العريضة للخطة عام         
وتعتبر الخطة األولى التي تغطي القسمين الشرقي والغربي للمدينة منـذ احـتالل             . المدينة في المستقبل  
  .1967القدس الشرقية عام 

ووفقاً لقانون التخطيط والبناء، فإنه يجب الموافقة على مخططات تنظيم المدينة على مرحلتين مـن قبـل                 
المكونة من ممثلين عن الوزارات الحكومية، المنظمـات        لجنة التخطيط المحلي ولجنة التخطيط اإلقليمية،       

  . البيئية والمهندسين
. وفي نهاية المرحلة األولى، يتم إيداع الخطط للرقابة العامة ويمنح الناس حق االعتراض علـى الخطـة                

وبعدها تنظر اللجنتان المحلية واإلقليمية في االعتراضـات، فإمـا أن تجـري التغييـرات أو تـنقض                  
. 2007) ابريـل (وفي حالة خطة القدس، فقد وافقت البلدية على إيداع الخطة في نيـسان              . اتاالعتراض

، 2008وناقشت اللجنة اإلقليمية الخطة لمدة عام ثم أقرتها، بعد المطالبة بإرجاء عدة تغييرات، في آيـار                 
اي وزيرا للداخلية،   ، وتعيين ايلي يش   2009) فبراير(إال أن تشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة في شباط         

والذي طالب األخير بتجميد الخطة حتى يقوم بدراستها، بعد أن زعم بأنه قد تم تحذيره من قبـل القـادة                    
ويبدو أن التغيير األخير في الخطة يأتي إلرضاء        ". تمنح الكثير من المساكن للعرب    " اليمينيين من كونها    
  .يشاي، وفقا للمنتقدين

د هذه الخطة، إال أنها أشارت إلى أنها ما زالـت فـي إطـار المناقـشات                 واعترفت بلدية القدس، بوجو   
  .المستمرة بين البلدية ووزارة الداخلية، وعندما يتم االنتهاء منها، سيتم نشرها للجمهور، بحسب قولها

24/12/2009صحيفة فلسطين،   
  

   "يممعالي ادوم"االحتالل يلقي باآلثار األموية في مكب نفايات ": مؤسسة األقصى" .35
، أمـس أن سـلطات      " األقصى للوقف والتراث  "أكدت مؤسسة   :  حسن مواسي  - القدس    -باقة الغربية   

االحتالل اإلسرائيلي تقوم بنقل اآلثار اإلسالمية التي تسرقها من منطقة القصور األموية إلى مكب الزبالة               
 من حجـارة كبيـرة إلـى        ، إلى جانب قيامها بنقل جزء مما تسرقه       " معالي أدميم "الموجود في مستوطنة  

 المتحف الفلـسطيني    -متحف روكفلر   "ضمن بناية ما يسمى     " سلطة اآلثار اإلسرائيلية  "مخازن تابعة لـ    
  .، في مسعى لتهويدها" سابقا
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وأشار المتحدث بلسان مؤسسة األقصى محمود أبو عطا ، إن المؤسسة وبعد أيام من الرصد والمتابعـة                 
لسلطات اإلسرائيلية ، حيث يتم في ساعات الصباح الباكر إحضار شاحنات           لعمليات الحفر التي تقوم بها ا     

ـ   تقوم بتحميل عشرات األكياس المملوءة باألتربة والحجـارة        " سلطة اآلثار اإلسرائيلية  "ورافعات تابعة ل
  ".معالي أدوميم"التي تم حفرها وتقوم بنقل األكياس إلى مكب الزبالة في مستوطنة 

قم المؤسسة بتتبع حركة هذه الشاحنات ووثقنا كيف تقوم هذه الـشاحنات بكـب              وأضاف باألمس قام طا   
الموجودات األثرية في مكب الزبالة المذكور ، فيما تقوم سلطة اآلثار اإلسرائيلية بعملية نقل من خـالل                 

ل ، والذي يسميه اإلحتال   " المتحف الفلسطيني "الشاحنات المحملة بالصخور إلى مخزن تابع لها موجود في          
، وذلك كي تقوم بعمليات تزييف وتغيير لمعالم هذه الموجودات األثرية ، ثم نقلهـا               " متحف روكفلر "بـ  

إلى أماكن أخرى ، وكأنها موجودات أثرية عبرية ويهودية ، خاصة في المنـاطق المحيطـة بالمـسجد                  
  ".األقصى المبارك

24/12/2009الدستور،   
    

   معرضون للترحيل ألف طفل مقدسي100": مركز إسرائيلي" .36
 ألف 100في إسرائيل، أمس، أن أكثر من » مجلس سالمة الطفل«  ذكر تقرير صادر عن :)يو بي أي(

في القدس الشرقية، التي فرضت عليها الدولة العبرية قوانينها » المواطنة«طفل فلسطيني يفتقرون لمكانة 
 . ل االسرائيلية إبعادهم ، ما يعني أن بإمكان سلطات االحتال1967بعد احتاللها في العام 

ووفقا لمعطيات التقرير، الذي قدم للرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز، فإنه بحلول شهر نيسان من العام 
 في المئة 16.9 طفالً من دون جنسية، ما يعني زيادة بنسبة 145,855، كان يعيش في إسرائيل 2009

 . 2001عن العام 
 هؤالء األطفال هم من سكان القدس الشرقية، فيما الباقون، وعددهم  في المئة من74وأوضح التقرير أن 

 ألفا تقريباً، هم أوالد مهاجرين غير قانونيين يتواجدون في إسرائيل لغرض العمل، وأوالد مهاجرين 38
من دول االتحاد السوفياتي السابق، وأوالد لزوجين أحدهما فلسطيني ممنوع من الحصول على 

ورغم أن األوالد الفلسطينيين يحملون البطاقة الزرقاء اإلسرائيلية، إال أنهم . ليةاإلسرائي» الجنسية«
 . ، ما يعني أنه بإمكان السلطات اإلسرائيلية إبعادهم»مواطنين«وليسوا » مقيمين«يعتبرون 

، حوالى 2008 عاما، في نهاية العام 18وبلغ عدد إجمالي األطفال في إسرائيل، أي من هم دون سن 
 في المئة من اليهود، 69.2 في المئة من السكان، بينهم 33 ألف طفل، يشكلون نسبة 453ن ومليوني

 في 1.8 في المئة من الدروز و1.9 في المئة من المسيحيين، و1.8 في المئة من المسلمين، و24.2و
 . المئة من دون تصنيف ديني

 خط الفقر، ما يعني أن كل ولد  ألف ولد تحت834 كان يعيش 2008وأظهرت المعطيات أنه خالل العام 
 . ثالث في إسرائيل هو فقير

24/12/2009السفير،   
  

  االحتالل يلقي منشورات في غزة تنذر بعدوان جديد .37
ألقت، أول، منشورات تحذيرية للفلسطينيين في قطاع غزة " إسرائيلية"قالت مصادر فلسطينية إن طائرات 
ألقت مئات " إسرائيلية"ن طائرات استطالع وذكرت المصادر أ. تهدد بشن عدوان عسكري جديد

المنشورات على مناطق شمال القطاع وغربي مدينة غزة تحذر الفلسطينيين من التعامل مع النشطاء 
نحذر سكان الخط "وقال منشور ألقي قبالة المنطقة الساحلية لغرب غزة ". المقبلة"الفلسطينيين في الحرب 

وفي المنطقة الحدودية لشمال القطاع حذر منشور ". الحرب الجديدةالساحلي من التعامل مع المخربين في 
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وتقول المصادر الفلسطينية إن . آخر السكان من التعامل مع النشطاء في أي توغل جديد لقوات االحتالل
  .جيش االحتالل دأب على انتهاج سياسة تهديد سكان القطاع في إطار الحرب النفسية

24/12/2009الخليج،   
  

   يقضون أحكاماً مؤبدة122 من القدامى و131 أسير من غزة بينهم 775": ألسرىوزارة ا" .38
 أسيراً من قطاع غزة ، 775أكدت وزارة شئون األسرى والمحررين بان سلطات االحتالل تعتقل : غزة

  .  عاماً في سجون االحتالل 15أسير من القدامى وهم الذين امضوا أكثر من ) 131(بينهم 
أسير يقضون ) 122( مدير اإلعالم بالوزارة إلى أن من بين أسرى القطاع هناك وأشار رياض األشقر

أحكاماً بالسجن مدى الحياة، وهؤالء لديهم أمل كبير في إطالق سراحهم ضمن صفقة تبادل األسرى 
  . مقابل شاليط ، حيث أكدت فصائل المقاومة على وضع أسمائهم ضمن الصفقة

سير من عمداء األسرى وهم الذين مضى على اعتقالهم أكثر من أ ) 32( وأن من بين أسرى القطاع 
 عاماً في السجون وهو األسير 25عشرين عاماً بشكل متواصل ، بينهم اسير واحد فقط أمضى أكثر من 

  . سليم الكيال عميد أسرى غزة 
24/12/2009قدس برس،   

  
  اكتمال الجدار العنصري سيفصل بيت لحم عن القدس": منظمة التحرير" .39

 عـام   2000للمرة االولى في  "قالت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، انه          : القدس
من المسيحية فإن بيت لحم ستفصل عن القدس بعد استكمال بناء جدار الفصل االسرائيلي شـمال مدينـة                 

  ".بيت لحم
 الـف فلـسطيني   178النسبة لنحو ب: وقالت الدائرة في تقرير لمناسبة حلول رأس السنة الميالدية الجديدة     

يعيشون في المنطقة، بمن فيهم المسيحيون الفلسطينيون، فإن كل سنة تمر تجلب معها اسبابا أقـل وأقـل                  
لالحتفال، فال مدينة بيت لحم وال محافظة بيت لحم نجت من اآلثـار المـدمرة لالحـتالل اإلسـرائيلي                   

  ".واالستعمار االسرائيلي لألراضي الفلسطينية
24/12/2009ام، فلسطين، األي  

  
   مسيحي بأعياد الميالد 3500ذكرى العدوان تعكر احتفاالت : غزة .40

 هذا العام وذلك لمصادفةلالحتفال بأعياد الميالد متاعب تواجه مسيحيي قطاع غزة ):  أ ف ب( –غزة 
 وتهجير  فلسطيني1400الذكرى األولى للعدوان اإلسرائيلي على القطاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من 

 مسيحي من أصل مليون ونصف 3500ويعيش في غزة  .مئة ألف بعد تدمير أكثر من ستة آالف منزل
 في 15وغالبية مسيحيي غزة من األرثوذكس الشرقيين وتشكل طائفة الالتين . المليون هم سكان القطاع

جراء القصف وتوجد في غزة ثالث كنائس، أصيبت كلها بأضرار خالل الحرب األخيرة . المئة منهم
  .ولم يتسن سوى لعدد قليل من العائالت المسيحية الحصول على شجرة للعيد . اإلسرائيلي

24/12/2009الحياة،   
  

  االحتالل يهدم محطة محروقات ومحلين في نابلس .41
هدمت الجرافات اإلسرائيلية محطة محروقات ومحل بقالة ومحالً تجارياً في قرية : عالء المشهراوي
وهو صاحب محطة المحروقات )  عاما30ً(وقال معتصم عودة  .لس في الضفة الغربيةقصرة جنوب ناب

  . الف دوالر30التي تم هدمها، إن الخسائر المالية التي تسبب بها الجيش االسرائيلي تقدر بـ
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  . اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس، ستة فلسطينيين من أنحاء مختلفة من الضفة الغربيةإلى ذلك
24/12/2009اد، اإلمارات، االتح  

  
  مفتي القدس يدين سرقة االحتالل أحجارا أثرية قرب األقصى .42

دان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد األقصى المبـارك،  :  يوسف الشايب–رام اهللا   
طقة القصور  الشيخ محمد حسين، سرقة سلطات االحتالل اإلسرائيلي أحجار أثرية تاريخية إسالمية من من            

  .األموية المالصقة لسور المسجد األقصى المبارك من الجهة الجنوبية
وحذر المفتي في بيان له اليوم، من نوايا سلطات االحتالل المبيتة لطمس كل ما هو إسـالمي وعربـي                   
بذريعة التشبث بتاريخ إسرائيلي وهمي غير موجود على األراضي الفلـسطينية، وأن رفعهـم لألعـالم                

  .ئيلية والشمعدان اليهودي على أسوار القدس لهو خير دليل على ذلكاإلسرا
24/12/2009الغد، األردن،   

  
  %4نسبة اإلعاقة في غزة بلغت ": اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار" .43

أكد الناطق باسم اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار علي النزلي، أن الحصار اإلسرائيلي المفـروض               :غزة
  .لقى بظالله السلبية على عمل مؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة في القطاععلى قطاع غزة، أ

في غزة حسب التقرير األخير الـصادر حـول المعـاقين، يرجـع             % 4إن نسبة اإلعاقة البالغة     " :وقال
خالل ورقة عمل قدمها النزلي     ، جاء ذلك ". لالحتالل وممارساته البشعة واعتداءاته بحق السكان المدنيين      

ة عمل نظمتها مؤسسة األمل للرعاية والتنمية من لبنـان بالتعـاون مـع مؤسـسة الخبـرة                  خالل ورش 
  .لالستشارات والتنمية في قاعة الكمودور بغزة، أمس، ضمن فعاليات يوم المعاق العالمي

24/12/2009صحيفة فلسطين،   
  

  سياسة التفرقة "المسؤولية عن " األونروا"منظمات فلسطينية تحمل : لبنان .44
حملت المنظمات الديمقراطية الفلسطينية في لبنان، أمس، وكالـة غـوث وتـشغيل الالجئـين                :بيروت

التي تتبعها فـي توزيـع      " سياسة التفرقة "في لبنان، المسؤولية الكاملة عن تبعات       " األونروا"الفلسطينيين  
  .  اإلجراءالمساعدات على الالجئين، داعيةً إلى فتح تحقيق جدي وتحديد مسؤولية من يقف وراء هذا

وأكدت المنظمات في بيان صحفي، أن الوكالة دأبت ومنذ سنوات إلى تخفيض ممنهج في خدماتها، حيث                
وصلت إلى حد إلغاء برامج بكاملها وتخفيض بعضها اآلخر بحيث لم تعد تستجيب لالحتياجات المتزايدة               

  .والمضاعفة لالجئين، بذريعة العجز في الموازنة
قع االقتصادي الصعب، تقدم االتحاد األوروبي وسلطنة عمان مـؤخرا، بمنحـة            وأوضحت أنه نتيجة للوا   

مالية بلغت نحو ثالثة ماليين ونصف المليون دوالر، لكن سياسة التفرقة لـدى إدارة األونـروا دفعـت                  
بالكثير من الالجئين وممثليهم إلى طرح عالمات استفهام حول الهدف من استمرار في إتباع األسـاليب                

  .لتي تتناقض مع مصالح الالجئين واحتياجاتهم الفعليةذاتها وا
إلى التـدخل العاجـل وتـوفير       ، ودعت هذه المنظمات المفوض العام واالتحاد األوروبي وسلطنة عمان        

  .األموال الكافية التي تضمن استفادة جميع العائالت وبشكل متساو بعيدا عن سياسة التفرقة
24/12/2009صحيفة فلسطين،   

 
 فرصة الدولة الفلسطينية المستقلة معدومة: شترك ماستطالع .45

كشف استطالع مشترك للرأي العام أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية :  فرح سمير- القدس
 15 إلى 9والمسيحية في رام اهللا ومعهد ترومن ألبحاث السالم في الجامعة العبرية في الفترة الممتدة من 
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 في المائة من الفلسطينيين يعتقدون أن فرصة قيام 68ئة من اإلسرائيليين و في الما66الشهر الجاري، أن 
 في المائة من الفلسطينيين يرون 68دولة فلسطينية خالل الخمس سنوات المقبلة معدومة وضئيلة، وأن 

  .أن الرئيس أوباما منحاز إلى إسرائيل
لفلسطينيين أن الرئيس عباس عليه  في المائة من ا57وركز االستطالع على التطورات األمنية ويعتقد 

 في المائة يرون أنه سوف يتراجع عن موقفه، 58التمسك بموقفه من عدم الترشح لفترة ثانية، مع أن 
 في المائة وإذا ما 54وأنه في حال إجراء االنتخابات ما بين عباس وهنية سوف يحصل عباس على 

 . في المائة28 في المائة وهنية 67ى أجريت ما بين البرغوثي وهنية فإن البرعوثي سيحصل عل
24/12/2009عكاظ،   

  
  االحتالل يمنع الفلسطينيين من االستفادة من الزوار األجانب لمدينة بيت لحم": تلغراف" .46

 صحيفة الديلي تلجراف تقريرا لمراسلها في بيت لحم بالضفة الغربيـة بمناسـبة أعيـاد المـيالد               نشرت
لسطينيين يقولون إنهم حيل بينهم وبين االستفادة مـن تـدفق الـزوار             ن المسؤولين الف  ، بين فيه أ   المجيد

  . مليون زائر1.4األجانب على مدينة بيت لحم الذين بلغ عددهم 
وأضاف المراسل أن المسؤولين الفلسطينيين قالوا إن المرشدين السياحيين اإلسرائيليين يستغلون عواطف            

خاطر بمجرد دخولهم إلى المدينة، علمـا بـأن آالف          الخوف لدى الزوار لتحذيرهم من أنهم يواجهون م       
الزوار األجانب والحجاج يزورون المدينة لرؤية كنيسة المهد التي يعتقد بعض المسيحيين أنهـا المكـان                

  .الذي شهد ميالد السيد المسيح
ن أقل  ويالحظ المراسل أنه رغم أن السفارات األجنبية تطمئن مواطنيها أن الوضع آمن لزياة بيت لحم، فإ               

  . في المئة من الزوار يختارون المبيت في المدينة30من 
تقول وزيرة السياحة الفلسطينية، خلود دعيبس، إن نحو ثالثة أرباع الزوار يمكثون في المدينة أقل مـن                 
ساعتين، مالحظة أن رغم أن نحو نصف زوار الديار المقدسة يمرون عبر مدن مهمـة بالنـسبة إلـى                   

 في المئة من مجموع العائدات      5أريحا والخليل، فإن الضفة الغربية ال تتلق سوى         بيت لحم و  : المسيحيين
  .السياحية

ويرى المراسل أنه رغم أن اقتصاد الضفة الغربية ينمو بنسبة سبعة في المئة كما أن البطالة انخفـضت                  
ن يقولـون إن     في المئة خالل األربع سنوات الماضية في مدينة بيت لحم، فإن الفلسطينيي            35 إلى   60من  

التعافي االقتصادي يعزى على نطاق واسع إلى أموال الجهات المانحة والهدوء النسبي وليس إلى تـدخل                
 .نتنياهو

24/12/2009بي بي سي،   
  

  "ظبي ثقافتنا واحدة من القدس إلى أبو"انطالق احتفالية  .47
واج فعاليات احتفالية انطلقت مساء أمس األول في مسرح أبوظبي في كاسر األم : محمد ثابت-أبوظبي 

التي ينظمها نادي تراث االمارات، تحت رعاية الشيخ سلطان بن " من القدس إلى أبوظبي ثقافتنا واحدة"
:  من ديسمبر الجاري وتتضمن ندوة الهوية الثقافية للقدس26زايد آل نهيان، وتستمر االحتفالية حتى 

دأت أمس وتستكمل اليوم بحضور ابراهيم خليل خطر التهويد على اإلنسان والمكان، وهي الندوة التي ب
عوض اهللا، نائب مفتي القدس، والمطران عطااهللا حنا رئيس أساقفة سبسطية الروم األرثوذوكس، 

  .والسفير الفلسطيني خيري العريدي ولفيف من أعضاء السلك الدبلوماسي
24/12/2009الخليج،   
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  على الحدود مع غزةإخوان األردن يدينون بناء مصر حاجزاً تحت األرض  .48
 دان حزب جبهة العمل اإلسالمي، الذراع السياسية لجماعة اإلخوان المسلمين في : أ ف ب-عمان 

  . قطاع غزةعلى حدوداألردن، أمس بدء السلطات المصرية بوضع حواجز معدنية تحت األرض 
 بيان نشره موقع  في المكتب التنفيذي للحزب محمد البزور فيواإلسالميوقال مسؤول الملف العربي 

الحزب على اإلنترنت، إن بناء مصر لجدار فوالذي محاذ لقطاع غزة المحاصر جريمة على كل 
  . األصعدة
كان من المؤمل أن تفك مصر الحصار عن غزة وتسارع إلى فتح المعابر، ال أن يتم بناء ": وأضاف

  . "لسطينيجدار فوالذي لمنع وصول الغذاء والدواء والمواد األساسية للشعب الف
من العدل أن تسمي مصر األمور بمسمياتها وال تختلق أعداء وهميين على حساب األعداء "ورأى أن 
بل أن غزة وأهلها يقفون على خط الدفاع األول عن ... غزة لم ولن تهدد األمن المصري. الحقيقيين

  ."مصر واألمة العربية من العدوان الصهيوني االستعماري التوسعي
24/12/2009الحياة،   

  
  من دخول العاصمة " 3شريان الحياة "قافلة السلطات األردنية تمنع  .49

على المشارف الشرقية للعاصمة األردنية، وذلك بعد أن " 3شريان الحياة "تمركزت قافلة  :وكاالت-عمان
حات وقال نقابيون أردنيون كانوا في استقبال القافلة، في تصري .منعت السلطات دخولها إلى عمان بسبب

إن القافلة تم اعتراضها على مشارف العاصمة عمان، ومنعت من الدخول إلى مجمع النقابات ": صحفية
وبررت السلطات منع دخول  ".المهنية حيث كان من المتوقع أن تخيم في محيط المجمع لمدة يومين

 المنظمة للقافلة القافلة إلى عمان، بعدم وجود مساحة كافية للسيارات المرافقة، واقترحت على اللجنة
واعتصم المشاركون . السير بالطرق الدائرية حول العاصمة، بدالً من اختراقها لشوارع عمان المكتظة

  . في منطقة ماركة شرق العاصمة، مصممين الدخول إلى العاصمة
24/12/2009صحيفة فلسطين،   

  
  "فتح اإلسالم" يطلب اإلعدام لمسؤولين في القاضي العسكري .50

، 2010 قبل أن يخرج من الجسم القضائي بالتقاعد يوم األحد في الثالث من كانون الثاني :يعلي الموسو
فتح "أضاف قاضي التحقيق العسكري األول رشيد مزهر، اتهامات بجنايات مختلفة، إلى سجل تنظيم 

 هم المت وخلص مزهر في نهاية قراره، إلى طلب عقوبة اإلعدام لكّل من عبد الغني جوهر،"اإلسالم
جيش اللبناني في محلّة العبدة، ومسؤولي فتح اإلسالم في مخيم عين الحلوة عبد للبتفجير مركز مخابرات 

 . الرحمن محمد عوض، أسامة أمين الشهابي، والعاملين بإمرتهم
24/12/2009السفير،   

  
  ين  يحث األحزاب اللبنانية على حضور مؤتمر الالجئين الفلسطينيالحزب التقدمي االشتراكي .51

 الى المشاركة في المؤتمر وتهمودع اللبنانيين تابع الحزب التقدمي االشتراكي زياراته الى المسؤولين
 . يقام في فندق البريستول أوائل العام المقبل، عن موضوع الالجئين الفلسطينيينسالذي 

حد األدنى من من مسؤوليات لبنان واللبنانيين جميعا توفير ال"ان  وقال مفوض االعالم رامي الريس
المقومات اإلنسانية واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين في المخيمات، بمعزل عن مسار عملية التسوية في 

 . "المنطقة التي هي أساسا تذهب في اتجاهات مقفلة أكثر فأكثر
24/12/2009السفير،   
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 وال خطة لزيارتها ... قتلت السالم" إسرائيل: "وزير الخارجية التركي .52
وجه وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو رسائل مهمة على صعيد السياسة : نور الدينمحمد 

 ". إسرائيل"الخارجية كانت أقواها تلك المتصلة بإيران و
لكن هذا ال "لكي يتم تحديد موعد الزيارة، " إسرائيل"وأعلن داود اوغلو انه لم يتم اتخاذ قرار بالذهاب إلى 

وقال إن من حق غزة أن تكون على تواصل مع العالم، ".  زيارة إلى األبديعني انه لن تكون هناك
وذكّر ". لماذا ال يفعل شيء من أجل غزة؟ أنا كإنسان وكرجل دولة يجب أن يسأل هذا السؤال"متسائال 

البريطانية والذي انتقد فيه الوضع " الغارديان"بما أدلى به الرئيس األميركي السابق جيمي كارتر لصحيفة 
  ". هل سنقول اليوم إن كارتر معاد للسامية؟ إن هذا موضوع إنساني"وتساءل الوزير . في غزة

بأنها قتلت أفق السالم في الشرق األوسط بعدوانها على غزة، مضيفا انه إذا " إسرائيل"واتهم داود اوغلو 
 من مواصلة فلن تتهرب" إسرائيل"وجدت تركيا إمكانية إلرادة قوية جديدة في موضوع السالم في 

قوت حماس وأضعفت رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية واليته " إسرائيل"وشدد على أن سياسة . جهودها
 أشهر لم يطلق صاروخ من 10منذ "وتساءل . محمود عباس، معتبرا أن تحسين الوضع يقوي عباس

  ". غزة على إسرائيل فلماذا لم يتدخل المجتمع الدولي لوقف هذه المأساة؟
 24/12/2009فير، الس

 
  الكويت تدعم جهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية .53

جدد الشيخ صباح األحمد دعم الكويت الجهود المصرية لتحقيق   :  محمد أمين المصري-الكويت 
وتركزت المباحثات علي  .   ودفعها قدما إلي األمام المصالحة الفلسطينية تمهيدا الستئناف العملية السياسية،

 وجهود مصر  ،  خاصة ما يتعلق بقضايا الشرق األوسط يات التي تواجه األمتين العربية واإلسالمية،التحد
   والتوصل إلي قيام دولة فلسطينية مستقلة، لتذليل العقبات اإلسرائيلية من أجل إحياء عملية السالم،

 والشروع في   قطاع غزة، ورفع الحصار اإلسرائيلي عن باإلضافة إلي تحقيق الوفاق الوطني الفلسطيني،
  . إعادة إعماره

  24/12/2009األهرام، مصر، 
  

  السالم يشمل أيضاً المسارين الفلسطيني واللبناني: األسد .54
ربط الرئيس السوري بشار األسد، أمس، بين تحقيق السالم على المسار السوري :  زياد حيدر- دمشق

على ضرورة االنسحاب حتى حدود الرابع من وتحقيقه على المسارين الفلسطيني واللبناني، مشدداً 
عندما اكتشفوا أن لسوريا دوراً مهماً «وأكد أن سوريا لم تكن معزولة، موضحاً . 1967حزيران العام 

 . »في حل المشكالت بدأوا يتوافدون إليها
وكرر األسد، في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار النمساوي فيرنر فايمان في دمشق، دعوته 

لطالما تحدثنا عن دور أوروبي في السالم، ال نريد «وقال . ا ألداء دور فاعل في العملية السلميةأوروب
 . »أن نكون مجرد مشجعين بل نريد ألوروبا أن تكون العباً معنا في عملية السالم

تطرقنا الى الموضوع «وأضاف . وأشار األسد إلى أن مباحثاته مع فايمان تطرقت لموضوع السالم
طيني، ألن السالم ليس على المسار السوري فقط، وتحدثنا عن المصالحة الفلسطينية وضرورة رفع الفلس

الحصار عن غزة كطريق أساسي لدعم عملية السالم العادل والشامل الذي يمر عبر المسار السوري 
  . »والفلسطيني واللبناني

  24/12/2009السفير، 
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  "إسرائيل"في إذا توافرت اإلرادة  مللمساهمة في أي مباحثات سالأردوغان مستعد  .55
كرر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي يزور دمشق حاليا، :  ابراهيم حميدي-دمشق 

 التركي، ان المفاوضات غير المباشرة التي رعتها -في افتتاح اعمال المجلس االستراتيجي السوري 
على غزة، " االعتداءات االسرائيلية الفظيعة"بب العام الماضي توقفت بس" إسرائيل"بالده بين سورية و
مستعدة للمساهمة في أي مباحثات سالم إذا توافرت اإلرادة الجادة من إسرائيل في "الفتاً الى ان بالده 

  ".تحقيق السالم العادل والشامل
  24/12/2009الحياة، 

  
  "القدس خط أحمر"البرلمان العربي ينظم  .56

القدس خط أحمر ال يمكن المساس "ي االنتقالي بعد غد السبت يوماً بعنوان ينظم البرلمان العرب: القاهرة
، في مقر األمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة  للتأكيد على وحدة الموقف اإلسالمي والمسيحي "به

  .في مواجهة مخططات االحتالل لتهويد القدس خاصة الحفريات أسفل المسجد األقصى
المساعد للبرلمان العربي االنتقالي المستشار طلعت حامد، في تصريحات صحافية وقال األمين العام 

، مشيراً إلى أن "يوم القدس المرتقب يتواكب مع السنة الهجرية الجديدة والميالدية الجديدة"أمس، إن 
 البرلمان العربي االنتقالي  يستهدف  من خالل تنظيم هذا اليوم توصيل رسالة مفادها أن القدس خط"

أحمر ال يمكن المساس به، كما سيصدر البرلمان بيانا يرسم فيه مالمح تحرك عربي للتصدي لإلجراءات 
  ".في القدس" اإلسرائيلية"

  24/12/2009الخليج، 
  

 وثيقة جزائرية تطالب باإلفراج عن النواب األسرى في فلسطين .57
 طالبت فيها باإلفراج الفوري عن وقّعت أحزاب ومجموعاتٌ برلمانيةٌ جزائريةٌ على وثيقة رسمية: غزة

النواب الفلسطينيين األسرى في سجون االحتالل، وجرمت السياسة اإلسرائيلية التي انقضت على الخيار 
من جهتهم، أكد رؤساء المجموعات البرلمانية وقادة األحزاب الجزائرية، . الديمقراطي للشعب الفلسطيني

وطالبوا ". إسرائيل"القاطع للتدخالت الخارجية ودعم أمريكا لـدعمهم المطلق لخيار المقاومة، ورفضهم 
باإلفراج الفوري عن النواب األسرى؛ باعتبار ذلك مخالفًا للقانون الدولي، ويشكل انقالباً على إرادة 

  .الشعب الفلسطيني
 24/12/200السبيل، األردن، 

 
  ك حصار غزةإلجبارها على ف" إسرائيل"فولك يدعو لفرض عقوبات اقتصادية على  .58

الغـربيين إلـى    " إسرائيل"حلفاء  ، أمس، دعا خبير األمم المتحدة لألراضي الفلسطينية     :  جنيف، الفرنسية 
بـسكانه البـالغ    " ينكل"ممارسة الضغط على الدولة العبرية من أجل رفع حصارها عن قطاع غزة الذي              

  . مليون نسمة1.5عددهم 
األوروبيـين  " إسـرائيل "إن علـى حلفـاء      : "الك في بيان  وقال المقرر الخاص لألمم المتحدة ريتشارد ف      

فوراً حصارها على قطاع غزة وذلـك       " إسرائيل"واألميركيين الشماليين، اإللحاح على ضرورة أن تنهي        
  .عليها" اعتمادا على تهديدات جدية بفرض عقوبات اقتصادية

الذي خلـف أكثـر مـن       ، اضيوطالب فالك، بعد عام من الهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة الشتاء الم           
  ".وبأسرع ما يمكن، بتطبيق توصيات تقرير غولدستون بشكل كامل" قتيل فلسطيني، أيضا 1400
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من أجل  " إسرائيل"واعتبر فالك أن القوى الكبرى الغربية وكذلك األمم المتحدة، لم تقم بضغط كاف على               
 مليـون مـن     1.5ار اإلسرائيلي على    التنكيل المفروض من خالل الحص    "وإلنهاء  ، إجراء هذه التحقيقات  

  ".السكان في غزة، أكثر من نصفهم من األطفال
". فشالً مأساويا للقوى العالمية واألمم المتحدة في تحمـل مـسؤولياتها          "إن هذا الوضع يشكل     : "وأضاف

آالف من سكان غزة    " وأشار إلى أن عامين ونصف العام من الحصار أدت إلى تدهور معنويات وصحة            
  .يعانون من نقص كبير في الغذاء والدواءالذين 

24/12/2009صحيفة فلسطين،   
  

  "  الجدار الفوالذي"حملة أوروبية لمقاطعة البضائع المصرية رداً على  .59
قالت الحملة االوروبية لرفع الحصار عن قطاع غزة أمس إن عددا من النشطاء :  وكاالت األنباء-غزة 

وم القارة األوروبية لمقاطعة حركة السياحة إلى مصر األوروبيين يعتزمون إطالق حملة في عم
إصرار "وذكرت الحملة ، في بيان صحفي ، أن هذا الموقف جاء في أعقاب . والمنتجات المصرية

بطول الحدود مع قطاع غزة ، في الوقت الذي ترفض فيه فتح معبر " القاهرة على بناء الجدار الفوالذي
وأوضحت أن اجتماعا عقد أمس . ليون ونصف المليون إنسان فلسطينيلم" شريان الحياة"رفح الذي يعتبر 

األول لعدد من الناشطين المدافعين عن حقوق اإلنسان والمتضامنين مع القضية الفلسطينية ينتمون إلى 
لبحث أمر الجدار " سالم ألطفال العالم"و" تضامن من أجل فلسطين"عدة منظمات أوربية ، وبينها 

  .الفوالذي
لحملة عن النشطاء تنديدهم بهذا الجدار وتشديد الحصار على قطاع غزة وأنهم اقترحوا بعض ونقلت ا

األنشطة والفعاليات لمواجهته من خالل حملة مقاطعة تستهدف البضائع المصرية وحركة السياحة الواردة 
  .لمصر بهدف تشكيل عامل ضغط على القيادة المصرية

24/12/2009الدستور،   
  

  على ما قاموا به في غزة من مجازر" عقاب كبير"باراك وليفني بـغاالواي يتوعد  .60
النائب في البرلمـان    ، أن   عمان محمد النجار   في     نقالً عن مراسلها   24/12/2009نت،  .الجزيرةذكرت  

للجزيرة نت إن المشاركين مـصرون    قال،"3شريان الحياة "قافلة  البريطاني جورج غاالوي الذي يرأس      
ولفت غاالوي إلى أنه يتوقـع مـن الـسلطات           ".مهما كلف الثمن  "طاع المحاصر   على الوصول إلى الق   

 .المصرية حفاوة ورعاية كالتي لقيتها القافلة في كافة الدول التي مرت بها السيما تركيا وسوريا واألردن               
وفي كلمته في المهرجـان أرسـل        .ونفى وجود أي اتصاالت مع الجانب المصري لتسهيل عبور القافلة         

أطمئـنكم بأننـا كلنـا      "ي رسالة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وقال            غاالو
  ".نحن نأتيكم اليوم بالمئات، وسنعود لكم ليس باآلالف بل بالماليين"، وأضاف "فلسطينيون
 من عمان، نقالً عن مراسلها محمد الكيـالي، أن غـالوي أكـد              24/12/2009 الغد، األردن،    وأضافت

فالشعب البريطاني يتفهم مـا    "كما أيدت سابقاتها،    . أن فئة كبيرة من البريطانيين تؤيد هذه القافلة       " الغد"للـ
، إضافة إلى أن الحكومة البريطانية، ال تتدخل بهذا األمر، كون أن مسيرة القافلة سلمية،               "يحدث في غزة  

  ". ووافقت عليها دول أوروبية كثيرة
اإلسـرائيلي  " كاديما"اء اإلسرائيلي األسبق إيهود باراك ورئيسة حزب        ووجه غالوي حديثه لرئيس الوزر    

ـ    وقـال أنـه ال شـك أن        . على ما قاموا به في غزة من مجـازر        " عقاب كبير "تسيبي ليفني وتوعدهم ب
البريطانيين اآلن يشعرون بالفخر ألنهم عرفوا أن ليفني مذنبة بعدما تم إصدار مذكرة باعتقالها في لندن،                

غزة تحتاج لدعم كبيـر مـن العـرب         "وقال غالوي   . نون ضمنيا العثور عليها في أسرع وقت      وأنهم يتم 
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 سيارة محملة بالمساعدات والمؤن واألدوية في ظل        800والمسلمين، وأن القطاع يحتاج يوميا ألكثر من        
  ".هذا الحصار

  
  2009 مليارات دوالر صادرات األسلحة الروسية في 8.5 .61

رة التعاون التقني العسكري الروسي ميخائيل ديمترييف أول من أمس أن  أعلن مدير دائ):وكاالت(
 .  2009 مليارات دوالر خالل العام 8 .5صادرات األسلحة الروسية سيتجاوز حجمها 

بحسب المعطيات األولية، فإن حجم صادرات األسلحة والمعدات العسكرية سيتجاوز «وقال ديمترييف إنه 
دفتر "وأوضح أن  .  أن الصادرات ترتفع للعام العاشر على التواليمضيفاً. » مليارات دوالر8 .5

 35 نحو 2008يذكر أن حجم صادرات األسلحة الروسية بلغ عام . " مليار دوالر40الطلبيات سيتجاوز 
 .  مليارات دوالر بحسب أرقام أعلنها الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف في فبراير الماضي8.

21/12/2009البيان، اإلمارات،   
   

  سور الكراهية في ذكرى العدوان .62
  عبد الباري عطوان

تصادف هذه االيام الذكرى االولى للعدوان االسرائيلي على قطاع غزة، وهو العدوان الذي أسـفر عـن                 
  . شهيد على االقل، واصابة اربعة أضعاف هذا الرقم من جراء القصف الوحشي االسرائيلي1400سقوط 

لون بذكرى صمودهم االسطوري وهم ال يزالون تحت حصار ظالم تفرضـه            أهالي القطاع الصامد يحتف   
اسرائيل، بتواطؤ عربي ومباركة دولية، خاصة من قبل الواليات المتحدة وادارتها الحالية التـي تعهـد                

  .رئيسها بانهاء هذا الحصار الالإنساني
ه الذكرى االليمـة، لـيس      ، ونحن نتحدث هنا عن النظام وليس الشعب، أراد إحياء هذ          'الشقيق المصري '

بالتكفير عن اخطائه وخطاياه في اغالق حدوده في وجه المدنيين الذين كانوا يبحثون عن ملجأ آمن مـن                  
القنابل الفوسفورية والصواريخ االسرائيلية، ومنع فرق االطباء واالغاثة من الوصـول الـيهم لتخفيـف               

رين مترا لقطع ما تبقى من شرايين حيـاة،         آالمهم وانقاذ جرحاهم، وانما بغرس سور فوالذي بعمق عش        
  .تضخ بعض الطعام واالدوية ومستلزمات الحياة العادية البسيطة

جميع االنظمة في العالم تتطلع الى اعلى، اال النظام المصري، فهذا النظام بات مسكونا بالنظر الى اسفل،                 
نما ممارسـة اشـرس انـواع       الى ما تحت قدميه، الى باطن االرض ليس من اجل استخراج الكنوز، وا            

التعذيب السادي ضد أناس عزل، جعلهم الحصار وتجاهل ذوي القربى، فريسة لعدو متغطرس اعـادهم               
  .الى العصر الحجري، يلجأون الى الحطب للطهي، وللطين لبناء بيوتهم التي دمرها القصف الدموي

لكرويتين مع الجزائر في تـصفيات      االشقاء المصريون، او بعضهم، طرحوا سؤاال مهما اثناء مباراتيهم ا         
، في اشارة الى تعاطف بعض العرب مع الفريـق الجزائـري، وردود             'لماذا يكرهوننا 'كأس العالم، وهو    

' معركـة الخرطـوم   'فعل بعض المشجعين الجزائريين غير المنضبطة تجاه نظرائهم المصريين اثنـاء            
  .الكروية

كره مصر، بل ما يحدث هو النقـيض تمامـا، حيـث            العرب ال يكرهون المصريين، ولم أقابل عربيا ي       
يعترف الجميع، مع استثناءات هامشية، بدور مصر الريادي في التضحية من اجل قضايا العرب العادلة،               

  .واالخذ بيد االشقاء في مختلف الميادين الطبية والعلمية والتعليمية والثقافية
***  

ونقول لماذا يكره النظام المـصري الحـالي العـرب،          ويظل لزاما علينا، ان نعيد صياغة السؤال نفسه،         
ويحمل كل هذه الضغائن ألبناء قطاع غزة على وجه التحديد، وهي كراهية ال يتوانى في التعبير عنهـا                  
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في أشكال عدة، مثل تدمير االنفاق، واقامة السور الفوالذي، واذالل ابناء القطاع في المعابر والمطارات،               
  .دون اي رحمة او شفقة

االمس تسلل اسرائيليان الى سيناء بعد اختراقهما الحدود المصرية، لتعيدهما السلطات المـصرية الـى               ب
الحكومة االسرائيلية في اليوم نفسه، ودون ان نعرف، او يعرف الشعب المصري لماذا أقدم هذان علـى                 

  هذه الخطوة، وهل كانا في مهمة تجسسية أو تخريبية؟
ل االسرائيليين أمر محلل، ال غبار عليه، بل واقدام الطائرات االسرائيلية           اختراق الحدود المصرية من قب    

على اختراق االجواء المصرية، وقتل ضباط أو جنود مصريين ايضا من االمور العادية، ولكن اختـراق                
مجدي حسين ما   (جائع فلسطيني لهذه الحدود بحثا عن رغيف خبز، او حتى مواطن مصري باتجاه غزة               

، فإن هذه هي كبيرة الكبائر، ستعرض       ) السجن النه اراد التضامن مع اهل غزة المحاصرين        زال يقبع في  
  .صاحبها لالعتقال والتعذيب في أقبية السجون ألشهر، وربما لسنوات عديدة

نحن نسلّم بحق السلطات المصرية في الحفاظ على أمنها، والدفاع عن سيادتها، ولكن لم نسمع مطلقـا ان      
، او  1967، سواء عندما كانوا يخضعون لالدارة العسكرية المصرية قبل احتاللهم عـام             ابناء قطاع غزة  

حتى بعد انسحاب القوات االسرائيلية صاغرة من أرضهم، لم نسمع ان هؤالء شكلوا في اي يـوم مـن                   
  .االيام خطرا على االمن القومي المصري

ختراق الحدود المصرية في سيناء باتجاه      قرأنا، وشاهدنا، وسمعنا عن جوعى آخرين من افريقيا حاولوا ا         
االراضي الفلسطينية المحتلة في النقب، بحثا عن لجوء سياسي، وفرص عمل، ولكن نتحدى ان تثبت لنا                

 االسرائيلية في سـيناء لتنفيـذ       -السلطات المصرية ان فلسطينيا واحدا حاول اختراق الحدود المصرية          
  .ري امام اصدقائه االسرائيليين واالمريكيينعمليات فدائية يمكن ان تحرج النظام المص

ملحقة بالجسم المصري العمالق، واذا كانـت       ' زائدة دودية 'قطاع غزة كان على مدى التاريخ عبارة عن         
قد التهبت هذه االيام، فذلك بسبب نكوص الحكومة المصرية، وتخليها عن واجباتها االخالقيـة والدينيـة                

 من ابنائه، كل جريمتهم انهم يرفضون االستسالم، ورفـع الرايـات            والوطنية تجاه مليون ونصف مليون    
  .البيضاء، ويصرون على المقاومة الستعادة حقوقهم المغتصبة

***  
السور الفوالذي الذي تقيمه اجهزة المخابرات االمريكية على حدود القطاع، تنفيـذا التفـاق اسـرائيلي                

رية، هذا السور لن يعزل قطاع غزة عن عمقه         امريكي جرى التوصل اليه من خلف ظهر الحكومة المص        
  .المصري الشعبي والوطني، بل سيعزل النظام، ويراكم من خطاياه في حق أمته ودينه وعقيدته

أسود غزة الذين واجهوا العدوان االسرائيلي ألكثر من ثالثة اسابيع بمروءة وشهامة وكبريـاء العربـي                
ناجمة عن ظلم ذوي القربى بالكبرياء نفسها، ولن تعوزهم         المسلم االصيل، سيواجهون عمليات التجويع ال     

الحيلة، وهم المبدعون، في تحدي كل الظروف الصعبة، اليجاد مخارج جديدة الطعام اطفالهم، وتـوفير               
  .لقمة الخبز النظيفة الشريفة أليتامهم

رسة أبـشع انـواع     نأسف، وبمرارة العلقم، لموقف السلطة الفلسطينية في رام اهللا، التي سارعت الى مما            
النفاق بتأييدها للسور المصري الفوالذي، غير عابئة بالمخاطر الجمة لهذا السور علـى ابنـاء وطنهـا                 

الحاكمة لهم، وهو موقف    ' حماس'وجلدتها، فهي ال تمانع بافناء جميع ابناء القطاع بسبب كراهيتها لحركة            
  .انتهازي مخجل ومعيب بكل المقاييس

 في رام اهللا ان تنحاز الى شعبها، وتعمل على تخفيف معاناتـه، والترفـع عـن                 كان المأمول من السلطة   
الصغائر واالحقاد الفصائلية، وتعارض هذا السور الفوالذي البشع بكل اشكال المعارضة، او على االقـل       
تلجأ الى الصمت، سواء صمت الموافق او الرافض، لكن ان تتطوع وتمتدح هذا الـسور، وهـي التـي                   

ارها يوميا ضد السور العنصري اآلخر في الضفة، فهذا أمر ال يـصدقه عقـل، او يقـره                  يتظاهر انص 
  .منطق
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***  
على أي حال موقف هذه السلطة هذا غير مستهجن، ألم يطالب أحد أركانها قبل يـومين أهـل القطـاع                    

ة بعد  في القطاع، ولم يجرؤ أن يطالب بالشيء نفسه ضد اسرائيل، خاص          ' حماس'باالنتفاضة ضد حكومة    
  ان فشل الرهان على خيار التفاوض واالستجداء للوصول الى الحقوق الوطنية المشروعة؟

كنا نتوقع في الذكرى االولى للعدوان، ان يكون النظام المصري رحيما بأبناء القطـاع، يفـتح الحـدود                  
هـشة  لوصول كل ما يحتاجونه من طعام لملء أمعائهم الفارغة، والحليـب لتقويـة عظـام أطفـالهم ال                 

المترقرقة، وأكياس االسمنت العمار بيوتهم المهدمة من جراء القصف، حيث يعيش ستون الف انسان في               
  .الخيام أو في كهوف حفروها وسط ركام هذه البيوت المهدمة

الشعب الفلسطيني، وابناء قطاع غزة على وجه الخصوص، لن يكره مصر، وسيظل محبا لشعبها الكريم               
لخبز من  مة ا واقتطاعه لق  هداء،   مقدرا لهذا الشعب كل ما قده من تضحيات وش          المضياف، الطيب الوطني 

ولكن هذا الشعب ال يمكن ان يحب هذا النظام الذي           قائه العرب والفلسطينيين،  فم اطفاله لنصرة قضايا اش    
  .يبادله الحب بالكراهية، وهو على أي حال يتماهى مع الشعب المصري في كراهيته لهذا النظام

  24/12/2009العربي، القدس 
  

  حول ثمن شاليط وثمن المقاومة .63
  ياسر الزعاترة

ربما كان دافع هذه السطور الرئيس هو مقال الزميل عريب الرنتاوي أمس األربعاء ، والذي اعتبر كـل                  
 ثمنا ألسـر    2006الخسائر التي تعرض لها الشعب الفلسطيني منذ عملية الوهم المتبدد منتصف حزيران             

لم ) ال ينتمي إليه الزميل العزيز    (لموقف ال ينحصر في ذلك ، بل يمتد ليطال خطابا سياسيا            شاليط ، لكن ا   
يتوقف منذ عامين عن ترديد مقوالت مشابهة ، وإن على نحو مختلف من حيث اإلثارة والتسخيف لفكرة                 

  المقاومة برمتها ، ووصف الصواريخ بالعبثية ، والعمليات االستشهادية بالحقيرة،،
السياق نلخص وجهة نظرنا في عدد من النقاط حتى ال يطول المقال أكثـر ممـا تحتملـه هـذه                 في هذا   
  .الزاوية
عملية الوهم المتبدد هي واحدة من أروع العمليات التي أنجزتها المقاومة الفلسطينية طوال تاريخها              : أوال

حفـر وصـوال إلـى      ، وهي تعبر عن إبداع هذا الشعب في كسر حواجز االحتالل ، وكان النفق الذي                
  .المفرزة اإلسرائيلية تعبيرا عن ذلك

األكثر روعة من العملية هو قدرة الخاطفين على االحتفاظ بالجندي طوال ثالث سـنوات ونـصف                : ثانيا
رغم أحدث تكنولوجيا البحث والتقصي ، ورغم الطائرات التي ترصد على مدى الساعة كل شـبر فـي                  

ألرض والقادمين من الخارج تحت الفتات شتى ، ولو وصلوا إليه           القطاع ، ورغم جحافل العمالء على ا      
  .ال سمح اهللا ، لما قلل ذلك من قيمة اإلنجاز

إن احتفاظ حماس بالجندي كل هذه المدة كان له أثر كبير على نفسية العدو ومجتمعه كما تعكـس ذلـك                    
  . العدو وبين الشعب الفلسطينيوسائل اإلعالم ، األمر الذي يبدو في غاية األهمية في معركة إرادات بين

ليس صحيحا أن ما تعرض له الشعب الفلسطيني من خسائر منذ عملية الوهم المتبدد هو نتاج أسر                 : ثالثا
الجندي ، بل إن سيناريو األحداث لم يكن ليتغير كثيرا لو انتهت العملية دون أسره ، ولم يقل أحـد فـي                      

 قد تمت من أجل الجندي ، بل مـن أجـل المقاومـة              "الرصاص المصبوب "الكيان الصهيوني أن عملية     
والصواريخ ، وبشكل أدق من أجل تركيع القطاع وضمه إلى الضفة في مسار نبذ المقاومة ، حيث كانوا                  
يعتقدون أن دخول حماس االنتخابات هو عنوان االستسالم ، وهو ما يفسر حرصهم علـى مـشاركتها ،                  

  . واالستهداف في الضفةفلما رفضت ذلك عوقبت بالحصار في القطاع
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هل يمكن تفسير االستيطان والتهويد وآالف المعتقلين في الضفة منذ ذلك التاريخ بأسر الجنـدي أيـضا                 
  ؟،)القتل في القطاع هو الوسيلة الوحيدة ألن الجيش خارجه ، بينما تتبع في الضفة وسيلة االعتقال(

وعدوهم الذي يريد تركيعهم ، وموضوع الجندي       ما جرى إذن هو نتاج المعركة الدائرة بين الفلسطينيين          
  .مجرد هامش على النص ليس إال ، وما أهميته إال بما يمثله من إذالل للعدو ورموزه

أال يستحق أسرانا ، ومنهم حوالي أربعمئة من أصحاب المؤبدات أن يمنحوا بعض األمل ، ولماذا                : رابعا
ده ومجتمعه واألجيال القادمة ، بينما ننـسى نحـن          ينشغل العدو بجندي واحد للحفاظ على معنويات جنو       

  أسرانا وأروع أبطالنا؟،
ما قدمه الشعب الفلسطيني في تاريخه من تضحيات هو رائع وكبير من دون شك ، لكنه أقل من                  : خامسا

، وإن يكن أكثـر مـن       ) سبعون لواحد في فيتنام وأربعون في الجزائر      (عادي في سياق حروب التحرر      
بب فارق الوضع اللوجستي والدعم السوري المباشر ، وبالتالي ليس من العدل أن تقـاس               جنوب لبنان بس  

الخسائر بلغة المياومة ، وإال فإن الحل هو ترك المقاومة تماما ، وهو ما يريده أصحاب ذلك الخطـاب ،                    
شـيدا ،   مع العلم أن مطلب الترشيد الذي تحدث عنه الزميل ليس خاطئا ، لكن الخطاب اآلخر ال يريد تر                 

  بل إلغاء لبند المقاومة المسلحة من القاموس الفلسطيني ، ألن الحياة مفاوضات وحسب،،
إن االحتجاج بميزان القوى لنبذ المقاومة ال يستحق الرد ، ففي معظم تجارب المقاومة كان ميزان القوى                 

ن ، فهل يقترح عليهـا      لصالح العدو ، وكانت خسائر المقاومين أكبر ، األمر الذي يتغير عندما يستسلمو            
  أصحاب الخطاب إياه أن نستسلم وننتظر فتات العدو؟،

االحتجاج بوقف حماس للمقاومة في القطاع للرد على هذا الكالم يبدو مقبـوال ، لكـن التهدئـة                  : سادسا
الحالية هي مؤقتة من جهة ، ثم هي نتاج خطأ المشاركة في االنتخابات من جهة أخرى ، ويبقى أن ثمـة                     

شاسعا بين من يصر على المقاومة ويدعو إلى برنامج وطني لممارستها ، وبين من يعتبرها شـكال      فارقا  
  .من العبث

األهم من ذلك أن القطاع محاط بسياج أمني وليس فيه جيش احتالل ، وليس لديه سوى الصواريخ ، بينما                   
حتى دحر االحتالل دون قيد     إمكانية المقاومة الحقيقية في الضفة ، وهناك يمكن رفع شعارها وممارستها            

  .أو شرط كما وقع في جنوب لبنان
تعالوا إذن نرفع شعار المقاومة حتى دحر االحتالل ، وتوافق وطني على ذلك ، بدل التوافق على تكريس                 
سلطة ال يستفيد منها سوى االحتالل ، أما هجاء المقاومة فال يخدم سوى برنامج عبثي آخر أخذ فرصته                  

 في المئـة مـن      22يحقق إنجازا حتى ضمن شعاره الذي يحصر النضال في تحرير           كاملة من دون أن     
  .أرض فلسطين التاريخية

  24/12/2009الدستور، 
  

  !تشريد الفلسطينيين حتى خنقهم .64
  الياس سحاب

لذلك . كان المشروع منذ بداياته النظرية، مشروعا الأخالقيا، الإنسانيا، وفوق ذلك كان مشروعا جنونيا
يذه، منذ البداية، ثم استمراره وتوسعه بعد ذلك، يتطلب تصرفات الأخالقية الإنسانية، وفوق فقد كان تنف

 . جنونية: كل ذلك
كانت المشكلة، قبل والدة المشروع الجنوني، مشكلة العنصرية االوروبية ضد اليهود االوروبيين، الممتدة 

 الضارب في أعماق الوجود العربي في في مقابل العصر الذهبي لليهود(والمتفاقمة منذ القرون الوسطى 
، يمكن حلها عبر )والالأخالقي والالإنساني(، كانت هذه المشكلة، قبل والدة المشروع المجنون )االندلس

تطور اجتماعي ـ أخالقي في المجتمعات االوروبية، يقضي نهائيا على مشاعرها العنصرية ضد 
 . مواطنيها االوروبيين من اليهود
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دال من ذلك، اتخذت مسارا آخر، منذ دخولها مطابخ االستعمار االوروبي، ذات السمعة لكن المشكلة ب
: العريقة في المشاريع المجنونة، والالأخالقية والالإنسانية، الممتدة على تاريخ وجغرافية بقية القارات

 . االميركية واآلسيوية واالفريقية
بدال من (ستعماري يسعى لطرد اليهود من اوروبا ومنذ بدايته، كان المشروع االوروبي ـ الصهيوني اال

بدال من الغيتوات المغلقة على اليهود في العواصم (وتجميعهم في بقعة واحدة ) الغاء العنصرية ضدهم
والنه مشروع مجنون، فقد اتخذ منذ بدايته اتجاها مجنونا بسرقة أرض لهذا الغرض، إما في ). االوروبية

، وهي كلها )فلسطين(، او في قارة آسيا )أوغندا(، او في قارة افريقيا )جنتيناالر(قارة اميركا الجنوبية 
 . بالد آهلة مسكونة بشعوبها االصلية، منذ آالف السنين

بعد ذلك، معروفة للقارئ العربي على االقل، تفاصيل التدابير الخبيثة بداية، وعلى امتداد نصف قرن، 
م فلسطين، التي استعملت لتسهيل تسلل جحافل المهاجرين وفي العهدين العثماني ثم البريطاني في حك

. اليهود الى فلسطين، وتركيزهم في نقاط استراتيجية مختارة، ثم تدربيهم عسكريا انتظارا لليوم الموعود
ولما دنت ساعة العمل بعد نهاية االنشغال بالحرب العالمية الثانية، اصبحت التدابير االولى الخبيثة، 

ها بالتدابير الجنونية، الن استكمال المشروع بتهويد فلسطين، ما كان يمكن له ان يتم بغير بحاجة الستكمال
اساليب التطهير العرقي، بالمذابح الوحشية، التي تُبيد من تبيده من السكان االصليين، وتخيف من تبقى، 

 . بالمصير االسود، فيرحل الى الجوار العربي
، استمرار تاريخ 1967ن االراضي التي لم تحتل اال في العام وقد سجل تاريخ بقية ارجاء فلسطين م

المذابح الجماعية والتطهير العرقي، بعد ان اضيفت الى التدابير العسكرية، تدابير ادارية ما زالت سلطات 
االحتالل الصهيوني تتفنن في ابتكار اساليبها المجنونة، والالأخالقية والالإنسانية، مثل جدار الفصل 

 ونشر المستعمرات االستيطانية، وسحب بطاقات االقامة من السكان العرب وهدم بيوتهم، العنصري
 . الستكمال طرد وتشريد من تبقى من السكان االصليين لفلسطين

ولكن، بما ان هؤالء السكان لم يقفوا مكتوفي االيدي، بال حراك، ازاء التدابير الصهونية المتواصلة منذ 
، فقد انخرطوا في مواجهة العنف الصهيوني )من اجانب وعرب(اع كل العالم ستة عقود أمام عيون واسم

الجنوني، بضروب شتى من المقاومة، بعضها عنيف، وبعضها غير عنيف، في االنتفاضة االولى ثم 
 . الثانية، وفي شتى أعمال المقاومة المسلحة العنيفة

 البداية بعقلية جنونية، ال تقيم للقيم لكن، بما ان المشروع االستعماري ـ الصهوني، كان مدارا منذ
وحيدة في » متحضرة«االخالقية وزنا، وتنجح مع ذلك في فرض نفسها على المجتمع الدولي، كقوة 

المنطقة، فقد كان طبيعيا ان تزداد التدابير الصهيونية الناجحة حتى اشعار آخر، جنونا والأخالقية 
تي ادت الى جنوح القيادة الحالية للسلطة الفلسطينية، الى والإنسانية، خاصة بعد التطورات السياسية ال

التخلي علنا ونهائيا اذا استطاعت، عن اي اسلوب للمقاومة، واالكتفاء بالمفاوضات العقيمة منذ عشرين 
عاما، والتي ال تملك فيها السلطة الفلسطينية ورقة واحدة من اوراق القوة، وبعد أن أدت هذه التطورات 

 تمركز القيادات الفلسطينية السياسية المتشبتة بحق المقاومة حتى الحصول على الحقوق، او السياسية الى
 . بعضها، في قطاع غزة بشكل رئيسي

عند هذا الحد، ادركت القيادة الصهيونية ان التشريد عن طريق التطهير العرقي واالبادة الجماعية، لم 
 وان التدابير المجنونة، ال بد من ان توغل في الجنون، يعط نتائجه الكاملة طوال العقود الستة المنصرمة،

 . وان الشعب الفلسطيني الذي لم يكن التشريد كافيا للتخلص النهائي منه، ال بد من خنقه
من هنا ولدت فكرة حصار غزة، التي ال تشمل فقط بعض القيادات السياسية التي ما زالت تؤمن بعدم 

ل على بقية الحقوق، بل تشمل قبل هؤالء، مليونا ونصف التنازل عن حق المقاومة، حتى الحصو
المليون، من المشردين، يعيشون في اشد ظروف الحياة بؤسا على وجه الكرة االرضية، كما تكتشف 

 . البعثات االجنبية كل يوم
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استمرار العيش مع اكثر درجات البؤس انحطاطا، لم يعد يروي غليل االدارة الصهيونية المجنونة 
 . ، فعمدت الى فرض الحصار الكامل والقاسي، طيلة أكثر من ثالث سنوات، حتى الخنقللمشروع

ولكن، وبما ان روح المقاومة التي ما زالت مشتعلة رغم قسوة التشريد، وظروفه ونتائجه، فقد تم ضرب 
 . الحصار، بشق االنفاق تحت االرض، فأصبحت شريان الحياة البديل، والتنفس البديل

 هي التي شنت اسرائيل عدوانها الوحشي االخير على غزة لهدمها، لكنها باءت بالفشل رغم هذه االنفاق،
 . فظاعة المجازر االنسانية التي ارتكبت، ورغم ضرب االنفاق بالطيران الحربي

ومنذ ان توقف العدوان، لم تزل غارات الطيران الحربي توجه ضرباتها الى االنفاق، حتى تكتمل عملية 
 . دون جدوىالخنق، لكن 

فلما ثبت فشل . عند هذا الحد ظهر تصرف عربي يفوق خيال اشد المتشائمين باالوضاع العربية الرسمية
اسرائيل، عدوانا وقصفا، في خنق اهالي غزة خنقا كامال حتى الموت، بالمحاولة الفاشلة لهدم االنفاق، اذا 

لى طول حدودها مع قطاع غزة، بالسلطات المصرية تعمد الى اقامة حاجز فوالذي تحت االرض، ع
 . لغلق االبواب في وجه االنفاق عمليا، ما دام الجنون االسرائيلي ال يتمكن من هدمها، بشتى الوسائل

هذا الحاجز الفوالذي الذي ليس له من نتيجة عملية سوى انجاح ما فشلت به اسرائيل من خطوات لخنق 
ي القاموس الرسمي للسلطات المصرية اسم عجيب، مليون ونصف المليون فلسطيني، بعد تشريدهم، له ف

في وجه من؟ في وجه المليون ونصف المليون فلسطيني، . هو ممارسة مصر لسيادتها على حدودها
 . الذين رأت اسرائيل ان تشريدهم لم يكن كافيا للخالص منهم، وأنه ال بد من خنقهم

 السيادة الوطنية لمصر على حدودها، منذ ما علينا سوى مراقبة التطور الغريب الذي طرأ على مفاهيم
 . ، وحتى يومنا هذا)1960(نصف قرن

  24/12/2009السفير،     
  

   والعرب"إسرائيل"حرب غزة وتبادل األدوار بين  .65
  صالح النعامي

في الوقت الذي يحيي فيه الفلسطينيون في هذه األيام الذكرى األولى للحـرب اإلجراميـة التـي شـنَّتها               
ى غزة، فإنه من األهمية بمكان إعادة قراءة أهداف الكيان الصهيوني من هذه الحـرب، فلـم                 إسرائيل عل 

يكن الغزو اإلسرائيلي لغزة فقط مجرد عملية عسكرية لوقف إطالق الصواريخ وتهريب الوسائل القتالية،              
خـرين  أو محاولة لترميم الردع اإلسرائيلي، ولم يكن فقط مجرد محاولة أخرى لفرض النظام لـدى اآل               

وإسقاط حكومة حماس المنتخبة، صحيح إن إسرائيل حاولت تحقيق كل هذه األهداف، لكن الحرب في كل                
األحوال مثلت في األساس استراتيجية تقوم على العمل على شطب الزمان والمكان الفلسطيني، ومحاولة              

من األهمية االستماع للمفكر    لصياغة الواقع الفلسطيني بما يتناسب مع المصالح العليا للكيان الصهيوني، و          
اإلسرائيلي أورن يفتاحيل الذي يؤكد أن جميع المستويات والنخب في إسرائيل تحمـست شـاركت فـي                 
الحرب على الفلسطينيين، حيث إنه إلى جانب العسكريين والسياسيين، فقد شارك بحماس منقطع النظيـر               

  .الفنانون واإلعالميون
ة ألن صعود حركة حماس أحبط إمكانية تمرير حّل الدولتين، حيـث            لقد شنت إسرائيل عدوانها على غز     

حاولت إسرائيل المزج بين الحصار والقصف والقتل كوسائل متبعة إلحباط هذا الهدف، فبالنسبة للنخـب               
الحاكمة في إسرائيل فقد مثَّل صعود حماس مصدر قلق كبير، حيث أنه كان يعني تهديد تنفيذ فكرة حـل                   

تبار أن هذه الفكرة تعتبر مثالية بالنسبة إلسرائيل؛ ألن هـذه الفكـرة تعنـي مواصـلة         الدولتين، على اع  
  ".إسرائيل مشروعها االستيطاني اإلحاللي بشكل ال نهائي

وكما هو الحال في كل مراحل تاريخها، فبدلًا من مواجهة الواقع بكل تعقيداته لجأت إسرائيل إلى إرهاب                 
 أطنان من الرصاص والمتفجرات ومزيدا من قتل األطفال وإحـراق           الدولة، وهي ال تدرك أن مزيدا من      
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مدن القطاع لن ينجح في إسكات صوت الفلسطينيين، ومما ال شك فيه أن إسرائيل انطلقت من منطلقـات                  
عنصرية قبل مشاركتها في الحرب، وكما يقول المؤرخ اإلسرائيلي توم سيغف فإن أحـد أهـم أهـداف                  

ق مبدأ أصيل في الفكر اإلسرائيلي المؤدلج بالصهيونية يقوم على ضـرورة        تطبي" الحرب على غزة كان     
تسديد الضربات إلى الفلسطينيين من أجل تلقينهم درسا، وهذه هي إحدى الفرضـيات األساسـية، التـي                 

-نحن  : "، ويرى سيغف أن المنطق الذي يسوغ هذا السلوك يقول         "ترافق المشروع الصهيوني منذ بدايته    
لو التقدم والحضارة، الحنكة العقالنية واألخالق، والعرب هم رعاع بـدائيون ذوو نزعـات               ممث -اليهود

، علـى حـد     "عنيفة وهوجاء، جهلة ال بد من تربيتهم وتعليمهم الفهم الصحيح بطريقة العصا والجـزرة             
  .تعبيره

ـ  "لقد افترضت إسرائيل أن تؤدي الحرب إلى انهيار سلطة حماس    ق الحركـة  وفقًا لفرضية أخـرى تراف
الصهيونية منذ تأسيسها، وبموجبها أنه في وسع إسرائيل أن تفرض على الفلسطينيين قيادة وفق القياسات               
اإلسرائيلية، تتنازل عن تطلعاتهم القومية، فمرة أخرى تعيد إسرائيل إنتاج الفرضيات والمنطلقات التـي              

ن اإلسرائيلي على غزة يمثل مولـد عقيـدة         بلورتها، والتي ثبت بطالنها مرارا وتكرارا، لقد كان العدوا        
دفاعية جديدة في إسرائيل، وفحوى هذه العقيدة أن تتصرف إسرائيل باعتبارها دولـة هوجـاء في مقابل               
حركات مقاومة تتبنى استراتيجية االستنزاف، إن ما تقدم يصلح لتفسير المعطيات الصادمة التي انتهـت               

إسرائيل في هذه الحرب تنطلق من افتراض مفاده أنه يتوجـب           إليها الحرب على قطاع غزة، فقد كانت        
  .حسم المواجهة مع الشعب الفلسطيني بغض النظر عن الخسائر في صفوف المدنيين

ومن المفارقات ذات الداللة أنه في الوقت الذي يحيي فيه الفلسطينيون الذكرى األولى للحرب، برز فـي                 
درا آخر لتفسير الوحشية والفظاعة التي تعامـل بهـا الجـيش    الجانب اإلسرائيلي ما يمكن أن يشكّل مص 

اإلسرائيلي مع الفلسطينيين خالل الحرب؛ ففي فتوى بعث بها لجنود الجيش اإلسرائيلي بمناسبة الـذكرى               
األولى للحرب، قال الحاخام األكبر للجيش اإلسرائيلي الجنرال أفيشاي روتنسكي أنه يتوجب عدم إبـداء               

لقد كـان   : "تجاه الفلسطينيين، وجاء في الفتوى التي نشرتها وسائل اإلعالم اإلسرائيلية         أي رحمة أو شفقة     
". الهدف من الحرب األخيرة على قطاع غزة التدمير وسحق األعداء، ولم يكن واردا أن نقوم بأسر أحـد                 

ي من   طائرةً بقصف أهداف مختلفة في أرجاء قطاع غزة، ثم بدأ القصف المدفع            80لقد قامت   : "وأضاف
، لكن مما ال    "بكل ما أوتينا من عزم وقوة     ) غير اليهود (الدبابات، فقد كان الواجب علينا أن نقاتل الغوييم         

شك فيه أنه على الرغم من وحشية الحرب، إال أنه كان محكوما عليها بالفـشل، وكمـا يقـول يـورام                     
حماس خالل المواجهة علـى     ، فقد دللت حركة     "مركز هرتسليا متعدد االتجاهات   "شفارتس المحاضر في    

أنه من الصعب جدا تحقيق حسم على منظمات تتخذ أسلوب حرب العصابات، وبخالف نتائج حروبها مع                
الجيوش العربية، فقد نجحت حركة حماس في منع إسرائيل من تحقيق نصر عليها، رغم البون الـشاسع                 

كـان الـثمن الـذي دفعـه الـشعب          في موازين القوى الذي يميل بشكل جارف للجيش اإلسرائيلي، لقد           
 قتيل، سقط حوالي سـبعة آالف جـريح،         1500الفلسطيني لصد العدوان كبيرا، فباإلضافة إلى أكثر من         

بشكل أصبح معه قطاع غزة يضم أعلى نسبة من المعاقين في العالم، لقد أدى استخدام إسـرائيل خـالل                   
ى ارتفاع عدد المواليد المـشوهة وزيـادة معـدالت          الحرب الذخائر المحرمة دوليا والمواد اإلشعاعية إل      

اإلجهاض المبكر، لقد باتت تربة قطاع غزة تحتوي على مواد مسرطنة ومعادن سامة يكابد الفلسطينيون               
  .الكثير من العناء بسببها، مع العلم أن هذا العناء مرشح للتعاظم

يقها خالل حربها على قطـاع غـزة        قصارى القول أن إدراك طبيعة األهداف التي حاولت إسرائيل تحق         
يسلط الضوء على جوانب أخرى، ال سيما االنقسام الفلسطيني الداخلي والسوك العربـي تجـاه حركـة                 

  فمن الواضح أن رفض سلطة عباس التوصل التفاق ينهي حالة االنقسام، باإلضافة إلى مـشاركة            . حماس
  



  

  

 
 

  

            34 ص                                     1648:         العدد       24/12/2009 الخميس :التاريخ

ع مساهمةً مباشرةً فـي الجهـد اإلسـرائيلي         بعض الدول العربية في الحصار على غزة يمثالن في الواق         
  .إلسقاط حماس

  23/12/2009اإلسالم اليوم، 
  

  :كاريكاتير .66
  

    
  24/12/2009القدس، فلسطين،   


