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  مصر تنشر مواسير تضخ مياه البحر قبالة الجدار الفوالذي: مصادر فلسطينية .1
عن جزء من كشفت عةٌ  إعالمية فلسطينية مطل مصادر من غزة أن24/12/2009قدس برس، ذكرت 

للحفر " بريما"خبايا المشروع الذي تقيمه مصر على حدودها مع قطاع غزة، والتي تشير إلى وجود 
 أمتار لعمل ثقبٍ في األرض بشكٍل لولبي، ثم تقوم رافعة بإنزال ماسورة مثقبة 8 - 7يتراوح طولها بين 

 العمَل على اآلليات الموجودة هناك عماٌل ويتولَّى.  مترا30 - 20باتجاه الجانب الفلسطيني بعمق 
" جي إم سي"، باإلضافة إلى وجود أجانب بسيارات "المقاولون العرب"مصريون؛ أغلبهم يتبعون شركة 

  . في المكان
 فإن "قدس برس"، الذي نشر هذا الخبر وأرسل نسخة منه لـ "المركز الفلسطيني لإلعالم"ووفقًا لمصادر ،

 تمتد من البحر غربا بطول عشرة كيلومترات باتجاه الشرق؛ يتفرع منها مواسير ماسورةً رئيسيةً ضخمةً
 مترا؛ حيث 40 أو 30في باطن األرض مثقبة باتجاه الجانب الفلسطيني؛ يفصل بين الماسورة واألخرى 

ون تضخ المياه في الماسورة الرئيسية من البحر مباشرة ثم إلى المواسير الفرعية في باطن األرض، وك
المواسير مثقبة باتجاه الجانب الفلسطيني فإن المطلوب من هذه المواسير الفرعية إحداث تصدعات 

  . وانهيارات تؤثر في عمل األنفاق على طول الحدود
وأوضحت ذات المصادر أن مهمة تلك المواسير التي ستجري فيها المياه هي إغراق كل من يحاول 

ق المياه منها إلى النفق، باإلضافة إلى إحداث تصدعات في النفق؛ ما النجاح في عمل نفق؛ بسبب تدفُّ
  . يجعله يتهاوى في أية لحظة

 - 30وأشارت المصادر إلى أن خلف شبكة المواسير هذه يتمدد في باطن األرض جدران فوالذيةٌ بعمق 
 إلى جانب أنابيب  مترا في باطن األرض، وعالوة على وظيفة هذا الجدار في كبح جماح األنفاق35

المياه، فإنه يحافظ على التربة باتجاه الجانب المصري وعلى تماسكها، في حين تكون األضرار البيئية 
  .واالنهيارات في الجانب الفلسطيني في الجهة األمامية لهذه الجدران

لى  أن مصادر مطلعة حذرت من كارثة بيئية إذا دخلت المياه ع24/12/2009نت، .الجزيرةوأضافت 
بئر الماء الحلوة الوحيد الذي يشرب منه أهالي القطاع مما سيؤثر على السكان، مشيرة إلى تسارع وتيرة 

  . بناء الجدار
مزودة بمجسات داخل األنابيب قبل ضخ ) كابالت(وبموازاة ذلك يتم حاليا إدخال أسالك كهربائية ضخمة 

  . لت المصادر للجزيرة نتالمياه من أجل الكشف عن أماكن وجود األنفاق بحسب ما قا
  أن أمل عباسو أحمد أبودراع وصالح البلك عن مراسليها 25/12/2009المصري اليوم، وأوردت 

تواصلت  فى مناطق مختلفة   بين الحدود المصرية وقطاع غزةيأعمال الحفر فى إنشاء الجدار الفوالذ
كيب وغرس مواسير المياه من ساحل على طول الشريط الحدودى بعد االنتهاء من المرحلة األولى من تر

  .البحر المتوسط حتى منطقة البراهمة وبناء غرف للمضخات على مسافات قريبة
 يقال شهود عيان إن األجهزة المعنية بدأت نقل معدات الحفر إلى منطقة صالح الدين وبجوار الجندو

  .المجهول للبدء فى المرحلة الثانية من الحفر
 رفح المصرية يلجدار يهدد بكارثة بيئية لمخزون المياه الجوفى بمدينتا": وقالت منظمات حقوقية

والفلسطينية بعد البدء فى ضخ مياه البحر إلغراق األنفاق، كما أنه يمثل أحد العوائق االصطناعية 
  . " تؤثر بخطورة على المياه الجوفيةيوالسياسية الت

ن ي المـصري  األمنيينالخبراء  ، أن    الليل بوأمجدى   عن   القاهرة من    24/12/2009الراية، قطر،   ونقلت  
 ان تتصاعد حالة التوتر على الحدود وقد يحدث اطالق نار كثيف من قبل الفلسطينيين فى االيام                 ونيتوقع

يتمثل فى تضييق الخناق واغالق مزيداً مـن        ، المقبلة يقابله بالتبعية رد فعل عنيف من الجانب المصري          
جـارة رائجـة    مما يزيد من حصار الفلسطينيين ويقضى على ت       .. إلختراق  االنفاق بالفوالذ الغير قابل ل    

  .كانت تدر دخالً عليهم
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عماد جاد المتخصص فى الشأن الفلسطيني ان مصر تقوم االن بانشاء جـدار فـوالذى علـى                 . د ىيرو
 تقـوم  وهذا ما اثار حفيظة الفلسطينيين وقاموا باطالق النار على المعدات التى     ،، حدودها مع قطاع غزة     

بانشاء هذا الجدار وتهدف مصر من وجود هذا الفاصل فى اعماق االرض الى تـضييق الخنـاق علـى                   
حركة حماس داخل قطاع غزة بعد ان كانت االنفاق بالنسبة لهم مصدر رئيسي لتحصيل االموال وعلـى                 

 إتضحت االن   الرغم من ان الجهات الرسمية فى مصر لم تؤكد ولم تنفى وجود هذا الجدار إال أن الرؤية                
وهى ان مصر تعمل على معاقبة حماس على مواقفها االخيرة والخاصة بعرقلة اتمام المصالحة وتعطيل               

وتحاول القـاهرة تـضييق   ،، صفقة تبادل األسرى مع إسرائيل مقابل إطالق سراح الجندى جلعاد شاليط  
 ينذر بمزيداً من التوتر على      الخناق على قطاع غزة من خالل جدار فوالذى بات انشاؤه حقيقة واقعة مما            

الحدود المصرية مع القطاع وسيحاول الفلسطينيين عرقلة إتمام هذا الجدار والذى سـيؤدى الـى وقـف                 
ومة وكذلك دخـول البـضائع      ودخول االموال من الجهات التى تدعم المقا      ، تهريب السالح عبر االنفاق     

  .والسلع
 متر تحت االرض يقضى على معظـم        18ى على عمق    عماد جاد ان وجود هذا الجدار الفوالذ      .ويؤكد د 

 متـر امـراً     20عمليات التهريب التى تحدث عبر االنفاق ويجعل مسألة انشاء نفق على ابعاد اعمق من               
  ..صعباً جداً ومكلفاً للغاية 

بينما يشير جورج اسحاق المنسق العام السابق لحركة كفاية أن على مصر أن تحل قضية ازمة الحـدود                  
ويؤكد اسحاق رفضه تضييق الخناق على   ،  بين غزة بشىء من العقالنية وبعيداً عن حسابات التوتر        بينها و 

الفلسطينيين فى غزة ويقول انا مع فتح الحدود بشكل مستمرعلى أن يتم التحرك وفق إلرادة البشر مـن                  
  .الطرفين
بإطالق النـار تجـاه     جمال الجمل القنصل الفلسطيني فى مصر أن قيام البعض فى قطاع غزة             .ويعتبر د 

  .المصريين هو عمل أحمق يدخلنا نحن الفلسطينيون فى متاهات تبعدنا عن الهدف االساسي
سمير غيطاس رئيس مركز دراسات القدس ان ما تقوم به مصر االن على الحدود مع غـزة                 .ويوضح د 

  .هدفه تأمين حدودها والمحافظة عليها من اإلختراق
 معابر بين غزة وإسرائيل ولكن حماس ال توجه         6ة وأن هناك    غيطاس موقف حماس خاص   .وإستغرب د 

  .اللوم الى العدو الحقيقى
  

   على المضي في مشروعنا الوطني ولن نتراجع عنهمصممون: عباس .2
نحن مصممون على المضي في مشروعنا الوطني ولن نتراجع :  قال الرئيس محمود عباس:بيت لحم

وأضاف خالل حفل استقبال على  .م من أجل السالمعنه، ومصممون على أن نسير في طريق السال
شرف سيادته أقامته بلدية بيت ساحور وفعاليات المدينة، نحن مصممون على السالم العادل الذي يوصلنا 

 .إلى حقوقنا، السالم الذي يؤمن لنا مصالحنا ويعطينا حقوقنا حسب الشرعية الدولية
نحن مع صفقة إطالق سراح األسرى الفلسطينيين،  ":وقالترحيبه بصفقة إطالق األسرى، عباس وجدد 

ألننا نعتبر أن أي أسير فلسطيني، مهما كان ثمن إخراجه، أو ما هي األسباب إلخراجه، فهو فرحة لنا 
 .ولشعبا وعائلتنا الفلسطينية، لذلك نرحب بهذه الصفقة ونتمنى أن تتحقق في أقرب فرصة ممكنة

  24/12/2009وكالة وفا، 
  

   بماء البحر يهددان البيئةاألنفاقالجدار الفوالذي وهدم : اعة المقالةوزارة الزر .3
حذّر وزراء ومسؤولون في الحكومة المقالة في غزة من خطورة ما سيترتب على :  حامد جاد- غزة

  .الجدار الفوالذي الذي تبنيه مصر على حدودها مع قطاع غزة من أضرار في قطاعي البيئة والمياه
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ة في الحكومة المقالة محمد اآلغا في كلمة ألقاها خالل ندوة عقدتها وزارته أمس وأكد وزير الزراع
أن استمرار مشروع بناء الجدار الفوالذي ينذر بكوارث " األبعاد البيئية والمائية للجدار الفوالذي"بعنوان 

لبحر لضخها  الجانب المصري سيستعين بمياه اأنوبين  .بيئية ومائية ويشكل خطراً على التربة في غزة
في أعماق األنفاق من اجل هدمها األمر الذي سيتسبب في تلوث المياه الجوفية نتيجة وصولها إلى 
الخزان الجوفي، وفي الوقت ذاته سيقضى على األنفاق التي باتت في ظل الحصار اإلسرائيلي المفروض 

  .نشكل نافذة رئيسية لتزويد أهالي غزة باحتياجاتهم المختلفة
 الرئيس المصري محمد حسني مبارك وكافة األطراف الدولية واإلسالمية والمؤسسات البحثية ودعا األغا

  .والحقوقية إلى العمل على منع إقامة مشروع الجدار الفوالذي الذي  وصفه بالكارثي
واعتبر األغا أن فكرة إنشاء جدار على الحدود مع غزة من شأنه محاصرة شعب بأكمله، موضحاً أن 

  .لدولية ال تسمح ألي دولة أن تمنع دولة أخرى من االستفادة من المخزون الجوفي للمياهالقوانين ا
  25/12/2009الغد، األردن، 

  
  ضخ مياه البحر في أنابيب الجدار الفوالذي سيتسبب بكارثة بيئية: رئيس بلدية رفح .4

 البحر شديدة  حذر عيسى النشار، رئيس بلدية رفح الفلسطينية، من إقدام مصر على ضخ مياه:رفح
الملوحة في األنابيب التي غُرست على طول الحدود المصرية الفلسطينية إلنشاء الجدار الفوالذي، كاشفاً 
أن عدداً من األنفاق وخطوط إمداد غزة بالوقود قد تضررت بسب إنزال هذه المواسير، وذلك قبل ضخ 

  . الفوالذية إلى المنطقة الحدوديةالمياه فيها، مؤكداً في الوقت ذاته وصول شاحنات تحمل األلواح
من الصعب أن ترى من الجانب الفلسطيني بشكل مباشر ماذا يدور ": "قدس برس"وقال النشار لوكالة 

هناك في الجانب المصري، فنرى الرافعات الكبيرة تعمل فقط، والذين نزلوا إلى األنفاق رأوا المواسير 
لغونا أن هناك شاحنات تنقل هذه الصفائح من داخل ولكن بالنسبة للصفائح فشهود من داخل مصر أب

 كيلو مترا، متوقعا 5واستبعد رئيس بلدية رفح أن يكون الجدار قد قطع مسافة  ".مصر إلى منطقة الحدود
وكشف أن بعض األنفاق التي نزلت فيها المواسير، وبعض  . عديدة لتنفيذهأشهرأن يحتاج المشروع إلى 

  .اع تضررت كذلكخطوط الوقود التي تمد القط
وكشف رئيس بلدية رفح الفلسطينية أنهم حاولوا التواصل مع نظرائهم في منطقة رفح المصرية والعريش 
لمعرفة ما يدور في الجانب المصري ولكن لم يردوا عليهم، متوقعا أن يكون رؤساء البلديات المصريين 

  .ية في القاهرةفي تلك المنطقة ممنوعين من التواصل معهم بأمر الحكومة المركز
واضح أن هناك ضغط أمريكي إسرائيلي على مصر إلقامة هذا : "وقال رئيس بلدية رفح الفلسطينية

الجدار، ومصر تقول أن هناك أشياء أخرى غير الجدار ويبدوا أن لديهم برنامج كامل متكامل لتشديد 
  .، حسب قوله"الحصار على غزة

  24/12/2009 قدس برس،
  

  دولي لم يقم بدوره إلنهاء حصار غزةالمجتمع ال: الخضري .5
حمل رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري المجتمع الدولي جانباً من  :غزة

المسؤولية عن تواصل الحصار اإلسرائيلي المضروب على قطاع غزة منذ ثالث سنوات وعدم إعادة 
الخضري في تصريحات صحفية وصلت وقال  .إعماره رغم مرور عام على الحرب اإلسرائيلية

المجتمع الدولي لم يقم بدوره المطلوب أخالقياً وقانونياً وإنسانياً تجاه "إن : أمس، نسخة عنها" فلسطين"
  ".إنهاء حصار غزة وبدء إعادة إعمار ما دمره جيش االحتالل في الحرب

علنية تظهر تأييداً وتعاطفاً نستمع من مسؤولين ومنظمات حقوقية ودولية لتقارير وتصريحات : "وأضاف
مع الشعب المحاصر، لكن ذلك لم يترجم حقيقةً وتحركاً على أرض الواقع رغم وجود تأييد وتعاطف 
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وأشار إلى أن مواقع عدة تم استهدافها  ".شعبي في أوروبا ضد الحصار، إال أن الحكومات لم تقم بدورها
لك من خطر على حياة المواطنين والبيئة وذلك في الحرب مازالت أنقاضها في المكان رغم ما شكله ذ

  .بسبب ضعف اإلمكانيات وعدم وجود آليات متطورة تسمح بإزالتها خاصة المنازل المرتفعة منها
  25/12/2009صحيفة فلسطين، 

  
  ها دولياًتخالل حرب غزة ويجب محاكم" جرائم حرب "سبع ارتكبت "إسرائيل": البرغوثيمصطفى  .6

 مصطفى البرغوثي، األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، إلى تقديم المسؤولين  دعا النائب:رام اهللا
وقال في  ".على ما اقترفوه من جرائم حرب خالل العدوان على غزة"اإلسرائيليين إلى المحاكم الدولية 

على نسخة منه، بمناسبة قرب حلول الذكرى األولى للحرب اإلسرائيلية " قدس برس"بيان مكتوب وصل 
 طفل، 400 مواطنين معظمهم من المدنيين العزل، بما في ذلك أكثر من 1410إن إسرائيل قتلت "غزة، 

واستخدمت أسلحة محرمة دولية مثل الفسفور األبيض وقنابل الدمدم وقنابل تطلق شظايا لقطع األطراف 
لمدارس والمؤسسات مما أدى إلى بتر أطراف المئات من المواطنين غالبيتهم من األطفال واستهداف ا

  ".العامة والمنازل اآلهلة بالسكان
االعتداء على المدنيين وقتلهم : إسرائيل ارتكبت سبع جرائم حرب في قطاع غزة وهي"وأشار إلى أن 

واالستخدام المفرط للقوة ومنع وصول الطواقم الطبية للمواطنين والجرحى واالعتداء على الفرق 
ير البيئة والبنية التحتية وفرض حصار متواصل على القطاع، وأن كل والمراكز والمؤسسات الطبية وتدم

  ".واحدة من تلك االنتهاكات تشكل جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي
إلى محكمة الجنايات الدولية لمالحقة مجرمي الحرب " غولدستون"ودعا النائب البرغوثي إلى نقل تقرير 

الهاي الخاص بالجدار العازل، الذي أقامته السلطات اإلسرائيلية على اإلسرائيليين، وكذلك استثمار قرار 
يجب نقل القرار فوراً إلى األمم المتحدة واستثمار "طول أراضي الضفة الغربية المحتلة، مشيراً إلى أنه 
  .ل، كما قا"األجواء الدولية للمطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل

  24/12/2009 قدس برس،
  

  األحد القادم" حرب الفرقان"ة تعلن انطالق فعاليات إحياء ذكرى الحكومة المقال .7
وأعلن . أعلنت الحكومة المقالة عن إطالق فعاليات الحملة الوطنية إلحياء الذكرى األولى للمحرقة :غزة

وزير الثقافة في الحكومة أسامة العيسوي خالل مؤتمر صحافي أمام مجمع الوزارات المدمر في غزة، 
  .ق الفعاليات المقرر أن تبدأ األحد الموافق السابع والعشرين من الشهر الحاليأمس، عن إطال

وقال العيسوي إن الفعاليات ستبدأ بإزاحة الستار عن لوحة الشرف لشهداء المحرقة في مقر الشرطة في 
واستهجن بشدة ضعف الحراك الدولي الرسمي مع تداعيات الحرب، واإلصرار على الصمت . مدينة غزة

  . جريمة الحصارإزاء
  25/12/2009الخليج، 

  
  دولياً األجهزة الفلسطينية تمهيداً لمالحقتها يطالبون بتوثيق انتهاكاتالوزراء والنواب األسرى  .8

طالب الوزراء والنواب األسرى في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية، أبناء الشعب الفلسطيني : رام اهللا
منية، بتوثيق هذه االنتهاكات لدى المؤسسات الحقوقية واإلنسانية الذين تضرروا من قمع أجهزة السلطة األ

  .الرسمية منها والشعبية المحلية والدولية؛ وخاصة األوروبية
إن هذا التوثيق ضروري ومهمٌّ "وقال الوزراء والنواب األسرى من حركة حماس في بيان أصدروه 

ة السلمية، ولسحب البساط من تحت أقدام لمواجهة قمع وديكتاتورية السلطة من خالل الطرق والمقاوم
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رجاالت السلطة الذين يحاولون من خالل جرائمهم تلك استفزاز أبناء الشعب الفلسطيني، ودفعهم وجرهم 
  .، حسب تعبيرهم"الستخدام وسائل عنف وردات فعل من أجل تبرير ما يقومون به من جرائم

قت منذ شهرين، وفق خطة مدروسة من داخل وكشف الوزراء والنواب األسرى عن حملة كانت قد انطل
السجون والمعتقالت اإلسرائيلية؛ حيث تم التواصل مع مؤسسات حقوقية أوروبية والمفوض السامي 
لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة، وأن فريقًا من المحامين المتطوعين وغير المتطوعين يزورون 

 تقديم شهادات خطية وشفوية مشفوعة بالقسم أمام لجان األسرى الذين تضرروا من قمع السلطة؛ حيث تم
  .من األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي

وأعرب الوزراء والنواب األسرى عن أسفهم عن مستوى التنسيق األمني الذي وصل بين األجهزة 
ة األمنية السلطوية والكيان الصهيوني؛ حيث أشار الكثير من هؤالء األسرى بأن األجهزة األمني
  .الصهيونية قد واجهتهم بما تم انتزاعه منهم من اعترافات تحت وطأة وشدة التعذيب في سجون السلطة

ولم يستبعد الوزراء والنواب أن تكون الخطوة القادمة هي رفع قضايا أمام المحاكم والمؤسسات الدولية 
ت والجرائم الدولية ضد محمود واألوروبية والعربية واإلسالمية والفلسطينية؛ ومن ضمنها محكمة الجنايا

عباس ورئيس حكومته، ورؤساء األجهزة األمنية، ومدراء األجهزة في المحافظات، ومسؤولي التحقيق، 
  .وكل العناصر التي شاركت باالعتقال والتعذيب وانتهاك حرمات البيوت والمؤسسات

  24/12/2009 قدس برس،
  

   سجن تابع للحكومة المقالةسلفية تعلن هروب أحد قادتها منالجماعة ال: غزة .9
 أحد كبار قادة الجماعة في أنكشفت الجماعات السلفية الجهادية في قطاع غزة :  فتحي صباح-غزة 

وقال أحد أبرز القيادات السلفية . القطاع تمكن من الهرب من سجن أمني حصين تابع لوزارة الداخلية
محمود طالب الملقب أبو المعتصم المقدسي تمكن القيادي " إن "أبو حمزة المقدسي"الجهادية في القطاع 

فيه إلى جانب عدد من ) محتجزاً(من الهرب من السجن األمني التابع لحكومة حماس في غزة الذي كان 
  ."إخوانه من عناصر وقيادات الجماعة المعتقلين لدى جهاز األمن الداخلي

السجن األمني التابع "كيف هرب من  عن الحال الصحية للقيادي طالب ومتى و"أبو حمزة"ولم يكشف 
 جهاز األمن "الحياة" إلىواتهم في تصريح أرسله أمس . "لحماس المحاط دوماً بعدد كبير من رجال األمن

 معتقالً من عناصر الجماعات السلفية الجهادية في مكان أمني في غزة 30باحتجاز نحو "الداخلي 
ألجهزة األمنية التابعة لحماس تقوم بإخالء المقر واإلبقاء ا"وقال إن . "معرض لعملية استهداف إسرائيلية

 في "على العناصر المجاهدة والمطلوبة من إخواننا في الجماعات في مكان احتجازهم من دون إخالئهم
  . للمقرإسرائيليحال وجود تهديد أمني أو احتمال قصف 

)  على القطاعاألخيرة(ء الحرب تعرض أثنا"وأضاف أن المقر األمني المقصود الذي لم يسمه باالسم 
وطالب الحكومة المقالة .  المحتجزين فيه" استشهاد عدد كبير من الفلسطينيينإلىلغارات عنيفة أدت 

 الخطر بعد إلىباإلفراج الفوري عن عناصر الجماعات السلفية الجهادية خوفاً من تعريض حياتهم "
  ."تهديدات العدو اإلسرائيلي بشن حرب جديدة على غزة

  25/12/2009الحياة، 
  

   العرض اإلسرائيلي غير مقبولّد وتع بصفقة األسرى"مرونة"حماس مستعدة إلبداء ": الحياة" .10
أن العرض اإلسرائيلي الذي " الحياة"لـ " حماس"أكدت مصادر في حركة :  جيهان الحسيني-القاهرة 

ي اإلسرائيلي المحتجر في غزة نقله الوسيط األلماني في صفقة تبادل األسرى مقابل إطالق سراح الجند
قيادات الحركة تجري حالياً مشاورات وتقوم بعملية "، لكنها أشارت إلى أن "غير مقبول"غلعاد شاليت 

  ". تقويم لبلورة موقف محدد تنقله إلى الوسيط



  

  

 
 

  

            9 ص                                     1649:         العدد       25/12/2009 الجمعة :التاريخ

، معتبرة أن "صفقة إبعاد، وليس صفقة تحرير أسرى"ووصفت المصادر العرض اإلسرائيلي األخير بأنه 
مثل إبراهيم حامد " حماس"إسرائيل إطالق سراح أسماء بارزة من قيادات الجناح العسكري لـ رفض 

يعني أن إسرائيل غير جادة في عملية "وجمال أبو الهيجا وعبداهللا البرغوثي وعباس السيد وحسن سالمة 
  ".قبل بههذا العرض يجعلنا نتردد في قبول الصفقة ألنه لم يعط الحركة ما يمكن أن ت... التفاوض

، لكنها أشارت إلى "إسرائيل ستنتظر طويالً إذا لم تدفع الثمن مقابل إطالق سراح شاليت"وحذرت من أن 
مقابل إبعاد عدد بسيط محدود "، في حال رأت أن الصفقة يمكن أن تتوقف "مرونة"إلبداء " حماس"استعداد 

األراضي الفلسطينية، سواء في معظم المفرج عنهم يجب أن يبقوا في "وشددت على أن ". من األسرى
  ". واإلبعاد خارج فلسطين مبدأ مرفوض. الضفة أو غزة

  25/12/2009الحياة، 
 

  حماس مختلفان حول إتمام صفقة األسرىجناحان في ":  األوسطالشرق" .11
قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن وفدا من حركة حماس في غزة برئاسة محمود : صالح جمعة: القاهرة

توجه اليوم إلى القاهرة ومنها إلى دمشق، للقاء قيادات حركة حماس فى دمشق، لحسم موقف الزهار، سي
  .الحركة من العرض اإلسرائيلي بشأن صفقة تبادل األسرى بالجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط

يطالب بإنهاء ) معظم أعضائه من الداخل(وأوضحت المصادر أن هناك خالفا داخل حماس بين جناح 
بقا للعرض األخير، يرى جناح آخر يقوده خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة، عدم الصفقة ط

  .إمكانية تجاوز أي من هذه القيادات الكبيرة حتى ال تفقد الصفقة بريقها أو قيمتها
وأوضحت المصادر أن حماس مصممة على اإلفراج عن جميع من في القائمة، ولن تفرط في أي اسم 

في ما تقبل بمبدأ اإلبعاد إلى الدولة التي يختارها األسير، وليس كما تريد إسرائيل من هذه األسماء، 
وألمح المصدر إلى أن الصفقة في . تحديد دولة أوروبية يذهبون جميعا إليها ويوضعون تحت المراقبة

ضوء الموقف اإلسرائيلي المتشدد الرافض لإلفراج عن هؤالء التسعة الذين يعتبرون من أخطر 
 450خاص على أمن دولة إسرائيل، وكذلك موقف حماس التي تصر على اإلفراج عن قائمة الـ األش

 .بالكامل ولن تستثني أحدا، يمكن أن تؤجل الصفقة عدة شهور
 25/12/2009الشرق األوسط، 

  
  "غير مقبولة"ضبط الحدود أمر غير مكروه لكن سياسة بناء الجدران : الزهار .12

قال الدكتور محمود الزهار، القيادى فى : ء ـ صالح البلك وأحمد أبودراع فتحية الدخاخنى، وشمال سينا
مسألة ضبط الحدود بين البلدان أمر غير مكروه، لكن سياسة إنشاء الجـدران غيـر               "حركة حماس، إن    

  .، وذلك فى سياق تعليقه على البدء فى إنشاء جدار فوالذى بين قطاع غزة واألراضى المصرية"مقبولة
ـ " رالزها"وقال   المنطقة الحدودية بـين الجـانبين المـصرى    "ـ إن " المصرى اليوم"ـ فى تصريحات ل

والفلسطينى منطقة للعائالت واألسر المترابطة، والتجارة عبر األنفاق تكون بين أناس عـاديين، قـاموا               
  ".بحفرها، وال دخل لحكومة حماس أو الحكومة المصرية فيها

ق النار على الجانب المصرى واستهداف المعدات العاملة فـى          عن رفضه حوادث إطال   " الزهار"وأعرب  
". مرفوضاً تماماً وغير مقبول ال مـن الجانـب المـصرى وال الفلـسطينى             «إنشاء الجدار، معتبراً ذلك     

استمرار األعمال الخاصة بإنشاء الجدار الفوالذى، حيث تقوم معدات بـزرع           " المصرى اليوم "ورصدت  
  .ية فى مناطق بالشريط الحدودى، خاصة شمال بوابة صالح الديناألنابيب واأللواح الفوالذ

  24/12/2009المصري اليوم، 
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  لمواجهة االحتالل  إلى غزة السالح المناسبإدخالمن حقنا : أبو عبيدة .13
قال الناطق الرسمي باسم كتائب القسام ابو عبيدة في ساعة متأخرة من :  ماهر ابراهيم والوكاالت-غزة 

نحن نتمنى .. نحن ال نتمنى الحرب"لماضية وهو يأخذ له ساترا في بستان في قطاع غزة الليلة قبل ا
ولكن اذا فرضت علينا أي معركة فنحن جاهزون بكل ما نملك من عناصر .الهدوء والسالم لهذا الشعب

 ".بشرية وبكل ما نملك من قوة لمواجهة أي حرب وأي جريمة صهيونية وأي اعتداء مهما كان حجمه
العدو يطور من أسلحته "واضاف ".حماس ليس أمامها اي خيار سوى تطوير ترسانتها"  ابو عبيدة انوقال

ولذلك من حقنا استخدام أي سالح نراه مناسبا وأن ندخل أي سالح .ويستخدم ضدنا أسلحة محرمة دوليا
 ". نراه مناسبا في معركتنا مع االحتالل وهي معركة متواصلة

  25/12/2009البيان، اإلمارات،  
 

 حماس تقلل من أهمية الدعوى التي رفعها إسرائيليون أمام القضاء البلجيكي .14
امس من أهمية الدعوى التي رفعها إسرائيليون أمام القضاء البلجيكي، للمطالبة " حماس" قللت حركة

ئيل  من قادة الحركة إثر اتهامهم بجرائم حرب، واعتبرتها محاولة يائسة إلنقاذ صورة إسرا10باعتقال 
محاولة يائسة لن تفلح في "سامي ابو زهري رفع الدعوى بأنه "حماس "ووصف الناطق باسم  .أمام العالم

 ". تشويش الصورة أو إنقاذ صورة االحتالل أو تخلصه من المالحقات أينما ذهب
  25/12/2009البيان، اإلمارات،  

 
  لسالح خارج المخيماتالعقبات المتعلقة با لقاء الحريري ـ األسد ذلّل: أبو العينين .15

عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية وحركـة فـتح          ، أن   25/12/2009المستقبل،  ذكرت  
اعتبر ان زيارة الرئيس سعد الحريري الى سوريا ولقاءه الرئيس السوري بشار             اللواء سلطان ابو العينين   

سالح الفلسطيني خارج المخيمات والـذي يعـود      االسد قد ذلّلت الكثير من العقبات الموجودة والمتعلقة بال        
ان الحرص اللبناني على العالقة الصحيحة والسليمة مع سوريا سيكون          : "وقال. لجهة فلسطينية معارضة  
  ".له االرتدادات االيجابية

ان ما يتفق عليه اشقاؤنا اللبنانيون حول السالح الفلسطيني ال اظن ان هناك مـن يـستطيع ان                  "واضاف  
  ".استعداد الفلسطينيين االلتزام بتنظيم السالح داخل المخيمات"مؤكدا ، "يرفضه
ما ترتأيه الحكومة اللبنانية لن نعترض عليه الننا ضيوف في هذا البلد الذي نكن له كـل محبـة                   : "وقال

  ".ونحترم سيادته
 عقد في المقـر     جاء كالم ابو العينين في اعقاب اجتماع استثنائي وطارئ لمسؤولي حركة فتح اقليم لبنان             

  .العام لحركة فتح في مخيم الرشيدية
لقـد حظيـت    : "واستبشر ابو العينين خيرا بالحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الرئيس سعد الحريري وقال           

هذه الحكومة باالجماع وهذا مبعث أمل وخير لشعبنا الفلسطيني المقيم في لبنان بعيدا عن السجال الـذي                 
البيان الوزاري الذي لحظ فقرة تتعلق بالشأن الفلسطيني سيكون له          " الفتا الى ان     ،"كان يجري في السابق   

  ".انعكاسات ايجابية علينا كفلسطينيين على صعيد إقرار حقوقنا االجتماعية
ان الخيـار قـد حـسم       : "اما في ما يتعلق بالشأن الفلسطيني الداخلي ال سيما على الساحة الفتحاوية فقال            

 القادمة ستشهد حالة استنهاض فعلي للحركة في كل المخيمـات           واأليام لحركة فتح     هناك مرجعية  وأصبح
  ".الفلسطينية في لبنان

 ان االجتماع الذي حضره     ، جنوب لبنان  الرشيدية من   حسين سعد عن  ،  25/12/2009السفير،  وأضافت  
سـي االوضـاع    في لبنان، تنـاول بـشكل اسا      " فتح"ابو العينين بصفته الجديدة مشرفا عاما على حركة         

وذكرت المصادر ان القيـادة الجديـدة الحاليـة سـتقود     . التنظيمية واعادة ترتيب وضع قيادة اقليم لبنان      
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االوضاع الحركية لمدة ستة اشهر على ان يليها مؤتمر استثنائي يصار من خالله الى انتخاب قيادة جديدة                 
 ". ا الحق الحصري في المساءلة والمحاسبةليست مشاعا وله"وأكد ابو العينين ان الحركة  . القليم لبنان

  
   مخيمات لبنان بين أجنحة فتح أو بينها وبين حماسخشية من توتّرات في": األخبار" .16

أبدت أوساط أمنية متابعة خشيتها من انعكاس تعيين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قيادة جديـدة                
ات الفلسطينية، وخاصة مخيم عين الحلوة، وال سيما        لحركة فتح في لبنان، على الوضع األمني في المخيم        

أن اثنين من قادة العسكر في فتح في لبنان قد استُبعدا، وهما منير المقدح ومحمد عيـسى عبـد الحميـد                     
  .عن أي دور فاعل داخل التركيبة الجديدة" اللينو"الملقّب بـ

 حركتي فتح وحماس أو بين      وأشارت هذه األوساط إلى أن الخوف هو من حصول اضطرابات سواء بين           
أجنحة حركة فتح، فيما أشارت مصادر أخرى إلى اجتماع عقد برئاسة سلطان أبو العينيين وأبدى بعض                

 .المشاركين فيه خشيتهم من حصول توترات داخل المخيمات في لبنان
  25/12/2009األخبار، 

  
  شتراكيوفد من حماس يبحث الوضع الفلسطيني في لبنان مع الحزب التقدمي اال .17

قام وفد من القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان برئاسة المسؤول السياسي للحركة في لبنان : بيروت
علي بركة بزيارة لمقر العام للحزب التقدمي االشتراكي في وطى المصيطبة، والتقى أمين سر الحزب 

فلسطيني بشكل عام، المقدم شريف فياض بحضور وفد من قيادة الحزب، حيث تم استعرض الوضع ال
  .والوضع الفلسطيني في لبنان بشكل خاص وبكل تفاصيله

في لبنان علي بركة في تصريح صحفي مكتوب أرسل نسخة " حماس"وأوضح المسؤول السياسي لحركة 
أكد على أن قضية الالجئين الفلسطينيين في لبنان هي قضية سياسية " حماس"أن وفد " قدس برس"منه لـ 

، والوجود الفلسطيني في لبنان هو وجود قسري ومؤقت وناتج عن االحتالل الصهيوني بالدرجة األولى
لفلسطين والحل الوحيد لقضية الالجئين يكون بعودة الالجئين الفلسطينيين الى بيوتهم وديارهم األصلية 

  .في فلسطين
لفلسطينية بشكل عام لقد أعربنا عن تقديرنا لموقف الحزب التقدمي االشتراكي الداعم للقضية ا: "وأضاف

   واتفقنا على تفعيل. ولحقوق الالجئين الفلسطينيين في لبنان بشكل خاص وخاصة حق التملك وحق العمل
في لبنان وقيادة الحزب التقدمي االشتراكي من اجل رفع الظلم " حماس"التواصل والتنسيق بين قيادة 

 الحقوق المدنية واالنسانية عبر تشريعات والحرمان عن الشعب الفلسطيني في لبنان، والعمل على اقرار
  .، على حد تعبيره"تصدر عن مجلس النواب اللبناني على قاعدة التمسك بحق العودة ورفض التوطين

 24/12/2009قدس برس، 
  

   " الحرس الثوري"مشعل يطلب من طهران كبح استعالء ": السياسية الكويتية" .18
د مشعل مـن طهـران تنظـيم العالقـة مـع وزارة             خال" حماس"طلب رئيس المكتب السياسي لحركة      

مـن  ، مع كوادر الحركة  " الحرس الثوري "¯في ظل التعامل الفظ واالستكباري ل     ، االستخبارات اإليرانية 
  .أجل السيطرة على مجمل نشاطاتها وتصرفاتها

أن مشعل طلب ذلك خالل لقائه رئيس المجلـس         ، أمس، "السياسة"¯ل" حماس"وكشفت مصادر مقربة من     
وذلك بعد أن وصلت    ، بدمشق في العاشر من ديسمبر الحالي     ، االعلى لالمن القومي االيراني سعيد جليلي     

تتحدث عن التدخل الفظ لعناصـر      "إليه شكاوى عدة من قبل أعضاء وكوادر قيادية متوسطة في الحركة            
شابه تـصرفاتهم   بشكل ي ، وتصرفاتهم التي يشوبها التكبر واالستعالء    ، الحرس الثوري في شؤون الحركة    

  ". منذ تولي حسن مهدوي منصب قائد فيلق لبنان في قوة قدس التابعة للحرس" حزب اهللا"تجاه عناصر 
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تـوفير االسـتقرار للعالقـة بـين الحركـة ووزارة           "وأوضحت المصادر أن هدف خطوة مشعل هـو         
يالً عـن العالقـات     كي تكون بـد   ، ومهرها بموافقة المرشد األعلى علي خامنئي     ، االستخبارات االيرانية 

  ". المتوترة بين الحركة والحرس الثوري
تعمل على تضييق مجال عمل وزارة اإلسـتخبارات        "التابعة للحرس   " قوة قدس "ولفتت المصادر إلى أن     

بهدف السيطرة على مجمل نشاطات وتوجهـات       ، وتبذل كل في وسعها لقطع العالقة بينهما      ، "حماس"مع  
وذلـك فـي    ، او العسكرية بما يالئم مصالح الحرس الثوري ويخدم أهدافه        سواء السياسية منها    ، الحركة

  ". إطار التنافس المستمر بين أجهزة األمن االيرانية داخل الجمهورية اإلسالمية وخارجها
 كان أحـد المواضـيع      اإليرانيةووزارة االستخبارات   " حماس"وأكدت المصادر أن موضوع العالقة بين       

خالل زيارته التي قام بها     ، شعل خالل لقائه خامنئي والرئيس محمود أحمدي نجاد       المركزية التي ناقشها م   
  . األسبوع الماضي الى طهران

ووزارة " الحـرس الثـوري   "و" حماس"واستبعدت المصادر حدوث تغيير جذري في مثلث العالقات بين          
إذ ، الجهـازين وذلك ألن طهران ال ترغب في وضع حدود فاصلة بـين عمـل              ، االستخبارات االيرانية 

بما يحـول دون    ، تستفيد من الوضع القائم الذي يضمن فعلياً رقابة دائمة ومستمرة لكل جهاز على اآلخر             
  ". حماس"تقديم تقارير محورة أو تشويه الوقائع حول العالقة مع حركة 

  25/12/2009السياسة، الكويت، 
  

  "ت الهابطةالنشاطا" برعايتها سلطة حماس تحاكي سلطة عباس :حزب التحرير .19
 وجه المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في فلسطين، انتقادات شديدة اللهجة الى حركة حماس، :بيت لحم

النشاطات الهابطة والمشاريع الغربية الهادفة إلى "لرعايتها ما أسماه بـ" سلطة عباس"متهما اياها بمحاكاة 
  .إفساد المسلمين وأبنائهم

حماس عن مسابقة الرقص وعن غيرها من النشاطات التي تشارك أن سكوت سلطة " وشدد الحزب على
فيها وتسمح بها أمالً في أن تكون أدلة للغرب على انفتاح حماس وقبولها بتطبيق األفكار والمفاهيم 

  ".الغربية تحت حكمها، لهو جريمة نكراء، وإثم عظيم
  24/12/2009وكالة معاً، 

  
  د بشق كديمانتنياهو يعرض على ليفني ائتالف حرب ويهد .20

عرض رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، على رئيسة حزب          : برهوم جرايسي  - الناصرة
على خلفيـة   "المعارض تسيبي ليفني االنضمام الى حكومته، ولكن من دون تسلم حقائب وزارية،             " كديما"

المعـارض فـي العـام      " وتحير"وشبه نتنياهو األمر بانضمام حزب      . ، حسب زعمه  "التهديدات األمنية 
 الى الحكومة عشية عدوان حزيران، وهو ما يعني أن رئيس الوزراء ينحو نحو تشكيل حكومـة                 1967
  .حرب

وجاء هذا في اللقاء الدوري لرئيس الحكومة مع زعيمة المعارضة، بموجب القانون الملزم، مـن أجـل                 
ة والسرية، إال أن هذا اللقاء جرى في        اطالع زعيم المعارضة على التطورات األمنية والسياسية الحساس       

ظل أجواء توتير في الساحة الحزبية اإلسرائيلية، إثر انكشاف محاوالت نتنياهو، ومعه وزير الحرب لديه               
، أكبر األحـزاب البرلمانيـة، واضـعاف        "كديما"من أجل شق حزب     " العمل"إيهود باراك، زعيم حزب     
  .المعارضة بزعامة ليفني

ض نتنياهو مباشرة، وقالت لوسائل اإلعالم، إن هذا يتطلب محادثات أطـول مـع              ولم ترفض ليفني عر   
نتنياهو، لمعرفة ما إذا األمر مناورة فاسدة نتنة أخرى يقودها نتنياهو أم أن األمر جدي، وفي حال كـان                   

  .كما قالت ليفني" كديما"جدي فإن األمر سيحتاج الى قرار في مؤسسات حزب 
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المعـارض،  " كـديما "ة محاوالت االنشقاق في الكتلة البرلمانيـة لحـزب          وتواصلت أمس تداعيات قضي   
وهاجمت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية الفساد الذي ينضح من هذه المحاوالت، إذ أن نتنياهو قـدم وعـودا                 

، بلغت تكلفتها ماليين الـدوالرات سـنويا،        "كديما"ألعضاء الكنيست الذين يفكرون باالنشقاق عن حزب        
ب جديدة سيحدثها نتنياهو في حكومته، التي تعتبر األكبر في تاريخ إسرائيل، لكونها تـضم               لتمويل مناص 

  . وزيرا وتسعة نواب وزير30
  25/12/2009الغد، األردن، 

  
   من االنهيار"كاديما"المطلوب انتخابات داخلية إلنقاذ : موفاز .21

" كاديمـا " ليفني ، ورئيسه حزب      تلقت زعيمة المعارضة اإلسرائيلية تسيبي    : حسن مواسي  -باقة الغربية   
 من أعضاء   6ضربتين موجعتين امس ، وذلك اثر نجاح رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إقناع              

باالنسحاب من الحزب ، فيما دعا الرجل الثاني في الحزب شاؤول موفـاز إلـى إجـراء                 " كاديما"كتلة  
  .من الشرخ" كاديما"قاذ انتخابات مبكرة لرئاسة الحزب لتفادي االنهيار وإن

 12الحاكم إجراء اتصاالت مـع      " الليكود"ونقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية اعتراف مسؤولين في حزب         
، والذين ابدوا نيتهم لالنسحاب من الحزب ، مشيرين إلى ان سبعة نواب قـد اتخـذوا                 " كاديما"نائبا من   

  .ئيس الوزراء يريد أكثروبناء على رغبة ر" الليكود"قرارا بهذا الشأن ، وان 
، وأعلن عن تشكيل    " كاديما"ويشار إلى ان النائب ايلي افاللو كان أول النواب الذين أعلنوا انسحابهم من              

إلـى معـسكر اليـسار    " كاديما"إنها تسعى لنقل  : كتلة فردية كونه فقد ثقته بقيادة تسيبي ليفني ، التي قال          
  .مةوتفضل مصالحها الشخصية على المصلحة العا

فيما لفتت القناة األولى من التلفزيون اإلسرائيلي ة الى ان هناك ستة نواب وقعوا على اتفاق بـالحروف                  
األولى يتعهدون بموجبه باالنسحاب من حزبهم األم ، إذ إن أفاللو تسود عالقة متوترة بينه وبين ليفني ،                  

  ". كاديما"وقد ابلغها االربعاء عن انسحابه من 
  25/12/2009الدستور، 

  
   لاللتفاف على قرار تجميد االستيطان"إسرائيليةتعديالت " .22

كشفت إذاعة الجيش امس عن تعديالت ستقرها الحكومة اإلسرائيلية في األيـام            :  وكاالت –القدس المحتلة 
ويأتي . القريبة على قرار تجميد البناء في المستوطنات الذي لم يمض شهرا على إقراره من قبل الحكومة               

 عقب جلسات نقاش مطولة بين مجالس االستيطان والطاقم الخاص الذي شكله رئيس الحكومة              هذا القرار 
نتنياهو والذي يضم وزير الدفاع ايهود باراك الوزير بني بيغن وسكرتير الحكومـة هـاوزنر و منـسق                  

  .عمليات الحكومة في مناطق السلطة دان غوت
إلدخال بعض التعديالت على قرار تجميد      " رمانف"وبعد استشارات قانونية عديدة قررت الحكومة إصدار        

عمليات البناء في المستوطنات ، وتتضمن إعادة صالحيات التخطيط والبنـاء إلـى رؤسـاء المجـالس                 
كما تتضمن التعديالت تقديم استثناءات لمن قـام بـشراء          . االستيطانية كما كان الوضع قبل قرار التجميد      

البناء و التطـوير المـستحقة للـسلطات المحليـة فـي            قطعة أرض وقدم خطط ترخيص ودفع أموال        
  .المستوطنات بعد تقديمه طعونا أمام المحاكم

 اسرائيلي عشية تجنيدهم فـي الجـيش رفـض اي امـر بتفكيـك      200من ناحية ثانية ، تعهد اكثر من     
  .المستوطنات في الضفة الغربية

  25/12/2009الدستور، 
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  قوات االحتالل تنتحل صفة الطواقم الطبية الفلسطينية لتنفذ عمليات اعتقال: "معاريف" .23
، مهمتهـا   " المـستعربين "كشفت صحيفة عبرية النقاب عن قيام قوات االحتالل بإنشاء وحدة خاصة من             

" معاريف"وذكرت صحيفة    .التنكُّر بزي طواقم اإلسعاف الفلسطيني وخطف الفلسطينيين ورجال المقاومة        
إنما هو العتقال المتظـاهرين والمحتجّـين مـن         " المستعربين" أنّ قيام االحتالل بتجنيد عدد من        العبرية

المواطنين الفلسطينيين ورجال المقاومة ، موضحا أن تلك الوحدة لم تترك حيلـةً أو وسـيلةً للتنكًّـر إال                   
ة الطـواقم الطبيـة     وأوضحت أنه من تلك الوسائل انتحـال صـف         .واستخدمتها لتنفيذ عملياتها الخاصة   

لتبرير توقفهم في بعض    : الفلسطينية والتنكُّر بزيّ اليهود المتدينين واالحتجاج بحدوث عطل في سيارتهم         
وذلك لمباغتة الفلسطينيين في أماكن غيـر متوقعـة         : األماكن ، إضافةً إلى التنكُّر بمالبس عربية بدوية       

شرطيّا صهيونيّا ، وأقيمت في نهايـة شـهر تمـوز            17تضمّ  " المستعربين"وأكدت أن وحدة     .واعتقالهم
  . عملية اعتقال40 - 30الماضي ، مؤكدا أنهم يسجّلون شهريّا ما بين 

  25/12/2009الدستور، 
  

  انخفاض نسبة التجند للجيش اإلسرائيلي: تقرير .24
لرئيس ، اليوم األربعاء، إلى ا"المجلس لسالم الطفل"بين تقرير إحصائي سنوي قدمه ما يسمى بـ

  اإلسرائيلي شمعون بيرس، أن هناك تراجعا في نسبة الشباب اليهود المتجندين للجيش، 
، التراجع في نسبة الشباب المتجندين للجيش، حيث وصلت إلى 2008وتواصل في العام الماضي، 

 وصلت 1992وللمقارنة، ففي العام . في وسط اإلناث% 58.5في وسط الشبان الذكور، مقابل % 75.3
ويعزى التراجع في نسبة %. 67.4، في حين وصلت نسبة المتجندات %83.7ة المتجندين الذكور نسب

التجند إلى ارتفاع نسبة الشبان المعفيين من الخدمة بسبب عدم مالءمتهم أو ألسباب طبية أو لزيادة عدد 
فاءات الممنوحة طالب المدارس الدينية، أما بالنسبة للمتجندات فيعزى التراجع إلى ارتفاع نسبة اإلع

 .للمتدينات والمتزوجات
 23/12/2009، 48عرب

  
  "إسرائيل" في فال في االعتداءات الجنسية على األطحادارتفاع : تقرير .25

في إسرائيل لهذا العام، " جمعية سالمة الطفل"أظهر التقرير السنوي الذي أعدته : ردينة فارس-غزة
فال، وكذلك ارتفاع نسبة األطفال الذين يعيشون تحت ارتفاعا ملحوظا في االعتداءات الجنسية على األط

خط الفقر في إسرائيل، حيث سيقوم رئيس اللجنة الدكتور اسحاق كيدمان بتسليم هذا التقرير إلى الرئيس 
 .اإلسرائيلي شمعون بيريز قبل نهاية العام

 2009الل العام وبحسب ما نشرت في بعض الصحف العبرية، فإن التقرير يظهر أيضا االرتفاع الحاد خ
 في المائة أي 34في نسبة األطفال في إسرائيل والذين يعيشون تحط خط الفقر، حيث تصل النسبة إلى 

 .طفل في إسرائيل)  ألف830(
وأشار التقرير إنه لوحظ ارتفاع كبير في االعتداءات الجنسية على األطفال خاصة في المناطق السكنية 

 في المائة من األطفال في هذه 30ال في األسر، حيث تم تسجيل التي يوجد فيها عدد كبير من األطف
المناطق يتعرضون لالعتداءات الجنسية، في الوقت الذي وصلت فيه نسبة االعتداءات في المناطق 

 في المائة، ولكن األمر األكثر خطورة حسب التقرير أنه خالل 10السكنية ذات األسر قليلة األطفال إلى 
 . في المائة72ة ارتفعت نسبة االعتداءات الجنسية على األطفال إلى العشر سنوات الماضي

 محاولة انتحار من قبل األطفال، 647وأضافت المصادر أن التقرير أظهر خالل العام الماضي أنه جرى 
حيث وصل هذا العدد إلى المستشفيات اإلسرائيلية غالبيتهم من الفتيات حيث وصلت نسبة الفتيات إلى 
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ائة من هذا العدد الذي حاول االنتحار، كذلك أظهر التقرير ارتفاعا كبيرا في تعاطي الكحول  في الم82,2
 .والمخدرات بين المراهقين في إسرائيل

  25/12/2009عكاظ، 
  

   مخطط إسرائيلي لشطر الضفة لضفتين:منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان .26
ائيل خططت قبل إقامة مستوطنة معاليه كشفت منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان عن أن حكومة إسر: حيفا

أدوميم ضمها فعلياً للقدس وتستعد لتوسيع منطقة نفوذها والتهام مساحات فلسطينية تبتر الضفة الغربية 
 .لشقين غير متصلين

، ويوفر مستندات "تاريخ من الضم معروف مسبقا"بعنوان " بمكوم"و " بتسيلم"التقرير صادر عن منظمتي 
وعلى النقيض . ي أرشيف إسرائيل مؤخرا لالطالع ويكشف عن عملية إقامة المستوطنةجديدة تم فتحها ف

مما اعتادت عليه في أماكن أخرى في الفترة ذاتها، لم تصدر إسرائيل أوامر مؤقتة لمصادرة األراضي 
 . دونم إلى األبد32.000المخصصة لمعاليه أدوميم، بل صادرت حوالي 

، 1975، ضمن خارطة المصادرة األصلية التي أعدت في العام ويكشف التقرير عن قيام إسرائيل
وقد كانت المساحة . بتخصيص الموقع لبناء مستوطنة مدنية حيث تكون ضاحية من ضواحي القدس

وقد قررت لجنة وزارية مصادرة مساحة .  أضعاف من المطلوب للمنطقة الصناعية7المصادرة أكبر بـ
 دونم من بينها 48.000 فإن منطقة نفوذ معاليه أدوميم هو حاليا،.  دونم30.000تصل إلى حوالي 

على النقيض مما تدعيه إسرائيل، بأن الفلسطينيين لم يتضرروا من المصادرات .  دونم مصادرة35.334
المكثفة لألرض، يوضح التقرير أن إقامة المستوطنة كان مصحوبا بالمس بمئات البدو الذين تم طردهم 

 المجاورة الذين أرغموا على ترك المناطق الزراعية الخاصة بهم أو المس وآالف السكان في القرى
 .بحقوقهم في األراضي

  25/12/2009العرب، قطر، 
 

  مناورة إسرائيلّية لحماية تل أبيب .27
كشفت وسائل إعالمية إسرائيلية، أمس، أن سلطة الطوارئ في الدولة العبرية وعـدداً مـن الـسلطات                 

مال فلسطين المحتلة تحاكي حرباً شاملة تطـال المـستوطنات الـشمالية،            المحلية، أجرت مناورة في ش    
وبحسب المصادر اإلسرائيلية، فإن سـيناريو المنـاورة        . وتحديداً منطقة الجليل المحاذية للحدود اللبنانية     

يحاكي فرضيات سقوط صواريخ على المستوطنات، يتخللها سقوط إصابات بين المستوطنين، إضافة إلى             
تحاكي "وفيما أشارت المصادر اإلعالمية إلى أن المناورة        . ر جسيمة في البنية التحتية المدنية     وقوع أضرا 

، فإن رئيس سلطة الطوارئ، العميد زئيف سوك رام، طلب من مـسؤولي             "مواجهة صواريخ غير تقليدية   
 محاكاة لحرب   البلديات والسلطات المحلية، خالل المناورة، إيجاد حلول فورية لعدد من السيناريوات، في           
: وقـال رام . شاملة تطال مناطقهم، من بينها إخالء السكان من أماكن سكنهم، وعالج المتضررين مـنهم   

 . لمواجهة أي تطور شامل" سنستمر في استثمار وبذل جهود كبيرة لتجهيز السلطات المحلية"
  25/12/2009األخبار، 

  
   في هجوم في الضفةإسرائيليمقتل  .28

أفاد الجيش االسرائيلي أن اسرائيلياً قتل امس في هجوم باألسلحة النارية : ترز روي–القدس المحتلة 
وقالت ناطقة عسكرية ان سيارة تعرضت إلطالق النار قرب . خارج مستوطنة في الضفة الغربية

وأفادت األنباء األولية الواردة من خدمات اإلنقاذ ان قائد . القريبة من مدينة نابلس" عيناف"مستوطنة 
  .ة مارة كان بها وحده أصيب في رأسه وانقلبت السيارة بعد ان تعرضت إلطالق النارسيار



  

  

 
 

  

            16 ص                                     1649:         العدد       25/12/2009 الجمعة :التاريخ

ال يمكننا بعد التأكد من أنه كان : "من جانبه، صرح الناطق باسم الشرطة االسرائيلية ميكي روزنفيلد
  ".هجوماً إرهابياً

  25/12/2009الحياة، 
  

   في القدس منزل 7000قرر تسريع هدم تبلدية االحتالل  .29
أفادت مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عين منسقا بين حكومتـه وبلديـة                
االحتالل في القدس لتسريع هدم ما يزيد عن سبعة آالف منزل فلسطيني في الشق الشرقي من المدينـة ،                   

  .خالل خمس سنوات
 ألف مقدسي بالتهجير    50هدد أكثر من    وبحسب المصادر فإن هدم هذه المنازل، بحجة عدم الترخيص، سي         

  .عن المدينة المقدسة، أي خمس السكان
25/12/2009الدستور،   

  
   منزل في القدس 900مخطط إسرائيلي لهدم : حاتم عبد القادر .30

،عن وجود مخطط )24/12(حاتم عبد القادر الخميس " فتح"كشف مسؤول ملف القدس في حركة : القدس
 منزل لتقليص الوجود الفلسطيني في مدينة 900ة يقضي بهدم حوالي إسرائيلي أوكل إلى شركة خاص

  .القدس
إن األمر يتعلق بعملية تطهير عرقي وإقامة ما يسمي بالبني التحتية "وقال عبد القادر في حديث إذاعي 

  ".من أجل خدمة الحي اليهودي على حساب تخريب بعض المناطق في البلدة القديمة
ه تم تشكيل لجنة من عشرة تجار من كل أحياء البلدة القديمة بالقدس لترفع وأشار عبد القادر إلى أن

توصياتها إلى الجهات الفلسطينية لمواجهة هذه التداعيات وبالتالي السلطة الفلسطينية ستقوم بتلبية كافة 
احتياجات التجار من أجل الحافظ على وجودهم ومن أجل مقاومة أي محاولة من جانب إسرائيل لتخريب 

  .الحركة التجارية داخل البلدة القديمة بالقدس ولذلك هناك جهات تعمل علي هذا الموضوع
24/12/2009قدس برس،   

  
  مشروع إسرائيلي جديد يستهدف البنية التحتية للبلدة القديمة في القدس  .31

ة تحتية  حذّر مركز حقوقي فلسطيني من مخطط لبلدية القدس االحتاللية يستهدف إقامة بني           : القدس المحتلة 
  .جديدة للبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، حيث من المقرر أن يستغرق العمل بها أكثر من عامين

، في تقرير له، أمس، إلى تلقيه إفادات من تجـار           "مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية    "وأشار  
 نهاية شـارع الـواد، بـأن البلديـة          في البلدة القديمة، خاصة في المنطقة الممتدة من باب العمود وحتى          

أخطرتهم بمشروعها هذا، وطلبت من العديد من التجار إغالق محالتهم لفترات طويلة تمتد إلـى عـدة                 
  .أشهر حال البدء في تنفيذ المشروع

ال يرتبط بتحديث البنية التحتية للمواطنين القاطنين داخل المدينـة          "ونبه المركز إلى أن المشروع الجديد       
ة، بقدر ارتباطه بشبكة معقدة من األنفاق، حفرتها سلطات االحتالل في السنوات القليلة الماضـية،               المقدس

وال تزال تحفرها في مناطق متفرقة من البلدة القديمة وخارجها، وتحديدا في منطقة باب الخليل، حيـث                 
مجموعـة مـن    تتسارع هناك عمليات حفر تتكتم عليها سلطات االحتالل، وإن كان الحديث يدور عـن               

  ".األنفاق تصل إلى مركز القدس الغربية بحائط البراق، وبالحي اليهودي مرورا بحي األرمن
وكانت معلومات وصلت إلى مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية، أفادت بأن أضراراً لحقـت              

افة إلى اعتزام السلطات    بشبكة األنفاق التي حفرت داخل البلدة القديمة بسبب تدفق المياه إلى داخلها، إض            
اإلسرائيلية تطوير وتحديث شبكة المراقبة األمنية داخل أسوار المدينة المقدسة، تقـف وراء تنفيـذ هـذا          
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المشروع، حيث تعتزم تلك السلطات تدعيم بنية األنفاق، والحد من تدفق المياه إلى داخلها، ما قد يتـسبب              
 150أسفلها، إضافة إلى اعتزام الشرطة نصب أكثر مـن          بانهيارات في المباني والعقارات التي تمر من        

 كاميرا منصوبة حالياً في كافة أزقة وشوارع البلدة القديمة،          500كاميرا مراقبة جديدة، لتضاف إلى نحو       
وحتى داخل شبكة األنفاق، وفي محيط المسجد األقصى وعلى أسـواره، خاصـة الجـدارين الغربـي                 

  .والجنوبي، بحسب المركز
 أعمال البنية التحتية الجديدة ستتركز على امتداد المنطقة الممتدة من شارع الواد وحتى مدخل               وأوضح أن 

  .باحة البراق عند نهاية الشارع المذكور، ما سيتسبب بأضرار ألصحاب المحالت التجارية
ر وأضاف أن جزءاً رئيسياً من المشروع يخدم أيضا البؤر االستيطانية السبعين المنتـشرة داخـل أسـوا        

المدينة المقدسة، فيما جزء آخر من المشروع يتصل بمخطط لبناء حي استيطاني يهودي جديد في منطقة                
برج اللقلق شمال المسجد األقصى، مشيرا إلى  أن المرحلة األولى من مشروع البنية التحتيـة الخـاص                  

  .بالحي االستيطاني هذا كانت نفذت قبل عدة سنوات
25/12/2009صحيفة فلسطين،   

  
   2009 مقدسي ُهّددوا باإلخالء أو هدم منازلهم منذ بداية 5000: "ؤسسة القدسم" .32

حذّر زياد الحسن، المدير التنفيذي لمؤسسة القدس الدولية، مما آلت إليه األوضاع فـي مدينـة                : بيروت
  ".االعتداءات المتصاعدة على المقدسات واألراضي وسكّان القدس"القدس المحتلة، السيما 

نسخة عنه، أمس، أن االحتالل يسعى إلى تقسيم        " قدس برس "، في تصريح صحفي وصل      وأوضح الحسن 
المسجد األقصى بين المسلمين واليهود، وأن مشروع التقسيم بات ناضجاً لدى األطراف السياسية والدينية              
 والقانونية في دولة االحتالل، وأنه سيصبح حقيقةً مفروضةً على األمة إذا لـم تتخـذ خطـوات عمليـةً                  

  .، حسب تحذيره"لمواجهة هذا التهديد
وأضاف، خالل تقديمه شرحاً عن األوضاع في مدينة القدس في إطار االستعدادات لعقد المؤتمر السنوي               

إن خطوات االحتالل متصاعدة لتهجير المقدسيين، حيث قـارب         : "السابع للمؤسسة منتصف الشهر المقبل    
 2009 شخص منذ بدايـة عـام        5000ء أو هدم بيوتهم الـ      عدد الفلسطينيين المقدسيين المهددين بإخال    

  ".خطوات االحتالل غير المسبوقة في تهجير أحياء كاملة في القدس"، محذراً من "فقط
23/12/2009قدس برس،   

  
   تحضر لمؤتمرها السنوي السابع في بيروت "مؤسسة القدس" .33

السابع المقرر عقده في بيروت فـي       في سياق تحضير مؤسسة القدس الدولية لمؤتمرها السنوي         : بيروت
و الشهر المقبل ، عقد أعضاء مجلس أمناء المؤسسة المقيمون في لبنان اجتماعا تشاوريا للوقوف               14 13

على آخر أوضاع القدس، والتحضيرات والمتابعات المتعلقة بالمؤتمر، وذلك في مقـر األمانـة العامـة                
  .األول أمسللمؤسسة في بيروت 

الدكتور محمد أكرم العدلوني أمين عام مؤسسة القدس الدولية بتقديم عرض موجز آلخر ما               وافتتح اللقاء   
آلت إليه األمور في القدس وال سيما االعتداءات المتصاعدة على المقدسات واألراضي وسكّان القدس عن               

ـ                ة التحضيرات للمؤتمر السنوي السابع ، وأوضح أن المؤتمر الذي سيكون برعايـة رئـيس الجمهوري
اللبنانية العماد ميشال سليمان يأتي في وقتْ تشتد فيه قبضة االحتالل الصهيوني على القدس لتخنق أهلها                
وتشوه معالمها ومقدساتها ، مستغلة حالة الصمت والتخاذل الرسمي وتراجع التفاعل الشعبي مع القدس ،               

  . مع قدسهاما يعني ضرورة أن يشكل مؤتمر مؤسسة القدس السابع وقفة جدية لألمة



  

  

 
 

  

            18 ص                                     1649:         العدد       25/12/2009 الجمعة :التاريخ

 الـشهر  14 - 13العدلوني عن أبرز فقرات المؤتمر الذي سيدوم يومي األربعـاء والخمـيس         . وتكلّم د 
المقبل ، حيث يتخلل حفل االفتتاح كلمات لرئيس مجلس أمناء المؤسـسة الـشيخ يوسـف القرضـاوي،           

  .مناصر للقدسوشخصيات وجهات عربية وإسالمية وعالمية تمثل ألوان الطيف الفكري واإلنساني ال
25/12/2009الدستور،   

  
   فلسطينياً في القدس24االحتالل يعتقل  .34

اعتقلت مساء أمس " حرس الحدود"أن قوات ما يسمى  اإلسرائيلية ذكرت مصادر الشرطة: الناصرة
، أربعة "معاليه أدوميم"على الطريق الذي يربط مدينة القدس مع مستعمرة " الزعيم"األربعاء في حاجز 

، مشيرة إلى أنه تم اعتقال الفلسطينيين خالل محاولة "ال يملكون تصاريح دخول"لسطينياً وعشرين ف
  .إدخالهم إلى مدينة القدس بشاحنة، حيث تم توقيف سائق الشاحنة على ذمة التحقيق

24/12/2009قدس برس،   
  

  جراء الحفريات المصريةوفاة أول ضحايا الجدار الفوالذي  .35
 الفلسطينية -إثر انهيار نفق بين الحدود المصرية  ،)24/12(لخميس لقي فلسطيني مصرعه، ا: رفح

  .جنوب قطاع غزة
بفعل أعمال الحفر المصرية الهادفة "بأن النفق انهار " قدس برس"وأبلغت مصادر أمنية فلسطينية وكالة 

  ".إلى تشييد السور الفوالذي
أنفاقهم في منطقة حي السالم جراء عن توقف العمل في " قدس برس"وكان مالكو أنفاق تحدثوا لوكالة 

  .اصطدامها بقطع الجدار الفوالذية الذي شرعت مصر في تشيده منذ عدة أسابيع
  23/12/2009قدس برس، 

  
  مسلحون يقصفون آالت حفر الجدار الفوالذي وتعطل العمل به جزئيا .36

ناصر الفلسطينية كشفت مصادر إعالمية وسياسية فلسطينية مطلعة النقاب عن أن مجموعة من الع: غزة
إلى الجدار الفوالذي " الموجعة"من توجيه ضربات وصفتها بـ ) 24/12(المسلحة تمكنوا اليوم االربعاء 

  .وآلالت الحفر العاملة به، وأنها تمكنت من تعطيل العمل بالحفر جزئيا
اظ باسمها وطلبت االحتف" قدس برس"وأكدت المصادر اإلعالمية والسياسية الفلسطينية التي تحدثت لـ 
من قصف جزء من الجدار ) 24/12(أن مجموعة من الشباب الفلسطينيين المسلحين تمكنوا األربعاء 

الفوالذي، وأشارت إلى أن ذلك يؤكد أن كل االحتياطات التي تم اتخاذها لتأمين الجدار قد فشلت، كما 
مسلحون من قصف رأس حفار فشلت االحتياطات في حماية اآلالت العالة لحفر هذا الجدار، فقد تمكن ال

في األرض، وهو ما يعني برأي ذات المصادر أن الفلسطينيين لن يسلموا بتنفيذ هذا المشروع على 
  .حدودهم مع مصر، على حد تعبيره

24/12/2009قدس برس،   
 

   بالتوقف عن بناء الجدار الفوالذيمصر  يطالب في غزة"تجمع النقابات المهنية" .37
تجمع النقابات المهنية في غزة الحكومة المصرية بالتوقف عن بناء الجدار طالب  : رائد الفي-غزة 

وشدد رئيس نقابة الموظفين محمد صيام في مؤتمر صحافي عقده تجمع النقابات في غزة، . الفوالذي
  .أمس، على أن الفتح الفوري والدائم لمعبر رفح هو الحل الوحيد لوقف ظاهرة األنفاق االضطرارية

25/12/2009الخليج،   
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   مسيحي بمغادرة غزة للمشاركة في عيد الميالد في بيت لحم300االحتالل يسمح لـ .38
 توجه العشرات من مسيحيي قطاع غزة أمس الى بيت لحم في الضفة الغربية :  أ ف ب-غزة 

للمشاركة في االحتفاالت بعيد الميالد في مدينة بيت لحم بعد حصولهم على تصاريح إسرائيلية، وفقاً 
  .ر في الطائفة المسيحيةلمصد

شمال قطاع غزة متجهين الى بيت لحم مروراً ) ايريز(وعبر هؤالء المسيحيون معبر بيت حانون 
 إذن مغادرة لمسيحيي قطاع غزة 300وأكد الجيش اإلسرائيلي في بيان انه منح . باألراضي اإلسرائيلية

  .يالد في بيت لحم سنة للمشاركة في احتفاالت عيد الم35الذين تتجاوزت أعمارهم 
25/12/2009الحياة،   

  
  الخزان الجوفي في غزة ملوث بالصرف الصحي : مسؤولون دوليون ومحليون .39

 اكد مختصون دوليون ومحليون ان مشكلة المياه في قطاع غزة تشكل تهديدا مستمرا لحياة العديـد مـن    
، في انتظار هجوم مفـاجئ      الجوفي في تناقص مستمر     "األبرياء في قطاع غزة مشيرين الى ان الخزان         

  ".من مياه البحر وال يستطيع أحد االستفادة منه في أي استخدام آدمي
إن لم يحدث تغيير في وضع المياه الحالي ، سيتوفى العديد من السكان بسبب نوعية المياه                "واكد الخبراء   

مثل مكتب المفوض   ، وجاء ذلك في كلمة لكيتس غورنج م       " السيئة ، خاصة في مناطق تجمعات الالجئين      
السامي لحقوق اإلنسان في المؤتمر الذي عقده مركز الميزان لحقوق اإلنسان اليـوم فـي مدينـة غـزة                   

  .بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان
أن الوصول إلى المياه ليس ترفاً أو كماليات من باب الترفيه وإنما هو حق أصـيل مـن                  : ويقول غورنج 

انتهاك هذا الحق يعني انتهاك العديد من الحقوق األخرى مثل الحق في الحياة والمأكل              حقوق اإلنسان ، و   
وفيما يتعلق بالمياه الجوفية يؤكد غورنج أن هذه المياه تعتبر المورد األساسي للمياه في قطـاع                .والصحة

غزة وهي اآلن ملوثة بالصرف الصحي ومياه البحر، كما أنها تتعرض السـتنزاف شـديد مـن قبـل                   
المستخدمين، باإلضافة إلى النقص الشديد بالمعدات والمواد الالزمة بسبب الحصار وإن لم يكن كل هـذا                
كافياً فالعمليات العسكرية اإلسرائيلية زادت األمر سوءا ، وتركت آثاراً وخيمة على القطـاع المـائي ،                 

دها تم تدمير ثالثـين      ، وفي رفح وح    2003حيث تم تدمير مائة بئر جوفية خالل عمليات عسكرية عام           
  2004،كيلومترا من األنابيب الخاصة بالقطاع المائي عام 

25/12/2009الدستور،   
  

  2010 راية الدوحة عاصمة ثقافية العربية في قطر تسلمالجالية الفلسطينية  .40
اختتمت مساء أمس الفعاليات الرسمية للقدس عاصمة الثقافة العربية في الدوحة، :  محمد هديب-كتب 
تفالية كبرى أقامتها السفارة الفلسطينية من خالل المدرسة الفلسطينية، وفرق شعبية ايذاناً بانطالق باح

  .فعاليات الدوحة عاصمة الثقافة العربية للعام المقبل الذي تفصلنا عنه أيام قليلة
خ تاريخا اننا نفتح اليوم صفحة من صفحات المجد ونرس: وفي كلمة له قال السفير الفلسطيني منير غنام

فلسطينيا يعود ألكثر من ثالثة آالف عام، ممثال في القدس مسرى النبي المصطفى ومعراجه الى السماء، 
وهي المدينة التي ما فتئت تفتح ذراعيها وتستقبل كل من يزورها، وهي المدينة التي تتعرض اليوم إلى 

دف دفعهم إلى الرحيل عنها وتهويدها تدنيس االحتالل ومحاولته طمس هويتها العربية والتنكيل بأهلها به
إن مدينتكم ستبقى عصية على الغزاة والطامعين، فكم مر عليها من مثل هؤالء : وأضاف. بالكامل

ونحن بدعم ومناصرة اشقائنا سوف نخيب مسعى الغزاة الطامعين، فها هي . الغاصبين وبقيت صامدة
  .القدس تستصرخكم

25/12/2009الوطن، قطر،   
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 ضمان كرامة الفلسطيني وعيشه الالئق في المخيمات إلى  يدعوفاعور أبو لة وزير الدو .41

تنظيم العالقة اللبنانية ـ الفلسطينية على أسس واضحة بما «دعا وزير الدولة وائل أبو فاعور الى 
يضمن للفلسطيني كرامته وعيشه الالئق في المخيمات الفلسطينية وبما يؤمن للمواطن اللبناني أمنه 

اره، وذلك عبر التأكيد على حق العودة ورفض التوطين وإعطاء الالجئ الفلسطيني حقوقه المدنية واستقر
التي ال تهدف بأي شكل من األشكال الى توطينه في لبنان، ال سيما أن التوطين مرفوض فلسطينياً ولبنانياً 

ـ الفلسطيني الجامع وأي معالجة ألوضاع الفلسطينيين في لبنان تتم تحت سقف هذا الخيار اللبناني 
 . »والمشترك

برئاسة أمين سر التحالف المسؤول السياسي » تحالف الفصائل الفلسطينية«ودعا بعد استقباله وفدا من 
في لبنان علي بركة، الى انتهاج خيار المصلحة الفلسطينية وصوالً الى توحيد الموقف » حماس«لحركة 

ائيلية وتعلن اسرائيل صراحة إسقاطها لحل الدولتين ولكل الفلسطيني في وقت تزداد فيه العدوانية االسر
وتالــيا ال بد من إعادة صياغة األهداف الموحدة للنضال الفلسطيني الذي يتمسك «خيارات التسوية، 

بخياري الكفاح المسلــح والضغط على المجتــمع الدولي والــشرعية الدولية لتحميل اسرائيل 
الفلسطيني وإيجاد الحل العادل لقضيته وفق قرارات الشرعية الدولية مسؤوليتها عن مأساة الشــعب 

 .  »ذات الصلة، وبما يضمن عودة الحقوق العربية والفلسطينية كاملة
25/12/2009السفير،   

  
   ميناء نويبع المصري  غزة عبرإلى" 3شريان الحياة " دخول قافلة تمنعمصر  .42

 وزارة الخارجية المصرية أن مصر عبر سفارتها في أكدت: شادي محمد،  محمد عبدالرازق-القاهرة 
ترحيب الحكومة ، "3شريان الحياة "لندن أبلغت النائب البريطاني جورج جاالوي الذي يشرف على قافلة 

المصرية بمرور هذه القافلة إلى قطاع غزة، شريطة االلتزام بمعايير اآللية المصرية لدخول قوافل 
 . للشعب الفلسطيني الشقيقالمساعدات واإلغاثة اإلنسانية

وقال المتحدث الرسمي للخارجية المصرية السفير حسام زكي إن أهم تلك المعايير هي دخول القوافل من 
 .ميناء العريش البحري الذي تم تخصيصه من قبل الحكومة المصرية الستقبال قوافل اإلغاثة

تيبات أمنية طويلة ومعقدة تعوق وفي السياق، قالت مصادر أمنية مصرية بشبه جزيرة سيناء إن تر
التي يقودها النائب البريطاني جورج جاالوي إلى ميناء نويبع " 3شريان الحياة "السماح بدخول قافلة 

 .المصري في طريقها إلى معبر رفح للدخول إلى غزة
ويحتاج وأضافت المصادر أن خط سير القافلة من ميناء نويبع إلى معبر رفح برا يشكل عبئا أمنيا كبيرا 

إلى أعداد كبيرة من رجال األمن لتأمين وصولها إلى المعبر، خاصة أنها ستضطر إلى السير لمسافات 
 .طويلة في مناطق صحراوية عبر الطريق الدولي بالقطاع األوسط لسيناء

التي يقودها النائب البريطاني جورج " 3شريان الحياة "وتابعت أن السلطات المصرية ستطلب من قافلة 
وي تغيير خط سيرها إلى ميناء العريش المصري على البحر المتوسط بدال من ميناء نويبع على جاال

البحر األحمر، والذي أعلن منظمو القافلة أنه المحطة التالية في خط سير القافلة كشرط للسماح بدخولها 
 .األراضي المصرية

 25/12/2009العرب، قطر، 
  

  السالم لقيام بمهماتنحن مستعدون ل:  أردوغان...الوسيط التركي كان نزيهاً: االسد .43
قال الرئيس بشار االسد ان محادثاته مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب :  ابراهيم حميدي-دمشق 

كيفية إخراج عملية السالم من المأزق الذي وصلت إليه بسبب غياب الشريك "اردوغان تناولت 
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نحن اليوم أمام شريك وهمي يطرح نفسه : "، مضيفاً"اإلسرائيلي الجدي الذي يسعى إلى تحقيق السالم
وإذ نوه االسد بدور تركيا في ". على أنه العب أو شريك في عملية السالم، لكن الحقيقة هي العكس تماماً

، "وسيطاً نزيهاً وعادالً وموضوعياً وناجحاً"المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل العام الماضي باعتباره 
  ".ا الدور اليوم أكثر من أي وقت في الماضينؤكد هذ: "قال

من جهته، قال رئيس الوزراء التركي ان تأسيس بالده مجالس للتعاون االستراتيجي مع كل من سورية 
وأشار الى ان الطرف ". الى تحويل الشرق االوسط الى منطقة سالم"والعراق ولبنان واالردن يؤدي 
في مفاوضات (اذا طُلب من تركيا القيام بمهمات : "يفاً، مض"منحاز"االسرائيلي يقول ان اردوغان 

  ". ، فنحن مستعدون لذلك)السالم
  25/12/2009الحياة، 

  
 مصر ترحب بدخول قافلة جاالوي إلى غزة عن طريق العريش .44

أكدت وزارة الخارجية المصرية، أن مصر عبر سفارتها في :  محمد عبدالرازق، شادي محمد-القاهرة 
، ترحيب الحكومة "3شريان الحياة "ب البريطاني جورج جاالوي الذي يشرف على قافلة لندن أبلغت النائ

المصرية بمرور هذه القافلة إلى قطاع غزة، شريطة االلتزام بمعايير اآللية المصرية لدخول قوافل 
  .المساعدات واإلغاثة اإلنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق

السفير حسام زكي إن أهم تلك المعايير هي دخول القوافل من وقال المتحدث الرسمي للخارجية المصرية 
  .ميناء العريش البحري الذي تم تخصيصه من قبل الحكومة المصرية الستقبال قوافل اإلغاثة
  25/12/2009العرب، قطر، 

  
  بيان عاجل من نائب في مجلس الشعب المصري يطالب الحكومة بالتراجع عن بناء الجدار .45

تقدم عباس عبدالعزيز، نائب مجلس الشعب المصري، ببيان : بودراع، أمل عباسصالح البلك، أحمد أ
  . عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء حول بناء الجدار الفوالذي على حدود غزة

هل المقصود من بناء الجدار الذى يجرى بسرعة الصاروخ هو إحكام الحصار : وتساءل النائب فى بيانه
ومه، أم غلق األنفاق المنفذ الوحيد لحياتهم، بعد أن تخلى عنهم على شعب غزة، الذى ال يجد قوت ي

  . الجميع؟ وطالب النائب الحكومة بالتراجع عن موقفها فى هذا الشأن
  25/12/2009المصري اليوم، 

  
  تطالب الدول العربية بإسناد قطاع غزة ورفع الحصار عنه  " العربية لحقوق االنسان"المنظمة  .46

لعربية لحقوق االنسان في االردن الدول العربية باعادة النظر في سياستها تجاه طالبت المنظمة ا: عمان
قطاع غزة وان تقوم بواجبها في اسناد القطاع وامداده ورفع الحصار عنه باعتباره حقا وواجبا ال يجوز 

لمتحدة إن تقارير االمم ا: امس وقالت المنظمة في بيان اصدرته  .التخلي عنه او التغاضي عن القيام به
ومنظمات حقوق االنسان التي زارت القطاع واطلعت على احواله أجمعت على ان البنية االساسية في 

  .القطاع متهالكة وان هناك خوفا من انقطاع المياه والكهرباء ووقف الصرف الصحي
 25/12/2009الدستور، 

  
   سيارة إسعاف إلى قطاع غزة18 يقّدم الهالل األحمر اإلماراتي .47

 وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس الهالل األحمر :القاهرة
 سيارة إسعاف كتبرع إلى قطاع 18اإلماراتي تعليماته لسفارة الدولة في القاهرة إلنهاء إجراءات تقديم 

  .غزة عبر طريق رفح المصري
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 إلى وكالة غوث الالجئين الفلسطينية  سيارات إسعاف10وخصص الهالل األحمر اإلماراتي عدد 
  . سيارات إلى جمعية الهالل األحمر الفلسطيني8بالقطاع وعدد " األونروا"

  25/12/2009الخليج، 
  

  "  إسرائيل" مليون دوالر دعم عسكري أميركي إضافي لـ202: واشنطن .48
في نهاية األسـبوع     تضمن قانون مخصصات الدفاع الذي وقعه الرئيس األميركي باراك أوباما            :واشنطن

 مليون دوالر وهي تعتبر منفصلة عـن        202بقيمة  " إسرائيل"الماضي تمويل برامج تعاون عسكرية مع       
 مليون دوالر وهو جزء من خطة المساعدات        775المساعدة األميركية السنوية إلسرائيل بقيمة مليارين و        
ـ         مليار دوالر للفترة مـن عـام        30مة  بقي" إسرائيل"األميركية التي أقرها الرئيس السابق جورج بوش ل

2007-2017  
25/12/2009الدستور،   

  
  شريان الحياة وجدار الفوالذ .49

  ياسر الزعاترة
كيف يمكن للمراقب أن يقارن بين هذه القافلة التي تقطع آالف األميال من أجل الوصول إلى قطاع غـزة                

ألشقاء من أجل حرمان أهل القطاع مـن     لتمده ببعض الدفء والحياة ، وبين الجدار الفوالذي الذي يبنيه ا          
  .دفء األخوة والمحبة والنصرة

بعضهم عرب ومـسلمون ، وبعـضهم اآلخـر مـن           (في المشهد األول يتوافد بضع مئات من الشرفاء         
من أوروبا وأمريكا ليشاركوا في قافلة عنوانها الدعم المعنوي أكثر من الدعم المـادي الـذي                ) األجانب

  .زدحم باألدوية والمعدات اإلنسانيةتحمله سياراتهم التي ت
في كل محطة مروا بها كان الرجال والنساء الذين يتقدمهم النائب البريطاني جورج غـاالوي يبعثـون                  
برسائل واضحة للناس الذي يرونهم ويتابعون شعاراتهم ، فهم يسيرون كل هذه المسافات من أجل نصرة                

اره الديمقراطي ، كما أنهم يفعلون ذلك من أجل أن          شعب محاصر دون وجه حق ، بل عقابا له على اختي          
يذكّروا العالم بجريمة الحصار من جهة ، وبجرائم القتل والتدمير من جهة أخرى ، تلـك التـي قتلـت                    

ولم يكن عبثا أن يبرمجوا رحلتهم مع الذكرى األولى للعدوان          . وجرحت اآلالف كما دمرت آالف البيوت     
  .ائعةاإلسرائيلي الذي ووجه ببسالة ر

في كل مكان مروا به كان رسالتهم واضحة ، وهم أدوها على خير ما يرام ، لكنهم في محطات أخـرى                     
كانوا موضع احتفال يليق ببطولتهم وعطائهم ، كما يليق بالقضية التي جاءوا لنصرتها والـشعب الـذي                 

  .رفعوا علمه على حافالتهم
على نحو استثنائي في كل محطة مروا بها ، ولـم  حدث ذلك في تركيا على سبيل المثال التي احتفت بهم   

تكتف بذلك ، بل سير شعبها معهم مزيدا من الحافالت والمساعدات والرجال ، وفي سوريا تكرر المشهد                 
  .، وهنا في األردن كان الموقف رائعا من حيث االحتفال والتضامن والعطاء أيضا

مفارقة التي نتمنى أن ال تكون بائسة كما هي العادة          اآلن تدخل القافلة محطتها المصرية ، وهنا ستكون ال        
، وقد أدرك جورج جاالوي ذلك ، فأرسل عبر الجزيرة نداءات إنسانية للرئيس المـصري لكـي يـأذن                   

  .للقافلة بالمرور دون معوقات
وفيما يستبعد كثيرون أن يحدث ذلك بسهولة ويسر ، فإننا نتمنى أن ال تصدق التوقعات ويبادر األشـقاء                  

لى السماح للقافلة بالتحرك صوب وجهتها الطبيعية دون تعطيل ، ال سيما أن التبريرات المتداولة ال تبدو                 إ
مقنعة ، وقد سعى السفير اإلسرائيلي في لندن إلى وضع الكرة في الملعب المصري حين قال إن األمـر                   

: خال مواد البناء؟ قـال    ولما سئل هل بوسعها إد    . بيد السلطات المصرية تدخل من تشاء وتمنع من تشاء        
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نعم ، ويمكنها إدخال الراقصات لو أرادت،، لماذا تتحمل مصر أمام الجماهير العربية كل هـذا العـبء                  
دون مبرر؟ ربما كانت لدى السياسة إجابتها المعروفة من حيث الموقف المصري التقليدي مـن حمـاس              

ب على ما يـسيء إلـى مـصر وشـعبها           ، لكن ذلك ال ينبغي أن ينسح      " إمارتها اإلسالمية "وحكومتها و 
وحكومتها ، مع أننا ندرك أن الشعب المصري العظيم ال يقبل بأي شكل من أشكال الحصار على أشقائه                  
الفلسطينيين ، بدليل موقفه المعلن من الجدار الفوالذي ، وكذلك سائر الفعاليات التي أقامها ويقيمها نصرة                

  .لقضيتهم
دار الذي يفرض نفسه على وسائل اإلعالم ، األمر الذي بات أقرب إلى             ال مجال هنا لتجاوز موضوع الج     

الحقيقة منه إلى اإلشاعات ، وإن بدا نوعا من الضغط المباشر على حماس كي تغير مواقفها على نحـو                   
يسهل إقصاءها وتحجيمها ، لكن ما ينبغي أن تعلمه القاهرة الرسمية أن تداعيات الجدار ستكون خطيـرة                 

  .يس ، فيما نتمنى أن يكون للقوى الحية في مصر موقفها األكثر وضوحا وقوة حيال هذا األمربكل المقاي
هكذا تكون قافلة شريان الحياة شكال من أشكال االحتجاج على العدوان وعلى الحصار في آن ، كما هي                  

لة ، هـذا    احتجاج على الجدار الجديد وعلى من يبنونه أيضا ، بصرف النظر عن موقفهم من مرور القاف               
  ".البهدلة"إذا مرت دون كثير من التعطيل و

  25/12/2009الدستور، 
  

  والطريق المسدود.. ميالد السيد المسيح الفلسطيني  .50
 الفضل شلق

الرسالة يغلفها . وجهت نخبة من المسيحيين الفلسطينيين رسالة أو نداء استغاثة إلى مسيحيي العالم
الم، يظلم الفلسطينيين بجميع أديانهم ويظلم البشرية في جميع الحزن، بل اليأس، من عالم يحكمه نظام ظ

أنحاء األرض؛ يظلم فقراء العالم األول المستفيد من النظام، ويظلم ويستغل فقراء العالم الثالث، الذي يدفع 
 . ثمن النظام

 للمرحلة«، وأهميتها تأتي من رصدها »االحتالل العسكري ألرضنا هو خطيئة«تعتبر الوثيقة أن 
فلسطينيين وعرباً «وهي سألت النصح . تدعو إلقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. »التاريخية
مأساة «كما تؤكد على وصول » انتماءنا المسيحي وانتماءنا الفلسطيني«وتعلن في المقدمة . »ودوليين

 . »شعبنا الفلسطيني إلى طريق مسدود
 حرية دينية مقيدة، الجئون أسرى، تفريغ القدس وهي قلب جدار فاصل، مستوطنات،: فالواقع الفلسطيني

 . واقعنا، استخفاف إسرائيل بالشرعية الدولية، تمييز، هجرة، مقاومة، وصراع داخلي بين الفلسطينيين
اهللا كلَّم البشرية في . تتحدث الوثيقة عن اهللا الواحد؛ ابنه الوحيد، روح القدس» كلمة إيمان«تحت عنوان 
الوعد لن يكون . ألرضنا رسالة كونية شاملة. ألصولية فهي تحمل لنا الموت والدمارأرضنا، أما ا
صلتنا بهذه األرض حق . وضعنا فيها شعبين.. ارض المحبة والسالم... ارض اهللا. لبرنامج سياسي

 . طبيعي؛ واستخدام الكتاب المقدس لمواقف سياسية يحول الدين إلى إيديولوجيا بشرية
بعد ذكر تجبر القوى، ... فقد كثرت المبادرات والمؤتمرات؛ رغم ذلك يبقى رجاؤنا قوياًأما عن الرجاء، 

والحيرة واالنقسام في الموقف الفلسطيني، وتعدد المراكز الالهوتية والحوارات المتعددة بين األديان، 
شر، رسالة صمود األجيال وتصميماً على تخطي أحقاد الماضي، ذلك أن كنيستنا كنيسة ب«تعلن الوثيقة 

ثم تستنتج . »مملكتي ليست من هذا العالم... تبشّر بالملكوت.. مناداة بملكوت اهللا. نبوية، تعلن كلمة اهللا
 . أن ظروف الكنيسة قاسية

تؤكد على أن االحتالل اإلسرائيلي شر تجب . ال تردوا الشر بالشر... أحبوا بعضكم. تدعو الوثيقة للمحبة
مجتمع جديد لنا . رة تجنب القوة العسكرية، دعوة للمقاطعة االقتصاديةضرو. هو شر وخطيئة. مقاومته

 . ولخصومنا
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عددنا قليل؛ المسلمون . ندعو إخوتنا للصمود. انقسمنا... الطريق مسدود: توجه الوثيقة كلمتنا ألخوتنا
 المحبة اقتتلنا لكننا قادرون على: ليسوا هدف قتال أو إرهاب بل هم هدف سالم وعنوان حوار، ولليهود

 . والعيش معاً
تعالوا نعرفكم على حقيقة واقعنا ونستقبلكم ... شكر على التضامن: توجه الوثيقة كلمتنا لكنائس العالم

 . مصلين
تؤكد الوثيقة في النهاية على أن الدولة الدينية، اليهودية أو اإلسالمية، تخنق الدولة وتحصرها في حدود 

... القدس هي القاعدة الروحية لرؤيتنا ولحياتنا كلها... ى مواطنضيقة وتجعلها دولة تفضل مواطناً عل
 . »كل حل سياسي«فيها اليوم شعبان وثالث ديانات وعلى ذلك يجب أن يرتكز 

ما انتهت إليه الرسالة، إلى مسيحيي العالم، ال يختلف كثيراً عن جوهر ما انتهت إليه المبادرات العربية 
والمطالب .  العربية، وان اختلفت عن المطالب العربية في بداية الصراعالتي أقرتها المنظومة السياسية

العربية في بداية الصراع تبقى هي أساس الحق الفلسطيني والعربي، إذا أردنا مناقشة األمر في إطار 
الشرعية اإلنسانية أو الشرعية الدينية؛ إذ ال شرعية إنسانية وال شرعية دينية لمبدأ سياسي يعترف بسلخ 

 . عب عن أرضه أو بسلخ األرض عن شعبها كما حدث في فلسطينش
. صدرت الرسالة في بداية شهر كانون األول، الشهر الذي ولد في أواخره السيد المسيح، شهر الخالص

يطلبون تسوية من نوع ما، كما يطلب . يدرك كاتبو الرسالة أن الخالص أصبح مستحيالً أو شبه مستحيل
عرب، بمن فيهم الفلسطينيون لم يعودوا سداً يحول دون التسوية أو دون حل ما لكن ال. العرب اآلخرون

في فلسطين، بل السد هو إسرائيل، دولة ومجتمعاً، إسرائيل التي تزداد سياستها تطرفاً مع كل انتخابات 
ئيلي والتطرف اإلسرا) بين مواطني إسرائيل وحدهم(االنتخابات اإلسرائيلية ديموقراطية . نيابية تجريها

دعاة السالم في إسرائيل، أو على األقل دعاة . حالة اجتماعية، وال يقتصر على جماعات محدودة العدد
 . الحد من توسيع المستوطنات، هامشيون وال يؤبه لهم

الشرعية الدولية ال تأبه للدين، وان . تشارك في هذا التطرف الشرعية الدولية وما يسمى المجتمع الدولي
 . ستخدامه عندما تدعو الظروف لذلككانت مستعدة ال

محور هذه الشرعية إمبراطورية أميركية ترى في إسرائيل ضميرها الظاهر والمستتر، وترى في 
ما كان يردده . التطرف اإلسرائيلي امتداداً لسياستها، وترى في االستراتيجية اإلسرائيلية أداة تنفيذية لها

، الرامية إلى تفتيت األمة العربية وتمزيق أقطارها، أصبح »مخططات االمبريالية«العرب منذ عقود عن 
نرى بلداناً عربية ترزح تحت االحتالل، ودوالً عربية يفككها االحتالل، ودوالً في طريقها . أمراً واقعاً

 . إلى االحتالل والتفكيك بفضل قواعد عسكرية ال يحصى عددها
 الدولية في مؤتمر كوبنهاغن، وتستهين رأينا هذه اإلمبراطورية تضرب عرض الحائط باإلرادة

باالستنتاجات العلمية عن مصير البشرية والكرة األرضية في حال استمر نمط االستهالك الراهن وفي 
رأينا اإلمبراطورية تفعل ذلك في شهر الخالص، . حال استمر تدمير موارد الطبيعة على وتائره الحالية

 . نةوبالرغم من االنتماءات الدينية المعل
ربما ظن بعض العرب أن خالصهم ممكن بانتهاج طريق غير العرب اآلخرين، أو باالحتماء في زاوية 

لكن الرسالة على حق في إعالنها الوصول . يتخندقون ويتقوقعون فيها اتقاء للضربات المحتملة واألكيدة
وقد أشارت الرسالة . كل طريق مسدود يؤدي إلى انفجارات غير محمودة العواقب. إلى طريق مسدود

 . واألصولية تتوزع على كل األديان، وان بوتائر مختلفة. إلى أخطار األصولية
 . أصولية بالدنا ليست األصل؛ هي ردة فعل على أصوليات أخرى مسيطرة على العالم

 25/12/2009السفير، 
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  "إسرائيل"نتنياهو ملك  .51
  جدعون ليفي

بنيامين نتنيـاهو رئـيس     : ة في قضية جلعاد شليت عن العكس      كشف مشهد الحيرة النفسية للوزراء السبع     
لم يكن عندنا منذ زمن رئـيس       . حكومة يكاد يكون قادراً على كل شيء وكان يستطيع أن يجيز كل قرار            

ليعلم األمريكيون الذين يغريهم اعتقـاد  . حكومة قوي إلى هذا الحد لو أراد فقط لجعل المكنسة تطلق النار  
نه ال يستطيع، وليعلم األوروبيون والعرب واإلسرائيليون خاصة، الذين يعتقـدون أن            أن نتنياهو يريد لك   

اآلن سياسة داخلية ألنه ال يوجد مـن        ) إسرائيل(المشكلة تكمن في قيود السياسة الداخلية انه ال توجد في           
  . يهدد نتنياهو حقاً

قاومة حقيقية، وال معارضـة ال      منذ زمن لم يوجد في القدس رئيس حكومة قوي إلى هذا الحد ال يواجه م              
  . من حزبه وال من خارجه، ال برلمانية وال خارج البرلمان، وبغير شخصية ذات شأن تهدد مقعده
تملـك  : لكن الكالم موجه فوق كل شيء إلى نتنياهو نفسه الذي هو فنان التخويف ورب المخاوف الذاتية               

ـ    .قوة كبيرة أكبر مما تتخيل نفسك ومما تعرض على الخارج          ؟ يتعلق اآلمر   )إسرائيل( هذه بشرى خير ل
  . فيما يريده نتنياهو حقا

فقد قام مناحيم بيغن إزاء دافيد بن       . في الماضي أيضا معارضة شديدة    ) إسرائيل(لقي األقوياء من زعماء     
وبن . غوريون، وجعل حزبه حياته مرة؛ وكان يغئال الون إزاء موشيه دايان، وواجه كالهما ليفي اشكول          

ن في المقدمة؛ وكان لبيغن واسحق شمير شمعون بيرس، وكان لبيرس اسحق رابين؛ وكان لرابين               غوريو
مركز حزبه والمتمردين الذين اضطروه إلـى تـرك       " ملك إسرائيل "وواجه  . بيرس وارئيل شارون أيضا   

  . الحزب
كومة يفعل ما   ، فرئيس الح  )إسرائيل(ال توجد معارضة في     . فراغ مطلق . فمن يقف إزاء نتنياهو؟ ال شيء     

مع أو بغير داني دنون وتسيبي حوتبيلي، وكديما صامت أشل، والعمـل يلفـظ              . فالليكود في يديه  . يشاء
عرض بائس لوسائل اإلعـالم     . أنفاسه األخيرة، بل أن المستوطنين تبين أنهم نمور من ورق مرة أخرى           

، وانطواء إلى   "فضليات الوطنية خريطة األ "تالشى من الفور مع ضمها إلى       . في شأن أوامر تجميد البناء    
  . شرط للمعاهد الدينية التحضيرية

. إذا كان الحال كذلك فمن الذي يهدد رئيس الحكومة بالضبط؟ أسلفان شالوم؟ لقد أضحكتم حتى نتنيـاهو                
إيهود باراك في مقعـده تقريبـا       . أموشيه يعلون؟ أبيني بيغن؟ وما زالوا ينتظرونه في المعهد الجيولوجي         

. أفيغدور ليبرمان يهدد العالم كله لكنه ال يهدد رئيس الحكومـة          . ق أن ال مكان له يمضي إليه      ومن المحق 
ان طريق نتنياهو ممهد    . وال يؤثر شيء خارج الحكومة في وزراء حزب العمل        . وشاس مكتفية بالموجود  

  . آمن
رى في أكثرهم هـي     كذلك محاولته أن يشق كديما وأن ينقل إلى حزبه عددا من تاركيه، الالجئين مرة أخ              

انـه بـال    : فلماذا يبذل جهدا في ذلك؟ إن حكمه واحد سواء كان موحدا أم منقسما            . محاولة ال داعي لها   
يجب أن نزيد على ذلك عدم المباالة العام المريض، وعدم وجود حركات احتجاجـات              . معنى بالنسبة له  

  . وتأثير خارج السياسة أيضاذات شأن وعدم وجود معسكر سالم حقيقي وعدم وجود أشخاص ذوي قدر 
صحيح أنها ليست في أكثرها متحمسة لنتنيـاهو        . بقيت وسائل اإلعالم لكنها ليست أيضا أكثر من إقالق        

. تتعاون وسائل اإلعالم في الجوهر مع الـسلطة، أي سـلطة          . لكنها أقل عداء له مما كانت في الماضي       
  . وفي ضمنه الواليات المتحدةوماذا عن العالم؟ حتى هو أقل اهتماما، يتدخل ويضغط،

خطبـة  "فكما أجـاز إلـى جهـد        . ، وهذا في ظاهر اآلمر وضع ممتاز بالنسبة إليه        )إسرائيل(بيبي ملك   
كان يستطيع أن يتخذ إجراءات شـجاعة       . ، يستطيع أيضا أن يطلق جلعاد شليت      "قرار التجميد "و" الدولتين

م مع سورية، بل ربما أن يـضم جـزءا مـن            جريئة، وأن يزيل الحصار عن غزة، وأن يعقد اتفاق سال         
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انه حد مطامح   : أصبحت السماء في ظاهر اآلمر هي الحد، لكن الحد منخفض كثيرا          . المناطق إلى نهجه  
  .  لكن يحتاج من أجل ذلك أن يعلم إلى أين نريد الوصول–" امضِ في قوتك هذه. "نتنياهو مقاصده

وأعجب إذا عجبتم   . ائيلي فرصة ذهبية كهذه للعمل    طريق نتنياهو سهل، فمنذ زمن لم تعرض لزعيم إسر        
يصعب عليه أن يتخـذ حتـى       ) إسرائيل(من أن رئيس الحكومة خاصة الذي قد يكون األقوى في تاريخ            

 –" تاريخيـة "حيرات وحيرات وخطب    . لم يحدث شيء برغم تسعة أشهر في عمله       . قراراً شجاعاً واحداً  
  .   يملك أسنانا، هذا آمر يثير الكآبةإسكاف حاف أو جوز لمن ال. وال يوجد مطر

  "هآرتس"
  25/12/2009صحيفة فلسطين، 
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