
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
   على خلفية مقتل مستوطن فلسطينيا120ًمن السلطة تعتقل أجهزة أ

  حصار غزة من جهة الحدود المصرية يمر بثالث مراحل أوالها إقامة جدار فوالذي: برهوم

  االحتالل في غزة منزال هدمها 4300يحول دون إعادة بناء الحصار : "بتسيلم"
  إلى قطاع غزة قافلةالضجة إعالمية مفتعلة في شأن دخول : حسام زكي

 "إسرائيل"شروط تركية الستئناف الوساطة بين سوريا و

جيش االحتالل يعدم ثالثة مقاومين
وكتائب األقصى .. في نابلس

    تتوعد برد سريع
   

 4ص ... 

 1650 26/12/2009السبت 



  

  

 
 

  

            2 ص                                     1650:         العدد       26/12/2009 السبت :التاريخ

    :أخبار الزيتونة
 5   "2010القضية الفلسطينية "يعقد حلقة نقاش بعنوان " الزيتونة" .2

    
    :السلطة

 5  "انقالبها"يطالبها بإنهاء و عريقات يدعو حماس إلى التوقيع على وثيقة المصالحة .3
 6   قيام الدولة الفلسطينيةىينص عل صري سعودي أمام مجلس األمنمشروع قرار فلسطيني م .4
 6  على خلفية مقتل مستوطن فلسطينيا120ًمن السلطة تعتقل أجهزة أ .5

    
    :المقاومة

 7    حماس سترد على صفقة التبادل خالل أيام: الرشق .6
 7  حصار غزة من جهة الحدود المصرية يمر بثالث مراحل أوالها إقامة جدار فوالذي: برهوم .7
 8  جريمة اغتيال مقاومي نابلس تؤكد الحاجة إلى تفعيل المقاومة وحمايتها ال مالحقتها: حماس .8
 8   اس تطالب مصر بفتح معبر رفح ووقف بناء الجدار الفوالذيحم: خالل مسيرة في غزة .9

 9  وعباس مرشح فتح الوحيد.. زاالشمئزايثير " المقاومة الرشيدة"كالم مشعل عن : األحمد .10
 10  حماس تدعو إلى حكومة إنقاذ وطني .11
 10  ىالفات داخل حماس حول صفقة تبادل األسرخ": ألهراما" .12
 10  الغبية إلضعاف حماس زادتها قوةالحصار سياسة ": بتسليم" .13
 10  سرايا القدس وشهداء األقصى تعلنان مسؤوليتهما عن مقتل حاخام صهيوني .14
 11   بدون مقاومة وضع غير اعتيادي في التاريخ وجود احتالل: قاسمعبد الستار  .15
 11   وتطالب باستئناف جهود المصالحةالشعبية تنظم مهرجاناً إحياء للذكرى األولى للحرب .16
 11 س الرئاسية قرار صائب تمديد المجلس المركزي لوالية عبا:جبهة النضال .17
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 12   بجدية دعوة نتنياهو لتوسيع االئتالف الحكومي إسرائيليتشكيك  .18
 12  سيصبح الطيبي رئيس المعارضة في الكنيستبالحكومة " كديما"إذا شارك  :"يديعوت" .19
 13  تنتظر بترقب رد حماس على أقتراحها بشأن صفقة تبادل االسرى" إسرائيل: "أيالون .20
 13  العسكرية في الضفة الغربية نتنياهو يقرر إعادة الحواجز .21
 13  1982 تستعد لنشر نتائج تحقيقات حرب لبنان عام "إسرائيل" .22
 14  كان داخل المعبد اليهودي بالقاهرة " الموساد"تأسيس ": المصريون" .23
 14  تقرير إسرائيلي يحذر من تكرار نموذج اإلخوان المسلمين المصري داخل تل أبيب   .24
    

    :األرض، الشعب
 15   غزة لن تصمد أكثر من عشرة أيام.. بعد استكمال الجدار الفوالذي: قتصاديخبير ا .25
  15   على معبر بيت حانون في قطاع غزةثالثة عماليقتل  لجيش االحتال .26
 15 غزةوبين مصر  نفق لتهريب األسلحة والغذاء والوقود  1200 : مهربو األنفاق .27
 16   عشرات اإلصابات إثر قمع االحتالل مسيرات مناهضة للجدار بالضفة .28
 16  عشرات المستوطنين يهاجمون قرية بورين في الضفة .29



  

  

 
 

  

            3 ص                                     1650:         العدد       26/12/2009 السبت :التاريخ

 16   ن اإلسرائيلي مواجهات عنيفة بين األسرى وإدارة سجن ريمو .30
 16  غزةقصف مراكب الصيادين قبالة سواحل قطاع االحتالل ي .31
 16 ا في القدس جنديا إسرائيلي15 يحاصرون فلسطينيون .32
  17  غرب جنينبرطعة قرية  في منزال 12هدم يسلم إخطارات باالحتالل  .33
 17  خالل األيام المقبلةاألقصىيشهدها   إسرائيليةر من خطواتالشيخ رائد صالح يحذ .34
 17  كيف يمكن االحتفال بعيد الميالد وغزة تحت الحصار: البطريرك طوال .35
 18  االحتالل في غزة منزال هدمها 4300يحول دون إعادة بناء الحصار : "بتسيلم" .36
 18   إلى غزةتطالب مصر بتسهيل دخول قافلة شريان الحياة" لجنة كسر الحصار" .37
 19 تتهم أوساطاً رسمية دولية بالمشاركة في حصار غزة" الحملة الفلسطينية لفك الحصار" .38
 19  عام500عمار غزة قد يستغرق ا:  دوليةجمعيات إغاثة .39
 19   "نرواواأل" لبنان غير راضين عن أداء فلسطينييمن % 72:  نُشر في لندناستطالع .40
 20  فمن النساء يتعرضن للعن% 77: عن أوضاع النساء في قطاع غزةدراسة   .41
 20  48االحتالل ينتهك حرمة مقبرة فري قرية زرنوقة في الـ .42
 21   خالل أسبوع فلسطينيا 23 واعتقال  توغال20ً :الضفة .43
 21   أسرى من غزةتسعةاالحتالل ال يزال يحتجز ": وزارة األسرى" .44
 21   سالح إسرائيلي موجه ألجساد الفلسطينيين العارية في الضفة.. برد الفجر .45
 22  حرب غزة حقائق وأرقام.. كي ال ننسى .46
   

   :اقتصاد
  22   والفلسطينيةاإلماراتيةاتفاق بين األوراق المالية  .47
   

   : األردن
 22  السالم واالستيطان نقيضان: وزير الخارجية األردنية .48
 23 إلى غزة" 3شريان الحياة "طالب بالضغط على مصر إلدخال قافلة تاألردنية النقابات المهنية  .49
   

   :عربي، إسالمي
 23 ن نتوقف عن استكمال المنشآت الهندسية على الحدود مع غزة ل : أبوالغيط .50
 23  إلى قطاع غزة قافلةالضجة إعالمية مفتعلة في شأن دخول : حسام زكي .51
 24  "إسرائيل"شروط تركية الستئناف الوساطة بين سوريا و .52
 24  صر تستبعد أن يكون انهيار األنفاق بسبب أعمال الحفرم .53
 25 مصر تدفع بتعزيزات أمنية في محيط رفح تحسباً لمظاهرات فلسطينية تخترق الحدود .54
 25 لى غزةمن الدخول إ" 3شريان الحياة "جماعة اإلخوان المسلمين تستنكر منع مصر قافلة  .55
 25   أداة جديدة لقتل الفلسطينيين" الجدار الفوالذي: "برلمانيون أتراك .56
 25   معبر رفح مع قطاع غزةتغلقالسلطات المصرية  .57
   

   :دولي
 25 صر الدولة، ولكن ما زال هناك احتاللفلسطين تتمتع بالكثير من عنا: مستشار ساركوزي .58



  

  

 
 

  

            4 ص                                     1650:         العدد       26/12/2009 السبت :التاريخ

 26 فرصة كبيرة لمالحقة حماس" إسرائيل"القانون البلجيكي يتيح لـ .59
    

    :حوارات ومقاالت
 26  محمد يحيي برزق. د... "!الواطي"مصر تبني السد .. بعد السد العالي .60
 28  هاني المصري... المصالحة الوطنية صعبة ولكنها ليست مستحيلة .61
 30  زئيف شتيرنهل... قيادة المستقبل .62
    

  32  :كاريكاتير
***  

  
   وكتائب األقصى تتوعد برد سريع ..  في نابلسمقاومينجيش االحتالل يعدم ثالثة  .1

  اإلسرائيلي أعدم فجر اليـوم أعـدم       جيش االحتالل ، أن   رام اهللا  من،  26/12/2009وكالة سما،   كرت  ذ
بعد اقتحام منزليهما في البلـدة القديمـة          في منطقة نابلس شمال الضفة المحتلة      مقاومين فلسطينيين ثالثة  

  .بنابلس 
يين بعد اقتحام منازلهم الواقعة في       مواطن 3واكد شهود عيان ان قوات االحتالل االسرائيلي قتلت بدم بارد           

 عام وغـسان ابـو      38منطقة باب الساحة في البلدة القديمة من نابلس وهما رائد عبد الجبار السركجي              
شرخ وهو شقيق الشهيد نايف أبو شرخ قائد كتائب شهداء االقصى بنابلس والمواطن عنان صـبح فـي                  

  .منطقة راس العين
من االليات العسكرية االسرائيلية اقتحمت نابلس عند الساعه الرابعه من          وقال شهود عيان ان اعداد كبيرة       

  .فجر اليوم وحاصرت البلدة القديمه بنابلس 
واضاف الشهود ان قوات االحتالل االسرائيلي فرضت نظام منع التجول على منطقة راس العين وتحديدا               

  .ره من الجيش االسرائيلي في شارع كشيكيه وتحاصر احد المنازل في هذه المنطقة بقوات كبي
ان قوات االحتالل حاصرت ثالثة     " وقال الدكتور غسان حمدان مدير االغاثه الطبية الفلسطينية في نابلس         

منازل فلسطينينة اثنين منها في البلدة القديمه وثالث في منطقة راس العين وقامت بتصفيه المواطنيين بدم                
 امام زوجته على الراس والقلب وقامت باطالق النـار          بارد حيث قتلت السركي باطالق الرصاص عليه      

على الشهيد ابو شرخ خالل عمليه اقتياده خارج المنزل بدم بارد موضحا أن قوات االحـتالل تحاصـر                  
منزل الشاب عنان صبح في منطقة راس العين وتطلق النار بشكل عشوائي على المنزل فيمـا اعلنـت                  

  .مصادر طبية عن استشهاده في وقت الحق 
ان عشرات من جنود االحتالل االسرائيلي اقتحموا المنـزل عنـد           "  وقال نضال صبح شقيق عنان صبح     

الساعه الثالثه فجرا بقوات خاصة اسرائيلية وقاموا بتفتيش المنزل واطالق عدد كبير من القنابل مما ادى                
  .الستيكالى اشتعال النار في المخازن في المبنب والتى تحتوي على االفنج وكراسي الب

واضاف صبح ان جنود االحتالل يطلبون تسيلم صبح لهم وعندما قلنا لهم انه موجود في جهـاز االمـن                   
الوقائي وهو ملتزم بدوامه بدأوا بالصراخ والتفتيش وقاموا بانزال كل من في العمارة والمكونة من تـسع        

  .عائالت الى منزل العامودي المجاور
ان ما حصل فجر اليوم بنابلس هو جريمة بكل ما تحمل الكلمة            " نابلسوقال اللواء جبرين البكري محافظ      

"  من معنى وهو قتل بدم بارد لشابين فلسطينيبن كافة المعطيات تقول بأنهما يعيشون حياة عادية مطالبـا                  
كافه المؤسسات الدوليه بالتدخل حاليا لوقف الحصار المفروض على بيت صبح بنابلس وتقـديم العـالج                

  .عد اعدامهطلعائلته ب
  .واعلنت حركة فتح ان تشييع جثامين الشهداء سيتم الساعة العاشرة والنصف من امام مستشفى رفيديا
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من جهتها زعمت مصادر عسكرية اسرائيلية ان المقاومين الثالثة كان لهم ضلع في حادث قتل الحاخـام                 
  . مئير افشالوم حاي باطالق النار على سيارته قرب طول كرم قبل يومين

توعدت كتائب شهداء األقصى الذراع المسلح لحركة فتح اليوم السبت إسرائيل برد قاسي علـى               بدوراها  
  .مجزرة اليوم حيث اعتبرتها جريمة جبانة تضاف في سجل دولة االحتالل

إن " القائد العام لمجموعات الشهيد ياسر عرفات في الضفة الغربية        " أبو محمود "وقالت الكتائب على لسان     
الل بإقدامه على اغتيال هذه الكوكبة الجديدة من أبناء شعبنا المجاهد في نابلس وغزة فإنه يفتح على                 االحت

  ".نفسه أبواب الجحيم
ان نشطاءها لن يقفوا مكتوفي األيدي ودماء المجاهدين تستباح في كل مكان، ولن يـر               "وهددت الكتائب   

ا من كل مكان ليحيلوا ليله إلى نهار، وسيندم علـى  العدو منا إال لغة الدم والنار، وسيخرج له استشهاديون        
  ".جريمته، فنحن ال ننام على دم مجاهدينا، والرد سيكون سريعا

إننا في كتائب األقصى إذ نحتسب عند اهللا شهداء الجهاد والمقاومـة فـي نـابلس                " "أبو محمود "وأضاف  
األوحـد فـي مواجهـة االعتـداءات        وغزة الباسلتين، لنؤكد على استمرار خيار الدم والشهادة، الخيار          

المتكررة بحق أهلنا على امتداد مدن وقرى ومخيمات الوطن المحتل، وسنجعل من دم الـشهداء القـادة                 
 )".ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا(النازف شعلة غضب تحرق قوى الشر والعدوان 

إن  قالتمصادر إسرائيلية ، أن  وكاالت، وعنرامي دعيبس عن، 26/12/2009، 48عربوأضافت 
الفلسطينيين، بذريعة عالقتهم بعملية إطالق النار التي قتل فيها " المطلوبين" من 3جيش االحتالل قام بقتل 

وأضافت المصادر ذاتها أن وحدة المستعربين  ".نفيه شومرون"مستوطن، يوم أمس األول قرب مستوطنة 
نابلس وفي راس العين، في الرابعة من فجر  منازل في حي القصبة في مدينة 3حاصرت " دوفدوفان"

وبحسبها فإن المستعربين أطلقوا النار بعد أن رفض الشبان الفلسطينيين الخروج وتسليم . اليوم السبت
  .أنفسهم

كما ادعت المصادر  .كما أكدت المصادر أن الشهداء الثالثة لم يطلقوا النار باتجاه قوات االحتالل
ومن جهتها قالت اإلذاعة اإلسرائيلية  .ثالثة كانوا على اتصال مع حزب اهللاإلسرائيلية أن الشهداء ال

  .إن استهداف الشهداء الثالثة جاء في أعقاب معلومات استخبارية" ريشيت بيت"
وفي سياق ذي صلة، تجدر اإلشارة إلى أن تقارير إسرائيلية كانت قد نقلت عن مصادر أمنية فلسطينية 

  .ينية تبذل جهودها للعثور على مطلقي النار على المستوطنتأكيدها أن السلطة الفلسط
  

  " 2010القضية الفلسطينية "يعقد حلقة نقاش بعنوان " الزيتونة" .2
 كانون 9، السبت »2010 -القضية الفلسطينية «في بيروت حلقة نقاش عنوانها » مركز الزيتونة«يعقد 

 - الحمرا -لنصف مساء في فندق كراون بالزا  من التاسعة صباحاً الى الرابعة وا2010) يناير(الثاني 
  .بيروت

محسن صالح، حسين أبو النمل، بالل الحسن، جبريل الرجوب، سامي خاطر، : من المتحدثين في الحلقة
سمير التقي، حلمي موسى، أحمد خليفة، حسن أبو طالب، معين مناع، طالل عتريسي، مجدي حماد، 

  .منير شفيق
26/12/2009الحياة،   

   
  "انقالبها"يطالبها بإنهاء و ات يدعو حماس إلى التوقيع على وثيقة المصالحةعريق .3

 صائب عريقات حركة . دعا رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية د:القاهرة
أصبح سيفاً مسلطاً على رقابنا "حماس إلى التوقيع على الوثيقة المصرية إلنهاء االنقسام الذي قال إنه 

وأضاف أن أقصر الطرق لتوحيد الشعب الفلسطيني هو إنهاء االنقسام حتى  ."لى القضية الفلسطينيةوع
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نتمكن من مواجهة االحتالل اإلسرائيلي وتحدياته وإفرازاته، معرباً عن أمله في أن تقوم حماس بالتوقيع 
اد األساسية على وثيقة المصالحة حتى يصار لرفع الحصار بشكل تام عن قطاع غزة وإدخال المو

  .والغذائية والطبية التي تستخدم كسيف مسلط على رقاب مليون ونصف مليون فلسطيني في قطاع غزة
: وعن موقف السلطة الفلسطينية مما يتردد عن عزم مصر إقامة سور على الحدود مع غزة، قال عريقات

اكل التي تواجه الشعب  الفلسطيني، فهذا كفيل بحل كل المش–نأمل في إنهاء االنقسام الفلسطيني "
الفلسطيني، وإذا جاءت حماس ووقعت على وثيقة الوفاق الوطني التي وقعت عليها حركة فتح، فهذا هو 

  ."الكفيل بإنهاء هذه المأساة الفلسطينية
 طن السلطة تدعم صفقة تبادل األسرى الفلسطينيين في مقابل الجندي شاليأوضح أفي الوقت نفسه، و

كل ما يقال عن تصدير شكوك هو كالم ال أساس له "، مضيفاً أن "طنية وليست فصيليةمسألة و"باعتبارها 
  ."في أسرع وقت ممكن"، وأعرب عن أمله في أن تتم الصفقة "من الصحة وغير مسؤول

جاء ذلك خالل مؤتمر صحافي عقده عريقات مع األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في ختام 
وقال موسى إن اللقاء استمرار للمشاورات .  في مقر الجامعة في القاهرةأمسن  مأولمحادثاتهما مساء 

مع عدد من الدول العربية في ما يتعلق بالموقف الخاص بجهود السالم ومجمل القضايا المتعلقة بالقضية 
صف  عن أمله في إنهاء االنقسام الفلسطيني وتوحيد الوأعرب.  اإلسرائيلي-الفلسطينية والنزاع العربي 

  .في مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية
ورداً على سؤال عما إذا كانت السلطة الفلسطينية طلبت عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب، قال 

لم نطلب عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب حالياً، لكن المسألة ليست عقد اجتماعات عربية ": عريقات
وات العربية للوصول إلى ما نريد تحقيقه في شأن أسس ومفاوضات الوضع بقدر ما هو تنسيق الخط

  ."النهائي
  26/12/2009الحياة، 

  
   قيام الدولة الفلسطينيةىينص عل مشروع قرار فلسطيني مصري سعودي أمام مجلس األمن .4

ة سراً أكدت مصادر مخابراتية إسرائيلية، قيام مصر والسعودية والسلطة الفلسطيني:  محمد ثروت-كتب 
كما أكدت وجود نص في .  مجلس األمن يقضي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلةإليبتقديم مشروع قرار 

 في األراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة 1967 حدود ى الدولة الفلسطينية علبإقامةمشروع القرار 
رئيس حسني مبارك مع  اتفاق الإلىالغربية وقطاع غزة، وعاصمتها مدينة القدس، أشارت المصادر 

 استقالة عباس من منصبه في حالة استخدام ىالملك عبد اهللا عاهل السعودية والرئيس محمود عباس عل
 المصادر أشارت الفيتو ضد مشروع القرار العربي اعتراضاً عليه، كما -الواليات المتحدة حق النقض

 وأكدت الزعماء العرب، ىر عل تكثيف جوالت عباس العربية لطرح مشروع القراإلى اإلسرائيلية
  . والسعودية والكويتاإلمارات إلىالمصادر بحث تفاصيل المشروع خالل زيارة مبارك األخيرة 

  25/12/2009الوفد، مصر، 
  

   على خلفية مقتل مستوطن فلسطينيا120ًمن السلطة تعتقل أجهزة أ .5
جبارة للقبض على منفذي الهجوم من تقوم بجهود جهزة األأن أ فلسطينية أمنيةكدت مصادر أ :رام اهللا
  .وطنة عناف شمال الضفة المحتلةت عن مقتل مستوطن بالقرب من مسأسفرالذي 

 على خلفية العملية ما لبثتت  فلسطينيا120ًمن السلطة اعتقلت أ أجهزة إن العبرية الرسمية اإلذاعةوقالت 
  .اطلق سراح معظمهم بسبب عدم ثبوت عالقتهم بالعملية

  26/12/2009وكالة سما، 
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  حماس سترد على صفقة التبادل خالل أيام : الرشق .6
عزت الرشق، أن المكتب الـسياسي  " حماس"أكد عضو المكتب السياسي لحركة  : محمد الخضر - دمشق

للحركة سيبحث في اجتماع يعقده على مدى يومين في دمشق رد االحتالل اإلسرائيلي حول إتمام صـفقة                 
وأكدت مصادر فلسطينية متطابقـة أن       . ابه النهائي عبر الوسيط األلماني    تبادل األسرى قبل أن يقدم جو     

عضو المكتب السياسي للحركة الدكتور محمود الزهار سيشارك في تلك االجتماعات وسيحمل الرد معه              
  .للوسيط األلماني

ـ     إن قيادة الحركة في غزة تسلمت األربعـاء مـن الوسـيط            ":"نت. الجزيرة"وقال الرشق في تصريح ل
لمطابقته " حماس"إن الموضوع اليوم بين أيدي مؤسسات       :" ، مضيفاً "األلماني جواب الحكومة اإلسرائيلية   

وأوضح الرشق أن   . ، لكنه رفض تقديم أي تفاصيل تتصل بمضمون الجواب        "مع مدى استجابته لمطالبها   
 تفاؤل أو تشاؤم،    رد حركته سيستغرق ما بين يومين إلى ثالثة أيام على األكثر، لكنه رفض الحديث عن              

  ". نقاطا إيجابية وأخرى سلبية حتى اآلن"مشيراً إلى أن األمور تحمل 
من ناحيته، كشف أمين سر تحالف فصائل المقاومة خالد عبد المجيد، أن الخالف كان يدور قبـل نقـل                   

ت الوسيط األلماني الرد الجديد، حول رفض سلطات االحتالل إطالق تسعة من األسرى ذوي المحكوميـا          
العالية من بينهم األمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات والقيادي في حركة فـتح مـروان البرغـوثي                  

  . والقيادي في كتائب القسام عبد اهللا البرغوثي
أسيرا منهم تسعون إلى    ) 123(وأوضح أن النقطة الثانية تتصل بإصرار الحكومة اإلسرائيلية على إبعاد           

وقال عبد المجيد   . إلى بلدان أخرى  ) 13(حكومة القطرية على استضافتهم و    قطاع غزة وعشرون وافقت ال    
، مشيرا  "إن الوسيط األلماني حصل على تعهدات حول ضمان استقبال هؤالء األسرى          ":"نت. الجزيرة"لـ

  . إلى أن ذلك التعهد يتضمن حمايتهم من التصفية اإلسرائيلية
طات المصرية في بناء الجدار الفوالذي على حـدود         من ناحية أخرى، أبدى الرشق أسفه الستمرار السل       

نحاول ممارسة كل وسائل االحتجاج على بناء الجدار باعتباره يمس حيـاة الغـزيين              :"قطاع غزة، وقال  
  ".مباشرة

 25/12/2009نت، .الجزيرة
  

  حصار غزة من جهة الحدود المصرية يمر بثالث مراحل أوالها إقامة جدار فوالذي: برهوم .7
وصف الناطق باسم حماس، فوزي برهوم، بناء الجدار الفوالذي بأنه جريمة في حق             : غزة-أحمد فياض 
خاصة بعد إقرار تقرير غولدستون في مجلس حقوق اإلنـسان، الـذي اعتبـر أن الحـصار                 "اإلنسانية،  

  ".المفروض على قطاع غزة جريمة يحاسب عليها القانون
بين إقدام مصر على بناء الجدار في هـذا الوقـت،           واستبعد برهوم في حديثه للجزيرة نت وجود عالقة         

قرار "ورفض حماس التوقيع على ورقة المصالحة المصرية دون مراعاة مالحظاتها عليها، الفتًا إلى أن               
  ".إنشاء الجدار اتخذ بعد فشل العدو الصهيوني في تدويل حدود قطاع غزة بعد انتهاء الحرب األخيرة

  ثالث مراحل
إقامة جدار فـوالذي    :  غزة من جهة الحدود المصرية يمر بثالث مراحل أوالها         ورأى برهوم أن حصار   

 ثم إحكام القبضة على البحر مـن        ، مترا وبطول عشرة كيلومترات على طول الحدود       30بعمق أكثر من    
  .خالل نشر قوات بحرية مصرية لمنع تهريب البضائع

يمتد من مدينة العـريش المـصرية حتـى         وبحسب برهوم فإن المرحلة الثالثة تتمثل في مد سلك شائك           
  .البحر، لمنع دخول البضائع المتوجهة إلى قطاع غزة بعيدا عن الحدود

  25/12/2009نت، .الجزيرة
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  جريمة اغتيال مقاومي نابلس تؤكد الحاجة إلى تفعيل المقاومة وحمايتها ال مالحقتها: حماس .8
ني ثالثةً من المقاومين في الـضفة الغربيـة   أكدت حركة حماس أن اغتيال قوات االحتالل الصهيو  : غزة

المحتلة هو جريمةٌ صهيونيةٌ وشكٌل من أشكال المالحقة الصهيونية لمجموعات المقاومـة فـي الـضفة                
  .الغربية، والتي تنفَّذ بالتنسيق والتعاون مع ميليشيا عباس

-26(وم الـسبت    في تصريح خاص أدلى به الي     " حماس"وقال الدكتور سامي أبو زهري المتحدث باسم        
هذه الجريمة هي جريمة حرب؛ ألنه تم اغتيال الشبان الثالثة بعد           ": "المركز الفلسطيني لإلعالم  "إلى  ) 12

، مشددا على أن هذه الجريمة تفضح دور ميليشيا عباس في الضفة الغربية؛ ألن هذه األجهـزة                 "اعتقالهم
منهم تحت ذريعة الحفاظ على األمن؛ تختفي عن        التي تتغول على أبناء الشعب الفلسطيني وتعتقل المئات         

  .األنظار حين تتعرض المدن والمخيمات لالجتياحات الصهيونية
وأكد أن هذه الجريمة تؤكد الحاجة إلى تفعيل دور المقاومة وتعزيز الحماية لها بدالً من التواطؤ ضـدها                  

  .ومالحقتها وبشكل متبادل مع االحتالل الصهيوني
  26/12/2009ي لإلعالم، المركز الفلسطين

  
  حماس تطالب مصر بفتح معبر رفح ووقف بناء الجدار الفوالذي : خالل مسيرة في غزة .9

طالبت أمس مصر بفتح معبر رفح       حركة حماس ، أن   غزة من،  26/12/2009صحيفة فلسطين،   ذكرت  
تظـاهرة  جاء ذلـك خـالل       . البري ووقف بناء الجدار الفوالذي على حدودها مع قطاع غزة المحاصر          

  .حاشدة نظمتها الحركة في مدينة غزة احتجاجاً على بناء الجدار الفوالذي قرب حدود القطاع
وأكد الناطق باسم حركة حماس في خان يونس حماد الرقب، خـالل كلمتـه أثنـاء المـسيرة علـى أن         

ت تشديد  على حدود قطاع غزة المحاصر، واستنكاراً لخطوا      " جدار الموت "رفضا لبناء   "المظاهرة جاءت   
ـ      "الحصار على سكان غزة    بفتح معبر رفح من أجـل إدخـال        "، مطالبا باسم حركته السلطات المصرية ب

  ".المساعدات الالزمة الستمرار الحياة، ووقف بناء الجدار الفوالذي
ووقف بنـاء الجـدار وعـدم       "كما دعا الرقب السلطات المصرية إلى عدم الرضوخ للضغوط األميركية           

الشعب الفلسطيني الذي يقاتل من أجل التمسك بمبادئـه         "، مشدداً على أن     "امرة خنق غزة  المشاركة في مؤ  
  ".كان ينتظر من الحكومة المصرية فتح المعابر من أجل إدخال المساعدات الالزمة الستمرار حياته

ليـه  من الممكن أن يحاصر الشعب الفلسطيني من الجانب اإلسرائيلي، لكنه لم يتوقع أن يفرض ع              : "وتابع
الحصار وأن تقام عليه العقوبات من دولة يعتبرها الشقيقة له وألرضه، إذ إن الشعب الفلـسطيني كـان                  
ينتظر من مصر أن تأتي لتقف إلى جانبه في ظل ما يتعرض له من قتل وحصار، لكن األمور جـاءت                    

  ".عكس ما توقعنا فجاء الفوالذ ليحاصر شعبنا
إن مصر وأمنهـا قـضية ال يمكـن         : " لمصري، مضيفا وشدد الرقب على حرص حماس على األمن ا       

تجاوزها، فأمن مصر هو أمن لغزة، واألمن القومي الحقيقي هو في وجود مقاومة قوية في غزة، ولكـن                  
الذي يهدد أمن مصر هو االحتالل اإلسرائيلي الذي هدد بقصف السد العالي وتجفيف منابع النيل، ولـيس           

  ".مصريالشعب الفلسطيني من يمس باألمن ال
وكانت حركة حماس قد نظمت قبل ثالثة أيام مظاهرة مماثلة قبالة معبر رفح البري المغلق ولـم تفـتح                   

  .أبوابه إال لفترات محدودة من أجل سفر الحاالت الخاصة واإلنسانية من وإلى القطاع
ركـة  فوزي برهوم المتحدث باسم ح أن عن حامد جاد من غزة،، 26/12/2009الغد، األردن، وأضافت  
 خالل المسيرة أن تنظيم هذه المسيرة جاء احتجاجا على الجدار الفوالذي الـذي يقـام علـى                   قال حماس

الحدود مع غزة بإشراف أميركي فرنسي أوروبي بهدف إلى تركيع الشعب الفلسطيني وتجويعه من أجل               
  .االعتراف باالحتالل
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  وعباس مرشح فتح الوحيد.. زيثير االشمئزا" المقاومة الرشيدة"كالم مشعل عن : األحمد .10
لن نقبل بتعديل الوثيقة : "قال عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح:  صالح جمعة- القاهرة

فنحن لن نستقبل أي وساطات من أي جهة، فلسطينية كانت أو غير عربية، ولن نقبل إال .. المصرية
إذا أعلنت مصر موقفا جديدا وتحركا بالورقة المصرية والتحرك المصري ولن ننسحب من ذلك إال 

 ".جديدا، وفي ضوء ذلك سنعلن موقفنا
حماس ال تريد مصالحة، ونحن نعلم أن هناك جهات نصحتهم "أن " الشرق األوسط"وأضاف األحمد لـ

وهناك جهات أخرى نصحتهم بالتوقيع وعدم التنفيذ، وأحدث موقف في ذلك عندما زار . بعدم التوقيع
المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني دمشق، والتقاهم ونصحهم بعدم التوقيع، لذلك سعيد جليلي أمين 

صعدوا، وظهرت اتهامات لمصر بتغيير الورقة وتصرفوا على أساس أنه من المطلوب أن يبقى االنقسام 
فضها إلى األبد، فحديثهم حول األنفاق يصب في هذا االتجاه، وكأنه مطلوب تشريع سياسة اإلنفاق التي ير

وحتى مبدأ الوساطات الفلسطينية نحن نرفضه ألن الفلسطيني طرف وليس : "وأضاف". أهل غزة أنفسهم
التردد هو من . الفلسطيني عليه أن يحدد المخطئ ويقول له أنت مخطئ سواء في فتح أو حماس. وسيطا

 ".أسباب انقسام االنقسام
 تمت نحن في فتح سنكون أول المصفقين صفقة األسرى لو: "وحول صفقة تبادل األسري قال األحمد

  ."لها
مصمما على عدم ترشـيح نفـسه فـي         ) أبو مازن (وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس محمود عباس          

إن اللجنة المركزية لفتح اجتمعت دون حضور الرئيس عبـاس،          : "االنتخابات الرئاسية القادمة قال األحمد    
نا ملزم له بأنه إذا جرت االنتخابات فإنه هو المرشح الوحيد لفتح،            واتخذنا قرارا وأبلغناه باإلجماع، وقرار    

اآلن أقول إن قرارانا في فتح كما هو، وأي عضو لجنة مركزية أو أي كادر من                . وعليه أن يلتزم بالقرار   
فتح ال يحق له تنظيميا أن يعلن بشكل مباشر أو غير مباشر رغبته في الترشح؛ التي ترشح هي اللجنـة                    

  ". وغير ذلك هو خارج فتحالمركزية
من حق أي طـرف ومـن أعمـال         : "وبشأن موقف فتح من بناء مصر السور على الحدود مع غزة قال           

نحن نريد إنهاء معاناة شعبنا،     . السيادة في أي بلد أن تتخذ الجهات السيادية ما تراه مناسبا لتأمين حدودها            
 رجـل  40هناك أكثر مـن  . عنى شرعنة االنقسام  وال يمكن أن تتم باألنفاق وشرعنتها، فشرعنة األنفاق ت        

. أعمال من غزة جاءوا إلى الرئيس عباس وقالوا إن االقتصاد الفلسطيني في غزة ينهار بسبب األنفـاق                
  ".الحل هو إنهاء االنقسام حتى يمكن إنهاء الحصار بكل أشكاله

ح أكدنا عليه في مؤتمرنا بالعكس، نحن في فت: "ورفض ما يتردد حول إسقاط فتح لسالح المقاومة، قال
األخير، لكن ال يجب أن نشوه معنى المقاومة ونتعامل معه بشكل تكتيكي كما يحلو للبعض أن يستخدم 

تارة تسمع المقاومة الرشيدة على لسان خالد مشعل، والبعض يقول : كلمة مقاومة بمصطلحات غريبة
ول إن المقاومة هي المقاومة بكل أشكالها نحن نق. هذه اصطالحات تثير االشمئزاز... المقاومة المثمرة

نحن منذ بدء . بما فيها العسكرية، ولكن القيادات تختار شكل المقاومة في ضوء الواقع الراهن
المفاوضات وإقرار استراتيجية السالم، نعتبر المفاوضات شكال من أشكال المقاومة، فال يوجد حركة 

 يجب أن ال نخدع أنفسنا ونعتبر أننا مقاومون ونمنع في .تحرر في التاريخ كانت تقاوم بالبندقية فقط
أبو مازن : "وتابع األحمد". إذن عن أي مقاومة تتحدث حماس؟. الوقت ذاته إطالق الصواريخ من غزة

يريدوننا أن نشعر بالندم : قالها بصراحة في خطابه في الذكرى الخامسة لرحيل الرئيس ياسر عرفات
 أن نبقى نتحدث عن مفاوضات دون إحراز تقدم والمفاوضات لن تستمر إذن ال يمكن. على المفاوضات

 ".إلى األبد، وال بد من محطة أخيرة لها
  26/12/2009الشرق األوسط، 
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 حماس تدعو إلى حكومة إنقاذ وطني .11
أكد الدكتور صالح البردويل القيادي في حركة حماس والناطق باسم كتلتها البرلمانية أن حركته : غزة

  ".ضية الفلسطينية أكبر من انتخابات رئاسية، وأنها تدعو إلى برنامج حكومة إنقاذ وطنيترى الق"
لماذا (بعنوان -بغزة " مركز الدراسات العربي األوروبي"وقال البردويل، خالل ندوة إلكترونية أقامها 

حماس ترى : "-)قرر محمود عباس عدم خوض انتخابات رئاسة السلطة؟ ومن ترشحون لخالفته؟
  ".القضية الفلسطينية أكبر من ترشيح أي شخص

كتلة "وبخصوص قرار رئيس السلطة محمود عباس عدم الترشح لالنتخابات الرئاسية، أوضح النائب عن 
البرلمانية أن عباس يعلم تماما أنه منذ انتهت واليته وهو يعيش دون وجه قانوني، " التغيير واإلصالح

  ".ارٍ عربي وموافقة أوروبية ال من خالل الدستور الفلسطينيفقد تم التمديد له من خالل قر"
بقي عباس رئيسا للسلطة بتجاوزه كل القوانين وبقوة األمر الواقع وبالدعم األمريكي ودول ما : "وتابع

 ".العربية" االعتدال"يسمى 
  26/12/2009السبيل، األردن، 

  
  ىسرالفات داخل حماس حول صفقة تبادل األخ": األهرام" .12

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن هناك خالفا داخل حركة حماس بين جناح   : رام اهللا ـ خالد األصمعي 
 في حـين     ,  طبقا للعرض اإلسرائيلي األخير    ىمعظم أعضائه من الداخل يطالب بإنهاء صفقة تبادل األسر        

قيـادات األسـيرة مثـل      يري جناح آخر يقوده خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة عدم تجاوز ال            
   .  وأعضاء كبار في كتائب القسام حتي ال تفقد الصفقة بريقها أو قيمتها ,  وأحمد سعدات , مروان البرغوثي

  26/12/2009األهرام، مصر، 
  

   الغبية إلضعاف حماس زادتها قوة الحصارسياسة": بتسليم" .13
" بتسيلم"غدا األحد، أطلقت منظمة في الذكرى السنوية األولى للعدوان على غزة التي تصادف : حيفا

الحقوقية حملة جديدة لرفع الحصار عن القطاع تشمل أفالما توضيحية وإعالنات تظهر كيف يحظر 
 .االحتالل دخول بضائع كثيرة يتم تهريبها عبر األنفاق التي تخدم حركة حماس

معابرها، وتؤكد أن  أغلقت إسرائيل 2007ويستذكر التقرير أنه بعدما سيطرت حماس على غزة عام 
منذ ذاك حظرت إسرائيل بالكامل "وتابع . مصر تغلق معبر رفح بضغط من إسرائيل والواليات المتحدة

 ".تصدير أي شيء من القطاع، وقصرت االستيراد على ما تعرفه كبضائع إنسانية
ة كبيرة، على أن الحصار المفروض على غزة ليس قانونيا وغير أخالقي ويجسد حماق" بتسيلم"وتشدد 

. فإسرائيل وبعد عامين ونصف على فرضه لم تنجح في زعزعة مكانة حماس بل مكنتها من زيادة قوتها
ومن جملة أسباب ذلك قيام الفلسطينيين هناك بحفر أنفاق لتهريب البضائع الحياتية والسالح، ما "وتتابع 

  ". مكن حماس من السيطرة على كل شيء بالتحكم بهذه األنفاق
  26/12/2009طر، العرب، ق

  
  سرايا القدس وشهداء األقصى تعلنان مسؤوليتهما عن مقتل حاخام صهيوني .14

وكتائب األقصى؛ مسؤوليتهما المشتركة عن عمليـة قتـل         " سرايا القدس "أعلنت كلٌّ من    : القدس المحتلة 
  .الحاخام الصهيوني أفشلوم حاي أمس الخميس

-25(نسخةً منه الجمعة    " المركز الفلسطيني لإلعالم  " تلقى   في بيانٍ " السرايا"وقال أبو أحمد الناطق باسم      
، إن العملية جاءت للرد على االعتداءات المستمرة التي يقوم بها المغتصبون ضد أهل الضفة بشكٍل                )12

  .يومي تحت حماية جيش االحتالل، خصوصا جريمة حرق مسجد ياسوف قبل أسبوعين
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، مـضيفًا أن    "اء لدواعٍ أمنية فرضتها الظروف علـى األرض       تأخر اإلعالن عن العملية ج    "وأوضح أن   
ـ ) األجهزة األمنية "( " الـسرايا "تقوم بحملة مالحقات كبيرة ضـد مجاهـدي         " السلطة الفلسطينية "التابعة ل
  ".بعد وقوع العملية مباشرة، خصوصا في مدينة طولكرم وضواحيها" الكتائب"و

  25/12/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   بدون مقاومة وضع غير اعتيادي في التاريخ وجود احتالل: قاسمعبد الستار  .15
بنابلس إن االحتالل يجـب     " جامعة النجاح الوطنية  "قال البروفسور عبد الستار قاسم، األستاذ في        : نابلس

  .أال يشعر باألمان في احتالله، ويجب أن يدفع ثمن احتالله
وجود احتالل بـدون    "، أن   )12-25(اليوم الجمعة   " األقصى"وأضاف قاسم، في تصريح له على فضائية        

مقاومة هو وضع غير اعتيادي في التاريخ، وأن سكوت شعب على احتالل أرضه هـو وضـع غيـر                   
  ".اعتيادي كذلك

إن فصائل المقاومة الفلسطينية تقع على عاتقها مسؤولية تطوير وسائل المقاومـة للتغلـب علـى                : "وقال
  ". ستمر عليهاالمالحقة والتضييق الم

وأشار إلى أن القوى المقاوِمة يجب عليها تطوير أنفسها، وأن ترقى بوعيها األمني حتى تـستطيع تنفيـذ                  
على االحتالل أال يشعر باألمان فـي الـضفة         "عمليات ضد االحتالل، وتشوش عليه احتالله، مؤكدا أنه         

  ".الغربية، ويجب ان يدفع ثمن احتالله
لتي تحدثت عن مالحقة ميليشيا عباس لمنفذي عملية قتل مغتصب بطـولكرم أمـس              وتعقيبا على األنباء ا   

م، تواصل منع المقاومة ضمن االتفاقيات الموقعة، وإن        1994، ومنذ عام    "األجهزة األمنية "إن  : "قال قاسم 
 ".هذا ليس باألمر الجديد

  25/12/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

   وتطالب باستئناف جهود المصالحةذكرى األولى للحربالشعبية تنظم مهرجاناً إحياء لل .16
نظمت، أمس، الجبهة الشعبية مهرجاناً جماهيرياً، في عزبة عبد ربه شمال قطـاع غـزة إحيـاء                  :غزة

وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة جميـل       . للذكرى السنوية األولى للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة       
نجح في تحقيق أهدافه وخرجت غزة أكثـر قـوةً وبأسـاً واسـتمرت              مزهر أن العدوان على غزة لم ي      

وشدد على ضرورة استئناف جهود الحـوار       .المقاومة، مشدداً على أن إرادة الشعب الفلسطيني لن تنكسر        
  . ]2009[مارس الماضي/ والمصالحة الوطنية استناداً لما تم التوصل إليه في آذار

  26/12/2009صحيفة فلسطين، 
  

   تمديد المجلس المركزي لوالية عباس الرئاسية قرار صائب:لجبهة النضا .17
 أكـد أحمد مجدالني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واألمين العام لجبهة النضال الشعبي              :أريحا

وشدد، خالل اجتماع عقده لكادر الجبهة بمحافظة أريحا، على         ،  "أن الوضع الفلسطيني يمر بمأزق حقيقي     "
 الوزراء االسرائيلي نتنياهو مسألة إزالة الحواجز من الضفة الغربية، وإعـادة نـشرها              أن رفض رئيس  

لتقطيع أوصال الضفة الغربية، تكريس لسياسة فرض الوقائع علـى األرض واسـتمرار لتحـدي إرادة                
  .المجتمع الدولي

 محود عبـاس،    وأشار الى أن ما رشح عن اجتماع المجلس المركزي االخير حول التمديد لوالية الرئيس             
  وكذلك انعقاد المجلس، يشكل خطوة باالتجاه الصحيح، نحو ترسيم تقليد ومعالجة االمور بالطرق القانونية 
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والديمقراطية، ويأتي ضمن حرص منظمة التحرير، الواعي والمسؤول نحو القضية الفلـسطينية، وفـي              
  .ق ومواجهة متطلبات المرحلةاطار النظر بمجمل االوضاع السياسية، في محاولة للخروج من المأز

 26/12/2009األيام، فلسطين، 
  

   بجدية دعوة نتنياهو لتوسيع االئتالف الحكوميإسرائيليتشكيك  .18
طرح رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا فكرة تـشكيل حكومـة            :  اف ب  -القدس المحتلة   

عارضة تسيبي ليفني لكن اقتراحه قوبـل       وحدة وطنية باقتراحه منصب وزيرة بال حقيبة على زعيمة الم         
  .امس بشيء من الريبة

ورأت الصحف باالجماع تقريبا انها مناورة سياسية تهدف الى اضعاف حزب كاديمـا المنـافس الـذي                 
تتزعمه تسيبي ليفني باللعب على انشقاقاته الداخلية وطموحات هذا الحزب الوسطي الـذي مـا زالـت                 

اشارت الصحف الى ان رئيس الحكومة اقترح فقط على تـسيبي ليفنـي             و. قاعدتها االيديولوجية غامضة  
  .منصب وزيرة بال حقيبة في حكومته ، ال تتمتع بنفوذ حقيقي

خطـوة  "عن  " يديعوت احرونوت "بينما تحدثت   " فرق تسد "على اولى صفحاتها    " معاريف"وكتبت صحيفة   
جيروزاليم بوست التي تصدر باللغة     ورأت صحيفة   ". مسرحية من رئيس الوزراء البارع في هذا المجال       

كاديما بدون ان   ) حزب(حاول اوال اهانة تسيبي ليفني ونسف       "االنكليزية والقريبة من السلطة ان نتانياهو       
  ". يتوصل الى توجيه الضرب القاضية له

ن معتبـرا ا  " بالتحديات المحلية والدولية التي تواجهها اسـرائيل      "برر عرضه   ) يمين(لكن زعيم الليكود    
وصـرح نتنيـاهو    . انضمام ليفيني التي توصف باالعتدال ستسمح بتحسين صورة الحكومة في العـالم           

، معتبرا انها اذا رفضت قد يقبـل        " ستحصل في الحكومة على منصب وزير بال حقيبة       "لصحيفة هآرتس   
  .العرض اعضاء آخرون في حزبها كاديما

حكومة برئاسته بعد االنتخابات التـشريعية فـي        وذكر نتنياهو بانه عرض تقاسم السلطة على ليفني في          
انني ما زلت احاول على امـل ان        . اقترحت عليها نصف السلطة ولم تقبله     "وقال   .شباط ، لكنها رفضته   

وكان الحديث يجري حينها على ان تتولى تسيبي ليفنـي  ". ينضم جزء من كاديما على االقل الى الحكومة     
مطاف الى زعيم الحزب القومي المتطرف اسرائيل بيتنـا افيغـدور           حقيبة الخارجية الذي منح في اخر ال      

  .ليبرمن
  26/12/2009الدستور، 

 
  سيصبح الطيبي رئيس المعارضة في الكنيستبالحكومة " كديما"إذا شارك  :"يديعوت" .19

القانون في إسرائيل ينص على أن رئيس أن  ،»يديعوت أحرونوت«قالت صحيفة :  كفاح زبون- رام اهللا
 ة هو عضو كنيست ويرأس أكبر فصائل المعارضة خارج الحكومة، فإذا انضم كديما للتحالف،المعارض

القائمة « فإن المعارضة لديها ثالثة فصائل تملك العدد نفسه من األعضاء، وهم  اإلسرائيليةةفي الحكوم
لة، ينص ، فإنه في مثل هذه الحا»يديعوت«وحسب . »االتحاد الوطني«، و»حداش«، و»العربية الموحدة

القانون على أن زعيم المعارضة سيكون عضوا في الفصيل الذي فاز بأكبر عدد من األصوات في 
على أعلى عدد من األصوات من بين هذه األحزاب » القائمة العربية الموحدة«االنتخابات، وقد حصلت 

عارضة القادم الثالثة، وبذلك ربما يصبح عضو الكنيست أحمد الطيبي أو إبراهيم صرصور، رئيس الم
 .في إسرائيل

  26/12/2009الشرق األوسط، 
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  تنتظر بترقب رد حماس على أقتراحها بشأن صفقة تبادل االسرى" إسرائيل: "أيالون .20
رد حركـة المقاومـة     " فارغ الـصبر  "قالت اإلذاعة العبرية إن الحكومة اإلسرائيلية تنتظر بـ         : الناصرة

  .دمت به بشأن إتمام صفقة تبادل األسرىعلى المقترحات التي تق" حماس"اإلسالمية 
إن إسرائيل تنتظـر بترقـب رد       : "ونقلت اإلذاعة عن نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني أيالون قوله         

الوضع هش وحـساس،  "، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن        "حماس على اقتراحها األخير بشأن صفقة التبادل      
قد تمس بفرص إعادة شاليط إلى بيته سالماً معافى بـأقرب مـا             ولذا ال تنوي إسرائيل القيام بأي خطوة        

  .، على حد تعبيره"يمكن
من جهة أخرى؛ دعا أيالون سورية إلى التجاوب مع الدعوة اإلسرائيلية لخوض مفاوضات مباشـرة دون       

ة إن إسرائيل ال تضع أي شروط سياسي      : "، قائالً "كما كان األمر مع مصر واألردن والفلسطينيين      "وسطاء  
ال يمكن لسورية أن تعلـن عـن        "وأضاف  ". قبل البدء بالحوار المباشر ويتعين على سوريا القيام بالمثل        

، علـى حـد     "رغبتها في السالم وأن تقوم بدعم حزب اهللا وحماس وبتدريب إرهابيين في الوقت نفـسه              
  .تعبيره

  25/12/2009قدس برس
  

  بية العسكرية في الضفة الغرنتنياهو يقرر إعادة الحواجز .21
أعادت قوات االحتالل نصب الحواجز العسكرية التي كانت قد أزالتها أو خففت من  - الضفة الغربية

وأعلن رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو أن  .وجود قواتها عليها بين مدن الضفة الغربية المحتلة
 التي وقعت مساء أول من إزالة الحواجز أثبتت أنها ستؤدي لوقوع عمليات فلسطينية على غرار العملية

 .أمس قرب مستوطنة عناب شرق طولكرم وقتل فيها مستوطن إسرائيلي
بدورها كشفت اذاعة جيش االحتالل أن رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو رفض خالل االشهر 

صغر األخيرة طلبات، تقدم بها عدد من الوزراء الجراء نقاش في المجلس الوزاري االسرائيلي الم
للشؤون السياسية واألمنية حول سياسة ازالة الحواجز في أنحاء الضفة الغربية، مدعيا أن التجربة أثبتت 

 .أن إزالة الحواجز تؤدي لوقوع عمليات من قبل الفلسطينيين
 26/12/2009السبيل، األردن، 

 
  1982 تستعد لنشر نتائج تحقيقات حرب لبنان عام "إسرائيل" .22

في حرب لبنان األولى    " كهان"د وزارة الجيش اإلسرائيلية لنشر نتائج تحقيقات لجنة         تستع :القدس المحتلة 
 عاماً، وذلك بعد سلسلة طويلة من الضغوطات التي مورست لنـشر نتـائج              27م، بعد مرور    1982عام  

  .التحقيق
شكلت لجنة تحقيق في الحرب عـام       ) إسرائيل(العبرية، أمس، فإن    " هآرتس"وبحسب ما نشرت صحيفة     

م، وخاصة إثر المجازر التي ارتكبت في مخيمي صبرا وشاتيال، وتم تشكيل اللجنة برئاسة قاضي               1982
  ".يتسحاق كوهن"المحكمة العليا اإلسرائيلية آنذاك 

م، وأعلنت وقتها أن الوثائق ستبقى سرية ويمنع نشرها، واكتفت فقط بنشر            1983وأنهت التحقيق في عام     
لحرب كانت حريصة كل الحرص على المواطنين، ولم يكن لـديها أي نيـة              أثناء ا ) إسرائيل(أن  "مزاعم  

  ".بالتسبب بالضرر واألذى للسكان المسالمين
  26/12/2009صحيفة فلسطين، 
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  كان داخل المعبد اليهودي بالقاهرة" الموساد"تأسيس : "المصريون" .23
عـن معلومـات غيـر      " ونالمصري"كشف الخبير األمني اللواء عز الدين الراوي لـ         : حسين البربري 

كان داخل معبد اليهود بشارع عـدلي       " الموساد"مسبوقة، حول أن تأسيس جهاز االستخبارات اإلسرائيلي        
علـى  " دولـة إسـرائيل   "بوسط البلد القاهرة في حقبة الخمسينات، أي بعد سنوات من اإلعالن عن قيام              

  .أراضي الفلسطينيين
جهـاز المخـابرات    : ة أجهزة مخابرات بإسـرائيل؛ األول     م كانت هناك ثالث   1951وقال إنه وحتى عام     

، أما الثالـث فكـان قـسم المخـابرات          "الشين بيت "الحربية، والثاني المخابرات الداخلية المعروف باسم       
السياسية بالخارجية اإلسرائيلية، حيث كان هناك صراع ملموس بين األجهزة الثالث، مما أثـر بالتـالي                

  .على أداء وطبيعة عملها
وكانت " الموساد"في ذلك الوقت قرر رؤوفين شلواح ضابط المخابرات اإلسرائيلي إنشاء جهاز            : أضافو

ذلك عندما جاء إلى مصر لتجنيد عناصر لخدمة إسرائيل، وكانت والدة الفكرة داخل المعبـد اليهـودي                 
هذا الجهـاز   بالقاهرة، عندما قرر إنشاء جهاز جديد يعمل ضد مصر يشرف هو عليه بنفسه، وأن يكون ل               

الكلمة العليا، بحيث يفض االشتباك بين األجهزة لألبد ويمسك بسده كل خيوط العمل ضد مصر ليحركها                
  .بنفسه

وأوضح الراوي أن بداية العمل المخابراتي اإلسرائيلي كانت في إطار قنوات العمل الدبلوماسي، حيث لم               
 مـايو   14الخارجية اإلسرائيلية أنشأت يوم     يكن هناك أي فصل بين العمل السري والدبلوماسية، فوزارة          

، وكانت تتألف من عدة أقسام أهمها القسم العربـي          "دولة إسرائيل "م، أي قبل يوم واحد من إعالن        1948
الذي كان يرأسه ضابط المخابرات إلياهو ساسون الذي أعلن أن حرب إسرائيل الحقيقية سـتكون ضـد                 

تها توفير كافة اإلمكانات المادية والفنية التـي يمكـن بهـا            مصر، لهذا طلب من الحكومة اإلسرائيلية وق      
  .تطويق مصر فكريا ومعلوماتيا

  25/12/2009المصريون، 
 

  تقرير إسرائيلي يحذر من تكرار نموذج اإلخوان المسلمين المصري داخل تل أبيب .24
تكرار نموذج  حذر درور زئيفي البرفيسور والكاتب اإلسرائيلي حكومة تل أبيب مما أسماه             :محمد عطية 

اإلخوان المسلمين في إسرائيل قاصدا بذلك قادة وزعماء المدارس الدينية في بالده وعلى رأسهم الحاخام               
اليعزر ملميد ودعواته والداعيين إلى االحتجاج واالعتصام ضد تفكيك المستوطنات اإلسـرائيلية وعـدم              

  . دية التجنيد في الجيش اإلسرائيلي نظرا لمخالفة ذلك للعقيدة اليهو
وقال زئيفي في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائلية أنه إذا لم يتوقف زعمـاء المـدارس                 
الدينية المتشددة عن مواقفهم سنجد أنفسنا أمام منظمة إرهابية تعمل في قلب إسـرائيل وداخـل الدولـة                  

  . والمجتمع اإلسرائيلي حسب وصفه 
باحثي الشرق األوسط ينظرون لما يحدث داخل المدارس الدينية       وأضاف الكاتب اإلسرائيلي أن العديد من       

اليهودية بقلق بالغ موضحا ان دعوات الحاخام اليعازر ملماد للضباط وتالميذ المدراس الدينيـة تـذكرنا                
بأحداث وقعت في العالم اإلسالمي بين أعوام الستينات والسبعينات وتحول األمر إلى كارثـة مأسـاوية                

 إلى تغليب الشريعة على قوانين الدولة وانتهى األمر بظهور تنظيم القاعدة والجهـاد              حينما دعى البعض  
  .العالمي وحركة اإلخوان المسلمين في مصر 

ولفت زئيفي إلى أن المقارنة بين قادة المدارس الدينية واإلخوان المسلمين بالقاهرة قد تبدو مهينة ومسيئة                
فهموا وينظروا أعلى من مشاعرهم المعادية لإلسالم لرؤسة        لحاخمات تلك المدارس لكن على هؤالء أن ي       

الخطر الذي يتربص بهم هم أيضا مؤكدا أن حركة اإلخوان المسلمين ظلت حتى منتصف القرن العشرين                
متشابهة في تركيبها للصهيونية الدينية التابعة لجماعة جوش إمونيم وهي الجماعة التي لن تكفـر بقـيم                 
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نها وسيادتها وعملت في إطارها وهو ما كانت تفعله جماعة اإلخوان حيث قام عدد              الدولة والعبرية وقواني  
 وعدد كبير من الضباط االحـرار       1948من أعضائها بااللتحلق بالجيش المصري لمحاربة إسرائيل عام         

  .  يوليو كانوا على صلة بشكل او بأخر باإلخوان المسلمين 23الذين قاموا بثورة 
  25/12/2009المصريون، 

  
  غزة لن تصمد أكثر من عشرة أيام .. بعد استكمال الجدار الفوالذي: خبير اقتصادي .25

حذر الخبير االقتصادي عمر شعبان من حدوث كارثة حقيقية لسكان قطاع غـزة             :   أحمد فياض  - غزة
بعد إنهاء مصر العمل في بناء الجدار الفوالذي، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى إحكام إغالق األنفـاق بمـا                   

شكله من متنفس في ظل الحصار الخانق، وسيكون لذلك تـأثيرات فوريـة ومـدمرة علـى المـواطن             ت
  .الفلسطيني

عقب استكمال مصر بناء الجدار الفوالذي ستتوقف الحياة في غـزة، ولـن يـستطيع    "وقال للجزيرة نت    
  ".القطاع االقتصادي الصمود ألكثر من عشرة أيام لعدم توفر السلع األساسية

لخبير االقتصادي فإن بناء الجدار الفوالذي سيدق المسمار األخير في نعـش اقتـصاد قطـاع           وبحسب ا 
من نشاطاته، معتبرا أنه من الخطأ قيام       % 80غزة، الذي ساهم الحصار اإلسرائيلي في تدمير ما يقارب          
  .مصر بوضع الجدار قبل إيجاد حلول مناسبة لفك الحصار

25/12/2009نت، .الجزيرة  
  

   على معبر بيت حانون في قطاع غزة ثالثة عماليقتل  لالجيش االحت .26
استشهد ثالثة شبان فلسطينيين قرب الجدار المحاذي لبلدة بيت حانون شمال :  وكاالت-رامي دعيبس 

وقال شهود عيان إن جيش االحتالل أطلق النار على  .قطاع غزة في حين نجا شاب رابع كان برفقتهم
ومنعت قوات االحتالل سيارات االسعاف من االقتراب . استشهاد الثالثةالشبان األربعة، ما أدى الى 

  .منهم، في حين تمكن الشاب الرابع من الفرار دون أن يتم التأكد من حالته الصحية
وقال الشهود إن الحادث وقع على بعد أمتار قليلة من الجدار األمني قرب معبر بيت حانون شمال قطاع 

  . زالت مجهولةغزة، وان هوية الشهداء ال
ورجحت مصادر فلسطينية ان يكون الشبان األربعة من العمال الذين يحاولون البحث في مخلفات البناء 

  .لبيعها
 26/12/2009، 48عرب

  
 غزة بين مصر و نفق لتهريب األسلحة والغذاء والوقود 1200 : مهربو األنفاق .27

نفق في باطن األرض علي طول الحدود         1200 كشف بعض المهربين عن وجود نحو       :  أحمد سليم  -رفح  
 نظـرا    ,  وأكدوا أن عملية حفر األنفاق تحولت إلي مهنة فعلية لبعض أبناء قطاع غزة              , المصرية مع غزة  

    .  ألف دوالر 500  حيث يتكلف حفر النفق نحو , لما تحققه من أرباح طائلة
أن عددا كبيرا من هذه األنفـاق مملـوك          إلي   - الذي التقي بهم علي الحدود       -وأشاروا لمندوب األهرام    

 الستخدامها في تهريب السلع الغذائية واألجهزة الكهربائيـة والمـواد            , لبعض الفصائل المسلحة في غزة    
  .  وأحيانا األسلحة والمتفجرات , البترولية

26/12/2009األهرام، مصر،   
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  ضفة عشرات اإلصابات إثر قمع االحتالل مسيرات مناهضة للجدار بال .28
أصيب عشرات المواطنين إثر قمع قوات االحـتالل اإلسـرائيلي للمـسيرات الـسلمية              : الضفة الغربية 

المناهضة للجدار واالستيطان في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، كما اعتقلت تلك القوات عدداً مـن                
  .المواطنين من مدينتي الخليل وجنين ومخيم الفارعة وطوباس

26/12/2009صحيفة فلسطين،   
 

  عشرات المستوطنين يهاجمون قرية بورين في الضفة .29
 واعتدوا بالضرب الضفة فيالمواطنين في قرية بورين » يتسهار«هاجم العشرات من مستوطني : رام اهللا

  .على عدد منهم، وحطموا العديد من السيارات، واطلقوا النار بصورة كثيفة تجاه القرية
 امس لليوم الثاني على التوالي طرقاً شمال الضفة الغربية بعد لياإلسرائيأغلق الجيش من جهة أخرى 

قرب مدينة طولكرم في هجوم مسلح، كما أعاد الجيش نقطة تفتيش » عناب«مقتل مستوطن من مستوطنة 
  .كان أزالها قبل نحو عام من الطريق الرئيس الموصل الى مدينة طولكرم

26/12/2009الحياة،   
  

   ن اإلسرائيليى وإدارة سجن ريمومواجهات عنيفة بين األسر .30
أكد أسرى في سجون االحتالل لمركز األسرى للدراسات، أنه قد وقعت مواجهة عنيفـة               :الضفة الغربية 

بينهم وبين إدارة سجن ريمون على خلفية اعتداء على أحد األسرى الذين رفـضوا سياسـة التفتيـشات                  
  .ا اإلدارة ضدهمالمستمرة والتنقالت الفجائية والجماعية التي تمارسه

وأوضح األسرى، أمس، أن إدارة السجون تضع علماً إسرائيلياً كبيراً في ساحة النزهة األمر الذي يشكل                
استفزازاً لألسرى، مضيفين أن قوة مدججة بالهراوات والعصي والغاز المسيل للدموع اقتحمـت إحـدى               

واالعتداء عليـه ممـا دفـع األسـرى     ساحات السجن إلخراج أحد األسرى للنقل بالقوة، وحاولت تقييده    
بالتصدي للقوة واالشتباك باأليادي والعصي مع اإلدارة، والتكبير والطرق على األبواب من قبل األسرى              

  ).1،2(المتواجدين في الغرف بقسمي 
وأشاروا إلى أن أحد األسرى تسلق على طاولة التنس وتناول العلم اإلسرائيلي المعلـق علـى جـدران                  

ه، مبينين أن إدارة السجون نقلت بعض األسرى في أعقاب المواجهـة، وعاقبـت البـاقين                الساحة ومزق 
  .بسحب األجهزة الكهربائية والممتلكات الشخصية وحرمانهم من حقوقهم األساسية

26/12/2009صحيفة فلسطين،   
  

  غزةقصف مراكب الصيادين قبالة سواحل قطاع االحتالل ي .31
وفتحـت  . سرائيلية، قصف مراكب الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة        استأنفت الزوارق الحربية اإل    :غزة

زوارق االحتالل التي تجوب عرض البحر على مدى الساعة نيران أسلحتها الرشاشـة تجـاه قـوارب                 
الصيادين قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب المدينة، باإلضافة إلى إطالقها النيران قبالة شـاطئ               

  .طاع، ما ألحق أضراراً مادية دون وقوع إصاباتمنطقة النصيرات وسط الق
26/12/2009صحيفة فلسطين،   

  
 ا في القدس جنديا إسرائيلي15 يحاصرون فلسطينيون .32

 جنديا إسرائيليا في كمين بعد استالمهم بالغاً بسرقة أحد البيوت في 15وقع نحو : ردينة فارس -غزة 
وأفادت مصادر إسرائيلية أن سيارتين عسكريتين . محتلةبلدة العيسوية، أحد أحياء مدينة القدس العربية ال
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 جنديا إسرائيليا، وتمت محاصرتهم من عشرات 15حضرتا لبلدة العيسوية ليلة أمس، وداخلها نحو 
 .المواطنين المقدسيين ومنعهم من الخروج والدخول من البلدة

 عبر أجهزة الالسلكي، حضرت قوات من جيش وأضافت المصادر ألن الجنود بدأوا طلب النجدة
االحتالل، ومن ثم حوصرت بلدة العيسوية بمئات الجنود من قوات االحتالل، باإلضافة إلى االستعانة 

 لبطائرة عمودية عسكرية لقوات االحتال
26/12/2009عكاظ،   

  
  غرب جنينبرطعة قرية  في منزال 12هدم يسلم إخطارات باالحتالل  .33

 غسان قبها، رئيس مجلس قروي برطعة الشرقية المحاذية للخـط األخـضر، غـرب               قال :محمد بالص 
 مواطناً من القرية المعزولة خلف جدار الفصل        12جنين، أمس، إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي، سلّمت        

  .العنصري، إنذارات بهدم مساكنهم
ـ   ة التنظيم والبناء التابعـة لـإلدارة       ، إن قوة من جيش االحتالل يرافقها أفراد من دائر         "األيام"وقال قبها ل

المدنية، اقتحمت القرية، وسلّمت المواطنين، إنذارات بهدم منازلهم المسكونة، وأخرى بوقف العمل فـي              
  .المنازل التي ال تزال قيد اإلنشاء، وذلك بذريعة بنائها بدون ترخيص

26/12/2009األيام، فلسطين،   
  

  خالل األيام المقبلةاألقصىيشهدها  لية إسرائير من خطواتالشيخ رائد صالح يحذ .34
حذر رائد صالح، رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني المحتل عام : القادر فارس عبد - غزة 

م، من إقدام المؤسسة الحاكمة في إسرائيل على اتخاذ خطوات مصيرية في مدينة القدس خالل 1948
سلطات االحتالل تحويل المصلى المرواني إلى كنيس يهودي وتوقع أن تقدم . األيام واألسابيع المقبلة

ولفت صالح النظر . كجزء من مخططاتهم لهدم المسجد األقصى وإقامة هيكلهم المزعوم على أنقاضه
إلى أن توقعه ذلك استنتجه في أعقاب قيام سلطات االحتالل أخيراً بهدم قصور أموية مالصقة للحائط 

ة ومن خالل منعه شخصياً من دخول مدينة القدس المحتلة مدة ثالثة الجنوبي للمسجد األقصى من جه
أسابيع قابلة للتجديد، باإلضافة التخاذ اإلجراء ذاته بحق عشرات القيادات والشخصيات االعتبارية من 

 .جهة أخرى
 فرض قطيعة ما بين القدس المحتلة والداخل الفلسطيني المحتل؛ بهدف«ورأى أن هذا اإلجراء يرمي إلى 

إفراغ كل العناصر الفاعلة لتنفيذ االحتالل خطوات مصيرية بحق المقدسيين عموماً والمسجد األقصى 
  . »على وجه الخصوص

26/12/2009عكاظ،   
  

  كيف يمكن االحتفال بعيد الميالد وغزة تحت الحصار: البطريرك طوال .35
ميالد المسيح للمشاركة فـي      من المسيحيين الى بيت لحم مهد        اآلالفتدفق  ): وكاالت( –القدس المحتلة   

  . احتفاالت عيد الميالد التي تأثرت بالقيود الناتجة عن االحتالل االسرائيلي
وبلغت هذه االحتفاالت ذروتها منتصف ليل امس مع قداس منتصف الليل الذي اقامه بطريـرك القـدس                 

الرئيس الفلسطيني محمود   الالتين فؤاد طوال في كنيسة القديسة كاترين المجاورة لكنيسة المهد ، بحضور             
  .عباس ورئيس الوزراء سالم فياض وممثلي البعثات الدبلوماسية في المدينة المقدسة

وتساءل الطوال عين بطريرك لكنيسة الالتين العام الماضي ، كيف يمكن للناس أن يحتفلوا بأعياء الميالد                
لقد سـئمنا   . لقد سئمنا االنتظار  . عنالقد سئمنا وض  "وقال  . في الوقت الذي يواجه فيه أطفال غزة التشريد       

كيف يمكن لنا االحتفال بعام كامل مـضى منـذ          "وأضاف". الخطب والمواعيد والمفاوضات والمؤتمرات   
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حرب ومأساة غزة دون إنهاء الحصار المدمر وبدون منح شعبها الحرية للحركة والتنقل أو لم شملهم مع                 
  ".أسرهم

26/12/2009الدستور،   
  

  االحتالل في غزة منزال هدمها 4300يحول دون إعادة بناء ار الحص: "بتسيلم" .36
الحقوقية حملة جديدة لرفع الحصار عن القطاع تشمل أفالما توضيحية وإعالنات " بتسيلم"أطلقت منظمة 

". حماس"تظهر كيف يحظر االحتالل دخول بضائع كثيرة يتم تهريبها عبر األنفاق التي تخدم حركة 
  . الحصار ضروري إلعادة إعمار القطاعأن رفع" بتسيلم"وتؤكد 

 ألف إنسان في غزة من دون منزل ويقيمون في خيم أو لدى أقربائهم بعد هدم 20وتشير المنظمة لوجود 
بيوتهم خالل الحرب وال يمكن ترميمها أو بناء بديل لها بسبب منع إدخال اإلسمنت ما يحول دون ترميم 

روض على غزة ليس قانونيا وغير أخالقي ويجسد حماقة كبيرة  أن الحصار المف" بتسيلم"وتشدد . القطاع
بل مكنتها من " حماس"وبعد عامين ونصف العام على فرضه لم تنجح في زعزعة مكانة " إسرائيل"ف 

  .زيادة قوتها
 منزال هدمها العدوان، 4300إلى استمرار حظر مواد البناء ما يحول دون إعادة بناء " بتسيلم"وتنوه 

 آالف إنسان في شمال القطاع من الدورة المائية 10 منزل تضرر إضافة لحرمان 2900عالوة على 
  .التي تهدمت بالكامل جراء العدوان

 شاحنة ورود وتوت 147التصدير التجاري من غزة ففي العام الحالي تم تصدير " إسرائيل"كما هدمت 
 ما أصاب االقتصاد 2007  شاحنة تم تصديرها شهريا في النصف األول من عام1000أرضي مقابل 

  .من المرافق الصناعية% 95هناك بضرر فادح حيث انهار 
ويشير التقرير لتردي الناحية الصحية ويستذكر أن الجهاز الطبي عشية الحرب على غزة كاد ينهار 

  .جراء النقص بالدواء والخبراء والكهرباء
26/12/2009الخليج،   

  
   شريان الحياة إلى غزةقافلة خولد بتسهيلمصر طالب ت" لجنة كسر الحصار" .37

طالبت لجنة كسر الحصار التابعة للحكومة المقالة في غزة السلطات المصرية بتسهيل            :  حامد جاد  -غزة  
  .إلى غزة عبر معبر رفح" 3"دخول قافلة شريان الحياة 

ئـب   متضامن علـى رأسـهم النا      300إن القافلة التي تضم نحو      " وقالت اللجنة في بيان أصدرته أمس       
 شاحنة محملة بمساعدات طبية وإنسانية أوروبية وتركية وعربية         250البريطاني السابق جورح غالوي و    

كان من المقرر أن تصل قطاع غزة في السابع عشر من الشهر الحالي في الذكرى األولى للحرب علـى                   
  ".وعدها المحددالقطاع، مؤكداً أن اإلجراءات المصرية ستحول دون وصول القافلة إلى قطاع غزة في م

وعبر البيان، عن استغراب واستهجان اللجنة من اإلجراءات المصرية في عرقلة وصول القافلـة الـى                
قطاع غزة ومنع وصول المساعدات الطبية واإلنسانية لمليون ونصف المليون فلسطيني محاصر في غزة              

 عن غزة وليست المشاركة     منذ أربع سنوات، داعيا الحكومة المصرية إلى التحرك الجدي لرفع الحصار          
  .فيه وتعزيزه من خالل منع وصول القوافل اإلنسانية وبناء جدار الموت الفوالذي

26/12/2009الغد، األردن،   
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 تتهم أوساطاً رسمية دولية بالمشاركة في حصار غزة" الحملة الفلسطينية لفك الحصار" .38
التي " مؤامرة الصمت"بلغ رد على ما أسمته أن أ" الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار"اعتبرت : غزة

وعلى استمرارية سياسة الحصار والعدوان والعقاب الجماعي "تشارك بها األوساط الرسمية الدولية 
من جميع ) 31/12(الممارسة من قبل االحتالل؛ يكمن بإنجاح مئات التحركات الشعبية التي ستنطلق يوم 

آلالف من القوى المؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية وبحق الشعب بلدان العالم والتي سيشارك بها مئات ا
  ".الفلسطيني بالحرية واالستقالل

25/12/2009قدس برس،   
  

  عام500عمار غزة قد يستغرق ا:  دوليةجمعيات إغاثة .39
 جمعية إغاثة سويدية ودولية عاملة فـي        16أظهر تقرير أعدته    ): وكاالت( – عصام واحدي : كوبنهاجن

 االنتهاء من إعادة إعمار قطاع غزة على إثر الحرب اإلسرائيلية العام الماضي، قـد يـصبح              فلسطين أن 
إذا ما استمر وصول المساعدات والمعونات علـى نفـس الـوتيرة            ,  عام 500حقيقة بعد فترة تناهز الـ      

 .الحالية
ل المـساعدات،   ووجه التقرير انتقادا شديدا للحكومة اإلسرائيلية التي تستمر بحصار غزة وتمنع وصـو            

 . شاحنة مساعدة فقط تمكنت من الدخول منذ العام الماضي41حيث إن 
وقال يواكيم فولفيل من منظمة دياكونيا، وهي إحدى المنظمات السويدية التي ساهمت بالتقرير إنه علـى                

،  مليارات دوالر التي جمعها مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عقد في مصر بداية العـام               4الرغم من الـ    
وأكد أنه طبقا لعملية حساب بسيطة قد يكون الخطأ         . إال أن المساعدات تبقى أمواال ال إمكانية الستعمالها       

 عام كما ورد في التقرير، إذا ما استمر         500 عام وليس    700بها وارد، فإن إعادة إعمار غزة قد تستمر         
 .الحال على هذا المنوال

وألقى باللوم على الحكومـة اإلسـرائيلية التـي         ,  معقول واعتبر فولفيل أن الوضع الراهن في غزة غير       
تستمر بحصار غزة، باإلضافة إلى مصر والسلطة الفلسطينية اللتين تقومان بدور خاطئ من جهة إعطاء               

 .شرعية للحصار
26/12/2009الوطن، السعودية،   

  
  " نرواواأل" لبنان غير راضين عن أداء فلسطينييمن % 72: نُشر في لندن استطالع .40

من الالجئين الفلـسطينيين فـي      % 71.9أن قرابة   , أظهر استطالع علمي نُشرت نتائجه في لندن       : لندن
  ".األنروا"لبنان غير راضين عن أداء عمل وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

ستقبل األنروا وم "تحت عنوان   , علي هويدي خالل مؤتمرٍ دوليٍ بلندن     " ثابت"وأشار المدير العام لمنظمة     
مسجلون ضمن  % 96يوجد  ,  الجئاً بلبنان شملهم االستطالع    722إلى أن من بين     , "الالجئين الفلسطينيين 

يعتبرون % 87.4من المستطلعين يتلقون خدمات من الوكالة الدولية، وأن         % 68وأن  , "األنروا"كشوفات  
  .خدماتها غير كافية

في أكتـوبر   " واجب"وتجمع  " ثابت"الفلسطيني ومنظمة   الذي أجراه مركز العودة     , وبينت نتائج االستطالع  
غير راضين عن الخدمات الصحية،     % 52.6أن  , في كل من لبنان وسوريا    " األنروا"المنصرم حول عمل    

أن خـدمات العمـل اإلغـاثي       % 52.2يعتبرون أن الخدمات التعليمية مقبولة، بينما يعتبر        % 35.9وأن  
  .عاً في خدمات الوكالة الدوليةيرون أن هناك تراج% 61.5ضعيفة، وأن 

" األونـروا "يشددون على ضرورة أن تستمر      % 89.8إال أن   , ورغم هذه النتائج التي أظهرها االستطالع     
وأوضح هويدي أن هذه النتائج تدلل على أن القضية الفلسطينية ال تزال حيـة       . في تقديم خدماتها لالجئين   
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مـشدداً علـى ضـرورة      , ة إلى بيوتهم التي هجروا منهـا      في قلوب الالجئين الفلسطينيين وحقهم بالعود     
  .كشاهد دولي على جريمة النكبة" األنروا"استمرار عمل 

ـ   " األنروا"وأكد أن إنهاء دور      " األونروا"تسعى من خالله إلى استبدال      ) إسرائيل(يمثل انجازاً استراتيجياً ل
داً لرفع أي مـسؤولية مـن قبـل االحـتالل           بالمفوضية العليا لشؤون الالجئين تهتم بكافة الالجئين تمهي       

إلـى اإليفـاء    , وفي مقدمتها الدول العربيـة    , ودعا هويدي الدول المانحة    .اإلسرائيلي على جريمة النكبة   
وتمكينها من ممارسة عملها اإلنساني إلى حين عودة الالجئين إلى          , بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة الدولية    

  .1984منها عام مدنهم وقراهم التي هجروا 
26/12/2009صحيفة فلسطين،   

 
  يتعرضن للعنفمن النساء % 77: عن أوضاع النساء في قطاع غزة دراسة .41

توصلت دراسة حديثة عن العنف ضد النساء الى أن ثالث من بين كل أربع نساء يتعرضن للعنف : غزة
م المرأة الفلسطينية في مدينة وأظهرت الدراسة التي أعدها مركز معلومات وإعال. في المجتمع الفلسطيني

  . في المئة من النساء في القطاع يتعرضن للعنف77غزة عن أوضاع النساء في قطاع غزة، أن 
االنتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية وتتنافى مع االتفاقات الدولية «وقال المركز إنه رصد 

الدراسة «، مضيفاً أن »ل العنف والتمييز ضدهنالداعية إلى احترام كرامة النساء والقضاء على كل أشكا
 ورشة عمل لمجموعات بؤرية من النساء، كما تمت 24عملت على المجموعات البؤرية، اذ تم تنفيذ 

  .في الربع األخير من العام الحالي»  امرأة من محافظات قطاع غزة المختلفة350مقابلة 
 في المئة عموماً، أما بالنسبة 77.1 قطاع غزة بلغت نسبة النساء المعنفات في«وتبين نتائج الدراسة أن 

 في 71 في المئة منهن يتعرضن للعنف اللفظي، و67الى تحديد نوع العنف الموجه ضد النساء، فتبين أن 
 في المئة يتعرضن 14.6 في المئة يتعرضن للعنف الجسدي، و52.3المئة يتعرضن للعنف النفسي، و

  .»في المئة منهن أنهن يتعرضن ألكثر من شكل من أشكال العنف 44.6للعنف الجنسي، بينما ذكرت 
أجبرن على ترك مقاعد الدراسة في سن ) المستجوبات( في المئة من النساء 39«وبينت الدراسة أن 

 في المئة من النساء العامالت أنهن ال يملكن الحرية 68.4وذكرت . مبكرة بسبب الفقر أو الزواج المبكر
 في المئة من النساء المتزوجات طُلقن، أو مهددات 31«وكشفت أن . »في رواتبهنالكاملة في التصرف 

  .»بالطالق من أزواجهن ألسباب متعلقة باألوضاع االقتصادية السيئة
26/12/2009الحياة،   

  
  48االحتالل ينتهك حرمة مقبرة فري قرية زرنوقة في الـ .42

بواسطة المحامي محمد اغبارية يوم " مؤسسة األقصى للوقف والتراث "استصدرت : محمود أبو عط
 1948الثالثاء أمراً احترازيا من المحكمة العليا يمنع أية أعمال تنتهك مقبرة قرية زرنوقة المهجرة عام 

  . م، الواقعة ضمن قضاء الرملة على الساحل الفلسطيني
ونبش القبور وجاء طلب األمر االحترازي على أثر قيام جهات إسرائيلية بانتهاك حرمة المقبرة 

اإلسالمية وإخراج رفات األموات المسلمين منها، كتهيئة من قبل هذه الجهات اإلسرائيلية لشق شوارع أو 
  . تسويق قطع أرض للبناء داخل المقبرة اإلسالمية في قرية زرنوقة

25/12/2009صوت الحق والحرية،   
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  خالل أسبوع  فلسطينيا 23 واعتقال  توغال20ً :الضفة .43
 وحتى 16 تقرير أصدره المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، بشأن وقائع األسبوع الممتد من بين :رام اهللا

 واختطفت الجاري، أن قوات االحتالل نفّذت عشرين عملية توغل على األقل) ديسمير( كانون األول 22
  .في مدن وبلدات ومخيمات في الضفة الغربيةثالثة وعشرين مواطنا فلسطينيا 

25/12/2009قدس برس،   
  

   أسرى من غزة تسعةاالحتالل ال يزال يحتجز ": وزارة األسرى" .44
 أن سلطات االحتالل  محمد فرج الغول وزير شؤون األسرى والمحررين في الحكومة المقالةقال

مقاتل “ أسرى من قطاع غزة، دون تهمة أو محاكمة، وذلك تحت قانون 9 ال تزال تحتجز اإلسرائيلي
  . نهوا فترة محكوميتهم داخل السجون، ولم يطلق سراحهممعظمهم أ” غير شرعي

 فقد صالحية إصدار أوامر 2005االحتالل منذ انسحابه من قطاع غزة في سبتمبر “وأوضح ، أن 
اعتقال إداري بحق سكان قطاع غزة، واعتبر أن القطاع منطقة معادية، لذلك لجأ االحتالل إلى التحايل 

 وإيجاد مبرر ومخرج قانوني الحتجاز األسرى الفلسطينيين دون محاكمة وااللتفاف على القانون الدولي،
  .”أو تهمة

26/12/2009االتحاد، اإلمارات،   
  

  سالح إسرائيلي موجه ألجساد الفلسطينيين العارية في الضفة .. برد الفجر .45
 سياسـة   تمارس سلطات االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية المحتلـة         :محمد عودة  - الضفة الغربية 

ويقـول المـواطن     .التفتيش لمنازل المواطنين، بهدف إذاللهم والنيل منهم وزج العديد منهم في السجون       
ال شيء أصعب من الشعور بالبرد الشديد عندما تجد نفسك فـي لحظـات قـد                " : " 29"منتصر جرمان   

   ".انتزعت من فراشك ونقلت بثياب نومك إلى العراء
رجت جرمان وأفراد أسرته في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة،           وكانت قوات االحتالل قد أخ    

ويعاقب في هذه الحمالت جميع من تطـالهم عمليـات           .إلى الشارع فجر أمس حتى أتموا تفتيش المنزل       
  .التفتيش دون استثناء من نساء وشيوخ وأطفال

أحياء نـابلس ال    إن  " : فلسطين"س لـ   عاما من البلدة القديمة في نابل      "40"ويقول المواطن عمر حميدان     
تعرف متى تكون مع موعد جديد آخر من قمع االحتالل ووجبة دسمة من اإلذالل والبرد القارس بحسب                 

  ".أمزجة مخابرات االحتالل وعمالئه
ـ    " 50" من جهته يقول المواطن فتحي عبد اهللا       إن سكان وسط المخـيم     " :"فلسطين"عاما من مخيم جنين ل

  ".يعلمون متى يقتحمه الجنودوأطرافه ال 
لقد استيقظ سكان المخيم قبل أيام على دوي االنفجارات والرصاص، التي أثارت حالـة مـن                :" ويضيف

  .الخوف والهلع لدى العائالت وخاصة األطفال وسط الصراخ والبرد القارس
ـ        ويقول   ـ      ":" فلسطين"المواطن غالب عميرة من نعلين غرب رام اهللا ل الل حملـة   إن البلـدة عاشـت خ

االعتقاالت التي طالت النشطاء في مسيرات ضد الجدار والتي استمرت ثالث ساعات، لحظـات قاسـية                
  .جراء ممارسات جنود االحتالل

التفجيرات كانت تهز منزلنا طوال العملية، حيث كان الجنود يرابطون أمـام  المنـزل،               :" ويتابع حديثه   
يد، خاصة أطفالي الذين نهضوا مذعورين بسبب إطـالق         ورغم أنهم لم يداهموه شعرنا بخوف وتوتر شد       

  ". النار وصرخات الجنود الذين استمروا في تفتيش المنازل حتى مطلع  الفجر
26/12/2009صحيفة فلسطين،      
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  حرب غزة حقائق وأرقام.. كي ال ننسى .46
معاناته في هذا محرقتها التي لن ينساها الشعب الفلسطيني ومن يحسون ب" إسرائيل"ارتكبت : )أ.ب.د(

كانون / يناير18كانون أول حتى / ديسمبر27 يوماً خالل الفترة من 22العالم، تلك المحرقة التي دامت 
 خلفت مئات الشهداء وآالف الجرحى وعشرات آالف المنازل المدمرة، وفوق ذلك معاناة ال 2008ثان ،

  . يمكن التعبير عنها باألرقام
 في المائة منهم 65 فلسطينيا استشهدوا، 1417إلنسان ومقره غزة فإن وطبقا للمركز الفلسطيني لحقوق ا

لحقوق " اإلسرائيلية" "بتسليم"وحددت منظمة .  امرأة116 قاصرا و313من المدنيين، ومن بين هؤالء 
 في 56 فلسطينيا 1387اإلنسان حصيلة الشهداء بأقل من ذلك بصورة طفيفة حيث قدرت عددهم ب 

  .يينالمائة منهم من المدن
ثالثة منهم مدنيون وعضو من القوات األمنية " إسرائيليين"مقتل تسعة " إسرائيل"وخالل الحرب أعلنت 

. وأصيب نحو خمسة آالف فلسطيني وعشرات المستوطنين. في هجوم بصواريخ، وخمسة جنود في غزة
 في غزة وتعرض  منزال3530لحق الدمار الكامل بأكثر من . كم كان حجم الدمار؟ طبقا لألمم المتحدة

  . لدمار جزئي52900 منزال لدمار شديد و2850أكثر من 
وأفاد تقرير األمم المتحدة الذي . ودمرت أيضا وزارات ومقار أمنية ومراكز شرطة لحركة حماس

على الهجمات الصاروخية لم يكن ) المزعوم" (إسرائيل"وضعه القاضي ريتشارد غولدستون أن رد 
افية وفعالة لتفادي سقوط عدد كبير من المدنيين نتيجة لقصف ال هوادة فيه متكافئا ولم تتخذ خطوات ك

  . جوا وبحرا وبرا" إسرائيل"شنته 
كدروع "إن جيش االحتالل استخدم مدنيين فلسطينيين " إسرائيليون"ويقول شهود فلسطينيون وجنود 

وتوصل التقرير . الح أحياناخالل العملية بإجبارهم على تفتيش منازل المقاومين تحت تهديد الس" بشرية
وقال تقرير غولدستون . استخدمت قذائف الفوسفور األبيض في أماكن مكتظة بالسكان" إسرائيل"إلى أن 

اعتقلت أيضا عددا كبيرا من الفلسطينيين الستجوابهم واحتجزتهم في ظروف قاسية " إسرائيلية"إن قوات 
يصف التقرير تلك التصرفات بأنها ترقى و.من دون إعطائهم ما يكفي من طعام وماء وصرف صحي

  . إلى جرائم حرب
26/12/2009الخليج،   

  
   والفلسطينية اإلماراتيةاتفاق بين األوراق المالية  .47

 إن هيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات وقعت          أمسذكر تقرير إخباري    ):  د ب أ    (–ابوظبي  
نية بهدف تعزيز التعاون بين الهيئتين فيما يتصل بقطـاع          مذكرة تفاهم مع هيئة سوق رأس المال الفلسطي       

  .األوراق المالية
إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي سعياً من الجـانبين لتعزيـز التعـاون             ) وام(وقالت وكالة األنباء اإلماراتية     

  .لعالمشترك وتسهيل تبادل المعلومات وحماية المستثمرين في أسواق األوراق المالية وأسواق عقود الس
وقع اإلتفاقية عبد اهللا الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة األوراق المالية والسلع بدولـة اإلمـارات ومـاهر                 
المصري رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وذلك على هامش إجتماع اتحاد هيئـات                

  .األوراق المالية العربية الذي يعقد في دمشق
26/12/2009الدستور،   

 
 السالم واالستيطان نقيضان: الخارجية األردنيةوزير  .48

حدد وزير الخارجية األردنية ناصر جودة معالم طريق السالم واالستقرار : عمان-الجبار أبو غربية عبد
في المنطقة بأنها تتحقق بنيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة على ترابه الوطني، وفي مقدمتها إقامة 
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وأفاد جودة في . وعاصمتها القدس تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بسالمالدولة الفلسطينية المستقلة 
مقابلة مع القناة األولى للتلفزيون اإلسرائيلي بثتها أمس مؤكدا أن السالم واالستيطان نقيضان ال يجتمعان 

 .وهو غير شرعي ويجب وقفه بشكل تام في جميع األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية
  26/12/2009عكاظ، 

  
 إلى غزة" 3شريان الحياة "طالب بالضغط على مصر إلدخال قافلة األردنية تالنقابات المهنية  .49

أمام الجماهير العربية " تبييض صفحتها"دعت النقابات المهنية األردنية الحكومة المصرية إلى : عمان
 .من الدخول إلى غزة" 3شريان الحياة "التي تتابع وسائل اإلعالم وأخبار منع السلطات المصرية قافلة 

وطالب رئيس مجلس النقباء، الحكومة المصرية بالتوقف عن المراهنة على الدعم األمريكي والصهيوني 
" 3شريان الحياة "لها وااللتفاف حول شعبها المصري خاصة والشعب العربي عامة الذي يساند قافلة 

  .وأشقاءه في قطاع غزة المحاصر
ليستيقظوا من غفوتهم وليروا بوضوح أن : " مخاطبا ناطقين باسم الحكومة المصريةوأضاف عبيدات

الخطر على األمن المصري يأتي من الكيان الصهيوني الذي يسعى دائما إلى زعزعة الدولة المصرية 
   ".واختراق سيادتها

ماح بإدخال القافلة وفي الوقت ذاته، طالب عبيدات الحكومة األردنية بالضغط على الحكومة المصرية للس
 ،لتصل إلى المحاصرين في قطاع غزة الصامد

26/12/2009السبيل، األردن،   
 

  لن نتوقف عن استكمال المنشآت الهندسية على الحدود مع غزة : أبوالغيط .50
أكد السيد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية المصرية، في حديث لبرنامج حالة حوار الذي يذاع اليوم على 

 وأنه ال يمكن ألحد أن يدفع  ،  أن مصر ليست مستعدة للتوقف عن حماية شعبها ،  المصريالتليفزيون
الدولة المصرية الى الخشية من أمر يحمي األمن القومي المصري ونفى الوزير بشكل قاطع ما تردد في 

  . ةوسائل اإلعالم عن احتماالت توقف مصر عن استكمال المنشآت الهندسية على الحدود مع قطاع غز
 26/12/2009األهرام، مصر، 

  
  قافلة إلى قطاع غزةالضجة إعالمية مفتعلة في شأن دخول : حسام زكي .51

صرح الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي، أمس، بأن هناك ضجة : غزة، القاهرة
ال مبرر لها "ضجة إلى قطاع غزة، مؤكداً أن ال" 3-تحيا فلسطين"إعالمية مفتعلة في شأن دخول قافلة 

خصوصاً أن مصر أبلغت منظمي القافلة منذ البداية موافقتها على دخول القافلة من خالل االراضي 
اتخاذ القرار في شأن دخول المساعدات عبر ميناء العريش يعد "وأوضح أن ". المصرية إلى قطاع غزة

  ". أي ميناء مصري آخر غير مجديةأمراً أساسياً للسماح لها بالدخول، وأن المساعي الى إدخالها عبر
هجوماً إعالمياً مناوئاً لمصر أخذ في التجمع منذ أيام على خلفية عدد من "واشار زكي إلى أنه يرصد 

يذكرنا بالهجمة اإلعالمية "، مشيراً إلى أن هذا األمر "التطورات األخيرة ذات الصلة في قطاع غزة
يلية على غزة منذ نحو العام وكان محورها فتح معبر المضادة على مصر والتي صاحبت الحرب اإلسرائ

مثل تلك المساعي اإلعالمية لن تجدي في حمل مصر على تغيير أي من "وشدد على أن ". رفح
  ". قراراتها
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المرحلة المقبلة يمكن أن تشهد تطورات ايجابية لقطاع غزة إذا نجحت صفقة تبادل األسرى "وأكد أن 
 وهما تطوران أساسيان كان الجهد المصري رئيسياً فيهما ومن شأنهما ووقعت حماس اتفاق المصالحة،

  ".رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة وفتح المعابر
 26/12/2009الحياة، 

  
  "إسرائيل"شروط تركية الستئناف الوساطة بين سوريا و .52

وغان ذكرت مصادر دبلوماسية تركية، رافقت رئيس الوزراء طيب رجب أرد:  محمد ظروف- دمشق
 وسوريا، "إسرائيل" أن انقرة وضعت ثالثة شروط الستئناف دور الوسيط بين ،في زيارته األخيرة لدمشق

 الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة، والثاني أن تتوقف عن إجراءات تهويد "إسرائيل"األول ان ترفع 
يب عن القيام بأي اعتداءات أو األماكن الدينية المقدسة، خاصة في القدس المحتلة والثالث أن تمتنع تل أب

عمليات عسكرية ضد الشعب الفلسطيني أو أي طرف عربي آخر في المنطقة، مشيرة إلى أن الجانب 
، أنه لم يعد من "الوطن"ـالتركي أبلغ الجانب اإلسرائيلي بهذه الشروط الثالثة، وأكدت هذه المصادر ل

لتركية إذا ما رغبت باستئناف المفاوضات غير خيار أمام حكومة نتانياهو سوى الرضوخ لهذه الشروط ا
المباشرة مع سوريا، وهي لم تستبعد أن يشهد العام القادم تحركاً مهماً على هذا الصعيد الفتة إلى أن 
رئيس الوزراء التركي أردوغان، تحدث خالل زيارته األخيرة لواشنطن مع الرئيس األميركي باراك 

ية اإلسرائيلية وكان هناك دعم أميركي لدور أنقرة في زعامة أوباما حول موضوع المفاوضات السور
  .المفاوضات

 إسرائيلية بهذا الشأن، مشيرة إلى الزيارة الهامة -وكشفت المصادر نفسها عن وجود اتصاالت تركية 
كي التي قام بها وزير التجارة والصناعة اإلسرائيلي بنيامين بن أليعازر مؤخراً ألنقرة ولقائه بالرئيس التر

 إلى تركيا بأنها أصبحت أي أنقرة طرفاً في "إسرائيل"عبداهللا غول، وبشأن االتهامات الموجهة من قبل 
، أكدت المصادر الدبلوماسية أن هناك أزمة في العالقات "الوسيط النزيه"المشكلة، وفقدت بالتالي صفة 

في غزة والرافضة للسياسات  اإلسرائيلية، وذلك بسبب مواقف أنقرة الداعمة للفلسطينيين -التركية 
 "إسرائيل"اإلسرائيلية تجاه حماس موضحة ان المهم هو أن سوريا متمسكة بالدور التركي وبالتالي فإن 

إما ان تقبل بهذا الوسيط، وتوافق على استئناف المحادثات غير المباشرة مع سوريا وإما ان ترفض 
وساطة، وهناك مقترح سوري ان تدعم فرنسا واستبعدت ان تحل باريس محل أنقرة في القيام بدور ال

  .والدول األوروبية هذا الدور، من خالل المشاركة فيه
  26/12/2009الوطن، قطر، 

 
  مصر تستبعد أن يكون انهيار األنفاق بسبب أعمال الحفر .53

استبعدت مصادر أمنية مصرية أن يكون سبب انهيار األنفاق أعمال الحفر على :  يسري محمد-رفح 
وقالت المصادر األمنية إن حوادث انهيار األنفاق متكررة منذ فترات طويلة حتى قبل البدء  .الحدود

بأعمال اإلنشاءات والحفر بسبب هشاشة التربة في بعض المناطق وسوء الطريقة التي يتم بها حفر 
 كان وأضافت أنه تم يوم الخميس رصد انهيار في نفق من الجانب الفلسطيني ومقتل فلسطيني. األنفاق

وأضافت لو كانت . بداخله إضافة إلى حريق في نفقين آخرين لتهريب الوقود أصيب فيه فلسطيني آخر
وتابعت أن أعمال  .أعمال الحفر هي السبب النهارت األنفاق من الجانب المصري وليس الفلسطيني

ضخ أي مياه من وأوضحت أن مصر لم ت .الحفر واإلنشاءات كانت تتم في مناطق بعيدة عن النفقين تماما
أنابيب تم غرسها في أوقات سابقة ضمن منظومة األعمال اإلنشائية التي تقوم بها مصر على الحدود مع 

  .غزة
 26/12/2009الشرق األوسط، 
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 مصر تدفع بتعزيزات أمنية في محيط رفح تحسباً لمظاهرات فلسطينية تخترق الحدود .54

د الوجود األمني المصري بشكل محدود في محيط قال شهود عيان ومصادر أمنية مصرية، إنه تم تشدي
معبر رفح وبوابة صالح الدين ومنطقتي البراهمة والصرصورية خوفا من أن تمتد المظاهرات 

وحسب المصادر فقد تم الدفع بنحو . الفلسطينية داخل مدينة غزة إلى مدينة رفح على الحدود مع مصر
 في المناطق الثالث إال أنه لم يتم نشرهم على أربع ناقالت لرجال الشرطة تقل نحو مائتي شرطي

  .ودفع أيضا بسيارة إطفاء وأعداد إضافية من رجال الشرطة إلى محيط معبر رفح. الشريط الحدودي
 26/12/2009الشرق األوسط، 

  
 من الدخول إلى غزة" 3شريان الحياة "جماعة اإلخوان المسلمين تستنكر منع مصر قافلة  .55

من الدخول " 3شريان الحياة "اإلخوان المسلمين منع السلطات المصرية لقافلة استنكرت جماعة : عمان
إلى قطاع غزة المحاصر، مبدية استغرابها من موقف الحكومة المصرية، داعية الشعب المصري 
المجاهد إلى القيام بدوره والضغط على حكومته إلنقاذها من هذه الورطة، ألن منع وصول المساعدات 

  .اقض مع مواقف مصر المناصرة لفلسطين وأهلهااإلنسانية يتن
نرجو أن يكون هذا الموقف عارضا وال يحمل معاني : "وقالت الجماعة في بيان لها أمس الجمعة

، معربة عن أملها في أن تعيد الحكومة المصرية النظر في موقفها الذي اعتبرت أن "االستمرارية
 جماعة اإلخوان المسلمين الرئيس المصري حسني وطالبت ".فضيحة كبرى"اإلصرار عليه هو بمثابة 

  .مبارك بفتح الطريق أمام القافلة
  26/12/2009السبيل، األردن، 

  
  أداة جديدة لقتل الفلسطينيين " الجدار الفوالذي: "برلمانيون أتراك .56

اع الذي تقيمه مصر على الحدود مع قط" الجدار الفوالذي"انتقد برلمانيون وسياسيون أتراك : إسطنبول
" حزب السعادة التركي"وقال نائب رئيس ". أداة قتل جديدة للشعب الفلسطيني"غزة، معتبرين أنه بمثابة 

إنه من الصعب رؤية الشعب الفلسطيني يواجه : "محمد باتوك في تصريحات صحفية، أمس األول
 مع االحتالل في ضغوطاً جديدةً من جانب مصر، التي تقيم حائطاً فوالذياً على حدودها مع غزة؛ لتُسهم
  ".تحويل القطاع إلى سجن مفتوح؛ يتعرض فيه الفلسطينيون إلى مزيد من الظلم واإلجحاف

  26/12/2009صحيفة فلسطين، 
  

   معبر رفح مع قطاع غزةتغلقالسلطات المصرية  .57
قامت السلطات المصرية بإغالق معبر رفح مع :  وكاالت األنباء-جمعة حمداهللا، هشام عمر عبدالحليم 

اع غزة، مساء أمس األول الخميس، إلى أجل غير مسمى وذلك عقب فتح المعبر، يومى األربعاء قط
  . مريضا وعالقا فلسطينيا من الجانبين٥٥٠والخميس، حيث تم عبور 

، أنه تقرر إغالق معبر رفح )د ب أ(وذكر مصدر أمنى مصري من معبر رفح لوكالة األنباء األلمانية 
  . ين خالل اليومين الماضيين وذلك إلى حين صدور تعليمات جديدة بفتحهعقب عبور المرضى والعالق

 26/12/2009المصري اليوم، 
  

  فلسطين تتمتع بالكثير من عناصر الدولة، ولكن ما زال هناك احتالل: مستشار ساركوزي .58
أكد بيير دوكين، مبعوث الرئيس الفرنسي نيكوال سـاركوزي لمـؤتمر بـاريس              :عبد الرؤوف أرناؤوط  

ـ    .مانحين، أن فرنسا تتعامل، إلى حد ما، مع فلسطين على أنها دولة           لل رداً على  " األيام"وقال في حديث ل
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نحن نعتبر أنه تتواجد فعالً العديد من عناصـر         : وقال. الى حد ما يمكنك ان تقول ذلك      : سؤال بهذا الشأن  
 كاملة تحت االحـتالل، ولكـن   الدولة ولكن نعلم انه ما زال هناك احتالل، فال يمكن ان تكون هناك دولة             

  .هذا ال يعني انه ليس علينا ان نقوم بما نقوم به قبل نهاية العملية
مليـارين  مؤتمر باريس لدعم الدولة الفلسطينية، بلغت حوالي        في  المساعدة من المجتمع الدولي     أضاف،  و

  .اشرة الف دوالر لدعم الميزانية مب300ونصف المليار دوالر، بما فيها قرابة مليار و
% 6ر8 الى   2ر3 االراضي الفلسطينية ارتفع من       في 2008ن النمو االقتصادي في العام      إ"وتابع دوكين   

  . اصالحات السلطة الفلسطينية ومساعدات المانحين: وذلك نتيجة ألمرين وهما
آليـة  هناك أمرين ننوي القيام بهما العام المقبل بعد التفاوض عليهما وهما اوالً اعادة اطـالق                : واضاف

ضافة الى المساعدات المقدمة، ستـساعد فـي تقـديم          إكانت قائمة في التسعينيات حيث يتم تقديم منحة،         
كون لها عالقات مـع     قروض من القطاع المصرفي الفلسطيني الى الشركات الخاصة على افتراض ان ت           

  . شركات فرنسية
الستثمارات فرنسية فـي االراضـي      ما االمر الثاني فاننا سنعيد نظام ضمانات ضد المخاطر السياسية           أ

   ".الفلسطينية، فنحن نقول لشركاتنا وشركات القطاع الخاص ان هذا هو وقت االستثمار في فلسطين
26/12/2009األيام، فلسطين،   

  
   فرصة كبيرة لمالحقة حماس"إسرائيل"ـالقانون البلجيكي يتيح ل .59

وق اإلنـسان الفلـسطينية فـي هولنـدا         ثارت حالة من القلق لدى منظمات حق      :  فكرية أحمد  - بروكسل
 لضغوطها على بلجيكا، من أجل استصدار أوامر قـضائية بمالحقـة            "إسرائيل"وبلجيكا، خشية ممارسة    

 3"إسـرائيل "الذي تم تعديله سابقا من أجل       , عناصر حركة حماس، حيث يعطي القانون البلجيكي الحالي       
 بـات القـانون البلجيكـي لـصالح         قدو . حماس في أهدافها ضد  " إسرائيل"مرات ، فرصة كبيرة لنجاح      

 . ولن يكون لصالح الفلسطينيين وفقا للتفسيرات القانونية والسياسية السائدة اآلن ببلجيكا،"إسرائيل"
26/12/2009الوطن، السعودية،   

  
  "!الواطي"مصر تبني السد .. بعد السد العالي .60

  محمد يحيي برزق. د
سد الحديدي الذي شرعت حكومة الحزب الوطني الحاكم في مصر       يثور هذه األيام  جدل متصاعد حول ال       

ثاني سـد   .. بينها و بين غزة و الذي يبلغ طوله خمسة عشر كيلومتر          , ببنائه على طول حدودها الشرقية    
من نوعه في التاريخ بعد السد الذي بناه ذو القرنين ليمنع أذى قوم يأجوج و مأجوج المفسدين عن القـوم          

مع فرق بسيط هو أن سد يأجوج و مـأجوج          , جاء في سورة الكهف في القرآن الكريم      المؤمنين حسب ما    
و المثير في الموضوع هو أن  الحكومة المصرية         .. فوق األرض أما السد المصري الجديد تحت األرض       

 لم تمأل األرض    ّ!"المستقبل"كانت على غير عادتها و عادة العرب عندما يفكرون في عمل شيء ما في               
ء صياحا بل  بدأت بالعمل بصمت حتى فوجئ سكان المنطقة المجاورة للحدود بآالت عمالقة لـم          و السما 

-20إنها تدق في األرض عوارض فوالذية بطـول         .. يروا لها مثيال في حياتهم تعمل على مدار الساعة        
 فإن ما يتردد في اإلعالم    ,  مترا وعرض نصف متر و بسمك خمسة سنتيمترات، و حول  الهدف منه             30

عن المسئولين في مصر ال يعدو أن يكون مجرد كالم عن استقالل و سيادة و حريـة وكرامـة و أمـن       
كالم هو أقرب لألضاليل المفبركة التي تمأل اإلعـالم         .. مع تأكيدهم أنه ليس لخنق الناس في غزة       , مصر

يصدر موقـف   لكن لم   .. الحكومي الجاهز دائما لتجميل و تسويق أي شيء تريده حكومة الحزب الحاكم           
  فلماذا هذا التكتم المصري حول هذا الموضوع؟,  رسمي متماسك يفصل في األسباب و األهداف
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لقد كان بناء السد العالي في زمن الرئيس عبد الناصر حدثا تاريخيا خالدا ال يقل في أهميته عـن حـدث            
ي و يؤكد حريـة مـصر و      استقالل مصر نفسها ألنه جاء ليدعم االكتفاء الذاتي و يحمي األمن االقتصاد           

األمر الذي جعل من يوم افتتاح السد العالي عيدا وطنيا و قوميا غنّته             , يفرض سيادتها و هيبتها بين الدول     
  :حناجر المصريين و رددته معهم كل القلوب نشيدا خالدا

هـي  .. ا بإيد عمالنا  من أموالن .. يا استعمار بإدينا بنينا السد العالي     .. قلنا حنبني و دحنا بنينا السد العالي      "
  ..."الكلمة وا دحنا بنينا

و لو بذريعة أن    ".. الواطي"هل سيعيد الشعب المصري إنشاد أغنية السد العالي الخالدة احتفاال بهذا السد             
  مصر حرة في أن تفعل في أرضها ما تشاء؟

" الواطي"ما هذا   أ, لم يكن بناء السد العالي فرحة للمصريين فقط بل  لكل من يحب مصر ويكره أعداءها               
  من سيحتفل به غير أعداء المصريين والفلسطينيين والعرب والبشر أجمعين؟

لكن مصر كانت حرة يوم بنت السد العالي وهي ما زالت           , أما بالنسبة لحرية مصر فهذا أمر ال جدال فيه        
لعـالي و هـذه     فهل يمكن أن نساوي بين الحرية التي بنت السد ا         , حرة اليوم وهي تبني هذا السد الواطي      

  الحرية التي تحفر للسد الواطي؟
    هناك مسئولية أخالقية يجب على الحر العاقل و المسئول أن يلتزم بها و إال  تحولت هذه الحريـة                       -

و ال يعقل أن نساوي بين من يختار الكفر و من           .. فال فضيلة للحرية بدون مسئولية    .. إلى عربدة و شذوذ   
تار األخالق و ذاك الذي اختار العهر و  اإلباحية و كذلك الحال بـين مـن                يختار اإليمان و بين الذي يخ     

إنهـا  .. ثابتا على الحـق  أو مرتـدا       ,  يختار أن يكون عادال  أو ظالما و غدارا أو أمينا وطنيا أو خائنا             
. .أضداد ال يجوز لعاقل أن يساوي بينها و البد من أن يبقى العقل مهيمنا ليكون استعمال الحرية حكيمـا                  

فإذا سمحت لحريتك أن تتحرك بدون تدخل العقل فكأنما  تستقل سيارة بدون كوابح سرعان ما تودي بك                  
إلى الهالك  و عندما تختار ال تنس أنك محاط بعيون ناقدة تقيمك و تحكم عليك فإن نظرت إليك نظرة ال                     

  .ام الناستسرك فال تلم الناس و لم نفسك ألن الناس مفطورون على احترام من يهمه احتر
 ألـف خـازوق     25كم أي أنها تحتاج إلى أكثر من        15طول المسافة التي ستدق فيها الخوازيق الضخمة        

ألف دوالر تكون تكلفـة سـور       100وعلى فرض أن تكلفة الخازوق الواحد فقط        , إلتمام الجدار الخارق  
  .مصر مليارين و نصف مليار دوالر على األقل

فهم أعلـم منـي     , م وأعظم مما أكتب في هذا الجانب من الموضوع         إن ما يكتبه أحرار مصر أقوى وأه      
وإنني إذ أكتب فـي     , بمصلحة مصر وحكومة مصر ولن أعتبر ما أكتب زيادة على ما يقولون ويكتبون            

هذا االتجاه فألنني أتقرب إلى اهللا بحب مصر وأهل مصر وال يمكن لي كإنسان قبل أن أكون مـسلما أو                    
إن , دق أن هذه الخوازيق العمالقة يمكن أن تكون في مصلحة أي من الـشعبين       عربيا أو فلسطينيا أن أص    

ألد األعداء لم يفكروا ببناء حدود حديدية بينهم ألنهم يعلمون أن العداء حالة طارئة يجب أن تزول فـأي                   
 عداء هذا الذي بين غزة والحزب الوطني الحاكم في مصر الذي دفعها لبناء هذا األفق الكئيب؟ ال أعرف                 
كيف سيتمكن هذا الحزب من إقناع أهلنا في مصر الذين يعانون أكثر من أي شعب عربي من أزمـات                   
مزمنة كبرى اضطرت قطاعات واسعة منهم للسكن في المزابل والمقابر والشوارع وأخيرا في شـبكات               

  ؟ كيف سيقنعون الناس بمصلحتهم من هذا الجنون الحديدي؟..المجاري
أن يكون هذا المشروع الغريب في مصلحة الشعب المصري سواء كان مصريا            ختاما أتمنى من كل قلبي      

بحتا أو حتى أمريكيا بحتا أما بالنسبة لنا كشعب فلسطيني فإن شاء اهللا سيجعل لنا مـن أمرنـا فرجـا و                      
مخرجا وسوف لن يعدم هذا الشعب وسيلة لنقب هذا الفوالذ وسيعلم العالم أن عزيمة شعبنا أقوى و أعلى                  

  .ذ السد الواطيمن فوال
  26/12/2009صحيفة فلسطين، 
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  المصالحة الوطنية صعبة ولكنها ليست مستحيلة .61
  هاني المصري

بعد مرور حوالى عامين ونصف العام على وقوع االنقسام السياسي والجغرافي، وبعد فشل جميع الجهود               
 المقتنعـين بـأن المـصالحة       والمبادرات والمناشدات الفلسطينية والعربية والدولية إلنهائه، اتسع معسكر       

  .الوطنية مستحيلة
بعض أنصار هذا المعسكر يدعي أن المصالحة ستحدث في حالة واحدة، إذا تحولت فتح إلـى حمـاس،                  

  .وهذا مستحيل، أو إذا تحولت حماس إلى فتح، وهذا مستحيل أيضاً
زيين ال يلتقيـان، لكـل     ويستند المتشائمون إلى أن هناك في الساحة الفلسطينية مشروعين متناقضين متوا          

  .منهما برنامجه وأيديولوجيته ومصالحه وتحالفاته العربية واإلقليمية والدولية
. والمتشائمون، وبعضهم ال تحركهم تقديراتهم وإنما مواقفهم ومصالحهم التي تدفعهم لمعـاداة المـصالحة     

وحصلت على مراكز   . ثروةًفهناك أفراد وشرائح في الضفة الغربية وقطاع غزة اغتنت وازدادت نفوذاً و           
  .ومكاسب من المستحيل أن تحصل عليها إذا عادت الوحدة الوطنية، وما لم يقع االنقسام

من جهتي أنا كنت وال أزال أحد الذين يؤمنون بعمق بأن المصالحة الوطنية صعبة جداً ولكنهـا ممكنـة                   
  .وليست مستحيلة

م شاعرية أسقط فيها ما أريده على الواقع، بل إلى          وال أستند في وجهة نظري المتفائلة إلى رغبات وأحال        
حيثيات وعوامل موضوعية وذاتية، فما الذي يجعل المصالحة الوطنية التي تبـدو اآلن بعيـدة المنـال                 

  ممكنة؟
إن فلسطين كلها تحت االحتالل، واالحتالل استعماري إجالئي استيطاني عنصري عدواني يستهدف            : أوال

واالحتالل ال يميـز بـين      . وهو يزيف الماضي ويصادر الحاضر والمستقبل     األرض والحقوق والقضية،    
  .فلسطيني وآخر، بين فتح وحماس، بين معتدل ومتطرف، وإنما يستهدف جميع الفلسطينيين

كما أن االحتالل ال يقدم عرضاً إلنهاء الصراع والحل يقبله أو يمكن أن يقبله حتى أكثـر الفلـسطينيين                   
وأعلن أبو مازن وصـائب عريقـات وغيـرهم مـن           ) أوسلو(عملية السالم واتفاق    اعتداالً، لذلك فشلت    

أصحاب ودعاة خيار السالم واعتماد المفاوضات كأسلوب وحيد لحل الصراع، وبعد ثمانية عشر عامـاً               
على عقد مؤتمر مدريد للسالم أن السالم لم يتحقق، وأن المفاوضـات اسـتخدمتها إسـرائيل للتـضليل                  

اسة خلق الحقائق االحتاللية على األرض التي تجعل الحل اإلسرائيلي أكثر وأكثر هـو              والتغطية على سي  
  .الحل الوحيد المطروح والممكن عملياً

في هذا السياق، أعلن أبو مازن عن وقف المفاوضات ورفض استئنافها إذا لم يـتم تجميـد االسـتيطان                   
  .السالمتجميداً تاماً، واالتفاق على مرجعية واضحة وملزمة لعملية 

إن تعنت إسرائيل وعدم جهوزيتها للسالم وإفشالها كافة الجهود والمبادرات الرامية لتحقيق السالم يشكل              
عامالً هائال يضغط على الفلسطينيين من أجل التوحد، ويجعل الوحدة ضرورة وليست مجرد خيار مـن                

  .الخيارات
  . يفتح طريق الوحدةإن خيار الخالف المفتوح واالنقسام جرب وفشل، وهذا: ثانياً

 حاولت أن تهدم منظمة التحرير أو أن تشكل منظمة تحرير بديلة            1987فبعد تأسيس حركة حماس العام      
أو موازية، ولكنها فشلت ألنها اصطدمت بموقف دولي وعربي يرفض إنهاء المنظمة وإقامـة منظمـة                

 قوية رغم كل أشكال التراجـع       حقيقة أن جذور وعوامل بقاء واستمرار المنظمة      " حماس"بديلة، وواجهت   
والوهن التي ألمت بها، وتحديداً منذ انهيار التضامن العربي بعد احتالل العراق للكويت، وبعـد انهيـار                 

  .المعسكر االشتراكي بقيادة االتحاد السوفيتي
ويمكـن اعتبـار    ) ف.ت.م( عاماً على تأسيسها، بدأت حركة حماس مسيرة نحو االنضمام إلى            18فبعد  

ولقد تأكد هذا االتجاه، بمـشاركة حمـاس        .  بداية هذه المسيرة   2005في آذار من العام     ) ن القاهرة إعال(
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، وفي التوقيع علـى     )2006،  2005في عامي   (بالسلطة عبر مشاركتها باالنتخابات المحلية والتشريعية       
، وإسهامها فـي    وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية   ) اتفاق مكة (وفي  ) وثيقة األسرى (وثيقة الوفاق الوطني    

 الذي أدى إلى االتفاق على العديد من النقاط التي كانت محل خالف جـوهري               2009حوار القاهرة العام    
  .في السابق

برنامج إنهاء االحتالل والعودة وتقرير المـصير وإقامـة الدولـة           ) ف.ت.م(التوافق على برنامج    : ثالثاً
، وهذا يشكل أحد أهـم العوامـل التـي تـدعو            1967الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود       

فحمـاس اآلن توافـق     . لالعتقاد بإمكانية إنجاز المصالحة الوطنية رغم العوائق الضخمة التي تعترضها         
صحيح أن  . ، بوصفها برنامج الحد األدنى الوطني المشترك      1967على إقامة دولة فلسطينية على حدود       

ات حماس رسائل مختلفة حولها، ولكن هذا الموقـف يترسـخ           هذه الموافقة مترددة وضعيفة وترسل قياد     
  .أكثر وأكثر، ويزيل أهم نقطة من نقاط الخالف بين االتجاهين الوطني العلماني، والوطني اإلسالمي

عودة فتح، كما ظهر أثناء مؤتمرها السادس إلى التأكيد على ضرورة بقاء كافة الخيارات والبدائل               : رابعاً
ر المقاومة المشروعة بكافة أشكالها، لتصنع حداً بذلك لخيار اعتماد المفاوضـات            األخرى، خصوصاً خيا  

صحيح أن هذه العودة مرتبكة ولم تترجم عملياً، في ظل استمرار سياسـة             . كأسلوب وحيد لحل الصراع   
وقف المقاومة والتنسيق األمني وااللتزام بخارطة الطريق من جانب واحد، ولكنها تدل على أن الطريـق                

توح وليس مغلقاً، هذا األمر الذي ترافق مع إدراك متزايد لـدى حمـاس ألهميـة العمـل الـسياسي                    مف
وتجلى هذا الموقـف    . والدبلوماسي والمفاوضات دون التخلي عن خيار المقاومة، بما فيها الكفاح المسلح          

فويض الـرئيس   الجديد عند حماس بعدة مؤشرات أهمها االستعداد، كما ورد في وثيقة الوفاق الوطني، لت             
ومنظمة التحرير بالتفاوض باسم الشعب الفلسطيني، على أن يعرض ما يتم االتفاق عليه علـى اسـتفتاء                 

  .شعبي أو على المجلس الوطني بعد تشكيله الجديد
 أكثر من تهدئة مع االحـتالل،       2003وأبرز تجليات التقارب تظهر أمنياً في أن حماس عقدت منذ العام            

توصل إلى حل يقوم على هدنة طويلة األمد، وهي اآلن في تهدئة من تحت الطاولـة                وتبدي استعدادها لل  
  .بعد عملية الرصاص المصبوب أدت إلى هدوء نسبي على جبهة قطاع غزة مع إسرائيل

فالضفة الغربية لم تقدم نموذجاً     . وصول االنقسام إلى نتائج كارثية على الفريقين يدفع نحو الوحدة         : خامساً
ة، واستمر العدوان واالستيطان والجدار وتقطيع األوصال واالعتقاالت والحـواجز ونهـب            مثل سنغافور 

كما أن التحسن االقتصادي واألمني الداخلي بدا كثمن بخس مقابـل للـثمن الفلـسطيني               . األرض والمياه 
  .الكبير

والتي تقدم لهـا    إن االنقسام يجعل األطراف الفلسطينية المتصارعة ضعيفة أمام األطراف المتحالفة معها            
  .المساعدات المختلفة ما يزيد من تأثير العوامل الخارجية على القرار الفلسطيني

بحيث . كما أن االحتالل يوظف االنقسام إلى الحد األقصى البتزاز األطراف الفلسطينية ودفعها إلرضائه            
  .خلفطغى الصراع على السلطة على كل شيء، وتراجع الخالف على مختلف القضايا إلى ال

إذا كانت األسباب التي تدعو إلى الوحدة قوية إلى هذا الحد، فلماذا ال تتم              ... السؤال الذي يطرح نفسه هو    
  الوحدة؟

ال تتم الوحدة ألن فتح في وعيها وال وعيها غير مستعدة حتى اآلن أن تقبل شريكاً لها في الحكـم بعـد                      
وفي ظل صراعات فتح بين أجنحتهـا       . لسطينيةعشرات السنين من سيطرتها شبه المطلقة على القيادة الف        

المختلفة، التي تراجعت نسبياً بعد المؤتمر السادس، وغياب بنية تنظيمية صلبة، ورحيل الـرئيس ياسـر                
عرفات، وتعددية البرامج التي تتنازعها، والمصالح الكبيرة التي نمت ألفراد جعلتهـا تـرتبط بالـسلطة                

رباعية واالتفاقيات التي عقدتها المنظمة مع إسرائيل وااللتزامـات         وتتمترس وراء إقرار شروط اللجنة ال     
  .المترتبة عليها، كشرط من شروط تشكيل أية حكومة وحدة وطنية تشارك فيها حركة حماس
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) أي المقاومة (إن ما سلف مطلب تعجيزي، ألن حماس إذا كانت مستعدة لالعتراف بإسرائيل ونبذ العنف               
 لن تكون بحاجة لوساطة مصرية، وال لحوار داخلي، بل تـستطيع أن تـذهب               والتقيد باالتفاقيات عندها  

مباشرة إلى واشنطن وتل أبيب وستُفرش لها السجادة الحمراء، وستَشرب من الكأس نفسها التي شـربت                
  .منها حركة فتح بعدما اعترفت بإسرائيل ولم تحصد سوى الريح

اف بإسرائيل واالتفاقيات ألن إسرائيل لم تعتـرف   ويفترض بمنظمة التحرير أن تراجع موقفها من االعتر       
إن هذا يفرض أن يكون االعتـراف الفلـسطيني وتطبيـق           . بالحقوق الفلسطينية وتجاوزت كل االتفاقات    

  .االلتزامات متبادالً ومتزامناً وليس من طرف واحد، كما هو قائم حالياً
ن فتح العلمانية المفرطة بالحقوق والمتحالفة      ال تتم الوحدة أيضاً ألن حماس تعتقد في وعيها وال وعيها بأ           

مع األعداء التقليدين لإلخوان المسلمين الذين تشكل حماس امتداداً لهم، غير مؤهلة لالستمرار في قيـادة                
وأقصى ما أظهرته حماس من استعدادات هو القبول بمشاركة فتح كمرحلة أولى على             . الشعب الفلسطيني 

لذلك فضلت حماس السيطرة االنفرادية على قطاع غزة على أن تكون           . طريق هيمنة حماس على القيادة    
  .شريكاً شراكته غير مضمونة في الضفة بسبب أن االحتالل هو الالعب الرئيس هناك

  :إن مفتاح إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة، يكمن
المثمـرة، والجمـع بـين      في إعادة االعتبار للبرنامج الوطني الفلسطيني بما في ذلك إلى المقاومة            : أوال

المقاومة والمفاوضات بعد استخالص الدروس والعبر من التجارب الماضية، وعلى أساس يجعل المنظمة             
  .والسلطة تستندان إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي ال تتضمن اعترافاً مجانياً بإسرائيل

وتكرس األسس الديمقراطية بعيداً عن الهيمنة والتفرد       إقامة شراكة وطنية تعطي لكل ذي حق حقه،         : ثانياً
واإلقصاء والتخوين والتكفير وعلى أساس االحتكام للشعب بشكل دوري واحتـرام التعدديـة والتنـوع               

  .والمنافسة
إن هناك مشروعين، ولكنهما متناقضان من جهة، وملتقيان في العديد من النقاط من جهة أخرى، ويمكن                

لتغليب المصالح الوطنية والقواسم المشتركة على المصالح الفردية والفئوية والبـرامج           إذا توفرت اإلرادة    
وفوائد الوحدة على الجميع كبيرة جداً، أكبر بكثير مـن فوائـد            . الخاصة أن تنتصر الوحدة على االنقسام     

  .االنقسام التي تطال بعض األفراد والشرائح فقط
 26/12/2009األيام، فلسطين، 
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  زئيف شتيرنهل
منذ بدأت مظاهر االنتفاضة اليهودية المنظمة في الضفة الغربية، التي تلبس اآلن مالبس لم يـسبق لهـا                  
مثيل، بذلت جهود كبيرة من أجل إحداث تماثل متكلف بين الدعوة إلى التمـرد االسـتيطاني المنهجـي                  

  .ورفض الخدمة في المناطق، كما جرى التعبير عنه في بدء العقد
 بادرت  2002في بدء   . كي ندرك مبلغ تشويه هذه المقارنة من أساسها يحسن أن نذكر عددا من الحقائق             

مجموعة من خمسين ضابطا ورقيبا من وحدات مقاتلة إلى وثيقة عبر فيها ألسباب أخالقية عن رفـض                 
ـ   . المشاركة في أعمال القمع التي تقتضيها الخدمة العسكرية في المناطق          ا أكثـر مـن     وسريعا ضم إليه

عندما حكم على نحو من أربعين من الرافضين للخدمة بفترات سجن في السجن             . ستمائة مقاتل توقيعاتهم  
العسكري، نشر بضع مئات من أفراد الهيئات التدريسية في الجامعات والمعاهد رسالة تأييـد لرافـضي                

وقعين وهو الذي مكث أحـد      يعد كاتب هذه السطور في الم     . الخدمة الذين كان كثير منهم طالب جامعات      
  .أكثر طالبه موهبة في السجن

منذ ذلك الحين تعلم الجيش اإلسـرائيلي أن يعـايش          . في واقع ذلك الوقت كان هذا عمالً صحيحاً مناسباً        
محاربين لن يحجموا عن إلقاء أنفسهم في أتون المعركة لكنهم لن يكنوا مستعدين ليصبحوا لولبا في آلـة                  
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في مقابلة ذلك أقيمـت  .  تحل بهدوء بغير تصريحات وفي مستوى الوحدة العسكرية   فالمشكالت: االحتالل
  .مهمتها أن تعفي الوحدات المقاتلة من تنفيذ مهمات االحتالل اليومية.  لواء كفير–شرطة استعمارية 

ال توجد أية صلة بين انتفاضة أخالقية تلتزم التمسك بمعايير كونية، وذات طابع شخصي تماما مصحوب                
االستعداد لدفع كامل ثمنها، وبين التمرد العنيف المنظم السياسي في جوهره، الذي يجـري اليـوم فـي                  ب

وعلى القدر نفسه من السخف أن نحدث تماثال بين المعاهد الدينية التحضيرية والجامعات،             . المستوطنات
ـ        . أو بين الحاخامات وأساتذة الجامعات     ة تـشجع الـشك،     فهذه المعاهد الدينية ليـست مؤسـسات تعددي

وتتضارب فيها مواقف وآراء من جميع ألوان الطيف، مؤسـسات فيهـا رجـال ونـساء، وعلمـانيون                  
  .ومتدينون، ويهود وعرب، ويساريون ويمينيون

هذه مؤسسة ذات صبغة واحدة يقودها      . المعهد الديني هو إطار حياة، ال مؤسسة يأتون للدراسة فيها فقط          
هنا يتعلمون الطاعة، وعدم التمرد على المواضعات       . ت حياة الطالب  حاكم واحد تشتمل على جميع مجاال     

لكن من المنطقي أن نفترض أن توجد داخل المعاهد الدينيـة التحـضيرية مواقـف               . أو سلطة فكرية ما   
لكن الصفوف هناك مغلقة مستقيمة إذا أريـد        . مختلفة، وأن يوجد بينها وبين رؤوسها خالفات في الرأي        

فمن الحقائق أن رئيس المعهد الديني هار براخـا، الحاخـام           . ن قرارات حاسمة سياسية   التعبير المعلن ع  
إن نيات المعاهد الدينية التحضيرية وال سيما المتطرفـة         . اليعيزر ميلميد قد حظي بتأييد صارخ بال تردد       

 والمبـادئ   منها كما يبدو للناظر من الخارج هي أن تمنح الجيش أول والمجتمع كله بعد ذلك قيم الشريعة                
إن هدفا واحدا يقوم    . القومية المتطرفة التي ترفض مجرد مفهوم المساواة بين البشر والشعوب والثقافات          

إزاء نواظر رؤساء المستوطنات وحاخامات المعاهد الدينية التحضيرية، والحاخام العـسكري الـرئيس،             
ضائية دافيد روتم هو إخضاع الفكر،      ووزير العدل يعقوب نئمان ورئيس اللجنة الدستورية والقانونية والق        

، الحـاكم  )إسـرائيل (واستقالل الفرد والحق في االختيار الحر لسلطان الشريعة ولمبادئ تفـوق شـعب        
هكذا يقترض أن تصوغ المعايير التي تسود هار براخا وجه المجتمـع            . الطبيعي الوحيد في األرض كلها    

  .اإلسرائيلي كله
في هـذا النـضال تلعـب       . ستوطنات بتلويح دائم بتهديد الحرب األهلية     إن الهدف المباشر هو حماية الم     

هـذه  . المعاهد الدينية التحضيرية دور القوة الساحقة، ولهذا فإنها في بؤبؤ عين االستيطان ورأس حربته             
هنا تربى قيادة المستقبل التي يطمح االستيطان بواسطتها إلى أن يكتسب           . وحدات مجندة ومطيعة وعتيدة   

ج تأثيرا أكبر في الجيش وأن يضمن أن يكون جزء كبير من القيادة العليا في يده في غضون ما ال                  بالتدري
معنى ذلك أن اليمين القوماني واالكليركي سيحظى بتأثير يزداد في الـسياسة            .  سنة 15يزيد على عقد أو     

  .اإلسرائيلية
ة مع الجيش على كـل وثيقـة        أجل، الهدف كله سياسي، ومن أجل إحرازه سيوقع رؤوس المعاهد الديني          

تفاهم نريدها بشرط أن تستطيع االستمرار على العمل، حينما يملكون قوة كافية إلشالل قدرة الدولة على                
  .العمل في كل ما يتصل باتفاقات سالم في المستقبل أخذت تقترب

  "هآرتس"
  26/12/2009صحيفة فلسطين، 
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  :كاريكاتير .63
  

  
  26/12/2009الوطن، قطر،   


