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  22  :كاريكاتير
***  

  
  ضاحية بيروت الجنوبيةفي  حماسحركة قتيالن وجرحى بانفجار يستهدف مقراً ل .1

في بية منطقة حارة حريك في الضاحية الجنو، أن 27/12/2009 المستقبل، لبنان،  ذكرت صحيفة
ليل أمس، انفجاراً قرب مركز لحركة حماس، نجم عن ثالث قنابل مربوطة بعضها   شهدتبيروت، 

 . ببعض تحت سيارة ذكرت أنباء أولية أنها لشخص من الحركة
 في السياسيوأفادت معلومات أولية عن وقوع قتيلين وإصابة عدد من الجرحى تردد أن بينهم المسؤول 

 .ت مصادر في الحركة استهدافهحماس علي بركة، الذي نف
 . كما نفى مصدر أمني لبناني رفيع، ما تردد عن استهداف القيادي في الحركة أسامة حمدان

 .طوقاً أمنياً محكماً حول مكان االنفجار مانعاً الدخول والخروج الى المنطقة" حزب اهللا"وضرب 
تماع قيادي لكل من حماس وحركة ن االنفجار وقع بعد اج، أ27/12/2009النهار، لبنان، وأوردت، 
انها " النهار"لكن مصادر االخير قالت لـ. بو عماد الرفاعيأسالمي في مقر مسؤول الجهاد الجهاد اإل

ان االنفجار اوقع ضحايا في مركز حماس وان ال " حزب اهللا"كذلك اكدت مصادر . غير معنية بالحادث
 .استهداف للحزب
نفجار االأن " الوطن"مصادر مطلعة  أكدت لـ، أن 27/12/2009الوطن، السعودية، وبينت صحيفة 

استهدف سيارة تابعة لمسؤول حماس أسامة حمدان كانت متوقفة في موقف تحت األرض بأحد المباني 
 .  في شارع العريض الواقع بين محلة بئر العبد ومحلة حارة حريك في منطقة الضاحية الجنوبية
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في لبنان  " حماس"، أن علي بركة، المسؤول السياسي لـ 27/12/2009وكالة قدس برس، وأضافت 
نفى إصابته في االنفجار، رداً على ما زعم عن مقتله، مؤكداً ذلك في حديث لوسائل اإلعالم، فيما أكدت 
مصادر قيادية في الحركة أن أسامة حمدان، مسؤول العالقات الخارجية في الحركة، كان خارج 

  .وع االنفجاراألراضي اللبنانية وقت وق
  

   إلى العنف"إسرائيل"لن تجرنا : فياض .2
أعربت مصادر رسمية في السلطة الفلسطينية عن تخوفها من تدهور الوضع األمني : عبد الرحيم حسين

 العبرية على موقعها اإللكتروني أمس السبت، إلى مصادر "يديعوت أحرونوت"من جديد، ونسبت صحيفة 
 من االحتجاج الذي ساد بعد العملية، سيبذل المسؤولون في السلطة فلسطينية قولها، إنه وعلى الرغم

تمت تصفية نشطاء فتح في نابلس دون أدنى "الفلسطينية، جهدهم للحفاظ على الهدوء، مشيرين إلى أنه 
ونقلت الصحيفة تصريحات لوزير الداخلية الفلسطيني وقائد األجهزة األمنية في الضفة الغربية  ."مقاومة

تهما مكان الجريمة اإلسرائيلية في نابلس، جاء فيها تأكيدهما أن قيادة السلطة أعطت األوامر خالل زيار
  ."بضبط النفس والحفاظ على الهدوء بكل قوة وعزم"لقادة األجهزة األمنية 

واتهمت الرئاسة الفلسطينية، إسرائيل بالعمل على جر الشعب الفلسطيني إلى دوامة العنف، للخروج من 
غوط الدولية المتزايدة على حكومة نتنياهو، بسبب رفضها وقف االستيطان، وتعطيل استئناف دائرة الض

  .محادثات السالم مع الفلسطينيين
تمثل "كما أدانت رئاسة الوزراء الجريمة بشدة، واعتبر رئيس الوزراء سالم فياض أن هذه العملية 

حالة األمن واالستقرار التي تمكنت السلطة تصعيدا خطيرا، وال يمكن النظر إليه إال في سياق استهداف 
وقال فياض إنه واثق من أن الشعب الفلسطيني لن ينجر إلى العنف الذي . الوطنية الفلسطينية من تحقيقها

  .تخطط له إسرائيل عبر التصعيد الميداني
  27/12/2009االتحاد، اإلمارات، 

  
   عصية على المعتدينغزة: هنية .3

عدواناً إسرائيلياً جديداً "استبعد رئيس الحكومة في قطاع غزة إسماعيل هنية :  نادية سعد الدين- عمان
بالمطالبة "وتمسكها " الحدود المؤقتة"، مؤكداً رفض حماس "عصية على المعتدين"التي باتت " على غزة

  ".بأرض فلسطين التاريخية
، مطالباً "ة الوطنيةحركة فتح إلى الوحد"من قطاع غزة " الغد"ودعا هنية في تصريحات خاصة إلى 

بتأسيس قواعد ثابتة للمصالحة والتوافق، واستعادة زمام المبادرة فلسطينياً وااللتفاف حول برنامج وطني "
  ".شامل، وبناء المرجعية القيادية المتمثلة بمنظمة التحرير بمشاركة الجميع على أسس سياسية وإدارية

ستوطنين مقابل وجود شكلي رسمي فلسطيني غير فاعل الضفة مستباحة من جنود االحتالل والم"وقال إن 
 بوجود العدوان ومرتبط بمدى درجة إنذارهموعاجز عن الدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني أو حتى 

 الذين حصلوا على األقصىالتعاون مع االحتالل، كما تبين مؤخراً في نابلس من اغتيال عناصر شهداء 
  ".ل ذلك الوجود الرسميعفو سابق من االحتالل وقتلوا في ظ

وحول دعوة حماس األخيرة إلى إستراتيجية إنقاذ وطني إلخراج الوضع الفلسطيني من مأزقه الراهن، 
 حتى المالئم الذي يمكن من خالله تحقيق أوالواقع الفلسطيني الحالي ليس الواقع المثالي "قال هنية إن 

  ".األشقاء االنقسام الراهن وحالة الخالف بين االنجاز للشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه، وذلك بفعل
باستعادة زمام المبادرة فلسطينياً لتطوير رؤية وطنية شاملة تفعل عناصر القوة والريادة لدى "وطالب 

  ".الشعب الفلسطيني لمواجهة مخططات االحتالل وتحقيق االهداف الوطنية
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استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الحالة "إلى وأشار إلى أن مبادرة الحركة القائمة على ست ركائز تدعو 
الراهنة التي يعيشها الشعب الفلسطيني للتصدي لمحاوالت تفتيت القضية الفلسطينية وحرف حركة 
التحرر الوطني عن مسارها الطبيعي، وذلك بتشكيل حكومة فلسطينية موحدة على قاعدة التوافق الوطني، 

  ".باعتبارها أفضل الخيارات
بناء المرجعية القيادية للشعب الفلسطيني والمتمثلة بمنظمة التحرير وتأمين مشاركة  "وأكد ضرورة

  ".2005الجميع على أسس سياسية وإدارية استناداً إلى اتفاق القاهرة 
للتوافق في هذه المرحلة على برنامج وطني يستند إلى العمل على إنهاء االحتالل وإزالة كافة "كما دعا 

 وعاصمتها 1967) يونيو( الدولة الفلسطينية على كامل حدود الرابع من حزيران المستوطنات وإقامة
القدس والتمسك بحق العودة واإلفراج عن كافة األسرى والمعتقلين، وذلك استناداً إلى ما جاء في وثيقة 

  )".2007(واتفاق مكة المكرمة ) 2006(الوفاق الوطني 
التقية المتوكلة العاملة المخططة، والتي تقوم على أساس حق التمسك بالمقاومة الراشدة "كما أكد ضرورة 

الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل، مع تعزيز التنسيق الذي يخدم حماية خيار المقاومة وأساليب 
ترتيب أجهزة السلطة الفلسطينية ودوائرها بحيث ال تخدم المصالح الصهيونية "ولفت إلى أهمية  ".عملها

ة على االحتالل وال تعمل على حماية أمنه وتسويقه في المنطقة، مع ضرورة استعادة وال تضفي الشرعي
البعد العربي واإلسالمي وحشد حركة التضامن الدولي للقضية الفلسطينية وتأمين دعم هذه األبعاد 

العمل يجري حالياً "وقال إن  ".لطموحات الشعب الفلسطيني وتطلعاته في حريته وتقرير مصيره الوطني
  ".لتجميع القوى الفلسطينية المختلفة حول هذه المبادرة وحول مبدأ استعادة المبادرة فلسطينيا
  27/12/2009الغد، األردن، 

  
  المواجهة وعدم االستقرارأتون إلى يدفع المنطقة برمتها اإلسرائيليالعدوان : قريع .4

 رئيس -. ف. ت. التنفيذية لـ م، عضو اللجنة ) عالءأبو( وصف احمد قريع : الحياة الجديدة-رام اهللا 
 في نابلس وبيت حانون والذي راح ضحيته ستة شهداء األخير اإلسرائيليدائرة شؤون القدس، العدوان 

 األرضبجريمة آثمة وجبانة، واستمرار لبرنامج االنتهاكات العدواني العنصري المتكامل الذي يستهدف 
لجريمة بسياسة االستهتار بالدم الفلسطيني ودفع  تمضي من خالل هذه اإسرائيل أن، مضيفا واإلنسان

 أمام أتون المواجهة وعدم االستقرار، لتستمر في تنصلها من التزاماتها التي قطعتها إلىالمنطقة برمتها 
 الدولة الفلسطينية مؤقتة إلى وصوال األحادية فرض الحلول إلىالعالم، ولتمضي في برنامجها الهادف 

 .لمشروعة لشعبناالحدود وتبديد الحقوق ا
 التدخل بشكل فوري وحازم إلىوحذر ابو عالء من مغبة استمرار هذا المخطط، داعيا المجتمع الدولي 

 انه في الوقت الذي يتحدث فيه إذ الفلسطيني، واإلنسان الممنهج بحق األرض اإلسرائيليلوقف العدوان 
 المتطرف بارتكاب المجازر اإلسرائيليالعالم عن العودة الى طاولة المفاوضات، تستمر حكومة اليمين 

 هذه الجرائم لم تتوقف للحظة واحدة بل تزداد مع ارتفاع وتيرة الحديث عن أنالسياسية والدموية، مشددا 
وطالب ابو عالء بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني من هذه المجازر متعددة . احياء عملية السالم

 .يني التي تستبيح كل ما هو فلسطاألشكال
  27/12/2009الحياة الجديدة، 

 
  وجودهم غير القانوني فوق أرضناوإنهاء لنزع سالح المستوطنين األوان آن :الخطيب .5

غسان . ، د الفلسطينية في رام اهللا دعا المتحدث الرسمي باسم الحكومة: منتصر حمدان-رام اهللا 
قانوني في الضفة، مشددا على  وجودهم غير الوإنهاء العمل لنزع سالح المستوطنين إلىالخطيب، 

 . لهأفخاخحرص السلطة الوطنية العمل لتجنيب شعبنا الوقوع في ما تنصبه حكومة االحتالل من 
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 وجودهم غير القانون في األراضي وإنهاءآن األوان للعمل لنزع سالح المستوطنين : " وقال الخطيب
ريمة االغتيال لثالثة مواطنين في نابلس  من وراء جاإلسرائيلية األهداف أن، مشددا على "الفلسطينية

 الساحة العسكرية التي تكون إلى جر شعبنا من مربع العمل السياسي والدبلوماسي إلىواضحة وترمي 
 .فيها الغلبة لصالح االحتالل وقواته العسكرية

 إننا "  الداخلي قال الخطيباألمنوحول مدى قدرة السلطة الوطنية وأجهزتها العسكرية في الحفاظ على 
 دائرة العنف إلى ما تخطط له حكومة االحتالل من خالل جرنا إدراكنراهن على وعي شعبنا في 

 ".والدمار وتقويض كل االنجازات التي حققتها السلطة ومؤسساتها على مدار السنوات الماضية
مي  بحق شعبنا من جرائم تستهدف أرواحهم وممتلكاتهم يرإسرائيل ما تمارسه أنورأى الخطيب 

 ندرك أنرغم ما نتعرض له من خسائر مؤلمة لكن علينا " شعبها وقال أمام السلطة إحراج إلىباألساس 
 وتجنب االنجرار وراء ما تخطط له حكومة االحتالل التي تعيش تحت طائلة الضغوط اإلسرائيليةاللعبة 

 ".السياسية الدولية وتبحث عن مخرج الزمتها
 بالعمل على دعم وتشجيع المستوطنين على تنفيذ االعتداءات على ليةاإلسرائيواتهم الخطيب الحكومة 

 المدني ويحملون الزىمشكلتنا ليست فقط مع المستوطنين الذين يرتدون "حياة وممتلكات المواطنين وقال 
 .لالسالح بل هي أيضا مع قوات جيش االحتالل التي تدعمهم في تنفيذ اعتداءاتهم بحق شعبنا األعز

  27/12/2009يدة، الحياة الجد
  

  تندد بجريمتي االحتالل في نابلس وبيت حانون الفصائل الفلسطينية  .6
دعا المتحدث الرسمي باسم حركة فتح فهمي الزعارير، المجتمع الدولي إللزام إسرائيل ": وفا" -نابلس 

طعان بوقف عدوانها بحق الشعب الفلسطيني األعزل، وتوفير الحماية له جراء اعتداءات االحتالل وق
  .مستوطنيه

ودان الزعارير في بيان صحافي جريمة اغتيال الشهيد رائد السركجي، وغسان أبو شرخ، وعنان صبح، 
  . في مدينة نابلس، والشهداء الذين ارتقوا بفعل االحتالل ببيت حانون

ان مجزرة االحتالل في نابلس وبيت حانون، تمت باإلعدام المباشر وبدم بارد، وان الدم : "وأضاف
الفلسطيني لن يكون رخيصاً أو سائباً لالحتالل، ولن يشكل معبراً لتهرب حكومة االحتالل من التزاماتها، 
الفتاً إلى أن االحتالل يسعى بشكل متواصل لتخريب أي انجاز فلسطيني وفي مقدمته االستقرار الذي 

  .تعيشه الضفة
حتالل وجيشه ومستوطنيه ال يعكس عنصرية ن السلوك المنهجي والمنظم لقادة االأوقالت الجبهة الشعبية 

ودموية ووحشية االحتالل فحسب، بل ومدى الضعف والعنصرية والتخبط الذي تعيشه دولة االحتالل في 
ظل افتضاح حقيقة ارهاب الدولة وجرائم الحرب التي تقترفها امام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، 

مؤقتة والفورية للشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه واقامة دولته ما يتطلب توفير الحماية الدولية ال
  .المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

وأكدت الجبهة الديمقراطية في بيان صحافي صدر عنها امس، أن جرائم االحتالل في نابلس وبيت 
الرابعة، التي تفرض حانون تؤكد أن حكومة بنيامين نتنياهو تستهتر بالقرارات الدولية ومعاهدة جنيف 

  .على دولة االحتالل وقف القتل واالغتياالت في األراضي المحتلة
إن إنهاء االنقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية تحت سقف المشروع الوطني الفلسطيني : وأضافت الجبهة

محتلين هو طريق وحدة الشعب والوطن والمقاومة في مواجهة ال" برنامج وثيقة الوفاق الوطني"الموحد 
  ".وقطعان المستوطنين

  .في نابلس، جرائم االحتالل في المدينة وفي بيت حانون) فدا(واستنكر االتحاد الديمقراطي الفلسطيني 
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وأكد مصطفى حنني، أن جريمة االحتالل هدفت الى اعادة االوضاع الى سابق عهدها، لتجد المبرر أمام 
الفلسطينية المسؤولية في حال عودة االوضاع الى المجتمع الدولي لتحميل منظمة التحرير والسلطة 

المربع االول وخصوصاً الفلتان األمني التي كانت هي المسؤولة مسؤولية مباشرة عنه لتجد المبررات 
  .القوية لدخول المدن والقرى الفلسطينية وتدمير البنية التحتية االقتصادية واالجتماعية

عملية همجية بربرية اقترفتها قوات االحتالل بإعدام "أنه ودان حزب الشعب، العملية ووصف ما جرى ب
  ".ثالثة مواطنين بدم بارد أمام أفراد عائالتهم في مشهد فاق في إجرامه ووحشيته أبشع ممارسات النازية

إن جرائم االحتالل امتداد للعقلية العدوانية اإلسرائيلية، وطالبت المجتمع : وقالت جبهة النضال الشعبي
  .حمل مسؤولياته بلجم العدوان وإلزام إسرائيل باالمتثال لقرارات الشرعية الدوليةالدولي بت

إن هذه الجرائم تأتي في سياق العدوان المتواصل على الشعب : وقالت الجبهة العربية الفلسطينية
 الفلسطيني وإن التصعيد العسكري في قطاع غزة ومدينة نابلس والذي يأتي متزامناً مع الذكرى األولى

  .للحرب إنما يكشف عن حقيقة العقلية اإلسرائيلية المتطرفة التي ال تؤمن إال بسفك الدماء
  27/12/2009األيام، فلسطين، 

 
  وتدعو عناصرها إلى نفض الغبار عن البنادقكتائب األقصى تطالب عباس بوقف التنسيق األمني .7

 الرئيس محمود عباس إلى ، فتح الذراع العسكري لحركة،دعت كتائب شهداء األقصى: الضفة الغربية
وقف التنسيق األمني مع االحتالل، بعد جريمة االغتيال التي راح ضحيتها ثالثة من نشطاء الحركة في 

 .مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة
لم يعد هناك مجال لمواصلة التنسيق بعد هذا الغدر بأبناء فتح " :وقالت الكتائب في بيان لها صدر أمس

وطالبت بسرعة التحقيق لكشف مالبسات هذا االغتيال ". تها الذين أخذوا األمان حسب االتفاقياتورجاال
ألن رائحة الخيانة تفوح بعد القبض على صاحب السيارة، حيث قدم لالحتالل المعلومات عن  "اآلثم

 .، حسب البيان"الشباب والتي أدت إلى اغتيالهم
تعاونه مع االحتالل في جريمة االغتيال، مناشدةً عناصرها وتوعدت الكتائب في بيانها أي شخص يثبت 

آن األوان لكتائب األقصى لتنفض الغبار عن البنادق قبل أن تتخطفكم " :باالنتفاض والعودة للمقاومة، قائلةً
 ".أيدي الغدر واحداً بعد واحد لتذيقوا العدو وعمالءه الويل

 27/12/2009صحيفة فلسطين، 
  

  نكر جريمتي اإلغتيال في غزة ونابلس وتدعو إلى الرّد بكل السبلالجهاد اإلسالمي تست .8
العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة " في بيان أمس "الجهاد اإلسالمي"حملت حركة :  محمد يونس-نابلس 

هذا العدوان يلزم قوى المقاومة كافة بمواجهته والرد عليه "، مشددة على أن "عن جرائمه في غزة ونابلس
األقصى في ) كتائب(الجريمة الجبانة في حق مجاهدي "وقالت إن في أعقاب . "يقة والكيفية المناسبةبالطر

نابلس، لم يعد هناك مبرر على اإلطالق الستمرار تكبيل المقاومة ومالحقتها، ومساومة المقاومين على 
واعتبرت أنه . "نتفاضةتسليم سالحهم وتقديم الضمانات للصهاينة واألميركان، بمنع المقاومة ووقف اال

  ."آن األوان للتوقف عن االرتهان لمشروع التسوية فيما يذبح شعبنا وتُنهب أرضنا"
وهذا ... هذه الجرائم تدلُّ على نيات مبيتة لتصعيد قادم ضد شعبنا وأرضنا في الضفة وغزة"ورأت أن 

عموماً، ومن المقاومة خصوصاً، يتطلَّب تنسيقاً عالياً بين قوى المقاومة ويقظة تامة من جماهير شعبنا 
  ."واستعداداً للتصدي للعدوان في الضفة وغزة وكل مكان، والرد عليه بكل السبل المتاحة

  27/12/2009الحياة، 
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  تبادل صفقة الخير بشأن حماس ستبلغ الوسيط األلماني عدم رضاها من االقتراح األ: مصادر .9
الفاً لما أوردته عدد من التقارير فان القيادي في حركة أنه خ" األيام"كشفت مصادر مطلعة لـ : القدس

محود الزهار لم يغادر قطاع غزة حتى يوم امس، وهو ما فسرته بعض المصادر بأنه عدم . حماس د
رضا من الحركة على االقتراح االخير الذي قدمته الحكومة االسرائيلية اليها عبر الوسيط االلماني إلبرام 

  .سرائيلي االسير في غزة جلعاد شاليت بأسرى في السجون االسرائيليةصفقة تبادل الجندي اال
 أسيراً 438وطبقاً للمصادر فان االقتراح االسرائيلي االخير تضمن موافقة اسرائيلية على اإلفراج عن 

 التي قدمتها حماس لإلفراج عنهم في اطار المرحلة االولى من عملية التبادل 450من قائمة االسرى الـ
  . اسيرا550ً أسير، حيث تشمل المرحلة الثانية 1000لمرحلتين التي تشمل باالجمال ذات ا

 اسيراً سيتم إبعادهم فان اسرائيل تعرض إبعاد 123وفي هذا الصدد، قالت مصادر اخرى انه من أصل 
  .ى دول اوروبية وربما دولة اوروبية واحدةإل أسرى 3 الى دولة قطر و23 أسيراً الى قطاع غزة و97
في هذا الصدد، تقول المصادر، إن حركة حماس ال تنظر بعين الرضا الى االقتراح االسرائيلي االخير و

وانها تنتظر اآلن عودة الوسيط االلماني ارنست اورالو من المانيا بعد قضاء عطلة العيد من أجل أن 
فراج عن االسرى ن تغير الحكومة االسرائيلية من موقفها المتحفظ تجاه االأتبلغه موقفها بضرورة 

  . من القيادات12الـ
  27/12/2009األيام، فلسطين، 

 
  "التهرب من مسؤولياته "بـه تتهم ترد على انتقاد عمرو موسى وحماس .10

عمرو موسى، واللذي دعا فيه  رفضت حركة حماس أمس انتقادات أمين عام جامعة الدول العربية 
لمصالحة وعدم طرح حجج لتأخير المصالحة، وعدم سرعة ا"إلى الحركة خالل اجتماع للبرلمان العربي  

   ". الوقوف أمام تفصيالت تافهة
 المتحدث باسم حركة حماس، في تصريحات لوكالة األنباء األلمانية، موسى ،واتهم سامي أبو زهري

، مؤكدا أن الحركة لن تخضع ألي ضغط أو ابتزاز "بالتهرب من مسؤولياته عبر إطالق تصريحاته"
  ."فهالتغيير مواق

هذه التصريحات تمثل تهربا من المسؤولية ألن المطلوب من العرب الخروج من "وقال أبو زهري إن 
حالة الصمت أمام الجدار العربي الذي يبنى على حدود قطاع غزة ليزيد من خنقها وتشديد الحصار 

  ."عليها
مصالحة الفلسطينية ومشكلة ال. تأتي هذه التصريحات للتغطية على الصمت والعجز العربي"وأضاف 

والحركة متمسكة بمواقفها  .ليست في حماس بل في إضافة بنود لم يجر االتفاق عليها للورقة المصرية
  ."ولن تخضع لضغوط أو ابتزاز

  27/12/2009الشرق األوسط، 
  

  حول إنجاز صفقة األسرى  تنفي وجود خالف بين قيادات الخارج والداخلحماس .11
فى مصدر مسؤول في حركة حماس وجود أي خالف بين ما يسمى حماس ن : محمد عبد اهللا-القاهرة 

 وقال  إن هناك ، الداخل والخارج حول إنجاز صفقة األسرى مقابل الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط
رؤيتين حول الصفقة وسيتم اتخاذ الرأي النهائي قبل يوم الخميس القادم، مؤكدا أن الرؤية األولى تدعو 

نتظار حتى يخرج قادة كبار من القسام ومن القيادات السياسية مثل مروان البرغوثي إلى التأني واال
وقال المصدر إن هذا الفريق يستند إلى أن إسرائيل هي التي  .وأحمد سعدات وحسن يوسف وغيرهم

كانت تتراجع خالل الفترة الماضية، وأن حماس كانت تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق كل أهدافها من 
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، ويأمل هؤالء في عرض جديد من إسرائيل تستجيب فيه للشروط األخرى الخاصة بالمقاومة الصفقة
  . الفلسطينية وفي مقدمتها قضايا االبعاد والقيادات الكبرى

وأضاف المصدر أما أصحاب الرؤية األخرى فيعتقدون أن الصفقة وصلت إلى نهايتها، وأن العرض 
حماس جاء بعد خالفات حادة في مجلس الوزراء اإلسرائيلي األخير الذي حمله الوسيط األلماني إلى 

المصغر، وأن رفض العرض الحالي ال يضمن أن يقوم الوسيط األلماني بالتوصل إلى عرض آخر في 
  . ظل تحديد الوسيط األلماني لفترة زمنية تنتهي بعدها وساطته في الصفقة

ادة آخرين بدأوا يدلون بدلوهم في مدى وكشف المصدر عن قيام حماس بشرح الصفقة لقيادتها، وأن ق
قبول أو رفض الصفقة، الفتا إلى أن مجلس شورى الحركة هو الذي سيحسم الصفقة في ظل وجود 

 وأكد أن كال من الرؤيتين تنطلق من الحرص على تحقيق أعلى درجة من النجاح ، رؤيتين متباينتين
 .وتحقيق صفقة مشرفة للشعب الفلسطيني

  27/12/2009الشرق، قطر، 
  

 السلطة سحبت سالح شهداء نابلس قبل أيام : مصادر في فتح .12
قامت قبل الفلسطينية السلطة اسة كشفت مصادر في حركة فتح أن األجهزة األمنية التابعة لرئ : نابلس

 .أيام بنزع سالح الشهداء الثالثة الذين اغتالتهم قوات االحتالل فجر أمس في مدينة نابلس
  27/12/2009صحيفة فلسطين، 

 
 وحماس  يسارية في مواجهة استقطاب فتح" صحوة" .13

يسعى سياسيون فلسطينيون قدامى إلى توحيد اليساريين الحزبيين وغير الحزبيين في تيار : ب.ف .أ 
واحد، لمواجهة حالة االستقطاب الثنائي القائمة في األراضي الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس 

مؤتمر التيار الوطني "م اهللا في الضفة الغربية مؤتمر تأسيسي بعنوان وعقد، أمس، في را .المتنازعتين
 . عضواً من الذين كانوا فاعلين في فصائل يسارية75 شارك فيه حوالي "الديمقراطي التقدمي

المبادرة تختلف عن المبادرات "وقال عصام العاروري، وهو احد المبادرين إلى تنظيم هذا المؤتمر إن 
 القواعد، وفيها ناشطون من األحزاب السياسية اليسارية، واحد أهداف المبادرة هو السابقة بأنها من

إحداث توازن في الساحة الفلسطينية خاصة في ظل حالة االستقطاب الثنائية القائمة والتي باتت تهدد 
  ."المشروع الوطني الفلسطيني

يادة هذا التيار، يتمثل في منع تقدم أي  كما اعتبروه، لمن أراد الترشح لق"مميزاً"ووضع القائمون شرطاً 
 .  من قيادات التيارات إلى مناصب عامة، أي وزير أو نائب أو أي منصب حكومي في السلطة 

  27/12/2009الخليج، اإلمارات، 
 

 حماس تنعى المناضل الفلسطيني الكبير الدكتور أنيس صايغ  .14
ماهير األمة العربية المناضل الكبير نعت حركة حماس إلى جماهير الشعب الفلسطيني وإلى ج: غزة

) ديسمبر( كانون األول 25والمفكر الفلسطيني الدكتور أنيس صايغ الذي وافته المنية مساء الجمعة 
 .  عاما78م عن عمر يناهز 2009

وأكدت الحركة في بيانٍ لها، أن الفقيد قضى حياته مدافعا عن القضية الفلسطينية والثوابت الوطنية 
 . فلسطيني بفكره وقلمه، وتحمل في سبيل ذلك الكثيرللشعب ال

  26/12/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 بنادق وحراس مقابل الذهب واليورانيوم : في إفريقيا" إسرائيل"تجارة  .15
 بالتجارة بالسالح مع بلدان إفريقية وبناء حرس "إسرائيلية"أكدت تقارير إعالمية، أمس، تورط جهات 

ظمتها الفاسدة والمستبدة والمتورطة في جرائم ضد البشرية مقابل تراخيص للتنقيب عن جمهوري ألن
 .الذهب والحديد واليورانيوم

 دافيد تسور، وزير "تل أبيب"ويشارك في هذه العمليات الجنرال باالحتياط يسرائيل زيف، قائد شرطة 
 في باريس سابقا نسيم زفيلي "ائيلإسر" وسفير "العمل"الخارجية السابق شلومو بن عامي، سكرتير حزب 

وسفيرها السابق في السنغال دانئيل بنحاسي وتاجر المجوهرات بيني شطاينمتس ورئيس الحكومة السابق 
 في ملحقها، أمس، أن اإلسرائيليين يواصلون بذلك تقليداً قديماً "هآرتس"وذكرت صحيفة . إيهود أولمرت

 غنية بالمناجم والمعادن الطبيعية ويتطلع إلى تعزيز قوته فينتظرون صعود قائد جديد في دولة إفريقية
 .وحكمه

 وحل مكانه مسؤول الوقود 2008كانون األول /وفي غينيا التي توفي رئيسها النسانه كونتا في ديسمبر
. الذي عطل الدستور وحظر العمل السياسي والنقابي)  عاما44(في الجيش المحلي موسى داديس كاميره 

يلول المنصرم أطلقت قوات الحاكم الجديد النار على مواطنين اجتمعوا في ملعب كرة قدم أ /وفي سبتمبر
 . شخصا واغتصبت العشرات من النساء157للتظاهر احتجاجاً على تعطيل الديمقراطية فقتل 

ولم يكتف كاميره قبل إطالق النار عليه وإصابته من أحد الضباط ممن شكوا برغبته في تحميله مسؤولية 
 رغم عدم "إسرائيلية"ذبحة، بحراس تم تدريبهم في الصين وفرنسا، فاستعان بما تسمى شركات أمنية الم

ومع السنوات وصل عشرات رجال األعمال اإلسرائيليين إلى غينيا . وجود عالقات دبلوماسية معها
 .وحازوا على تصاريح لبناء مناجم للتنقيب عن المعادن

الح اإلسرائيليين خاصة يسرائيل زيف ذهبوا إلى غينيا مع تجربة وتشير هآرتس إلى أن بعض تجار الس
واسعة، بعضهم قدم من كولومبيا وبيرو حيث تم تدريب قوات خاصة وبمساعدة وزير الخارجية األسبق 
شلومو بن عامي الذي يرأس اليوم معهد توليدو في إسبانيا لفض النزاعات الدولية ويقدم تسهيالت 

 .ي جنوب إفريقياللشركات اإلسرائيلية ف
فحص إمكان بناء "وتشير الصحيفة إلى أن السفير السابق زفيلي زار غينيا مؤخراً والتقى كاميره بهدف 

وزعم زيف أن كاميره شخصية واعدة وبوسعه تخليصه البالد من الفساد واالستبداد، . "نظام ديمقراطي
 بموجبه تدريبات للحرس لكن هآرتس تكشف عن عقد سمين مع حكومة غينيا سيقدم زيف وتسور

 .الخاص من بين أبناء قبيلة الرئيس
وكما يجري في بقية البلدان اإلفريقية فإن تمويل نفقات األمن الخاصة بالحكام االستبداديين يستند 
لمدخوالت الثروات الطبيعية المحلية، وفي غينيا هناك مناجم غنية بالحديد، اليورانيوم، األحجار الكريمة، 

 .لحالذهب والم
  27/12/2009الخليج، اإلمارات، 

 
  مستوطنات جديدة في الجوالن 9المصادقة على إقامة  .16

باشر المجلس اإلقليمي للمستوطنات اإلسرائيلية في هضبة الجوالن السورية المحتلة، بحملته السنوية 
مصادقته لتشجيع المستوطنين اليهود على السكن في المستوطنات اإلسرائيلية هناك، في وقت أعلن عن 

 .على توسيع مسطحات البناء لعشرين مستوطنة، وبيع وتسويق مئات المنازل في المستوطنات
مخطط استيطاني يتم بموجبه تشجيع وتكريس بوتتزامن هذه الحملة مع مباشرة الحكومة اإلسرائيلية 

ن يتم إنشاء أاالستيطان اليهودي في هضبة الجوالن المحتلة في غضون األعوام الثالثة القادمة، على 
 عائلة يهودية كل 200 مستوطنة القائمة هناك، وتوطين 32وبناء تسع مستوطنات جديدة تضاف إلى 

عام في الجوالن، إلى جانب تطوير مشاريع زراعية وصناعية وسياحية تخدم هذه المستوطنات، هذا 
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شمالي الجوالن " دنمرو"على توسيع مسطح مستوطنة " جوالن"باإلضافة إلى مصادقة المجلس اإلقليمي 
 .المحتل

 400 مستوطنات الجوالن شهدت في السنوات الثالث األخيرة ارتفاع بنسبة أن إلىويشار في هذا الصدد 
بالمائة من في أعداد المنازل التي سوقت وبيعت لليهود في مختلف مستوطنات الجوالن، وبينت معطيات 

 .ي الهضبة اليوم ألف مستوطن يهودي يعيشون ف18إن هناك " جوالن"مجلس 
 27/12/2009الدستور، األردن، 

 
  دخل اإلسرائيليين من الدعارةشيكل مليار 2.4 .17

 العبرية في عددها الصادر أمس األول، "إسرائيل اليوم" أو "يسرائيل هايوم"كشفت صحيفة :  ردينة فارس
 600أي أكثر من (اً  مليار شيكل سنوي2,4 تدر على القائمين عليها أكثر من "إسرائيل"أن الدعارة في 

وقالت الصحيفة إن هذه األموال تذهب لجيوب األشخاص القائمين عليها وتجار ). مليون دوالر سنويا
 تقدر بمليار شيكل سنوياً؛ ألن هناك تهربا "إسرائيل"المخدرات، مدعية أن خسارة سلطة الضرائب في 
صحيفة إلى أن ممارسة النساء للدعارة في وأشارت ال. ضريبيا من القائمين على تجارة الدعارة في الدولة

.  تأتي بسبب الضغوط االقتصادية واالجتماعية، أو بسبب طبيعة البيئة التي تعيش فيها"إسرائيل"
واستبعدت الصحيفة أن تستطيع الدولة معالجة هذه الظاهرة أو إصالح الوضع؛ ألن اإلقبال على هذه 

 .ىالمهنة قد يأتي بسبب عدم توافر فرص عمل أخر
  27/12/2009عكاظ، 

  
  في القدس» المذبح«بني نموذجا لـ ت "إسرائيل" .18

مذبح المعبد "كشف موقع المستوطنين اإلخباري على اإلنترنت، النقاب عن استكمال بناء نموذج : االتحاد
أن هذا النموذج تم بناؤه من حجارة كاملة لم يتم فيها وضع أي  موضحاً . لدى اليهود في القدس"المقدس
  ."يسرائيل ارييل" حديدية، وأن هذا المشروع استغرق العمل فيه سنوات عديدة برئاسة الحاخام قطعة

  27/12/2009االتحاد، اإلمارات، 
   

   مستوطنة في حدود مدينة القدس26 نحو 1967 أقامت منذ عام "إسرائيل": محافظ القدس .19
لبرلمان العربي االنتقالي ل سة خالل جلاستعرض محافظ القدس عدنان الحسيني:  صالح جمعة- القاهرة

 26 نحو 1967 أقامت منذ عام "إسرائيل"طبيعة اإلجراءات اإلسرائيلية في المدينة المقدسة، موضحا أن 
 ألف 220من أراضي الضفة الغربية، وتضم % 45.5مستوطنة في حدود مدينة القدس، تنهب نحو 

 إدارة المسجد األقصى، ومنع ترميمه،  بشكل مباشر في"إسرائيل"تدخل  مشيراً إلى خطورة .مستوطن
مساعي دولة االحتالل لتحويل الحرم القدسي "وإقامة األنفاق أسفله، موضحا أن كل ذلك يندرج تحت 

 مقدسيا وحرمتهم من 4577 وحده هوية 2008 سحبت عام "إسرائيل"ولفت إلى أن  ."لكنيس يهودي
مة صبري، الدول العربية واإلسالمية بتخصيص الشيخ عكر طالب في حين .حقهم في اإلقامة في المدينة

 مليون دوالر في مواجهة الممارسات اإلسرائيلية، على أن 500ميزانية سنويا لمدينة القدس ال تقل عن 
  .تنفق في المرافق والمجال السكني والخدمات والصحة والتعليم وغيرها

  27/12/2009الشرق األوسط، 
  

  ضاء أسير استشهد أوائل االنتفاضة األولى  أع"إسرائيل" سرقة يظهرشريط مصور  .20
كشفت مؤسسة حقوقية تدافع عن األسرى النقاب عن وجود شريط فيديو يظهر سرقة  :حسن جبر

 نشأت الوحيدي منسق عام الحركة أكدو. االحتالل االسرائيلي ألعضاء أسير قتل بداية االنتفاضة األولى
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 سيعرض بعد أيام الشريط الذي صوره في حينه باحثو الشعبية لنصرة األسرى والحقوق الفلسطينية أنه
معهد الدراسات العربية، وذلك أمام وسائل األعالم خالل مؤتمر صحافي سيعقد خصيصاً لتوضيح 

ترزي وهو مشرح وفي جسده خط غائر من أسفل ذقنه خضر ن الشريط يظهر الشهيد  مبيناً أ.الجريمة
  .ميه إضافة إلى القطن الذي غطى عينيه الداميتينحتى أسفل منطقة البطن، وكذلك في يديه وقد

  27/12/2009األيام، فلسطين، 
  

   ملف إعدام األسرى وتقديم قادة االحتالل لمحاكمات دولية بفتحقراقع يطالب  .21
طالب وزير شؤون االسرى والمحررين عيسى قراقع، امس، بفتح ملف إعدام االسرى ": وفا "-رام اهللا 

واستهتار المؤسسة العسكرية واألمنية االسرائيلية بحياة المعتقلين في المحاكم الدولية، وبضرورة تقديم 
  .سطيني حياً وميتاًالمسؤولين االسرائيليين لمحاكمات دولية وقانونية تجرمهم وتنتصر لعدالة اإلنسان الفل

  27/12/2009األيام، فلسطين، 
  

  "الجدار الفوالذي" احتجاجاً على غزةمسيرة ألطفال  .22
مئات األطفال الفلسطينيين قبالة معبر ل اًمانظمت حركة حماس وجمعيات أهلية تابعة لها اعتص: االتحاد

والذي بطول حدودها مع  على قيام مصر ببناء جدار فرفح البري بين قطاع غزة ومصر امس، احتجاجاً
وتال أحد األطفال رسالة موجهة للحكومة المصرية ناشدها فيها وقف الحفريات اإلنشائية . قطاع غزة

ووصفت الرسالة الجدار بأنه أسوأ من جدار . على الحدود والعمل على فتح معبر رفح البري بشكل دائم
  . مؤكدةٌ أن أهدافه سياسية وأنه لن ينجح في تحقيقها،برلين

  27/12/2009االتحاد، اإلمارات، 
  

   أعداد األنفاق المنهارة جراء عمليات بناء الجدار الفوالذي على حدود غزةتزايد: شهود عيان .23
  الفوالذيأكد شهود عيان يعمل بعضهم في تجارة األنفاق أنه على الرغم من أن أعمال حفر الجدار :غزة

اق، فإن استخدام الجانب المصري آليات ضخمة في أعمال لم تصل بعد إلى المنطقة التي تنتظم فيها األنف
الحفر وخرق األرض، أحدث اهتزازات في المنطقة أدت إلى انهيار عدد من األنفاق، سيما األنفاق التي 

  . تقع إلى الغرب مباشرة من معبر رفح
صر مجددا، لم تستبعد مصادر في غزة أن يحاول الفلسطينيون اجتياح الشريط الحدودي مع مإلى ذلك، 

لوقف حفر الجدار، حيث ينظر الغزيون إلى هذا المشروع باعتبار أنه مخطط لخنقهم تماما، في ظل 
  . على القطاع منذ أكثر من ثالث سنواتالحصار المفروض إسرائيلياً

  27/12/2009الشرق األوسط، 
  

 يطردون متطرفين يهوداً من منزل عائلة الصباغ" الشيخ جراح"سكان  .24
نجح سكان حي الشيخ جراح، وسط مدينة القدس المحتلة، بالتعاون مع عشرات :  وفا–لة القدس المحت

المقدسيين، صباح امس، بفك الحصار عن الحي، وطرد مجموعة من اليهود المتطرفين من بيت عائلة 
صاحب المنزل وعائلته وكانت المجموعة اليهودية المتطرفة اقتحمت المنزل واعتدت على  .الصباغ فيه

 .ببة لهم بجراحمتس
  27/12/2009الحياة الجديدة، 
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  حارس ُيفشلون محاولة القتحام القرية من قبل المستوطنينكفلسكان : قلقيلية .25
منعت سلطات االحتالل اإلسرائيلية الزيارة التي كان المستوطنون يعتزمون القيام بها، الليلة  :قلقيلية

 وذلك تحسباً من وقوع   بشمال الضفة الغربية المحتلة،الماضية، إلى قرية كفل حارس شرق مدينة قلقيلية
وكان سكان القرية قد اعتصموا في القرية للتصدي  .أحداث فيها، حسبما ذكر ناطق عسكري إسرائيلي

  .للمستوطنين الذين أعلنوا اعتزامهم اقتحام القرية لزيارة موقع ديني فيها ألداء طقوسهم الخاصة فيه
  27/12/2009قدس برس 

  
  وتلوث بيئي ومائي...  ألفاً بال مأوى 20:  على الحرب اإلسرائيلية على غزةعام .26

 ألف 20في الذكرى األولى للحرب االسرائيلية على قطاع غزة، ال يزال نحو :  فتحي صباح-غزة 
فلسطيني بال مأوى يبيتون في خيام من القماش فوق أو قرب أنقاض منازلهم التي دمرتها قوات االحتالل 

 "اللجنة الوطنية لتقويم األثر البيئي للعدوان اإلسرائيلي على غزة"طالبت وفي هذا السياق، . ئيلياإلسرا
بتشكيل لجنة من الخبراء الدوليين لمتابعة إجراء الفحوص على عينات من التربة والسكان المحليين 

لى ثالثة ماليين كيلوغرام االحتالل استخدم ما يزيد ع"وكشفت اللجنة أن  .لتحديد آثار الحرب وتداعياتها
معظم هذه الذخائر من المحرم دولياً مثل "، مؤكدة أن "من الذخائر، أي بمعدل كيلوغرامين لكل مواطن

أوضحت أن خسائر االقتصاد الفلسطيني بسبب الحرب كما . "دايم والفسفور األبيض واليورانيوم المنضب
 في المئة من المباني في القطاع، مشيرة إلى أن 14قدرت بنحو أربعة باليين دوالر، وأن االحتالل دمر 

 ألف طن، وأن حجم 20حجم النفايات الصلبة المنزلية المتراكمة في شوارع قطاع غزة وصل إلى "
أدت إلى تلويث واستنزاف "وأشارت الى أن الحرب  ." مليون طن1.5الركام الناتج من الحرب بلغ 

 في 17اعية والهواء والبيئة البحرية، بعدما تم تجريف إضافي لمياه الخزان الجوفي واألراضي الزر
 1455عدد شهداء الحرب بلغ "وقالت إن  ." آالف شجرة410المئة من األراضي المزروعة واقتالع 

 من الطواقم الطبية، فيما 16 في المئة من النساء واألطفال، و35 في المئة مدنيون، 82شهيداً، من بينهم 
وأضافت . " من الطواقم الطبية38 في المئة منهم نساء وأطفال، و49ى،  جرح5303عدد الجرحى بلغ 

 ألفاً منهم ال يجدون مأوى بديالً بعدما 20 ألف فلسطيني شردوا من بيوتهم أثناء الحرب، وأن 100"أن 
 في المئة منها أصبحت 10 ألفاً في شكل جزئي، 50دمر االحتالل خمسة آالف وحدة سكنية بالكامل و

تعرض "، فضالً عن " أسرة فقدت عائلها نتيجة الوفاة أو اإلصابة1700"وزادت أن . "لسكنغير آهلة ل
 24 مركزاً للرعاية الصحية األولية، باإلضافة إلى إغالق 43 مستشفى ألضرار بالغة، وتدمير 15

  ."مركزاً صحياً
  27/12/2009الحياة، 

  
  ةسرائيليمواد اإلشعاعية اإلتربة غزة لم تعد صالحة لالستخدام لتلوُّثها بال: مسؤولون .27

أكد مسؤولون وخبراء وأكاديميون أن تربة قطاع غزة تعرضت لعملية تلوث كبيرة أثناء الحرب : غزة
من جانبه قال نزار الوحيدي نائب مدير عام و.  على قطاع غزة بالمواد اإلشعاعية والفسفوريةسرائيليةاإل

إن الحرب الصهيونية على القطاع "ة خالل ورشة عمٍل التخطيط والسياسات بوزارة الزراعة الفلسطيني
، " ألف شجرة4011 ألف عامل زراعي، ودمرت 33 مزارعا، و8478تسببت بأضرارٍ وخسائر لـ

  .  مليون دوالر587مؤكدا أن إجمالي الخسائر الزراعية التي لحقت بالقطاع بعد الحرب عليه بلغت نحو 
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إن "عبد الفتاح عبد ربه " الجامعة اإلسالمية"ية المساعد في قسم األحياء بـقال أستاذ العلوم البيئفي حين 
 12 ألف دونم مزروعة، و158 ألف دونم؛ منها 170مساحة األراضي الزراعية في قطاع غزة تبلغ 

منها لم تعد تصلح % 5من هذه األراضي خالل الحرب و% 17ألف دونم دفيئات زراعية؛ تم تدمير 
  ".للزراعة

  26/12/2009الفلسطيني لإلعالم، المركز 
  

  فلسطينيين ينقلون سالحاً في بعلبك5 يوقفالجيش اللبناني  .28
 مسلحين فلسطينيين، بحوزتهم ذخائر وأجهزة الكترونية، 5أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني 

 لدى مديرية وجاء في بيان صدر عن قيادة الجيش أن قوة من الجيش داهمت منزال بعد توافر معلومات
المخابرات في الجيش عن وجود أشخاص يقومون بنقل سالح إلى داخل احد المنازل في مدينة بعلبك، 
حيث أوقفت خمسة أشخاص فلسطينيين، وضبطت بحوزتهم أسلحة وذخائر وأجهزة الكترونية ومبالغ 

 .ى المراجع المختصةوبوشر التحقيق مع الموقوفين تمهيدا لتسليمهم مع المضبوطات إل. مالية وسيارتين
  27/12/2009الخليج، اإلمارات، 

  
  المفكر والكاتب العربي الفلسطيني الكبير الدكتور أنيس الصايغ   المنتدى القومي العربي ينعى .29

نعى المنتدى القومي العربي أمس، المفكر والكاتب العربي الفلسطيني الكبير الدكتور أنيس الصايغ عضو 
س لعدد من المؤسسات الثقافية والقومية الفلسطينية والعربية، الذي توفي أول مجلس أمناء المنتدى، المؤس

إن الراحل الكبير كان علما من أعالم الفكر "وقال المنتدى في بيان  .أمس الجمعة خالل زيارته إلى عمان
لمزايا العربي المتحرر والمتجدد، أمضى حياته في خدمة القضية الفلسطينية والقضايا العربية، وتمتع با

والخصال والثوابت الرفيعة، وعرف بثقافته الواسعة وتفكيره الرصين ونزاهته المطلقة، فلم يصانع أو 
يتملق من أجل منصب، وكان موضع تقدير واحترام من الجميع وفي جميع المراحل التي شهدتها المسيرة 

 "إسرائيل"من أوائل من حاولت   كانالمناضل الفلسطيني فيما يشار إلى أن ."العربية منذ النكبة األولى
 في طبريا ودرس فيها وأنهى 1931ولد عام هو كان قد  و.19/7/1972اغتياله، بطرد متفجر في 

الثانوية في مدرسة الفنون اإلنجيلية في صيدا، ودرس العلوم السياسية في الجامعة األمريكية في بيروت 
  .وكان صاحب فكرة الموسوعة الفلسطينية

  27/12/2009ات، الخليج، اإلمار
  

   يناير فلن تدخل إلى غزة3 تصل القافلة للعريش قبل لمإذا : الغيط بوأ .30
 "3 –تحيا فلسطين "أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أمس أن قافلة المساعدات اإلنسانية 

هيداً التي يشرف عليها النائب البريطاني جورج جاالوي، إذا لم تصل إلى ميناء العريش البحري تم
 يناير المقبل، وهو اليوم المحدد لفتح معبر رفح الذي سيتم إغالقه يوم 3إلدخالها إلى قطاع غزة قبل يوم 

  ."فلن تدخل مرة أخرى مهما كانت الضغوط" يناير 6
أن تعي أن هذه األرض لها أصحابها وهم الشعب المصري والدولة المصرية "وقال إن على القافلة 
  ."ي تحدد من أين تدخل ومن أين تخرج وعدا ذلك فهو مضيعة للوقتوالحكومة المصرية الت

ووصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي الضجة اإلعالمية حول 
نذر هجوم إعالمي "دخول القافلة غزة بأنها مفتعلة وال مبرر لها، وقال المتحدث إن الوزارة ترصد 

 "مع منذ أيام، على خلفية عدد من التطورات األخيرة ذات الصلة بقطاع غزةمناوئ لمصر آخذا في التج
  ."مثل تلك المساعي اإلعالمية لن تجدي في حمل مصر على تغيير أي من قراراتها"وقال إن 

  27/12/2009االتحاد، اإلمارات، 
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  حماس بالتوقيع على اتفاق المصالحة طالبي عمرو موسى .31

 في افتتاح يوم للقدس الذي نظمه أمسلعربية عمرو موسي في كلمة له دعا أمين عام جامعة الدول ا
التوقيع على وثيقة  " إلى"حماس" حركة "خط أحمر" بعنوان القدس أمسالبرلمان العربي االنتقالي 

 . "بتوقيع فتح على هذه الوثيقة"، منوها "المصالحة الفلسطينية التي أعدتها مصر
، داعيا "يني يمثل للقضية الفلسطينية طعنة ال نريدها أن تكون قاضيةاالنقسام الفلسط " وأوضح موسى أن

مطلوب عدم الوقوف  ":وقال موسى ."لسرعة إنجاز المصالحة وعدم طرح حجج لتأخير التوقيع عليها"
أمام تفصيالت تافهة في موضوع المصالحة الفلسطينية، وكل األمور والتفصيالت واالقتراحات في نظر 

إذا قورنت بانقسام الصف، وحين تُعرف التفصيالت سوف تعرف كم هي تافهة هذه التاريخ تافهة، 
 . "االنقسامال يرى أحد من المتابعين أي سبب لهذا النزاع وهذا  "ومضى قائال.»"الخالفات

  27/12/2009البيان، اإلمارات، 
  

  كهربائي حول رفح المصرية سور: صحيفة مصرية .32
ن مصادر مطلعة النقاب عن قيام السلطات األمنية المصرية كشفت صحيفة الشعب المصرية نقال ع

بإقامة سياج إلكتروني حول مدينة رفح المصرية بهدف الحد من دخول البضائع إلى تلك المدينة الحدودية 
 .تمهيداً لنقلها إلى قطاع غزة

ونقلت الصحيفة التي يصدرها حزب العمل المصري عن مصادرها أن السياج األمني الموصول 
وذكرت الصحيفة أن السلطات . الكهرباء سيجعل مدينة رفح المصرية معزولة عن شبه جزيرة سيناءب

المصرية عازمة على إقامة ثالث بوابات داخل هذا السياج األمني الذي يشيد بين مدينة رفح المصرية 
  . كيلو متر من مدينة العريش عاصمة شبه جزيرة سيناء30وقرية المسورة الواقعة على بعد 

وألمحت الصحيفة إلى أن سلسلة حواجز أمنية على غرار الحواجز العسكرية التي أقامتها سلطات 
العسكرية ستقام بين مدينتي العريش " السور الواقي"االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية عقب عملية 

 .ورفح المصرية
  27/12/2009صحيفة فلسطين، 

 
  مصر وغزة  أنفاق بين 3السلطات المصرية تكتشف  .33

عثرت السلطات األمنية المصرية على ثالثة أنفاق لتوريد البضائع إلى قطاع غزة قرب مناطق سكنية 
وذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية في  .برفح المصرية، وقامت بتكليف حراسة عليها لحين إغالقها

الحدودية فجر السبت، في عددها الصادر أمس، أن أجهزة األمن المصرية نفذت حملة مداهمات للمناطق 
محاولة للحد من نقل البضائع عبر األنفاق في ظل النشاط الكبير لألنفاق، تحسباً إلغالقها أو تعرضها 

 .لالنهيار
وتمكنت الحملة من ضبط كميات من مواد البناء والدهانات والمواد الغذائية والمياه قرب الحدود في 

 رصدت حركة للسيارات قرب مناطق األنفاق الثالثة، محيط منطقة صالح الدين، وكانت الحملة قد
وحسب إحصائية للسلطات المصرية فقد بلغت أعداد  .وتمكنت من العثور عليها قرب مسجدين برفح

 .   نفق تم تدميرها500األنفاق المضبوطة على الجانب المصري خالل العام الجاري أكثر من 
  27/12/2009صحيفة فلسطين، 
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   تثمر صفقة األسرى إعادة فتح المعابر وإنهاء الحصار عن غزةأنمصر تأمل في  .34
 إسرائيلأكد مصدر مصري رفيع أن مصر تتمنى إنجاز صفقة تبادل األسرى بين : جيهان الحسيني

وحركة حماس من أجل إطالق أكبر عدد من األسرى الفلسطينيين، وكي يعود األسير اإلسرائيلي غلعاد 
 ربط إلىوأشارت . مصر تتابع المفاوضات ألنها معنية بأن تكلل بالنجاح أسرته، مضيفاً أن إلىشاليت 

 تشغيل وإتمامهااإلسرائيليين تشغيل المعابر بإطالق شاليت، معرباً عن أمله في أن يثمر انجاز الصفقة 
المعابر وما وعدت به إسرائيل من كسر للحصار يمنح الفلسطينيين في غزة حرية الحركة وفتح المعابر 

  . القطاعإلى إلدخالها السلع والخدمات أمام ائيليةاإلسر
  27/12/2009الحياة، 

  
  منظمو قافلة المساعدات اإلنسانية لغزة يناشدون مبارك وقرينته السماح لهم بالمرور .35

نداء أمس » الحرية لغزة« وجه تحالف دولي من منظمات غير الحكومية ينظم مسيرة : أ ف ب-القاهرة 
 إلى وقرينته سوزان ناشدهما فيه السماح للقافلة بعبور األراضي المصرية  الرئيس حسني مباركإلى

  .قطاع غزة
 دولة بدأوا 43 ناشط من 1400 نحو أنوأكد المنظمون في ندائهم الذي وزعوه خالل مؤتمر صحافي 

 لم يحصلوا على موافقة السلطات وأنهم، »الحرية لغزة« القاهرة للمشاركة في مسيرة إلىفي الوصول 
 أن إليهكما ناشدوا الرئيس المصري في رسالة مفتوحة .  قطاع غزةإلىمصرية للعبور من معبر رفح ال

  .»يأملون في تلقي رد ايجابي منه«يسمح بمرور المسيرة عبر األراضي المصرية، مؤكدين انهم 
بل على  مصر لخلق مشاكل او التسبب في نزاعات، إلىإننا دعاة سالم، ولم نأت «: وقالوا في رسالتهم

العكس أتينا ألننا نؤمن ان من حق كل الشعوب، بما في ذلك الفلسطينيون في غزة، الحصول على 
تجمعنا في مصر ألننا مقتنعون انك سترحب وتدعم هدفنا النبيل «: وتابعوا. »الموارد بشكل كريم

  .» بالدكمأراضي غزة عبر إلىوستساعدنا في الوصول 
جمعنا عشرات اآلالف من الدوالرات لشراء «: ت في مؤتمر صحافيوقالت الناشطة األميركية آن راي

نأمل في ان يستمع «: وأضافت. »مالبس شتوية وأدوات مدرسية وأجهزة كمبيوتر محمولة لمدارس غزة
الينا الرئيس مبارك، وان يلمس هدف هذه المسيرة االنسانية وتراً في قلب السيدة زوجته سوزان التي 

اننا لن نقوم بأي «وأكدت . »ان تطلب من زوجها السماح لهذه المسيرة بالمرورتدير منظمة للسالم، و
 أنحاءانشطة سياسية داخل االراضي المصرية، فهدفنا انساني وهو ان يأتي اكبر عدد من الناس من 

  . »العالم ليروا بأنفسهم معاناة اهل غزة وليصفوا بعد ذلك ما رأوه لمواطنيهم
  27/12/2009الحياة، 

  
  قو قافلة شريان الحياة بالعقبة يبيتون في العراء ويهددون باإلضراب عن الطعاممراف .36

 أمس" 3قافلة شريان الحياة "هدد المرافقون الغربيون لـ :  أحمد الرواشدة ومحمد الكيالي- العقبة
وقال رئيس  . العقبة- المصرية عبر طريق نوبيع األراضي عن الطعام، لحين دخول القافلة باإلضراب

لقد " في مجمع النقابات المهنية في العقبة  أمسقافلة التركي بالنكي في مؤتمر صحافي عقد مساء ال
 وتضم واألردن سورية إلى تركيا والتحقنا نحن من تركيا بهم إلىجاءت القافلة من بريطانيا ومن ثم 

 في قطاع األهلا الى  لنوصلهإغاثة جانب العديد من الدول الغربية مساعدات ومواد إلىالمساعدة التركية 
المتطوعين في القافلة استدانوا من اجل تقديم المساعدات  "أن وأضاف، "غزة المحاصر منذ ثالثة سنوات

نستهجن الموقف المصري الرافض لدخول القافلة عبر  "إننا وأشار، " في غرة إلخوتهم اإلغاثةومواد 
صرف من الحكومة المصرية المسلمة التي تضع  هذا التاإلطالق، ولم نتوقع على "ميناء نوبيع من العقبة
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 على مواصلة القافلة سيرها الى قطاع غزة األتراك بالنكي ومرافقوه وأصر، "العقبات في طريق القافلة 
  .اإلغاثة المساعدات ومواد وإيصال

 المفاوضات مع المصريين مستمرة منذ"من جهته قال رئيس القافلة النائب البريطاني جورج غاالوي ان 
وصول القافلة إلى العقبة بالسماح لها بدخول ميناء نويبع المصري القريب من العقبة ، لكن ما يزال 
هناك إصرار من الحكومة المصرية على استقبالنا في ميناء العريش، رغم الوساطة التركية من خالل 

الطريق " ن وأضاف ا ".المبعوث التركي واجتماعه مع القنصل المصري الذي لم يسفر عن أي تقدم
الوحيدة للوصول إلى ميناء العريش هي من خالل سورية، وهذا األمر صعب في الظروف الحالية بعد 
وصولنا للعقبة حيث تحتاج العودة لسورية ولمبالغ مالية كبيرة وحوالي خمس سفن لنقل المشاركين 

  ".والمساعدات كون ميناء العريش صغيرا جداً وال تملك القافلة أجور السفن
، مؤكداً رفض القافلة ) األونروا(أشار غاالوي إلى طلب السلطات المصرية أن تقوم القافلة بالتنسيق مع و

ألن المساعدات ليست إلى الجئين بل لشعب في الداخل، وسنقوم نحن بتسليم أبناء "المطلق لهذا التنسيق 
سيق مع اإلسرائيليين في إيصال  رفض القافلة لطلب التنإلىكما لفت . غزة هذه المساعدات وااللتقاء بهم

وأشار النائب البريطاني إلى أن المنظمين قدموا اقتراحا وسطا للسلطات المصرية، يتمثل ". المساعدات
بإبحار القافلة حتى نويبع ومن ثم برا إلى العريش وفق أي مسار يحدده المصريون، لكن القاهرة لم 

وقال  ". ستقبل أننا لن نطالب بهذا االستثناء مرة ثانيةنحن نعدهم في الم"تتجاوب مع هذا المطلب، وقال 
 لقطاع غزة ولكن اإلغاثة ميل لتقديم مواد 700 من أكثرقطعنا  " إنناكادر القافلة من الطرف الغربي 

 قطاع غزة ونقول لهم إلى طريقنا إكمالنحن مصرون على  "وأضافوا، "تفاجأنا بالموقف المصري
  ".مهما كلف الثمن إليكمانتظرونا نحن قادمون 

  27/12/2009الغد، األردن، 
  

  عام من الحرب على غزة وال يزال المنتهكون بال عقاب": هيومن رايتس" .37
 إسرائيل، إن أمس اإلنسانللدفاع عن حقوق " هيومن رايتس ووتش"قالت منظمة : ب.ف.القدس ــ أ

  . على غزة العام الماضييليةاإلسرائ معاقبة مرتكبي انتهاكات خالل الحرب إلىوحركة حماس لم تلجآ 
 كبيرة للسكان وتمنع إعادة بناء إنسانيةتتسبب بمعاناة " بشكل خاص بأنها إسرائيلواتهمت المنظمة 

  ". على الحصار الذي تفرضه على قطاع غزةاإلبقاء من خالل األساسيةالمدارس والمنازل والمرافق 
" حماس" وال إسرائيلام على الحرب لم تقم بعد ع"وقال فرد ابراهامز مسؤول المنظمة في بيان إنه 

  ".بمعاقبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات خطيرة خالل المعارك
 مدنياً في غزة باستخدام طائرات استطالع 29بقتل  "اإلسرائيليواتهمت هيومن رايتس ووتش الجيش 

" فعون رايات بيضاء مدنياً اخرين كانوا ير11"يفترض بها ان تصيب أهدافها بدقة، وبقتل " عسكرية
  ".في مناطق مكتظة بالسكان) الحارق(استخدمت الفوسفور "وبأنها 

هدم متعمداً، ومن دون مبرر عسكري، عدداً كبيراً من الممتلكات  "اإلسرائيليوقالت المنظمة إن الجيش 
من المدنية وبينها مزارع ومصانع وجزء كبير من شبكة توزيع المياه وشبكة الصرف الصحي في غزة، 

التي تسيطر على " حماس"كما اتهمت الذراع العسكرية في  ".دون ان يعاد إصالح ما تم تدميره الى اليوم
  ". آهلة بالسكانإسرائيليةمئات الصواريخ على مناطق  "بإطالق أخرىقطاع غزة ومجموعات فلسطينية 

  27/12/2009األيام، فلسطين، 
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  ة الدولية جدار غزة إلى المحكمة الجنائييصلحتى ال  .38
  خالد الحروب

قضية بناء جدار على الحدود الغزية المصرية ساخنة وحساسة ومثيرة : ال يمكن دفن الرؤوس في الرمل
وأنتقل اآلن إلى دوائر . النقاش حولها يتصاعد في كل المواقع اإلخبارية في العالم. للعواطف واالتهامات

ومة المصرية صنعاً عبر مواجهة القضية مباشرة تُحسن الحك. منظمات حقوق اإلنسان والقانون الدولي
بإعادة النظر في كل الفكرة، عوض إضاعة الجهد في محاولة دفنها تحت السطح، أو التهرب منها، أو 

لقد انقضى منذ عهد بعيد زمن التستر على خبر ما أو دفن موقف معين . التظاهر بأنها غير موجودة
ء األلكتروني المفتوح ما عاد في إمكان أحد التعامي عن أي ففي عالم الفضا. وحجبه عن الرأي العام

األحكم واألكثر احتراماً للذات واآلخرين هو المواجهة والصراحة، وليس السقوط في . خبر وموقف
خالل السنوات الثالث الماضية . بأقل زوبعة ممكنة» يمر الموضوع«حبائل التفكير الرغبوي بأن 
ثير من منظمات حقوق اإلنسان العالمية بأن هناك جريمة جنائية دولية تراكمت قناعة قانونية لدى الك

إذا . اسمها الحصار على قطاع غزة، وفي اإلمكان بناء قضية قانونية ضد المتسببين بها والمشاركين فيها
تم بناء الجدار الفوالذي المقترح في الوقت نفسه الذي يتواصل فيه خنق القطاع عبر المعابر األساسية، 

. ح مع مصر وأيريز مع الضفة الغربية، ستصبح األرضية الحقوقية لرفع مثل تلك القضية قويةرف
وعندها ستكون ورطة الجميع فعالً كبيرة ألن انفتاح المرافعة القانونية على أكبر مدى ممكن من 

  .المتورطين المحتملين في جريمة الحصار سيشمل الكثيرين
 سد شريان الحياة الوحيد للغزيين وإغالق كل األنفاق التي بناء جدار يضرب في عمق األرض بهدف

عبرها يمر قوت الفلسطينيين في غزة هو، وبكل ضبط األعصاب الممكن، إجراء يدمر موقف وسمعة 
أخالقياً وقيمياً وإنسانياً وسياسياً واستراتيجياً، قبل أن يدمر حياة مليون ونصف مليون من البشر : مصر

ن تبرير إحكام الحصار المفروض على الفلسطينيين هناك منذ أكثر من ثالث ال يمك. في قطاع غزة
ليس فقط الرأي العام العربي هو من . »مبدعة«سنوات ونصف بأي مسوغات مهما حاولت أن تكون 

يرى في الجدار الفوالذي الذي يريد أن يطبق على غزة استكماالً لجريمة حصار وصفها الرئيس 
أنها أبشع جريمة ضد اإلنسانية يشهدها ويصادق عليها العالم « كارتر بـ األميركي األسبق جيمي

بل إن جمعيات النشطاء السياسيين وشرائح واسعة من الرأي العام الغربي ومنظمات . »المتحضر اليوم
حقوق اإلنسان والقانون ترى أيضاً الرؤية نفسها، وبعضها اتخذ فوق ذلك مواقف أقوى وأشد حتى من 

لن تكرر هذه السطور ما بات معروفاً وما كتب بوجه حق .  العربية ضد الجدار المفترضكل المواقف
لكنها ستناقش موقعه . في نقد هذا الجدار من منظور آثاره التدميرية على حياة الناس في قطاع غزة

 وأثره في سياق الصراع على النفوذ اإلقليمي وعلى قيادة المنطقة العربية ومصر تقع في قلب هذا
الصراع، وكيف يستنزف الفوالذ الذي سيستخدم في بناء الجدار الفوالذ المطلوب وجوده في موقف 

ضمن تأمل آليات وأطراف ذلك الصراع وعالقة مصر به وأثر الجدار عليه، من . وموقع مصر اإلقليمي
  :المطلوب أن تدرك دوائر صنع القرار في القاهرة األمور التالية

شئنا أم . ستمرار االحتالل والغطرسة اإلسرائيليين هي بوصلة القيادة اإلقليميةقضية فلسطين وا: أوالً
على ترؤس » تنافس«أبينا، مللنا من القضية أم لم نمل، طالت أم قصرت، برزت قضايا وحروب أخرى 

هي الباروميتر الذي يحكم من خالله ) طالما لم تحل(األجندة اإلقليمية أم لم تبرز، تظل قضية فلسطين 
هناك بطبيعة الحال كان وما زال استثمار . لرأي العام وغيره على أهلية ودور وموقع هذا البلد أم ذاكا

لكن . وتوظيف سيئ لهذه القضية من قبل أكثر من طرف، عربي وغير عربي، خالل العقود الماضية
ي العام العربي تخسر مصر بجسامة عندما يراها الرأ. ذلك التوظيف لم يغير من تلك الحقيقة الموضوعية
  . واإلقليمي تتخذ موقفاً ال ينسجم مع ذلك الباروميتر
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تتفاقم الخسارة في ظل الوضع اإلقليمي الراهن الذي يشهد تصاعداً متزايداً للنفوذ التركي : ثانياً
البلدان يتسابقان في تقديم مواقف إقليمية ودولية تكون بوصلتها قضية فلسطين، ويكسبان على . واإليراني

خالل سنوات الحصار على قطاع غزة تمكنت أنقرة وطهران من سحب . رض كل يوم موقعاً جديداًاأل
وصارت أنقرة على وجه التحديد وكأنها الممثل . البساط تدريجاً من تحت أقدام الدول العربية الكبيرة
ة للواليات تقول ال كبيرة إلسرائيل، وتقول ال كبير. الرسمي اإلقليمي والمسموع باسم قضية فلسطين

  .المتحدة عندما تصل الغطرسة والتوحش اإلسرائيليان حدوداً ال تُطاق
إلى مسوغ ) وبعض السياسات الغربية(استندت وتستند أنقرة في اتخاذ مواقف قوية من إسرائيل : ثالثاً

ل منذ قرار رفض السماح للقوات األميركية باستخدام قواعد تركية خال. الرأي العام الشعبي في تركيا
، وصوالً إلى إلغاء المناورات العسكرية المشتركة مع إسرائيل أخيراً، 2003الحرب على العراق سنة 

كانت حكومة أردوغان تكرر بأنها تأخذ بالحسبان مزاج الشعب التركي وأنها ال تتخذ مواقف يرفضها 
. قد لوحشية إسرائيلاألردوغاني النا/ قبل وخالل وبعد حرب غزة ارتفعت وتيرة الخطاب التركي. شعبها

وعندما روجع وأنتقد من قبل الواليات المتحدة وبعض األوروبيين كان تبريره الدائم والقوي بأن هذا هو 
انسجام التوجهات الحكومية في القرارات الكبرى مع التوجهات الرئيسة : جوهر السياسة الديموقراطية

رف من األطراف وإزاء أي طلب من وهذا ما يجب على مصر قوله بالفم المآلن ألي ط. للشعب
  .الطلبات التي تتناقض كليها مع إرادة الشعب المصري

مسوغ السيادة الذي يتم اإلشارة إليه تكراراً من قبل بعض الناطقين، وأن مصر وكأي بلد آخر من : رابعاً
احية نظرية حقها أن تمارس فوق أرضها ما تراه مناسباً لمصلحتها وأمنها القومي هو مسوغ حقيقي من ن

لكن هناك كثيراً من النقد الشديد والتحفظات القوية على قرار بناء الجدار تضعف من . وال يمكن رفضه
فلم يعد سراً أن مقترح بناء الجدار الفوالذي ُأقر في األيام األخيرة لحكم . ناحية عملية هذا المنطق

 وأوائل 2008 غزة في آخر الرئيس األميركي السابق جورج بوش، في أعقاب جريمة الحرب على
وأن حكومته قدمت ذلك المقترح كهدية وداعية لتسيبي ليفني وزيرة الخارجية اإلسرائيلية آنذاك، . 2009

تستطيع مصر وبكل اقتدار أن . وكجريمة أخيرة في سلسلة جرائمها التواطئية بحق الشعب الفلسطيني
أنه ضد أبجديات وجدان شعبها وأنه سيثير حنق األول هو . ترفض فكرة بناء الجدار على أكثر من أساس

  . الرأي العام المصري والعربي
من المهم أن يدرك كل من يريد مصلحة مصر أن جدار غزة إن تم فعالً بناؤه ستتم توأمته : خامساً

مباشرة، شئنا أم أبينا، مع جدار الفصل العنصري الذي يقطع أوصال األرض الفلسطينية في الضفة 
وبطبيعة الحال سيكون أثر هذه التوأمة الكريهة طويل األمد وبالغ السوء على مصر . لقدسالغربية وا

وتمتد جوانب هذه التوأمة اآلن وكما نشهدها في أكثر من قراءة حقوقية نقدية إلى . وموقعها وسمعتها
تمر بناء هذا ال نريد أن يس. سجاالت نظرة القانون الدولي إلى جدار غزة ومخالفته لمبادئ حقوق اإلنسان

الجدار سيء السمعة واألثر، وال أن تتطور األمور لتصل ببعض الجمعيات الحقوقية لرفع قضية ضده 
  .وضد مصر أمام المحكمة الجنائية الدولية

  27/12/2009الحياة، 
  

  عن قافلة شريان الحياة والسيادة المصرية .39
  ياسر الزعاترة 

بقيادة النائب البريطاني المعروف جورج " شريان الحياة"فلة  حدث ما توقعناه ولم نكن نتمناه، فها هي قا
غاالوي تتعطل في مدينة العقبة بعد رفض السلطات المصرية مرورها إلى نويبع، ومن هناك إلى قطاع 

 ).أهل العقبة يعبرون عن سائر األردنيين بإكرام المشاركين فيها واالحتفاء بهم(غزة 
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دأ المرور إلى القطاع عبر مدينة العريش المصرية، بعد التحرك برا ورغم موافقة منظمي القافلة على مب
نحوها من نويبع، إال أن السلطات المصرية تصر على أن يتم ذلك عبر البحر، ما يعني أن على القافلة 
أن تعود من جديد إلى سوريا، ثم تبحر عبر ميناء الالذقية وصوال إلى العريش، األمر الذي سيشكل عبئا 

  .المشاركين ىكبيرا عل
التبريرات التي تقدمها السلطات المصرية تتحدث في معظمها السيادة، من دون أن يدري أحد طبيعة 
العدوان على تلك السيادة في حال أخذت القافلة هذا المسار، بينما تبرر السلطات ذلك بأنها أبلغت منظمي 

، في حين ذهب جاالوي إلى أن الرسالة القافلة بأن عليهم السفر بحرا إلى العريش، لكنهم تجاهلوا ذلك
بهذا الخصوص قد وصلت متأخرة، مع العلم أن المسار المقترح قد جرب من قبل قوافل أخرى، فكانت 

  .النتيجة معاناة امتدت ألسابيع
اآلن يتمترس الطرفان عند مواقفهما، بينما تدخل على الخط وساطات خارجية، مثل وساطة تركيا، فضال 

راء الماليزي مهاتير محمد، وال يعرف ما إذا كانت السلطات المصرية ستستجيب لتلك عن رئيس الوز
  .الوساطات، أم ستصر على موقفها المتعلق بمسار القافلة

والحق أن هذا البعد المتعلق بالسيادة الذي تردده الدبلوماسية المصرية يبدو مثيرا للغالبية الساحقة من 
نحو األراضي ) نعم يتسلالن(الحدود " شيك"ان إسرائيليان يتسلالن عبر جماهير األمة، فقبل أيام فقط ك

  .المصرية، وعندما يتم إلقاء القبض عليهما تتم إعادتهما سالمين غانمين بدعوى أنهما كانا تائهين
كثيرة هي االنتهاكات اإلسرائيلية للسيادة المصرية التي يتم التغاضي عنها، وكم من مرة انتهك الطيران 

رائيلي األجواء المصرية، وكم من مرة قُتل وجرح جنود مصريون، ثم مر ذلك مرور الكرام بعد اإلس
  .اعتذار عابر، وأحيانا من دون اعتذار

ثم من قال إن الجدار الفوالذي الذي يبنى على طول محور صالح الدين الذي يستخدم لحفر األنفاق هو 
نه جاء بضغوط أمريكية، وأنه صنع في الواليات المتحدة، دفاع عن السيادة المصرية، فيما يعلم الجميع أ

 على ما ةحتى لو جاء توقيته في ظل شعور القاهرة بضرورة الضغط على حركة حماس من أجل الموافق
  .يعرف بالورقة المصرية للمصالحة كما هي

قبل النخبة ال خالف على أن كل تحوالت السياسة المصرية خالل السنوات األخيرة لم تعد محتملة من 
السياسية والشارع المصري عموما، مع أن العقالء يحرصون دائما على التفريق بين السلوك الرسمي 
والموقف الشعبي الذي لم يغادر المربع الشعبي العربي، وإن جرى استنفار بعض قطاعاته بمنطق القبيلة 

د اآلخرين وتذكيرهم في هذه المحطة أو تلك، وذلك من خالل وسائل إعالم متخصصة في الردح ض
  .بفضائل مصر التاريخية عليهم،،) بروحية المن واألذى(

أيا يكن األمر، فنحن اليوم أمام معضلة هذه القافلة التي تضم مئات المتضامنين األجانب الذين ال يبدو 
 الرد عليهم بهذه الطريقة الئقا بأي حال، ال سيما من طرف مصر، أكبر دولة عربية، في ذات الوقت

الذي يتواصل فيه بناء الجدار الفوالذي، وإن كان أسوأ ما في قضية هذا األخير هو حصوله على الدعم 
والتأييد من طرف قيادة السلطة في رام اهللا، ودائما حرصا على السيادة المصرية واألمن القومي 

 .المصري، وربما حرصا على المصالحة والمشروع الوطني الفلسطيني أيضا،،
  27/12/2009األردن، الدستور، 

  
  مؤامرة صمت تحمي الزعيمة الفاشلة  .40

  أري شافيت
الى حزب يحدث انقالباً .  محتاجة الى حزب لتقسيم البالد"سرائيلإ"ـف. كانت فكرة كديما فكرة صحيحة
 "سرائيلإ". الى حزب يمثل بإخالص الكثرة الهادئة والمتزنة والبراغماتية. في الحكم وانقالباً في التربية

  . تاجة الى حزب يخلصها من سياسة الوحل والهبوط التي تغرق فيهامح
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عدم الخطأ بأوهام : فقد عرض في المجال السياسي نهج ارئيل شارون. عندما اُنشئ كديما رفع رايتين
واقترح في المجال السياسي سياسة . "سرائيلإ"ـالسالم وعدم اتمام دولة االحتالل، بل محاولة رسم حد ل

م االستمرار والخضوع لمركز الليكود وعلى الخضوع للحريديين بل تفضيل مصلحة مختلفة هي عد
  . أي احالل سياسة رسمية مع السياسة الطائفية والقبلية. الدولة

هما ان التركيب البشري فيه كان مخيباً لالمل، وان دستوره الداخلي كان . وجد منذ البدء عيبان في كديما
. عندما انشأ آخر االمر حزباً اراد أن يكون مطيعاً خاضعاً. مقراطياً كبيراًلم يكن شارون قط دي. ثعبانياً

فقد أصر على تقسيم البالد وعلى تحسين االدارة وعلى احداث ثورة . ومع ذلك كله قصد شارون ما قاله
  .  مستقبل أمل"سرائيلإ"لوال أنه انهار قبل اربع سنين الستغل كديما ليمنح . في التربية
. ال داعي لنكثر القول في اولمرت.  افق أمل"سرائيلإ"يهود اولمرت وتسيبي ليفني ان يمنحا لم يستطع ا

لكن ليفني . اذا برهن على براءته في المحكمة، فقد يمكن ان نعود لبحث انجازات مدة حكمه واخفاقاتها
الدولتين ان تقدم حل . كان يفترض أن تعيد ليفني كديما الى مصادره. كان يفترض أن تكون مختلفة

كان يفترض أن . تقديماً عملياً وتدريجياً وحذراً وان تواجه بجدية مشكالت االدارة والتربية االساسية
  . تكون ليفني هي منفذة وصية شارون السياسية
كذلك . لم يكن نهجها السياسي نهج شارون بل نهج جنيف. لم تفعل ليفني أي شيء من هذه االشياء

وقد حطمت اعتقاد شارون االساسي في أن من الخطر السعي . بتلعتها ايضاًابتلعت ميرتس لكن ميرتس ا
  . وقد نفت عن المركز االسرائيلي تمثيله وانحرفت الى اليسار. الى اتفاق دائم االن

تبين أن سياستها سياسة . مقابل ذلك لم تواجه ليفني تحدي التربية، وعالجت مسألة االدارة بعدم حزم
. فشلت مرتين في محاولتها تأليف حكومة. عامتها زعامة تصريحات بال نتائجأصبحت ز. حديث ال عمل

اصبحت كديما تحت ليفني مخلوقاً ممسوخاً عجيباً، ال يمثل شيئاً وال . وفشلت على الدوام في قيادة حزبها
  . حزباً ال حق له في البقاء. حزباً بال نهج وبال انجازات وبال مبادئ. يناضل من اجل شيء

فهي ال تدخن وال تنزل . فسلوكها الشخصي ال عيب فيه.  فضل ليفني انها مستقيمة كالمسطرةيقال في
وان مصلحة الدولة . لكنه تبين كلما مر الوقت انها بعيدة عن المهام الرسمية. الغرف الواسعة في الفنادق

واسعة تقف ليفني  الى حكومة وحدة قوية "سرائيلإ"في الفترة التي تحتاج فيها . ليست قنديالً امامها
انها تمنح . بدل ان تحقق ليفني سياسة مختلفة تقدم عالمة سياسة اخرى. مشغولة لكن بنفسها فقط. تجاهها

  .  الحكومة السليمة التي تحتاجها"سرائيلإ"
وهي أشد من محاولة ليفني القبيحة نقض عرى . ان محاولة بنيامين نتنياهو نقض عرى كديما غير سليمة

وال يفترض أن . تحق الناخبون الذين صوتوا لكديما ان يمثلهم هذا الحزب في الكنيستيس. حزب العمل
  . يجدوا منتخبيهم في كتلة الليكود البرلمانية

ليس من المعقول ان يعيش كبار . مع ذلك تشهد أزمة هذا االسبوع على أن كديما في مفترق طرق
وال يمكن اال .  كامل نهجاً ليس نهجهوال يمكن ان تفرض ليفني على حزب. مسؤولي الحزب في رعب

وال يمكن ان تظل مؤامرة صمت تحمي الزعيمة . يبين للجمهور الفرق بين صورة ليفني وجوهر ليفني
  .الفاشلة ألكبر حزب في الدولة

. تستطيع عملية انتخابات داخلية جديدة نقية فقط انقاذ كديما من نفسه. الحل هو انتخابات تمهيدية االن
ال تزال .  الحقيقي والمفتوح فقط لمسألة النهج ومسألة القيادة يستطيع أن يعيد كديما الى نفسهاالستيضاح

الى كديما الذي يعرف تقويم نفسه .  محتاجة الى كديما لكنها محتاجة الى كديما مختلف"سرائيلإ"
  . وتجديدها وان يكون ما كان يفترض أن يكون

  
  عن هآرتس

  27/12/2009األيام، فلسطين، 
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  27/12/2009الحياة الجديدة، 

  
  

    


