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  الحرب مع حماس وحزب اهللا واردة العام المقبل: باراك .1

وزير الدفاع ، أن  زهير اندراوس،الناصرةنقالً عن مراسلها في  29/12/2009القدس العربي، نشرت 
 في مدينة قم محصنة من قصف اإليرانية المنشأة النووية إن االثنين أمس باراك قال إيهود اإلسرائيلي

 أن وارد في العام المقبل، لكنه اعتبر أمر كالهما معا هي أو حزب اهللا أو مع حماس عادي، وان حرباً
  . الفلسطينياإلسرائيليتين للصراع  حل الدولإلى قوية وتمكنها من التوصل "إسرائيل"مكانة 

 إن التابعة للكنيـست     واألمن عن باراك قوله خالل اجتماع للجنة الخارجية         إسرائيلية إعالمونقلت وسائل   
ما تـم   "ن  إ  وأضاف ." وهو محصن من قصف عادي     األرضالموقع في قم موجود في ملجأ تحت سطح         "

، فيما التقارير   " هم، وهذا موقع تم بناؤه طوال سنوات        نابع من قرار اتخذوه    اإليرانيين من قبل    اآلنكشفه  
 عن وجود المنشأة فـي      اإلعالن على   أقدمت إيران أن عن   األخيرة كانت قد تحدثت في الفترة       اإلسرائيلية

  . مخابرات غربيةأجهزة اكتشافها من جانب أعقابقم في 
 باراك حذر من ، أن إيهودحمي أسعد تل،الناصرةنقالً عن مراسلها في  29/12/2009الحياة، وأضافت 

في موقع قوي يتيح لها الدخول في  ""إسرائيل"وقال إن . أن جمود العملية السياسية سيعزز نفوذ حماس
وتابع محذراً من أن البديل للمفاوضات هو طريق مسدود يقود نحو ". مفاوضات للتسوية تقود إلى دولتين

أفضلية وموقع قوة يتيحان لنا الدخول في تسوية تقود نحن اليوم في : "وأضاف. العنف ويعزز قوة حماس
إلى واقع دولتين تعيشان جنباً إلى جنب، أما مواصلة سيطرتنا على ماليين الفلسطينيين بين النهر والبحر 

). تفرقة عنصرية(فستقود إلى واقع دولة غير يهودية أو دولة غير ديموقراطية تكون دولة ابارتايد 
  ". الحلم الصهيوني، وهذا الرأي هو في صلب تفكير الحكومةاالحتماالن ال يحققان

في "وتطرق إلى احتمال استقالة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من الحياة السياسية وقال إنه 
واقتبس من ". التعقيدات القائمة اليوم يمكننا أن نجد السبيل لتمكين أبو مازن من البقاء في منصبه

إنه في حال تم التوصل إلى اتفاق في شأن كل القضايا "قبل أسبوعين جاء فيها " أبو مازن"تصريحات لـ
ال "وقال باراك ". الجوهرية فإن الشعب الفلسطيني سيرى في ذلك نهاية النزاع ونهاية المطالب المتبادلة

مور نحن ال نتفق معه في كل األ... أظن أنني سمعت في الجانب الفلسطيني شخصاً آخر يقول هذا الكالم
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لكن ما يقوله مهم، ألن من شأنه أن يخرج الخوف لدى بعض الجمهور ومن ذوي الشأن من الدخول في 
  ". مفاوضات حول التسوية

  
   والسلطة تطالبان بتدخل أميركي لوقف االستيطان واجتياح مناطق السلطة التحريرمنظمة .2

 القرار ا الفلسطينية دانت منظمة التحرير والسلطة، أنرام اهللامن  29/12/2009الحياة، نشرت 
 إللزام أميركي وحدة سكنية في مستوطنات القدس، وطالبتا بتدخل 700 حوالي القاضي ببناء اإلسرائيلي

  . بوقف االستيطان ووقف اجتياح مناطق السلطة"إسرائيل"
ناء  ب"إسرائيل"ن قرار إ "الحياة" صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير لـ.وقال د
 هي حكومة اإلسرائيلية الحكومة أنيثبت للعالم " وحدة سكنية جديدة في مستوطنات القدس 700 حوالي

 األمريكية اإلدارة يفتح القرار اإلسرائيلي عيون أننأمل ": وأضاف. "استيطان وليست حكومة سالم
كومة استيطان وليست  اللجنة الرباعية الدولية على ممارسات الحكومة اإلسرائيلية التي هي حوأعضاء

  ."حكومة سالم
ن إمس أسبوعي للحكومة  غسان الخطيب مدير مكتب الصحافة الحكومي عقب االجتماع األ.وقال د

يشكل "وأضاف أن القرار  ."ضافية للجهود الدولية الرامية إلحياء عملية السالمإالقرار يشكل ضربة "
ألن المسؤولية في التعامل مع مثل هذا القرار تقع على تحدياً أساسياً للواليات المتحدة والمجتمع الدولي، 

. " نفعله نحن في هذا المجال محدود جداًأن نستطيع والمجتمع الدولي، ألن ما األميركية اإلدارةعاتق 
 على وقف عملياتها العسكرية في "إسرائيل" بالتدخل وإجبار األميركية اإلدارةوطالبت السلطة الفلسطينية 

 ومع جهات دولية األميركية اإلدارة السلطة أجرت اتصاالت واسعة من إنوقال الخطيب . مناطق السلطة
ألنها تقوض " لمناطق السلطة اإلسرائيلية االجتياحات اإلجراءاتفاعلية وطالبتها بالتدخل من اجل وقف 

  ."االستقرار، وتهدد انجازات السلطة، وتحرجها، وتحد من مصداقيتها
 ، ردينةأبونبيل ، أن  جيفري هيلر،القدسنقالً عن مراسلها في  28/12/2009وكالة رويترز، وأضافت 

 مبان جديدة على أراض احتلت في إقامة إن وقال "إسرائيل " أدان خطة،المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية
 غير أنهاالحكومة اإلسرائيلية تثبت كل يوم " ردينة لرويترز أبووقال  . خطوة غير شرعية1967حرب 
 على وقف هذه النشاطات التي تتنافى األمريكية اإلدارةدة للسالم مستغلة العجز الدولي وعدم قدرة مستع

وهذا اختبار لمصداقية الواليات المتحدة وامتحان لجدية . األمريكيةمع خارطة الطريق ومع الجهود 
  ."الحكومة اإلسرائيلية بخصوص السالم

عودة للمفاوضات دون الوقف الشامل للنشاطات االستيطانية ال .. الموقف الفلسطيني واضح"وتابع قائال 
  ." وعلى رأسها القدس67 المحتلة عام األراضيفي 

  
   داعمطالب بصندوق عربي إسالميوت مليون يورو لمتضرري المحرقة 27الحكومة المقالة تقدم  .3

إغاثة "وع  مليون يورو ضمن مشر27قالت الحكومة المقالة في قطاع غزة إنها قدمت حوالي  :غزة
من المحرقة اإلسرائيلية، فيما دعت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الدول العربية " وإيواء المتضررين

واإلسالمية إلى تخصيص صندوق لدعم المشردين والمتضررين بعد مرور عام على الحرب من دون أن 
  .يكون لهم مأوى

 13847استفاد من المشروع حوالي حكومة محمد عوض لقد الوقال أمين عام مجلس الوزراء في 
متضرراً من أصحاب المنازل المدمرة بشكل كلي أو جزئي وعائالت الشهداء والمصابين في أنحاء قطاع 

   آالف يورو لكل أسرة هدم 4وأوضح عوض في بيان صحافي، أمس، أن المبلغ توزع بواقع  .غزة
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زئياً، وألف يورو لكل أسرة شهيد، فيما منزلها بشكل كلي، وألفي يورو ألصحاب المنازل المتضررة ج
  . يورو500نال كل جريح 

  29/12/2009الخليج، 
  

  سنقدم مجرمي الحرب للعدالة الدولية: "لمنظمةاتنفيذية " .4
 في الذكرى السنوية األولى للعدوان الدموي على قطاع غزة، جددت القيادة الفلسطينية والحركة              :رام اهللا 

كيد على مالحقة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم بشعة ضد المواطنين           الوطنية الفلسطينية عزمها األ   
الفلسطينيين العزل في أبشع هجوم استهدف البشر والحجر، ودمر ما بقي من قطاع غزة إثر حصار ظالم                 

فلم تعرف البشرية، إال عند عتاة المجرمين المتحللين من جميع القيم واألخـالق             . وخانق على أبناء شعبنا   
انية، هذه الزعرنة الدموية في استباحة أرواح المدنيين أطفاالً ونساء وشيوخًا، وسنواصل كل جهـد               اإلنس

إن . ممكن لتنفيذ توصيات تقرير غولدستون وتقديم كل الضالعين في هذه الجريمة إلى العدالـة الدوليـة               
الحرب هؤالء، على   أهمية محاسبة إسرائيل وزعران جيشها االحتاللي، ال تكمن فقط في معاقبة مجرمي             

أهمية ذلك، بل وستمنع مستقبالً أية قوة عسكرية، مهما كانت ذرائعها، مـن اسـتباحة أرواح األبريـاء،                  
  .بالطريقة التي استبيحت فيها أرواح شعبنا في قطاع غزة

باألمس فقط أقدمت قوات االحـتالل        بالمناسبة أصدرته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في بيان        وأضافت
 تعرف قبل   "إسرائيل"على إعدام ثالثة مناضلين في مدينة نابلس، وقتلت ثالثة مواطنين في قطاع غزة، و             

غيرها أن ما ساقته من ذرائع واهية ال يمكن أن ينطلي على أحد، كما ال يمكنه أن يخفـي دوافـع هـذا                       
والذي يهـدف إلـى     التصعيد المدروس في العدوان على الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته الوطنية،           

تقويض اإلنجازات الهامة التي حققتها السلطة الفلسطينية في مناطق السلطة، وفي بنـاء البنيـة التحتيـة                 
لمؤسسات الدولة الفلسطينية القادمة، وجر الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية إلى مربع الصدام المسلح،             

لص من الضغوط الدولية اآلخذة باالزدياد لوقـف        الذي يعفي إسرائيل من تنفيذ التزاماتها ويمكنها من التم        
  .االستيطان وتنفيذ االتفاقيات التي وقعت عليها

 29/12/2009الحياة الجديدة، 
  
   جريمة خالل حرب غزة1500توثيق أكثر من : ضياء المدهون .5

ون  دعا رئيس اللجنة المركزية للتوثيق ومالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين القاضي ضياء المده:غزة
 التي "التحقيق في جرائم الحرب" إلىالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ومؤسسات المجتمع الدولي 

  . الحرب األخيرة على قطاع غزةإبانارتكبتها إسرائيل 
باالبتعاد عن ازدواجية المعايير والبدء في التحقيق في "وطالب المدهون، المدعي العام والمجتمع الدولي، 

رسال البعثات لالطالع على النتائج الخطيرة التي سببها استخدام االحتالل أسلحة غير تقليدية، الجرائم وإ
ووصف، خالل مؤتمر صحافي عقده في مقر السرايا  ."إضافة إلى فك الحصار وإعادة إعمار قطاع غزة

سرائيلي ضد حرب إبادة يقوم بها االحتالل اإل"األمنية المدمر في مدينة غزة أمس، العدوان بأنه شن 
الشعب الفلسطيني ووفق سياسة دولة ممنهجة أكدت عليها تصريحات القادة الصهاينة، وال أدل على ذلك 
ما كشفته تقارير الخبراء الدوليين من استخدام قوات االحتالل أسلحة تحتوي على معادن سامة ومشعة 

 األمين العام حول استهداف إلىمت التقارير الدولية، سواء التي قُد"وقال أن  ."ومسرطنة خالل العدوان
منشآت األمم المتحدة، أو تقرير المفوضية السامية، أو تقرير غولدستون تؤكد أن قوات االحتالل انتهكت 

وثقت أكثر من "، مشيراً إلى أن اللجنة المركزية "كل قواعد حقوق اإلنسان األساسية في زمن الحرب
  ." جريمة ارتُكبت خالل الحرب1500
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تشريعات تسمح لقوانينها بمالحقة وفرض عقوبات "لمدهون البرلمانيين في الدول العربية سن وناشد ا
  ."جزائية على مرتكبي جرائم الحرب ومن يقف خلفهم

  29/12/2009الحياة، 
  

  على حصار غزة" الصمت العربي والدولي" بشدة  تنتقداللجنة الحكومية لكسر الحصار .6
 الذين وصلوا مصر للمشاركة في األجانبن المتضامنين أالمقالة  الحكومة  أعلنت:اشرف الهور -غزة 

 أصرت معبر رفح في حال إلى من القاهرة اإلقدام سيسيرون على أنهممسيرة الحرية لغزة سيعلنون 
وقالت اللجنة الحكومية لكسر الحصار التابعة للحكومة  .مصر على عدم السماح لهم بالتوجه بالحافالت

 المتحدة في القاهرة األمم مقر أمام منهم 1000ضامنين سينظمون اعتصاما بمشاركة  المتإنفي بيان لها 
  . عن خطواتهم القادمةلإلعالن
  . المسيرةأفراد تعدل السلطات المصرية عن قرارها وتسهل مهمة أن في أمله البيان عن وأعرب

االحتجاج على "لـدانهم  السفارات المصرية في بلأمام باالعتصام األجانبوطالب البيان المتضامنين 
  ." جدار الموت الفوالذيوإزالةتصرف السلطات المصرية باتجاه حركات كسر الحصار، 

ن أ وأكدت على حصار غزة، "الصمت العربي والدولي"وانتقدت اللجنة الحكومية بشدة ما وصفه بـ
 اإلسرائيلي في الصمت العربي والدولي المعيب ساهم في استمرار وتصاعد الحصار وتمادي االحتالل"

تواطؤ عربي ودولي مع إسرائيل " وجود إلى، مشيرة " القمعية ضد المحاصرين في قطاع غزةإجراءاته
  ." في الحصار المفروض على القطاعوأمريكا

 حربه المسعورة على قطاع غزة التي مر أثناء ما دمره االحتالل إعمار إعادةوشدد البيان على ضرورة 
 ونساء وشيوخ في العراء أطفال المشردين من أالف إزاءرك العالم ساكنا على ذكراها عام، ولم يح

  .والخيام تحت وطأة برد الشتاء القارص
 وتقديم الميزانيات التي رصدت اإلعمار إعادة المتحدة والدول المانحة بضرورة تنفيذ خطة األمموطالب 

  .في مؤتمر القاهرة
  29/12/2009القدس العربي، 

  
  وقف التنسيق األمني بين السلطة واالحتالل مطلب كل الشعب الفلسطيني: مصطفى البرغوثي .7

 أكد النائب مصطفى البرغوثي، األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، أن الذكرى األولى :رام اهللا
تحل وإسرائيل ما تزال ممعنة في عدوانها وجرائمها بحق شعبنا وآخر ذلك إعدام "للعدوان على غزة 

وأضاف البرغوثي في مؤتمر صحفي عقده في رام اهللا  ".واطنين في نابلس وثالثة عمال في غزةثالثة م
إن جرائم إسرائيل ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب التي لم تفرق بين فلسطيني وآخر وتستهدف الجميع، "

ياسر عرفات ال سيما وأن من اغتالوا شهداء نابلس وبيت حانون هم أنفسهم من اغتالوا الرئيس الراحل 
  ".والشيخ احمد ياسين وأبو علي مصطفى

بعد ما جرى في نابلس؛ ثبت أنه ال وجود لألمن وال األمان في ظل وجود "وأوضح البرغوثي أنه 
 ال معنى لها وان  وكل هذه التقسيمات" ج"و" ب"و" أ"االحتالل، وأن إسرائيل لم تعد تفرق بين مناطق 

لماضية رام اهللا ونابلس وطولكرم وجنين وبيت لحم ووصلت قواته جيش االحتالل اقتحم خالل األيام ا
  ".حتى إلى كنيسة المهد في الليلة التي سبقت ليلة عيد الميالد

إن كل ما سلف يستدعي مراجعة شاملة للموقف الفلسطيني ومراجعة مبدأ "وقال النائب الفلسطيني 
  ".ي منزله وعمله وفي الشارعالتنسيق األمني، وهذا مطلب كل الشعب الفلسطيني المهدد ف
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 مصنعا، وأن بيتاً 352 ألف بيت جرى تدميرها في القطاع، باإلضافة إلى 25إن "وأضاف البرغوثي 
واحداً لم يتم إعادة ترميمه بسبب منع إسرائيل إدخال مواد البناء للقطاع مما ابقي أصحاب تلك المنازل 

  ".في العراء في ظل برد وشتاء قارص
  28/12/2009 قدس برس،

  
  "إسرائيل"السلطة تكبل نفسها باتفاقيات مع : النائب الشوا .8

أكدت النائب راوية الشوا أن السلطة الفلسطينية كبلت نفسها باتفاقيات ال مناص منها جعلتها عاجزة                :غزة
عن توفير متطلبات الحياة الكريمة واألمن واألمان للمواطن الفلسطيني، معربة عن استغرابها من تفـشي               

  .رة التنديد واالستنكار والمطالبات المتبعة لدى الجميع بصورة تدعو للريبة والشكظاه
ـ       ، في الذكرى األولى للحرب على غـزة الحكومـة          "فلسطين"ودعت الشوا، في تصريح مكتوب وصل ل

الفلسطينية إلى اتخاذ خطوات جريئة وفورية، وااللتفات للقضايا المصيرية، بعيدا عن التجذابات الفئويـة              
  . مواطنين في نابلس وبيت حانون فجر السبت6إثر اغتيال االحتالل 

 تسعى بعملياتها تلك إلى إفشال الخطة األمنية في الضفة، واتفاق التهدئة غير المعلنة              "إسرائيل"وأكدت أن   
إن دماء الشعب   " :وأضافت الشوا .  على سياسة السلطة وإخراجها من دائرة التأثير       بغزة، مما سيؤثر سلباً   

لفلسطيني ليست رخيصة، فال بد من وقفة جدية وإجراءات سياسية تعبر عن همومنا ومعاناتنا، فلقد ذاق                ا
  ".الشعب ما ذاقه من مرارة ويأس على مدار أكثر من ستين عاماً

 29/12/2009صحيفة فلسطين، 
  

   هنية يجري مشاورات لتوسيع الحكومة":الرسالة نت" .9
فلسطينية أن رئيس الوزراء إسماعيل هنية يجري مشاورات مع ول في الحكومة الؤ أكد مصدر مس:غزة

العديد من الجهات المستقلة لتوسيع الحكومة الفلسطينية، بهدف تخفيف األعباء عن الوزراء الذين يتولون 
أن توسيع الحكومة يهدف أيضا إلى تقديم " الرسالة نت"ول لـؤوأشار المصدر المس .أكثر من حقيبة

  .الفلسطيني ومراعاة التطورات اإلدارية للحكومة خدمة أفضل للجمهور 
وكانت  الرسالة نت كشفت أمس أن رئيس الوزراء ينوي إجراء توسيع وزاري في حكومته تتناسب مع 

  .التطورات السياسية واإلدارية الراهنة
  29/12/2009الرسالة نت، 

  
  ن سابقين ووزيري فلسطينياً نائبا17ًزال يحتجز ي االحتالل ال :وزارة األسرى .10

أكدت وزارة شؤون األسرى والمحررين في الحكومة المقالة في غزة :  عبد الرؤوف أرناؤوط-رام اهللا 
 نائباً من نواب المجلس التشريعي 17أمس أن السلطات اإلسرائيلية ال تزال تختطف في سجونها 

  .باإلضافة إلى اثنين من الوزراء السابقين، الفلسطيني
 نواب يخضعون لالعتقال اإلداري لمدة 5إلى أن من بين النواب المختطفين ، انفي بي، وأشارت الوزارة

  . شهرا55ً شهرا إلى 40 أشهر وتم التجديد لهم، فيما يقضي بقية النواب أحكام مختلفة تتراوح ما بين 6
م وأضافت أن هناك أربعة نواب محكومين بأحكام مرتفعة أكثرهم حكماً النائب مروان البرغوثي الذي حك

 30عليه االحتالل بالسجن بالمؤبد خمس مرات، يليه النائب أحمد سعدات الذي يقضي حكماً بالسجن لمدة 
  .عاماً

  29/12/2009الوطن، السعودية، 
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  مذكرة اعتقال بحق نقيب الصحافيين الفلسطينيين التهامات عدة من بينها االختالس .11
، بأنه أصدر مذكرة )االثنين(ي احمد المغني، أمس أعلن النائب العام الفلسطين: يوسف الشايب –رام اهللا 

 النيابة ألوامر بحق نقيب الصحافيين الفلسطينيين نعيم الطوباسي، بعد أن رفض المثول اعتقال رسمياً
ال أحد فوق القانون، ونحن نطبق : وقال المغني في تصريحات له .العامة في ثالث قضايا تم رفعها عليه

، آخذين بعين االعتبار أن للسيد الطوباسي صفة اعتبارية كونه نقيب القانون ليس أكثر وال اقل
 النيابة العامة لالستجواب، مؤكدا وجود ثالث قضايا إلىللصحافيين، ولكن الطوباسي يرفض أن يأتي 

قضية من نقابة الصحافيين تتهم الطوباسي : مرفوعة رسميا ضد الطوباسي وهي حسب المغني
عها مواطن فلسطيني من رام اهللا ضد الطوباسي يتهمه فيها بعدم دفع ثمن باالختالس، وقضية أخرى رف

 من رئيس تحرير أيام رفعت قبل عدة األخيرةأرض تم شراؤها من قبل نقابة الصحافيين، والقضية 
جريدة الحياة الجديدة حافظ البرغوثي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ضد الطوباسي يتهمه فيها 

 فرصة للتصالح ولكن لم يتم وإعطاءحاولنا حل الموضوع : تحقير، مؤكداً النائب العامبالذم والشتم وال
  . القانونيةاإلجراءاتذلك، ولذلك اتخذنا 

 األمنية الفلسطينية باقتحام منزله الواقع في منطقة حفر الهوى األجهزةمن ناحيته اتهم الطوباسي نقيب 
ن هذه سابقة خطيرة تمارس بحق الصحافيين إ" ساعة الماضية، موضحا 48عدة مرات خالل الـ 

ونفى الطوباسي كافة التهم الموجهة إليه من قبل النائب العام، متهما حافظ البرغوثي  ".الفلسطينيين
  .بتشويه النقابة والتشهير بها لمصالح شخصية

  .في المقابل نفى حافظ البرغوثي في تصريحات كل ما قاله الطوباسي جملة وتفصيال
  29/12/2009ردن، الغد، األ

  
  حدد منطقة المطار بين القدس وأريحاتالسلطة الفلسطينية  .12

 اختيار منطقة تقع بين القدس واألغوار إلنشاء أمسقررت الحكومة الفلسطينية :  محمد يونس-رام اهللا 
 إلى تقريرها في شأن موقع المطار أمسوقدمت لجنة وزارية مختصة . مطار فلسطين الدولي عليها

 غسان الخطيب .وقال رئيس مكتب الصحافة في الحكومة د .زراء في جلسته األسبوعيةمجلس الو
 إعدادقرر اختيار منطقة بين القدس واألغوار لبناء المطار ونحن في مرحلة " المجلس إن "الحياة"لـ

  . مدرجاتأربعةوبحسب الدراسة فإن المطار سيضم . "الدراسات النظرية
ث لجان مختصة من الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العالقة،  المجلس قرر تشكيل ثالأنوأضاف 

وقال الخطيب إن اللجان  .لمتابعة هذه القضية والتقدم بالتوصيات الالزمة للبدء في تنفيذ مشروع المطار
 1967الوزارية ستدرس أيضاً متطلبات تأهيل مطار قلنديا الواقع تحت السيطرة اإلسرائيلية منذ العام 

  .في الشهور األولى الندالع االنتفاضة" إسرائيل" الذي دمرته ومطار غزة
 إنشاء إلجبار إسرائيل على الموافقة على أميركين السلطة تراهن على تدخل إ"وتقول مصادر فلسطينية 

  ."المطار
  29/12/2009الحياة، 

  
  لكننا مستعدون لها"إسرائيل" مع ال نريد حرباً: أبو مرزوق .13

في حـديث   ، كد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق         أ: ياسر باعامر  - دمشق
، أن حماس ال تريد حرباً مع إسـرائيل       ، غداة الذكرى السنوية لالجتياح اإلسرائيلي على غزة      " الوطن"مع  

قائلة إنـه ال    ، فيما دعت تركيا إلى فك الحصار عن قطاع غزة        ، لكنها مستعدة لها في حال فرضت عليها      
، "حماقة"الحقوقية اإلسرائيلية الحصار بأنه     " بتسيلم"بينما وصفت منظمة    ، "سجناً مفتوحاً " يبقى   يفترض أن 

 .باإلضافة إلى كونه غير قانوني وغير أخالقي



  

  

 
 

  

            10 ص                                     1653:         العدد       29/12/2009 الثالثاء :التاريخ

الذي يدير تفاصيل أهم ملفين لحماس في الوقت الـراهن وهمـا الورقـة المـصرية                ، وقال أبو مرزوق  
ليس من صـالحنا    "، شاليطملف الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد      للمصالحة الفلسطينية وإنهاء االنقسام، و    

الدخول في حرب مع الكيان الصهيوني، لكن إن فرضت علينا الحرب فال مناص مـن ذلـك وسـتكون                   
كما طالب الدول العربيـة خاصـة مـصر         ". كتائب القسام والحركات المقاومة الفلسطينية لها بالمرصاد      

 .2007يونيو / حزيرانالمفروض على قطاع غزة منذ والسعودية بالسعي لرفع الحصار 
وشدد أبو مرزوق على أن حماس لن توقع على ورقة المصالحة ما لم يأخذ الجانـب المـصري أهميـة           

ورد على االمتعاض الذي يبديه بعض المصريين من عـدم توقيـع حمـاس علـى                ، مالحظات الحركة 
 في القضية الفلسطينية، لكن لـيس مـن المنطـق           ال أحد ينكر الدور المحوري لمصر     "قائالً  ، المصالحة

التوقيع على اتفاقية لنا فيها مالحظات جوهرية تتعلق بالكيان الفلسطيني ككل، وليس معنى ذلك أن حماس                
وأضـاف  ". ال تريد إنهاء االنقسام، ولكننا نحن بحاجة إلى مراجعة وتفكير وما زلنا نعكف على دراستها              

  ."دون أن يسميها، دارة الملف الفلسطيني فلتترك هذه المظلة لجهة أخرىإذا لم تكن مصر قادرة على إ"
  29/12/2009الوطن، السعودية، 

  
  فتح تؤيد إطار المفاوضات التي يجري بحثها بين نتنياهو واإلدارة األمريكية: حجازي .14

ر سارعت حركة فتح تأكيد بأنها ستقبل بإطا:  وكاالت- عماد آشتيوي ومحمد جمال- غزة-القاهرة
المفاوضات التي يجرى بحثها بين رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو واإلدارة األمريكية حول 

 .الخطوط العريضة للمفاوضات مع السلطة الفلسطينية
في حالة طرح هذا الموضوع بهذا "أمس " الشرق"وقال القيادي والنائب عن حركة فتح محمد حجازي لـ

، فنحن 1990ت وليس مثل السابق فالمفاوضات ممتدة منذ عام الشكل وتحديد سقف زمني للمفاوضا
العودة إلى طاولة المفاوضات مرتبطة بوقف االستيطان "، لكنه شدد على أن  "سنكون مع هذه المفاوضات

بشكل كامل، مؤكدا استعداد السلطة الفلسطينية للتفاوض وفقًا لمبادرة السالم العربية واالنسحاب من 
ة الدولة الفلسطينية مقابل الدولة اإلسرائيلية، وأن يكون ذلك بضمانة أمريكية وأممية ، وإقام67أراضي  
وأكد القيادي في فتح أنه في حال موافقة حكومة االحتالل اليمينية على هذا اإلطار فإن هذه  .وأوروبية

ى إسرائيلية وعلى إذا تم االتفاق على دولة فلسطينية وأخر"الحكومة ستنفذ ما سيتم االتفاق عليه، وأضاف 
، مؤكدا أيضا أن الرئيس محمود " يستطيعون التنفيذ ألنها حكومة التطرف اإلسرائيلي67حدود عام 

 .عباس سيوافق على هذا اإلطار في حال وقف االستيطان وتحديد سقف زمني للمفاوضات
 29/12/2009الشرق، قطر، 

  
  ضد االحتالل" انتفاضة ثالثة"الضفة تتهيأ لـ: الشعبية .15

أعلن مسؤول رفيع في الجبهة الشعبية أمس أن سكان الضفة الغربية يتهيأون للبدء             :  أشرف الهور  -زة  غ
وقال أبو أحمد فؤاد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية في تصريح            .ضد إسرائيل " انتفاضة ثالثة "في  

ة ضـد االحـتالل وجرائمـه       شعبنا بالضفة يتهيأ للقيام بانتفاضة ثالث      "إننسخة منه   " القدس العربي "تلقت  
وأكـد أن الـشعب الفلـسطيني        ".ومستوطنيه، وضد استمرار الجدار ومصادرة األراضي وهدم البيوت       

سيحقق أهدافه في إقامة دولته المستقلة، وسيحقق أهدافه اإلستراتيجية مستقبال بدعم من األمة العربيـة،               "
  ".من أجل تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني

  29/12/2009ربي، القدس الع
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  قطعى خمس  بعد تفجيره إلمن الجدارد لوح فوالذي يعتحماس ": الوفد" .16
 منذ "بسرقته" اللوح الفوالذي الذي قامت بإرسالكشفت مصادر مطلعة قيام حماس :  خالد الشريف- رفح

 داخل جزاءاأل إلقاء قطع تم 5 إلى تقسيمه إلىأيام وذلك بعد نجاح التجارب التي أجرتها عليه ونجحت 
 المصرية للشريط الحدودي علي عكس التجارب التي قامت بها مصر والتي أكدت صعوبة األراضي

 أنفاق مطورة تتميز بأنها إنشاءكما أكدت المصادر قيام الجانب الفلسطيني بالبدء في . تفجيره أو تمزيقه
والذي مدعوم بمواسير محصنة ومجلفنة بالحديد الصلب لمنع تسرب المياه اليها حيث ان السور الف

وأشارت .  والتي تتسبب في سقوط الرمال داخل الفراغات لدفن االنفاقاألرضوجسات الكترونية تحت 
 أن نجاح التجارب الفلسطينية ال يعني إنهاء الحصار أو التقليل من حدته نظراً الرتفاع إليالمصادر 

 إمكانياتيين جنيه للنفق الواحد وعدم وجود  مال4 إلى الجديدة والتي تصل تكلفتها األنفاق إنشاءتكلفة 
 أنفاق وهذا العدد ال يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني من مواد غذائية 10 إلى األنفاقكافية لتقليل عدد 

  .ودوائية
  28/12/2009الوفد، مصر، 

  
  مصدر في حماس يقول أن تفجير بيروت نتج عن صندوق تبرعات": الوكالة الفرنسية" .17

 حركة حماس شّيعت في مخيم البرج الشمالي، أمس، شهيديها باسـل            ، أن 29/12/2009،  األخبارذكرت  
جمعة وحسن الحداد، اللذين سقطا في االنفجار الذي وقع في مركز تابع لها في حارة حريك بالـضاحية                  

وحتى مساء أمس، لم تكن أي معلومات دقيقة قد ظهـرت عـن خلفيـات    . الجنوبية، مساء السبت الفائت 
  .ار وأسبابه، وما إذا كان حادثاً أو عملية مدّبرةاالنفج

ورغم التزام حركة حماس تصريحات ال تعطي أجوبة واضحة عن األسئلة المرتبطة بطبيعة االنفجـار،               
ـ        أن انفجـار   " مصدر في حركة حماس في جنوب لبنان      "نقلت وكالة األنباء الفرنسية أمس عّمن وصفته ب

أضـافت  ". فخخ مرسل إلى ممثل حماس في لبنان أسامة حمدان        نتج من صندوق تبرعات م    "حارة حريك   
عبوة ناسفة كانت موضوعة في صندوق تبرعات وصل إلـى مقـر            "الوكالة أن المصدر ذاته أوضح أن       

وذكرت الوكالة أن الـصندوق انفجـر       ". الحركة في الضاحية الجنوبية، وكان مرسالً باسم أسامة حمدان        
له إلى إحدى السيارات المتوقفة في المرأب، ما أدى إلى مقتـل اثنـين              قيام عناصر من الحركة بنق    "أثناء  
  .لكن حمدان رفض التعليق على ما أوردته الوكالة". منهما

تتابع مع الجهات والمرجعيات المعنية التحقيقـات       "حمدان أن الحركة    أسامة  وخالل تشييع الشهيدين، أكّد     
أضاف حمـدان   ". ديث ولن نستنتج شيئاً قبل ذلك     حتى تكشف كل المالبسات، عندها سيكون لكل حادث ح        

ال تقبل بأن يذهب البعض في إشارات ال تخدم إال عدونا، وال تقدم خدمة إال لغاصب أرضنا                 "أن الحركة   
ما تفضل به رئيس الجمهوريـة العمـاد        "وثّمن حمدان   ". وحقنا، وهذه اإلشارات نرفضها جملة وتفصيالً     

 ".الحادث، وتأكيده ضرورة أن تكشف المرجعيات األمنية ما حصلميشال سليمان في تعليقه على هذا 
لقد كانت حماس حريصة على سلم وأمن : أن أسامة حمدان قال، 29/12/2009السفير، وأضافت 

 الحادث وأيضاً أعقب هذا الحرص سيبقى ثابتاً، مقدراً كالم الرئيس سليمان الذي إنوقال . لبنان الداخلي
 .ي وسعد الحريري اللذين أكدا حرصهما على كشف مالبسات الجريمةموقفي الرئيسين نبيه بر

  
  بتدبير تفجير بيروت الذي استهدف مقراً لحماس" إسرائيل"فتح تتهم  .18

 المركزي في حركة فـتح      اإلعالممسؤول  ، أن   عبد السالم موسى   عن،  29/12/2009المستقبل،  ذكرت  
، وذلك في حديثـه      عمالء للقيام بمهمات كهذه     بزرع "إسرائيل"قيام  " فرضية " رجح اعةنالحاج رفعت الش  

ـ نعتبر الش وا. عن تفجير حارة حريك الذي استهدف مقراً لحركة حماس         انفجار حارة  "أن  " المستقبل"اعة ل
 كان استهدافاً للساحة الفلسطينية بـشكل عـام،   إنما في حركة حماس فقط،    لإلخوةحريك لم يكن استهدافاً     
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، وبالتالي، فإن ما حصل برأيـه هـو         "وبشكل خاص من العدو الصهيوني    وللوجود الفلسطيني في لبنان،     
عدوان على حركة فتح، ألننا معنيون بشكل أساسي في الحفـاظ علـى اسـتقرار               "، و "جريمة صهيونية "

  ".الساحة الفلسطينية في وجه االستهدافات الخارجية
ـ " انفجار حارة حريك  "وفي وقت ترى فتح أن       ، يؤكـد   " الـصف الفلـسطيني    زرع الفتنة داخل  "محاولة ل

تحييد الوجود الفلسطيني فـي لبنـان عـن أي          " الحرص على     المسؤول السياسي في حماس،    مرةرأفت  
  ".خالف فلسطيني فلسطيني، ألنه ليس من مصلحتنا أن نوتر الوضع اللبناني

قـراراً  ، أخذت   2007 المركزي في فتح إن الحركة، ومنذ بداية انقالب غزة عام            اإلعالمويقول مسؤول   
 موقـف فلـسطيني     إلـى ألننا بأمّس الحاجة في لبنان      " الداخل اللبناني،    إلىبعدم نقل الخالف الفلسطيني     

  ".موحد، من أجل حماية المخيمات وأمنها، ومعالجة أوضاعها
قائد الكفاح الفلسطيني المسلح في لبنان منير المقدح ، أن بيروت من، 29/12/2009الحياة، وأضافت 

 اإلسرائيلي العدو إلى استهداف للمقاومين نشير دائماً أي" انه في إلى" الجديد" لتلفزيون لفت في تصريح
 أالننا في فتح وحماس اتفقنا على إ: "وقال المقدح ". نتهم حتى صدور نتائج التحقيقأنولكن ال نستطيع 

، " الجوار مخيمات لبنان وان نحافظ على امن المخيمات وامنإلىينتقل ما يحصل في الضفة وغزة 
  ". فلسطينياً-يكون التفجير موضوعاً فلسطينياً  "أنمستبعداً 

  
  صفحة تنظيمية جديدة:  الشمال- البداوي والتقى قيادة فتح  مخيمزار أبو العينين .19

 العينين مخيم البداوي    أبواللواء سلطان   " مسؤول الساحة اللبنانية  "زار عضو اللجنة المركزية لحركة فتح       
إن مرجعية  "وقال أبو العينين     . منطقة الشمال في الحركة وكوادرها التنظيمية والعسكرية       حيث التقى قيادة  

 المجلس الثوري واثنان من العسكر أعضاءلبنان قد حسمت وهي برئاسة عضو لجنة مركزية وأربعة من           
وشـدد  ". دمةليم ستحدد خالل األيام القا    اقأن أمانة سر األ   "وأعلن  ". وقد حددت المهام  . وواحد من المالية  
تناسي  "إلىداعياً  "  تضافر الجهود كي تستقيم األوضاع داخل البيت الفتحاوي        إلىتحتاج  "على أن األمور    

 النظـام   إلىالماضي المؤلم بكل تداعياته وفتح صفحة جديدة في التعاطي التنظيمي على أرضية االحتكام              
  ".الداخلي واللوائح الحركية

 والمالية التي فيها ظلم للكثيرين من أبناء        اإلدارية األمور في الكثير من     سوف تتم إعادة النظر   "ووعد بأنه   
 الحركة وسيتم التعاطي بـشدة      إلىالمرحلة القادمة لن يتم التسامح فيها مع من يسيء          "مردفاً أن   " الحركة

دياً من  سوف يتم إعماره ألن هناك تعاطياً ج      "وأكد أن مخيم البارد     ". لضمان عدم اإلخالل بالنظم الحركية    
 أن عملية اإلعمار وهذه معركة يجب    إلتمامقبل الحكومة اللبنانية في جمع أموال جديدة من الدول المانحة           

  ".تتضافر فيها جميع جهود الفصائل الفلسطينية
  29/12/2009المستقبل، 

  
   لبحث الملف الفلسطيني"تيار المستقبل" ولقاءات مثمرة بين حماس اتصاالت مكثفة :مرة .20

ـ  كشف الم  حركة حماس في بيروت، ومسؤول العالقات اللبنانية رأفـت مـرة، عـن             "سؤول السياسي ل
تيـار  "و" حمـاس "مجموعة من االتصاالت واللقاءات التي عقدت في األسابيع األخيـرة بـين حركـة               

" المـستقبل  "إلـى وقال مرة في حديث خاص       .ن وأثمرت تفاهماً وتعاوناً وتطوراً في العالقات      "المستقبل
ومـسؤولين مـن    " تيار المـستقبل  "األسابيع القليلة الماضية شهدت حوارات بين مسؤولين من         "ن  أمس إ 

حماس، كان هدفها تعزيز العالقات المشتركة، وتطوير التعاون، بما يخدم المصالح الفلسطينية اللبنانيـة               
  ".المشتركة، ويعزز الخطوات الهادفة لتطوير هذه العالقة

ولت رؤية حماس للعالقة الفلسطينية اللبنانية، حيث أكـدت الحركـة احتـرام      هذه الحوارات تنا  "وأكد أن   
التمـسك بحـق    "، وشددت على    "سيادة الدولة اللبنانية وأمن واستقرار المجتمع اللبناني والقوانين اللبنانية        
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العودة ورفض التوطين، وضرورة القيام بخطوات عملية لمنح الالجئين الفلسطينيين في لبنـان حقـوقهم               
  ".لمدنية واالجتماعيةا

إن هذه اللقاءات راكمت على ما جرى في السابق من لقاءات وبنت على ما تأسـس مـن                  : "أضاف مرة 
  ".عالقات مشتركة، لكنها هذه المرة أخذت أبعاداً عملية أكثر

محمد سالم نـاقش مـسائل   " تيار المستقبل"لقاء عقد بينه وبين مسؤول التوجيه السياسي في         "وأوضح أن   
وطنية والعروبة، وموقع القضية الفلسطينية لدى األمة، والحياد الفلسطيني عن الشأن السياسي اللبنـاني              ال

  ".الداخلي، وأولويات العالقة الفلسطينية وسبل تحسينها
ـ        : "أضاف أحمد الحريري ناقش المسائل التي     " تيار المستقبل "أن لقاء عقد مؤخراً بينه وبين المنسق العام ل
ن هـذا   أ إلىوأشار   ".صحيح العالقة الفلسطينية اللبنانية انطالقاً مما جاء في البيان الوزاري          ت إلىتؤدي  

اللقاء توقف عند الفقرات الثالث المتعلقة بالوجود الفلسطيني في لبنان والتي ذُكرت في البيان الـوزاري،                
   ".وجرى تأكيد ضرورة التعاون المشترك إلنجاح عمل الحكومة في هذه المحاور

: ، وقال "وأكد مرة أن حركة حماس رّحبت بتكليف الرئيس سعد الدين الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية             
إن رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل كان من أوائل الشخصيات والزعمـاء الـذين أرسـلوا                 "

وذكـر أن    ".نئـاً برقيات لتهنئة الشيخ سعد الحريري، كما أنه اتصل هاتفياً في اليوم برئيس الوزراء مه             
  ".وفدين من حركة حماس قابال مؤخراً الرئيس الحريري وناقشا األوضاع الفلسطينية اللبنانية

إن النائب بهية الحريري حاضرة بشكل قوي       "وعن دور النائب بهية الحريري في هذه اللقاءات، قال مرة           
يني، وإنها متابعـة بدقـة لتفاصـيل        في هذه اللقاءات، وإنها مدركة بعمق ألهمية التعاون اللبناني الفلسط         

الوضع الفلسطيني، وهي مهتمة بتصحيح العالقة اللبنانية الفلـسطينية وتعمـل علـى مـنح الالجئـين                 
االتصاالت مع النائب الحريري متواصلة وهي لم       "وأكد مرة أن    ". الفلسطينيين في لبنان حقوقهم اإلنسانية    

  ".تنقطع في أي ظرف
  29/12/2009المستقبل، 

 
  سام تعثر على بندقية تعود إلى جندي إسرائيلي قُتل خالل عدوان غزةالق .21

في كمينٍ نصبه ... بندقية تعود إلى جندي صهيوني قتل"قالت كتائب القسام أمس إنها عثرت على : غزة
 ءالثالثاوحاول االنسحاب بالجندي وسالحه يوم  ...الشهيد القسامي محمد بشير خضر، الذي قام باختطافه

 فقامت طائرات االحتالل برصده، وأطلقت صواريخها على المنزل الذي كان يتحصن فيه؛ 6-1-2009
  ".ما أدى إلى تدميره بالكامل وسقوط المجاهد محمد شهيدا

  29/12/2009الحياة، 
  

 أنيس الصايغ الديموقراطية والشعبية تنعيان .22
رحل وفياً لفلسطين  .الدكتور أنيس صايغ" رحيل المثقف والباحث المناضل"، "الجبهة الديموقراطية"نعت 

من أجل أن تبقى حّية في وجدان الضمير العربي والعالمي، وقدم من أجلها عطاءه الفكري والثقافي 
 .والعديد من األبحاث والمؤلفات التاريخية والفكرية الهامة" الموسوعة الفلسطينية"الكبير، ليس أقلها 

تفقد الساحة الفلسطينية علماً من أعالمها "، إنه برحيل صايغ، "طينالجبهة الشعبية لتحرير فلس"وقالت 
 .ومبدعاً ومفكراً متميزاً آمن بدور الثقافة في المواجهة الحضارية مع الكيان الصهيوني

 29/12/2009السفير، 
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   بيت استيطاني في القدس المحتلة700حكومة االحتالل تنشر عطاء لبناء  .23
شف النقاب أمس االثنين، عن أن وزارة البنـاء واإلسـكان فـي حكومـة               ك: برهوم جرايسي  -الناصرة

 بيت اسـتيطاني فـي كبـرى        700االحتالل اإلسرائيلية قد نشرت في األيام األخيرة عطاء لبناء حوالي           
األحياء االستيطانية في القدس المحتلة، في شمالها، القريبة من مدينة رام اهللا، وجنوبها، عند حدود مدينة                

، في حين تبين أيضا أن سلطات االحتالل تعتزم مصادرة أرض في جنـوب الـضفة لتوسـيع                  بيت لحم 
 بيتا استيطانيا في حيـين      575مستوطنة، وحسب ما نشر أمس، فإن المشروع االستيطاني سيتضمن بناء           

 بيتا استيطانيا في مـستوطنة هـار حومـا،          120يشرفان على مدينة رام اهللا، في حين سيتم بناء قرابة           
  .اثمة على جبل أبو غنيم الذي يحد شمالي مدينة بيت لحم المحتلةالج

وقالت مصادر حكومية إسرائيلية، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رحب بهذا المشروع االسـتيطاني،              
وطلب من ممثله الخاص أمام اإلدارة األميركية المحامي يتسحاق مولخـو، بعـرض التفاصـيل علـى                 

  .عوث األميركي الخاص في الشرق األوسط جورج ميتشلواشنطن، وكذلك على المب
 بيت استيطاني   1600وبذلك تكون حكومة االحتالل قد أعلنت في غضون أربعة أشهر عن بناء أكثر من               
 بيت اسـتيطاني    900في القدس المحتلة، إذ قبل أقل من أربعة أشهر، أعلنت سلطات االحتالل عن بناء               

حد شمالي مدينتي بيت لحم وبيت جاال، ويعتبر جـزءا مـن القـدس              في الحي االستيطاني جيلو، الذي ي     
المحتلة، وحينه صدرت ردود فعل دولية رافضة، للخطوة، بما فيها اإلدارة األميركية، ولكـن مـن دون                 

  .اتخاذ إجراءات لوقف هذه المشاريع
  29/12/2009الغد، األردن، 

  
   المفاوضات القاهرة اليوم للتشاور مع مبارك واستئنافإلىنتنياهو  .24

قال رئيس الحكومة ،  أسعد تلحمينقالً عن مراسلها الناصرة  من 29/12/2009 الحياة، ذكرت
اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو عشية مغادرته إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري حسني مبارك، اليوم إن 

ئه سفراء إسرائيل في وقال نتنياهو، في لقا الستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين،" الظروف نضجت"
وسأتشاور في "العالم في مقر وزارة الخارجية في القدس، إن الوقت ناضج الستئناف العملية السياسية، 

وإذا توافرت الرغبة الحقيقية لكل القوى ) اليوم(هذه المسألة مع الرئيس المصري حسني مبارك غداً 
وأرجو أيضاً أن تكون السلطة الفلسطينية بينها، الرائدة في المنطقة نحو السالم بما فيها إسرائيل ومصر 

لقد ولّى . وبطبيعة الحال الواليات المتحدة وأوروبا، فإنني آمل أن الوقت حان الستئناف العملية السياسية،
  ".زمن األعذار وحان زمن األفعال

ـ أن   ،  كفـاح زبـون    نقالً عن مراسلها،     رام اهللا  من     29/12/2009الشرق األوسط،    وأضافت يس رئ
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أثار علنا أمس إمكانية تمركز قوات إسرائيلية على طـول الحـدود                

 .الشرقية لدولة فلسطينية مستقبلية لمنع تهريب األسلحة
يتعين حل مشكلة نزع األسلحة بصورة فعالة وهذا يستلزم         : ""إسرائيل"وقال نتنياهو في خطبة أمام سفراء       

وقال متوسعا   ".ر القانوني بفعالية أوال وقبل كل شيء من الشرق حيث يتم وضع الحدود            وقف الدخول غي  
ال ينجز ذلك دون أدنى شك سوى وجود حقيقي لدولـة إسـرائيل،             : "في رؤيته لدولة ذات سيادة محدودة     

ـ          ". للقوات اإلسرائيلية  ة المحتلـة  ويقول نتنياهو إن الدولة التي يريد الفلسطينيون إقامتها في الضفة الغربي
وقطاع غزة يتعين أن تكون منزوعة السالح، غير أنه لم يذكر إشارة محددة حتى اآلن إلى تمركز قوات                  

علـى  -لحدود دولة فلـسطينية  " ترتيبا دوليا" وقال نتنياهو إن  .إسرائيلية على حدود إسرائيل مع األردن   
 - ضد حـزب اهللا    2006 في عام    غرار نشر قوات من األمم المتحدة في جنوب لبنان بعد حرب إسرائيل           

 .لن يكون كافيا
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  1967بيلين يكشف قبول نتنياهو التفاوض على حدود  .25
 الرئيس السابق لحركة ميرتس اليسارية الصهيونية، والوزير الـسابق           كشف : برهوم جرايسي  -الناصرة

ة نتنيـاهو   يوسي بيلين زعم في اجتماع إلدارة الحركة عقد مساء أول من أمس األحد، أن رئيس الحكوم               
قريب من اتفاق مع اإلدارة األميركية على صيغة للمفاوضات مع السلطة الفلـسطينية تـستمر لـسنتين،                 

 وترتيبـات   لألراضـي ، مع تبادل    1967ويبحث فيها في المطلب الفلسطيني بالحدود على أساس حدود          
  .أمنية

 حول تحركات سياسية في مكتب       التي يطلق فيها بيلين تصريحات     أسابيعوهذه المّرة الثانية خالل خمسة      
نتنياهو، كانت المّرة األولى حين كشف مسبقا عن قرار تجميد االستيطان المزعوم في مستوطنات الضفة               
  .الغربية، مما يخلق تساؤالت حول طبيعة عالقة بيلين بنتنياهو، رغم ما يظهر من اختالف سياسي بينهما

 نتنياهو  أنثاته مع مصادر دولية وإسرائيلية، يفهم منها        وقال بيلين انه من معلومات وصلت اليه من محاد        
ومبعوثه المحامي اسحق مولخو انهيا في محادثاتهما مع المبعوث األميركي جورج ميتشل، معظم العمـل     

وحسب مزاعم بيلين، فإن نتنياهو مستعد لمفاوضات        .حول مرجعيات للمفاوضات مع الجانب الفلسطيني     
 حل وسط أمام المطلـب الفلـسطيني       وإقرار الصراع،   إنهاءف المفاوضات   تستمر لعامين، وأن يكون هد    

، وأن تكون القدس أحد ملفات المفاوضات، في حين أن نتنيـاهو            1967 دولة فلسطينية على حدود      إلقامة
 مفاوضات متعددة األطراف، كمـا أن       إطارقال لإلدارة األميركية أنه مستعد لمناقشة قضية الالجئين في          

  . عن التزام إسرائيل باالتفاقيات السابقة مع الفلسطينيينلإلعرابعد نتنياهو مست
 شـيء مـع اإلدارة      إلـى أن يكون قد تم التوصـل       " هآرتس"وهذا ونفى مكتب نتنياهو في رد لصحيفة        

  .األميركية في هذا المجال
  29/12/2009الغد، األردن، 

  
   كبير لحماسوانجازعباس  ستكون بمثابة صفعة لاألسرىصفقة تبادل : ديسكين .26

 األسـرى  تنفيذ صـفقة تبـادل       إن يوفال ديسكن    اإلسرائيلي العام   األمنقال رئيس جهاز    : القدس المحتلة 
لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وانجاز كبير لحركة حماس فـي الـرأي             " صفعة"سيكون بمثابة   

  . حكمهأو مازن أبو سقوط إلى الصفقة لن تؤدي أنالعام الفلسطيني غير 
 خـالل اجتمـاع   األقـوال  بهذه أدلى ديسكن إن الصادرة صباح اليوم اإلسرائيليةقالت  بعض الصحف    و

 المعتمدين لدى دول مختلفة والذين يعقدون حاليا مداوالت فـي           اإلسرائيليين مع السفراء    أمسمغلق عقده   
  .القدس

رئيس الوزراء  : وهم مازن في رئاسة السلطة      أبو مرشحين محتملين لخالفة     3 هناك   أن ديسكن   وأضاف
ن أ إلـى  اإلسرائيلي العام   األمن رئيس جهاز     وأشار . ماهر غنيم  وأبو جانب احمد قريع     إلىسالم فياض   

 هو الذي كان المدبر الرئيسي لالنتفاضـة الثانيـة فـي            "إسرائيل"مروان البرغوثي المسجون حاليا في      
  . الفلسطينية وليس رئيس السلطة الراحل ياسر عرفاتاألراضي

  29/12/2009الة سما، وك
  

  أسامة حمدان في لبنان فشل في اغتيال مسؤول حماس" الموساد: "موقع إسرائيلي .27
اإلسرائيلي على صفحته اإللكترونية يوم أمس، أن " قضايا مركزية"أفاد موقع : القادر فارس  عبد-غزة

و المكتب السياسي اإلسرائيلي، فشلوا في اغتيال عض" الموساد"عناصر جهاز االستخبارات الخارجية 
لحركة حماس ومسؤولها في لبنان أسامة حمدان، حيث استطاعت عناصر األمن التابعة لحزب اهللا 
وحركة حماس في بيروت، اكتشاف العبوة الناسفة التي وضعت في سيارته لحظة دخوله إليها، وتم 
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أنها انفجرت أثناء العمل استدعاء خبراء متفجرات من حزب اهللا وحماس، في محاولة لتفكيك العبوة، إال 
 .على تفكيكها وأوقعت قتيلين من عناصر حماس

وأشار الموقع إلى أن االنفجار وقع وسط المربع األمني لحزب اهللا في بيروت، حيث تتواجد مكاتب 
لحماس من ضمنها مكتب لعضو المكتب السياسي للحركة أسامة حمدان، مشيرا إلى تمكن الموساد من 

 .حديدية األمنية لحزب اهللاختراق المنطقة ال
  29/12/2009عكاظ، 

  
  اإلعالن عن تشكيل لجنة تحقيق داخلية في حرب غزة": إسرائيل" .28

في مواجهة تداعيات تقرير القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد غولدستون، التي          " إسرائيل"تعتزم  : وكاالت
بوعين المقبلين عن تـشكيل     اإلعالن في غضون األس    ،"تسونامي غولدستون "ـوصفها مسؤول إسرائيلي ب   

لكن من دون استخالص استنتاجات شخصية ضـد ضـباط          "في محرقتها في غزة،     ) داخلية(لجنة تحقيق   
  ".لجنة غش"األمر الذي حدا بمسؤول لوصف اللجنة المزمعة ب " الجيش والقيادة السياسية

ولمواجهة استنتاجات  " يةالحتياجات خارج "، أمس، إن تشكيل لجنة التحقيق يأتي        "يديعوت"وقالت صحيفة   
تقرير غولدستون الذي أدى إلى صدور مذكرات اعتقال،بحق مسؤولين إسرائيليين كان آخـرهم وزيـرة               
الخارجية السابقة تسيبي ليفني، وامتناع هؤالء المسؤولين عن السفر إلى دول أوروبية تـسمح قوانينهـا                

  .بتقديم دعاوى قضائية ضد مجرمي الحرب
  29/12/2009الخليج، 

  
  "إسرائيل" أوباما لم يمارس ضغط حسي على مايكل أورين .29

" جيروزاليم بوست"قال السفير اإلسرائيلي لدى واشنطن مايكل أورينوفي مقابلة مع صحيفة  :وكاالت
اإلسرائيلية أن الرئيس األمريكي باراك أوباما لم يمارس، خالل السنة األولى من واليته الرئاسية، أي 

وقال أورين، الموجود في  .وهو ال يعتبر أن هذا األمر هدف ال بد من تحقيقهضغط حسي على إسرائيل 
إسرائيل للمشاركة في مؤتمر ترعاه وزارة الخارجية اإلسرائيلية يحضره كل السفراء والقناصل 

فهم يستطيعون ذلك على األرجح، لكنهم ال يريدون بل "اإلسرائيليين، إنه إذا أراد األمريكيون لي األذرع 
إلى طاولة المفاوضات  ) اإلسرائيلي والفلسطيني(ريدون أن يكونوا في وضع يعود كال الطرفين هم ي

  ".بملء إرادتهم، من دون أن يتلقوا ضغطاً من أي جهة
وبالرغم من أن أورين اعترف بوجود اختالفات أساسية بشأن عمليات البناء في القدس ومسألة 

، معتبراً أن هذا "أي دليل على ضغط حسي" أكد أنه ال يلمس المستوطنات بين واشنطن وتل أبيب، إال أنه
  .األمر يعتبر اختالفاً واضحاً عن الوضع مع اإلدارات األمريكية السابقة

 29/12/2009الشرق، قطر، 
  

  خالل مواجهات مع شبان فلسطينيين" غوالني"إصابة ثالثة جنود من وحدة : مصادر عبرية .30
 إسرائيليين ومستوطنة بجروح متوسطة، في حادثين منفصلين أصيب أربعة جنود: عالء المشهراوي

  . مساء األحد في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة
 أصيبوا بالحجارة خالل مواجهات مع شبان "غوالني"وأوضحت مصادر عبرية أن ثالثة جنود من وحدة 

 نتيجة تعرضه للضرب من قبل  بينما أصيب الرابع بكدمات"بيت مركاح"فلسطينيين على حاجز يسمى 
 الجنود النار والقنابل تجاه وأطلق أن مواجهات وقعت بين الجنود والفلسطينيين، وأضافت. فلسطينيين

  .الفلسطينيين دون أن يبلغ عن إصابات
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وفي حادث منفصل، أصيبت مستوطنة إسرائيلية بجروح وحروق وصفت بالمتوسطة إثر تعرض الحافلة 
  . قرب بلدة دورا جنوب غرب الخليل"نجهوت"جاجة حارقة قرب مستوطنة التي تقلها إللقاء ز

  29/12/2009االتحاد، اإلمارات، 
 

  2009معتقالً في  4300ومصاباً  4800 و شهيدا1061ً": منظمة التحرير"تقرير لـ .31
 أصدرته في تقرير    أمس منظمة التحرير الفلسطينية      أعلنت : اشرف الهور ووليد عوض    - رام اهللا    ،غزة
 بحق المواطنين، خاصة    "إسرائيل" بفعل الجرائم التي ارتكبتها      "دموياً" كان   2009 العام   أن دوائرها   دىإح

 دائرة العالقات الدولية فـي المنظمـة فـي           وأكدت ."الرصاص المصبوب "الحرب التي شنت ضد غزة      
التحتية للقطـاع    البنية   إسرائيل شهد مجازر ضد المدنيين العزل، ودمرت خالله         2009 العام   أنتقريرها  
  . من ساكنيها في العراءاآلالف المنازل وشردت عشرات آالفوهدمت 

 مـن   112 و  طفـالً  395، بينهم    مواطناً 1061 قتلت قوات االحتالل     2009وبين التقرير انه خالل العام      
 2773 مواطنا بيـنهم     4810 بجراح مختلفة    أصابت من الطواقم الطبية، فيما      20 صحافيين و  3 و اإلناث
  . مواطنين في نابلس وغزة6 جرائم االحتالل كان اغتيال أخر أن إلى، الفتا طفال
 دموية، بفعل العدوان الذي شنه      األكثر يناير من ذات العام كان       / شهر كانون الثاني   أن إلى التقرير   وأشار

 فتكـا، مثـل     وأكثرهـا  األسـلحة  أنواع على قطاع غزة، مستخدما احدث       اإلسرائيلياالحتالل الحربي   
 السكنية والمدارس والمستشفيات حيـث      إلحياء للقصف العشوائي    إضافة،   المحرم دولياً  األبيضلفوسفور  ا

  .سقط معظم الضحايا
 بالمائة من الـشهداء،     85، شكل ما نسبته     2009 عدد المدنيين الذين سقطوا خالل العام        أن التقرير   وأكد

  . والنساءاألطفال بالمائة من 40بينهم 
 المواطنين في غزة، يعيشون في خيام       أالف وللعام الثاني على التوالي ال يزال عشرات         وبين التقرير انه  

 ، بفعـل    2009 - 2008 بيوتهم، الذي زاد عددها عن الخمسة آالف منزل، خالل العامين            أنقاضعلى  
  .اإلسرائيلية الحرب آلة أحدثتهالتدمير الذي 

 أصـبحوا  مليون فلسطيني في القطـاع، حيـث         1.5 االحتالل شدد حصاره الجائر على       أن التقرير   وأكد
 تلـك المخصـصة لبنـاء       أو الدوائيـة    أو سواء الغذائية    األساسية المواد   إدخاليعيشون في سجن مانعا     

  .المنازل
 80 إلى بالمائة، بينما زادت نسبة الفقر والعوز        70 نحو   إلى نسبة البطالة ارتفعت لتصل      أنوبين التقرير   

  .ةبالمائة في صفوف سكان غز
 واصلت خالل العام عملية االستيطان مخادعة بذلك المجتمـع الـدولي،            "إسرائيل" أن إلى التقرير   وأشار
 شـجرة   1400 المستوطنين اقتلعـوا واحرقـوا       أن أيضا دونما، وبين التقرير     156570 صادرت   وأنها

  . دونم مزروعة بالمحاصيل2000 من وأكثرمثمرة، 
 فيه مستوطنة جديدة تحمـل اسـم        أقام وحدة استيطانية، في وقت      800وبين التقرير قيام االحتالل ببناء      

  . وحدة سكنية440 الفلسطينية جنوب الخليل، ستضم األراضي،على حساب "سنسينه"
 فلسطيني وعربـي    أسير 7500 هناك   أن، وقال   اإلسرائيلية في السجون    األسرىوتطرق التقرير لمعاناة    

 أسـرى والحرمان من الزيارات والعزل االنفرادي خاصـة         القمع   ألعمالفي سجون االحتالل يعرضون     
  . مريضأسير 1500 دون محاكمة وإداريا معتقال 326 وأسيرة 36 طفال و337غزة والقدس، بينهم 

 على  أو مواطنا خالل عمليات مداهمة      4294 االحتالل اعتقل خالل العام      أنوبين تقرير منظمة التحرير     
  .األطفالم من  بالمائة منه10الحواجز العسكرية، 
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واستعرضت الدائرة في تقريرها مجمل االنتهاكات التي ارتكبت بحق شعبنا الفلـسطيني خـالل العـام                
  .، مسلطة الضوء على عمليات تهويد القدس المحتلة من مختلف جوانبها2009
 وحـدة   ألف 11 لبناء   إسرائيلي منزال في القدس المحتلة مع وجود مخطط         90 هدمت   إسرائيل أنوقالت  

  . سكنية فلسطينيةإحياءللمستوطنين في محيط المدينة، ستكون على حساب 
 عمليات التهويد المتواصـلة فـي القـدس         إلى دائرة العالقات القومية في المنظمة في تقريرها         وأشارت

 المستوطنين وبدعم حكـومي رسـمي، احتلـوا         أنالمحتلة واالعتداءات المتكررة من قبل وتابع التقرير        
 بالقوة وتحت تهديـد الـسالح علـى         أصحابها إجبارل الفلسطينية في القدس المحتلة بعد       عشرات المناز 

 وحدة استيطانية جديدة في مـستوطنة       900 سلطات االحتالل وافقت على بناء       أن إلىوتطرقت  . إخالئها
  .جيلو في القدس
المتطرفين المسلحين،   تؤمن الحماية وتسهل عمليات دخول       اإلسرائيلية الجهات الحكومية    أنوبين التقرير   

 . المباركاألقصىلالماكن الدينية المقدسة لدى المسلمين والمسيحيين، خاصة المسجد 
  29/12/2009القدس العربي، 

  
  األقصى يتعّرض لعملية تغيير شاملة تستهدف تزوير هويته: محافظ القدس .32

يتعرض لعملية تغيير "قصى إن المسجد األ نّبه محافظ مدينة القدس المحتلة عدنان الحسيني : القاهرة
  .، حسب تحذيره"شاملة تقوم بها إسرائيل من أجل تزوير هويته العربية واإلسالمية

يتعرض لعملية تغيير شاملة تستهدف تزوير هويته العربية "وقال الحسيني إن المسجد األقصى 
ذا مع منع المصلين واإلسالمية وتحويله لكنيس، والتدخل في شؤون إدارته، وهذا أمر خطير، ويترافق ه

وأضاف أن  ".المسلمين من دخوله إال بأعداد محددة وأعمار معينة والسماح للجماعات اليهودية بتدنيسه
أخطر ما تعانيه القدس اآلن تدخل إسرائيل بشكل مباشر في إدارة المسجد األقصى ومنع ترميمه وإقامة "

ي إسرائيل لتحويل الحرم القدسي إلى كنيس كل ذلك يندرج في إطار مساع"، موضحاً أن "األنفاق أسفله
  ".يهودي

، بالتفصيل طبيعة "القدس خط أحمر"واستعرض الحسيني، خالل فعاليات يوم للقدس في القاهرة بعنوان 
 في حدود مدينة 1967إسرائيل أقامت منذ عام "اإلجراءات اإلسرائيلية في المدينة المقدسة، موضحا أن 

إن هذه "وقال  ". ألف مستوطن يهودي220د إلى مناطق األغوار وتضم  مستوطنة وأنها تمت26القدس 
، مشيراً إلى "من أراضي الضفة الغربية وفقا للمخططات اإلسرائيلية % 45.5المستوطنات استولت على 
من أراضي فلسطين التاريخية، موضحاً في الوقت ذاته أنه بعد أن كنا  % 10أن هذه األراضي تعادل 

 في المائة من أراضي فلسطين، أصبح لدينا على أرض الواقع الذي ال نعترف 22 بـ نتحدث عن القبول
  ". في المائة22 بالمائة وليس 12به 

  28/12/2009قدس برس، 
  

   تدرس مصادرة أراض فلسطينية خاصة قرب رام اهللا"إسرائيل": "هآرتس" .33
 تدرس احتمال مصادرة كشفت مصادر صحفية عبرية النقاب عن أن الحكومة اإلسرائيلية: الناصرة

أراض فلسطينية خاصة قرب مدينة رام اهللا بوسط الضفة الغربية المحتلة، بهدف إقامة محطة تنقية مياه 
  .الصرف الصحفي لمستعمرة يهودية مجاورة

، أن النيابة )28/12( العبرية واإلذاعة العسكرية اإلسرائيلية اليوم االثنين "هآرتس"وذكرت صحيفة 
 بأنها تدرس اإلسرائيليةأبلغت، يوم أمس األحد، المحكمة العليا ) الحكومة اإلسرائيليةممثلة (العامة 

احتمال مصادرة أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن بالغ النيابة جاء رداً على 
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 نية ضد)  هناك قانون-يش دين ( المحكمة المنظمة الحقوقية اإلسرائيلية إلىااللتماس الذي رفعته 
 مصادرة أراض تخضع لملكية فلسطينية خصوصية في قرية عين يبرود قرب رام اإلسرائيليةالسلطات 

اليهودية " عوفرا"في مستوطنة ) مياه الصرف الصحي(اهللا لغرض إقامة محطة لتنقية المياه العادمة 
  . المجاورة

ابقة في المحكمة العليا في هذه وتضيف الصحيفة أن النيابة العامة كانت أقرت، في إحدى المداوالت الس
وأمس أبلغت .  تراخيص بناءإصدار محطة التنقية على نحو غير قانوني دون إنشاءالقضية، أنه تم 

 األراضيالنيابة المحكمة بان احد االحتماالت قيد الدرس لشرعنة بناء المحطة المذكورة هو مصادرة 
  .الفلسطينية في عين يبرود

 دونما 33 دونمات على سطح األرض و4 دونما منها 37 تمتد على مساحة إن المحطة" هآرتس"وتقول 
 وذلك خالفا 2007 تنفيذ المشروع قد بدأت عام أعمالوكانت . تحت األرض تشمل المجاري واألنابيب

  .لمخطط التنظيم الهيكيلي الشامل في تلك المنطقة
انوني، إال أن النيابة العامة تنظر بالرغم من أن الحديث يدور عن بناء غير مرخص وغير ق"وتضيف أنه 

 وإعادة تنوي تطبيق القانون أنها محطة التنقية بصفتها أمراً واقعاً وال يبدو إلقامةفي ردها إلى المحكمة 
  .ا، حسب قوله" إلى مالكيهااألرض

  28/12/2009قدس برس، 
  

  مليون دوالر لدعم القدس500عكرمة صبري يطالب بتخصيص موازنة سنوية بقيمة  .34
طالب رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري، بتخصيص موازنة : القدس المحتلة
 مليون دوالر لدعم قطاعات الصحة والتعليم وبناء مشاريع إسكان لألزواج الشابة في 500سنوية بقيمة 
 .المدينة المقدسة

نيين العرب، الذي بدأ مؤخرا دورة جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ صبري في اجتماع اتحاد البرلما
 .اجتماعاته في العاصمة المصرية القاهرة

وأشار صبري في تصريحات صحفية أمس االثنين، إلى أن االجتماع تمخض عنه اتخاذ قرارات عامة 
بدعم مدينة القدس، وتداعيات اإلجراءات اإلسرائيلية األخيرة بإبعاد رموز سياسية ودينية عن المسجد 

لبلدة القديمة بما في ذلك الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد األقصى، كما طالبوا المجتمع األقصى وا
الدولي بالتدخل للحفاظ على تراث المدينة، وحملوا اليونسكو المسؤولية ألنها لم تتحرك إزاء هذا 

  .الموضوع
 29/12/2009السبيل، األردن، 

  
   فلسطينيين في الضفةتسعةاالحتالل يعتقل  .35

، تسعة مواطنين فلسطينيين في مناطق )28/12(اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، االثنين : الناصرة
  .مختلفة من مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة

  28/12/2009قدس برس، 
  

   إلبراز قضية األسرى والدفاع عنهم2010فلسطينيو أوروبا يكرِّسون العام  .36
أوروبا، في بروكسيل يوم االثنين، عن تخصيص أعلنت مؤسسات وتجّمعات فلسطينية في : بروكسيل

 وذلك بعد أن كانت   للتركيز على الدفاع عن قضية األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي،2010العام 
ويشمل هذا االهتمام إطالق سلسلة من . 2009القدس محوراً لفعاليات فلسطينيي أوروبا خالل عام 

  .بتحّركات حقوقية ومدنيةالنشاطات والفعاليات الكبرى، والقيام 
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وتعتزم مؤسسات وتجّمعات فلسطينية في أوروبا، إطالق مشروعات وبرامج مخصصة لقضية األسرى، 
. 2010عالوة على فعاليات جماهيرية ومهرجانات لهذا الغرض، من المنتظر أن تنهض على مدار العام 

يباً، يعنى بقضية األسرى، ويتوقّع كما تجري االستعدادات لعقد مؤتمر تخّصصي هو األول من نوعه تقر
أن يحظى بمشاركة واسعة من قوى المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والتجّمعات الجماهيرية 

  .على امتداد أوروبا
  28/12/2009قدس برس، 

  
  تظاهرة نسائية في رفح احتجاجاً على الجدار الفوالذي .37

رفح جنوب قطاع غزة تلبية لدعوة من حركة حماس تظاهرت مئات النساء، أمس، في مدينة : )ب ف أ(
 - لالحتجاج على وضع السلطات المصرية حواجز فوالذية داخل األرض على الحدود المصرية 

  .الفلسطينية لمنع التهريب إلى غزة عبر األنفاق
  29/12/2009الخليج، 

  
  أسيرة محررة تقترن بخطيبها داخل السجن وتنتظر صفقة التبادل للزواج .38

مازالت األسيرة المحررة منى قعدان تنتظر صفقة التبادل بترقب وقلـق            :عبد الحميد مصطفى   - يةقلقيل
  .48 للزواج بخطيبها إبراهيم اغبارية المحكوم ثالثة مؤبدات، وهو من فلسطين المحتلة عام

فمن خلف قضبان السجن، وبعد عدة محاوالت نجحت األسيرة منى قعدان في عقد قرانها علـى األسـير            
منـى  . براهيم اغبارية بمهر مقداره خمسة دوالرات للتأكيد على أهمية تحرير األسرى وخروجهم للحياة            إ

ـ           إن األمل يتجدد لدى    ":" فلسطين"قعدان التي قضت سبع سنوات خلف قضبان السجون اإلسرائيلية تقول ل
 أن هنـاك شـعوراً      والجانب اإلسرائيلي، إال  " حماس"مع األنباء عن قرب عقد صفقة تبادل األسرى بين          

  .بالخوف ينتابني خشية فشل الصفقة
 29/12/2009صحيفة فلسطين، 

  
  2007 مليون دوالر خسائر قطاع الصناعات اإلنشائية منذ منتصف العام 40: غزة .39

أظهرت نتائج دراسة أعدها اتحاد الصناعات اإلنشائية، مؤخراً، حول الخسائر التـي لحقـت               :حامد جاد 
 وصوالً  2007ئية منذ فرض الحصار المشدد على قطاع غزة في منتصف العام            بمنشآت الصناعة اإلنشا  

إلى األضرار التي لحقت بهذه الصناعة إثر الحرب األخيرة أن خسارة الصناعات اإلنشائية قدرت منـذ                
 مليون دوالر شهرياً، وأن إجمالي الخسارة الناجمة عن تدمير أكثر مـن مائـة               15فرض الحصار بنحو    

  . مليون دوالر40 في قطاع اإلنشاءات خالل الحرب بلغ نحو منشأة صناعية
، وذلـك إثـر     %93وبّينت الدراسة أن نسبة البطالة بلغت في قطاع اإلنشاءات منذ فرض الحصار نحو              
  .توقف أعمال البناء، وعدم توفر المواد الخام وارتفاع أسعار ما يأتي منها عبر األنفاق

 29/12/2009األيام، فلسطين، 
  

  عشرات الفنانين العرب واألجانب يشاركون في معرض للصور : غزة .40
 افتتحت في صاالت محترف شبابيك للفن المعاصر،بمدينة غزة، وبحضور عدد مـن الشخـصيات               :غزه

والفعاليات الثقافية والفنية، وممثلي الجمعيات والمؤسسات ومراكز األبحاث ذات الصلة بالثقافة والفنون،            
غزة ذاكرة ال تزول بمناسبة مرور عام على الحـرب األخيـرة             22ح معرض   مساء األحد الماضي افتتا   

  على قطاع غزة، 
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 دولة توزعوا بين فلسطينيين وعرب وأجانب، وشـاركوا بأعمـال           12 فنانا من    45وقد استجاب للفكرة    
هـذا ووزع علـى رواد      .. تنوعت بين اللوحة والصورة الفوتوغرافية و األعمال اإلنشائية والفيديو آرت         

.. المعرض كتيبا، يضم أسماء الفنانين المشاركين وجنسياتهم وصور األعمال المشاركة فـي المعـرض             
 ويهدف هذا المعـرض إلـى       2010الذي سيستمر لمدة أسبوعين منذ االفتتاح وحتى منتصف شهر يناير           

 حفظ وتوثيق ذاكرة غزة إبان الحرب، ويلقي الضوء على معاناة الفنان الفلـسطيني فـي قطـاع غـرة                  
  . المحاصر

  29/12/2009الرأي، األردن، 
  

  وطرح عطاءات استيطانية بالقدساإلسرائيلية يدين عمليات القتل والتوغل األردن .41
 نبيل الشريف   . واالتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة د      اإلعالم قال وزير الدولة لشؤون      :بترا –عمان  

 الحكومة تدين عمليات القتل والتوغل واالقتحام       أنن   االثني أمس) بترا (األردنية األنباءفي تصريح لوكالة    
 بالتوقف فورا عن مثل هذه      إسرائيلوطالب  .  في الضفة والقطاع   اإلسرائيليالتي تمارسها قوات االحتالل     

  . واالعتداءات على الشعب الفلسطينياألعمال
طانية جديـدة فـي     وحدة اسـتي   700 بطرح عطاءات لبناء     "إسرائيل" قيام   أيضا يدين   األردن أن وأضاف

 .م وقف االستيطان فورا وااللتزام بالمواثيق الدولية واالستجابة لجهود السالإلى داعياً القدس الشرقية،
  29/12/2009الرأي، األردن، 

  
  تعليقات لبنانية متضاربة على انفجار الضاحية الذي أودى بحياة عنصرين من حماس .42

في معرض تعليقه على انفجار الضاحية الذي قتل         وليد جنبالط    أن النائب  29/12/2009الحياة،  نشرت  
حادثـة الـضاحية الجنوبيـة عمليـة        "اعتبر أن    ،)26/12(فيه عناصر من حماس مساء السبت الماضي      

تخريبية تؤكد استمرار االعتداءات اإلسرائيلية سواء من خالل االنتهاكات الجوية أم البحرية أم البرية أم               
هذا يحتم تفعيل األجهزة األمنية الرسمية المختصة       " أن   ضيفاً، م "ة كهذا العمل األمني   من خالل أعمال أمني   

   ."في مجال كشف شبكات التجسس، وسبق أن تحققت خطوات كبيرة في هذا المجال
إن األجهـزة    "النائب الكتائبي إيلي مـاروني قـال       أن 29/12/2009األخبار،  وفي السياق ذاته أوردت     

 األدلـة أن  "، الفتاً إلى    " ساعة 20اللبنانية منعت من الدخول إلى مكان االنفجار إال بعد          القضائية واألمنية   
تختفي وال نعرف ماذا حصل في ذلك الوقت، وال نريد توجيه االتهام إلى أحد، لكن أوّجه االتهـام إلـى                    

  ."السالح الموجود بين أيدي غير شرعيين يصفّون حساباتهم
ى المحكمة العسكرية القاضي رهيف رمضان، أوضح أنه كان قد حضر           لكن مفوض الحكومة المعاون لد    

إلى المكان ذاته في الليل الذي وقع فيه االنفجار، برفقة عناصر من الشرطة العسكرية في الجيش، وفتح                 
  .محضر تحقيق

سـبب   توجه رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع بالسؤال إلى وزارة الداخلية عن                فيما
وجود مكتب لحركة حماس خارج المخيمات، وعدم صدور أي بيان عن أي جهة رسمية بـشأن تفجيـر                  

ما هو وضع هذا المكتب القانوني، وانطالقاً من أي واقع هو موجود؟ ألنـه              ": وقال جعجع . حارة حريك 
األخـرى،  إذا كان من مكاتب لحماس، يجب أن توجد في أحد المخيمات الفلسطينية، على غرار المكاتب                

 شارأو. "إذ من غير المعقول أن تفتح مثالً المنظمات الفلسطينية، مكاتب لها في مختلف المناطق اللبنانية              
ثمة ثُّغراً كبيرة في سيادة الدولة على أراضيها، وما دامت هذه الثُّغر موجودة، فمن غيـر                "جعجع إلى أن    

دولة إمساكها بزمام األمور، فال أحد سيقدم لها        فإذا لم تثبت ال   . الجائز الحديث عن استقرار أمني وسياسي     
  ."المساعدات، وال أحد سيستثمر على أرضها وال حتى أهلها
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التهديد األول في هذه المرحلة     " بالقول إن    فعلّق ، النائب وليد خوري   ، عضو تكتل التغيير واإلصالح    أماو
  ."ة إلعادة خلط األوراق في الداخلليس االقتتال الداخلي، بل إسرائيل وسعيها ربما لتحريك خاليا نائم

  
  يعتصم في ذكرى الحرب على غزة اللبنانياتحاد الشباب الديموقراطي .43

رفضا للجـدار الفـوالذي العـازل مـع         "لمناسبة الذكرى األولى للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، و        
اً أمام السفارة المصرية في     القطاع، أقام اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني أول من أمس، اعتصاماً رمزي          

وقد ألقى رئيس فرع االتحاد في الضاحية رامي سلوم كلمة شّدد فيها علـى أهميـة المقاومـة،                  . بيروت
تواطؤ األنظمة العربية العاجزة ومشاركتها في ضرب المقاومة أينما وجدت، وعلى           "مسلطاً الضوء على    

 إلى فلسطين من خالل مشاركته بطريقة مباشـرة         رأسها النظام المصري المتآمر على المقاومة من لبنان       
 . "في العدوان على القطاع عبر إقفاله معبر رفح ومنع دخول المعونات

 29/12/2009السفير، 
  

  يلتقي دروز فلسطين المحتلة ويدعم رفضهم للخدمة اإللزاميةجنبالط وليد  .44
 للعـرب   اإلجبـاري لتجنيـد    استئناف جهوده لدعم القوى والشخصيات الوطنية التي تعارض ا         إطارفي  

وفـداً مـن    ) قبـرص ( في ليماسول    أمسوليد جنبالط   اللبناني  الدروز في فلسطين المحتلة، التقى النائب       
 رئـيس   اإلسـرائيلي والنائب العربي في الكنيست     " لجنة التواصل القومي  " في   األعضاءالمشايخ الدروز   

 فـي   ة فاعور والنائب مروان حمـاد     أبوئل  شارك الوزير وا   .سعيد نفاع " االحرار العرب الدروز  "حركة  
   . في عمان2001 منذ انطالق حركة التواصل هذه في لقاء جامع انعقد عام األوسعاللقاء، الذي هو 
ـ    فـي فلـسطين     األحـرار  التوصل مع الدروز العـرب       أهميةنؤكد بهذا اللقاء    ": "النهار"وقال جنبالط ل

 نسبة االمتنـاع عـن      آن المقدمة من النائب نفاع      األرقامنت  ونالحظ ان هذه اللقاءات مهمة، وبيّ     . المحتلة
 فـي   63.7إلـى    من دروز فلسطين تزداد ووصـلت        اإلسرائيلي في الجيش    اإلجباريةالخدمة العسكرية   

 تؤكـد   إذ في هذه الحركة السياسية والثقافية،       أهميتها نفّاع في سوريا لها      األستاذلقاءات   "أنوأكد   ".ةالمائ
  .وأخيرا أوال المعوقات، فنحن عرب أو كانت الحواجز الصهيونية أياًبة الدروز  عرووأبدا أخيرا

 فـي الجـيش     اإللزامية رفع نسبة رافضي الخدمة      تهدف إلى هذه الحركة    أن    فاعور أبو الوزير   وأوضح
هذه ف. تعني لهم الكثير  : " فاعور أبو أجاب؟  إليهم في الداخل  تعني هذه اللقاءات بالنسبة     عما  و ".اإلسرائيلي

 عندما فرضت الخدمة    1956 منذ   أي طويلة،   أعوام قبل اتصالنا بها، منذ      أساساًالمجموعة كانت تتحرك    
 لها احتضان قومي عبر تحـرك  أصبح عمليات الرفض هذه     أنوالفارق اليوم هو    .  على الدروز  اإللزامية

  ". الداخل المحتلألبناء التي تعني الكثير تهالنائب جنبالط، لرمزي
  29/12/2009النهار، 

  
 تنعى أنيس صايغأخرى  وأحزابالحزب السوري القومي االجتماعي وحزب اهللا  .45

 أنيس صايغ نفتقد رجال     .برحيل المناضل والمفكر الفلسطيني الكبير د     "، انه    له  في بيان  ،حزب اهللا  اعتبر
لعمـل  نذر حياته من أجل فلسطين والقدس، وأمضى عمره رائدا من رواد النضال الفكري والسياسي وا              

الميداني في مواجهة المشروع الصهيوني وكيانه الغاصب، ما دفع العدو الصهيوني لتنفيذ محاولة اغتيال              
: وأضـاف . "آثمة بحقه تركت آثارها على جسده رافقته طيلة حياته كوسام للتضحية والعطاء دون حساب             

ن الشعب الفلسطيني بواجـب     إننا في حزب اهللا إذ نتقدم من أسرته ومن فصائل المقاومة الفلسطينية، وم            
 . العزاء، فإننا على ثقة ويقين بأن نضاله وفكره وتجربته ستبقى حاضرة في قلوب المجاهدين وعقولهم
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يشكل خسارة  "النائب أسعد حردان، أن رحيل صايغ،       " الحزب السوري القومي االجتماعي   "واعتبر رئيس   
ن الذين نذروا أنفـسهم دفاعـاً عـن فلـسطين           كبيرة، للحزب وفلسطين واألمة، ألنه من الرجال النادري       

 ". واألمة
إن الراحل الكبير كان علما من أعـالم الفكـر          :  محمد المجذوب  .د" المنتدى القومي العربي  "وقال رئيس   

 . العربي المتحرر والمتجدد، أمضى حياته في خدمة القضية الفلسطينية والقضايا العربية
المستقبل "أول رئيس تحرير لمجلة     (الذي عرف الراحل الكبير     "،  "ةمركز دراسات الوحدة العربي   "كما نعاه   
علماً من أعالم الفكر العربي المتحرر والمتجدد، ومناضالً في خدمة القضية الفلسطينية            ) 1978،  "العربي

المؤسسة الوطنية للرعايـة    "و" المؤتمر الدائم لمناهضة الغزو الثقافي الصهيوني     "ونعاه  ". والقضايا العربية 
 ".  الجتماعية والتأهيل المهنيا

 29/12/2009السفير، 
  

  في لبنان" الجماعة اإلسالمية"المصري أميناً عاماً لـإبراهيم  .46
بدأت االنتخابات التنظيمية للمكاتب المركزية في الجماعة مطلع شـهر          "أنها  " الجماعة اإلسالمية "أعلنت  

ـ        ، حيث كانت أولى مهام مجلس الشورى       "الجماعة"كانون األول الجاري، وذلك التزاماً بالنظام الداخلي ل
الذي يمثل المحافظات اللبنانية انتخاب األمين العام الجديد للجماعة، فانتخب إبراهيم المصري أميناً عاماً،              

 أنه  إلىوأشارت في بيان أمس،      ".محمد عمار نائباً لألمين العام وعزام األيوبي رئيساً للمكتب السياسي         و
اورات في األطر التنظيمية واتباع اإلجراءات المعتمدة قرر مجلـس الـشورى اعتبـار              بعد إجراء المش  "

العام، الذي سيعقد بعد ثالثة أشهر مـن  " الجماعة"األمين العام السابق الشيخ فيصل مولوي رئيساً لمؤتمر      
  ". بداية المرحلة التنظيمية، من أجل أن يناقش ويجيز الخطة العامة

  29/12/2009المستقبل، 
  

  عمرو موسى يدافع عن بناء الجدار الفوالذي .47
دافع األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عن موقف القاهرة إزاء بناء الجدار : القاهرة

، مؤكداً أهمية إقامة حوار "إسرائيل"الفوالذي على الحدود مع قطاع غزة، وأشاد بموقف إيران تجاه 
وفي مؤتمر صحافي سنوي . د مدة واليته كأمين عام للجامعةعربي معها، ولوح بعدم رغبته في تجدي

 دافع موسى بدبلوماسية 2009عقده، أمس، في مقر األمانة العامة للجامعة في القاهرة حول حصاد سنة 
الجدار المصري "عن الجدار الفوالذي الذي تبنيه مصر على حدودها مع قطاع غزة، مشيراً إلى أن 

، مؤكداً أن " مطروحاً على أي مؤسسة رسمية سواء الجامعة أو غيرهاموضوع مطروح صحافياً، وليس
  ".سيادة أي دولة موضوع مسلم به"

الذين يتابعون موضوع بناء الجدار، ال يتابعون قيام مصر "وقال، في رده على أسئلة الصحافيين، إن 
  ".ضرورة أن يكون هناك منفذ عربي ألهل غزة"، وأكد "بفتح معبر رفح
ضرورة مساندة كل حركة " القوافل اإلنسانية التي تريد دخول غزة، شدد موسى على وحول موضوع

  ".تريد فقط وجود تصاريح معينة وإتباع طرق معينة"، الفتاً إلى أن القاهرة "إنسانية لمساعدة أهل غزة
، "يالًصيغة المبادرة العربية لن تبقى طو"على صعيد آخر لّوح موسى بسحب المبادرة العربية، وقال إن 

ستكون أحد الموضوعات المهمة التي ستطرح في االجتماع المغلق للقادة والرؤساء العرب "الفتاً إلى أنها 
  ".في القمة المقبلة في ليبيا

وواصل موسى انتقاداته لحركة حماس، لكنه خفف من لهجته تجاهها، وجدد مطالبته لها بالتوقيع على 
  ".تح التي استجابت ووقعت على االتفاقيةالوثيقة المصرية، مشيدا بـموقف حركة ف
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وقلل موسى من أهمية السيطرة اإلسرائيلية على موارد المياه العربية، وقال إن الموضوع يتم التعامل 
تقوم بمناورات ومؤامرات، لكن ال يمكنها أن " إسرائيل"دولة عظمى، مشيراً إلى أن " إسرائيل"معه كأن 

  .ة على الموارد المائية العربيةتعكر صفو مياه النيل، وال السيطر
  29/12/2009الخليج، 

  
  ال يفترض بغزة أن تبقى سجناً مفتوحاً: أنقرة .48

أعرب وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، أمس، عن تضامنه مع قطاع غزة، ): آي.بي. يو(
أنباء األناضول أن وذكرت وكالة ". سجناً مفتوحاً"داعياً إلى فك الحصار عنها ألنه ال يفترض أن تبقى 

داوود أوغلو زار السفارة الفلسطينية في أنقرة في الذكرى السنوية األولى للحرب على غزة والتقى 
وقال أوغلو للصحافيين إنه زار . السفير الفلسطيني نبيل معروف ووقع في سجل كبار الزوار في السفارة

بر انه من المقبول أن نشهد مأساة إنسانية نحن ال نعت"وأضاف . السفارة للتعبير عن التضامن مع فلسطين
رغم مرور سنة، ما يزال الوضع في غزة يزداد جدية من الناحية "وتابع أنه ". من هذا النوع في منطقتنا

اإلنسانية، فقد بدأ موسم الشتاء وعشرات اآلالف في غزة من دون مأوى ومدارس، وال فرصة للبناء أو 
ستستمر "وقال ". سجناً مفتوحاً أو نوعاً من الغيتو" بغزة أن تبقى وشدد على انه ال يفترض". الترميم

  ". تركيا في القيام بكل شيء ممكن لتحسين األوضاع في المنطقة
  29/12/2009الخليج، 

  
  علماء الدين ينددون ببناء الجدار الفوالذي: مصر .49

لذي تقوم الحكومة المصرية في ندد العديد من علماء الدين بالجدار الفوالذي ا:  حسام أبو طالب-القاهرة 
. الوقت الراهن ببنائه من أجل إحكام الحصار على مليون ونصف مليون فلسطيني من سكان القطاع

  .واعتبر هؤالء الصمت على بناء الجدار خيانة
، أكد الشيخ يوسف البدري أن اإلسالم ال يقر للمسلم بأي حال "القدس للعربي"وفي تصريحات خاصة لـ

ودعا البدري لضرورة . حصار أخيه المسلم مهما كانت المبررات التي يسوقها أي طرفمن األحوال 
  .إنهاء الحصار الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الصابر والمحتسب منذ حقب زمنية بعيدة

نصر فريد واصل مفتي مصر السابق حصار الشعب الفلسطيني، مشدداً على . وفي ذات السياق انتقد د
لشعوب العربية واإلسالمية مسؤولة عن دعم ذلك الشعب الذي يدافع عن أرضه وعن أن الحكومات وا

واعتبر واصل حصار الفلسطينيين بأنه أمر ال يقره الشرع بأي . المسجد األقصى ضد أعتى قوة بشرية
  .حال من األحوال

خطوة تجر غضب وندد الداعية اإلخواني الشهير حازم صالح أبو إسماعيل ببناء السور واعتبر أن تلك ال
  .وظلماً بيناً لسكان قطاع غزة" إسرائيل"السماء على األمة وان وجود السور يمثل خدمة جليلة لـ

كما نددت جبهة علماء األزهر بالجدار معتبرة إياه بمثابة الحرب على اإلسالم والمسلمين وعون لألعداء 
  .مة اهللا ورسولهمن أجل كسر إرادة الفلسطينيين الذين يجاهدون من اجل إعالء كل

من جانبه أدان االتحاد العالمي لعلماء المسلمين بناء الحكومة المصرية الجدار الفوالذي بين رفح وقطاع 
وأكد اإلتحاد أن بناء مثل هذا الجدار محرم شرعاً؛ ألنه يهدف إلى إعطاء الشرعية للعدو . غزة

لشعبية للضغط عليه وإذالله في وجه الصهيوني في حصار قطاع غزة، ويعمل على سد كل المنافذ ا
  .األجندة الصهيوأمريكية

  29/12/2009القدس العربي، 
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  إنشاء الجدار الحديديدعاوى قضائية لوقف : مصر .50
يشهد مجلس الشعب المصري في الوقت الراهن منافسة محمومة بين :  حسام أبو طالب-القاهرة 

وقد أقام . جل تقديم استجوابات لوقف بناء الجدارعشرات األعضاء من كتلتي المعارضة والمستقلين من أ
عضو مجلس الشعب المصري محمد العمدة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة، 

  .طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إنشاء الجدار الحديدي بين مصر وقطاع غزة
ناء ذلك الجدار وصمة عار في جبين وفي تصريحات خاصة أكد محمد العمدة أن قيام النظام بب

  .المصريين حكومة وشعباً، مطالباً بضرورة التحرك على كافة المسارات من أجل وقف ذلك الجدار
  29/12/2009القدس العربي، 

 
   بعدم احترام تعهداتهمفي القاهرةالذين يواصلون اعتصامهم النشطاء   يتهمحسام زكي .51

 باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي، النشطاء اتهم المتحدث:  وكاالت– جمال إبراهيم
صل عربي الذين يواصلون اعتصامهم أمام السفارة الفرنسية في القاهرة، بعدم احترام أالفرنسيين من 

دخلوا مصر بتأشيرات سياحية، وفي ذهنهم القيام بنشاط سياسي عن طريق تنظيم " إنهموقال . تعهداتهم
  ." مصر وهذا يخالف شروط دخولهممسيرة سياسية على أرض

 يحملون مساعدات للفلسطينيين في غزة غير صحيح، فهذه أنهمادعاء هؤالء النشطاء " إنوقال 
المساعدات التي يتحدثون عنها عبارة عن طعام وبعض األدوية التي اشتروها من متاجر القاهرة، ولكن 

ة ومعظمها من تركيا، ولذلك فإن المنظمين هي التي تحمل المساعدات الكبير" 3شريان الحياة "قافلة 
  ." هذا الموضوع يريدون حّلاألتراك

  29/12/2009االتحاد، اإلمارات، 
 

 " معاريف"وزارة اإلعالم المغربية تتلقى طلب اعتماد مراسل صحافي لها في المغرب من صحيفة  .52
ة، أن الوزارة تلقت المغربي) اإلعالم(أكد مصدر رسمي في وزارة االتصال :  مريم ورضي-الرباط 

اإلسرائيلية تطلب فيها من الوزارة اعتماد الصحافي نعام شمعون نير " معاريف"بالفعل رسالة من صحيفة 
 .مراسالً للصحيفة في المغرب

  29/12/2009الشرق األوسط، 
  

  واشنطن وأوروبا تعارضان بناء مستوطنات يهودية جديدة في القدس الشرقية .53
باسم البيت األبيض روبرت غيبس أمس أن الواليات المتحدة تعـارض بنـاء             أعلن المتحدث   : هونولولو

، داعيا إلى إجراء مفاوضات حـول مـستقبل تلـك           1967مستوطنات يهودية جديدة في القدس الشرقية       
وضع القدس هو من قضايا الحل النهائي التي يجب حلها من قبـل             "وأضاف إن   . المنطقة المتنازع عليها  
  ". اوضات وبدعم من المجتمع الدوليالطرفين من خالل مف

 مستوطنة جديدة   700عن اعتزامها بناء نحو     " إسرائيل"وأعرب االتحاد األوروبي عن امتعاضه إلعالن       
وذكرت شبكة تلفزيون هيئة اإلذاعة البريطانية أمس، أن السويد بوصـفها الـرئيس             . في القدس الشرقية  

الصدد أن االتحاد يرى أن إقامة مستوطنات علـى ارض          الحالي لالتحاد األوروبي أعلنت في بيان بهذا        
  ".إجراء غير مشروع طبقاً لنصوص القانون الدولي"محتلة يعتبر 

29/12/2009المستقبل،   
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  في الضفة" عمليات التوغل التي تزعزع االستقرار"الجيش اإلسرائيلي بوقف فرنسا تطالب  .54
في " عمليات التوغل التي تزعزع االستقرار    "وقف  طالبت فرنسا الجيش اإلسرائيلي ب    ): أ ف ب   (-باريس  

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو، خـالل         . الضفة الغربية مثل عملية االقتحام في نابلس      
ندعو الجيش اإلسرائيلي إلى وقف عمليات التوغل في        "مؤتمر صحافي رداً على سؤال حول هذه العملية         

  ".عتبرها مزعزعة لالستقرار وتأتي بنتيجة عكسيةالتي ن" الحكم الذاتي"مناطق 
29/12/2009الحياة،   

  
   تعود إلى سوريا"شريان غزة" قافلة .55

التي تحمل مساعدات الى قطاع ” 3شريان الحياة “قرر القائمون على قافلة ): وكاالت (– جمال إبراهيم
سي مشاركون في القافلة،  ناشط فرن300غزة، العودة الى سوريا، ثم من الالذقية الى العريش،ونظم 

  . اعتصاما في القاهرة امس،احتجاجا على قيام السلطات المصرية بمنعهم من العبور الى غزة
واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي، النشطاء الفرنسيين من اصل عربي 

دخلوا “وقال انهم .  احترام تعهداتهمالذين يواصلون اعتصامهم أمام السفارة الفرنسية في القاهرة، بعدم
مصر بتأشيرات سياحية، وفي ذهنهم القيام بنشاط سياسي عن طريق تنظيم مسيرة سياسية على أرض 

  .”مصر وهذا يخالف شروط دخولهم
ادعاء هؤالء النشطاء انهم يحملون مساعدات للفلسطينيين في غزة غير صحيح، فهذه “وقال ان 

نها عبارة عن طعام وبعض األدوية التي اشتروها من متاجر القاهرة، ولكن المساعدات التي يتحدثون ع
هي التي تحمل المساعدات الكبيرة ومعظمها من تركيا، ولذلك فإن المنظمين ” 3شريان الحياة “قافلة 

  .“االتراك يريدون حل هذا الموضوع 
صرية، أمام نقابة المحامين واحزاب المعارضة الم” كفاية“وفي االطار نفسه،تظاهر العشرات من حركة 

  . المصرية في القاهرة مساء االحد، ضد الجدار الفوالذي الذي تقيمه مصر على الحدود مع قطاع غزة
 كيلومترات على الحدود 10وكانت تقارير قد تحدثت عن قيام مصر ببناء سياج فوالذي بطول حوالي 

ع التهريب عبر األنفاق إلى قطاع  مترا تحت سطح األرض، لمن30مع قطاع غزة، وبعمق يصل إلى 
  . غزة الذي يواجه حصارا إسرائيليا مشددا منذ عامين ونصف

التي تنقل مساعدات انسانية وطبية لقطاع غزة، والعالقة في ” 3شريان الحياة “وقرر القائمون على قافلة 
 العريش عبر الالذقية، ميناء العقبة االردني منذ أيام، العودة الى سوريا استعدادا لدخول مصر من ميناء

  . بعدما رفضت السلطات المصرية دخولها من ميناء نويبع
واعلنت وزارة الخارجية المصرية الخميس، ان القافلة لن يسمح لها بدخول مصر من ميناء نويبع على 
. البحر االحمر، وهي الطريق االقصر، وانما عليها ان تدخل من ميناء العريش على البحر المتوسط

ول الى العريش، كان يتحتم على القافلة الدوران حول شبه جزيرة سيناء وعبور قناة السويس قبل وللوص
  .الوصول الى الساحل المتوسطي

29/12/2009االتحاد، اإلمارات،   
  

  ولى لحرب غزةفي الذكرى األ "إسرائيل" بالضغط على  حكومتهمنواب بريطانيون يطالبون .56
ن في مجلس العموم البريطاني عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني          عبر نواب بارزو  :  هيام حسان  -لندن  

على القطاع، وذلك في رسـالة مفتوحـة        " إسرائيل"في قطاع غزة في الذكرى األولى للحرب التي شنتها          
  .عمدوا إلى نشرها األحد
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خـر  وطالب النواب وغالبيتهم من حزب الديمقراطيين األحرار الذي يتزعمه نيك كليغ الذي وقع هو اآل              
من أجل إرغامها على احترام القانون      " إسرائيل"على الرسالة، الحكومة البريطانية بممارسة الضغط على      

  .الدولي ووقف ممارساتها العدوانية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة
وأجمل النواب في رسالتهم صورة األوضاع المأسوية التي خلفتها الحرب على قطاع غزة والتي ما تزال                

  .ائمة حتى بعد مرور عام عليهاآثارها ق
وقال النائب ريتشارد بيردن الذي يترأس شبكة تضم المجموعات البرلمانية الصديقة لفلسطين تعليقاً على              
الرسالة إن المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة ليست نتاج كارثة طبيعية بل بـسبب قـرار                  

 وأن ترفـع    1860لقرار مجلس األمـن رقـم       "  إسرائيل"سياسي يمكن وضع حد له، مطالباً بأن تذعن         
الحصار عن قطاع غزة وتسمح بدخول المساعدات اإلنسانية ومواد البناء من أجل إعادة إعمار ما دمرته                

  .العام الماضي
وأعرب مجلس التفاهم العربي البريطاني الذي عمد إلى نشر الرسالة على موقعه أن الرسالة التي وجهها                

مدى القلق الذي يحملونه تجاه الشعب الفلسطيني في غزة، معرباً بدوره عن أمله فـي أن                النواب تعكس   
من أجل احترام القـانون الـدولي وإنهـاء         " إسرائيل"تمارس الحكومة البريطانية ضغوطات حقيقية على       

  .التي تفرضها على الفلسطينيين في غزة" العقوبات الجماعية"
29/12/2009القدس العربي،   

  
  يونانية لفك حصار غزةمسيرة  .57

انطلقت المسيرة اليونانية لفك الحصار عن قطاع غزة وذلك عبـر مطـار أثينـا               :  شادي األيوبي  - أثينا
نـت  .وفي حديث للجزيرة  . الدولي لتلتقي بسائر المجموعات والناشطين الدوليين المطالبين بفك الحصار        

 ناشط من أربعين دولـة      1400أن حوالي   قال الناشط المعروف فاغيليس بيساياس المشارك في المسيرة         
 وأوضح بيساياس أنـه فـي       .سيكونون قريبا في القاهرة، ليعطوا حضورهم القوي في المسألة الفلسطينية         

حال عدم السماح للمسيرة بالمرور فسيكون خيار الناشطين البقاء في مصر للقيام بعمليات احتجاج مختلفة               
  . على غزةللفت األنظار إلى خطورة الحصار المفروض

28/12/2009نت، .الجزيرة   
  

  دول من العالم تتضامن مع غزة .58
تواصلت فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني في ذكرى مرور عام على الحرب اإلسرائيلية             : وكاالت

وقد تجمع متظاهرون في مسيرة جابت شوارع مانهاتن في نيويـورك تأييـدا للـشعب            . على قطاع غزة  
، ا بالحصار اإلسرائيلي على غزة، ونقلت رويترز عن مشاركين في تلك المسيرات           حيث نددو ، الفلسطيني

عبروا فيها عن توقعات بإمكانية تحقيق السالم، وفي القاهرة احتشد العشرات من األوروبيين أمام السفارة               
رطة وفي لندن تـصدت الـش     . الفرنسية ومقر األمم المتحدة للمطالبة بالسماح لهم بالعبور إلى قطاع غزة          

البريطانية لمتظاهرين أمام السفارة اإلسرائيلية بعد أن حاول عشرات الشبان التقدم نحو بوابة السفارة في               
وسفير فلسطين  ) البرلمان(وشارك في االحتجاج أعضاء في مجلس العموم البريطاني         . محاولة القتحامها 

يهودية، وممثلون لعـدد مـن      في بريطانيا مناويل حساسيان وممثلون عن مؤسسات إسالمية ومسيحية و         
  . الهيئات والمنظمات واتحادات عمالية وطالبية وأحزاب سياسية

28/12/2009نت، .الجزيرة  
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  تضرب عن الطعام احتجاجاً على موقف القاهرة" الهولوكوست"ناجية من  .59
جاجاً على  أعلنت سيدة نجت من المحرقة النازية ضد اليهود إضراباً مفتوحاً عن الطعام احت            ): يو بي آي  (

وقـال منظمـو    . رفض السلطات المصرية السماح لمسيرة دولية بالتحرك إلى قطاع غزة لكسر الحصار           
بـدأت إضـرابا عـن الطعـام     )  عاما85(في بيان، أمس، ان هيدي ايبشتاين " مسيرة غزة نحو الحرية "

أهلها فـي ذكـرى    دولة العبور إلى غزة تضامناً مع 42احتجاجا على رفض القاهرة السماح لوفود نحو       
  . المحرقة

29/12/2009الخليج،   
 

  بخمسة ماليين يورو" األونروا"االتحاد األوروبي يدعم  .60
أعلن االتحاد األوروبي، أمس،  تقديم منحة مالية قدرها خمسة ماليين يـورو لـدعم القطـاع                 ): أ.ب.د(

  ".ونروااأل"الصحي التابع لوكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
كـارين أبـو   " ونروااأل"ووقّع االتفاقية ممثل االتحاد األوروبي كريستيان برجر مع المفوض العام لوكالة        

إن :"وقال برجر في مؤتمرٍ صحافي عقب توقيع االتفاقيـة          . زيد في إحدى عيادات الوكالة في مدينة غزة       
همة في التخفيف عن أهالي قطاع غـزة         للمسا االمنحة المالية ستوجه لدعم القطاع الصحي التابع لألونرو       

  "".اإلسرائيلي"جراء الحصار 
األزمة المالية التي تعاني منها     "أن  : بدورها قالت أبو زيد التي تستعد لترك منصبها نهاية الشهر الجاري          

الوكالة عكست بعضا من مشاعر األسى واإلحباط التي يعاني منها الالجئون في قطاع غزة وباقي مناطق                
  ".واألردن وسوريا والضفة الغربيةونروا في لبنان األعمليات 

29/12/2009الخليج،   
 

 تنفي اتهامات بتوزيع طحين فاسد في الضفة وتدعو للتحقيق " األونروا" .61
كشف منسق لجان الخدمات في منطقة نابلس وشمال الـضفة الغربيـة إبـراهيم              : عاطف دغلس -نابلس  

اليوم كميات كبيرة من الطحـين      ) األونروا( الفلسطينيين   صقر عن توزيع وكالة غوث وتشغيل الالجئين      
وقال صقر إن التوزيع يأتي ضمن الخطة الخاصة وتشمل ثالث          . على الالجئين " منتهي الصالحية "الفاسد  

وعبر صقر في حديثـه عـن       . مناطق في شمال الضفة وهي طولكرم وجنين ومخيم بالطة شرقي نابلس          
كمـا حمـل    . لجان الخدمات لن تسمح بالتهاون بـأرواح المـواطنين        استيائه من هذا العمل، مؤكدا أن       

من جهته، نفى مسؤول وحدة االتصال والتواصل اإلعالمي في وكالـة           . المسؤولية كاملة لوكالة الغوث   "
لو فرضـنا جـدال     "وقال  . الغوث كاظم أبو خلف أن تكون الوكالة قد وزعت طحينا فاسدا على الالجئين            

  ".لغوث ستباشر على الفور بتدارك الخطأ وسحب الطحين واستبدال آخر بهحصول ذلك، فإن وكالة ا
إذا ثبت أن هـذا     "ولفت إلى أن الوكالة لديها من اإلجراءات ما يكفي لمحاسبة ومعاقبة أي من المسؤولين               

مع مثل هذه االتهامـات وكانـت كلهـا محـض           "، غير أنه أشار إلى أنهم سبق وتعاملوا         "األمر صحيح 
  ".أخطاء

28/12/2009نت، .زيرةالج  
  

 االنفجار والغبار  .62
 جورج علم

حّرك انفجار حارة حريك مجموعة من المخاوف والهواجس التي سبق لرئيس الجمهورّية العماد ميشال 
كانت "ويقول وزير مطلّع . سليمان أن صارح بها ضيفه الفلسطيني الرئيس محمود عّباس قبل أسابيع
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ت الفلسطينّية من الخارج الى داخل المخيمات، وتصدير ما يعتمل في كلمة السر التحذير من نقل الخالفا
 . "!الى الخارج؟) المخيمات( الداخل 

اإلعالمّية، حيث أدرجها في خانة : وسارع لبنان الرسمي يومها الى التعاطي مع الزيارة من زاويتين
 "فتح"لم ترسمل حركة الحوار دعماً للسلم األهلي، وعملّية، حيث اكتشف سريعاً هشاشتها، كونها 

 إلى اتخاذ أقصى درجات "حماس"وأنصارها بأي رصيد إضافي، فيما دفعت ببعض الفصائل مثل 
 . االستنفار تحّوطاً لنتائجها

وأدى انفجار حارة حريك الى موجة من ردود الفعل، بدأت من رأس هرمّية السلطة، لتستقر على 
 . يات الناشطة في المجتمع المدنيمستوى الفعاليات السياسّية والحزبّية والمرجع

، حيث عاد الكالم عن المربعات "غب الطلب"وأدت هذه الردود الى رفع الغبار عن الشعارات التي هي 
األمنّية، وعن السالح الالشرعي داخل المخيمات وخارجها، وعن مصير السيادة، وبسط الدولة نفوذها 

 . 1559الرقم على كامل أراضيها، وفق ما أوصى القرار الدولي 
ويترك بعض الدبلوماسيّين للتحقيق الرسمي أن يقول الكلمة الفصل في الحادث، ومدى الجدّية في توفير 
عناصر الربط ما بينه والضجة المثارة حول مصير القرار الدولي، وما إذا كان هناك من توّرط خارجي 

بنانّية ملّحة ما دام أن هناك مربعات  يبقى حاجة ل1559في افتعال حادث االنفجار لتبرير القول إن الـ
أمنّية خارج إطار السيادة الوطنّية، وما دام ان هناك سالحاً غير شرعي يتحّرك بحرّية من دون أي 

 . رادع
ويربط هذا الفريق من الدبلوماسيّين بين ما يرّوج له رئيس الجمهورّية منذ مّدة لجهة تأكيده على الهدوء 

 األمنّية التي بدأت تظهر على السطح بعيد تأليف حكومة "الفقاقيع"لبنان، وبين واالستقرار الذي ينعم به 
 نائباً، بدءاً بإطالق الرصاص على حافلة الركاب 121الوفاق الوطني، ونيلها الثقة المرحرحة بأكثرّية 

ئر في عكار، مروراً بإلقاء القبض على مجموعة من الفلسطينيين في منطقة بعلبك ينقلون أسلحة وذخا
في الجنوب غير ) تي. ان. تي(وأمواالً الى أحد المنازل، الى اكتشاف صندوقين من المواد المتفجرة 

معّدة للتفجير، الى بعض الحوادث المخلّة باألمن في بعض المخيمات، وصوالً الى انفجار الضاحّية الذي 
ه تنطوي على خلفيات ، ليصّح االستنتاج بأن الرسائل األمنّية هذ"حماس"ذهب ضحيته عنصرين من 

سياسّية ليس الغرض منها إحراج الرئيس فقط، وال إظهار االستقرار على أنه مبنّي وقائم على أرضّية 
هشّة يسهل استهدافها او اختراقها، بل الربط أيضا بين مجموعة من المستجدات التي تشكّل تحديات 

وإذا كان في الخارج . ر التي ينعم بها لبنانحقيقّية ألطراف خارجّية ال تتفق مصالحها مع أجواء االستقرا
، ففي الخارج أيضاً من هو "حزب اهللا"من هو ممتعض من تأليف حكومة الوفاق الوطني بمشاركة 

ممتعض من زيارة رئيس الجمهورّية الى واشنطن، ومن زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى 
 . ، والصفحة الجديدة التي فتحت مع دمشق1559دمشق، ومن محاولة إحداث فك ارتباط ما بين القرار 

  29/12/2009السفير، 
  

  من غزة إلى الضاحية مرورا بنابلس : "إسرائيل"رسائل  .63
 عريب الرنتاوي

ألقت العملية اإلسرائيلية اإلجرامية في نابلس، بظالل كئيبة وكثيفة فوق رؤوس القيادتين السياسية 
اإلعدام التي جرت بدم بارد لثالثة من كوادر فتح، وفي ظروف واألمنية للسلطة الفلسطينية، وشبح عملية 

غير قتالية على اإلطالق، ما زال يطارد المحللين السياسيين الذين أجهدوا أنفسهم خالل اليومين الفائتين 
 .لإلجابة على أسئلة العملية وتساؤالتها

 على "إسرائيل"ت التي ستقدم لنمط من العمليا" بروفة"سياسيا، ثمة من يخشى أن تكون هذه العملية، 
وتدمير مؤسسات السلطة والعودة " خلط األوراق: "تنفيذها في قادمات األيام، والهدف المباشر وفقا لهؤالء
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عملية "، أما الهدف غير المباشر، أو بعيد المدى، فهو االنسحاب من "غياب الشريك الفلسطيني"لمعزوفة 
رامية لصياغة مرجعية لهذه العملية، وتحويلها صوب الجانب وإعادة توجيه الضغوط الدولية ال" السالم

بمنجزاته األمنية وإنجازه استحقاقات المرحلة األولى من خريطة " المفاخرة"الفلسطيني الذي ال يكف عن 
 .الطريق

الذين يفتخرون "أمنيا، تثير هذه العملية المخاوف من انهيار األجهزة األمنية، ووفقا لقدورة فارس فإن 
هم أنشأوا أجهزة أمنية قوية خالل عامين، يمكن أن يروا كل شيء ينهار في أسبوع أو لحظات، بسبب بأن

 ".تصرف ال أخالقي كإعدام الناس أمام عائالتهم كما حدث في نابلس
الباب النتفاضة ثالثة، صحيح أن شروطها " جريمة نابلس"وأمنيا أيضا، يمكن أن تفتح أحداث من طراز 

 قال فارس محقا، لكن هنالك مؤشرات وإرهاصات تدل على أن الناس قد ال يحتاجون لم تنضج بعد كما
إلى وقت طويل قبل أن يقرروا الخروج إلى الشوارع وامتشاق الحجارة والهروات وربما األسلحة، ولعل 

والثأر من هتافات ضد السلطة والمطالبة بحلها والتنسيق األمني " تشييع الشهداء الثالثة"ما جرى في أثناء 
منذ أزيد من " غسيل دماغ"للشهداء، ما يمكن اعتباره أول غيث التحوالت في الضفة الخاضعة لعملية 

 .ثالث سنوات
إذن، ثمة رسالة سياسية أولى كامنة وراء العملية اإلرهابية في نابلس، تبني على ما سبق لعاموس يادلين 

 في محاضرة أمام معهد بحوث األمن القومي رئيس شعبة االستخبارات في الجيش اإلسرائيلي أن نطق به
، األول "كيانين فلسطينيين" تواجه التحدي من "إسرائيل"في جامعة تل أبيب قبل أيام، عندما اعتبر أن 

وفرضها من جانب واحد ) ومرجعياته(سياسي ويتركز في الضفة، ويسعى إلقناع المجتمع الدولي بحلوله 
ع في غزة، ويتجلى في تنامي مقدرات حماس والمقاومة العسكرية ، والثاني أمني ويتجم"إسرائيل"على 

 .والقتالية
" األمن واالستقرار"رسالة دامية بربرية في مواجهة التحدي السياسي، وإذا كان " جريمة نابلس"وإذا كانت 

في الضفة هو هدف هذه الرسالة، فإن جريمة قتل العمال الثالثة على مقربة من حاجز إيريتز، هي 
في غزة، وإلى حكومة حماس التي تقف وراءها " التهدئة"الة الدامية البربرية الثانية، والموجهة إلى الرس

وترعاها، أما الرسالة الدامية الثالثة، فقد بلغت حماس وحزب اهللا على حد سواء، في قلب الضاحية 
 تستهدف قياديين من الجنوبية، بالعملية اإلرهابية التي حملت بصمات الموساد، والتي قيل أنها كانت

 .الحركة، أسامة حمدان وعلي بركة، أحدهما أو كالهما، لكنها أودت بحياة ثالثة مناضلين آخرين
في تفسير موجة الرسائل اإلسرائيلية الدامية الممتدة من غزة جنوب فلسطين إلى حارة حريك جنوبي 

ماع لقيادة ميريتس أمس األول، بيروت مرورا بنابلس، يمكن العودة إلى ما قاله يوسي بيلين في اجت
بين نتنياهو وجورج ميتشيل " اتفاق مرجعية"عندما كشف عن معلومات حول قرب التوصل إلى مسودة 

بها وفقا لبيلين، أن تكون مظلة الستئناف المفاوضات وتخطي عقبة ) المرجح(يمكن بعد قبول عباس 
جاه اليمين في كل مرة يضطر فيها التخاذ إن نتنياهو يخطو خطوة بات: تجميد االستيطان، يقول بيلين

، فهو جّمد االستيطان لعشرة أشهر، بيد أنه استثنى القدس وثالثة آالف )اليسار(خطوة باتجاه األمريكيين 
في االنفاق الحكومي إلى غير ما ) األفضلية(وحدة قيد االنشاء وأعطى المستوطنات النائية مكانة األولوية 

ة لليمين والمستوطنين، ونضيف إلى ما قاله بيلين، بأن نتنياهو الذي يتجه هنالك من خطوات استرضائي
ضبابية وملتبسة بخصوص الدولة والحدود وخط الرابع من حزيران والقدس " مرجعية"للقبول بورقة 

والالجئين، استجابة لطلب اإلدارة األمريكية وأوروبا والمعتدلين العرب والفلسطينيين، سيأخذ خطوات 
حكام القبضة على القدس وتسريع أعمال البناء فيها، وافتعال مشاكل مع السلطة في رام اهللا باتجاه إ

وحماس في غزة، ودائما بهدف وضع هذه األطراف في زاوية ضيقة، إلحراجها توطئة إلخراجها عن 
طورها أو إخراج األوضاع لديها من دائرة التحكم والسيطرة، وسعيا لإلفالت من قبضة الضغوط 
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نصل من االلتزامات واالستحقاقات، وحفاظا على وحدة الحكومة واالئتالف، واسترضاء للقواعد والت
 .اليمينية

نحن ال ندري كم عملية أخرى مثل عملية نابلس، يمكن للسلطة وبنيانها األمني والمؤسساتي الهش أن 
، ولحركة فتح باألخص، يحتمال، واألهم كم من هذه االستفزازات يمكن للرأي العام الفلسطيني في الضفة

األذرع والكتائب " أن تشن على غزة قبل أن تبدأ صواريخ "إسرائيل"ـأن يحتمال، وكم غارة يمكن ل
بالتساقط على المستوطنات الجنوبية، وماذا لو قدر لعملية الضاحية الجنوبية أن تطال " واأللوية والسرايا

 صعيد التهدئة أو على صعيد صفقة تبادل رأسا من رؤوس حماس القيادية، ما الذي كان سيحصل على
 .األسرى؟

من مناورات وأالعيب وأفخاخ " جراب الحاوي نتنياهو"أسئلة وتساؤالت، تدفعنا للتساؤل عّما يخفيه 
حتى إشعار " إدارة العملية السياسية"وشراك، تارة لتفادي الضغوط األمريكية والدولية، وتارة ثانية لـ

-مام خطوتان إلى الوراء، وتارة ثالثة، لتصفية الحساب المفتوح مع غزة آخر ووفقا لقانون خطوة لأل
 وصوال لطهران وبرنامجيها النووي والصاروخي، أليست هذه هي التحديات المهددة ألمن -وربما لبنان

 . كما عرضها قبل أيام ، عاموس يادلين؟"إسرائيل"
  29/12/2009الدستور، 

   
  عندما يكون الفلسطيني عدو نفسه .64

 نقوال ناصر
عشية الذكرى السنوية األولى المشؤومة للعدوان الذي شنته دولة االحتالل اإلسـرائيلي علـى الـشعب                
الفلسطيني في قطاع غزة، يبدو المشهد الفلسطيني قاب قوسين أو أدنى من لحظة انتفاضة وطنيـة ضـد                  

صار العسكري المفروض كرها على القطاع بقدر ما هو ضد الحصار السياسي الذي اختارته طوعـا                الح
القيادة المفاوضة في منظمة التحرير الفلسطينية في الضفة الغربية، بينما المجتمع الدولي، الحريص على              

يبدو متفرجا وكأنمـا    باعتبارها آلية ال غنى عنها لضمان أمن االحتالل ودولته،          " عملية السالم "استئناف  
يشجع وقوع انفجار كهذا تتخذ منه دولة االحتالل ذريعة لشن عدوان جديد على القطاع يأملون جميعا أن                 

إلكـراه مفـاوض    " المأمولة"ينجح في ما فشل فيه عدوان العام الماضي والستثمار نتائج العدوان الجديد             
  .ي يرفضها اآلنمنظمة التحرير على استئناف عملية التفاوض بشروطها الت

  .وفي مواجهة الخطر المحدق، يبدو المشهد الفلسطيني عبثيا، وعدو نفسه
فالقيادة المفاوضة تتعهد علنا بمنع أي انتفاضة كهذه، وكما قال محمود عباس رئيس المنظمـة وسـلطة                 
الحكم الذاتي وحركة فتح المفترض أنها تقودهما في مقابلة له مع صـحيفة الـوول سـتريت جورنـال                   

طالما أنا في منصبي، فإنني لن أسمح ألحـد ببـدء           : "ألميركية في الثاني والعشرين من الشهر الجاري      ا
  ."أما إذا رحلت، فإنها لن تعود مسؤوليتي، وال أستطيع أن أقدم أي ضمانات. أبدا، أبدا. انتفاضة جديدة

نظار الرأي العـام العـالمي      وبينما تحاول حكومة دولة االحتالل برئاسة بنيامين نتنياهو جهدها لتحويل أ          
بعيدا عن الوضع الفلسطيني المتفجر إلى خطر عسكري نووي إيراني ما زال يفتقد الحد األدنى من األدلة                
إلثباته ، وبينما نجح نتنياهو في تجنيد إدارة باراك أوباما األميركية لصالح أجندته التي تضع هذا الخطر                 

ولي، يسارع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئـيس         المفترض على رأس جدول أعمال المجتمع الد      
كتلتها في المجلس التشريعي، عزام األحمد، إلى محاولة حرف أي انتفاضة حذر منهـا عبـاس وتعهـد                  

فـي  " انتفاضة ضـد حمـاس  "بمنعها وتختمر تحت السطح حاليا ضد االحتالل بالدعوة بدال من ذلك إلى        
اس يحيى موسى في االنجرار إلى فخ االحتالل الذي وقع فيـه            القطاع المحاصر، ليتسرع القيادي في حم     

ضد السلطة بالضفة، ليبدو الوضع الراهن الفلسطيني، إعالميا في األقـل،           " انتفاضة"األحمد بالدعوة إلى    
على انتفاضة وطنية واقعية محتملـة ضـد        " تآمر"وكأنما يساهم في مجموعه، بوعي أو دون وعي، في          
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النسداد األفق السياسي تفاوضيا وللخروج من الحصار الذي يهدد مشروع بنـاء            االحتالل، كمخرج وحيد    
الجدار الفوالذي الذي يبنيه سالح المهندسين األميركي تحت األرض على الحدود المشتركة مـع مـصر           

  .بتحويله إلى حصار محكم يطبق على القطاع
اس بالمسؤولية الوطنية عندما يالحـظ      وتزداد عبثية المشهد الفلسطيني عبثا ال يدل إال على تدنى اإلحس          

المراقب المحايد أن بناء هذا الجدار الفوالذي بدل أن يتحول إلى حافز لرص الـصفوف الوطنيـة فإنـه                
فبينما يرفض العقل والمنطـق ناهيـك عـن         . تحول إلى موضوع جديد للخالف يعمق االنقسام الوطني       

 الجدار موضوعا ألي جدل وطني لما يمثلـه         الحرص على مصلحة الشعب الفلسطيني أن يكون بناء هذا        
من إحكام الحصار على القطاع وتشديد العقوبة الجماعية المفروضة على أهله، بغض النظر عن الجهـة                
المسؤولة عن ذلك، نجد حماس والمنظمة في موقفين متناقضين، فاألولى ترفضه بينما الثانية تدافع عـن                

تسويغ بنائه، في وقت يتطلب الوضع الـراهن المتفجـر وخطـر         التي تساق ل  " السيادة الوطنية المصرية  "
  .العدوان المحدق المسارعة إلى توفير الحد األدنى من الوحدة الوطنية

إن عوامل الجغرافية السياسية، إن لم تكن الجيرة وصلة الرحم العربية واألخوة اإلسالمية، تسوغ إجماع               
ستراتيجية مع مصر، وانتهاج سياسة احتواء أي خالفات        طرفي االنقسام الفلسطيني على صيانة العالقة اال      

معها، وعدم تهديد أمنها، واحترام سيادتها، كما أكد طرفا االنقسام في سياق الجدل حـول بنـاء الجـدار      
الفوالذي، غير أن هذه العوامل وهذا الحرص ال يسوغان لقيادتي منظمة التحرير وفتح االكتفاء بالتأكيـد                

 المصرية دون أي إشارة من قريب أو بعيد إلى مضاعفات بناء الجدار لـيس علـى                 على احترام السيادة  
السيادة الفلسطينية بل على الوجود اإلنساني لمليون ونصف المليون من أبناء الشعب الفلـسطيني، وإلـى         
كون بنائه يخدم األهداف العسكرية والسياسية لالحتالل، ويعتبر جزءا مـن آليـات االحـتالل إلحكـام                 

ار على القطاع، وحلقة من حلقات العقوبات الجماعية المفروضة على أهله، وإضـعافا للقـدرات               الحص
المحدودة ألهل القطاع في الصمود والدفاع عن النفس واالستعداد لعدوان جديد واسـع النطـاق ينتظـر                 

ر حـول   الوقت المالئم فقط، ألن عدم اإلشارة إلى كل هذه المضاعفات وغيرها يصور الجدل وكأنما يدو              
ما إذا كان أو لم يكن لمصر الحق في السيادة، مع أن هذا الحق ليس موضع جدل فلـسطيني بالتأكيـد،                     

  .وليس هو بالتأكيد أيضا موضوع الجدل الدائر
كما أن بناء هذا الجدار في مواجهة الشعب الفلسطيني في القطاع وليس في مواجهـة دولـة االحـتالل                   

 عن الحق المصري في ممارسة السيادة وكأنما ينطوي علـى موافقـة             "الدفاع"يصور اكتفاء القيادتين ب   
ضمنية على أن القطاع وأهله وحكومته والمقاومة فيه هم الذين يهددون سـيادة مـصر وأمنهـا ولـيس          
االحتالل ودولته، وفي ذلك لي للحقائق، وقلب للحقيقة، وترويج الدعاءات االحتالل، ناهيك عـن كونـه                

 يسوغ االتهامات السياسية الموجهة للقيادتين باالستعداد للتضحية بهم مـن أجـل             تنكرا لعذابات أهل غزة   
وكان في وسع القيادتين في األقل أن يقرنا دفاعهما عن الـسيادة            . تحقيق أغراض حزبية فصائلية ضيقة    

فوق األرض بديال لألنفـاق التـي اضـطر         " الشرعية"المصرية بمطالبة األشقاء في مصر بفتح المعابر        
لتلك المعابر تحت األرض كشريان حياة يبقيه علـى الرمـق        " غير شرعي "م إلى اللجوء إليها بديال      شعبه

  .إلى أن يفرجها اهللا
في الحادي والعشرين من الشهر قالت ستة عشر منظمة حقوق إنسان عالمية مـن العاصـمة الفرنـسية                  

قوى العالمية قد خانت أيضا حتى      ال"الشعب الفلسطيني في غزة، وإن      " المجتمع الدولي قد خان   "باريس إن   
". تعبيرات المجتمع الدولي عن عدم الموافقة على حصار غزة لم تعد كافية           "، وإن   "مواطني غزة العاديين  

لكن هذه المنظمات استنكفت عن إبداء رأيها في ظلم ذوي القربى في الحكومات العربيـة وفـي قيـادة                   
يراتها العربية والفلسطينية التي تتكاثر كـالفطر بفـضل         منظمة التحرير، تاركة هذه المهمة كما يبدو لنظ       
  .      الشعب الفلسطيني" خيانة"تمويل ذاك المجتمع الدولي إياه الذي اتهمته ب

29/12/2009صحيفة فلسطين،   
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  ماذا وراء اإلعدامات في نابلس وغزة؟ .65
  هاني المصري

لمناضلين من كتائب شهداء األقصى فـي       لماذا قامت قوات االحتالل باعدام متعمد وبدم بارد لثالثة من ا          
  نابلس أمام ذويهم وبدون أن يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم، رغم أنها كانت قادرة على اعتقالهم؟

وهل من المصادفة أن تقوم قوات االحتالل وفي نفس اليوم باغتيال ثالثة من عمال غزة في بيت حانون                  
سد رمقهم من خردة قديمة لتخفيف الجوع عن أسـرهم          وهم غير مسلحين وكانوا يبحثون عما يمكن أن ي        

  في ظل الحصار الخانق الذي يعيشه قطاع غزة منذ سنوات؟
الجواب اإلسرائيلي على هذين السؤالين كاذب وهو أن القوات اإلسرائيلية كانت تدافع عن نفسها، وهـي                

ليـة قتـل المـستوطن      اضطرت لقتل أبطال نابلس ألنهم مسلحون وقاوموا عملية اعتقالهم ونفـذوا عم           
اإلسرائيلي يوم الخميس الماضي، وقتلت العمال في بيت حانون ألنهم كانوا مسلحين ويحاولون التـسلل               

  .لتنفيذ عملية عسكرية
الجواب الفلسطيني على السؤالين المذكورين بأن عملية االعدام الجبانـة، وعمليـة االغتيـال الوحـشية                

ئيلية التي تعتمد على القوة والتوسع والعدوان لتحقيـق األهـداف           تندرجان في سياق تنفيذ السياسة اإلسرا     
وأن الهـدف اإلسـرائيلي     . وتقوم على أن ما ال تحققه القوة يمكن أن يحققه المزيد من القوة            . اإلسرائيلية

من خالل كسر إرادة الفلـسطينيين ودفعهـم        " كي الوعي الفلسطيني  "االستراتيجي من استخدام القوة هو      
االحتالل بدون مقاومة تمهيداً لقبول ما تطرحه إسـرائيل مـن حلـول تـصفوية للقـضية                 للتعايش مع   
  .الفلسطينية

فإسرائيل استغلت قتل المستوطن حتى تقوم باعمال عسكرية استعراضية دموية فظيعة تجعلها تحافظ على              
لغربيـة، وعمليـة     والتي نفذتها في الضفة ا     2002عام  " السور الواقي "قوة الردع التي حققتها بعد عملية       

  .التي نفذتها أواخر العام الماضي وأوائل العام الحالي، في قطاع غزة" الرصاص المصبوب"
إن االحتالل يشعر اآلن بعد عام على محرقة غزة أنه حقق انجازات غير مسبوقة دفعت عاموس يـدلين                  

توطن اإلسـرائيلي، بـأن     المسؤول األمني اإلسرائيلي الى التفاخر، قبل أيام قليلة من عملية قتـل المـس             
إسرائيل لم يسقط فيها أي قتيل مدني أو عسكري طوال العشرة أشهر الماضية، ال في الضفة الغربية وال                  

فإسرائيل ال تريد أن تبـدد هـذه        . في غزة وال داخل إسرائيل، وهذا يحدث ألول مرة منذ عشر سنوات           
ة مقاومة عسكرية جديدة، لذا جاء الـرد        االنجازات بعد عملية قتل المستوطن، بحيث تكون باكورة موج        

  .اإلسرائيلي سريعا ودمويا وجبانا
 تريد أن يبقى الفلسطينيون في حالة هدوء، نتيجة ادراكهم أنهم سيدفعون ثمنا باهظا جراء أية               "إسرائيل"ـف

ائمـة  عملية مقاومة، حتى يفكروا مليون مرة قبل أن ينفذوا عملية مقاومة جديدة، ويسحبوا المقاومة من ق               
  .خياراتهم

 توجه من خالل هذه العمليات وغيرها من أشكال التصعيد رسالة الـى             "إسرائيل"إضافة الى ما تقدم، فإن      
فرغم إشادة جيش االحتالل واألجهـزة      . الفلسطينيين جميعاً، والى السلطة بأنها ال تثق بأحد لتوفير أمنها         

 اإلسرائيلي، حتى بعد    -ة، والتنسيق األمني الفلسطيني     األمنية اإلسرائيلية بأداء األجهزة األمنية الفلسطيني     
عملية قتل المستوطن اإلسرائيلي، إال أنها تؤكد بالعمل وبالدم أن الدور اإلسرائيلي هو األساس وأن مـن                 

 كعامـل   "إسـرائيل "أما السلطة فتنظر لها     . "إسرائيل" يجب أن يدفع الثمن باهظا على يد         "إسرائيل"يقاوم  
التي كانت  " المطاردة الساخنة "وهذه السياسة استمرار لسياسة     . اس لتوفير أمن االحتالل   مساعد وليس كأس  

ضمن اتفاق اوسلو وملحقاته والتي تتيح للقوات المحتلة مطاردة أية مقاومين داخل مناطق سيطرة السلطة               
  ".أ"المصنفة 
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ام قوات االحـتالل وغيـر      إن عملية القتل في نابلس توجه ضربة قوية للسلطة ألنها أظهرتها عاجزة أم            
قادرة لتوفير األمن رغم كل ما قامت به تطبيقاً لخارطة الطريق وإليجاد حالة أمنية مستقرة، وهذا مـن                  

  .شأنه اضعاف السلطة، واظهارها كمتعاون مع االحتالل وال حول وال قوة لها
ناف المفاوضـات وفقـا     كما أن من أهداف العملية اإلسرائيلية الضغط على السلطة لكي توافق على استئ            

 رغـم تـصريحات وزيـر       "اسرائيل"للشروط اإلسرائيلية، تمهيداً لموافقتها على الحل اإلسرائيلي، ألن         
خارجيتها ليبرمان عن عدم امكانية حل الصراع حتى في العقد القادم، تخشى من ظهور إرادة دولية لحل                 

  ."إسرائيل"الصراع بصورة ال تناسب 
 قتيـل   1200 تتذكر وقـوع أكثـر مـن         "إسرائيل"يلية األمنية والسياسية، فإن     فرغم االنجازات اإلسرائ  

 نفسها غيـر آمنـة، وتـدهور االقتـصاد          "إسرائيل"إسرائيلي في االنتفاضة الثانية، عندما أصبحت مدن        
  ."إسرائيل"اإلسرائيلي، وتراجعت ثقة اإلسرائيلي بمستقبل 

كما يعتقد البعض، وإنما إضعاف السلطة وتهديدها       " عنفدوامة ال " ال تريد إعادة األمور الى       "إسرائيل"ـف
" العنـف "بالمزيد من االضعاف حتى تتنازل لها أكثر، وإال تهددها بعودة الفوضى والفلتـان األمنـي، و               

 واحتاللها سيكون محدوداً، وتستطيع التعامل معه اعتمـاداً         "إسرائيل"الفلسطيني الذي يمكن أن يوجه ضد       
  .إلسرائيلي واالختالل الفادح بميزان القوىعلى التفوق العسكري ا

 ال تخشى كثيراً تجدد المقاومة المسلحة ألنها تراهن على قدرتها على اسـتخدام الفوضـى                "إسرائيل"ـف
القادمة، وعلى توظيف جدار الفصل العنصري وما حققته القـوة اإلسـرائيلية مـن ردع للفلـسطينيين                 

ضعاف الفلسطينيين وإجبـارهم علـى االستـسالم لمـا تريـده            ال) وهذا هو األهم  (واالنقسام الفلسطيني   
 فـي   "إسرائيل"، وهذا يتيح لها خلط األوراق واالفالت من احتمال تزايد الضغوط الدولية على              "إسرائيل"

حال استمر الجمود الحالي في عملية السالم، وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من تحركات ومبادرات ترمي                 
 أن بمقدورها فرضه وحدها بـدون تـدخل         "إسرائيل"قل من الحل الذي تأمل      لفرض حل على الطرفين أ    

 تخـشى مـن     "إسـرائيل " فهي ضعيفة، و   "إسرائيل"اما الضغوط التي تمارسها القوى الدولية على        . دولي
 أكبـر   "إسرائيل"إن الضغوط على الفلسطينيين الستئناف المفاوضات وفقاً لشروط         . مضاعفتها بالمستقبل 

  ."إسرائيل"دولية الممارسة على من الضغوط ال
 معادية  "إسرائيل"وما يلفت النظر أن التصعيد اإلسرائيلي العسكري والسياسي الذي يثبت مرة أخرى أن              

للسالم بدالً من أن يساعد الفلسطينيين على إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية، يؤدي الـى العكـس                 
  .يني عليه هو الوحدة نجد استمرار وتفاقم االنقسامتماماً، فبدالً من أن يكون الرد الفلسط

اعتبرت أن السلطة مسؤولة عن التصعيد اإلسرائيلي األخير وشنت حملة ضدها أكثـر مـن     " حماس"فـ  
  .الحملة التي شنتها ضد االحتالل

، في حـين    "حماس"و" دوامة العنف "والسلطة اعتبرت أن التصعيد اإلسرائيلي موجه ضدها ويخدم عودة          
التصعيد اإلسرائيلي ضد القضية الفلسطينية وجميع القوى الفلسطينية التي ال ترضى بالحل اإلسرائيلي             ان  

  .للقضية الفلسطينية، حتى يتم إخضاعها لما تريده إسرائيل
إن الرد الفلسطيني حتى يكون ناجعاً ال بد وأن يكون استراتيجياً ويتضمن إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة                

لبرنامج الوطني، ويحتوي جملة من المسائل أهمها اعادة االعتبار للمقاومة المثمـرة التـي              على أساس ا  
تخضع لمرجعية وطنية واحدة وتحقق المصلحة الوطنية، والفلسطينيون وحدهم يحددون شكلها وتوقيتهـا             

  .واألهداف التي ستوجه لها
  ة الضيقة على المصلحة الوطنية العليا؟السؤال هو الى متى يتم تغليب المصالح الفردية والفئوية والحزبي

 29/12/2009األيام، فلسطين، 
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 يسبقنا إلى طبريا..  صايغ أنيس .66

 طالل سلمان
كنا على موعد، من أجل فلسطين باعتبارها االسم الحركي للعروبة، وشغلنا تأخرك فما تعّودت إخالف 

لم يكن مبهجاً أن نلتقي لوداعك، وقد و... مواعيدك، أنت الدقيق حتى إرباك الزمالء ورفاق المسيرة
علّمتنا تجاربك المتعددة مع العدو اإلسرائيلي أنك محصن ضد االغتيال، وقد تكّررت المحاوالت غير 
مرة، وصمدت لها وقد افتديتنا وافتديت توثيق حقنا في فلسطين بإحدى عينيك وبعض يمناك، أيها 

 . األنيس
» السالم«نا اإلسرائيلي هو وقتنا المهدور في المساجالت حول ومنك تعلّمنا أن أقوى سالح في يد عدو

بينما إسرائيل تصادر زمننا وتطرحنا خارجه نتبادل االتهام بالخيانة والتفريط كما بالتطرف والرغبة في 
التوريط، نسعى إلى البيت األبيض في واشنطن، ونستعطف من فيه، لنكتشف ما نعرفه مسبقاً من أن 

قرار هناك، فتذهب التنازالت عبثاً، ثم نسعى من جديد بتنازالت جديدة تذهب بالقضية إسرائيل تمسك بال
 . المقدسة إال قليالً

بديهي بعد ذلك أن يوّسع العدو مدى احتالله ألفكارنا وآرائنا وسياساتنا وتقديراتنا، لتسهل عليه مصادرة 
هوية فلسطين وتشريد أهلها، لتقوم المزيد من أرضنا المقدسة واستقدام آالف آالف المستوطنين لطمس 

فوق ركام التضحيات الغوالي واآلمال المغتالة واألحالم التي لم تجد من ينهض بها، » دولة يهود العالم«
والمسؤوليات التي قّصر النظام العربي عن القيام بها، وبسبب من ذلك بادرت إسرائيل إلى حماية هذا 

 .  حتى اغتيال آخر أمل عربي بغد أفضلالنظام وتأمين الشروط الكفيلة بإدامته
لقد عجزنا، أيها الداعية الذي يجد الوحدة مقدسة كما الصالة، عن إقامة دولة كل العرب، أو بعضهم 

... كمرحلة أولى، ولو عبر صيغة اتحادية مرنة، توّحد مع قرارهم مجهودهم من أجل حقهم في الوجود
ختلفنا على التسميات والصيغ العملية الستكمالها، وهي مهمة تبدت، ذات يوم، ممكنة، حتى لقد ا

مفترضين أننا قد فرغنا من تحصين األساس، قبل أن تدهمنا الهزيمة فتذهب بالفكرة ثم بأهلها المخلصين 
وفي مقدمهم جمال عبد الناصر الذي قتله تعجل الرد الستعادة ما ضّيعته الغفلة فدهمه الموت المثقل 

 . باألسرار
كانت بحيرة طبريا تمتد سماء . »ام قيس«، أيها الصديق، في القلعة نصف المهدمة في التقيتك، مرة

إضافية تحت أنظارنا، وأنت ترمق بعينك السليمة وقد غشاها الدمع بيتك، أي كل البيوت فيها، وما 
حولها، وتمشي مع ذكرياتك إلى بيروت التي وصلتها مع أهلك الجئين، وأبوك القس قد جاء أصالً من 

وران السورية ثم التقى والدتك بنت البترون اللبنانية فأّسسوا العائلة العربية بتجاوز الهوية والدين ح
والطائفة ليكونوا نواة وحدوية صلبة قبل أن يتشّرد أفرادها في دنيا العلم والشعر والبحث األكاديمي 

 . والتوثيق واالقتصاد والطب، وفلسطين في القلب
 .  أجمل من طبريا إال فلسطين مكتملةليس: قلت بكلمات دامعة

هي لي باألمس، وهي لي : وقلت وأنت تشير إلى القرية الهاجعة في حضن تل والبحيرة تجلّلها ببهاء حلم
... من قبل اختطفها غزاة كثر، لكنها حفظت فلسطينيتها واندثروا. اليوم، وستكون لي غداً وإلى يوم الدين
لوتر الطائفي، لكن فلسطين سمت بوطنية أهلها، فالدين هللا مرجعه، ولقد حاول الصليبيون الضرب على ا
 . ولسوف يستعيدنا. والوطن بأهله. لكن الوطن هو األولى بحماية هويته

تأملت بهدوء موقع بيتك، أي كل البيوت فيها، وما حولها، ولحظت التغييرات التي أدخلها االحتالل على 
أتعرف؟ بين أسباب سعادتي : وران الصمت علينا لحظات. ..الجغرافيا أو أصابت الناس، كما سمعت

 . بمجال نشاطي أنني ساهمت في توثيق كل ما يتعلق بفلسطين



  

  

 
 

  

            36 ص                                     1653:         العدد       29/12/2009 الثالثاء :التاريخ

» مكافأة«استذكرت الجهد العظيم الذي بذلت لحماية الذاكرة العربية ولو بعنوان فلسطيني، والذي استحق 
 ! طردا ناسفا: إسرائيلية قاتلة

 ممثالً بمركز األبحاث الفلسطينية، ونتاجه الممتاز، على وفرته، وذلك واستذكرت ذلك اإلنجاز الباهر
الحشد من الكفاءات ممن عملوا فيه بدأب وإخالص ودقة ونظام صارم منع عنهم زيارات المتطفلين أو 

فكان منطقياً، والحال هذه، أن تخصه إسرائيل بأكثر من ... ، وما أكثرهم»جمعية قتل الوقت«أعضاء 
 . ن تنهب كنوزه العملية ثم تنسفه ليكون واحداً من أعظم شهداء فلسطينغارة، قبل أ

أسقط في يد المقاتل على ألف جبهة، لكنه قّرر أن ينهض ليبدأ، مرة جديدة، مستفيداً من فيض النتاج الذي 
ة، وهكذا عمل لمعهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربي... كان أصدره المركز كنواة

وتولى » الموسوعة الفلسطينية«لمدة عام، ثم تولى اإلشراف على » شؤون عربية«وأصدر عنها مجلة 
رئاسة تحريرها ورئاسة مجلس إدارتها لبعض الوقت، دون أن يتوقف عن التأليف والكتابة المبشرة بغد 

 . ما بعد التحرير
*** 

روقراطية والروتين والمحاباة والشخصانية في لذا فقد قاتل البي. أنيس صايغ ولد مناضالً وعاش مناضالً
العمل الثوري، فاعترض وعارض ورفض، بعدما يئس من محاوالت تصحيح منظمة التحرير من 

 . »الثورة في قلب الثورة«الداخل، ثم أغلق بابها خلفه وعاد إلى الناس وإلى العلم وإلى التبشير بضرورة 
ود بالمفاوضات والمساومات والمبادرات التي تكشف حال كان يعرف إلى حد اإليمان أن فلسطين لن تع

 . الضعف العربي فتزيد اإلسرائيليين تطرفاً
وكان يعرف أن إسرائيل ال تضّيع وقتها، فهي تلتهم األرض الفلسطينية على مدار الساعة، بالمستوطنات 

صادر به ما تبقى، ثم التي استقدمت إليها مئات األلوف من المستوطنين، وجدار الفصل العنصري الذي ت
تطارد العواصم الكبرى بضغوطها اليومية على مراكز القرار فيها، مستفيدة من انعدام التأثير العربي، إن 

العربي على القضية المقدسة وأهلها الذين انتشروا باتساع الدنيا يطلبون المالجئ » التواطؤ«لم نقل من 
 . سطينيينوجوازات السفر وإعاشة وكالة الغوث، ويبقون فل

وقبل عام، حين هاجمت قوات االحتالل اإلسرائيلي قطاع غزة، بتواطؤ علني ومكشوف مع أنظمة العجز 
العربي وضمنهم السلطة التي ال سلطة لها في رام اهللا، والتي تكمن أهميتها في توقيعها باسم منظمة 

 ! ها وفيهااليوم تكاملت محاولة اغتيال فلسطين وأنا من: التحرير، قال أنيس صايغ
وليست مصادفة أن يسقط الدكتور أنيس صايغ صريعاً مع الذكرى األولى لالجتياح اإلسرائيلي قطاع 
غزة، وقتل األطفال والنساء والعجائز والبيوت والمدارس والجامعة واألشجار واألحالم، من دون أن 

ضوا في حربهم ألكثر من يوفروا وكالة الغوث الدولية، وأن يستخدموا كل محّرم من السالح، وأن يم
ثالثة أسابيع دون أن يتحرك أحد من أهل النظام العربي للمساعدة ولو بالنجدات الطبية كاألدوية 

لكن أهل ! بل إنهم وقفوا جميعاً ينتظرون أن يرفع أهل غزة األعالم البيضاء استسالماً... والضمادات
إسرائيل » تفضلت«طليعته، حتى » زب اهللاح«غزة صمدوا كما صمد من قبلهم الشعب في لبنان ومقاتلو 
، كي تستوفيها أضعافاً »المكرمة«هذه » تسليفه«بوقف النار إكراماً للرئيس األميركي الجديد، أوباما، و

مضاعفة من المساعدات والمساندات والتعامي عن مصادرتها المزيد من األرض للمستوطنات، وعن 
ا إلى طمس مالمحها األصلية بالكتل االستيطانية التي تمّهد خرقها آخر االتفاقات حول القدس وقد سارعو

 ! المسلح.. لجعل المسجد األقصى جزيرة محاصرة بوحوش المستوطنين وقوة األمر الواقع
في أجواء ميالد السيد المسيح، وفي ذكرى العجز العربي عن صد العدوان اإلسرائيلي على غزة، ومع 

  فلسطين، ذلك هو الموعد الذي اختاره أنيس صايغ لمغادرتنا، وقد ، وال »السلطتين«تفاقم الصراع بين 
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 . أبقى لنا الدليل إلى الثورة بالعروبة، وإلى التحرير بالمقاومة الشاملة وبكل قدراتنا وليس بالسالح وحده

 . أنيس صايغ سبق في العودة إلى طبريا، لذا لم يهتم بشكليات الوداع
 29/12/2009السفير، 
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  فخرأبوصقر 
، عند مثلث الحدود السورية ـ االردنية ـ الفلسطينية، كان يحلو له ان يتأمل مياه »أم قيس«من تالل 

غير . طبرية بحرقة وشجن، ولو حّدق قليال لرأى مدينته التي ولد فيها وعاش في أفيائها سبعة عشر عاماً
قلبه واتعبته آالم العمر، فأناخ راحلته في مدينة ، فقد وهن »أم قيس«انه، في هذه المرة، لم يذهب الى 

 . عمان ومضى
، مثل زهر األقحوان، أوراقنا، وتغمر بصمتها العجيب أجساد »تفرفط«هكذا تطوي األيام احالمنا، و

فيا للحسرة، خالل سنين معدودة ومنحوسة تناثر جيل مدهش كما تتناثر حبيبات الطلع في كل . األحبة
 . لنا نودع الواحد من هذا الجيل تلو اآلخرمكان، وها نحن ما ز

هشام شرابي، نقوال زيادة، محمود درويش، : ، ثم كّر خيط الموت2003رحل إحسان عباس في سنة 
رفعت النمر، شفيق الحوت، محمد يوسف نجم، يوسف صايغ، ومعهم سمير قصير وجوزف سماحة 

 . ، وباتت كالحة مثل سديم الصحارىوبغيابهم أزدادت االيام وحشة وسواداً. وكمال ناجي وآخرون
 كان أبي 

حينما سلمته مقالتين ارسلهما معي من دمشق الدكتور ماهر الشريف والدكتور جورج جبور، فرح 
وفي اثناء ذلك اخبرني ان فحوصه . كاألطفال، فقد كان يعد كتاباً جميالً سيهديه الى اسم شفيق الحوت

ل الى المستشفى بسرعة، لكنه سيؤجل العالج الى اجازة الميالد الطبية ليست جيدة البتة، وعليه ان يدخ
وفي يوم سفره هاتفني، وكان صوته مبحوحاً جراء نزلة صدرية . ورأس السنة التي سيمضيها في عمان

أنا مسافر الى عمان، وحينما اعود ارجو ان تكون بين يدي مقاالت محمود سويد «: اتعبت قلبه، وقال لي
لقد ظلت اصابعه ... »ود محارب ومقالتك أنت، فقد تأخرتم في تسليم ما تعهدتم بهونصري الصايغ ومحم

 . تعبث باألقالم واألحبار والمقاالت حتى آخر يوم من حياته
كان على الطرف الثاني رامي شعبان، . الثانية عشرة والنصف، ليلة الميالد، جاءتني مكالمة من عمان

لكن رامي اجهش في البكاء، ولم يستطع ان ينقل إلّي .  مافاعتقدت ان الدكتور أنيس يرغب في أمر
الخبر الدامع بوضوح، ثم دفع بالهاتف الى رفيقة عمر أنيس صايغ السيدة هيلدا شعبان التي تمكنت من 

وكان بكاء هنا وبكاء ... ان تخبرني برحيل الرجل الذي صار أبي منذ ان تعرفت إليه قبل ثالثين سنة
فأنيس صايغ واحد من الكبار الالمعين، بل من القلة القليلة التي انعقدت .  بالطبعهناك وفي امكنة كثيرة

، »اللقاء الثقافي الفلسطيني«وفي » الموسوعة الفلسطينية«محبتنا له، ومن النادرين الذين تحلقنا حوله في 
ماحكات اليومية وكان إمامنا في االخالق والتواضع والتفاني وااللتزام والجرأة والحنو والترفع عن الم

 . التي أتقنها، أيما اتقان، الفلسطينيون واللبنانيون معاً
، ولم أنفك عن »الموسوعة الفلسطينية«، ويوميا في »شؤون عربية«رافقت أنيس صايغ قليال في مجلة 

صحبته طوال الحقبة التي اعقبت ظهور الموسوعة وانتشارها بين المأل وحتى آخر يوم له في بيروت، 
ومن المؤكد ان رحيله كان فاجعة لي . نت من اكثر الناس معرفة به في آخر ربع قرن من عمرهوربما ك

ولهذا السبب لن اتجاوز الحقيقة اذا قلت ان أنيس صايغ، وهو الذي . بكل ما تعنيه كلمة فاجعة من معنى
قد علّمنا فن ، و)قهوة القسيس(ذاق المرارات كلها، كان مراً في سخريته مثل قهوة والده الحورانية 
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والدته البترونية، وهو الذي انعش أيامنا في » ليموناضة«السخرية، وكان منعشا لألحالم القومية مثل 
 . 1982بيروت بعد سنة 

خروجه من فلسطين ثم موت والدته ورحيل شقيقه منير، ثم : واجه أنيس صايغ مآسيه كلها بنبل وفروسية
وفوق ذلك كان في منظمة التحرير الفلسطينية . وهكذا... موت اشقائه وتعرضه لالغتيال، فموت والده

صلبا في مواقفه النقدية مثل صخور الوعر، ونقيا في مبادئه مثل : كالمركب الذي يعاند أمواج المحيط
لقد شهد موت الجميع، ولعل شقيقته ماري هي األكثر صبرا على األلم بعدما لم يبق لها من . مياه الينابيع

 . د اهللا أحدعائلة القسيس عب
 سيرة بنيامين الطبري 

، 3/11/1931أسمته المبشرة االميركية ماري فورد، وهي جارتهم في طبرية، بنيامين حينما ولد في 
لكنه لم يحمل هذا . النه السابع بين ابناء القسيس عبد اهللا صايغ، تماما مثل بنيامين آخر ابناء النبي يعقوب

ضت االسم بشدة، واصّرت على ان يكون له اسم عربي مثل اسماء االسم إال ثالثة ايام، فوالدته رف
لكن والدته لم . وهكذا صار اسمه أنيساً، وكان مرصودا منذ البدايات لمؤانسة شيخوخة والديه. اخوته

 لتترك في ولدها 1950تعش طويال لتأتنس بأبنائها، وخصوصا بابنها االصغر أنيس فتوفيت في سنة 
 .  منذ ذلك الزمنوشماً من األلم لم يمح

، حينما كنا نرافق جنازة يوسف صايغ الى مثواه االخير، الحظت ان الدكتور أنيس وقف 2004في سنة 
وقد اكتشفت انه ما عاد يدخل الى ذلك . عند بوابة المدفن ولم يتقدم الى الداخل إال بضع خطوات فقط

 زالت تلك الذكرى القاهرة ماثلة بقوة في وما. المكان منذ ان غّيب المدفن نعش والدته قبل نحو ستين سنة
انه يوم اسود في حياتي، بل هو أسوأ يوم في حياتي، «: ارتعاشة يده حينما كان يّدون مذكراته فيقول

ففيه جابهت مالك الموت الول مرة، فكيف الحال اذا كان هذا . وسأذكره بوقائعه ولحظاته ما حييت
 . »المالك قد خطف اقرب الناس واحبهم إلّي

إن سيرة أنيس صايغ هي سيرة األلم الذي حاق بوالده واضناه، فوالده فقد أباه صغيراً، ثم هجر سورية 
، ثم صبر على 1950، ثم واجه موت زوجته بتجلد وثبات في سنة 1925الى فلسطين قسراً في سنة 

ومع . 1974، الى ان أراح ركبه في سنة 1971، وابنه توفيق في سنة 1959موت ابنه فؤاد في سنة 
 إال ان 1972ان أنيس صايغ تعرض للموت مباشرة حينما أرادت إسرائيل اغتياله بطرد ناسف في سنة 

، وهو رجل مؤمن )ابو دخل اهللا(وقد تعلم من موسى المجادي . لغز الموت وحيرة الوجود لم يبرحا خياله
لكنه رفض عدالة الموت، . من بلدة خربا، ان الموت الرحيم ربما كان حالً عادالً لبعض بني البشر

كيف يكون الموت عادالً وهو يأخذ منا األحبة؟ فقد بكى بغضب حينما عرف ان أبو دخل : وطالما تساءل
ولعل تجربته في الطفولة حيال موت الحصان، وتجربته في . اهللا اطلق النار على حصانه المريض

مام األلم، فهو ال يخشى الموت لكنه كان يخاف الكهولة حيال االغتيال، جعلتاه شجاعا امام الموت، جباناً ا
 . إبرة الطبيب

 من حوران إلى فلسطين 
ثم . وغادر الشام الى االردن بجواز سفره السوري. قبيل الميالد غادر لبنان الى دمشق بهويته اللبنانية
استوطن لبنان انه، إذاً، سوري ولد في فلسطين و. عاد الى لبنان ليحمله الفلسطينيون الى مثواه األخير

 . لقد كان المثال الحقيقي المعادي للسيدين مارك سايكس وجورج بيكو. وتزوج اردنية
إن تاريخ عائلته هو تاريخ الهجرات الداخلية في بالد الشام، فمؤسس األسرة، يوسف الكبير، اصل والده 

نزال ومجوهرات من حمص، وقد استقر به المقام في السويداء، وعمل في الصياغة وامتلك أراضي وم
خسرها كلها حينما ُأرغم على النزوح الى فلسطين في ) القسيس(لكن عبد اهللا . أورثها ابنه الوحيد عبد اهللا

لذلك لم يكن غريباً ان يلتحق . 1948اثناء الثورة السورية، ولم يلبث ان هجر فلسطين الى لبنان في سنة 
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 االجتماعي، ثم تحولوا الى العروبة بعد بالحزب السوري القومي) فايز ويوسف(هو وبعض اخوته 
 . 1956صعود جمال عبد الناصر عقب تأميم قناة السويس في سنة 

، وكان في طفولته يعد الى المئة بدال 1955أنيس صايغ ابن القسيس الذي لم يذهب الى الكنيسة منذ سنة 
مئة مرة في اثناء » طاطاب«وقد اكتشف شقيقه فايز ان أنيس يكرر كلمة . »أبانا والسالم«من قراءة 

إن هذه الروح الساخرة والمحببة ظلت . الصالة، وكان يفضل بيضة مقلية وصحن بطاطا على المدرسة
ولعل تهذيبه الكبير ورقيه المشهود . تغمره طوال عمره، وكان بارعاً في السخرية اللطيفة وغير المدببة

، فأشار إليها من غير ان 2006درها في سنة منعاه من البوح بأسرار كثيرة وردت في مذكراته التي اص
 . يذكر األسماء، النه كان منصرفا الى رواية الحدث، وال يعنيه أمر األشخاص حتى الذين اساؤوا إليه

ويحق لي اآلن، ان ازهو بأنني صرت اعرف . في احدى جلساتنا المنفردة باح لي بما اخفاه في مذكراته
تب لكل منهما رسالة جامعية، واحدة للماجستير في التاريخ، والثانية من هما اللذان طلبا من أنيس ان يك

للدكتوراه في االقتصاد، وهذان صار احدهما استاذاً للعربية في احدى الجامعات االميركية، والثاني احتل 
وصرت اعرف كذلك من هو الفلسطيني الذي سطا على كتاب . منصبا كبيرا في البنك المركزي اللبناني

. وقدمه في احدى االذاعات في خمسين حلقة وكأنه من تأليفه» الهاشميون والثورة العربية«يغ أنيس صا
ومن هو الصحافي اللبناني الذي سرق مخطوطة كتاب فايز صايغ عن الدبلوماسية الصهيونية ونشرها 

لة ومن هو الكاتب المصري الذي كان ينشر مقاالت يهاجم فيها مج. على حلقات باسمه» النهار«في 
ومن هو الذي . مقاالت في الدفاع عنها بتوقيع زوجته» حوار«، وكان في الوقت نفسه ينشر في »حوار«

ومن هما الباحثان اللذان اختلفا في ليبيا على لون زجاجة البيرة . أراد االعتداء على منح الصلح بالعصا
من المطار لكنه » يةشؤون عرب«ومن هو المسؤول في مطار بيروت الذي رفض شحن مجلة . في لبنان

ومن هو الباحث الذي نشر في الشهر نفسه بحثين منفصلين بتوقيعين مختلفين . قبل رشوة لتسهيل ذلك
 لكانت دمشق سقطت، ورأى 1973رأى في احدهما انه لوال مساندة الجيش العراقي لسورية في حرب 
 . كرفي ثانيهما ان دخول القوات العراقية الى سورية لم يكن له فائدة تذ

**** 
كانت اكثر الكتب تفضيالً لديه هي . رحل أنيس صايغ ليلة الميالد، قريباً من فلسطين وبعيداً منها في آن

وكان عليه ان ينهي جمع فصول الكتاب . وها هو قد كتب سيرته ورحل. كتب الرحالت وكتب السيرة
ر محمد المجذوب كتابا عن الذي سيهديه الى صديقه شفيق الحوت، مثلما فعل حينما اصدر مع الدكتو

ومن المؤكد ان هذا الكتاب سيصدر، وسنتنكب، نحن أصدقاءه، . قسطنطين زريق على نفقتهما الخاصة
هذه المهمة عنه، وسيبقى أنيس صايغ امام أعيننا األب والصديق واألستاذ الذي تعلمنا على يديه في 

نتعلم على قسطنطين زريق وإحسان عباس البحث العلمي، وهو الذي دفعنا كي » الموسوعة الفلسطينية«
 التواضع واألنس - وهو األهم -ونقوال زيادة التفكير النقدي والفهرسة وقراءة التواريخ، وفوق ذلك كله 

، وهي عناصر اجتمعت لهؤالء الذين )بقدر ما تتيحه االحوال(والدماثة والعيش المترع بالجمال واألمل 
بتألقهم العلمي وتواضعهم األدبي ما زالوا في صدورنا وفي عقولنا ذكرناهم وغابوا عن أعيننا، لكنهم 

 . كأروع االمثلة اإلنسانية في هذه البيداء العربية المترامية
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