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   يحذر من انتفاضة ثالثة محتملة إذا ُأطلق البرغوثي وأسرى كبار"شاباكال" .1
يوفال ديسكين جملة ) شاباك(أطلق رئيس جهاز األمن العام االسرائيلي :  أسعد تلحمي-الناصرة 

 معارضته اإلفراج تصريحات في اليومين األخيرين أمام لجنة الخارجية واألمن البرلمانية أمس دلت إلى
بإطالقهم في مقابل اإلفراج عن الجندي األسير في " حماس"ممن تطالب " كبار"عن أسرى فلسطينيين 

مروان البرغوثي " فتح"قطاع غزة غلعاد شاليت، وإلى معارضته اإلفراج عن األسير القيادي في حركة 
، "كبار"إلفراج عن األخير وعن أسرى ، محذراً من أن ا"الذي كان الروح الحية وراء االنتفاضة الثانية"

كما اعتبر التوصل إلى صفقة تبادل . مع غياب تحرك سياسي، قد يدفع نحو انتفاضة فلسطينية ثالثة
وأعلن أن الفصل القائم بين الضفة الغربية . ، لكنها لن تسقط حكمه"صفعة لرئيس السلطة الفلسطينية"

  ". فتح"و " حماس"لحة قريبة بين وقطاع غزة يفيد إسرائيل أمنياً مستبعداً مصا
وفي استعراضه األوضاع األمنية أمام لجنة الخارجية واألمن البرلمانية أمس، توقع ديسكين أن تكون 

هذا مشروط : "، لكنه استدرك قائال2000ً، مستبعداً انتفاضة أخرى كما حصل عام "هادئة"السنة الجديدة 
بعملية ) المتطرفين اليهود(مثل القيام "  على اإلرهاببعدم وقوع حادث دراماتيكي من شأنه أن يشجع

  ". ما قد يدفع نحو اإلنفالت"تفجيرية في المسجد األقصى المبارك أو حرق مساجد 
على غرار ما حصل عام " رغبة بالعودة إلى اإلرهاب"وأضاف أنه ال يلحظ في أوساط الفلسطينيين 

ل تم استبدال رئيس السلطة الفلسطينية محمود ، وفي حا2010، لكن في المدى األبعد من عام 2000
، وفي حال أطلق أسرى "صاحب السجل اإلرهابي"البرغوثي ) مروان(بزعيم آخر مثل " أبو مازن"عباس 

، وفي غياب غاية سياسية ومع شعور "الذين في وسعهم إعادة بناء قواعد اإلرهاب"إلى الضفة " حماس"
 من شأنه أن يشجع ميدانياً على العودة إلى النشاط اإلرهابي كل هذا"بأن ال مخرج من الوضع الراهن، 

  ". كالذي عرفناه في الماضي
الرصاص "في قطاع غزة إلى عملية ) ضد إسرائيل(وعزا ديسكين انخفاض العمليات العسكرية 

وهذه السنة لم يسجل أي عملية "، وقال إن انخفاضاً طرأ على إطالق قذائف صاروخية، "المصبوب
  ".أحبطنا عدداً منها.. ة استشهادي

  "أبو مازن"المرشحون لخالفة 
البرغوثي يقبع في سجن "، قال إن "أبو مازن"ورداً على سؤال عن المرشحين المحتملين لخالفة 

وإذا لم نهتم بذلك سيكون مثل أي أسير آخر ... نحن الذين نتسبب في أن يكون مرشحاً جدياً . إسرائيلي
ها هي ... وره مع القيود رافعاً يديه تساعد في أن نجعل منه أسيراً مهماً إن ص. األمر متعلق بنا... 

إنه مع ماض إرهابي، وهو بكل تأكيد يضحك على كثير من . السلطة تتدبر أمرها من دونه
  ".اإلسرائيليين
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وكان ديسكين قال اول من أمس في ايجاز قدمه في مؤتمر لسفراء إسرائيل في أنحاء العالم في مقر 
 الخارجية، إنه خالفاً للشائع في إسرائيل بأن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات هو من أطلق وزارة

البرغوثي هو الذي كان الروح الحية التي أطلقت االنتفاضة الثانية "، فإن 2000شرارة انتفاضة عام 
  ".والمشكلة أن االنتفاضة خرجت عن سيطرة البرغوثي... وليس عرفات 

رئيس الحكومة الفلسطينية السابق أحمد : إلى ثالث شخصيات مرشحة لخالفة عباس هيوأشار ديسكين 
لكنه "، ورئيس الحكومة الحالية سالم فياض "لكنه ال يتمتع بشعبية بين الفلسطينيين) "أبو عالء(قريع 

في " فتح"أحد قياديي ) غنيم(، وأبو ماهر "سيواجه صعوبة في خالفة عباس ألنه ليس عضواً في فتح
، مضيفاً أن الفلسطينيين يرون "الذي كان معارضاً في الماضي البو مازن، لكنه اقترب منه اليوم"تونس 

  ".شخصية نظيفة من ناحية الفساد"في غنيم 
  صفقة التبادل صفعة لعباس

وعن صفقة تبادل األسرى، قال ديسكين ألعضاء لجنة الخارجية واألمن البرلمانية إنه كرئيس لـ 
وأشارك في كل المشاورات وأتطرق الى نقاط عينية ومختلف "رح موقفه النهائي بعد، لم يط" شاباك"

  ".المعطيات، وسأعلن موقفي النهائي من الصفقة عندما تطرح نهائياً امام المنتدى الوزاري السباعي
 ستكون صفعة على خد أبو مازن وإنجازاً كبيراً"وأمام السفراء، قال ديسكين إن صفقة تبادل األسرى 

وهو يعد نفسه المتصاص الضربة "يدرك ذلك " أبو مازن"وأضاف ان ". لحركة حماس لدى الرأي العام
أبو مازن ضعيف، لكن ال بديل "وتابع أن ". وفي جميع األحوال فإن هذه الصفقة ليست هي التي ستسقطه

  ".عنه في هذه المرحلة
" حماس"دراتهما العسكرية، مضيفاً ان تواصالن تعزيز ق" الجهاد اإلسالمي"و" حماس"وقال ديسكين ان 

قدراتها اليوم ... لكن هذا ليس لألبد "وتحافظ على الهدوء " الرصاص المسبوك"تلقت ضربة في عملية 
أيضاً طرأ تحسن على قدراتها على تهريب األسلحة ... أفضل مما كانت عليه عشية العملية قبل عام 

االنتصار بالنسبة . ال تبحثان عن االنتصار على إسرائيلإنهما . وفي منظومتها الدفاعية داخل القطاع
المنظمات "وتوقع أن تواصل ". اليهما يتمثل في عدد القذائف التي تطلقانها وفي الضرر الذي تلحقانه

إنها تبذل جهوداً لتهريب : " لتعزيز قدراتها ولتهريب األسلحة، مضيفا2010ًجهودها عام " اإلرهابية
  ". كيلومتراً وقذائف مضادة للطائرات وأخرى مضادة للدبابات50ت مدى يفوق القذائف الصاروخية ذا

عبر انضمام منظمات صغيرة وأفراد أو عشرات " الجهاد اإلسالمي"وتابع أن جهازه يلمس اتساع نفوذ 
ال تهدد سلطتها بعد، لكنها ) الجهاد(رغم أنها "قلقة من ذلك " حماس"وأضاف أن . من منظمات صغيرة

تحظى الجهاد بشعبية "وزاد أنه في أوساط الجيل الشاب من الفلسطينيين ". ر إزعاج لهاتشكل مصد
  ".متزايدة

وعن المفاوضات السياسية، قال ديسكين إنه سيكون صعباً على إسرائيل تطبيق اتفاق سياسي في حال 
 السلطة أنا ال أرى وضعاً تعود فيه"، و"فتح"و" حماس"التوصل إليه طالما لم تحصل مصالحة بين 

الفجوة ... الفلسطينية إلى القطاع بموافقة حماس، أو أن تعود حماس إلى الضفة الغربية بموافقة السلطة 
وأضاف أن الفصل بين ". بين الضفة وغزة تتعمق باستمرار من النواحي العقلية والسياسية وحتى الدينية

طأ أمنياً فادحاً إعادة الربط بين القطاع وسيكون خ... جيد من الناحية األمنية إلسرائيل "الضفة والقطاع 
أبو مازن صعد إلى "وتابع أن ". والضفة ألن من شأن ذلك أن يتيح بناء قواعد لإلرهاب تمس بإسرائيل

إذا لم : "وأضاف". شجرة عالية العتقاده أن األميركيين سيحضرون له كل ما يريده على طبق من فضة
  ".د ينصرف إلى البيتيكن هناك أحد ينزله عن الشجرة، فإنه ق

  30/12/2009الحياة، 
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  الملك عبداهللا السالم والمصالحةويبحث  عّباس .2

العزيز مع  اهللا بن عبد  بحث خادم الحرمين الشريفين الملك عبد: محمد يونس، الرياض-رام اهللا 
التعاون  الجهود المبذولة لدفع عملية السالم، وآفاق أمسالرئيس الفلسطيني محمود عباس في الرياض 

  .وسبل دعمه، واألوضاع العربية واإلقليمية والدولية، إضافة إلى ترتيب البيت الفلسطيني
 حيث كان في استقباله في مطار الملك أمسوكان الرئيس عباس وصل والوفد المرافق له إلى الرياض 

اللطيف  ال عبدخالد الدولي وزير الخارجية األمير سعود الفيصل، والسفير الفلسطيني لدى المملكة جم
  .الشوبكي ومندوب عن المراسم الملكية

وقال مصدر في السفارة . وجدد خادم الحرمين دعم بالده للسلطة الفلسطينية في مواقفها تجاه االستيطان
اهللا وعد الرئيس الفلسطيني باالتصال عبر القنوات الديبلوماسية مع  الفلسطينية في الرياض إن الملك عبد

 لوقف االستيطان "إسرائيل"، خصوصاً واشنطن، من اجل ممارسة ضغوط على العواصم المؤثرة
  .واستئناف مفاوضات السالم مع الفلسطينيين استناداً إلى مبادرة السالم العربية

  30/12/2009الحياة، 
  

  وتكنوقراط للحكومة نسعى لضم شخصيات مهنية ومستقلة: هنيه .3
توجه رئيسها إسماعيل هنية لتوسيعها وتعيين وزراء كشف مصدر مسؤول في الحكومة المقالة عن  :غزة

وقال المصدر ذاته إن هنية يجري حالياً مشاورات لتوسيع . جدد من خبراء ومستقلين وأكاديميين
هذه التطورات "وأضاف أن . الحكومة، بهدف تخفيف األعباء عن وزراء يتولون أكثر من حقيبة وزارية

  ".ل الحكومة وبهدف تقديم خدمة أفضل للجمهور الفلسطينيتأتي لمراعاة التطورات اإلدارية داخ
وأكد هنية خالل جلسة لحكومته، أمس، أن المداوالت ترمي إلى ضم شخصيات مستقلة ومهنية 

وشدد على أن هذا التوجه ال يتناقض مع ". ضرورة وطنية وإدارية ولتقديم األفضل "ـوتكنوقراط ك
  .جهود المصالحة وإنهاء االنقسام

  30/12/2009، الخليج
  

   تطالب برفع الحصار عن المتضامنين أمام السفارة الفرنسية بالقاهرة حكومية في غزةلجنة .4
طالبت اللجنة الحكومية لكسر الحصار، السلطات المصرية برفع الحصار التي تفرضه على  :غزة

ي القاهرة لليوم المتضامنين المشاركين في مسيرة الحرية لغزة، والمعتصمين أمام السفارة الفرنسية ف
إن المتضامنين أبلغوا اللجنة بأن السلطات : "وقالت اللجنة، في بيان صحفي، أمس .الثالث على التوالي

المصرية فرضت حصاراً مشدداً عليهم أمام السفارة الفرنسية في القاهرة، ومنعتهم من التحرك والحديث 
  . من رجال األمن المصريين، مبينةً أنهم يتعرضون لعمليات ابتزاز"مع وسائل اإلعالم

إن المشاركين مصرون على دخول قطاع غزة، وتنظيم المسيرة الدولية بمناسبة الذكرى : "وأضاف
، داعيةً المتضامنين في الدول األوروبية "األولى للحرب، يوم الخميس القادم أمام معبر إيرز شمال القطاع

 الفرنسية باالعتصام أمام السفارات المصرية في لالستجابة إلى نداء زمالئهم المحتجزين أمام السفارة
  .الدول األوروبية لالحتجاج على قرار المنع المصري

  30/12/2009صحيفة فلسطين، 
  

  فياض يتعهد تنظيف السوق من منتجات المستعمرات .5
 سالم فياض، أمس، جدية السلطة في تنفيذ قرارها تنظيف السوق .أكد رئيس الوزراء د: أريحا

وقال فياض، خالل افتتاحه بأريحا المعرض السنوي السادس  . من منتجات المستوطناتالفلسطينية
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إن السلطة الوطنية تتابع بكل جدية قرار تنظيف السوق الفلسطينية من ": غذاؤنا"للصناعات الغذائية 
 إلى تعزيز وجود المنتجات الفلسطينية كبديل لمنتجات المستوطنات في إضافةمنتجات المستوطنات، 

الذي بدأ في "، مشيداً في هذا السياق بالموقف البريطاني األوروبيةألسواق العالمية، خصوصاً األسواق ا
  ".تمييز بضائع المستوطنات ووقف المعاملة التفضيلية لها

 30/12/2009األيام، فلسطين، 
  

  البعثة الفلسطينية في األمم المتحدة تشكو عنف المستوطنين واستفزازاتهم .6
 الفلسطينية المحتلة ال األراضي أن الوضع في إلى المتحدة األممرت البعثة الفلسطينية في  أشا:نيويورك

ازدياد حدة " إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون إلى في رسالة موجهة وأشارت. "متفجراً"يزال 
مدنيين في األرض أعمال الترهيب والعنف والمضايقة والتخويف التي يرتكبها المستوطنون ضد السكان ال

  ."الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية
المزيد من تصعيد "وقالت إن هذه اإلجراءات واالستفزازات اإلسرائيلية غير المشروعة لن تؤدي إال إلى 

 إلىالتوترات والتسبب في المزيد من زعزعة وضع هش أصال، مع تبعات بعيدة األثر، ليس بالنسبة 
المجتمع الدولي، بما فيه مجلس األمن، "وطالبت . " المنطقة برمتهاإلىسب، لكن بالنسبة آفاق السالم فح

المسؤول عن صون السالم واألمن الدوليين، إيالء االهتمام الواجب للحالة الخطيرة في األرض 
جبار الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، واتخاذ التدابير واإلجراءات في الوقت المناسب إل

إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، على الوقف الفوري لحملتها االستعمارية غير المشروعة ولجميع 
  ."السياسات األخرى غير المشروعة، وااللتزام في النهاية بدال من ذلك بالسعي إلى تحقيق السالم

 وأنهات من العقاب هذه، عززت حالة الخروج على القانون واإلفال" بأنها اإلسرائيليةواتهمت الحكومة 
التعزيزات والحوافز العسكرية والمالية والمادية التي تقدمها الحكومة " بسبب "زادت من حدتها بوضوح
  ."اإلسرائيلية إلى المستوطنين

  30/12/2009الحياة، 
  

   األسرىالرشق ينفي صدور قرار نهائي من حماس بشأن صفقة .7
السياسي لحركة حماس عزت الرشق ما تناقلتـه وسـائل          نفى عضو المكتب    :  عز الدين أحمد   –السبيل  

إعالم عربية أمس الثالثاء من أن المكتب رفض العرض المقدم من الوسيط األلماني بشأن صفقة إطالق                
  .الجندي األسير لدى المقاومة الفلسطينية في غزة جلعاد شاليط

ـ      الحركة "، مضيفا أن    "ة ليس صحيحا  ما نقلته قناة العربي   "إن  " السبيل"وقال الرشق في تصريحات خاصة ل
عكفت خالل اليومين الماضيين على دراسة العرض المقدم من الوسيط األلماني، حيث قامت لجان فنيـة                
مختصة داخل الحركة بدراسة العرض ومطابقته مع معايير الحركة ومطالبها التي أعلنت عنها سابقا، ثم               

، وذلك بعد أن    "ها درست األمر خالل اليومين الماضيين     قامت برفع تقرير إلى قيادة الحركة، والتي بدور       
التحق بها كل من عضوي المكتب السياسي للحركة في غزة الدكتور محمود الزهـار والـدكتور خليـل            

  .الحية
سوف نسلم الوسيط األلمـاني رد الحركـة        "وأضاف الرشق إن الصفقة ال زالت قيد الفحص والدراسة، و         

، مشيرا إلى أنه ال سقف زمنيا محددا لتسليم هذا الـرد كمـا زعمـت                "قادمةحال استكماله خالل األيام ال    
  . ساعة72وسائل إعالم عبرية أمس األول، من أن الرد سيكون خالل 

وافقت على مبدأ إبعاد عدد من األسرى ضمن الـصفقة          " حماس"وتعليقا على المعلومات التي أفادت بأن       
تعارض من حيـث المبـدأ إبعـاد أي         "، وقال إن حركته     خارج فلسطين المحتلة، نفى الرشق هذا األمر      
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، رافضا في ذات الوقت الخوص فيما وصفها تفاصيل الرد اإلسرائيلي، مـشيرا             "فلسطيني خارج الوطن  
  .إلى أن هناك قرارا بأن ال يتم اإلدالء لوسائل اإلعالم عن الصفقة

  30/12/2009السبيل، األردن، 
  

   أسيراً من الصفقة13عرض اإلسرائيلي الذي يستثني قيادة حماس قررت رفض ال": الحياة" .8
ان المكتب " الحياة"كشف مسؤول رفيع في حماس فضل عدم ذكر اسمه لـ :  محمد يونس-رام اهللا 

 من قطاع غزة، رفض أعضاءالسياسي للحركة قرر خالل اجتماع مطول عقده في دمشق بمشاركة ثالثة 
 200من صفقة تبادل االسرى، ويرفع عدد المبعدين الى  معتقال 13 الذي يستثني اإلسرائيليالعرض 

أسير، مضيفاً ان اسرائيل ابلغت الوسيط االلماني ان ال مانع لديها من نقل جميع المبعدين الى قطاع 
  .غزة

مروان البرغوثي، واالمين العام لـ " الفتحاوي"القائد : واالسرى الذين استثنتهم اسرائيل من الصفقة هم
ابراهيم حامد وعبد اهللا البرغوثي " حماس"احمد سعدات، وقادة الجهاز العسكري لحركة " يةالجبهة الشعب"

ومن بين المستثنيين، . وعباس السيد وجمال ابوالهيجا وعبد الناصر عيسى وحسن سالمة ووليد عقل
  .ثالث أسيرات هن آمنة منى وقاهرة السعدي واحالم التميمي

رائيل تراجعت في عرضها االخير عن عرض سابق لها، وجدت ان اس" حماس"وقال المسؤول ان 
 200 اسيراً، اما اآلن فهي تطالب بإبعاد 130في العرض قبل األخير، طالبت اسرائيل بابعاد : "موضحاً
واضاف ان المكتب السياسي طلب من وفد الحركة القادم من غزة، العودة الى القطاع وابالغ ". اسير

  .ة على العرضالوسيط االلماني بعدم الموافق
واوضح ان التراجع االسرائيلي يشير الى ان قضية التبادل ستستغرق وقتاً طويال، مشدداً على اصرار 

  . الذين ضمتهم القائمة، وتقليص عدد المبعدين الى أدنى حد450على اطالق جميع األسرى الـ" حماس"
 30/12/2009الحياة، 

  
   أيام خالل سرىاألحماس تسلم ردها على صفقة ": القدس العربي" .9

من مصدر مطلع في حركة حماس ان قيادة الحركـة مـن            " القدس العربي "علمت  :ـ اشرف الهور   غزة
غزة والخارج التي تعقد اجتماعات مغلقة وسرية في سورية، ستبلغ الوسـيط االلمـاني بردهـا علـى                  

لية استثناء السرى   مقترحات اسرائيل بشأن صفقة تبادل االسرى قريبا، متوقعا ان ترفض الحركة اي عم            
  .ترفض تل ابيب اطالق سراحهم

وبحسب المصدر فان وفد حماس القيادي الذي غادر غزة ويضم محمود الزهار، وخليل الحية عـضوي                
المكتب السياسي، شرعا باجتماعات مع قيادة الحركة في دمشق، التي تضم رئيس الحركة خالد مـشعل،                

  .ياسي للحركةونائبه موسى ابو مرزوق، وبقية المكتب الس
واكد المصدر ان هناك توجها عاما داخل حماس يرفض التفريط او التنازل عن اي اسير ورد اسمه فـي               

 اسيرا من ذوي المحكوميات العالية، الذين شارك بعضهم في هجمات قتـل             450قائمة التبادل التي تضم     
ة الطالق سراحهم من الـسجون      فيها اسرائيليون، على اعتبار ان هذه الصفقة ربما تكون الفرصة االخير          

  .االسرائيلية
ولفت الى ان الحركة ال تمانع مبدأ ابعاد اسرى الى غزة او الخارج، تعترض اسرائيل على خروجهم الى                  

  .الضفة الغربية، حال وافق االسرى على االبعاد
  30/12/2009القدس العربي، 
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   غزة ليسو خطراً على مصر أهالي..  سيؤدي إلى كارثة إنسانيةفوالذيالجدار ال: الرشق .10
التـي  " التـداعيات الخطيـرة   "حذر عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، من            :القاهرة

تترتب على قيام الحكومة المصرية ببناء جدار فوالذي على حدودها مع قطاع غـزة، وناشـد القيـادة                  
ارات االستفهام تالزمه حـول توقيتـه       المصرية بإعادة النظر في هذا اإلجراء الذي قال بأن جملةٌ من إش           

هي الخطر المحدق   ) إسرائيل(أهالي قطاع غزة ليسوا خطراً على مصر، وإنما         "وأكد أن   ". وحقيقة أهدافه 
  ".على مصر وشعبها وعلى المنطقة برمتها

وأشار الرشق في تصريحات صحفية إلى أن جداراً فوالذياً بين مصر وغزة في ظـل الحـصار ينـذر                   
إن بناء جدار فوالذي عازل بين مصر واألراضي الفلسطينية، في ظل اسـتمرار             : "انية، وقال بكارثة إنس 

الحصار وإغالق معبر رفح، من شأنه أن يؤدي إلى كارثة إنسانية فـي القطـاع أولـى الـضحايا هـم              
قطـاع  ، موضحاً أن الغذاء والدواء والوقود وكافة مستلزمات استمرار الحياة يتم إدخالها إلـى ال              "األطفال

  .عبر األراضي المصرية
وأكد الرشق أن الشعب الفلسطيني كان يأمل أن تقوم الشركات المصرية والجرافات واآلليـات العمالقـة              
بمشاريع إعادة إعمار غزة وبناء ما دمرته الحرب وليس القيام ببناء  الجدار الفوالذي الـذي سيتـسبب                  

  .بخنق أطفالهم وأهلهم في قطاع غزة
إن المطلـوب مـن     : "وأضـاف . لسيادة مصر فوق أراضيها   " حماس"أكيد على احترام    وجدد الرشق الت  

الشقيقة مصر تعزيز صمود غزة وليس اتخاذ إجراءات من شأنها خنق أهالي القطاع، والمطلـوب مـن                 
محمود عباس الذي يعتبر نفسه رئيساً للسلطة الفلسطينية بأن ينحاز إلى الغزيين المحاصـرين ويتحـرك                

معاناتهم، ال أن يعلن تأييده لبناء الجدار الفوالذي العازل الذي ينذر بكارثة إنسانية في ظـل                للتخفيف من   
  ".الحصار اإلسرائيلي المشدد

إن المسؤولية الدينية واإلنسانية واألخالقية تفرض على األمـة بحكامهـا         : "وختم الرشق تصريحه بالقول   
يلولة دون تعرضهم للمزيد من االبتزاز ومعاقبتهم       وشعوبها التحرك  لفك الحصار وإنقاذ أهالي غزة والح        

  ".على خياراتهم ومواقفهم
  30/12/2009صحيفة فلسطين، 

  
  نطالب الرئيس مبارك بأن يفي بوعده بعدم تجويع الفلسطينيين: البردويل .11

أن وزارة " قدس برس"صالح البردويل في تصريحات خاصة لـ " حماس"أكد القيادي في حركة : غزة
لفلسطينية في غزة أكدت لضباط االستخبارات المصرية، أن الحدود مع مصر شريان حياة الداخلية ا

بالنسبة لغزة ال يجوز قطعه، وأن الفلسطينيين في غزة جميعا ال يعادون مصر ولم يعتدوا عليها على 
يين الرغم من الحصار، وأن االستمرار في بناء الجدار هوالحكم باإلعدام على آالف األطفال الفلسطين

  .الذين ينتظرون الحليب والدواء والغذاء من األنفاق
لقد أكد الضباط المصريون أن األمر يتصل بقرار سياسي ال دخل لهم فيه، وأنهم " وأضاف البردويل

وقد أبلغهم الجانب الفلسطيني أن .ماضون في بناء الجدار، وحذروا من أي عمل إليقاف عملية البناء
ليات احتجاجية سلمية، وهي صرخة عادية ألي إنسان تتعرض حياته فعالياته ضد الجدار هي فعا

  ".للتهديد
نحن نتوجه إلى : "والمسؤولين المصريين، وقال" حماس"ونفى البردويل أي اتصال سياسي بين قيادة 

مصر بأن تتفهم موقف الشعب الفلسطيني وأن ال تضعنا في هذه الزاوية، ونطالب الرئيس المصري 
  .، على حد تعبيره"يفي بوعوده بأن ال يساهم في تجويع الفلسطينيينحسني مبارك بأن 

  29/12/2009قدس برس، 
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  سوء استخدام السالح نتج عن بيروتانفجار مقتل عنصرين من حماس في : ابو العينين .12
كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، سلطان ابو العينين، عن ان التفجير الذي وقـع فـي                 : وكاالت

جنوبية في بيروت قبل ايام وادى الى مقتل اثنين من عناصر حركة حماس، ليس له اية ابعاد                 الضاحية ال 
  .امنية

واكد ابو العينين، ظهر امس، في حديث اذاعي مع صوت فلسطين من لبنان، بان الحادث وقـع بـشكل                   
ي وقت  يشار الى ان حركة حماس قالت ف       .عرضي ونتج عن سوء استخدام السالح وليس له ابعادا امنية         

 .سابق ان عضو مكتبها السياسي اسامة حمدان كان هو المستهدف من التفجير
  30/11/2009وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية، 

  
   في السجن 24األسير خالد الجعيدي مفجر ثورة السكاكين في غزة يدخل عامه الـ .13

ألسـر فـي سـجون      دخل األسير خالد الجعيدي من مدينة رفح عامه الرابع والعشرين خلف قـضبان ا             
عملية طعن أسفرت عن مقتـل    بعد1986 ـ  12 ـ  24االحتالل وبشكل متواصل حيث اعتقل بتاريخ 

  .وإصابة العديد من جنود االحتالل
وعلى خلفية هذه التهم تم هدم بيته من قبل العدو الصهيوني وهو ينتمي إلى حركـة الجهـاد اإلسـالمي                    

  .ة التبادل التي ترعاها حركة حماسوتأمل عائلته أن يتم إطالق سراحه ضمن صفق
ويعتبر الجعيدي مفجر ثورة السكاكين في الثمانينيات وقد أحدثت عمليات الطعن التي كان ينفذها ذعـرا                

  . لدى المجتمع الصهيوني
العطلة الرسـمية لـدى     : وتشير المعلومات الى أن األسير الجعيدي كان ينفذ عمليات الطعن يوم السبت           

  .الصهاينة
 الجعيدى لمدة ستة أشهر خالل عمليات التحقيق التي مورست بحقه حيث انه لم يعتـرف عـن     وقد صمد 

  .مكان السكين التي كان ينفذ بها عمليات الطعن حتى يومنا هذا
  30/12/2009الدستور، 

   
  بعد عملية نابسضد السلطة " انتفاضة شعبية"قادة في فتح يحذّرون من : "جيروزاليم بوست" .14

التي يقودها رئيس   " فتح"العبرية، عن مسئولين في حركة      " جيرزاليم بوست "نقلت صحيفة    :القدس المحتلة 
محمود عباس، تحذيرهم من أن قتل ثالثة نشطاء مـن الحركـة فـي نـابلس                " المنتهية واليته "السلطة  

 ، لكنها ستكون  "قد يؤدي إلى اندالع انتفاضة ثالثة     "برصاص جيش االحتالل اإلسرائيلي، السبت الماضي،       
  .موجهة نحو السلطة الفلسطينية

إن االنتفاضـة الجديـدة     : "ونقل كاتب المقال عن أولئك المسؤولين، الذين لم يكشف عن هوياتهم قـولهم            
، "ستكون مختلفة عن االنتفاضتين األولى والثانية، إذ ستكون موجهة هذه المرة ضد السلطة الفلـسطينية              

  .على حد قولهم
ل الثالثة، وجميعهم أعضاء مخضرمون وقادة في الجنـاح العـسكري           إنه خالل تشييع الرجا   :" وأضاف
ردد آالف من الفلسطينيين شعارات تتهم السلطة بـالتواطؤ مـع           "؛  )كتائب شهداء األقصى  " (فتح"لحركة  

  ".وبتفكيك السلطة الفلسطينية) إسرائيل(وطالبوا بوقف التنسيق األمني مع ) إسرائيل(
أثناء التشييع، الذي جرى في نابلس، بدا وكـأن الـسلطة الفلـسطينية    طوال ساعات عدة "وأشار إلى أنه    

  .، حسب قوله"وليس الجيش اإلسرائيلي هي المسؤولة عن قتل الرجال الثالثة
، يقومون حاليا باسـتغالل اغتيـال النـشطاء الثالثـة           " فتح"وزعمت الصحيفة، أن رموزاً بارزين في       

مشيرة إلى أن أحد أبرز هؤالء هو حسام خضر، وهو قيـادي            ،  "للتحريض ضد قيادة السلطة في رام اهللا      "
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، ينتقد السلطة وأجهزتها األمنيـة منـذ وقـت          "فتح"كاريزماتي من مخيم بالطة يتمتع بشعبية كبيرة في         
  .طويل، ويتهمها بالفساد المالي واألخالقي والتعاون مع االحتالل

اسـتمرار  "ارس من رام اهللا، مقتنعان بأن       هو قدورة ف  " فتح"وذكرت الصحيفة، أن خضر وقياديا آخر في        
  ". في الشؤون األمنية سيقلب الفلسطينيين في النهائية ضد القيادة الفلسطينية) إسرائيل(التعاون مع 

  30/12/2009صحيفة فلسطين، 
  

  "الترقيع"سعدات يدعو لمصالحة حقيقية بعيداً عن سياسة  .15
 االحتالل أحمد سعدات، أمس، إلى استئناف الحوار دعا األمين العام للجبهة الشعبية األسير في سجون

وطالب في بيان نقله محامي مؤسسة الضمير لرعاية األسرى . الوطني الشامل كأساس إلنجاز المصالحة
وحقوق اإلنسان، الذي تمكن من زيارته في معتقل العزل ريمون بصحراء النقب، بعقد اجتماع عاجل 

اجعة سياسية شاملة وصياغة برنامج عمل نضالي واستراتيجية للجنة الحوار القيادية للشروع في مر
  .وقيادة جماعية ترتكز على المقاومة كخيار واقعي نابع من الظروف العينية القائمة

وحذر من سياسة . واعتبر أن ذلك يضمن تعبئة وتنظيم الطاقات الوطنية في مواجهة االحتالل ومخططاته
 مغادرة سياسة االنتظار في ضوء اإلقرار الجمعي بوصول خيار الترقيع لمنظمة التحرير، داعياً إلى

المفاوضات إلى طريق مسدود، وإمعان االحتالل في جرائمه من دون أي اعتبار للطرف الفلسطيني 
  .المفاوض واألطراف العربية والدولية التي تلوذ بالصمت وبالثرثرات الفارغة

حتالل ومحاربة التطبيع من دون كلل أو ملل وبشكل المقاطعة الشاملة لال"كما دعا إلى مواصلة حملة 
حثيث كجزء ال يتجزأ من استراتيجية وطنية لتعزيز المساندة لحقوق شعبنا ومعركة كشف حقيقة 
االحتالل ومزاعمه الزائفة عن الديمقراطية وحقوق االنسان واخالقيات جيشه وآلة حربه وخصوصاً في 

تقرير "وقال إن ذلك يتطلب متابعة تنفيذ ".  حرب غزةالذكرى السنوية األولى لمحرقة وجريمة
وقرارات لجنة حقوق اإلنسان والجمعية العامة لألمم المتحدة وفتوى محكمة الهاي بخصوص " غولدستون

  .الجدار
  30/12/2009الخليج، 

  
  "صوت نشاز" والسائل عن األمر 1992حماس في الضاحية منذ : حمدانأسامة  .16

رداً على سؤال عن سبب وجود  مسؤول العالقات الدولة في حركة حماس، قال أسامة حمدان،: بيروت
 ولمن 1992حماس موجودة في الضاحية منذ العام " في الضاحية الجنوبية، أكد أن "حماس"مقر لحركة 

يتردد على هذا المقر مسؤولون سياسيون وامنيون "، الفتاً الى انه "ال يعرف هذا االمر فليعرف االن
هذا "، ومشيراً الى ان "ليس أمراً جديداً ليحاول البعض إثارته"، ومعتبراً انه "وة على االعالملبنانيون عال

صوت نشاذ على المستوى "، وواصفاً إياه بـ"السؤال عن سبب وجودنا في الضاحية ال ينم عن حسن نية
  ."اللبناني

  30/12/2009الراي، الكويت، 
  

  ها في الضفةحماس تتهم السلطة باعتقال سبعة من أنصار .17
اتهمت حركة حماس، في بيان، األجهزة األمنية الفلسطينية الموالية لرئيس السلطة الفلسطينية، : رام اهللا

  .محمود عباس، في الضفة الغريبة، باعتقال سبعة من أنصارها في محافظات الخليل ونابلس وقلقيلية
  29/12/2009قدس برس، 
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  جاهزة لعملية عسكرية ضد إيرانعلى الواليات المتحدة أن تكون : باراك .18
طالب وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك الواليات المتحدة بأن تتجهز لعملية عسكرية ضد إيـران ،                
وجاء ذلك خالل لقاء جمعه بطالب إحدى المدارس الثانوية ، وحذر باراك من الخطـر الـذي يـشكله                   

 الحتمالية فشل الحلول الدبلوماسية مع طهران       البرنامج النووي اإليراني ، مشدد على ضرورة االستعداد       
  .، كذلك العقوبات االقتصادية المستقبلية ضد إيران

وتطرق إلى األوضاع األمنية المحيطة بإسرائيل محذرا من تنامي عمليات التسلح التي قوم بهـا حركـة                 
ميات كبيرة مـن    حماس وحزب اهللا بالصواريخ البعيدة المدى مع رؤوس متفجرة ثقيلة قادرة على حمل ك             

إنه بدون شك فإن هناك فعلى جميع الجبهات ، إال ان الوضـع تحـت األرض                "وقال باراك    .المتفجرات
  ".غير هادئ

  30/12/2009الدستور، 
  

   "إسرائيل"بركة يطالب نتنياهو بدفع مخصصات عمال غزة المصابين بحوادث عمل سابقة في  .19
ئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة ، محمد بركة        طالب العضو العربي في الكنيست اإلسرائيلي ، ر       

، رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أيهود باراك ، بدفع كافة مخصصات الضمان               
ـ    عامال من قطاع غزة ، كانوا قد أصيبوا في الماضي بحوادث عمل ، خالل               765االجتماعي المستحقة ل
§ مؤسـسة التـأمين الـوطني     §ث كانوا يتقاضون المخصصات التـي تـدفعها         عملهم في إسرائيل ، حي    

اإلسرائيلية بعد تحويلها من المؤسسة إلى بنك فلسطين في قطاع غزة ، إال أنه في مطلع العام الجـاري                   
اتخذت الحكومة اإلسرائيلية قرارا سياسيا بعدم تحويل أموال لبنك فلسطين ، ليصبح هذا القـرار ذريعـة              

  .رب من دفع هذه المخصصات ، وهو قرار مجحف ال يتقبله العقل اإلنسانيواهية للته
وكما ذكر موقع فلسطين اليوم فقد طالب بركة في رسالة بعثها لهما بعدم اختالق ذرائع مجحفة للتحايـل                  

  .والتهرب من دفع المستحقات 
  30/12/2009الدستور، 

  
  لقة ومنهجية من كبار المسؤولين يحظون بحصانة ُمط"إسرائيل"منفذو التعذيب في : تقرير .20

كشف تقرير جديد للجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل الـذيُ نـشر              :زهير أندراوس  -الناصرة  
صباح أمس الثالثاء، بمناسبة الذكرى العاشرة لصدور قرار المحكمة بخصوص التعذيب، وهـو القـرار               

من تعـذيب   ) الشاباك(ع محققي جهاز األمن العام      الذي أصدرته المحكمة العليا اإلسرائيلية والقاضي بمن      
المعتقلين الفلسطينيين خالل استجوابهم في أقبية الشاباك، كشف عن واقع غير مقبول، تمنع فيه سـلطات                
الدولة العبرية وبشكل منهجي فتح تحقيقات تتعلّق بحاالت تعذيب بأيدي محققـي جهـاز األمـن العـام                  

القضائية العليا في إسرائيل، بشكل مباشر أو غير مباشر، في منع فـتح             عمليا، تساعد األجهزة    ). الشباك(
  .تحقيقات جنائية ضد متهمين بالتعذيب

وهذا بخالف واضح لواجب السلطات القاضي بفتح تحقيق كلما قدمت شكوى حـول مخالفـات خطـرة                 
  .وبخالف تعهدات الدولة تجاه القانون الدولي

 الذي يكشّف عنه التقرير وعنوانـه ـ دون المـستوى ـ غيـاب      ويقول التقرير إن االستنتاج األساسي
التحقيق والعقاب في حاالت تعذيب وتنكيل في تحقيقات جهاز األمن العام ـ أنه ال يوجد فـي إسـرائيل    

وهذه الحقيقة تخلق حـصانة مطلقـة لمحققـين         . جهاز تحقيقات حقيقي في الشكاوى عن حاالت تعذيب       
  .ارتكبوا مخالفات جنائية خطيرة

  30/12/2009القدس العربي، 
  



  

  

 
 

  

            13 ص                                     1654:         العدد       30/12/2009 اءاألربع :التاريخ

  
  تشديد الحراسة على باراك خشية ان يقتله المستوطنون .21

شدد الحراسة األمنيـة علـى      " الشاباك" قالت مصادر اعالمية اسرائيلية مساء امس، ان جهاز          -رام اهللا   
ان "وقال رئيس الـشين بيـت يوفـال ديـسكين          .وزير الجيش ايهود باراك خشية ان يقتله المستوطنون       

وكـان  . لمتطرفين اليمينيين سوف يحاولون في الخفاء زرع الفوضى من أجل منع وتجميد االسـتيطان             ا
 .مفوض الشرطة االسرائيلية ديفيد كوهين قد تلقى تهديدات بالقتل ايضا في األيام األخيرة

  30/12/2009الحياة الجديدة، 
  

  دعوات إسرائيلية لتحريف األسماء العربية": هآرتس" .22
 اقترح العالم اليهودي المتخصص في اللغات واللسانيات افشالوم كور، أن تقوم :القادر فارس  عبد– غزة

بلدية القدس بتغيير األسماء العربية في شرق وغرب القدس، إلى أسماء عبرية مستوحاة من التراث 
ر، بعد أن وجاء اقتراح كو. العبرية أمس" هآرتس"والتاريخ اليهودي القديم؛ وذلك وفق ما نشرته صحيفة 

فإن " هآريتس"وبحسب معلومات نشرتها  .استعانت بلدية القدس به لتسمية محطات مواصالت في القدس
كور يقترح تسمية المحطات التي تمر بالمناطق العربية بأسماء يهودية ـ عبرية، بحيث يتم تغيير اسم 

إلى " شعفاط"منطقة في " تل الفول"، وتحويل منطقة "شمعون هتسديك"إلى حي " الشيخ جراح"حي 
جيفعات "إلى " التلة الفرنسية"كذلك يقترح تغيير اسم . ، على اسم قبيلة الملك شاؤول"جيفعات بنيامين"

  ".بيكور حوليم"إلى " الملك جورج"، و "شابيرا
  30/12/2009عكاظ، 

  
  جماعات دينية متطرفة تتربص بالمسجد األقصى .23

ة ، أصبح المجتمع اإلسرائيلي بكل مكوناته يتـربص         ما بين جماعات دينية متطرفة وعصابات صهيوني      
بالمسجد األقصى المبارك وهو ما كشفته االقتحامات االستفزازية التي قام بها يهـود متطرفـون خـالل                 
الفترة الماضية للمسجد ، وشهدت مواجهات عنيفة بين المصلين وشرطة االحـتالل التـي تـدعم هـذه                  

  . االقتحامات خالل الفترة الماضية
رى عدد من المؤرخين أن جميع المنظمات الدينية والصهيونية التي تشارك في عمليات اقتحام األقصى               وي

ينطلقون من فكرة أساسية ومحورية وهي اإليمان بأساطير تلمودية وادعاءات صهيونية لبناء ما يـسمى               
مـا يعـرف بالـسبي      بالهيكل الثالث ، حيث يزعم تراث اليهود أن الهيكل تم تدميره مرتين أولهما إبان               

 ميالديا ، إبان ما يعـرف بالـسبي         70، والمرة الثانية كانت عام      . م. ق 586البابلي ليهود فلسطين عام     
  . الروماني ليهود فلسطين
  جماعة إحياء الهيكل 

وهي جماعة يهودية من أكثر الجماعات تطرفا ، وتسعى لضم الجماعات اليهودية المهتمة بهدم األقصى               
 ، وتمثل اإلطار العام لمعظم المنظمات المعنية بما يدعونه جبل الهيكـل ، ويتزعمهـا                في جماعة واحدة  
  . الحاخام هليل وايز

  جماعة حراس الهيكل
 على يد كل من الحاخـام يـسرائيل أرييـل ،            1983تأسست عام   :  منظمات هي معهد الهيكل    4وتضم  

من قادتها بأن بناء الهيكل لن يتم عن        وموشي نيمان ، ومايكل بن حورين في الحي اليهودي بالقدس ، ويؤ           
طريق المعجزات بل من خالل مبادرات عملية فعالة ، وتتلقى هذه المنظمة دعما من الحكومة اإلسرائيلية                

  . وبعض المنظمات الصهيونية القومية ، إضافة إلى بعض الجماعات المسيحية األصولية
  إلى جبل حامور
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ري ، وأعضاؤها األساسيون من مستوطنة يتزهار ، مثل الحاخام          وهي جماعة أكاديمية تهتم بالعمل النظ     
يتسحاق شابيرا ، ودودي دودا كيفيتش ، وشاي داوييم ، ويوسي بالي ، وتعمل هذه الحركة على تنظـيم                   
حمالت متكررة لتوجه اليهود إلى الحرم القدسي ، كما تعقد دورات لطـالب المـدارس الدينيـة لهـذا                   

  .الغرض
  شاء الهيكلالحركة من أجل إن

ويرأسها الحاخام يوسف البويم ، وتنشر وسط أتباعها أن الهدف الحقيقي من وراء إنشائها هـو تهويـد                  
  .الحرم القدسي الشريف وبناء الهيكل المزعوم على أنقاضه

  مدرسة الفكرة اليهودية
قع بـالقرب   وهي مدرسة دينية أسسها عدد من األعضاء السابقين في حركة كاخ اليهودية المتطرفة ، وت              

من الحي اإلسالمي بالقدس ، ودورها ينحصر في تخريج جيل من اليهود المتدينين الواعي بأهميـة مـا                  
  .يصفونه بجبل الهيكل وحق اليهود فيه

  جماعة بناء الهيكل
من الجماعات الدينية التي تتولى الجوانب العملية لتنفيذ ما يـسمى باسـتعادة الـشعائر وغيرهـا مـن                   

وحركة حراس الكهنة و تتمثل مهمتها فـي        . لقة بالهيكل ، ويرأسها الحاخام ديفيد إلباوم      الممارسات المتع 
  . المساعدة في تأدية الشعائر المقدسة في الهيكل المزعوم

  حركة إسرائيل الفتاة 
بزعامة الحاخام لخمان كاهانا ، والتي تم تغيير اسمها مؤخرا لتعرف باسم جماعة كهانا نسبة لزعيمها ،                 

في البلدة القديمة فـي     ) كوليل جورجيا ( نفوذها في حي طريق باب الواد ، عند مكان يعرف بـ             ويتركز
 ، عندما نظمـت     1983وأثارت هذه الجماعة صداما دمويا مع السكان العرب المقدسيين في عام            . القدس

البـراق ،   في احتفال ديني يمرون خالله بجوار حائط        ) كنيس كوليل جورجيا  (مسيرة إلدخال التوراة إلى     
  . ويحاولون أحيانا اقتحام الحرم ، لكن السكان العرب تصدوا للمسيرة باعتبارها مظهرا للتهويد

  جماعة كاخ
 علـى يـد الحاخـام       1972فهي من أشهر الجماعات اليهودية المعنية بهدم األقصى ، وقد تأسست عام             

 11 قام بهجوم على األقصى يوم       اليهودي األمريكي مائير كاهانا ، ومن أتباعها المتطرف جودمان الذي         
   1982،أبريل 

  جماعة أمناء الهيكل
جماعة دينية متطرفة تسعى إلى تهويد منطقة المسجد األقصى ، ويقع المقر الرئيس لها في مدينة القدس                 
المحتلة ، إال أن لها فرعا في الواليات المتحدة يقوم من خالله متطرفون من كاليفورنيا بتقديم دعم مـالي            

   .لها
  منظمة التاج الكهنوتي 

منظمة تعود جذورها إلى الحاخام أبراهام يتسحاق كول ، ويؤمن أتباعها بأنهم طالئع الحركة التي ستبدأ                
وكانوا حتى عهد قريب    . المسيرة في الهيكل ، كما أن لديها خططا هندسية جديدة إلنشاء الهيكل المزعوم            

مونه جبل الهيكل حتى تصدر فتوى لليهـود بالـصالة       يمتنعون عن الذهاب إلى المسجد األقصى الذي يس       
   1985،عنده ، وقد صدرت تلك الفتوى عام 

  حركة إعادة التاج
يتزعمها الحاخام يسرائيل فويختونفر الذي يحرك مجموعة عنيفة من الشباب المتعصبين ، ويخططـون               

  . دلالستيالء على بيوت ومبان عدة في القدس بدعوى أنها كانت يوما ملكا لليهو
  جماعة االستيالء على األقصى
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أعضاؤها يدعون علنا إلى هدم المسجد األقصى ، إضافة إلى طرد جميع المسلمين ممـا يـسمونه أرض       
إسرائيل ، ومن أهداف هذه الحركة أيضا تهويد مدينة الخليل ، واالستيالء على المسجد اإلبراهيمي الذي                

يسرائيل أرييل ، والحاخام كورن الذي يعد المرشد        : اأطلقوا عليه اسم كنيس ماكفير ، ومن أبرز رموزه        
   1986،الروحي لعدد من اليهود الذين قاموا باالعتداء على المسجد األقصى عام 

  30/12/2009الدستور، 
  

   مليون نسمة10.9تعداد الفلسطينيين ": جهاز اإلحصاء الفلسطيني" .24
 بلغ 2009ان تعداد الفلسطينيين بنهاية عام  اعلن جهاز االحصاء الفلسطيني امس ):رويترز( –رام اهللا 

  .  مليون نسمة، اكثر من نصفهم يعيشون في الشتات10.9
 مليون 10.88 في العالم نحو 2009بلغ عدد الفلسطينيين المقدر نهاية عام ": وقال الجهاز في بيان

 36.7 ما نسبته  مليون في االراضي الفلسطينية، أي3.99فلسطيني يتوزعون حسب مكان اإلقامة بواقع 
 مليون فلسطيني في 1.25نحو "واضاف ان هناك . "في المئة من اجمالي عدد الفلسطينيين في العالم

.  في المئة29.8 مليون في االردن، أي ما نسبته 3.24 في المئة، في مقابل 11.5اسرائيل، أي بنسبة 
 في المئة، في حين 16.3 أي بنسبة  مليون فلسطيني،1.78وبلغ عدد الفلسطينيين في باقي الدول العربية 

 في المئة من اجمالي عدد 5.7 ألفاً، أي ما نسبته 618بلغ عدد الفلسطينيين في الدول االجنبية نحو 
  . "الفلسطينيين في العالم

 االخيرة ليهبط من 12واظهر البيان تراجعاً في معدل المواليد في االراضي الفلسطينية في السنوات الـ 
انخفاض معدل "وارجع البيان هذا الى . 2009 في المئة عام 32.7 الى 1997ة عام  في المئ42.7

 في المئة من الفلسطينيين في اسرائيل 40.6وذكر ان . "الخصوبة على مستوى االراضي الفلسطينية
  . في المئة3.2 سنة فبلغت 65 سنة، اما نسبة الذين تزيد اعمارهم عن 15اعمارهم اقل من 

30/12/2009الحياة،   
  

  بالتواطؤ إزاء الجرائم الصهيونية ضد القدس" اليونسكو" يتهم عكرمة صبري .25
حذر خطيب المسجد األقصى ورئيس الهيئة العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري، أمس، من  :القاهرة

خطورة األوضاع في المسجد األقصى في ظل محاوالت االقتحام المستمرة من قبل المتطرفين الصهاينة 
عمليات الحفر وشبكة األنفاق المنتشرة بكثافة تحت المسجد، متهما اليونسكو بالتواطؤ إزاء تلك وتواصل 

  .الجرائم ومطالبا بجهد عربي وإسالمي لمحاسبتها على هذا التواطؤ
، " ريختر قد يهدم المسجد5إذا حدث زلزال بقوة "وقال صبري في مؤتمر صحافي باتحاد األطباء العرب 

ت المسجد أصبحت معلقة في الهواء وعارية في ظل ما يحدث من تفريغ يجري وحذر من أن أساسا
  .بشكل متعمد أسفل المسجد، وطالب الشعوب والحكومات العربية واإلسالمية بالتبرع لصندوق األقصى

واتهم خطيب المسجد األقصى منظمة اليونسكو بالتواطؤ إزاء الجرائم الصهيونية بحق المسجد األقصى، 
 إخضاع المنظمة الدولية للمساءلة على ما تقترفه بحق المسجد ومدينة القدس، وشدد على وأكد ضرورة

ضرورة العمل على فضح مؤامرات الكيان الصهيوني ضد المدينة المقدسة، ودعا إلى إنهاء الخالفات 
ية بين الفصائل الفلسطينية محذرا من أن هذه الخالفات تضر بالقضية الفلسطينية وفي القلب منها قض

  .القدس
30/12/2009الخليج،   
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   رغم المنع المصريغزةمصّرة على دخول " غزة نحو الحرية"مسيرة : أبو راشد .26
مسيرة الحرية التي   في  المشارك  ' مؤتمر فلسطينيي اوروبا  'اكد امين ابو راشد، رئيس وفد        :اشرف الهور 

ع السكان المحاصرين، امس ان      غزة للتضامن م   إلىتمنعها السلطات المصرية من االنطالق من القاهرة        
  . المصرية المشددةاألمنية اإلجراءات مصرون على الدخول للقطاع، رغم األجانبالمتضامنين 

وقال ابو راشد، ان مئات المتضامنين مع الشعب الفلسطيني من مختلف انحاء العالم، والمتواجدين حاليـا                
اع غزة، بالرغم من االجـراءات االمنيـة   مصرون على الدخول الى قط   'في العاصمة المصرية القاهرة،     

  .'المصرية المشددة
وذكر ان نحو الفي متضامن اوروبي وصلوا الى القاهرة خالل االيام القليلة الماضية، منعـت الـسلطات                

  .'اثار غضب المتضامنين'المصرية الحافالت من نقلهم الى العريش لدخول غزة، االمر الذي اكد انه 
 منهم، معظمهم فرنسيون، لنصب الخيام امام مبنى السفارة الفرنسية          450 بنحو   ولفت الى ان الغضب دفع    

  .للمطالبة بتيسير تنقلهم الى العريش ومنها الى غزة
30/12/2009القدس العربي،   

 
   فلسطينيين بانقالب حافلتهم بعد أن هاجمها مستوطنونخمسةإصابة : نابلس .27

بلس شمال الضفة الغربية، أن خمسة مواطنين ذكرت مصادر طبية فلسطينية في مدينة نا: نابلس
، )28/12(فلسطينيين، أصيبوا بجراح مختلفة بعد انقالب حافلة ركاب كانت تقلهم، مساء أمس االثنين 

أثناء عودتهم إلى منازلهم، بعد أن تعرضت حافلتهم لهجوم من قبل مستوطنين يهود بالقرب من مستوطنة 
  .القريبة من نابلس" يتسهار"

29/12/2009س، قدس بر  
  

   الفلسطينيينيتعمد إهمال العمليات الجراحية لألسرىاالحتالل  .28
 في إهمال العمليات الجراحية التي يجريها       اإلسرائيلي سجون االحتالل    إدارةتتعمد  :  ميسرة شعبان  -غزة  

يه أطباء يهود لألسرى الفلسطينيين المرضى، ليرقد المريض على سرير الموت ينتظر رحمة اهللا كي تنج              
  .من عذاب السجن والطبيب السجان ومن عذاب مرضه

وطالب مدير مركز األسرى للدراسات رأفت حمدونة كل المعنيين بقضية األسرى، بالتحقيق في سـبب               
فشل العمليات لألسرى المرضى والتي يجريها أطباء يهود في سجن مستشفى الرملة، والتدخل إلنقاذ حياة               

ليب التي تقوم بها االدارة بحقهم، والعمل على إدخال طواقم طبيـة            األسرى المرضى هناك، ووقف األسا    
متخصصة تشرف على الحاالت المستعصية والتحقيق في اختبـار األدويـة علـى األسـرى العـرب                 

  . والفلسطينيين باالتفاق مع شركات أدوية وباعتراف الكنيست االسرائيلية
30/12/2009المستقبل،   

  
  محاولة اغتيال وإصابة حارسه الشخصي نجاة رئيس بلدية الناصرة من  .29

ألقى مجهولون قنبلة يدوية باتجاه منزل رئيس بلدية الناصرة في األراضـي الفلـسطينية               :القدس المحتلة 
ـ  ، مما أدى إلى إصابة حارسه الشخصي إصابات بالغة وإلحاق أضرار بالغة بالمنزل، في              "48"المحتلة ال

بأذى، حيث كان متواجدا في الطابق الثالث من المنزل مـع           حين لم يصب رئيس البلدية رامز جرايسي        
  .أفراد أسرته

وادعت شرطة االحتالل أنها باشرت التحقيق في الحادث الذي اعتبر محاولة اغتيال، فـي حـين نقـل                  
  .الحارس المصاب إلى أحد مستشفيات المدينة وخضع لعملية جراحية
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كن اتهام جهة معينة في الحادث وننتظـر أن تقـوم           ال يم : " وعقب جرايسي على محاولة االغتيال قائال     
  ".الشرطة باعتقال المشبوهين أو المشبوه في أسرع وقت

30/12/2009صحيفة فلسطين،   
  

  محكمة إسرائيلية تقضي بفتح الطريق بين القدس وتل أبيب للفلسطينيين .30
 ".ي يفتح للفلسطينيين  طريق الفصل العنصر  " االندبندنت تقريرا لمراسلها في القدس بعنوان        نشرت صحيفة 

يشير التقرير الى حكم المحكمة العليا الفلسطينية الذي يامر الجيش بفتح الطريق السريع بين القدس وتل                و
  .ابيب ويمر عبر الضفة الغربية امام الفلسطينيين الستخدامه بعدما جعله الجيش طريقا لالسرائيليين فقط

ن الجيش ورابطة الحقوق المدنية في اسرائيل التي مثلـت  واستمرت القضية عامين من النزاع القانوني بي 
وكان الطريق شق على     .ست قرى فلسطينية متضررة من اغالق الطريق على الفلسطينيين لدى المحاكم          

  .ارض مصادرة من الفلسطينيين
واغلق الجيش الطريق على الفلسطينيين من القرى المحيطة به بعد حوادث اطالق نار علـى سـيارات                 

يلية، اال ان منتقدي االغالق يقولون ان هدفه ضم اسرائيل لمزيد من اراضي الفلسطينيين في الضفة                اسرائ
  .الغربية

ويقول مراسل االندبندنت في القدس ان المدافعين عن حقوق االنسان احتفلوا ليلة امس بحكـم المحكمـة                 
 ".طريق الفصل العنصري"باعادة فتح 

30/12/2009بي بي سي،   
  

  %10 من االستهالك الخاص في لبنان  الفلسطينيينالالجئينحصة : دراسة .31
 اللبناني لحملة حـق العمـل لالجئـين         - نظمه االئتالف الفلسطيني     لقاء عقد أمس :  إيلي حنا  -طرابلس  

  .الفلسطينيين في قصر رشيد كرامي الثقافي في طرابلس
ن الفلسطينيين فـي االقتـصاد      عرض دراسة أعدتها الدكتورة عزيزة الخالدي، عن مساهمات الالجئي        وتم  

ومما جاء في الدراسة أن المعدل الوسطي لمداخيل العمال الفلسطينيين في لبنان شهد انخفاضـاً               . اللبناني
وفيما تقدر حصة الالجئـين مـن       . 2008 دوالراً في    2174 إلى   2007 دوالراً أميركياً عام     4711من  

  .من األفراد العاملين حاصلون على إذن عمل% 1.7، يتبين أن %10االستهالك الخاص في لبنان بنسبة 
 8 أسرة في    1500وشملت الدراسة عينة من     . من العمال الفلسطينيين في لبنان يملكون إذن عمل        % 1.7

  .  مجموعة نقاش مركّزة21مخيمات، إضافة إلى 
30/12/2009األخبار،   

  
  كنيةالخليل اكبر محافظات فلسطين من حيث عدد الوحدات الس: تقرير .32

أظهر تقرير نشره اإلحصاء الفلسطيني، لمناسبة يوم اإلسكان العربي أن محافظـة الخليـل هـي اكبـر                  
  .محافظات فلسطين من حيث عدد الوحدات السكنية ، ومحافظة أريحا واألغوار اقلها عددا

 عدد المساكن    أظهرت أن  2007وقال التقرير إن النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشات           
المستخدمة للسكن وللعمل وللسكن والعمل معا والمغلقة والخالية والمهجورة في األراضي الفلسطينية قـد              

  . في قطاع غزة245,623 في الضفة الغربية و456,314 ، حيث تتوزع ما بين 701,937بلغت 
 629,185ينية بلغـت  في حين أظهرت النتائج أن عدد الوحدات السكنية المأهولة في األراضي الفلـسط            

  . مسكناً في قطاع غزة214,692 مسكناً مقابل 414,493مسكناً ، تتوزع في الضفة الغربية 
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 فرداً للغرفة في العـام      1,7في األراضي الفلسطينية    ) عدد األفراد في الغرفة   (وبلغ متوسط كثافة السكن     
غرفة في قطاع غزة ، وتشير  فرد ـ  1,9 فرد ـ غرفة في الضفة الغربية ، مقابل  1,6 ، بواقع 2008

من األسر في األراضي الفلسطينية تسكن في وحدات سـكنية ذات كثافـة      % 12,7البيانات أيضا إلى أن     
  .  أفراد أو أكثر للغرفة3سكنية تبلغ 

 غرفة في األراضي الفلسطينية ، وتشير البيانـات إلـى أن            3,6ووصل متوسط عدد الغرف في المسكن       
 غرفـة ، بواقـع      2 - 1راضي الفلسطينية تسكن في مساكن تحتـوي علـى          من األسر في األ   % 15,9
  . في قطاع غزة% 13,9في الضفة الغربية مقابل % 16,9

من األسر في األراضي الفلسطينية تسكن في       % 86,3وفيما يتعلق بحيازة المساكن تشير البيانات إلى أن         
  .من األسر تعيش في مساكن مستأجرة% 9,2مساكن تعود ملكيتها ألحد أفراد األسرة ، بينما هناك 

30/12/2009الدستور،   
  

   367 الحصار إلى ضحاياارتفاع  .33
 من سكان جباليا، وبـذلك يرتفـع عـدد          فلسطينيأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس، عن وفاة          :غزة

  . مريضا367ًضحايا الحصار إلى 
30/12/2009صحيفة فلسطين،   

 
   بالبيان الوزاريمكتب حماس شكّل الطعن الدموي ببند السالحتفجير  :نائب رئيس مجلس النواب:لبنان .34

 إن االنفجار الذي استهدف مكتبـاً لحركـة حمـاس فـي             ، فريد مكاري  ،قال نائب رئيس مجلس النواب    
شكل، ويا لألسف، الطعن الفعلي الدموي بالبند السادس في البيان الـوزاري،            "الضاحية الجنوبية قبل أيام     

 كمـا   ". خطورة عدم حصرية السالح والسلطة األمنية والعسكرية في أيدي الدولة          وكان دليال جديدا على   
سيبقى أرضا مفتوحة على كل األخطار والتهديـدات مـا          "ظهر أن لبنان    أ االنفجار   أنرأى في تصريح    

دامت الدولة ال تمسك بالكامل بالسلطة األمنية والعسكرية، وسيستمر في دفع ثمن تصفية الحسابات مـا                
لمربعات األمنية قائمة فيه، وما دام السالح اللبناني والفلسطيني غير الشرعي موجودا، وما دامت              دامت ا 

اليوم استهدف مكتب لحمـاس بانفجـار       : "أضافو ".الدولة ممنوعة من القيام بواجبها في مناطق معينة       
ن، وتهديـدات    في هـذا الـشأ     إسرائيليةونسمع يوميا تصريحات    . وغدا قد يستهدف لواقع أكبر    . محدود

 لالعتداء علـى    إسرائيلوبالتالي علينا أن نحرص على نزع أي ذرائع قد تستخدمها           . وكالما على حرب  
 حل مسألة السالح وقرار الحرب والـسلم مـن خـالل          إلىلبنان، من خالل السعي في شكل ملح وجدي         

  ".الحوار
  30/12/2009النهار، 

  
 سحب السالح الفلسطيني خارج المخيماتدعو لالمستقبل تدين تفجير مركز حماس وتكتلة نواب  .35

 خالل اجتماعها األسـبوعي، أمـس، برئاسـة الـرئيس فـؤاد      اللبناني" المستقبلتيار  "أدانت كتلة نواب    
ان استهداف إسرائيل قـائم     "السنيورة، االنفجار الذي استهدف مركزاً لحماس في حارة حريك، واعتبرت           

 علـى ضـرورة     وأكدت في بيـان   ،  "تاللها ألراضٍ عربية  وممكن لكل من ينشط في عمل مقاوم ضد اح        
استعجال التحقيق لكشف جميع مالبسات هذا الحادث الخطير الذي يهدد األمن واالستقرار والثقة بـالبالد               

  في ذات الوقت بأن الحادث يؤكد صحة ما أجمعت عليه طاولة الحوار لجهة سحب "رأت كما . وبالدولة
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يمات ومعالجته داخلها وأهمية بسط سيادة الدولـة اللبنانيـة علـى كامـل              السالح الفلسطيني خارج المخ   
 ". أراضيها

 30/12/2009السفير، 
  

 ومضادات الجيش تتصدى للطائرات" إسرائيل" يدعو لالستعداد لمواجهة مخططات الرئيس اللبناني .36
نية وفـي مقـدمتها     دعا الرئيس اللبناني ميشال سليمان األجهزة العسكرية واألم        :اهللا  حسن عبد  -بيروت

فيمـا  ". التنبه والحذر من المخططات العدائية اإلسرائيلية وإلى الجهوزية الدائمة لمواجهتهـا          "الجيش إلى   
 للطيران اإلسرائيلي فوق مناطق الجنوب وتصدت المضادات األرضية التابعة          أمس تحليقا مكثفاً  يوم  شهد  

اء الجنوبية، وأكدت القوة الدوليـة بجنـوب لبنـان          للجيش اللبناني للطائرات المعادية إلبعادها عن األجو      
اليونيفيل الخرق اإلسرائيلي للسيادة اللبنانية عبر تقريرها أمس، مشيرة إلى أنها احتجت لـدى الجانـب                "

 .اإلسرائيلي على هذا الخرق
  30/12/2009الوطن، السعودية، 

  
 ألمم المتحدة إسرائيلي يضع الغجر تحت رعاية ا- دولي -اتفاق لبناني أنباء عن  .37

أن قوة األمم المتحدة المؤقتة العاملة فـي جنـوب لبنـان            " الشرق األوسط "علمت  :  ثائر عباس  -بيروت
توصلت إلى اتفاقين منفصلين مع لبنان وإسرائيل يقضيان بوضع الجزء اللبناني المحتل من بلدة              ) يونيفيل(

  .طار عملية مفاوضات مستقبليةالغجر الحدودية تحت الرعاية الدولية حتى البت في مصيرها في إ
 30/12/2009الشرق األوسط، 

 
   ويدين االنفجار بشهيدي حماسيتصل معزياًقباني المفتي محمد  .38

 بممثل حركة حماس في لبنان أسـامة حمـدان          أجرى مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني إتصاالً       
 واصفاً إيـاه  ودان االنفجار    .ة الجنوبية  بالشهيدين اللذين سقطا في متفجرة حارة حريك في الضاحي         معزياً

بالعمل اإلجرامي لزعزعة األمن واالستقرار ولتعكير أجواء التهدئة التي تحاول إسـرائيل العبـث بهـا          "
  ".وبأمن لبنان لترهيبه ومنعه من ممارسة دوره ورسالته الحضارية

  30/12/2009المستقبل، 
  

  ال سقف زمنيالقاهرة ترفض التفاوض مع استمرار االستيطان وب .39
اكد وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط امس في تصريحات عقب :  جيهان الحسيني-القاهرة 

المحادثات التي اجراها رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو مع الرئيس المصري حسني مبارك، 
رأينا رغبة : "وقال". الستيطاناستمر ا"انه لن يتم استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين واسرائيل طالما 

، ونحن نلح على ان )باتجاه المفاوضات مع الفلسطينيين(من رئيس الوزراء االسرائيلي في ان يتحرك 
اية مفاوضات لها شروط، وال نتفاوض مع "لهذه المفاوضات، مضيفاً ان " تكون هناك ارضية متفق عليها

  ".استمرار االستيطان
جهود إحياء عملية السالم على المسار الفلسطيني، "انياهو في القاهرة امس  نت-وتناولت محادثات مبارك 

ورفع الحصار عن الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية، والتوصل إلى حل لمشكلة الالجئين 
  ". الفلسطينيين

: ، موضحاً"كان إيجابياً للغاية"واعتبر أبو الغيط أن االجتماع الذي استمر ساعتين ونصف الساعة 
استمعنا الى وجهة نظر رئيس الوزراء اإلسرائيلي التي تناولت أهم ما تصدرته المحادثات وجهود "

هناك مسائل محددة تناولناها، إضافة إلى أن الرئيس مبارك : "وقال". التسوية وكيفية دفع عملية السالم
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دس الشرقية بينما تحدث عن االستيطان وسأل نتانياهو عن كيفية السماح ببناء وحدات استيطان في الق
 شهور لكن هناك وحدات 10أعلن تعليق االستيطان لمدة عشرة شهور، ورد نتانياهو أن التجميد 

  ". وحدة600للفلسطينيين تقدر بـ 
ما زالت الصفقة معلقة، ننتظر وفد حماس الذي ذهب الى : "وبالنسبة الى صفقة تبادل األسرى، قال

سننتظر مطالب حماس، وال نرضى : "وقال". لموقف النهائيدمشق لتدبر األمر، وعند عودته سنعرف ا
بالموقف االسرائيلي المصمم على اإلبعاد ألن الفلسطينيين يجب ان يعيشوا في االراضي الفلسطينية، 
وطرد أعداد منهم أمر غير مقبول، وأيضاً االستمرار في احتجاز أعداد منهم داخل السجون أمر ال نوافق 

  ".عليه
  30/12/2009الحياة، 

  
  عمال الجدار الفوالذي رفضوا مواصلة العمل تضامناً مع الشعب الفلسطيني: يةمصر الالوفد .40

رفض العاملون بالشركة المنفذة للسور الحدودي بين مصر وقطاع غزة مواصلة :  خالد الشريف-رفح 
 بارسال قامت الشركة المنفذة. أرجعوا الرفض الى التعاطف والتضامن مع الشعب الفلسطيني. العمل

فريق عمل آخر الستكمال االعمال االنشائية بالسور وفرضت قوات االمن حصاراً علي العاملين حتي 
  .يتم االنتهاء من االنشاءات

  29/12/2009الوفد، مصر، 
  

  الشرطة المصرية تحاصر الناشطين االجانب الموجودين فى سيناء .41
صار الناشطين االجانب الموجودين فى قامت الشرطة المصرية بح:  وكاالت االنباء-العريش، غزة 

وقامت سلطات االمن فى . سيناء من اجل التضامن مع قافلة شريان الحياة عند وصولها الى العريش
العريش بتعقب النشطاء االجانب فى العريش حيث تم منعهم من التظاهر واالعتصام فى ميدان السادات 

 حصارهم فى طريق مطار العريش خارج الكتلة بالعريش وتم تفريقهم وتعقبهم حتى وصل االمر الى
وعندما قام النشطاء االجانب بافتراش والنوم فى طريق المطار الدولى بالعريش قام رجال . السكنية

  .الشرطة المصرية بمنعهم بالقوة والبدء فى اجبارهم على الرحيل من سيناء
  30/12/2009الدستور، 

  
  أربعة متسللين فلسطينيين االمن المصري يفجر ثالثة أنفاق ويعتقل  .42

كما اعتقل األمن المصرى امس أربعة فلسطينيين . فجرت السلطات المصرية امس ثالثة أنفاق للتهريب
وقال . من غزة وذلك عقب تسللهم الى رفح مصر عبر احد االنفاق بمنطقة صالح الدين الحدودية برفح

. م األراضي المصرية عبر األنفاق فلسطينيين بعد دخوله4مصدر أمني مصري إن الشرطة اعتقلت 
وفيما قامت مباحث امن الدولة بالتحقيق الموسع معهم ومطالبتهم بالكشف عن اسماء شركائهم على 

أضاف المصدر االمني أن . الجانب المصري والكشف عن مكان بعض االنفاق على الجانب المصري
البضائع و المشتريات من التجار فى الفلسطينيين اعترفوا بانهم قدموا الى مصر من أجل شراء بعض 

  .سيناء
  30/12/2009الدستور، 
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  البرلمان العربي يحض على المصالحة ويدعو إلى دعم عاجل للصامدين في القدس .43
دعا البرلمان العربي االنتقالي، أمس، الدول العربية واإلسالمية إلى تقديم الدعم المادي العاجل : القاهرة

س المحتلة، ووجه تحية إجالل وإكبار الى المقدسيين المدافعين عن المدينة للصامدين في مدينة القد
  . المقدسة وعن المسجد األقصى المبارك

كما طالب في قراراته الختامية ألعمال دورته العادية الثانية المستأنفة برئاسة الدكتورة هدى بن عامر، 
لحال االنقسام الفلسطيني التي لن يستفيد منها القيادات الفلسطينية في حركتي فتح وحماس بالوقف الفوري 

سوى العدو اإلسرائيلي وتمكنه بالتالي من ممارسة مخططه الرامي إلى تصفية القضية الفلسطينية وتهويد 
  . األرض

  30/12/2009الحياة، 
  

   االجراءات االستيطانية بالقدس تصعيد خطير : عمرو موسى .44
دول العربية قرار الحكومة اإلسرائيلية طرح عطاءات جديدة أدان عمرو موسي األمين العام لجامعة ال

 والتي تأتي كما ذكرت المصادر اإلسرائيلية كجزء من   وحدة استيطانية في القدس الشرقية، 692 لبناء 
  .  وحدة استيطانية في القدس 6500 مخطط اعتمدته وزارة اإلسكان اإلسرائيلية لبناء حوالي 

من حقيقة تجميد " إسرائيل" أن هذا القرار اإلسرائيلي إنما يوضح موقف  مس، في بيان أ واعتبر موسى،
  . االستيطان ويؤكد مخططاتها التوسعية لتهويد القدس الشرقية

 30/12/2009األهرام، مصر، 
 

   نواب الشعب يؤيدون كل اإلجراءات التي تتخذها مصر لتأمين حدودها: صفوت الشريف .45
 مجلس الشورى المصري أن نواب الشعب يؤيدون كل اإلجراءات أعلن السيد صفوت الشريف رئيس
، ويعتبرون أن هذه اإلجراءات واجب وطني ومسؤولية دستورية  التي تتخذها مصر لتأمين حدودها

    .  الذي ال يقبل النقاش أو الجدل لحماية األمن القومي المصري،
 التي تتخذها  وقال الشريف، في بيان له أمس أمام المجلس في بداية مناقشة طلبات حول اإلجراءات،

  مصر لحماية حدودها الشرقية، إننا لن نسمح ألي من كان بأن يتجاوز حدوده ألن أمن مصر خط أحمر،
نسمح ألحد بأن  ولن   فحدود مصر جزء ال يتجزأ من سيادتها، ولن نسمح ألحد أيا كان بأن يتجاوزه،

    . يجعلها ورقة على طاولة المزايدات وموائد المراهنات
 30/12/2009األهرام، مصر، 

  
   االسالمي يطالب بفك الحصار عن غزة ومنع اقامة الجدار الفوالذي -المؤتمر القومي  .46

ى غزة  االسالمي بيانا بمناسبة مرور عام على العدوان االسرائيلي عل-اصدر المؤتمر القومي : عمان
االنتصار االستراتيجي التاريخي الذي تحقق بفضل الصمود الشعبي والمقاومة المسلحة ضد الحرب "و

  ".العدوانية الصهيونية التي شنت عليه
وقال البيان ان الدول الكبرى في مجلس االمن وفي مقدمتها امريكا ما زالت متواطئة على استمرار 

تهم بال مأوى ، فضال عن حرمان االف الجرحى من العالج الحصار وابقاء عشرين الفا ممن دمرت بيو
  .والدواء

واستنكر استمرار اغالق معبر رفح ومنع ايصال الدواء والغذاء ومواد البناء والمساعدات لمليون ونصف 
 المائي اضافة الى منع -المليون فلسطيني في القطاع واعالن مصر بدء تنفيذ مشروع الجدار الفوالذي 

  .عبر ميناء نويبع" شريان الحياة"دخول قافلة 
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وناشد المؤتمر جامعة الدول العربية وكل المسؤولين العرب للتدخل االيجابي من اجل الغاء تنفيذ مشروع 
الجدار ، داعيا القيادات والمنظمات الشعبية العربية واالسالمية والعالمية للعمل على كسر الحصار عن 

ب الكيان الصهيوني للعدوان العسكري وارتكاب جرائم الحرب قطاع غزة، واعتباره استمرارا من جان
  .واالبادة البشرية وانتهاك القوانين الدولية وحقوق االنسان ضد الشعب الفلسطيني

  30/12/2009الدستور، 
  

 مؤسسة تركية تحذر من موت جماعي بغزة .47
كان القطاع، حذرت مؤسسة إغاثية تركية عاملة داخل قطاع غزة من حاالت موت جماعي لس: غزة

جراء استمرار الحصار المفروض عليهم منذ أكثر من ثالث سنوات، ومنع دخول المستلزمات والسلع 
  .األساسية التي تضمن بقاءهم على قيد الحياة

محمد كايا، خالل مؤتمر صحافي عقد في ) IHH(وطالب المتحدث باسم هيئة اإلغاثة اإلنسانية التركية 
ت اإلغاثية الدولية بالتحرك العاجل والسريع إلنقاذ غزة، مشيرا إلى أن سكان غزة أحرار العالم والمؤسسا

  .القطاع يعانون األمرين، ولم يعد لديهم مزيد من التحمل لتداعيات الحصار
  30/12/2009العرب، قطر، 

  
 دمشق تدين استمرار الحصار وتدعو الفلسطينيين للوحدة .48

ر الحصار الخانق والالإنساني الذي يعيشه مليون دانت سوريا بشدة استمرا:  محمد الخضر-دمشق 
ونصف المليون فلسطيني في غزة المناضلة والصامدة رغم مرور عام على العدوان الصهيوني الوحشي 

  .عليها حيث ال يزال مرتكبو جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية بمنأى عن المساءلة والعقاب
تجدد دعمها "نسخة منه إن سوريا إذ " العرب"صريح تلقت وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في ت

التام لنضال الشعب الفلسطيني وصموده تؤكد أن استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية هي السبيل لمقاومة 
  ".العدوان، وهي أولوية وطنية ال بد من تحقيقها صونا لمستقبل القضية الفلسطينية

لشهداء األبرار وتحيي أيضا المناضلين األوفياء في غزة وفي وأضاف المصدر أن سوريا تحيي أرواح ا
  .كل أرجاء الوطن الفلسطيني

  30/12/2009العرب، قطر، 
  

 مظاهرات واعتصامات بالجامعات المصرية تنديداً بالجدار الفوالذي .49
اء شهدت الجامعات المصرية، أمس، تظاهرات عديدة من جانب الطالب تنديدا ببن:  بشير العدل-القاهرة 

الجدار الفوالذي على الحدود المشتركة بين مصر وقطاع غزة وأعرب الطالب عن استيائهم من الصمت 
الرسمي تجاه مايشاع حول الشروع الفعلي في بناء ذلك الجدار الفوالذي الذي وصفوه بأنه جدار لفرض 

  . مزيد من الحصار على الفلسطينيين من الجانب المصري
  30/12/2009الشرق، قطر، 

  
  أصوات موريتانية ترتفع ضد حصار غزة .50

دعت المبادرة الطالبية الموريتانية لمناهضة االختراق الصهيوني وللدفاع عن القضايا العادلة : نواكشوط
  .الحكومة الموريتانية إلى مواصلة رفضها للوجود الصهيوني على أراضيها

  30/12/2009الخليج، 
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  بض على نتنياهوالمعارضة تطالب النائب العام المصري بالق .51
تقدمت حركة كفاية وعدد من احزاب المعارضة المصرية ببالغ للنائب العام :  رامي ابراهيم-القاهرة 

المصري المستشار عبد المجيد محمود، تطالبه بالقبض على رئيس الوزراء االسرائيلي باعتباره مجرم 
  .ادة جماعيةحرب لمسؤوليته عن عدة جرائم ضد الشعب الفلسطيني ومنها جرائم اب

  30/12/2009المستقبل، 
  

  2009قيمة مشاريع الهالل القطري في غزة خالل عام ..  مليون ريال56أكثر من  .52
كشف الهالل االحمر القطري عن قيمة مشاريعه التي أنجزها والجاري تنفيذها في قطاع : طارق عبداهللا

 مليونا 56 والتي بلغت أمثر من الـغزة أثناء وبعد العدوان االسرائيلي على القطاع في يناير الماضي
  .ونصف المليون ريال قطري

ن مشاريعه هناك تركزت على أ ،وذكر تقرير للهالل القطري بمناسبة مرور عام على الحرب على غزة
ثالثة مجاالت رئيسية هي اإلغاثة الغذائية والطبية العاجلة، ودعم البنية التحتية الطبية وتزويد 

  . الطبية واألدوية، وتأهيل البنية التحتية في مجال المياه والصرف الصحيالمستشفيات بالتجهيزات
ولفت التقرير الى أنه بعد عام من الحرب ال يزال المشهد اإلنساني متجددا حيث يعيش زهاء المليون 

  .ونصف المليون فلسطيني في قطاع غزة تدهورا مستمرا وبلغ الفقر فيهم أعلى مستوياته
  30/12/2009الوطن، قطر، 

  
   1967صيغة ميتشل الجديدة للسالم تدعو إلى قيام دولة مستقلة على أساس خطوط  .53

قالت مصادر متعددة إن الصيغة التي سيعرضها جورج ميتشل المبعوث األميركي لعملية السالم             : القدس
في الشرق األوسط على الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي من اجل استئناف المفاوضات بينهمـا سـتكون               

  : قريبة مما يلي
نعتقد بأن األطراف المعنية تستطيع من خالل مفاوضات حسنة النية التوصل إلى اتفاق مـشترك علـى                 
النتيجة التي تنهي النزاع وتحقق هدف الفلسطينيين في قيام دولة مستقلة قابلة للحياة على أساس خطـوط                 

ة يهودية بحدود آمنة معتـرف بهـا   ، والهدف اإلسرائيلي في دول    )لألراضي( مع تبادل متفق عليه      1967
  .وتعكس التطورات الالحقة وتلبي المتطلبات األمنية اإلسرائيلية

وذكرت أن االميركيين وفي محاولة لمنع اعطاء االنطباع وكأن الرئيس محمود عبـاس يوافـق علـى                 
قـرار  " هـي    االستيطان االسرائيلي في القدس سيؤكدون على ان الخطوة التي أعلنها نتنياهو بهذا الشأن            

  ".ليست اتفاقاً مع الواليات المتحدة وليست اتفاقاً مع الفلسطينيين"، وانها "منفرد اتخذته حكومة إسرائيل
سياسة الواليات المتحدة تجاه المـستوطنات تظـل        "وبحسب المصادر فإن االميركيين سيؤكدون على أن        

بالنسبة للقدس فإن سياسـة     "، وانه   "المغير متأثرة ودون تغيير وهي ان االستيطان عائق امام عملية الس          
كما قالت كل حكومة سابقة عالجت      : الواليات المتحدة ال تزال على حالها غير متأثرة وبدون تغيير وهي          

المسألة، وضع القدس وكل قضايا الوضع الدائم األخرى يجب أن تحلها األطراف المعنية عـن طريـق                 
ا بعض األعمال اإلسرائيلية في القدس التي تؤثر علـى          المفاوضات، كما تعارض الواليات المتحدة أيض     

الفلسطينيين في مجاالت كالسكن بما في ذلك استمرار نمط طرد الفلسطينيين من منـازلهم وهـدم تلـك                  
  ".المنازل

وسيشدد االميركيون على رفضهم الخطوة االحادية االسرائيلية بضم القدس الشرقية، مؤكـدين أنهـم ال               
أن الواليات المتحدة لم تقبل وتعارض أي عمل انفرادي يقوم به أي            "، مشيرين الى    يعترفون بهذه الخطوة  

  ".من الطرفين مما قد يؤثر بصورة استباقية على نتيجة المفاوضات
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الطريق األمثل للمضي قدماً يتمثل في الدخول في مفاوضات، بوجود الواليـات            "وسيؤكد االميركيون أن    
  ". للطرفين ومشجعاً إياهما في مفاوضاتهما المباشرة للمضي قدماًالمتحدة مشاركاً نشطاً وداعماً 

وعلم في هذا الصدد أنه حال قبول الفلسطينيين البدء بالمفاوضات مع االسرائيليين فإن النقطة االولى التي                
واشارت الى انه بموجب الموقف االميركـي فـإن         . سيتم بحثها من بين قضايا الحل النهائي هي الحدود        

حل لمسألة الحدود يعني انه لن تكون هناك بعد ذلك أي مشكلة حول إنشاء المـستوطنات وبـذلك                  "ايجاد  
يكون اإلسرائيليون قادرين على بناء ما يريدون في أي مكان في إسرائيل، ويكون الفلسطينيون قـادرين                

ياً محـدداً   ونوهت الى ان االميركيين يضعون سقفاً زمن      ". على بناء ما يريدون في أي مكان في فلسطين        
النهاء المفاوضات وهو عامان منذ بدء المفاوضات بحيث تنتهي قبل انتهاء واليـة الـرئيس االميركـي                 

  .باراك اوباما
30/12/2009األيام، فلسطين،   

  
 متضامنون أجانب يناشدون مبارك السماح لهم بدخول غزة .54

)  دولة42(ن وأجانب واصل متضامنون أوروبيو: شادي محمد،  محمد المتولي- العريش ،القاهرة
احتجاجاتهم على منع السلطات األمنية المصرية لهم من التوجه إلى قطاع غزة لنقل مساعدات إنسانية 
ألهالي القطاع المحاصر، وأرسل بعض هؤالء النشطاء، الذين ينتمون إلى الواليات المتحدة األميركية 

 مبارك أمس الثالثاء سلموه إلى قصر وفرنسا والبرتغال خطاباً مفتوحاً إلى الرئيس المصري حسني
وطالب هؤالء في خطابهم، الرئيس مبارك بالسماح لهم بالدخول إلى قطاع غزة للتضامن مع  .الرئاسة

الشعب الفلسطيني، معربين عن استيائهم من أن تقف مصر عائقا أمام توصيل المساعدات واإلغاثات 
خر في إضراب عن الطعام احتجاجاً على ما وصفوه اإلنسانية إلى الفلسطينيين، بينما دخل البعض اآل

   ."بالتعامل غير اإلنساني من جانب وزارة الخارجية واألجهزة األمنية"
 وقفة احتجاجية بأحد أكبر "الحرية لغزة" ناشطا أجنبيا من أعضاء مسيرة 20وفي العريش، نظم نحو 

 سماح السلطات المصرية لهم بالتوجه إلى ميادين المدينة التابعة لمحافظة شمال سيناء احتجاجا على عدم
  .معبر رفح الحدودي

30/12/2009العرب، قطر،   
 

  برلمانيون ونشطاء يسلمون رسالة احتجاج للسفير المصري على الجدار الفوالذي: بريطانيا .55
قدس "ذكر المتحدث باسم المنتدى الفلسطيني في بريطانيا أحمد الترك في تصريحات خاصة لـ  :لندن
ن برلمانيون ونشطاء حقوقيون بريطانيون قد توجهوا، اليوم الثالثاء إلى السفارة المصرية في أ" برس

العاصمة البريطانية لندن لتسليمه رسالة احتجاج ضد بناء الجدار الفوالذي على الحدود المصرية مع 
  .قطاع غزة والمطالبة برفع الحصار ال بتشديده

29/12/2009قدس برس،   
   

      تساهم في تهويد القدسالصينيةوسائل اإلعالم  .56
تشهد وسائل اإلعالم الصينية حملة إسرائيلية واسعة ومنظمة وعاليـة التمويـل            :  عزت شحرور  -بكين  

تحتل صور ترويجيـة    . تهدف إلى تزوير التاريخ وخلق وقائع جغرافية جديدة في ذهن المواطن الصيني           
فحات الصحف الـصينية وعلـى المواقـع        مدفوعة األجر لمسجد قبة الصخرة مساحات واسعة على ص        

، علما بأن قانون الدعاية     "إسرائيل"اإللكترونية لبعض وسائل اإلعالم الرسمية بهدف تشجيع السياحة إلى          
 يمنع في فقرته الرابعة اإلعالنات التي تقدم معلومات مغلوطة وتساهم           96واإلعالن الصيني الصادر عام     

  .في تضليل المستهلك
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" الدولة اليهودية "ر من وسائل اإلعالم الصينية خالل الفترة األخيرة على استخدام مصطلح            وقد دأبت الكثي  
مدينة "كما أنها تتجنب وصف تل أبيب بأنها العاصمة وتكتفي بتعريفها بأنها            ". إسرائيل"عند الحديث عن    
 إلـى العـرب     وأدت هذه المواقف إلى تغير واضح وكبير في نظرة المواطن الصيني          ". ساحلية إسرائيلية 

عموما وطريقة تعاطيه مع قضاياهم، كما برز ذلك واضحا خالل العدوانين اإلسـرائيليين علـى لبنـان                 
  .وغزة

29/12/2009نت، .الجزيرة  
 

   يرصد عمليات تهريب األسلحة إلى حماس وتبعاتها على اإلستقرار واألمن في المنطقةموجز .57
  

   :النقاط األساسية - ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية
تسببت األسلحة التي تهربها حركة حماس الى غزة، والتي يتم اطالقها باستمرار على المجمعات                -

  .السكانية االسرائيلية، الى شن عملية الرصاص المصبوب على قطاع غزة في كانون األول الفائت
السالح، معتمـدة   بعد مرور عام على عملية الرصاص المصبوب، تواصل حركة حماس تخزين              -

  .بشكل أساسي على شبكة تهريب السالح الدولية المعقدة التي تدعمها ايران
  .إن تورط عدة أطراف من عدة بلدان يبين صعوبة منع عمليات تهريب السالح  -
تم اتخاذ إجراءات عسكرية ومالية وقانونية من قبل عدة أطراف خالل العام الماضي، إال انه ال                   -

كبيرة في األساليب السياسية المتوفرة للتعامل مع عمليات نقل الـسالح الـى الجماعـات           تزال هنا فجوة    
  . في الشرق األوسط" االرهابية"

األخرى في  " االرهابية"، شرعت حماس والجماعات     2005منذ انسحاب اسرائيل من قطاع غزة في آب         
 بفـضل صـلتها بحلفائهـا       .تصعيد عمليات التهريب التي حولت قطاع غزة إلى كيان مدجج بالـسالح           

االيرانيين وبشبكات تهريب السالح األخرى، استطاعت حماس أن تصنع جهازا مفصال من األنفاق تحت              
الحدود المصرية مع قطاع غزة، تستخدمه لنقل األسلحة والعمالء، الى جانب بعض األشـياء األخـرى                

مصبوب على غزة التي وقعت في كانون       خالل العام السابق لعملية الرصاص ال     . كالوقود والماشية والمال  
 صاروخ وقذيفة هاون على البلدات اإلسرائيلية القريبة مـن          3000، سجل اطالق أكثر من      2008األول  

ومع حيازة حماس صواريخ كاتيوشا بمساعدة ايران، صار المدى الذي تـستطيع أن تـصل               . قطاع غزة 
  . يلي للخطر كيلومترا، أي ما يعرض حوالي مليون اسرائ40اليه هو 

العملية العسكرية على القطاع خفضت إلى حد كبير عدد الصواريخ وقذائف الهاون التـي تـسقط علـى                  
اال ان حمـاس    .  صاروخا منذ انتهاء العملية في كانون الثـاني        200االسرائيليين، إذ تم اطالق أقل من       

س االستخبارات العسكرية   وقد صرح رئي  . استمرت في بذل جهودها لتجديد وتأهيل مخزونها من األسلحة        
 60في جيش الدفاع االسرائيلي اللواء عاموس يدلين ان حماس أجرت تجربة اطالق صاروخ يبلغ مـداه                 

  .  كيلومترا، أي يمكن أن يضرب تل أبيب
. تميز وقف القتال بين اسرائيل وحماس في وقت سابق هذا العام بتعهد دولي بالعمل ضد تهريب االسلحة                

  . رس الوضع السائد آنذاك وتبعاته على االستقرار واألمن في المنطقةفيما يلي موجز يد
  عملية دولية : تهريب االسلحة الى غزة

تمت مصادرة ما ال يقل عن خمس سفن شحن تحمل السالح لحماس وحزب اهللا ومتمردي العراق هـذا                  
لصنع تدخل في صناعة    في ثالث منها تضمنت البضائع المهربة مكونات كورية شمالية أو صينية ا           . العام

وحمـاس علـى    " حـزب اهللا  " ميال، والتي أطلقهـا      25 ملم التي يصل مداها الى       122صواريخ الغراد   
 طن من األسلحة المرسـلة      500، وكانت تحمل    Francopمؤخرا اعترضت اسرائيل سفينة     ". اسرائيل"

ي البحـر األحمـر، سـفينة       وفي كانون الثاني أوقفت البحرية االميركية سفينة أخرى ف        ". حزب اهللا "الى  
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Monchegorsk      هذه السفينة كانت مستأجرة مـن قبـل        . ، تحمل مكونات تدخل في صناعة الصواريخ
خطوط الشحن االيرانية المدرجة على القائمة السوداء الخاصة بالواليات المتحدة والمملكة المتحدة بسبب             

  . أنشطة اإلنتشار النووي التي تقوم بها
ستخدمت لنقل كميات كبيرة من األسلحة، اال ان مصادر استخباراتية أكـدت أن             صحيح ان سفن الشحن ا    

المهربين عادة يقومون بتفريغ شحنات األسلحة في أماكن بعيدة ويتابعون رحلتهم برا، من أجـل تقليـل                 
بحسب تقارير وسائل االعالم، قامـت المقـاتالت والطـائرات بـال طيـار              . احتماالت انكشاف أمرها  

ويعتقد أن تلـك    . بضرب شحنات تهريب أسلحة في السودان متجهة لحماس في آذار الماضي          االسرائيلية  
  .   ميال40 التي يزيد مداها عن 3الشحنات كانت تحمل صواريخ فجر 

الشحنات . ألقت الحوادث األخيرة الضوء على طريق التهريب الذي يبدأ في إيران وينتهي في قطاع غزة              
هنـاك،  . ارية المتجهة الى بور سودان أو موانئ أخرى في شرق افريقيـا  االيرانية تستخدم الخطوط التج   

يعمد اإليرانيون الى استخدام شبكات التهريب لنقل االسلحة عبر حدود مصر الجنوبية وصوال الى داخل               
ثم بمساعدة مهربين من البدو المحليين، تتولى حركة حماس نقل األسلحة الى قطاع غـزة تحـت                 . سيناء

  . صر والقطاعالحدود بين م
ان طول الطريق وتورط أطراف عديدة من عدة بلدان يشدد على صعوبة منع عمليات تهريب األسـلحة،            
حيث ال تشكل حماس سوى حلقة واحدة من شبكة دولية تستغل المناطق غيـر المـستقرة مثـل القـرن                    

ـ        ن الـدول الراعيـة   األفريقي والحكومات المنهارة مثل اليمن واريتيريا من أجل ضمان تدفق األسلحة م
  . للمنظمات العميلة

  التحدي المتمثل في منع التهريب 
تبنى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة عدة قرارات لوقف التدفق الـسري لألسـلحة الـى الجماعـات                  

حيث يعالج اثنان من قرارات مجلس األمن، قرار مجلـس األمـن رقـم            . في الشرق األوسط  " االرهابية"
 8 الـصادر فـي      1860، وقرار مجلس األمن رقم      2006رب لبنان الثانية في آب       الذي أنهى ح   1701

. وحماس" حزب اهللا "، يعالجان بشكل مباشر الحاجة لمنع تهريب األسلحة إلى كل من            2009كانون الثاني   
 ،  1803 ،   1747 ،   1737قرار مجلس األمن رقـم      (كذلك تفرض أربعة قرارات إضافية لمجلس األمن        

  . مع ذلك، فإن التنفيذ الفعلي للقرارات ال يزال محدودا. على المتاجرة باألسلحة اإليرانيةقيوداً ) 1835
، أي مع اقتراب عملية الرصاص المصبوب من نهايتها، وقعـت           2009في منتصف شهر كانون الثاني      

 منـع   وزيرة الخارجية االسرائيلية آنذاك تسيبي ليفني على مذكرة تفاهم مع االدارة االميركيـة لـضمان              
كان هذا هو العهد الـدولي األكثـر        . تهريب االسلحة الى قطاع غزة كجزء من اتفاق وقف اطالق النار          

من جهتها تعهدت الواليـات المتحـدة بالعمـل مـع           . وضوحا فيما يتعلق بالتحرك من أجل هذه القضية       
انيا وفرنسا وألمانيا   كذلك تعهد قادة بريط   . شركائها االقليميين وفي حلف شمال االطلسي لمعالجة المشكلة       

في بـادئ األمـر أعلنـت تلـك         . ودول االتحاد األوروبي األخرى بتقديم الدعم من أجل وقف التهريب         
االلتزامات في جلسة علنية مع ايهود اولمرت في القدس بعد الصراع مباشرة، ثم أعيد تـصريحها مـن                  

  . خالل مؤتمرات صحفية نظمت خصيصا لذلك األمر في لندن وكوبنهاغن
رغم ما ذكرناه سابقا، ال يزال التنسيق لعمل فعال يمثّل مشكلة، حيث بينت أحداث السنة الفائتة ثغـرات                  
خطيرة ال تزال موجودة في األدوات السياسية المتاحة للتعامل مع عمليات نقل االسلحة االيرانيـة الـى                 

  . حلفائها وعمالئها
ع حلفائها على معالجة مـشكلة التهريـب عبـر          منذ انتهاء عملية الرصاص المصبوب، تعمل إسرائيل م       

  ": حلقتين متداخلتين من العمليات"التعامل مع 
الحلقة األوسع تشمل المراحل األولى من العملية والمتمثلة في شحن السالح من الموانئ االيرانية                .1

المنطقة الواسـعة   من أجل تفعيل مراقبة هذه      . وشبه الجزيرة العربية  " الفارسي"الى شرق افريقيا والخليج     
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على التعاون االستخباراتي والتبادل المستمر للمعلومات بين قواتهـا والقـوات        " اسرائيل"والمعقدة، تعتمد   
  . األميركية واألوروبية بعيداً عن أعين العامة

بعد انسحاب اسرائيل من    . الحلقة الثانية من العملية تشمل دور مصر في استهداف ومنع التهريب            .2
، سلمت إلى مصر مسؤولية السيطرة على حدودها مع القطاع والتـي تبلـغ              2005في أيلول   قطاع غزة   

هكذا صار جزء كبير من أمن إسرائيل يعتمد حاليا على ما تقوم به مصر من أجل ضمان أمن              .  ميال 8.7
، كـان يـتم     2005قبل تسلم مصر مسؤولية الحدود في أيلول        . الحدود ووقف تهريب االسلحة الى غزة     

بعد االنسحاب، قدرت مصادر استخباراتية إسـرائيلية       . ب حوالي طن من السالح عبر الحدود سنويا       تهري
 قذيفة آر   4000 طنا من المتفجرات و    250 بـ   2008كمية األسلحة المهربة عبر الحدود حتى نهاية عام         

  . صاروخا1،800بي جي، و
ة تهريب االسلحة، حيث كشفت     منذ انتهاء عملية الرصاص المصبوب، ضاعفت مصر جهودها في مكافح         

ـ  كانوا يساعدون في عملية التهريب الى قطاع غزة ويـزعم  " حزب اهللا"في نيسان عن شبكة من عمالء ل
ال شك بأن القاهرة شعرت     . ضد أهداف مصرية وإسرائيلية   " ارهابية"أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات      

بـدورها، قـدمت الواليـات المتحـدة        . ريةبالقلق من خطر وجود عمالء ايرانيين على االراضي المص        
وقد تبين اآلن أن    . المساعدة لمصر من خالل تدريب القوات المصرية على كيفية اكتشاف وتدمير األنفاق           

الواليات المتحدة تساعد مصر على بناء جدار معدني يدفن تحت حدود غزة مع مصر لوقف تشغيل أنفاق                 
  . للتهريب

لوقف تدفق األسلحة خالل العام الماضي، ينبغي على المجتمع الـدولي أن            بينما تضاعفت الجهود الدولية     
  : يتحرك على عدة مستويات من أجل سد الثغرات التي تتيح استمرار تدفق األسلحة إلى غزة، مثال

يجب أن تترافق الجهود المصرية المدعومة من الواليات المتحدة مع جهود أخـرى مخصـصة                 -
  . يرانيةلمعالجة سلسلة التوريد اال

وكما اقترح أحد الخبراء األميركيين مؤخرا، يمكن لالتحاد األوروبي توسيع نطاق سياسته الحالية               -
  . التي تحظر بيع أو نقل األسلحة إلى إيران لتشمل حظرا أشد صرامة على تصدير االسلحة من ايران

 تـساعد فـي عمليـة       باإلضافة إلى ذلك، يمكن تقييد أنشطة الشركات االيرانية التي تمـول أو             -
في هـذا االطـار يعتبـر       . التهريب، إذ قد يساعد هذا أيضا على الحد من تدفق االسلحة الى قطاع غزة             

القرار الذي اتخذته السلطات البريطانية مؤخرا بمنع الشركات البريطانية من التعامل مع شركة الـشحن               
  . ه من كامل االتحاد األوروبيالبحري االيرانية خطوة هامة في هذا االتجاه، واجراء يجب تبني

هناك أمل كبير في قيام مجلس االمن الدولي في المستقبل القريب بالنظر في قرار عقوبات جديـد ضـد                   
في تلك الحال، يجب إيالء االهتمام ليس فقط إلى تشديد العقوبات المفروضة على الورق، بما فيها                . إيران

ف االيرانية المتورطة في هذه التجارة، بل أيضا الى تدابير          تدابير التعامل مع تجارة األسلحة ومع األطرا      
من المرجح أن تظل ايران مصممة على االستمرار في توريد األسلحة لعمالئهـا             . مناسبة لضمان التنفيذ  

وحلفائها، ما يحتم على الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي الحفاظ على المستوى نفسه مـن االصـرار                
  .  الذي يزعزع االستقرارعلى وقف هذا العمل

  استنتاج 
شهدت هذه السنة، التي تلت اندالع الحرب بين حماس واسرائيل، تحسنا كبيـرا فـي الجهـود الدوليـة                   

األهم من ذلـك، تـم      . في قطاع غزة  " االرهابية"واإلقليمية الساعية لمنع وصول اسلحة الى المجموعات        
اال انه ال تزال هناك ضرورة بذل المزيد        .  لهذه األسلحة  ادخال تدابير جديدة للتعامل مع المصدر االيراني      

من الجهود خالل السنوات القادمة من أجل ضمان منع حماس من الحصول على األسلحة االضافية التي                
من أجل تجاوز هذا التحـدي      . 2009تمكنها من تكرار زعزعة االستقرار الهش السائد منذ كانون الثاني           

. هود الدولية في اتخاذ اجراءات على الصعد القانونية والماليـة والعـسكرية           بنجاح، يجب أن تتحالف الج    



  

  

 
 

  

            28 ص                                     1654:         العدد       30/12/2009 اءاألربع :التاريخ

يعتبر نجاح هذا المسعى جزء حيوي في تعزيز االستقرار واألمن للسكان علـى جـانبي الحـدود بـين                   
  .اسرائيل وقطاع غزة

* Britain Israel Communication and Research Centre  
  29/12/2009، 1848، ملحق خاص، حفيةمركز دراسات وتحليل المعلومات الص

  
 "إسرائيل" ألمنالجدار حماية  .58

 فهمي هويدي
أخشى أن يبتذل مفهوم األمن القومى لمصر، بحيث ينضم إلى العناوين الجليلة األخرى التى لحقها 

 .االبتذال، من الديمقراطية إلى الشرعية والوطنية
1 

 هذه األيام واحد يظهر فيه جمع من الناس يهتفون من بين اإلعالنات التى يبثها التليفزيون المصرى
، األمر الذى يهيئ المشاهد الستقبال قرار سياسي يهم مستقبل البلد "مصر مصر": بصوت عاٍل قائلين

على غرار تأميم قناة السويس أو العبور إلى سيناء، لكنه يفاجأ فى اللقطة التالية بصورة يظهر فيها منتج 
وهذا اإلعالن الذى استنفر الحس الوطني لدى المصريين لكى . ه الغازيةمعلب إلحدى شركات الميا

يروج في النهاية لمشروب المياه الغازية، ال يختلف كثيرا عن اإللحاح الحاصل اآلن على فكرة األمن 
القومي لتسويق عملية إقامة الجدار الفوالذى المدفون فى باطن األرض على الحدود بين سيناء وقطاع 

 .غزة
 في احدى "االمن القومي"ت الخميس الماضى على رصد عدد المرات التى اشير فيها الى مصطلح عكف

فى تعليقات كتاب )  مرة27( مرة، اكثر من نصفها 46الصحف القومية، فوجدت ان المصطلح ذكر 
االعمدة، الذين اعرف ان واحدا منهم على االقل ال يعي الفرق بين االمن القومي واالمن المركزي، 

 !ويعتبر ان االخير هو االصل واي امن آخر فرع عنه
وكان . في مساء السبت التالي شاهدت حلقة أحد البرامج الحوارية المسائية التي أثارت موضوع الجدار

المشاركون في الحلقة ثالثة، اثنان منهم أحدهما عسكري قدم بحسبانه خبيرا أمنيا والثانى دبلوماسي 
 :ومن الحجج التى ساقاها ما يلى. ه باعتباره من ضرورات األمن القومىسابق، دافعا بشدة عن إقامت

إن هناك خطرا من تكرار االجتياح الفلسطيني الذى حدث فى شهر يناير من العام الماضى إن األنفاق 
باب لتهريب البضائع والمخدرات بين القطاع ومصر إن هناك عمليات لتهريب األشخاص والمتفجرات 

 .هدف إشاعة اإلرهاب وإثارة الفوضى في مصرعبر األنفاق تست
في الوقت ذاته . لم يشر أى منهما بكلمة إلى أي خطر تمثله إسرائيل المحتلة والمدججة بالسالح النووي

فإن الحجج التى ذكراها إما أنها لم تكن مقنعة، أو أنها اعتمدت على تقارير أمنية قدمت فى بعض 
فحكاية االجتياح على غرابتها لم تكن لها عالقة باألنفاق، . ها بعدالقضايا المنظورة التى لم يفصل في

ولكنها كانت انفجارا ضد الحصار، ثم إن الذين دخلوا عبر رفح استوفوا حاجتهم ثم عادوا أدراجهم إلى 
غزة، أما عمليات التخريب فى داخل مصر، بما فى ذلك ما نسب إلى ما عرف باسم خلية حزب اهللا، 

والقول بتهريب األشخاص والمخدرات . ات أمنية لم تُثبت، وللقضاء القول الفصل فيهافهى مجرد ادعاء
وبالمناسبة . ال يبرر إقامة الجدار الفوالذي، فضال عن أن هذه العمليات تحدث عبر الحدود في كل مكان

: للعلم(. فإن التهريب الحاصل بين مصر وليبيا فى مثل هذه المجاالت أكبر مما هو بين سيناء والقطاع
 شابا من محافظة المنيا حاولوا التسلل عبر الحدود 31 أن 27/12نشرت جريدة الدستور فى عدد األحد 

وذكرت عمليات التسلل هذه تتم بصورة شبه .  منهم14إلى ليبيا، وأن الشرطة أطلقت عليهم النار وقتلت 
 ).يومية

2 
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أليام على ضرورة الجدار الفوالذى لحماية من المفارقات أن األبواق الرسمية التى ما برحت تلح هذه ا
. األمن القومى المصرى غضت الطرف عن أن أخبار الجدار خرجت من إسرائيل ولم تخرج من مصر

أعنى أن البلد الذى تدعى أبواقه أن أمنه يتعرض للتهديد والخطر أخفى األمر وتكتم عليه لعدة أشهر، فى 
ة على وجود ذلك الخطر أن يعلن األمر بشجاعة على المأل، حين أنه كان بوسعه لو كان يملك أدلة مقنع

وهذه المالبسات ال تشكك فقط فى جدية المبررات المصرية المعلنة، لكنها أيضا تستدعى العديد من 
األسئلة حول المقاصد الحقيقية إلقامة الجدار، واألطراف الحقيقية التى وقفت وراء المشروع، من حيث 

 .فيذالفكرة والتمويل والتن
. قبل استعراض تلك االسئلة، فإننى أذكر بشهادتين تسلطان الضوء على خلفية الموضوع ومالبساته

عدد  ("الشروق"الشهادة األولى مصرية، للسفير المصرى السابق إيهاب وهبة الذى نشر فى جريدة 
ى نحن ثالث مالحظات على ما يجرى على الحدود، يهمنا اثنتان منها فى السياق الذ) 1/2/2009

 1979األولى كانت حول انتهاكات إسرائيل المستمرة لما أوردته معاهدة السالم المبرمة عام . بصدده
والخاصة بصيانة الحدود واحترامها، وتركزت المالحظة حول استمرار العدوان اإلسرائيلى على الشريط 

حيث تقوم "ن مصر الحدودى مع مصر منذ وقوع العدوان على غزة، الذى يمثل تهديدا حقيقيا ألم
إسرائيل بقصف هذه المنطقة بمختلف أنواع األسلحة والصواريخ والقنابل، التى أحدثت الكثير من 

كل ذلك . بل وأوقعت بهم إصابات مختلفة. األضرار بالمبانى داخل الحدود المصرية وروعت المواطنين
فى المالحظة . "السالح إلى غزةإلى جانب تدمير األنفاق التى تدعى إسرائيل أنها تُستخدم فى تهريب 

 عن مركز أبحاث 2008الثانية تحدث الدبلوماسى المصرى عن تقرير اطلع عليه صادر فى عام 
وكانت األنفاق موضوعه األساسى، حيث استعرض كل التفاصيل ) ذكر رمزه ورقمه(الكونجرس 
 100تمادات قررت حجب وذكر التقرير الذى وزع على أعضاء الكونجرس أن لجنة االع. المتعلقة بها

مليون دوالر من المساعدات العسكرية لمصر، إلى أن تتأكد الخارجية األمريكية من أن مصر أوقفت 
 .التهريب عبر األنفاق ودمرتها

الشهادة الثانية إسرائيلية، وقد وردت على لسان عاموس جلبوع رئيس قسم األبحاث األسبق فى شعبة 
ية، وهو يمينى متطرف يكن عداء واحتقارا شديدين للعرب عامة االستخبارات العسكرية اإلسرائيل

والفلسطينيين بوجه أخص، لكنه من أشد المتحمسين لتوثيق العالقة مع مصر، ويعتبر أن اتفاقية كامب 
هذا الرجل اشترك فى برنامج حول وضع إسرائيل . ديفيد أهم حدث بعد تأسيس الدولة العبرية

 11 — 18، جمعه مع عدد من المستشرقين وبثه راديو تل أبيب فى االستراتيجى فى العام الجديد
. إن العالقات مع مصر تمثل أهمية كبرى بالنسبة إلسرائيل: وكان مما قاله النص التالى. الماضى

والمتابع للسياسة المصرية يالحظ أن نظام الرئيس مبارك خرج عن طوره بسبب مباراة كرة القدم بين 
لكنه ينتهج سياسة مغايرة تجاه . بح يهدد بقطع العالقات الدبلوماسية بين البلدينمصر والجزائر، حتى أص

ضد غزة ) الرصاص المصبوب(فإلى جانب التزام النظام المصرى الصمت عندما قمنا بحملة . إسرائيل
مؤخرا، فإنه وفر األجواء الستمرارنا فى الحملة، رغم سقوط المئات من الفلسطينيين، كما أنه منع أى 

).. يقصد إفشال مصر لمؤتمر القمة الذى دعت إليه قطر(تحرك عربى لصالح الفلسطينيين خالل الحرب 
ممن وجدوا بالقرب من الشريط ) بواسطة اإلسرائيليين(وفى أحيان عدة يتم قتل جنود مصريين 

حول وهذا يدلل على وجوب تحقيق إجماع داخلى . الحدودى، لكن الحكومة المصرية لم تقم بأى إجراء
وفى الوقت ذاته يجب أن نحث جماعات الضغط اليهودية وأصدقاءنا فى . استراتيجية العالقات مع مصر

ويجب أن يعلم الجميع أن نظام . الكونجرس، لعدم الضغط على النظام المصرى فى كل القضايا األخرى
 ." خطاهمبارك مهم لنا، ويجب توفير األجواء المواتية لضمان تشجيع كل الذين يسيرون على
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ال يكاد يجد الباحث وثيقة أو تصريحا رسميا تحدث يوما ما عن األنفاق كعنصر مهدد لألمن القومى 
المصرى، فى حين كانت الرؤية االستراتيجية واضحة فى أن التهديد الحقيقى لألمن المصرى يتمثل فى 

وضع قبل السنوات الخمس إسرائيل وطموحاتها االستيطانية والتوسعية على األقل فقد كان ذلك هو ال
التى نجحت إسرائيل خاللها فى اقناع بعض القيادات العربية بأن إيران هى العدو، وتفاقمت . األخيرة

حالة العمى السياسى حتى وجدنا من يدرج حزب اهللا على قائمة األعداء، ويضيف إليهما حماس، على 
 نحن عليه اآلننحو أحدث انقالبا فى الرؤية االستراتيجية أوصلنا إلى ما 
كانت إسرائيل تواصل تقدمها، على أصعدة . وفى حين ظللنا نحن نتخبط من درك إلى آخر أسفل منه

جنبا إلى جنب مع االستيطان والتهويد، بما يحقق لها . الحصار وقمع المقاومة واستئصال عناصرها
م، لذلك استهدفها الحصار وكان حظ غزة أنها ظلت رمزا للمقاومة ورفض االستسال. التغول افقيا ورأسيا
 .واعتبر تركيعها أحد عناصر تحقيق األمن الوطنى اإلسرائيلى. والقمع واالستئصال

 قامت إسرائيل بإحاطة قطاع غزة بسياج طوقها من البر، أما من ناحية البحر فإنها 1994فى عام 
بناء حاجز تحت الماء  قامت ب2005وفى عام . وضعت العوائق والعراقيل أمام الصيادين الفلسطينيين

يمتد إلى البحر من حدودها مع غزة، تكون جزءا منه من قوائم خرسانية محفورة فى قاع البحر والجزء 
فى شهر يونيو عام .  سنتيمترا تحت الماء180 مترا، وبعمق 950اآلخر من سياج عائم يمتد لمسافة 

ومنها . قطاع وأغلقت المعابرفرض الحصار الكامل على ال. ، بعد سيطرة حماس على القطاع2007
وكان ذلك الحصار بداية التوسع فى حفر االنفاق، التى كانت موجودة بصفة . معبر رفح بطبيعة الحال

، ولكنها تحولت بعد )المخدرات مثال(استثنائية من قبل وتستخدم فى عمليات التهريب غير المشروعة 
ومن ثم أصبحت أحد . مات الحياة الضروريةذلك إلى شريان رئيسى يوفر احتياجات القطاع من مستلز

لكن ذلك ظل مقلقا إلسرائيل وأنصارها فى واشنطن، فلم يكفوا عن . أشكال مقاومة القهر والتجويع
 .ممارسة الضغوط على مصر لسد هذه الثغرة

طوال تلك الفترة ظلت األنفاق تدمر بجهود مصرية استجابة للضغوط حينا، وبغارات وجهود إسرائيلية 
إلى أن اكتشفنا قصة . مع ذلك لم تتوقف فيها الحياة، وبالتالى لم تتوقف الشكوى منها.  أغلب األحيانفى

السور الفوالذي المدفون تحت األرض على الحدود مع القطاع، الذى بدا وكأنه الحل األخير لإلجهاز 
 .على ذلك الشريان الذى يسهم فى تعزيز صمود أهل غزة وتخفيف وطأة الحصار عليهم

)4( 
كشف النقاب عن المشروع سبب حرجا وارتباكا للسياسة المصرية، التى لم تعترف رسميا بوجوده، فى 

األمر الذى . حين استنفرت األبواق اإلعالمية للدفاع عنه وتبريره بدعوى الحفاظ على األمن القومى
 :يستدعى اسئلة عدة منها على سبيل المثال

من مصر الوطنى، لماذا لم تلجأ مصر قبل إقامة الجدار إلى التفاهم إذا كان هناك أى تصور للمساس بأ* 
وإذا كانت .. مع حركة حماس لعالج األمر، وهى المسيطرة على القطاع ويتم حفر تلك األنفاق بعلمها

مصر قد تدخلت لوقف اطالق الصواريخ من غزة نحو المستعمرات اإلسرائيلية، ألم يكن األجدر بها أن 
  لوقف ما تتصوره مساسا بأمنها؟تتدخل لدى حماس

إذا كان السور دفاعا عن األمن القومى المصرى، فلماذا تنهض به الواليات المتحدة وفرنسا وغيرها * 
من الدول األوروبية، ولماذا تلك الحفاوة اإلسرائيلية المشهودة به، ومنذ متى كانت تلك األطراف مشغولة 

 بالدفاع عن أمن مصر والوطن؟
وبأى معيار موضوعي يمكن أن يشكل قطاع غزة تهديدا ألمن مصر؟ وهل يعقل أن يقام منذ متى * 

) فى طابا مثال(الجدار الفوالذى مع القطاع، فى حين تظل منطقة الحدود المباشرة بين مصر وإسرائيل 
 بدون أية احتياطات أمنية، ويرتع فيها اإلسرائيليون كيفما شاءوا؟
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يد للتوسع فى حفر األنفاق، وإذا كانت مصر حريصة حقا على أمنها أليس الحصار هو المبرر الوح* 
الوطنى، لماذا ال تكثف جهودها وتمارس ضغوطا لرفع الحصار، بدال من أن تتورط فى التصدى للنتائج 

 المترتبة عليه؟
 ما مدى سالمة الموقف القانونى المصرى إذا اتهمت أمام المحاكم الدولية ناهيك عن محكمة التاريخ* 

بأنها انتهكت القانون الدولى اإلنسانى وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، وأسهمت فى حرمان الشعب 
 .الفلسطينى من أسباب عيشه الخاصة، األمر الذى يعتبر اشتراكا فى ارتكاب جريمة ضد اإلنسانية

طابقا حدث فى إزاء الحفاوة اإلسرائيلية بالموافقة المصرية على بناء الجدار، هل يمكن القول إن ت* 
 الرؤية بين األمن الوطنى اإلسرائيلى واألمن القومى المصرى؟

لكن أال يستحق المساس . ال خالف حول حق مصر فى الدفاع عن أراضيها والحفاظ على أمنها* 
باألرض أو تهديد األمن إجماعا وطنيا، بحيث يعرض على مجلس الشعب على األقل، بدال من أن يحاط 

 ما به من إحدى الصحف اإلسرائيلية؟الشعب المصرى عل
حين يفكر المرء فى إجابة تلك األسئلة فسوف يدرك أن إقامة الجدار ال عالقة لها بأمن مصر، وإنما هي 
فى حقيقتها استجابة لدواعي أمن إسرائيل، فرضتها السياسة األمريكية وقامت بتنفيذها تحت أعيننا، ولكننا 

  .افة اإلسرائيلية بكشف المستور وفضح المسكوت عنهأغمضنا وسكتنا، إلى أن قامت الصح
 29/12/2009الشرق، قطر، 

  
  !  بين بناء الجدار الفوالذي وبدء المفاوضات ؟عالقةهل من  .59

  محمد خليل مصلح 
أعتقد أن بعض األوراق السياسية التي شكلت لبعض المتابعين لمجريـات األحـداث علـى الـساحتين                 

ي إدراك مغازيها ، ولُبس بها على الرأي العام والمواطن الفلسطيني ، بدأت             الفلسطينية والعبرية إشكالية ف   
قبل نتنياهو كـان    ، فعزوف عباس عن ترشيح نفسه لم يكن بريئا بل شَرك أوقع فيه الفلسطينيين            ، تتضح

السيد أبو مازن يسعى لتحقيق هدفين أيهما يحقق سيخدم لعبته ، فالرئيس عباس كما أشرت بذلك في حينه                   
، سعى إما إلى موقف من الحكومة اإلسرائيلية بوقف االستيطان في الضفة والقدس أو إسـقاط حمـاس                ي

والذي اتضح أن الواليات المتحدة فشلت في الضغط على نتنياهو لتحقيق هذا التنازل لذلك أعيـد طـرح                  
"  التهديـد  الموضوع وإحياء الخيار اآلخر لكن بإدخال الطرف العربي المتحفز لهذا الدور للخالص مـن        

، وهكذا بمقدورنا تحليل الخطوات السياسية او استراتيجية الشركاء للبدء بالمفاوضـات فـي              " اإلسالمي  
الوقت القريب في حالة النجاح بخنق حماس في قطاع غزة إلجبارها على تقديم التنازالت كخطوة أولـى                 

من تـأثير فـي الـساحة علـى         قبل االنتهاء من ملف شاليط بسبب ما لملف شاليط          ، في ملف المصالحة  
  .ستكون صفعة ألبي مازن  وإنجازاً كبيراً لحماس في الرأي العام ، األطراف

الحديث الجاري في األروقة السياسية من اقتراب االتفاق بين الحكومة اإلسرائيلية وإدارة اوبامـا علـى                
لمصر كخطوة أولى لبحث    الخطوط العريضة للبدء بالمفاوضات تندرج في هذا السياق ، وزيارة نتنياهو            

األمر مع المصريين بعد االستجابة للطرح األمريكي الفرنسي لبناء الجدار الفوالذي الستدراج أبو مازن              
  .وفريق أوسلو للتفاهم على التصور المقبول للدولة العبرية لحل الصراع هي ايضا تخضع لهذه الخطة 

دخال المعارضة اإلسرائيلية في حكومة وحدة وطنية       ال، وال يزال بكل الوسائل   ، نتنياهو سعى منذ البداية   
تشكل حماية وجدارا واقياً له سياسيا وايديولوجيا يقيه من السقوط فهو ما زال يعاني من رهبة الـسقوط                  

 ، خيارات نتنياهو محدودة وُأفق الحل في رؤيته ايضا          1999 - 1996الذي حدث له في حكومته األولى       
سية وايديولوجية فهو بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية تعزز من إمكانيـة            مقيدة باعتبارات شخصية وسيا   

لذلك لن يتوقف عن الـضغط      ، القفز على تخوفات وحسابات بعض الشركاء في االئتالف اليميني الحاكم         
ورقـة   ، والتهديد لتسيفي لفني للدخول في حكومة الوحدة ، الورقة المتبقية له ادارته لالزمة مـع ليفنـي                
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لكنها ستبقى ورقة اخيرة ، فهو اآلن يتقدم بعرض هو يدرك أكثر من غيره رفض               ، ب وشقه تمزيق الحز 
لذلك سيتقدم بعرض آخر أفـض      ، ولكنه يتصرف بطريقته الحذرة حتى ال يثير فزع الشركاء        ، كاديما له 

حـسب  ب، من األول بعد تجاوز واختبار الشركاء والرسائل التي أطلقها بعدم فتح الملفات إلعادة توزيعها             
التمثيل والحجم النيابي، وال أغفل أن في ذلك رسالة الى أحزاب االئتالف اليمينية أنه بحاجة إلى هـامش                  
مناورة اكثر مما هو ممنوح له من الشركاء وأن المرحلة السياسية المقبلة ال تقبل التأجيـل وأن الدولـة                   

ت حرجة بحاجة إلى قرارات حاسمة      العبرية تضررت بما فيه الكفاية بعد الحرب األخيرة وأنه ورث ملفا          
  .أحجمت عنها حكومة أولمرت السابقة 

تسيفي ليفني ال تملك حال سحريا وال حتى القدرة على الحل سواء في إطار حكومـة يـسارية علمانيـة                    
بل أرى أن من أسباب هروبها القتناعها أنها ستكشف عن عجزهـا            ، بقيادتها أو في إطار حكومة الوحدة     

ولـن  ، أنها لن تتقدم خطوة واحدة عن ما عرضته على أبو مازن في حكومتها الـسابقة              ويفتضح أمرها و  
الصورة التجميلية أو بـرواز     ) إسرائيل(يتعدى دورها  مع نتنياهو في الخروج من األزمة التي تواجهها            

  .لنتنياهو 
 وغيـر   تسيفي ليفني بمقدورها أن تتالعب فقط بالطرف الفلسطيني بطرح بعض التـصورات المجتـزأة             

المكتملة الفصول أو النهايات باستخدام بعض المصطلحات السياسية تدغدغ بها عواطف فريـق اوسـلو               
  .كقارب نجاة وخالص بعد اإلقرار بفشل نهجهم السياسي في حل الصراع 

 خاصة بعد   -الوحدة المطلوبة من حماس التوقيع عليها في إطار الخطة االمريكية االسرائيلية الفلسطينية               
 هي لخدمـة    –يد السيد أبو مازن أن مصر هي الطرف الوحيد القادر على انهاء االزمة وعقد الوحدة                تأك

أهداف سياسية ال تتوافق مع طموحات حماس من اتفاقية الوحدة  ، الحالة المعروضة امامنا فـي كـال                    
مع المعارضة مـع    الفلسطينيين واإلسرائيليين ، قريبة من بعضها ، نتنياهو يريد وحدة وطنية            ، الجانبين

الفارق أنه ال يوجد انشقاق جغرافي وال حتى صراع حاد بينهما ، لكنه يسعى لوحدة تهدف إلى تحقيـق                   
اما الجانب الفلسطيني في محاور مـن المـشهد         ، غايات وأهداف سياسية تتوافق مع رؤيته لحل الصراع       

التجاه المتناقض للمصلحة الوطنية    تتطابق ، السيد ابو مازن وفريقه مع بعض الدول العربية يعملون في ا            
باستخدام وتجيير ورقة المصالحة والوحدة الوطنية  للبدء بالمفاوضات لخدمة أهداف ومصالح مـشكوك              

  . في امرها ستبقينا في حلقة مفرغة ال جدوى منها 
  30/12/2009صحيفة فلسطين، 

  
  2006حزب اللّه  = 2010 حماس "الجنون المصبوب" على عامبعد  .60

  م األمينإبراهي
آخر تجلياته جدار   . الحصار القائم أساساً اشتد بقوة    . عام مضى على العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة       

أسرار كثيرة من الحرب نفسها ال تزال غائبة عن أعين كثيـرين،            . تحت األرض عربي الهوية واالنتماء    
لتقديرات حول القـدرات العـسكرية      تتعدد ا . 2009أضيفت إليها أسرار جديدة عما دخل إلى القطاع في          

، مـع تلـك     2010أكثرها دقة تلك التي تماهي ما تمتلكه الحركة اإلسالمية مع إطاللة            .  اليوم "حماس"لـ
  .التي امتلكها حزب اهللا عشية عدوان تموز

وحـدات مـن أسـلحة االسـتخبارات العـسكرية          . كان القصف ينهمر بقوة في أرجاء قطاع غزة كلها        
الحصار المفروض لم يـتح لطيـر أن        . مل من دون توقف لرصد حركة عناصر المقاومة       اإلسرائيلية تع 
وعلى الجانب المصري من الحدود، كانت اإلجراءات تتكثف لمنع أي نوع من المـساعدة              . يعبر األجواء 
شُغل األمنيون من مصر وإسرائيل واألردن والواليات المتحدة وأجهزة سـلطة محمـود             . للقوى المقاتلة 

تجمع العشرات من جماعة محمـد دحـالن فـي          . س، بوضع خطط ظنوا أن الوقت قد حان لتنفيذها        عبا
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القاهرة والعريش ينتظرون سماع بيان االستسالم، وخروج أنصار لهم ومواطنين يتظاهرون في القطـاع              
  .طلباً للسالمة

فت عن ثُغَر كبيـرة     صحيح أن مراجعة الحرب كش    .  العمل بالوتيرة نفسها   "حماس"لم يكن بمقدور قوات     
في األداء العملياتي لحظة المواجهة، لكن أولوية فرضت نفسها في مقدمة جدول أعمال قيادة الحركة في                

مهمة تطلبت  . الداخل والخارج معاً، وهي منع مجموعات دحالن من العمل أو االنتقال إلى داخل القطاع             
كان لـذلك أثـره علـى مواجهـة         . رية كثيفة استنفاراً أمنياً وعسكرياً وصرفت لها جهود لوجستية وبش       

  .العدوان
لكن ما يعرفه البعض ويغيب عن بال كثيرين، أنه في ظّل هذه المناخات، كانت طرق اإلمـداد تعمـل،                   

وجرى تبـادل   . ونجحت جهات داعمة للمقاومة في إدخال دعم عسكري إلى القطاع خالل الحرب نفسها            
وكان هنـاك   . طط وبرامج عمل لمواجهة الحرب اإلسرائيلية     مكثف للمعلومات والتقويمات واقتراحات لخ    

  .جهد كثيف لتضييق الفجوة، ودفع العدو إلى التوقف والتراجع
. ثمة صفحات كثيرة من كتاب المراجعة لم تُقرأ على المأل، وعملية االستفادة من هـذه التجربـة قائمـة                  

صار االسـتماع   . لى كل المستويات   مع األمر بجدية، ودخلت ورشة معالجة األخطاء ع        "حماس"تعاملت  
أكثر إلى الرأي الذي يستند إلى معرفة وخبرة، وخصوصاً أن الجميع يقر للحركة بنهائية القرار، وكذلك                
فإن القوى الداعمة من حزب اهللا في لبنان إلى سوريا وإيران، تتعامل مع صمود المقاومة في غزة علـى     

وبالتالي، . ، على حد تعبير مرجعية فاعلة في هذا العالم        "مود آخر أنه عمل جبار ال يمكن مقارنته بأي ص       "
  .تصرفت قيادة الحركة اإلسالمية، كما القوى الداعمة، على أن الجميع أمام مرحلة جديدة

لم تكن عملية رفع األنقاض، على محدوديتها، قد بدأت في القطاع، حتى كانت الجهـات المعنيـة تعقـد                   
: كان القرار حاسماً في تقسيم العمل على جبهتـين        . وبيروت ودمشق وطهران  اجتماعات مكثفة بين غزة     

إجراء التقويم باحترافية ال تقف عند خاطر أحد، وانطالق عملية مد القطاع بكل ما أمكن مـن قـدرات                   
  .عسكرية وقتالية

ادر صحيح أن القاهرة، كما عمان وعواصم غربية وأفريقية كثيرة، تعاونت مع تل أبيب لتجفيـف مـص                
الدعم العسكري للقطاع، إال أن المئات من كوادر المقاومة أمكنهم الخروج والعودة بعد الخضوع لدورات               

جرى تطوير كبير في آلية التواصل مع الداخل، وفي إيصال المطلـوب            . مكثفة في لبنان وإيران وسوريا    
للتهريب ال تقـف عنـد أي       تدرب عدد كبير على أسلحة جديدة، وعلى آليات         . من المعلومات والتعليمات  

ـ    . عائق  تعمل على االستفادة من التجربة وتعزيـز مخازنهـا          "حماس"كانت الماكينة العسكرية واألمنية ل
  .المركزية وتنويع المخزون الجديد بطريقة تتناسب وخططاً مفترضة لمواجهة آتية في أي لحظة

  وتهريب... تدريب أمني وعسكري
فصائل أخرى في القطاع على استخدام أنواع مختلفة من األسـلحة            و "حماس"خالل عام، تدرب مقاومو     

كذلك جرى التدرب على آلية إلعداد أشراك هائلة من المتفجرات تتيح نـسف آليـات               . المضادة للدروع 
 ومقاتلوها على أنواع مختلفـة مـن الـصواريخ          "حماس"وتدرب كوادر   . عسكرية بحجم دبابة الميركافا   

، وعلى آلية لقصف المستعمرات اإلسرائيلية حتى عمق ال يقل عن مئة كيلومتر             المتوسطة والبعيدة المدى  
كذلك جرت عملية تأهيل لعمل الوحدات المختصة       . من دون توقف، وبوتيرة خاصة تحاكي وضع القطاع       

بالعمل األمني، الوقائي منه، لكشف شبكات التجسس، وتعزيز أمن المقاتلين، ما يطوع هيكليتها بطريقـة               
صابتها بضربات قاسية، وتمنع فرطها، وتعقّد عملية مراقبتها ومتابعتها من العدو، باإلضافة إلـى              تمنع إ 

حتى بات باإلمكان   . تلك التي تتيح جمع المعلومات المطلوبة عن جيش االحتالل وانتشاره ونوعية أسلحته           
وداً لدى حـزب اهللا     الحديث اليوم عن أن ما هو موجود في قطاع غزة، يساوي إلى حد بعيد ما كان موج                

  :، مع األخذ في االعتبار خصوصيات مختلفة من بينها2006في لبنان عشية عدوان عام 
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 صارت تحاكي حزب اهللا في اإلدارة االستراتيجية للمواجهة، وهي ليست بحاجة لتذكير             "حماس"إن  : أوالً
استراتيجية العـراك   "ها من   أحد بأنها قوة مقاومة مركزية في المنطقة، مع ما يعني ذلك من أن تعفي نفس              

  .، والتركيز على تنفيذ عشرات الخطط العملية لتحقيق جهوزية كاملة للمواجهة المقبلة"اليومي
 إلى المروحيات القتالية، التي سـاندت       2008 جيداً كيف أن العدو استند في عدوان         "حماس"قرأت  : ثانياً

ر ضرب كل مبنى أو منشأة، يمكـن أن يمـثّال           القوات البرية وعمدت إلى تمهيد الطريق أمام المشاة عب        
لم يكن للحركة في تلك الفترة قدرات خاصة قادرة على تهديد المروحيات اإلسرائيلية، لكن              . تهديداً للجنود 

 تمكنت على ما يبدو، بحسب إقرار إسرائيل، من الحصول على صواريخ مضادة للمروحيـات،               "حماس"
  .األمر الذي يخرجها من الميدان

 عملياً خالل هذه السنة من مهمة نقل القتال من فوق األرض إلـى              "حماس"تُقر إسرائيل بما حققته     : ثالثاً
  .تحت األرض، وهذا ما يعطيها ميزة احتواء قدرات السالح الموجه والتفوق الجوي إلسرائيل

، مـن   ، باتت الحركة تملك صواريخ مضادة للـدبابات       2008 في عام    "حماس"على عكس قدرات    : رابعاً
أنواع مختلفة، ومن بينها صواريخ قادرة بالفعل على ضرب المدرعات اإلسـرائيلية، وأيـضاً الدبابـة                

، ذي  "29آر بي جي    " وفرة صواريخ من نوع      "حماس"وبات لدى   . "4ميركافا  "اإلسرائيلية األكثر تطوراً    
 فـي أكثـر مـن        قدرة على تحييد سالح المدرعات     2006الرأس المزدوج، الذي أثبت في حرب تموز        

 الروسية الصنع التي تتيح     "كورنيت"مواجهة مباشرة مع المقاومة، باإلضافة إلى األسلحة الفتاكة من نوع           
  .تدمير الدبابة عن بعد أربعة إلى خمسة كيلومترات

  ؟"حماس"ماذا تقول إسرائيل عن تسلّح 
 على القطاع، فـإن شخـصية        لعملية الرصاص المصهور   "النتائج الباهرة "إلى جانب الكالم المستمر عن      

نافذة ووازنة في المؤسسة األمنية اإلسرائيلية مثل رئيس شعبة االستخبارات العسكرية، عاموس يـدلين،              
لقد أشار، في محاضرة ألقاها أخيراً فـي        . صوب وجهة القراءة المعتادة، وأظهر تقديراً استخبارياً مخالفاً       

إلى أن الهدوء السائد على الجبهة يتعلق بإرادة        "بيب،  مركز دراسات األمن القومي ـــــ جامعة تل أ       
حركة حماس وتوجهها نحو تعزيز قدرتها وتمكين نفسها عسكرياً لمواجهة تحديات إسرائيل المـستقبلية،              

  وهي استفادت من الهدوء السائد، وتعمل ليل نهار على التسلح
عبوات الضخمة وأشياء أخرى دخلت     الكورنيت وصواريخ متوسطة وبعيدة المدى ودفاع جوي وبرنامج ال        

  القطاع
وتعاظم القوة، وركزت جهودها على امتالك مزيد من الوسائل القتالية، وخاصة الصواريخ التـي تـصل      

وختم بالقول إن أصل الهدوء يعود إلى إرادة المقاومين أنفـسهم،         . "إلى منطقة غوش دان ومدينة تل أبيب      
  .ال إلى قدرة الردع اإلسرائيلية نفسها

  : العسكري يمكن إيجازها باآلتي"حماس"لكن تسريبات العدو عن واقع 
 صواريخ يصل مداها إلى ستين كيلومتراً، وهي قادرة على ضرب تل أبيب وعـدد  "حماس" ـ تملك   1

كبير من مستوطنات غوش دان في وسط إسرائيل، ولديها قدرة صاروخية تصل إلى ثمانين كيلـومتراً،                
  .رتسليا والقدس الغربيةقادرة على إصابة مدينة ه

 قصير المدى، أي إنهـا زادت  "قسام" مراكمة ما يزيد على ثالثة آالف صاروخ "حماس" ـ استطاعت  2
ومن ضمن منظومة الصواريخ التي تمتلكها، مئـات        . 2008في عام ضعف ما كان لديها عشية عدوان         

جمعت هذه الصواريخ مع الصواريخ     إذا  "، التي يصل مداها إلى أربعين كيلومتراً، و       "غراد"من صواريخ   
اإليرانية المتطورة التي باتت في حوزة المنظمة اإلسالمية، فإن معظم المنـاطق اإلسـرائيلية ستـشعر                

  . مع قطاع غزة"بالمواجهة العسكرية المقبلة
، بحسب التقارير اإلسرائيلية المنشورة أخيراً، امتالك وسائل قتالية فـي مجـاالت   "حماس" ـ تحاول  3
وتشير مصادر  .  تشمل صواريخ مضادة للطائرات    "تهريب"لدفاع ضد سالح الجو، من ضمنها محاوالت        ا
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تقديرات المؤسـسة األمنيـة   "إلى أن ) 12/11/2009 تاريخ   "يديعوت أحرونوت "بحسب  (أمنية إسرائيلية   
ل ويقـو . "تشير إلى أن حركة حماس استطاعت بعد الحرب على غزة إدخال صواريخ مضادة للطائرات             

حماس تمكنت بالفعل من تهريب صواريخ مضادة للطائرات إلى القطاع، تمكنهـا            "ضباط إسرائيليون إن    
  ."من نصب كمائن للمروحيات الحربية اإلسرائيلية، وأيضاً للطائرات التي تحلّق على ارتفاع منخفض

يـرة جـداً   حركة حماس تـولي أهميـة كب  " عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن "معاريف" ـ نقلت  4
أسـاس  "، موضـحة أن     "للصواريخ المضادة للدبابات، ومنها صواريخ متطورة وعبوات شديدة االنفجار        

الخشية اإلسرائيلية يتعلق بعبوات إيرانية من نوع شاوز، هربت عناصرها إلى القطاع، وهـي العبـوات                
 وقادرة على اختراق سماكة     نفسها التي استخدمها حزب اهللا في حرب لبنان الثانية؛ عبوة شديدة االنفجار           

  ." مليمتر من الفوالذ200
  30/12/2009األخبار، 

  
 عام من الحرب الهمجية على قطاع غزة .61

  علي بدوان
قبل عام مضى، كان قطاع غزة مسرحاً وميداناً ألكبر عملية عسكرية جنونية شهدها التاريخ المعاصر، 

 وجهت إسرائيل ضربة جوية عنيفة 27/12/2008ففي الساعة الحادية عشرة من صباح السبت الموافق 
إلى المراكز األمنية الفلسطينية في قطاع غزة، حين شنت أكثر من ثمانين قاذفة إسرائيلية من نوع 

)F16 ( الموجة األولى من عمليات القصف الوحشي التي طالت جميع مناطق القطاع، وألقت في الدقائق
بالكامل على مائة هدف منتقى، وهو ) طن(ن الواحدة منها قنبلة، وز) 100(الثالث األولى منها أكثر من 

رقم يفوق ما ألقته قاذفات الحلفاء في الحرب العالمية على مدينة درسدن األلمانية عند حساب النسبة 
عدا عن استمرار القصف المتتالي، واستخدام قنابل الفوسفور األبيض الحارق المحرم دولياً، . والتناسب

ومن الصحيح القول إنها ليست األولى في . ارقة، واتخاذ المدنيين العزل دروعاً بشريةوقنابل السهام الخ
تاريخها ولكنها بالتأكيد هي األشرس واألقوى، حرب استهدفت كل شيء على هذه األرض بين طرف 
مدجج بالسالح وطرف آخر واجه المعتدي بصدور شبابه وبالسالح المتواضع، ففقد فيها الطرفان أي 

  .و مقياس للتوازنمنطق أ
 التي لم "الرصاص المصبوب"وكانت الضربة الجوية األولى، إيذانا ببدء حرب إسرائيلية أطلق عليها اسم 

بعد جهود عربية ودولية، كان ثمرتها ) 18/1/2009(يوماً، أي في صباح يوم ) 23(تنته إال بعد مرور 
  ).8/1/2009(لذي صدر يوم وا) 1860(المبادرة المصرية وقرار مجلس األمن الدولي رقم 

  مهد المقاومة... قطاع غزة 
وقبل عام مضى، سجل قطاع غزة، وأبناء القطاع من مواطنيه ومن الالجئين المقيمين فوق أرض القطاع 
منذ عام النكبة، أسطورة مجيدة في سفر التكوين الفلسطيني، فقطاع غزة كان دائماً مهد الثورة والمقاومة، 

الت التدويل والتوطين، ومنه ومن بوابات مخيم جباليا، انطلقت أول ثورة من مهد الرفض لكل محاو
ثورة الحجارة واالنتفاضة، وليدخل مصطلح االنتفاضة ألول مرة في القاموس ... نوعها عرفها التاريخ

السياسي، في ثورة أبطالها أطفال صغار واجهوا بصدورهم العارية جيش االحتالل المدجج بأحدث أنواع 
  .لحة، انتفاضة أذهلت العالم بقوتها وإصرارها وصمودهااألس

وأمام محاوالت شطب انجازات االنتفاضة األولى وأمام المساعي التي بذلت لفرض الحلول المقزمة على 
، طور الشعب الفلسطيني كفاحه 2000الشعب الفلسطيني بعد انفضاض قمة كامب ديفيد الثانية في يوليو 

نتفاضة الثانية، حيث تشير العديد من المصادر الفلسطينية الموثوقة بأن العادل باالنتقال إلى اال
وحتى فجر العدوان على ) 29/9/2000(الفلسطينيين قدموا بين يوم انطالقة االنتفاضة الثانية بتاريخ 

شهيداً ) 3369(شهيداً، من بينهم ) 5864(ما مجموعه ) 26/12/2008(قطاع غزة العام الماضي تاريخ 
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شهيدة، ) 330(شهداء في قطاع غزة و ) 609(أطفال، منهم ) 1007( غزة، ومن بين الشهداء في قطاع
في قطاع ) 35000(جريح منهم ) 53000(في قطاع غزة، أما عدد الجرحى فقد بلغ نحو ) 206(منهن 

م غزة، ومئات المباني الحكومية على رأسها المقار األمنية الفلسطينية وكذلك منازل المواطنين حيث ت
منزال دمرت تدميراً ) 69330(منزال في قطاع غزة و ) 5248(مازل تدميراً كلياً، منها ) 8103(تدمير 

  .في قطاع غزة) 26579(جزئياً، منها 
المنتشرين فوق بلداته ومخيماته التي ) المليون وثالثمائة ألف(وعليه، فقد كان قطاع غزة، وبمواطنيه 

ن مناطق اللد ويافا والرملة، بؤرة مستديمة للمقاومة، ورافعة ألف الجىء فلسطيني م) 900(تضم زهاء 
أساسية من روافع الكفاح الفلسطيني المعاصر، كما كان حال مخيمات الالجئين الفلسطينيين في سوريا 

وفي العدوان . ولبنان ابان العمل العسكري الفلسطيني من خارج حدود فلسطين في الثورة المعاصرة
مازال مع الحصار المطبق على كامل القطاع، ومن إغالق للمعابر مع مصر األخير الذي ترافق و

أوصلت التسوية ) قديمة/جديدة(الشقيقة، فان معاناة أهل القطاع، وصمودهم المقابل، بات يصنع حقائق 
  .المطروحة أميركيا وإسرائيليا للنفق المغلق

  صمود القطاع وتحريك المياه الراكدة
ول من الحرب العدوانية الفاشية الصهيونية التي شنت على قطاع غزة، حتى ولم يكن ليمضي العام األ

اتخمت مصادر القرار السياسي واألمني والعسكري داخل الكيان الصهيوني بوابل من األسئلة واإلضافات 
التي فتحت الطريق أمام نقاشات كانت متوقعة، وقد أخذت ومازالت حيزاً واستطاالت قد . واالستنتاجات

زمنياً لفترات بعيدة، وذلك على خلفية هول وفظاعة الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع، تمتد 
ونتائجها المتواضعة من زاوية األهداف التي كانت قد رسمت لها، فلم تحصد عملياً سوى قتل األبرياء 

ة مرة جديدة بشكل وحشي، وإلحاق الدمار ببنى المجتمع الفلسطيني، وهو ما أعاد وضع الدولة الصهيوني
أمام ملف االنحطاط األخالقي، وأمام سياستها العرقية العنصرية التي تفوقت على نازييي الحرب العالمية 

  .الثانية
وفي الجانب السياسي، فان قطاع غزة بمساحته الصغيرة، حرك بصموده الكبير السكون في العالم 

لسياسية وعملية التسوية التي اصطدمت بالجدار المحيط به، وألقى بحجره الناصع في الماء الراكد للحالة ا
 بعدوانها على القطاع من تحقيق األهداف البعيدة التي أرادتها، ولم "إسرائيل"كما لم تستطع . المسدود

فاستطاع قطاع غزة بكافة مناطقه ومخيماته أن . تستطع سطوة االحتالل أن تدفع بالناس نحو مواقع اليأس
 - ف دقيقة وشديدة الصعوبة، دفعت صعوبتها بعض المحللين العرب يسجل سطوراً ناصعة في ظرو

 إلى اعتقاد أنه ال جدوى من مقاومة العدوان والحصار القاسي المضروب عليه، وأنه -فضال عن غيرهم
. ليس أمام غزة إال خيار واحد، وهو النزول على شروط االحتالل، حتى يتوقف العدوان ويفَك الحصار

ظام الرسمي العربي ومازال بارداً، عديم التأثر والتأثير، خانعاً كعادته، يستخدم عبارات بينما كان قلب الن
من عورته التي أمست منذ ) هذا إن تبقى(المناشدة الخجولة، خائفاً، مرتعداً، محاوالً أن يستر ما تبقى 

ربية أن تحرك حيث لم تستطع المنظومة الرسمية الع. زمن بعيد مكشوفة عارية على حقيقتها وحقيقته
، 1967ساكناً من أجل رفع الحصار الظالم عن الفلسطينيين في قطاع غزة وعموم األرض المحتلة عام 

صغير إلى شواطىء غزة بينما وصلت قوارب المتضامنين ) قارب(بل ولم تستطع من إيصال ولو 
  .األجانب تحمل ماتيسر لها من دعم معنوي أوالً ومن دعم إعالمي وسياسي ثانياً

  خسائر مدنية باهظة
ومن نافل القول إن العدوان على قطاع غزة كما كان مكلفاً لجيش االحتالل، فقد كان مكلفاً للمدنيين 

) 1500(الفلسطينيين على وجه التحديد الذين استهدفهم عدوان االحتالل حيث استشهد مايقارب من 
فراد األطقم الطبية وأربعة شهداء شهيدا من أ) 13(شهيدة، و ) 111(طفال و ) 318(شهيد، من بينهم 

مواطن، كما استهدف القصف الوحشي الصهيوني ) 5500(من الصحفيين، وأصابت الجراح مايقارب 
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التي تضررت بشكل كبير جراء عنف القصف ... البنى التحتية من المدارس إلى المساجد إلى المشافي
مالي الخسائر االقتصادية المباشرة في الجوي الصهيوني، حيث أشارت التقديرات الملموسة إلى أن إج

  .المباني والبنية التحتية وخسائر االقتصاد الوطني في قطاع غزة بلغ حوالي مليار وأربعمائة ألف دوالر
فقد أصبح قطاع غزة بعيد العدوان منطقة منكوبة من النواحي اإلنسانية واالقتصادية والصحية 

البنية التحتية لقطاعات الخدمة العامة وتدمير مباني المؤسسات واالجتماعية، كما أدى العدوان إلى تدمير 
  . العامة والجمعيات والممتلكات الخاصة، كما أدى إلى شلل كامل في الحياة االجتماعية واالقتصادية

أما فيما يتعلق بخسائر األنشطة االقتصادية فقد تم االعتماد على سلسلة المسوح االقتصادية التي تتعلق 
طاعات واألنشطة االقتصادية والتي يصدرها الجهاز، وقدرت خسائر االقتصاد الفلسطيني ما بكافة الق
من قيمة اإلنتاج لكل قطاع اقتصادي، حيث تم تقدير تلك الخسائر بناء على قيمة اإلنتاج %) 80(يقارب 

 قيمة الخسائر وفيما يتعلق بقطاع الزراعة واألراضي الزراعية فقد تم تقدير. اليومي لكل قطاع اقتصادي
من األراضي الزراعية %) 80(بناء على قيمة رأس المال واالستهالك الوسيط حيث تم تدمير ما يقارب 

أما فيما يخص إعالة اسر ). 2006/2007(والمحاصيل، وذلك باالعتماد على إحصاءات الزراعة 
بال باالعتماد على متوسط الشهداء والجرحى، فقد تم تقدير متطلبات اإلعالة السنوية لتلك األسر مستق

دوالر حسب نتائج مسح القوى العاملة للربع ) 4 ،830(األجر السنوي للعامل في قطاع غزة والذي بلغ 
  ).2008(الثالث 

وفي التحديد، فقد بلغت تقديرات الخسائر في ثالثة قطاعات رئيسية هي البنية التحتية والمباني، األنشطة 
 حيث تشير المراجع اإلحصائية الفلسطينية إلى أن تعداد المباني االقتصادية، والخسائر البشرية،
وتبين التقديرات أن العدوان الصهيوني أدى إلى . مبنى) 147437(والمنشات في قطاع غزة بلغ 

  . من هذه المباني والمنشآت%) 14(اإلضرار بحوالي 
ر يومياً، وكما هو معلوم أن دوال) 13 ، 1(أما خسائر نصيب الفرد اليومي في قطاع غزة فتقدر بحوالي 

) 19(مليون نسمة، أي أن حجم الخسائر اليومية بلغ حوالي ) 1 ،45(إجمالي عدد األفراد في قطاع غزة 
 ألف 120حوالي %) (41 ،9(كما وصل معدل البطالة في قطاع غزة عشية العدوان . مليون دوالر

 معظم المنشآت والمؤسسات العاملة في ، ولكن بسبب الحرب الحالية ونتيجة لتدمير)عاطل عن العمل
من مجموع المشاركين في القوى العاملة، أي أن %) 62 ،2(القطاع من المتوقع إن تصل النسبة إلى 

مليون دوالر ) 2,2(ألف عامل وهؤالء بحاجة لمساعدات تصل لحوالي ) 145(العدد سيصل لحوالي 
وبالتالي فإن . اقل في حالة إعادة اإلعمار والبناءيوميا، مع اإلشارة إلى أن هذه النسبة يمكن أن تكون 

، وهذا يعني أن ) مليون دوالر يوميا24( مجموع الخسائر اليومية لكافة األنشطة االقتصادية بلغ حوالي 
  .مليون دوالر) 500(الخسائر التي انتهى بها العدوان على قطاع غزة بلغت بهذا الجانب حوالي 

  آثار العدوان اإلضافية
ا السياق، أكد باحثون ايطاليون أن تربة قطاع غزة تحتوي معادن سامة ومواد مسرطنة وسامة في هذ

لألجنة بسبب امتصاصها لهذه المواد التي استخدمت في الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة قبل 
لدولية في مادة سامة في أماكن القصف عرضت على المختبرات ا) 12(عام تقريباً، حيث تم العثور على 

وطالب الباحثون خالل مشاركتهم في مؤتمر صحفي عقدته وزارة الصحة التابعة . روما وباريس
بفحص المواطنين في المناطق التي تعرضت "للحكومة المقالة بغزة عبر الفيديو كونفرنس من روما 

 ، مؤكدين أن سكان قطاع غزة"للقصف اإلسرائيلي خالل الحرب إليجاد سبل عالج ألي مرض
كما أن التحاليل التي . معرضون لإلصابة بأمراض مزمنة للجلد، وأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي

أجريت على المساحيق والمواد التي وجدت في الحفر الناتجة عن قنابل القصف الهمجي الصهيوني، 
ض وكذلك المعادن المستخدمة في المقذوفات أكدت أنها تحتوي على بعض العناصر المسببة ألمرا

وهو عنصر سام ) MO(خطيرة جداً، ومنها العناصر المسماة بالعناصر االنتقالية، كعنصر المولبيديوم 
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للحيوانات المنوية، ووجود مستويات عالية منه يؤثر على الخصوبة وعلى تكوين الحيوانات المنوية، كما 
م لألجنة، وعنصر وهو عنصر سا)w(المسبب للسرطان، وعنصر التنغستين ) Cd(في عنصر الكادميوم 

وكل تلك ) zn(، وعنصر الزنك )Mn(، وعنصر المنغنيز )Ni(، وعنصر النيكل )Co(الكوبالت 
العناصر والمواد ال تترك آثارا مرئية ترى بالعين المجردة وال باألجهزة الموجودة في مستشفيات 

محرمة دوليا بهدف إبادة ومن الواضح بأن االحتالل اإلسرائيلي استخدم كل األسلحة الحربية ال. القطاع
  . األجيال القادمة من خالل تسميم األجنة والمياه

  استخالصات المرحلة 
من الطبيعي القول، بأن معطيات ما بعد صمود غزة كان يفترض بها أن تلعب دوراً هاماً في توفير 

كانت قد اعترضت المناخات الدافعة النطالق قاطرة الحوار الوطني الفلسطيني، وفي تذليل العقبات التي 
  . في مرات سابقة التئام العملية الحوارية الفلسطينية الداخلية

فسكان قطاع غزة وأبناؤه، ظنوا أن هذه الحرب ستكون سبباً قوياً ودافعاً إلنهاء االنقسام الفلسطيني، وأن 
 هذه الحرب ستكون األخيرة على األقل لبعض سنوات قادمة، وان الحصار سيرفع، وأن تصبح غزة
ورشة عمل لإلعمار والبناء ولكن واقع الحال كما هو بل ازداد سوءا، وما زال النظام العربي والدولي 
عاجزا عن أن يتقدم خطوة واحدة نحو رفع الحصار اإلسرائيلي المفروض على القطاع، كما أن الموقف 

 كل مكان من األوروبي واألميركي متردد في اتخاذ موقف حازم وقوي من إسرائيل وممارساتها في
  .األرض الفلسطينية

وعليه، فان الوفاء لدماء شهداء الصمود في قطاع غزة، تفترض بالحريصين في الساحة الفلسطينية 
اإلسراع فوراً لتحكيم العقل وإعماله، والترفع عن العصبيات التنظيمية والفصائلية للسير مجدداً على 

فالعالم السياسي الراهن .  بناء الوحدة الوطنية الفلسطينيةطريق إنهاء االنقسام الفلسطيني الداخلي، وإعادة
في الخريطة الدولية وبتكوينه وسلوكه األعور وبازداوجية المعايير ال يتضامن مع ضحية ألنها ضحية، 

 تُعين الضحية، أو تهرع "شرعية دولية"هذا ما يقوم به بعض النشطاء األخالقيين الصادقين فقط، وال 
 أو لتنفيذ القانون الدولي، فالعالم يمكن أن يتحول في مواقفه تدريجياً ليتضامن مع إلحقاق حقوقها،

  .الضحية التي تقاوم ألنها تتوحد وتحافظ على بيتها الداخلي وتصونه من االنقسام والتفتت
  30/12/2009الوطن، قطر، 
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