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   هناك تنازل عن القائمةل األسرى ولن يكونمشاورات بشأن صفقة تبادالل واُصتَ: حماس .1

أعلنت، أمـس، أن المفاوضـات       حركة حماس ، أن   رويترز وكالة عن،  31/12/2009السفير،  ذكرت  
حول صفقة تبادل األسرى ستتواصل، مستبعدة أن يكون هذا الملف قد وصل إلى طريق مـسدود، فـي                  

يام المقبلة، فـي محاولـة      وقت ذكر مصدر في الحركة أن الوسيط األلماني سيبدأ مهمة جديدة خالل األ            
 .لتذليل العقبات التي تحول دون إتمام الصفقة

 ستستمر والمفاوضات ) حول صفقة التبادل(المشاورات "وقال القيادي في حركة حماس أيمن طه إن
ال نستطيع القول إن الصفقة وصلت إلى طريق مسدود، وال نستطيع القول إن "وأضاف ". ستستمر

، فيما أوضح مصدر من حماس قريب من "المشاورات ستستمر. ق الصفقةالمحادثات انتهت بتحقي
 .المفاوضات أن الوسيط األلماني سيبدأ جولة جديدة من المفاوضات األسبوع المقبل

في هذا الوقت غادر وفد حماس في الداخل، برئاسة القيادي محمود الزهار، العاصمة السورية متوجهاً 
 .إلى القاهرة، ومنها إلى غزة

أيمن طه أكد لــ  ة، أن  القاهر منأحمد عبده عن مراسلها  31/12/2009 المدينة، السعودية،    وأضافت
، رفض حركته التنازل عن القائمة التى قدمتها إلى إسرائيل عبر الوسيط المصري بشأن صفقة                ”المدينة“

روج من األسر إال    وقال إن األسرى من ذوى المحكوميات العالية ال فرصة لديهم فى الخ            .تبادل األسرى 
بهذه الصفقة، مشيرا إلى أن حماس ال يمكن أن تتخلى عنهم، وأقصى ما يمكننا القبول بـه هـو إبعـاد                     
بعضهم، بعد موافقتهم على ذلك إلى خارج الضفة الغربية، ونحن من جانبنا نرحب بهم فى قطاع غـزة                  

  . بين أهليهم وذويهم
إلسرائيلي ومتى تسلم مصر ردها النهـائي، قـال         وعن موعد إعالن حركة حماس موقفها من العرض ا        

نحن اآلن نتشاور بشأن ذلك ألننا ال نريد إفشال الصفقة، كما أن هناك اتصاالت تجـرى مـع                  "أيمن طه   
أهالى األسرى فى األراضى الفلسطينية حتى تتخذ حماس ردا ال يسبب حالة من اإلحباط بين أبناء شعبنا،                 

غرق سوى أيام، بعدها سنسلمه لألشقاء المصريين، وكـذلك للوسـيط           وأعتقد أن هذه المشاورات لن تست     
 ".األلمانى
 أنه  ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان،      ، أن   من بيروت ،  31/12/2009صحيفة فلسطين،   ونقلت  

إن المشاورات ما زالت مستمرة في األطر       : "، أمس "صفا"قال في تصريحات لوكالة الصحافة الفلسطينية       
وأكـد أن حمـاس     ". لحركة، وما زلنا ندرس العرض اإلسرائيلي، وسنسلم ردنا للوسيط األلماني         القيادية ل 

ستكون حريصة في ردها على مصلحة األسرى واإلفراج عن القائمة التي قدمتها مقابل اإلفـراج عـن                 
  ".لن تعلن عن موقفها لوسائل اإلعالم بل ستسلمه للوسيط األلماني"، مشدداً على أن حركته "شاليط"

ما زلنا فـي عمليـة      "، وبين حمدان أن مشاورات قيادة الحركة مستمرة منذ بدء مفاوضات صفقة التبادل           
  ".تفاوضية، واالنتهاء من التشاور على العروض ال ينتهي، فهذه عملية تفاوضية مستمرة

قة فـإن   في حال كان رد حماس سلبيا على الـصف        "وفي رده على التصريحات اإلسرائيلية التي قالت إنه         
مفاوضات الصفقة من جديد في الوقت الراهن، األمر الـذي          ) إسرائيل(هناك احتماالً كبيراً بأال تستأنف      

  ".إن هذه سوء نوايا إسرائيلية: "، قال حمدان"سيؤدي إلى تأجيل إنجازها



  

  

 
 

  

            5 ص                                     1655:         العدد       31/12/2009 الخميس :التاريخ

خـالل  إن هناك ارتباكاً واضحاً لدى قيادة االحتالل، فنتنياهو حاول معالجة هذا الموضوع من              : "وأضاف
مجلسه السباعي ثم المجلس الوزاري المصغر، ثم حكومته ألنه أدرك أن استعادة شـاليط لـن تـتم إال                   

  ".باالستجابة لمطالب المقاومة
إلى رغبة االحتالل االستفادة من أي      ، وعزا حمدان المماطلة اإلسرائيلية بعدم االستجابة لشروط المقاومة       

تحاول التفاوض مع الحركة بنفس الطريقة التي تتفاوض فيها         ) ئيلإسرا(إنجاز لصالحه بالصفقة، مبيناً أن      
  .مع سلطة رام اهللا

وحول إذا كان الوسيط األلماني هدد بترك وساطته أو أعطى مهلـة للطـرفين إلبـرام الـصفقة، قـال                    
عمل الوسيط هو تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وفي حال ترك الوسيط وساطته في عمليـة    :"حمدان
  ". فهذا فشل للوسيط نفسهالتبادل

  
  حماس تريد توقيع اتفاقية المصالحة بدمشق: عباس .2

كشف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن أن من أهم العقبات في :  سليمان العقيلي- الرياض
توقيع اتفاق المصالحة الوطنية طلب حركة حماس توقيع االتفاق في دمشق بدال من القاهرة التي أمضت 

ووصف هذا الموقف بغير األخالقي، بعد أن . ال للوساطة وصياغة اتفاق مقبول من الجميعوقتا طوي
  .تعللت الحركة في السابق بما جرى لتقرير جولدستون

كما أوضح الرئيس الفلسطيني أن الحركة التي كانت تفاوض اإلسرائيليين حول تبادل األسير اإلسرائيلي 
. لتي ذهبت إلى األلمان ليقوموا بالوساطة بدال من القاهرة مع أسرى فلسطينيين عبر مصر هي اشاليط

وجاءت هذه التصريحات في لقاء مع رؤساء تحرير ونواب رؤساء تحرير الصحف السعودية مساء أول 
  .من أمس قبيل مغادرة عباس الرياض بعد اجتماعه مع الملك عبد اهللا بن عبد العزيز

ا لغزة من أجل تلبية احتياجات أهلها من الماء والكهرباء، من ميزانيته% 58وأكد عباس أن السلطة تدفع 
وشدد على . غير أن حركة حماس تستحصل رسوماً لنفسها من أهل القطاع على هذه الخدمات المجانية

أن األنفاق ال تضيف أي شيء مفيد الحتياجات سكان القطاع، حيث تستخدم لتهريب األسلحة والمخدرات 
 ألف وحدة سكنية 20لسلع تدخل القطاع عدا األسمنت والحديد حيث تحتاجها وقال إن جميع ا. والسجائر

  .دمرتها الحرب اإلسرائيلية
وقال إن السلطة تحاول إحياء خطة السالم العربية، وتم تسليم الصحفيين السعوديين تقريرا عن الجهد 

وقال  .ب والعالم العربياإلعالمي واإلعالنات التي قامت بها السلطة للترويج للخطة في إسرائيل والغر
  . قبل معرفة مرجعية السالم وتوقف االستيطان"إسرائيل"إنه ال عودة للمفاوضات مع 

  ."إسرائيل"وكشف أن هناك اتصاالت لحماس مع 
وأكد أنه ليس له مرشح معين وال  .وشدد أبو مازن على أنه لن يرشح نفسه لالنتخابات الرئاسية القادمة

  .يتبنى أي مرشح
  31/12/2009السعودية، الوطن، 

  
  "3شريان الحياة " ويهاتف منظمي قافلة ..أبو زيد" األونروا"مفوض عام  هنية يودع .3

 مفوض عام ،بو زيدأر كارين و هنية رئيس الحكومة المقالة بدإسماعيلشاد  أ: اشرف الهور-غزة 
كد هنية خالل أو .فلسطينيةمس لوداعها بسبب انتهاء عملها في المناطق الأ خالل استقباله لها "ونروااأل"

 التسعة التي قضتها في منصبها، معربا األعوام تحملت المسؤولية بجرأة خالل أنهالى إ زيد أبولقائه مع 
  ."عاليا وقويا حتى بعد مغادرتها هذا المنصب" بان يبقى صوتها أملهعن 

بو زيد عبرت عن أ أن نسخة منه فقد ذكر "القدس العربي"وفي تصريح صدر عن مكتب هنية ووصلت 
 وتوفير المناخات األمن طوال المرحلة السابقة وخاصة في مجال األونرواتسهيل عمل "شكرها لهنية، لـ
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نها لن أ وأكدت بان تتواصل هذه العالقة الجيدة، أملهاوعبرت عن  ."ة بصورة جيداألونرواالمالئمة لعمل 
  .صبتتوقف عن العمل وفق قناعاتها حتى بعد مغادرتها هذا المن

، التي تنوي "3شريان الحياة " مع ممثلي قافلة  هاتفياً اتصاالًأيضاً أجرى هنية أن ذلك، ذكر التصريح إلى
 خالله بجهودهم وعبر عن شكره للنائب جورج غالوي ومنظمي الرحلة على أشاد غزة، إلىالدخول 
  .هم في القطاع انه سيكون سعيدا باستقبالإلى غزة رغم الصعاب، الفتا إلى للوصول إصرارهم

  31/12/2009القدس العربي، 
  

   لن يخرج إال بثمنهشاليط: بحر .4
حمد بحر، أمس، من تنفيذ االحتالل أحذر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني،  :رام اهللا

وشدد على أن الجندي .  إضعاف قدرات حركة حماسإلىترمي " حماقة جديدة"اإلسرائيلي ما وصفه بـ
وقال في مقال وزعه على وسائل اإلعالم .  لن يخرج إال بثمنهشاليطلي األسير جلعاد اإلسرائي

قد يغامر الصهاينة بتحريض محلي وإقليمي ودولي بارتكاب حماقة جديدة في المرحلة "الفلسطينية، 
ستبقى الحقوق هي الحقوق "وأضاف ". المقبلة بهدف إضعاف حماس، لكن ذلك لن يحقق آمالهم المرجوة

 إال بثمنه شاليطلثوابت هي الثوابت، واالستعداد هو االستعداد، واإلرادة هي اإلرادة، ولن يخرج وا
 مزيد من الصبر والصمود وااللتفاف حول مشروع المقاومة والتشبث بالحقوق إلىودعا بحر  ".وشروطه

  .والثوابت الوطنية، وشدد على أهمية الوحدة الداخلية في مواجهة التحديات
  31/12/2009الخليج، 

  
  ال نحتاج ضمانات أميركية الستئناف المفاوضات، وإنما الوقف الشامل لالستيطان: عريقات .5

 صائب .د، أن عبد الرؤوف أرناؤوطنقالً عن مراسلها،  31/12/2009األيام، فلسطين، نشرت 
، انه "ياماأل"عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، قال في تصريح لـ

 فيما يخص أميركيةن عرضت على الرئيس محمود عباس رسائل ضمانات أ األميركية لإلدارةسبق 
ن المطلوب ليس البحث عن مخارج الستئناف أ أكد ورفض االستيطان، غير أنه 1967القدس وحدود 

أوالً، : مرانأ المطلوب اآلن من اجل استئناف المفاوضات أنالمفاوضات وبالتالي فقد تم التأكيد على 
وقف االستيطان بما فيه النمو الطبيعي وبما يشمل القدس وثانياً، استئناف المفاوضات من النقطة التي 

  .هذا هو موقفنا... توقفت عندها
 المتنازعة تتطلب نضوج منظومة المصالح األطرافصناعة السالم عبر التاريخ بين : "توقال عريقا

 بكثير من متطلبات صنع السالم، أكثرح فيها كلفة استمرار الصراع  الدرجة التي تصبإلى األطرافلهذه 
 ال تزال اكبر بكثير من متطلبات استمرار الصراع، إسرائيل متطلبات صنع السالم عند أن اآلن يبدو إلى

سرائيلياً استمرار االحتالل واالستيطان وتهويد القدس والحصار إومن متطلبات استمرار الصراع 
 ".تيال واالغواإلغالق
عريقات نفى علم ، أن حمد رمضانأ ،رام اهللانقالً عن مراسلها في  31/12/2009المستقبل، وأضافت 

 بإعداد رسائل ضمانات موجهة لإلسرائيليين والفلسطينيين األميركيةالسلطة الفلسطينية بقيام اإلدارة 
.. ثل هذه األفكار حتى اآلننحن ال علم لنا بم"قال إلذاعة صوت فلسطين و، .الستئناف مفاوضات السالم

 أكتوبر الماضي /تحدثنا مع اإلدارة األميركية رسمياً أكثر من مرة حيث أبلغتنا في شهر تشرين األول
  ".استعدادها لتقديم رسالة ضمانات خاصة بالفلسطينيين

ما جدوى أن ترسل اإلدارة األميركية رسائل ضمانات جديدة للجانبين الفلسطيني "وتساءل عريقات 
  ".واإلسرائيلي من دون أن تتحدث فيها عما يجرى على األرض، وتشير إلى دولتين فلسطينية وإسرائيل
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إنه سيكون هناك " رويترز"في المقابل، قال نبيل أبو ردينة وهو أحد مساعدي الرئيس الفلسطيني لوكالة 
.. كاً سياسياً نشطاًستشهد المنطقة خالل األسبوعين القادمين تحر"أضاف . تحرك في المستقبل القريب

  ".  انطالق المفاوضاتإلىحتى هذه اللحظة الموقف اإلسرائيلي ليس واضحاً بشكل يؤدي 
  

  ال علم لنا بورقة ضمانات أمريكية ولن نستأنف المفاوضات قبل وقف االستيطان : األحمد .6
ريحات في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام األحمد في تص" فتح"رفض رئيس كتلة حركة  :عمان

التعليق على األنباء التي تتحدث عن زيارة مرتقبة لمبعوث الرئيس األمريكي إلى " قدس برس"خاصة لـ 
نحن ال نستطيع أن نعلن عن موقف على أمر ال : "الشرق األوسط جورج ميتشل إلى المنطقة، وقال

 واضح أننا لن نوافق نعرفه حتى اآلن، فال أحد اتصل بنا وأبلغنا بضمانات يحملها ميتشل، نحن موقفنا
على استئناف المفاوضات دون التزام كامل من إسرائيل بوقف االستيطان بكل أشكاله، وخصوصا في 

 هي حدود الدولة 1967) يونيو( من حزيران 4القدس، وااللتزام بمرجعية عملية السالم وأن حدود 
رائيل، وال علم لنا بأي ورقة الفلسطينية، هذان االلتزامان ضروريان ألي استئناف للمفاوضات مع إس

  ".ضمانات أمريكية في هذا المجال
وكشف األحمد النقاب عن زيارة يعتزم وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ووزير المخابرات 

على صعيد آخر اتهم . المصري عمر سليمان إلى إسرائيل لمتابعة الجهود من أجل استئناف عملية السالم
  . ة جهود المصالحة خدمة ألجندة إقليميةبعرقل" حماس"األحمد 

30/12/2009قدس برس،   
 

  زكريا األغا يؤكد على رفض منظمة التحرير للدولة ذات الحدود المؤقتة .7
زكريا األغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح .  أكد د:غزة

من مساحة الضفة % 60سطينية ذات الحدود المؤقتة على على رفض منظمة التحرير القبول بالدولة الفل
 يونيو/ وألي طرح يتجاوز الحقوق الثابتة لشعبنا في الدولة المستقلة على كامل حدود الرابع من حزيران

 .194 وعاصمتها القدس، وضمان حق عودة الالجئين إلى ديارهم تنفيذاً لقرار األمم المتحدة 67عام 
 على أن ال مفاوضات مع اإلسرائيليين قبل وقف ، في احتفال في غزةقاهاأل في كلمة ،وشدد االغا

  .االستيطان والقبول بقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية كمرجعية للعملية التفاوضية
 31/12/2009الحياة الجديدة، 

  
  الفلسطينيون برغم الحرب على غزة متمسكون بخيار المقاومة: النائب فتحي القرعاوي .8

 قلل فتحي القرعاوي، النائب عن كتلة التغيير واإلصالح في المجلس التشريعي الفلسطيني، من :رام اهللا
تأثير الحرب اإلسرائيلية على غزة، فيما يخص تمسك الفلسطينيين بخيار المقاومة المسلحة، مشيرا إلى 

 وتدريبها، بعد توقف تصريحات لقادة عسكريين إسرائيليين، تحدثت عن زيادة تجهيز حركات المقاومة
  .العدوان على غزة قبل عام مضى

أن المتتبع لما آلت إليه األوضاع، منذ انتهاء الحرب   "قدس برس"وقال القرعاوي، في تصريحات لـ
على غزة، حتى يومنا هذا، يجد أن العدو الصهيوني لم يحقق شيئا من األهداف التي رسمها، بل على 

 الكيان الصهيوني بدأت تعلن صراحة، أن الحرب فشلت فشال العكس من ذلك، هناك أصوات داخل
ذريعا، يضاف إليها خسارة إسرائيل الكبرى على المستوى الدولي، وفي المقابل فإن شوكة المقاومة قد 
قويت، وحكومة غزة، اكتسبت المزيد من الشرعية من دول عربية ودولية، واألصوات التي كانت تساهم 

قليمية، باتت أكثر قناعة من ذي قبل ، بضرورة رفع الحصار ، بل إن بعض في الحصار، من دولية وإ
  .الدول الغربية تجري اتصاالت غير معلنة، وغير مباشرة مع حركة حماس
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أن حركة حماس ورغم ضراوة الحرب وفداحة الدمار، وأعداد القتلى والشهداء  ورأى النائب القرعاوي،
  ".ها بهذا الخيارازدادت قناعة بجدوى المقاومة، وبتمسك"

وانتقد النائب قرعاوي، بناء جدار فوالذي على الحدود المصرية مع قطاع غزة، مشيرا إلى أن إقامته 
يشكل خطوة إلى الوراء في موضوع رفع الحصار عن أهلنا في القطاع، ورفع المعاناة عنهم ، بل يزيد "

  ".هذه المعاناة
  30/12/2009 قدس برس،

  
   ضمن صفقة األسرى سعدات والبرغوثيإطالقة أحبطت ضغوط أميركي: "الحياة" .9

 إسرائيلأكدت مصادر فلسطينية أن الواليات المتحدة مارست ضغوطاً على :  فتحي صباح-غزة 
أحمد سعدات، وعضو " الجبهة الشعبية" األمين العام لـ إطالقللتراجع عن عروض سابقة، ورفض 

 وأي من األسرى الفلسطينيين في سجونها من مدينة مروان البرغوثي،" فتح"اللجنة المركزية لحركة 
  .48القدس المحتلة وفلسطينيي 

وقالت المصادر إن اسرائيل تراجعت عن تفاهمات سابقة تتعلق بصفقة تبادل األسرى التي يجرى 
لجان "و" حماس" وكل من حركة إسرائيلالتفاوض غير المباشر حولها حالياً عبر الوسيط األلماني بين 

  ".ة الشعبيةالمقاوم
وعزت المصادر التراجع اإلسرائيلي الى ضغوط تمارسها اإلدارة األميركية ودول عربية على الحكومة 

من شأنها أن تزيد من شعبيتها في حال اتمام الصفقة " حماس"اإلسرائيلية لعدم تقديم تنازالت الى حركة 
) يونيو( حزيران 25محتجز في غزة منذ التي سيطلق بموجبها الجندي اإلسرائيلي األسير غلعاد شاليت ال

  .2006عام 
ورجحت المصادر أن توافق اسرائيل على اطالق سعدات والبرغوثي بعد اتمام صفقة التبادل في بادرة 

  .حسن نية للرئيس محمود عباس، لتعزيز مكانته في الشارع الفلسطيني
  31/12/2009الحياة، 

   
  لوسيط األلماني بخصوص صفقة األسرىليس لدينا موقف جديد أو رد على ا: القسام .10

أكدت كتائب القسام أنه ليس لديهم رد جديد بخصوص صفقة التبادل ولم يسلّموا الرد بعد للوسيط  :غزة
ال "في تصريح مقتضب له حول صفقة التبادل " القسام"الناطق باسم كتائب " أبو عبيدة"وقال . األلماني

  ".قف جديد أو رد على الوسيط األلمانيجديد بخصوص صفقة التبادل، وليس لدينا مو
 30/12/2009قدس برس، 

  
 إدارة سجون االحتالل تنقل اثنين من قادة القسام سجن هداريم إلى عزل نفحة .11

في سجون االحتالل في تصريح نقله " حماس"أفادت اللجنة اإلعالمية للهيئة القيادية العليا ألسرى : غزة
األسيرين جهاد يغمور، من القدس، ومحمد دخان من مخيم  نقل  أن االحتالل ": "أحرار ولدنا"موقع 

النصيرات، وهما من قادة كتائب القسام المعتقلين من سجن هداريم إلى عزل سجن نفحة، علما أن األسير 
  ".دخان نقل قبل ثالثة شهور من عزل نفحة إلى عزل هداريم

   ددت االعتقال اإلداري لألسيرينوأضافت أن محكمة التمديد اإلداري في سجن النقب الصحراوي م
وهو وزير في الحكومة العاشرة، كما ممد  عيسى الجعبري من الخليل لمدة أربعة شهور ونصف،

  .  شهور إداري جدد6 لمدة  االعتقال اإلداري للنائب األسير باسم احمد زعارير
 30/12/2009قدس برس، 
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  رر الجدار الفوالذي مرفوض شرعا وقانونا وغير مب: البطش .12
 اكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي الشيخ خالد البطش، إن قيام مصر ببناء الجـدار الفـوالذي     :غزة

على حدود القطاع مرفوض جملة وتفصيال، وليس له ما يبرره على اإلطالق شرعا وقانونا ، وهو خطا                 
 عـدوان جديـد علـى       بشن" إسرائيل"كبير وقعت فيه القيادة المصرية خاصة في الوقت الذي تهدد فيه            

  .القطاع
الذي يحاول الـضغط أكثـر   " العنصري"ووصف البطش الجدار الذي تقيمه مصر تحت األرض بالجدار          

على الفلسطينيين في ظل الحصار المفروض منذ ما يزيد عن الثالث سنوات مطالبا بـضرورة التوقـف                 
شكلوا في أي يوم مـن األيـام أيـة          الفوري عن بناء ذلك الجدار، مؤكدا أن الفلسطينيين لم يشكلوا ولن ي           

  .خطورة على األمن القومي المصري
  31/12/2009وكالة سما، 

  
 رقم صعب ال يمكن تجاوزهحماس .. بعد عام من الحرب اإلسرائيلية : عبد الستار قاسم .13

ديث أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس في ح" عبد الستار قاسم"ال  ق:عال عطا اهللا
  .إن حماس أثبتت أنها عصية على االنكسار، وأن الحرب لم تنل من بنيانها" السبيل"لـ

صحيح أن الحركة تلقت ضربات موجعة، ورحل قادتها، وانهارت مقراتها األمنية، إال أنها : "وأضاف
ال يمكن حماس بعد الحرب أثبتت أنها رقم صعب :"، واستدرك "سياسياً وعسكرياً أعادت تنظيم صفوفها

  ".تجاوزه
 دليل واضح على أن أهداف ]الرصاص المصبوب [وأكد أن مظاهر سيطرة حماس على غزة بعد الحرب

 .العدوان اإلسرائيلي في القضاء عليها أو إضعافها فشلت
 31/12/2009السبيل، األردن، 

  
  "كريات نتفيم"حكومة االحتالل تقرر مواصلة البناء في مستوطنة  .14

قررت الحكومة اإلسرائيلية المضي قدما في عمليات التخطـيط والبنـاء فـي    : مضانرام اهللا ـ احمد ر 
  .في الضفة المحتلة" كريات نتفيم"مستوطنة 

وذكرت إذاعة جيش االحتالل امس ان هذا القرار يأتي رغم قرار الحكومة تجميد البناء في المستوطنات،                
قع باسم وزير الدفاع ايهود باراك نفسه، ولم يتم         مو" كريات نتفيم "مشيرة الى أن قرار البناء في مستوطنة        

  .تناوله في لجنة االستثناءات
وبناء على هذا القرار، ربما تسمح الحكومة في المستقبل بتنفيذ مشاريع وخطط في عدد من المستوطنات                

  ".شرعنتها"العشوائية بهدف 
في وقت يدعو رئيس الوزراء      "يريف اوبنهايمر على هذا القرار بقوله     " حركة السالم اآلن  "وعقب رئيس   

بنيامين نتنياهو الى تحريك العملية السياسية، فان نتنياهو وباراك يبذلون ما في وسعهم من اجل الـسماح                 
  ".للمستوطنين بالبناء من اجل شرعنة بؤر استيطانية بينت بخالف القانون
مبنى، مشيرة إلـى أن تلـك        14ويأتي هذا القرار عقب الطعن الذي قدمته حركة السالم اآلن ضد بناء             

  .المباني بنيت بصورة غير قانونية على أراضي انتزعت من أصحابها الفلسطينيين
  31/12/2009المستقبل، 

  
  ويعدها فاقدة لمواصفات القائد" كديما"موفاز يتهم ليفني بتزوير انتخابات  .15

 الدفاع السابق شاؤول موفاز ، أكبر األحزاب اإلسرائيلية وزير"كديما" هاجم الرجل الثاني في -الناصرة 
وقال إن افتقارها إلى . زعيمته تسيبي ليفني في شدة، واتهمها بالمسؤولية عن تأزم أوضاع الحزب
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مغرورة، تفتقر الى "ميزات القيادة يحول دون وصولها إلى منصب رئيسة الحكومة، واصفاً إياها بأنها 
يجعلها غير "ارات وعلى التواصل مع الناخبين وأن عدم قدرتها على اتخاذ قر" الذكاء وإلى حب الناس

  ".قادرة على أن تكون رئيسة للوزراء
وزاد أن ليفني ارتكبت كزعيمة للمعارضة أخطاء استراتيجية كثيرة تسببت في أزمة عميقة في الحزب، 

" اكديم"سيقود " في أقرب وقت) "إبدال ليفني(محذراً من أن عدم إجراء انتخابات جديدة لزعامة الحزب 
  .إلى التفكك

العبرية أمس مطالبه الثالثة الرئيسة التي يرى أن من " هآرتس"وكرر موفاز في مقابلة خص بها صحيفة 
إجراء انتخابات داخلية لقيادة الحزب، وتعديل النظام الداخلي للحزب الذي : شأنها إنقاذ الحزب وهي
، وتحرير نظام الحزب " ليست ديموقراطيةوبالتالي فإن سيرورة اتخاذ القرارات"اعتبره غير ديموقراطي 

  . من قبضة رئيسه
  31/12/2009الحياة، 

  
  2009 عام  مليون نسمة7,5بلغ " إسرائيل"عدد سكان : اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية .16

تكشف معطيات دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية التي صدرت أمـس،          :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
% 17,5 حققت خالل العام الحالي ارتفاعا ملحوظا فوصلت         48، أن نسبة فلسطينيي     لمناسبة العام الجديد  

 مليون نسمة، بفعل استمرار تراجع الهجرة اليهوديـة، بخـالف مـا نـشرته الوكالـة                 7,24من أصل   
أزمـة  "وتقترب معطيات العام الحالي من نظيرتها في العام الماضي، ما يعمـق             . الصهيونية قبل يومين  

  .هودية الى فلسطين المحتلةالي" الهجرة
وحسب المعطيات الرسمية التي أعلنتها دائرة اإلحصاء المركزية، فإن عدد سكان إسرائيل بلغ في العـام                

، إال أن هذه اإلحصائيات تشمل الفلسطينيين       %20,3 مليون نسمة، وأن نسبة العرب تساوي        7,5 2009
مة، وتشمل السوريين فـي هـضبة الجـوالن          ألف نس  250في القدس المحتلة، في حدود أقل بقليل من         

 بلغ 1948 ألف نسمة، وبالتالي فإن عدد سكان إسرائيل، في مناطق       21السورية المحتلة، وعددهم حوالي     
مـن  % 17,5 مليون نسمة، أي حـوالي       1,26 حوالي   48 مليون نسمة، بينما بلغ تعداد فلسطينيي        7,24

  .مجمل السكان
 ألـف نـسمة ممـن ال تعتـرف         250ماليين نسمة، من بينهم حوالي       6واقترب عدد اليهود إلى حوالي      

 ألف نسمة هم أساسا من األجانب من أبنـاء الديانـة            50المؤسسة الدينية اليهودية بيهوديتهم، إضافة إلى       
المسيحية، كانوا ضمن عائالت يهودية لدى هجرتهم إلى فلسطين في العقد األخير من القرن الماضـي،                 

  . استفادوا من قانون الهجرة اليهودية بشكل غير مباشرمثل أزواج وانسباء،
  31/12/2009الغد، األردن، 

  
  المصري للشركات اإلسرائيلية قيمة تعاقدات توريد الغاز.. مليارات دوالر10 :صحيفة عبرية .17

كشفت صحيفة كالكاليست االقتصادية العبرية، عن قيمة العقود التي أبرمتها شركة : كتب ـ أحمد الغريب
EMG المصرية مع شركات إسرائيلية لتزويدها بالغاز الطبيعي المصري، والتي تصل الي عشرة 

أشار ليئور جوتمان إلي أن المبلغ يتضمن العقود التي أبرمتها الشركات . مليارات دوالر أمريكي
 ومنها عقد مصنع أجن في مدينة أشدود، ومصنع مكتاشيم في مدينة EMGاإلسرائيلية مؤخرا مع شركة 

. وبلغت إجمالي العقود التي وقعتها الشركة المصرية مع شركات إسرائيلية ثمانية عقود. مات حوفافر
" مكتاشيم" المصرية تعد المصدر الرئيسي لتزويد EMGأشارت الصحيفة اإلسرائيلية إلي أن شركة 

غاز مصري بما التي تقوم بشراء " حتسر"الطبيعي، ومحطة توليد الطاقة الكهربائية في " بالغاز" أجن"و
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 مليون دوالر في العام الواحد، ومصنع حيفا للكيماويات الذي وقع علي عقد مماثل 50يتراوح قيمته نحو 
  . لتزويده بالغاز طوال ثماني سنوات

  30/12/2009الوفد، مصر، 
  

  في بيت لحم عمال فلسطينيين ثالثةاالحتالل يكسر أقدام  .18
ية بالضرب فجر أمس على أربعة عمـال فلـسطينيين فـي            اعتدت قوات االحتالل اإلسرائيل   ): وكاالت(

وذكرت مصادر فلسطينية أن القوات اإلسرائيلية طاردت العمال خالل         . محافظة بيت لحم بالضفة الغربية    
. توجههم إلى عملهم فكسرت أقدام ثالثة منهم واعتقلت الرابع وذلك قرب قرية الولجة غرب بيـت لحـم                 

مصابين إلى مشفى بيت جاال الحكومي في بيت لحم لتلقي العـالج ،             وأوضحت المصادر أنه جرى نقل ال     
  .فيما ال يزال مصير العامل الرابع مجهوالً

. من جهته استنكر االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اعتداء القوات اإلسرائيلية على العمال الفلسطينيين             
. م بوحشية ما تسبب بتكسير أقدام ثالثة منهم       وقال االتحاد في بيان له إن اعتداء تلك القوات على العمال ت           

وذكر االتحاد أن األمين العام شاهر سعد توجه إلى منظمات حقوق اإلنسان والجهات الدولية للتحقيق في                
  .مالبسات الحادث ولتحميل جنود والحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة هؤالء العمال

31/12/2009الدستور،   
  

   طفال473ً بينهم 2009 فلسطينياً خالل 1594 قتلت "إسرائيل": "ضامنمؤسسة الت" .19
 مواطناً 1594 قتلت هذا العام إسرائيلأعلنت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان أمس، أن : رام اهللا

 قُتلوا في الحرب اإلسرائيلية األخيرة على القطاع، 1460فلسطينياً في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم 
 . قُتلوا في اعتداءات إسرائيلية أخرى خالل العام ذاته134و

الماضي كان من أكثر الشهور دموية في تاريخ الصراع ) يناير(وأفادت المؤسسة أن شهر كانون الثاني 
 .  مواطناً فلسطينيا1076ً، مشيرة الى أن اسرائيل قتلت فيه 1967 اإلسرائيلي منذ عام -العربي

.  خالل الحرب اإلسرائيلية على غزة437 طفالً، سقط منهم 473ا هذا العام وذكرت أن من بين الضحاي
وجاء في التقرير أن خمسة .  منهن سقطن اثناء الحرب على غزة116 أمرأة 126ومن بين الضحايا 

  .مواطنين سقطوا في انفجار أجسام من مخلفات الجيش اإلسرائيلي بينهم ثالثة أطفال
31/12/2009الحياة،   

  
  2009 منزل مقدسي خالل 100 فلسطينياً بهدم 569 شردت "إسرائيل": "المقدسيمؤسسة " .20

أفادت مؤسسة المقدسي، في تقرير لها، أمس، حول مجمل االنتهاكات في القدس خـالل               :القدس المحتلة 
 103 والذي شارف على االنتهـاء       2009، أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي هدمت خالل عام         2009عام  

  . طفال281ً مواطناً فلسطينياً من بينهم 569مأهولة، أسفرت عن تشريد وحدات سكنية 
بالمقارنة مع عمليات الهدم لمنازل المواطنين الفلسطينيين في العـام الماضـي فـإن زيـادة                "  أنه ولفتت

  ". منزال89ً) 2008(ملحوظة طرأت على ذلك، حيث شملت عمليات الهدم لعام 
31/12/2009صحيفة فلسطين،   

  
 2009 أسيراً خالل 2820 اعتقلت "إسرائيل": "األسيرنادي " .21

 أسيرا فلسطينيا 7415 ذكر رئيس نادي األسير الفلسطيني قدورة فارس أن ما يزيد على ):وكاالت(
وأشار إلى أن سلطات . وعربيا يقبعون في سجون االحتالل ومراكز التوقيف والتحقيق اإلسرائيلية
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، الفتاً إلى أن حملة االعتقاالت خالل العام 2009راً خالل عام  أسي2820االحتالل أقدمت على اعتقال 
 400الحالي شهدت ذروتها في شهر كانون األول الحالي، حيث اعتقلت قوات االحتالل ما يزيد على 

 .أسير من مختلف محافظات الوطن
31/12/2009السفير،   

  
 من دون ركابها ..  تبحر إلى العريش"3 شريان الحياة"قافلة  .22

خشيتهم من عدم وصولهم إلى قطاع غزة بسبب » 3شريان الحياة «أبدى أمس منظمو قافلة  ):االتوك(
   لهم في البحر، إسرائيلعدم تأمين سفينة ركاب تقلهم الى ميناء العريش المصري، او احتمال تعرض 

حميل تم تأمين ثالث سفن لت«وقال نائب رئيس اللجنة الدولية لفك الحصار عن غزة محمد صوالحة 
 سيارة، ولكن لم نستطع حتى اآلن تأمين سفينة ركاب صغيرة تتالءم 220السيارات التي يبلغ عددها 

رغم اتصاالتنا مع شركات نقل سورية «، وأضاف »وميناء العريش الذي يستقبل السفن الصغيرة
سبب اقتراب وغيرها، ولكن إلى اآلن لم يصلنا تأكيد تأمين سفينة وبذلك أصبح الوضع صعباً للغاية ب

وأبدى خشيته من اعتراض السفن . »عطلة األعياد ولكن مع ذلك نحن مصممون على الوصول إلى هدفنا
إسرائيل لها تاريخ معروف وفي «في عرض المياه الدولية ألن » 3شريان الحياة «اإلسرائيلية لمسير 

غم أننا لم نحصل على حال تم اعتراض السفن من البحرية اإلسرائيلية نحن نحمل مصر المسؤولية ر
 . "ضمانات

31/12/2009السفير،   
  

  عاطلين عن العمل% 43من سكان غزة فقراء و% 80": األمم المتحدة"تقرير لـ .23
 في المائة من سكان غزة 80أن ) أونكتاد(أفاد تقرير صادر عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

  . في المائة منهم إلى األمن الغذائي75 في المائة عاطلين عن العمل ويفتقر 43فقراء، و
30/12/2009قدس برس،   

  
  48 الـمن حوادث إطالق النار وقعت في أوساط فلسطينيي% 80من جرائم القتل و% 59 .24

نشرت اليوم معطيات مثيرة للقلق حول وضع العنف والجريمة لدى األقلية الفلسطينية في الداخل، 
  .ع خطة شاملة وطويلة األمد للعالجمعطيات تشير إلى أن ثمة ضرورة قصوى لوض

من جرائم القتل التي وقعت في البالد العام % 59وبينت معطيات وزارة األمن الداخلي اإلسرائيلية، أن 
 جريمة 71من السكان، وباألرقام % 22الماضي كانت في أوساط فلسطينيي الداخل رغم أنهم يشكلون 

 .121قتل من بين 
 حادثة إطالق نار، وقع في أوساط 741احي الجريمة والعنف، فمن بين واألمر ال يختلف في كافة من

 حادثة إلقاء قنابل يدوية، بارتفاع 80 حادثة زرع عبوات ناسفة، و85و .  حادثة584األقلية الفلسطينية 
 .2008ملحوظ عن العام الماضي 

األقلية  منها في أوساط 45 محاولة قتل، 167 وقعت 2009ويتضح من المعطيات أن في عام 
 .الفلسطينية

31/12/2009، 48عرب  
 

 في مخيم نهر البارد فقط من أصل ثمان مناطقلتمويل متوفر إلعادة إعمار ثالث ا: لبنان .25
عمار مخيم البارد، ال يشكل إ إلعادة تعهدت بها الدول المانحة أموال جمعه من حتى اللحظة يعتبر ما تم

 مليون، وهو بحسب الجهات المعنية يكفي 102فر منها مليون دوالر تو 328ثلث المبلغ المطلوب وهو 
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ووفق جداول المتبرعين، . أساسها تقسيم المخيم على  ثمان تمأصلمن ) مناطق(عمار ثالث رزم إ إلعادة
 تبرعا بكامل المبلغ الموجود حالياً، حيث وصل من األوروبي واالتحاد األميركيةفإن الواليات المتحدة 

 مليون دوالر ومن الواليات المتحدة المبلغ نفسه، في حين لم تتبرع بقية الدول 50  نحواألوروبياالتحاد 
 الدول المتعهدة لم يحدد لها رقم معين تلتزم به، أنكر يذ. ومن بينها الدول العربية بأي مبلغ كما تعهدت

ليون  خمسين مإلى مليون دوالر 25وكانت الواليات المتحدة رفعت من سقف تبرعها هذا العام من 
 . 2008دوالر، في حين بقي مبلغ االتحاد األوروبي على حاله منذ العام 

 31/12/2009السفير، 
  

  عكرمة صبري يرفض التصريح حول الجدار الفوالذي": صحيفة الوفد" .26
 المسلمين سرعة التحرك األقصىناشد الشيخ عكرمة صبري إمام وخطيب المسجد : أحمد الشوكي

ا بتبرعهم بالمال لشراء السالح ليقاتلوا به العدو الصهيوني وشدد عكرمة  مطالباألقصىلنصرة المسجد 
ورفض عكرمة اإلدالء بتصريحات . علي أن األزمة أصبحت ملزمة للعالم أن يعرضوا مشاكل فلسطين

  حول مشروعية الجدار الفوالذي بين رفح وغزة مطالبا بمناقشته في مجلس الشعب المصري 
30/12/2009الوفد،   

      
  وصحة رام اهللا تنفي.. خطورة العجز في الرصيد الدوائيمن تحذّر غزة صحة  .27

وزارة الصحة الفلسطينية في حكومة الوحـدة الوطنيـة          أن   غزة من   30/12/2009قدس برس،   ذكرت  
مـن  116 صنفاً من األدوية و    141المقالة بغزة حذّرت من خطورة العجز في الرصيد الدوائي، بعد نفاذ            

  .من مخازن الوزارةالمهمات الطبية 
نـسخة  " قدس بـرس  "الحالي، الذي وصل    ) ديسمبر(وقال التقرير الشهري للوزارة عن شهر كانون أول         

إننا في وزارة الصحة إذ نحذر وبشدة من استمرار إغالق المعابر، وعدم سماح قـوات االحـتالل                 : "منه
اة المرضـى، وخاصـة أصـحاب       بإدخال األدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة من أجل إنقاذ حي          

  .، كما قالت"األمراض المزمنة من خطر الموت في حال عدم إدخالها فورا ودون أي تأخير
وزارة الـصحة، نفـت      أن   غازي بني عودة   نقال عن مراسلها     31/12/2009األيام، فلسطين،   وأضافت  

 والـمستلزمات الطبية   أمس، صحة ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم بشأن نفاد عشرات األصناف الدوائية           
  .من مستودعات وزارة الصحة في قطاع غزة

 مـن الـمـستلزمات     116 صنفاً دوائياً و   141وكانت بعض وسائل اإلعالم تناقلت أنباء تحدثت عن نفاد          
  .الطبية من مستودعات الوزارة في قطاع غزة

إن مـا اطلـق مـن       : "صروقال مدير عام العالقات العامة واإلعالم في وزارة الصحة الدكتور عمر الن           
والحكومة الـمقالة جاء إلثارة البلبلة والعبـث بمعنويـات الــمرضى           " حماس"مناشدة من قبل أوساط     

الثالثـاء  (، الفتا الى أن وزارة الصحة كانت سيرت قبـل نحـو اسـبوع               "والـمواطنين في قطاع غزة   
ئي، ومواد مخبرية بكلفـة      صنف دوا  200 شاحنة، محملة بأكثر من      13قافلة مكونة من    ) 22/12/2009

  . ماليين شيكل جرت تغطيتها من موازنة الوزارة3تزيد على 
 

  " إدارة الضغوط النفسية" متدرباً ضمن مشروع 85تخريج : غزة .28
نظم برنامج غزة للصحة النفسية، وهي منظمة غير حكومية متخصصة في مجال تقديم خدمات  :غزة

  إدارة الضغوط "  ضمن مشروع  متدربا85ًحفل تخريج ) 29/12(الرعاية النفسية الشاملة، الثالثاء 
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، بمشاركة العديد من ممثلي المؤسسات األهلية المختصة والمهنيين والمختصين في مجال الصحة "النفسية
  .النفسية

30/12/2009قدس برس،   
  

 حذر من انهيار المياه الجوفية في غزة ي "األمم المتحدة"تقرير لـ .29
المتحدة، أمس، من خطر انهيار المياه الجوفية في قطاع غزة، جراء االستخدام حذرت األمم : )د ب أ(

 . السيء لمصادر المياه، وتفاقم التلوث اثر الحرب اإلسرائيلية على القطاع قبل عام
 إن مصادر المياه الجوفية التي يعتمد عليها "يونيب"وجاء في تقرير أصدره برنامج األمم المتحدة للبيئة 

فلسطيني في الزراعة والشرب في غزة تواجه خطر االنهيار، مطالباً بإصالح وترميم  مليون 1.5
 . الخزان المائي في القطاع، وإيجاد مصادر مياه بديلة
 مليار دوالر، خالل السنوات العشرين المقبلة، 1.5ولفت التقرير إلى أن هناك حاجة لما يزيد على 

بما في ذلك بناء محطات تحلية المياه، وذلك من أجل تخفيض إلعادة الخزان الجوفي إلى حالته السابقة، 
 . الضــغط على مـوارد المياه الجوفية

 إلى أن معدالت التلوث وصلت لدرجة أن األطفال الرضع في غزة يعانون من "يونيب"وأشار تقرير 
عظمها وأوضح أن اختبارات على تسع آبار خاصة في غزة أظهرت أن م. خطر التسمم بمادة النيترات

 ملغراما 50(يعاني من تركيزات عالية من النيترات تتجاوز الحدود اإلرشادية لمنظمة الصحة العالمية 
، محذراً من أن المستويات العالية من النيترات يمكن أن تتسبب في ظهور نوع من األنيميا )للتر الواحد

 . "بظاهرة الرضيع األزرق«لدى األطفال الرضع والمعروفة 
31/12/2009ير، السف      

 
  األردن يؤكد للسلطة الفلسطينية استعداده لتدريب قوات األمن والدفاع المدني .30

 وزير الداخلية نايف سعود القاضي أمس، استعداد األردني أعلن نائب رئيس الوزراء : أ ف ب-عمان 
 الرسمية األردنيةء ونقلت وكالة األنبا . ورجال الدفاع المدني الفلسطينياألمنبالده لتدريب كوادر قوات 

 الوطني في السلطة الفلسطينية سعيد أبو علي واألمنخالل استقباله وزير الداخلية ، عن القاضي) بترا(
استعداد األردن " ، أنالذي يزور المملكة حالياً على رأس وفد يضم ضباطاً في األمن العام والدفاع المدني

ما في مجال تدريب قوات األمن  كل المجاالت، وال سيلدعم األشقاء في السلطة وتقديم المساعدة لهم في
  ."وجهاز الدفاع المدني الفلسطيني

التزام الجميع وحدة "، مؤكداً ضرورة "الوضع الفلسطيني في شكل عام"وأعرب القاضي عن أسفه تجاه 
الوصول الموقف وإنهاء االنقسام القائم بين الفصائل الفلسطينية الذي يشتت الجهود ويضعف اآلمال في 

  ."الى حل شامل ودائم وعادل للقضية الفلسطينية
 31/12/2009الحياة، 

  
 لديها ومزاولة المهنةالتسجيل ب تسمح للغزيين  األردنيةالصيادلةنقابة  .31

 وافق مجلس نقابة الصيادلة في اجتماعه أول من أمـس بالـسماح ألبنـاء غـزة                 :حمد النسور أ-عمان  
 .نون من العودة إلى وطنهم التسجيل في نقابة الصيادلة ومزاولة المهنةالمقيمين في األردن والذين ال يتمك

وقال نقيب الصيادلة الدكتور طاهر الشخشير عقب االجتماع إن القرار ينطبق كذلك على الصيادلة مـن                
 . سنوات10الجنسية السورية المقيمين في األردن منذ مدة تزيد عن 
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 والمؤسسات الصحية الدكتور عزمي الحديدي إن المديريـة         من جانبه أكد مدير مديرية تراخيص المهن      
 . تمنح أبناء غزة جميع التسهيالت للعمل باألردن وفق شروط وأنظمة وتعليمات يجب تنفيذها والتقيد بها

 31/12/2009الرأي، األردن، 
  

   تفسيرات حول انفجار الضاحية"المستقبل"كتلة وزير الداخلية اللبناني يستغرب طلب  .32
ير الداخلية اللبناني زياد بارود أن التحقيق في حادثة االنفجار في المكتب التابع لحركة حماس في أكد وز

، "بعهدة الجيش اللبناني والنيابة العامة التمييزية"الضاحية الجنوبية لبيروت ليل السبت الماضي هو 
طلب تفسيرات من وزارة نية وانتقد القوى األممستغرباً بيان كتلة المستقبل النيابية أول من أمس والذي 

  .الداخلية حول الحادثة
بيان الكتلة ال يصب في االتجاه الذي نقوم به " أمس إن "ال بي سي"وقال بارود في اتصال مع محطة 

حق اللبنانيين في أن يسألوا عما "وإذ أكد ". داخل الحكومة بالتعاون مع رئيس الحكومة سعد الحريري
األجوبة تعطى بالدرجة «، أعلن أن "ا من واجب الدولة إعطاؤهم الجوابحصل في الضاحية الجنوبية كم

األولى من قبل القضاء الذي يتولى هذا التحقيق ومن قبل النيابة العامة العسكرية وقوى الجيش التي تحقق 
  ."ولدينا ثقة كاملة فيها

داخلية مسؤولة عن قوى لماذا سلك الموضوع هذا االتجاه في الوقت الذي تعتبر فيه وزارة ال"واستغرب 
األمن الداخلي التي ال تتولى التحقيق في هذه القضية، إنما الجيش والنيابة العامة العسكرية كما أن 

  ."القضاء هو المخول إعطاء إشارة للتحرك في هذا الموضوع
  31/12/2009الحياة، 

  
  الضاحية تطرح تساؤالت على حزب اهللا ومؤسسات الدولة حول انفجار آذار 14 .33

جاء  اًاجتماعها أصدرت بيانبعد ، و2009 آذار مراجعة لما تحقق سنة 14 العامة لقوى األمانةقدمت 
، دولةً وااللبنانيون نجحأن : ، منهاعناوين أساسية ميزت السنة الماضية على الصعيد اللبنانيفيه، هناك 

ن، بفضل وعيهم وتمسكهم وتحييد لبنا" حرب غزة"في تجاوز امتحان مع بداية السنة، وقوى سياسية، 
 الذي أثبت فعاليته في أصعب الظروف، وأثبت قدرته على الصمود خالل السنة 1701بالقرار الدولي 

   .ذاتها أمام اإلنتهاكات الخارجية والداخلية على السواء
 التفجير الذي حدث في مقرٍ لحركة حماس، كائنٍ في أمام بقلق شديد واالمجتمعون توقّف"وأضاف البيان أن 

أياً . المربع األمني لحزب اهللا في الضاحية الجنوبية ومستغرب وجوده في هذه المنطقة خارج المخيمات
 ةأكثرما كانت أسباب  هذا الحادث وخلفياته، فإنه يطرح عالمات استفهام كبرى في وجهمعني من جهة  :

، بأجهزتها ووزاراتها المعنية، لسؤالها  تقديم تفسير واضح لما حدث هو من حق في وجه الدولة أوالً
الرأي العام عليها، وفي وجه حزب اهللا ثانياً، لسؤاله عن التناقض بين استدعائه الدولة إلى الضاحية 

إال بعد ، وبين منعه الدولة من ممارسة واجبها وحقها السيادي "النظام من اإليمان"الجنوبية، تحت شعار 
إننا نضع هذه األسئلة برسم جميع "، ثم "مسرح الجريمة" ساعة على الحادث وبعد العبث بـ19مرور 

  ."المعنيين بالموضوع ونتوجه بالتعزية بالضحايا في هذه الحادثة
  31/12/2009النهار، 

  
  عمرو موسى يريد دوراً أكبر لألمم المتحدة في الشرق األوسط .34

قال األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ان االمم المتحدة يتعين ان تلعب :  ياسمين صالح-القاهرة 
دورا أكبر في محاولة حل الصراع الفلسطيني االسرائيلي كما يتعين اال تكون الواليات المتحدة هي 

وأبلغ موسى رويترز بأن أي وسيط يتعين ان يكون موضوعيا دون ان يوجه انتقادا . الوسيط الوحيد
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يتطلب تغييرا في مسار عملية "وقال موسى ان االمر . ا للسياسة االمريكية في الشرق االوسطمباشر
  ."السالم بأن يكون هناك وسيط يفهم احتياجات الطرفين وليس احتياجات طرف واحد

االمم المتحدة دورها الذي همش في مرحلة ما فيما يتعلق بالنزاع العربي االسرائيلي يجب أن "واضاف 
  ."يستعاد

فشل ونحن وصلنا " الوسيط النزيه"دور "وقال موسى لرويترز يوم الثالثاء انه يثق باوباما ولكنه اضاف 
الى نقطة الصفر مرة أخرى وممكن أن نعود الى نقطة الصفر كل مرة نتعرض لها في المفاوضات اذا 

ة وليس من خالل وهذا يمكن أن نحصل عليه من خالل االمم المتحد. لم يتم االلتزام بثوابت معينة
  ."سياسات الوسيط النزيه

  30/12/2009وكالة رويترز، 
 

 لوقف بناء الجدار الفوالذي الرئيس المصري دعوى قضائية على  .35
المصرية، أن قانونيين وبرلمانيين ومثقفين رفعوا " اليوم السابع"ذكرت صحيفة : أ ف ب، يو بي آي

ني مبارك، ووزراء الدفاع، والداخلية والري دعوى قضائية على مسؤولين بينهم الرئيس المصري حس
والموارد المائية والبيئة، يطالبونهم بوقف البناء في ما يسمى بالجدار الفوالذي بين مصر وقطاع غزة، 

وأكد رافعو الدعوى ان قرار بناء الجدار يخالف المعاهدات الدولية والقانون . وإزالة ما تم بناؤه منه
 . ين والتشريعات المصرية، وفتاوى علماء الدين اإلسالمياإلنساني الدولي، والقوان

  31/12/2009السفير، 
  

 الجدار الفوالذي مؤامرة تحت الطاولة ومخطط لعزل غزة: محللون مصريون .36
نقلت وسائل إعالم على شبكة اإلنترنت عن أحد كبار المهندسين المصريين الذين يعملون : هديل شقير
ذي تقيمه السلطات المصرية على الحدود مع قطاع غزة قوله إن هناك ال" الجدار الفوالذي"في بناء 

إشرافًا أمريكيا كامال من قبل مهندسين، قيل إنهم يعملون في الجيش األمريكي، على بناء الجدار، وأن 
بناءه استغرق وقتًا طويال في اإلعداد له قبل ما يزيد عن ستة أشهر، وأن عملية البناء الفعلي بدأت منذ 

  .الثة أشهر وسط حراسة أمنية مشددةث
" المآسي الخطيرة"عن استيائه لما اعتبره من " السبيل"الباحث والصحفي المصري ممدوح الشيخ عبر لـ

إذ إن موضوعا مهما كموضوع الجدار ال يزال محاطا بالغموض من قبل الحكومة المصرية، بينما تلتقط 
لجدار من مصادر غير رسمية عربية ودولية، األمر الذي وسائل اإلعالم المعلومات المتضاربة حول ا

خصوصا بعدما بدر من الحكومة المصرية من نفي لبناء الجدار بداية " مؤامرة تحت الطاولة"سماه الشيخ 
  . ثم إعالن المشروع الذي يرافقه تكتم على المعلومات

 يمس الجانب المصري، وعن المتضررين من بناء الجدار أوضح الشيخ أن الحصار وبناء الجدار
الحكومة تعاقب الشعب المصري الذي انتخبها، تعاقبه على إنجاحها، فالمصريون عموما يشعرون :"قائال

  ".بالتعاطف مع الفلسطينيين ويرفضون الجدار
أن المعلومات تشير إلى أن " السبيل"بدوره بين رئيس تحرير صحيفة العربي القاهرية عبداهللا السناوي لـ

ات وخرائط المشروع الهندسية مقدمة من سالح المهندسين األمريكي الذي شارك بعض أفراده في تصميم
عمليات التخطيط، إلى جانب تمويل شركة المقاولين العرب لنسبة من هذا المشروع، الذي تصل كلفته ما 

مريكي، ظهر المشروع بطلب إسرائيلي، وتخطيط أ: " مليون دوالر أمريكي، وأضاف100 إلى 70بين 
  ".األمر الذي يتناقض مع األمن القومي المصري، ويخدم األمن اإلسرائيلي في إحكام الحصار على غزة

هناك "، خاصة أن "هو أمر مشكوك فيه"كما أكّد السناوي أن حجة األنفاق وكونها وسيلة إلدخال األسلحة 
ادعاء "، مشيرا إلى أن "حفر األنفاقأساليب عدة أسهل بكثير من إقامة الجدار كان يمكن العمل بها لوقف 
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ال مجال "، إذ إنّه وحسب قوله "السيادة واألمن القومي المصري سببين لتبرير وجود الجدار يناقض الواقع
للحديث عن السيادة في ظل السيادة المنقوصة على سيناء، وال يعقل أن تقدم الواليات المتحدة األمريكية 

  ".لدفاع عن األمن القومي المصري، بل هو في سبيل حماية إسرائيلما قدمته في المشروع بغية ا
  31/12/2009السبيل، األردن، 

  
  سياسيون ونشطاء مصريون يطالبون بوقف بناء الجدار الفوالذي .37

شن سياسيون ونشطاء مصريون هجوماً حاداً على ما وصفوه باستهانة الحكومة بالمطالب : القاهرة
  .نشاء الجدار الفوالذي على الحدود مع قطاع غزةالشعبية الداعية إلى وقف إ

وشهدت نقابة الصحافيين وسط القاهرة مؤتمراً جماهيرياً وسياسياً حاشداً ليلة أمس إحياء للذكرى األولى 
للعدوان الصهيوني الوحشي على غزة، انتقد خالله برلمانيون وسياسيون ما وصفوه بالمواقف المتخاذلة 

  .اء ذلك العدوانمن الحكومات العربية إز
وثمن سياسيون مصريون المقاومة في كل من فلسطين والعراق ولبنان، مؤكدين أنها تمثل الخيار الوحيد 
أمام الشعوب العربية في مواجهة السياسات االستعمارية، ومطالبين الحكومة المصرية بإسقاط معاهدة 

  .بي والقوميمع الكيان الصهيوني حيث حجمت من دور مصر العرو" كامب ديفيد"
  31/12/2009الخليج، 

  
  في السالم" لعب دور فاعل"األسد يحض واشنطن على  .38

في " لعب دور فاعل"حض الرئيس السوري بشار األسد الواليات المتحدة أمس، على :  أ ف ب-دمشق 
  .تحقيق السالم في الشرق األوسط، وذلك خالل استقباله وفداً من مجلس الشيوخ األميركي

أن األسد دعا خالل استقباله وفداً من مجلس الشيوخ ) سانا( األنباء السورية الرسمية وذكرت وكالة
والمجتمع الدولي الى لعب دور فاعل "األميركي برئاسة السناتور الجمهوري جاد غريغ الواليات المتحدة 

  .االسرائيلي" في تحقيق السالم وإنهاء االحتالل
، "تطورات األوضاع في منطقة الشرق األوسط وآفاق السالم"في وتابعت الوكالة أن األسد بحث مع الوفد 

موقف سورية الساعي إلى تحقيق السالم العادل والشامل المبني على أساس قرارات الشرعية "مجدداً 
  ".الدولية، والذي يحقق األمن واالستقرار في المنطقة

  31/12/2009الحياة، 
 

  " إسرائيل" ما دام ليبرمان وزيراً لخارجية ال يمكن أن نواصل وساطتنا اإلقليمية: أنقرة .39
أكدت تركيا امس، أنها ال تصر على استئناف دور الوساطة في المفاوضات بين : ا ش ا، يو بي آي

، طالما ان اليميني المتطرف افيغدور ليبرمان يتولى منصب وزير الخارجية "إسرائيل"سوريا و
 . مها لدور أنقرة كوسيط في المفاوضاتاالسرائيلية، فيما جددت الواليات المتحدة دع

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية براق اوزورجيرغين، رداً على سؤال حول رفض ليبرمان 
، "لسنا في موقع للدفع نحو أخذ دور وساطة"مؤخراً أن تؤدي أنقرة دور الوسيط بين دمشق وتل أبيب 

  ".  ونحن نتابع القول بأننا سنفعل ما بوسعناهذه مسألة تؤثر على منطقتنا"لكنه اعتبر أن 
ليست في وضع من يجاهد أو ينحت في الصخر من أجل الحصول على "وتابع المتحدث التركي ان أنقرة 

دور وساطة، لكننا كنا نقول إننا على استعداد للقيام بكل ما في وسعنا من أجل المساهمة في حل مشاكل 
م اإلسرائيلي أعطى الرد المناسب على ليبرمان مطالباً إياه بعدم إيذاء الرأي العا"، معتبراً ان "منطقتنا

  ". المصالح االسرائيلية
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قلقها واستيائها الشديدين من قرار "وفي بيان منفصل لوزارة الخارجية التركية، أعربت أنقرة عن 
حدة استيطانية  و700ووصفت قرار بناء ". إسرائيل الخاص بتوسيع رقعة مستوطناتها في القدس الشرقية

إعادة النظر في هذا "، داعية إسرائيل إلى "انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية"جديدة في القدس بأنه يشكل 
  . في فلسطين" القرار والتوقف عن السياسة االستيطانية

  31/12/2009السفير، 
  

  عظمى للدينبناء الجدار الفوالذي خيانة: األمين العام السابق للحركة السلفية في الكويت .40
قال األمين العام السابق للحركة السلفية في الكويت الشيخ حامد العلي إن بناء مصر للجدار الفوالذي على 
الحدود مع قطاع غزة جريمة عظيمة نكراء، يهدف لمعاقبة أهل غزة المحاصرين إلجبارهم على التخلي 

  ".إسرائيل"عن سبيل الجهاد، وإكراههم على الخضوع لـ
ال ريب أن هذه الجريمة من : "لي في بيان نشره الموقع اإللكتروني الخاص به أمس األربعاءوقال الع

 ".الخيانة العظمى للدين، ومن الوالء لألعداء الموجب للردة عن نهج الموحدين
  31/12/2009السبيل، األردن، 

  
  تستنكر بناء الجدار الفوالذي المصري " علماء المسلمين الجزائرية" .41

 استنكرت جمعية علماء المسلمين الجزائرية وبشدة بناء السلطات المصرية الجدار الفوالذي :الجزائر
وأعربت . على حدودها مع قطاع غزة، داعيةً إلى النهوض والوقوف من أجل رفع الحصار عن غزة

الجزائرية، أمس، عن أسفها لما يعانيه الشعب " صوت األحرار"الجمعية في بيان لها، نشرته صحيفة 
ومما ..لقد مضى عام على العدوان اآلثم على الشعب الفلسطيني في غزة: "لفلسطيني في غزة، وقالتا

  ". يدمي قلب كل حر بناء الجدار الفوالذي الممتد في عمق األرض
وأشادت بموقف رئيس االتحاد العالمي للعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي الذي اعتبر أن بناء هذا 

  ".عاًمحرم شر"الجدار 
  31/12/2009صحيفة فلسطين، 

  
  ناشط فقط لغزة100ترفض اقتراح دخول " غزة نحو الحرية" .42

غزة نحو "قال منظمو مسيرة :  صالح شلبي، هاني الملكاوي، عبدالقادر مبارك-القاهرة، العريش 
الدولية لكسر الحصار على قطاع غزة إنهم رفضوا اقتراحا مصريا بعبور عدد محدود من " الحرية

وأكد منظمو المسيرة في بيان إنهم . لنشطاء الدوليين إلى القطاع بدال من عبور جميع النشطاءا
سيواصلون االحتجاجات واالعتصامات حتى يدخل جميع المشاركين إلى القطاع، فيما دخل إضراب 

 وأوضح النشطاء أن اللجنة المنظمة للمسيرة رفضت اقتراحا. بعض النشطاء عن الطعام يومه الرابع
 إلى القطاع، مشيرة إلى أن اقتراح 1400 ناشط فقط من أصل 100للسيدة األولى سوزان مبارك بعبور 

  . السيدة مبارك جاء بعد ثالثة أيام من المظاهرات واالحتجاجات التي نظمها النشطاء في القاهرة والجيزة
ريكيا كانوا ينظمون وقفة  ناشطا أم50في الوقت نفسه، قال بيان للمسيرة إن أجهزة األمن احتجزت نحو 

احتجاجية أمام سفارتهم بالقاهرة، وتابع أن ناشطا غير أميركي على األقل أصيب خالل تحرش األمن 
  . بالنشطاء ومنع وسائل اإلعالم من االقتراب منهم

  31/12/2009الشرق، قطر، 
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  ةقافلال "سرائيلإ" السفارة اإلسرائيلية في أنقرة إن اعترضت ونك سيحاصراتراأل: محامي تركي .43
قال المحامي فهمي بوالند يلدريم رئيس الهيئة اإلنسانية :  أ ف ب- دمشق- محمد المتولي -القاهرة 

لقد "إلى غزة " 3-شريان الحياة"الخيرية التركية الذي قام بالتفاوض مع السلطات المصرية إليصال قافلة 
مشيراً " ة في ميناء العريش، لكننا ننتظر لنرىتفاوضنا مع السلطات المصرية التي تعهدت باستقبال القافل

 ".مصر خضعت للضغط اإلسرائيلي، ولكنها ستثبت عكس ذلك أن استقبلت هذه القافلة"إلى أن 
) من الالذقية إلى العريش(لن تكون هناك قوات لحماية القافلة عند عبورها "وأضاف المحامي التركي 

ر السفارة اإلسرائيلية في أنقرة إن اعترضت إسرائيل نستطيع حماية أنفسنا، والشعب التركي سيحاص
بشراء خمس سفن إلرسالها إلى غزة مباشرة من تركيا لكسر "كاشفا عن نية الهيئة القيام الحقا " قافلتنا

 ".الحصار عن القطاع
أشارك بتنظيم هذه "وقال الصحافي والكاتب التركي المختص بشؤون الشرق األوسط عثمان أوتوالي 

 منذ شهرين ألعبر عن مساندتي للشعب الفلسطيني المظلوم وأكشف للعالم أن هناك أطفاال قتلوا في القافلة
 ".غزة

  31/12/2009العرب، قطر، 
  

  نائب وطني مصري يسب الدين وحماس .44
من اجتماع لجنة " اإلخوان المسلمين"انسحب نواب كتلة : محمد عبدالقادر، عادل الدرجلي، دارين فرغلي

لواء شرطة ( القومى بمجلس الشعب، أمس، بعد أن فوجئوا بالنائب بدر الدين القاضى الدفاع واألمن
  .يسب الدين لهم، عندما قاطعوه لسبه حركة حماس الفلسطينية) سابق

على الحدود المصرية " الجدار الفوالذي"ووقعت األزمة أثناء مناقشة عدد من طلبات اإلحاطة حول بناء 
الشعب الفلسطينى على راسنا، لكن : "ع واألمن القومى، عندما قال القاضىمع قطاع غزة، فى لجنة الدفا

احتجاجاً على سب الحركة، " اإلخوان"، مشيراً إلى حركة حماس فى غزة، فقاطعه نواب "،..والد الوسخة
  .فسارع النائب إلى سب الدين للنواب

  31/12/2009المصري اليوم، 
  

  بينهما توسعان حركة الطيران " إسرائيل"تركيا و .45
، أمس، اتفاقا يتم بموجبه السماح ألكثر من شركة طيران "إسرائيل"وقعت تركيا و: يو بي أي، ا ش ا

وأعلنت المديرية العامة للطيران المدني في . واحدة بتسيير رحالت إلى عدد من المطارات في الجانبين
إلسرائيليين في قطاع المالحة وزارة النقل التركية، في بيان، أن مفاوضات بين المسؤولين األتراك وا

  . المدنية أجريت أمس األول في أنقرة
  31/12/2009السفير، 

  
  غزة عادت إلى ما وراء العصر الحجري بسبب استمرار فرض الحصار": األونروا" .46

استمرار فرض الحصار علـى     " األونروا"استنكرت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين       : نيويورك
 االحتالل اإلسرائيلي إدخال مواد البناء من أجل العمل على إعادة إعمار القطاع الذي              قطاع غزة، ورفض  

  .شهد تدميراً في الحرب اإلسرائيلية األخيرة قبل نحو عام من اآلن
إن غزة عادت إلى الوراء ليس إلى العصر الحجري بل إلى ما وراء ذلك، حيث تقوم                ": "األونروا"وقالت  

  .، على حد تعبيرها"لمنازل من الطين بعد العملية العسكرية اإلسرائيلية على القطاعاألونروا حاليا ببناء ا
إن الحصار اإلسرائيلي يعني عدم دخول أي مواد للبناء         : "وأضاف المتحدث باسم األونروا كريس غنيس     
 منزل، لذا نطالب برفع هذا الحصار الذي ال معنـى           6000إلى غزة حتى مع األضرار التي لحقت بنحو         
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نحن األمم المتحدة ونأمل دائماً أن تسود الدبلوماسية، وأعتقد أنها ستـسود علـى منطـق                "وأضاف   ".له
الحرب، ولكن إذا ما نظرنا إلى ما يحدث في غزة واستمرار الحصار وما يفعله في السكان، فإن ذلك قد                   

  ".يدفع بالشك في جدوى تلك الدبلوماسية
30/12/2009قدس برس،   

  
  " أمريكي-تواطؤ مصر "فوالذي على حدود غزة يتم بـالجدار ال: فولك .47

شجب ريتشارد فولك، المقرر الخاص في األمم المتحدة المعني بحقوق اإلنـسان فـي األرض               : نيويورك
الفلسطينية المحتلة، الجدار الفوالذي، الذي هو قيد اإلنشاء حالياً على طول الحدود بين مـصر وقطـاع                 

  .غزة
إنني متضايق من هذا األمر، ألنه يعني تواطؤا من قبـل           ": "األمم المتحدة "و  وقال فولك في تصريح لرادي    

حكومتي مصر والواليات المتحدة، التي تساعد عبر مهندسيها في بناء هذا الجـدار الفـوالذي العـازل،                 
، علـى حـد     "والذي يهدف إلى سد األنفاق التي تستخدم في تهريب الطعام وبعض المواد إلى سكان غزة              

إن األنفاق في حد ذاتها تعبير عن حجم اليأس واإلحباط فـي            "وقال المقرر الخاص لألمم المتحدة      . تعبيره
غزة نتيجة الحصار المستمر منذ ثالث سنوات، وهو أمر لم يعهده أحد في العصر الحديث منـذ انتهـاء                   

  ".الحرب العالمية الثانية
30/12/2009قدس برس،   

  
  اإلسرائيلي ضئيلة-حظوظ السالم الفلسطيني :»حياةال«وزير الخارجية الفرنسي السابق لـ .48

أن حظـوظ نجـاح أي       رأى وزير الخارجية الفرنسي السابق هوبير فيدرين      :  رندة تقي الدين   –باريس  
مفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين قليلة للغاية بسبب وضع الفلسطينيين من جهة ومواقف اليمـين              

  .اإلسرائيلي الحاكم من جهة ثانية
في الشرق  (إلعادة إطالق مسيرة السالم      الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي   وحول رأيه بالنسبة القتراح     

رأيي حول الشرق األوسط هو أنه مـن غيـر المجـدي حمـل              ، وعما اذا سيتحقق شيئا، قال،       )األوسط
ـ              ل اإلسرائيليين والفلسطينيين على التفاوض خصوصاً بوجـود حكومـة إسـرائيلية ال تـسعى الـى ح

إن وضع الفلسطينيين هو تماماً ما أراده اليمين اإلسرائيلي واليمين األميركـي            . وفلسطينيين حطِّموا عمداً  
  .والقول بأنه ينبغي حض األطراف على التحادث هو بمثابة ضحك على العالم. منذ سنوات

ل ينبغي أن يفـرض     وعلى غرار الكثير من اإلسرائيليين الذين أعدوا كتباً حول الموضوع، اعتبر أن الح            
من الخارج من قبل الواليات المتحدة، ألن المطلوب هو الضغط، لـيس علـى الفلـسطينيين التعـساء                  
والمسحوقين تماماً من جراء القدر، بل الضغط على إسرائيل لتعديل عالقات القوى بين الـذين يريـدون                 

م األميركيون يـستطيعون ذلـك،      وحده. واألوروبيون عاجزون عن القيام بذلك    . حالً والذين ال يريدونه   
  . االنتخابي يعرقل ذلك–بلجوئهم الى األكثرية اإلسرائيلية التي تقبل بحل الدولتين، لكن النظام السياسي 

وقد تكون لدى األميركيين القدرة على تحريك الوضع، فهذا ما شهدناه في عهـد بـوش األب ووزيـر                   
  .ناء اليمين اإلسرائيلي، في بداية عهد أوباماخارجيته جيمس بيكر، وهذا ما أمله العالم، باستث

وبأي حال فإنـه الخطـأ      . ولألسف علي القول إن أوباما أقدم منذ البداية على خطوة خاطئة مؤسفة جداً            
وباعتقادي أنـه   . الوحيد الذي يؤخذ عليه، ألن المجاالت األخرى هي ملفات عفنة ورثها عن إدارة بوش             

ين وقف االستيطان كشرط مسبق، من دون أن يكون قادراً على فرض            من الخطأ أن يطلب من اإلسرائيلي     
وعندما تقول الواليات المتحدة ذلك، عليها أن تفرضه، وإن لم تكن قادرة على فرض مـا تقولـه،                  . ذلك

فعندها عليها تولي األمور بطريقة أخرى، قد تكون مثالً من خالل القول أن تجميد االسـتيطان سـيكون                  
  .إطار االتفاقعنصراً حاسماً في 
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هناك إذاً خطأ في التصرف أدى إلى تعطيل سمح لرئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانيـاهو إظهـار                 
قدرته على اللجوء الى الفيتو، ما أثار يأس العالم العربي وقلص فاعلية الديبلوماسية األميركية مثلما رأينا                

  .ينتونعبر التصريحات المتضاربة لوزيرة الخارجية هيالري كل
وال أعتقد أن هناك قوة أخرى سواء كانت فرنـسا          . انها، بالتالي، بداية خاطئة، لكنها ليست نهاية التاريخ       

فالقوى األخرى وتحديداً أوروبـا تقـدم خـدمات كبـرى           . أو غيرها قادرة على الحلول في ذلك المكان       
حقيقي بين أوباما واثنين أو ثالثة      وال بد من إيجاد تكامل      . بمواكبتها للنهج، ولكن ليس في وسعها إطالقه      

من مسؤولي أوروبا الذين يحاولون إيجاد حل، ومنهم ساركوزي، وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، ممـا               
  .قد يسمح بتحريك األمور

مراراً أني ال أعـرف مـا تعنيـه         قلت  : ، أوضح قائال   الى عالقات أوروبا والعالم العربي     وحول نظرته 
فإذا تحدثنا عن االقتصاد والطاقة نرى عالقات وثيقة        . ني أموراً عدة مختلفة تماماً    فهي تع . أوروبا عموماً 

وإذا تحدثنا عن السياسة نجد أن هناك أكثرية من الدول األوروبية التي تحرص خصوصاً علـى                . ومهمة
  .عدم التدخل في هذا الموضوع، وهي أكثرية واضحة

وبة أو لعدم كبح جهـود األميـركيين أو عـدم إثـارة             ومردّ عدم الرغبة بالتدخل الى الخطورة والصع      
وقليلون جداً هم األوروبيون الراغبون باالهتمام بموضوع الشرق األوسط، وبما أن أوروبا            . اإلسرائيليين

نوع من التسوية بين مكونات عدة، ال يبقى الكثير مما يمكن القيام به باستثناء اإلجـراءات اإلنـسانية أو                   
  .المساعدة المادية

 بأن  - وأقول هذا بأسف   -وعلى أي حال، على العالم العربي أن يكف عن االعتقاد وأن يعدل عن أوهامه             
 السياسي القادر على فرض موقف حول الشرق األوسط، ويحـل           –أوروبا طرف، بمعنى الطرف الجيو      

بي أن يـدرك    وعلى الجميع في العالم العر    . مكان الواليات المتحدة عندما ال تتقدم هذه، فذلك غير ممكن         
 30 أو   20فالمرات القليلة التي اتخذت فيها أوروبا مواقف جريئة، كانت بتأثير من فرنـسا، قبـل                . ذلك
رئيس مجلس  (وال تترقبوا أي شيء خاص من التعيينات في أوروبا، ألن           . وهذا لم يعد الحال اليوم    . عاماً

ممثلة العليا للسياسة الخارجية واألمـن      ال(هرمان فان رومبوي والسيدة كاترين اشتون       ) االتحاد األوروبي 
 سيعبران عن مواقف إجماعية، إذا      - وهما شخصان جيدان خالف ما قيل عنهما       -)في االتحاد األوروبي  
لكن أكثرية الدول األوروبية تفضل بذل الحد األدنى من الجهد، مما يعيـدنا الـى               . كان من مواقف كهذه   

  . إلى استعادة الواليات المتحدة لزمام المبادرةالتغييرات على صعيد القوى اإلسرائيلية أو
  31/12/2009الحياة، 

  
   يدخلون عبر معبر رفح 86 متضامن أجنبي بدخول غزة و100مصر تسمح لـ  .49

 من رفح ونقالً عن وكاالت أن السلطات المصرية سمحت لعدد            31/12/2009 صحيفة فلسطين،    ذكرت
، في ساعة متأخرة الليلة الماضية عبـر معبـر رفـح            من المتضامنين األجانب بالدخول إلى قطاع غزة      

  .البري
 متضامناً أجنبياُ فقط هم من تمكنوا من الدخول إلى قطاع غزة، مبينة أنهم              86وأوضحت إدارة المعبر أن     

  .األمريكية والبريطانية والفرنسية واليابانية: ينحدرون من جنسيات مختلفة ومنها
 متضامناً،  36 متضامناً والثانية    50قطاع عبر دفعتين األولى ضمت      وأشارت إلى أن المتضامنين دخلوا ال     

الفتة إلى أن السلطات المصرية سمحت لهم بالدخول بأغراضهم الشخصية فقـط دون الـسماح بـدخول         
  .شاحنات المساعدات

في تـصريح صـحافي   ، أمس، وكانت مساعدة المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستين فاج قد أعلنت         
إننا على اتـصال مـستمر مـع        : "ى سؤال حول تدخل وزارة الخارجية الفرنسية في هذه القضية         رداً عل 
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تحركت بشكل كامل لكي يستفيدوا من أفضل الظروف المادية         "مشيرةً إلى أن فرنسا     ". السلطات المصرية 
  ".الممكنة ومساعدتهم عند الحاجة

ة أمام الـسفارة المـصرية فـي        وفي سياق متصل؛ اعتصمت، أمس، أكثر من عشرين منظمة سويسري         
العاصمة برن، تنديداً واحتجاجاً على بناء الجدار الفوالذي على الحـدود المـصرية مـع قطـاع غـزة       

وقال تحالف الجمعيات المتضامنة مـع الـشعب الفلـسطيني فـي            . وللمطالبة برفع الحصار ال بتشديده    
غـزة نحـو    "لمصرية السماح لمـسيرة     سويسرا، أن هذا االعتصام يأتي أيضاً للتنديد برفض السلطات ا         

، التي تضم أكثر من ألفي شخص من ثالثة وأربعين دولة حول العالم، من العبور إلـى قطـاع                   "الحرية
، والتي تحمل العديـد مـن المـساعدات         "3شريان الحياة   "غزة، إضافة إلى وضعها العراقيل أمام قافلة        

  .اجين لهااإلنسانية والطبية واألغذية إلى سكان القطاع المحت
: AFP من القاهرة نقالً عن مراسلها  محمـد المتـولي ووكالـة            31/12/2009 العرب، قطر،    وأضافت

الحرية " يختارهم منظمو مسيرة     1400 ناشط من أصل     100وافقت السلطات المصرية أمس على دخول       
 .إلى القطاع المحاصر" لغزة

نهم، فبينما بدت الفرحة على وجوه الـذين         ناشط فقط في جدل واسع بي      100وتسبب سماح القاهرة بعبور     
سمح لهم بدخول غزة، ساد االستياء البقية، وقالوا إنهم سيواصلون االعتصام، وسينظمون مسيرة اليـوم               

إن القرار المصري يهدف إلى شق صفوفهم، لذلك فنحن نرفـضه           ) ناشط أوربي (وقال فيليب   . إلى رفح 
 .إما أن ندخل جميعا أو ال ندخل نهائيا: ضيفاوسنستمر في احتجاجاتنا لحين السماح لنا، م

  
  بسبب حصار غزة" إسرائيل" فرض عقوبات اقتصادية على إلىيهدد مجدداً بالدعوة فولك  .50

دعا المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان فـي األرض         :  وكاالت األنباء  - فلسطين المحتلة    -نيويورك  
هديد بفرض عقوبات اقتصادية على إسـرائيل إلرغامهـا       الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك مجددا إلى الت      

من الواضـح أن إسـرائيل ال       "وقال فولك لراديو االمم المتحدة      . على رفع الحصار المفروض على غزة     
  ".تستجيب للغة للدبلوماسية لذا اقترح ضرورة التهديد بفرض عقوبات لرفع الحصار

ت المتحدة واللجنة الرباعية واالتحاد األوروبـي ال        سياسيا قد ال يحدث ذلك ما يعني أن الواليا        "وأضاف  
يأخذون هذه الدعوات لرفع الحصار محمل الجد وغير متأثرين باستمرار تعنـت إسـرائيل تجـاه تلـك                  

  ". الدعوات
31/12/2009الدستور،   

  
  االتحاد األوروبي يحذر شركات البناء من المساهمة في إقامة المستوطنات بالقدس المحتلة .51

حذر االتحاد األوروبي أمس من أي مساهمة سرية من الشركات االوروبية في            :  فكرية أحمد  -بروكسل  
بناء مشروع المستوطنات اإلسرائيلية الجديدة في القدس الشرقية ، سواء شركات البناء او المعـدات، أو                

  .المستثمرون من رجاالت المال واالعمال
رض عقوبات نوعية علي الشركات االوروبيـة التـي     كما طالب البرلمان االوروبي امس دول االتحاد بف       

تتعاون سرا مع حكومة تل أبيب في اقامة هذه المستوطنات، وعلي فرض الرقابة اوروبيـا علـي هـذه                   
الشركات العاملة في مجال البناء والتعمير والحفر، وبيع معدات البناء الضخمة واكد البرلمان ان الرفض               

ن يترجم الي واقع عملي من خالل منع االيادي االوروبيـة الفاعلـة             االوروبي لبناء المستوطنات يجب ا    
  . والمساعدة في تشييد هذه المستوطنات علي االراضي الفلسطينية 

كما دعا اعضاء من البرلمان االوروبي الحكومة المصرية وحكومة إسرائيل بتـسهيل مـرور الحملـة                
ة االمنية لهم ، حيث وردت معلومات لبروكسل من         االوروبية االنسانية الداعمة لسكان غزه وتقديم الحماي      

عدد من المشاركين بهذه الحملة، بإجبارهم قبل الوصول للحدود المصرية الفلسطينية علي التفـرق فـي                
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مجموعات صغيرة ، تحت زعم منع التجمعات الكبيرة في مصر، وان تدخل هـذه المجموعـات علـي                  
  . أوروبي1300 الحملة والتي يصل عددها إلي مراحل لالراضي الفلسطينية، األمر الذي سيجهض

30/12/2009الوفد، مصر،   
  

   وحدة سكنية للمستوطنين اليهود علي أراضي القدس الشرقية700السويد تدين بناء  .52
أكدت السويد امس الثالثاء الرئيس الحالي لالتحاد، اإلدانة الشديدة مـن قبـل             :   فكرية أحمد  -بروكسل  

كنية للمستوطنين اليهود علي أراضي القدس الشرقية، وشددت علي ان هـذه             وحدة س  700االتحاد لبناء   
الخطوة تعد تراجعا عما سبق ووعد به بنيامين نتنياهو الشهر الماضي من تجميد مشروعاته االستيطانية               

وقالت السويد إن بناء أي مستوطنات جديدة سـيعرقل         . التاحة الفرصة الجواء المفاوضات حول السالم     
اعادة النظر في هـذا     " إسرائيل"الم، ويعد مخالفة صارخة للقانون الدولي وغير شرعي، وعلي          عملية الس 
  .المخطط

مشددة علي ان ضـم   1967 وجددت السويد تأكيدها علي عدم اعتراف االتحاد االوروبي بحدود ما بعد 
  . للقدس الشرقية أمر غير معترف به أوروبيا" إسرائيل"

30/12/2009الوفد، مصر،   
  

   وحدة سكنية في القدس تخالف األسس الدولية 700لبناء " إسرائيل"خطط : سيارو .53
 وحدة سكنية جديـدة فـي       700لبناء  " إسرائيل"أعربت روسيا عن قلقلها إزاء خطط       ): د ب أ   (–موسكو  

  .القدس الشرقية ، ودعتها إلى التخلي عن تلك الخطط
أندري نيستيرينكو ، في تـصريحات صـحفية        وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ،         

إنها نوايا مثيرة للقلق واالستنكار ، حيث أنها تخالف األسس الدولية والقانونية المعترف بها للتسوية فـي      "
  ".الشرق األوسط

تصرفات كهذه تعرقل محاوالت المجتمع     "ونقلت وكالة نوفوستي الروسية لألنباء عن نيستيرينكو قوله إن          
أجواء مناسبة إلقامة االتصاالت الفلسطينية اإلسرائيلية وتؤدي إلى إبعـاد فـرص إجـراء              الدولي لخلق   

وقال المتحدث  ". مفاوضات الوضع النهائي لتسوية كل القضايا الخالفية بما في ذلك وضع القدس القانوني            
لحيلولـة دون   ندعو إسرائيل إلى عدم القيام بتصرفات أحادية الجانب من شأنها ا          "باسم الخارجية الروسية    

  ".إعادة إطالق عملية السالم وفرض نتائجها النهائية بشكل مجحف
31/12/2009الدستور،   

  
  بنك بلجيكي فرنسي يرفض تمويل بناء المستوطنات الجديدة  .54

البلجيكي الفرنسي ، المتخصص فـي      " ديكسيا"ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن بنك      :  د ب أ   -باقة الغربية   
وقالت مـصادر مـن     . لدية ، رفض التعاون مع المجالس المحلية في الضفة الغربية         تمويل المشاريع الب  

مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وقطاع غزة لإلذاعة أن البنك أبلغ المتقـدمين بطلبـات                
تمويل أكثر من مرة بأنه ال يمكن الموافقة على إعطاء قروض لهم ألن محلياتهم تقع داخل منطقـة مـا                    

وتردد أن البنك أرجع السبب إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق بين الفلـسطينيين           .  الخط االخضر  يسمى
فإن المستوطنات ربما يتم تفكيكها وفي هذه الحالة فإن المتقدمين لن يكونوا قادرين على سداد               " إسرائيل"و

  . الديون
31/12/2009الدستور،   
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  المسرح اللبناني .55
  داود الشريان

وخـالل الـسنوات    . شبة المسرح السياسي في العالم العربي، وإن شئت، في الشرق األوسط          لبنان هو خ  
الخمس الماضية تحول المسرح السياسي اللبناني الى عرض مسرحيات محلية، فضعفَ اهتمـام العـرب         

ض المحلـي   لكن العر . والعالم به، على رغم اإلثارة، وأحياناً الدموية التي ميزت الدراما اللبنانية الداخلية           
انتهى، أو تأجل، فكان ال بد من عمل بديل يدشن الموسم المقبل، وينفذ المهمة التي عجز العرض المحلي                  
عن تنفيذها، أو إيجاد نهاية مقبولة لها، فجاء حادث التفجير في الضاحية الجنوبية لبيروت، الذي استهدف                

  .دة المسرح اللبناني الى سابق عهدهفي لبنان أسامة حمدان، وكأنه إيذان بعو» حماس«سيارة مسؤول 
 إسرائيلي، أم صراع    -بصرف النظر عمن يقف وراء هذا الحادث، وهل هو تعبير عن صراع فلسطيني              

 فلسطيني، يشير الحادث بوضوح الى ان المسرح اللبناني قرر العودة الى الحكاية الفلسطينية              -فلسطيني  
الفلسطينية " المسرحيات"والمخيف هنا ان تاريخ     ". كومبارسال"المفزعة التي ليس للبنانيين فيها سوى دور        

في لبنان، ال يعرف مسرحيات الفصل الواحد، لذلك فإن حادث الـضاحية ربمـا يكـون الفـصل األول                   
  .لمسرحية سياسية طويلة، وربما عنيفة كسابقاتها

 اللبنـاني،   -هم الـسوري    المتفائلون اللبنانيون يعتقدون بأن ال مجال ألعمال من هذا النوع في ظل التفا            
ولتأكيد هذا التفاؤل يربط بعضهم حادث الضاحية بحادث الحافلة الذي وقع بعد زيارة رئـيس الـوزراء                 

ولكن فات هؤالء ان التفجيـر      . اللبناني سعد الحريري دمشق بساعات قليلة، وقيل إنه ذو دوافع شخصية          
يته، ومكانه، والمستهدف من ورائه، كلهـا       في الضاحية مشهد مختلف، فضالً عن ان أسلوب تنفيذه، وتوق         

  . عناصر ال تدعو الى التفاؤل
المتفائلون اللبنانيون يحللون حادث الضاحية بالتمني، وينسى كثيرون منهم ان الهدوء الجديد في لبنان ينام               

سـلم  "على قضايا عسيرة لم تحل، وسيكون صعباً السكوت عنها، واألكثر صعوبة حلها في ظل تباشير                
ولهذا كان ال بد من إزاحة الستار عن العامل الفلسطيني، الـذي            ". سلم مذهبي وطائفي  "، وإن شئت    "يأهل

يمكنه ان يوظف القضايا المعلّقة بين اللبنانيين في صراعه على أرضهم، ويحلها مـن دون مـوافقتهم أو               
  .رضاهم

  .أتمنى ان يكون هذا الوصف ضرباً من الخيال المسرحي
  31/12/2009الحياة، 

  
  لمن ستترك الشجرة وحيدة .56

  حسام كنفاني
. »مـسار التـسوية   «، عام الجمود التفاوضي، عادت الحياة لتدب قليالً في          2009في األيام األخيرة لعام     

حراك ال يبدو أنه    . حراك متسارع الخطى، إسرائيلياً وفلسطينياً، على أكثر من محور وفي أكثر من اتجاه            
  .عودة إلى طاولة التفاوض، رغم العناوين الكثيرة التي تخرج عنهيخرج عن غاية إعداد األرضية لل

الحديث العلني في هذه    . محمود عباس في القاهرة، تاله بنيامين نتنياهو، قبل أن ينتقل األول إلى الرياض            
عملية التسوية وصفقة الجنـدي     : الزيارات تمحور حول ثالثة ملفات تستأثر حالياً بواقع الحال الفلسطيني         

ملفات يجهد عباس، ومعه القاهرة، إلظهار أن الكلمة لهمـا          . سير جلعاد شاليط والمصالحة الفلسطينية    األ
يقفان موقف المتفرجين   » الدور المصري «واقع يظهر أن أبو مازن و     . فيها، رغم أن الواقع مختلف تماماً     

  .ان كلمة الحل والربط فيهاأمام المتغيرات من حولهما في هذه الملفات، التي من الواضح أنهما ال يملك
أبو مازن ال يفوت مناسبة للحديث عن مفاوضات        . »حماس«لنبدأ من صفقة تبادل األسرى بين إسرائيل و       
لكنه دائماً ما يسعى إلى الظهور بمظهر الحـريص علـى           . الصفقة، رغم إقراره بأنه ال يعلم شيئاً عنها       

ء الذين سقطوا خالل العدوان األخير علـى غـزة          شعب القطاع والعدوان عليه، ليربط بين مئات الشهدا       
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علـى قيـد    «مقارنة غير منطقية، لكنها قد تكون ضرورية إلبقاء عباس          . وبين أسر الجندي اإلسرائيلي   
  .»الملف

ومهما جرى من حديث بـين      . األمر مشابه بالنسبة إلى القاهرة، فاألخيرة لم تعد معنية بالملف إال اسمياً           
ي مبارك ورئيس الوزراء اإلسرائيلي، فإن الملف بات بعهدة وسيط ألمـاني مـع              الرئيس المصري حسن  

غير ناجعة للقاهرة، التي قد يقتصر دورها، في حال إتمام الـصفقة، علـى احتـضان                » شرفية«رعاية  
ومن المؤكّـد أن مبـارك      . لمصر في الملف الفلسطيني   » الدور التاريخي «إجراءات التنفيذ، حرصاً على     

علـى  » حماس« يبدآ منذ اآلن مناقشة إجراءات التنفيذ، وال سيما أن مصير الصفقة في يد رد             ونتنياهو لم 
  .العرض اإلسرائيلي، الذي ال تملك معه القاهرة إال االنتظار

القاهرة وعباس ال يملكان تجاهه أي قـدرة        . ملف المصالحة الفلسطينية ال يختلف كثيراً عن قضية شاليط        
تبديل مستبعد جداً، وال سيما أن أبـو        .  أرادا التوافق على تبديل الورقة المصرية      تعديل جوهرية، إال إذا   
التوقيع فرصة للتنصل من استحقاق إنهاء االنقـسام، علـى اعتبـار أن             » حماس«مازن وجد في رفض     

وحدها، التـي   » حماس«كرة المصالحة في ملعب     . االستحقاق لم يكن مرضياً عنه أميركياً وال إسرائيلياً       
  .، المضي على هدي الورقة المصرية، ولو مؤقتّاً»فتح«ان يجدر بها، إذا أرادت اختبار جدية ك

في كل األحول، فإن ملف المصالحة لم يكن ضمن جدول المباحثات المتنقلة بين القاهرة والرياض، على                
 القضية، التي ال يبـدو      اعتبار أن هاتين العاصمتين، إضافةً إلى رام اهللا، ال تملك الكثير لتفعله تجاه هذه             

  .أنها تحتل األولوية، ال بالنسبة إلى الداخل الفلسطيني وال إلى العواصم العربية
ملف يتقدم على كل ما سواه في المرحلة الحالية، بنـاء علـى رغبـات               . لم يبقَ إال ملف عملية التسوية     

الرياض، تجاهه الشيء الكثير، إال     أيضاً وأيضاً، ال يملك عباس، ومعه القاهرة و       . أميركية ال يمكن ردها   
المؤشرات كلها تدل علـى     . التراجع عن الشروط التي وضعها رئيس السلطة والتحقت بها الدول العربية          

أن هذا ما سوف يفعله أبو مازن، بمباركة من محجتي الزيارات، حتى وإن أبقت في العلن على الكـالم                   
  .لة التفاوضعن ضرورة تجميد االستيطان قبل العودة إلى طاو

على هذا األساس، بات من الممكن فهم حركة الزيارات المستعجلة التي طرأت علـى جـداول أعمـال                  
زيارات تمهيدية لم هو آت، وال سيما أن وزير الخارجية المـصري أبـدى إعجابـه                . القاهرة والرياض 

 بماهية هذه المواقـف، لكـن       لم يبلغنا أحمد أبو الغيط    . لرئيس الوزراء اإلسرائيلي  » بالمواقف التقدمية «
» التقدميـة «التعبير قد يكون كفيالً في المرحلة المقبلة بتبرير العودة إلى العملية الـسياسية بنـاء علـى                  

  .اإلسرائيلية
االنفتاح المصري على نتنياهو ال يمكن أن يكون إال بالتنسيق مع محمود عباس، الذي من المؤكّـد أنـه                   

معطيات ال شك أن العاصمة السعودية غير بعيدة        . ي شأن المعطيات الجديدة   انتقل إلى الرياض للتشاور ف    
عنها، وخصوصاً في ما يتعلق بموضوع رسالة الضمانات األميركية المستجدة على ملف عملية التسوية،              

  .بعدما جرى االتفاق عليها بين واشنطن وتل أبيب
ياسية، التي يبدو أن عبـاس ال يـستطيع         زيارات ولقاءات ومشاورات تصب في خانة إحياء العملية الس        

عملية تمثّل في األساس مبرر وجود أبو مازن على رأس هرم السلطة الفلسطينية، ألنه              . العيش من دونها  
حتى إنه لن يفلح في البقاء معتصماً فوق شجرة شروطه، بعدما           . ال يحسن غيرها وفشل في كل ما سواها       
  .على الساحةبات معزوالً عن سائر الملفات القائمة 

 بموقـف   2010ولن يطول الوقت قبل أن يدشّن عام        . أبو مازن سينزل عن الشجرة، وتبقى مطالبه فوقها       
، التي لم يعتد كثيراً على قولها، إال في مواجهـة حركـة   »ال« بكلمة 2009، بعدما طبع »نعم للتفاوض «
  .»سيترك الشجرة وحيدة«أبو مازن سينزل و. »حماس«

  31/12/2009األخبار، 
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  فتح من التحرير إلى هجوم السالم .57
  يوسف مكي

تصادف هذه األيام الذكرى التاسعة واألربعون النطالقة حركة فتح، حيث أطلقت في اليوم األول لعام 
 أول رصاصة معلنة والدة حركة المقاومة الفلسطينية المعاصرة، ولتشكل أكبر فصيل مقاوم في 1965

  .هذه الحركة
ذ بداياتها تحديات كثيرة، وجاءت والدتها عسيرة، وفي ظل ظروف بالغة التعقيد لقد واجهت حركة فتح من
وكانت المعضلة األولى التي واجهها مؤسس الحركة الرئيس الفلسطيني . بالنسبة للكفاح الفلسطيني

فالحركة جاءت في مرحلة تاريخية . الراحل ياسر عرفات ورفاقه، قد نتجت عن الطرح النظري للحركة
ا الرؤية القومية، التي ترى أن تحرير فلسطين لن يكون سوى النتيجة الطبيعية لتحقيق الوحدة سادت فيه

العربية، في حين ركزت حركة فتح على الهوية الفلسطينية، وعلى العنصر الفلسطيني في عملية 
  .التحرير

و مواجهة بين انطلقت الرؤية القومية من نظرة كلية للصراع مع الصهاينة، حيث الصراع في حقيقته ه
قوى تصبو إلى الحرية واالستقالل، وقوى تحاول تكريس سيطرتها على الوطن العربي، عن طريق 

في حين كانت حركة فتح ترى أن على الفلسطينيين أن يمسكوا بزمام . االحتالل والعبث بالمقدرات
 لها أن ترتبط بقضية المبادرة، ويقودوا بأنفسهم عملية تحرير أراضيهم، وأن عملية التحرير ال ينبغي

  .الوحدة، ألن ذلك سيؤجل خوضها إلى أجل غير معلوم
وهكذا تم النظر إلى عمليات حركة فتح من قبل معظم القيادات العربية، على أنها فعل مغامر، من شأنه 

  .الزج باألمة في مواجهة عسكرية غير متكافئة مع الصهاينة قبل أن تتوفر مستلزمات المعركة
 أفرز حقائق جديدة في عالقة النظام العربي بحركة فتح بشكل 1967ان المزلزل، عام ،لكن حدث حزير

فالمشروع الصهيوني، لم يعد مجرد خطر جاثم فوق األراضي الفلسطينية، . خاص، والمقاومة بشكل عام
د يهدد األمة في مصيرها ومستقبلها، ولكنه بتوسع كيانه الغاصب وتمدده أربعة أضعاف ما كان عليه بع

النكبة، واستيالئه على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وسيناء وهضبة الجوالن، أصبح 
  .يحتل أراضي عربية، من خارج فلسطين

 الصهيوني قد تغير جذرياً، وبشكل خاص في ما أصبح يعرف -هذا يعني أن شكل الصراع العربي 
ضامني يتبناه القادة العرب مع أشقائهم الفلسطينيين، الحقاً بدول الطوق، أو المواجهة سابقاً، من موقف ت

ومشروع تحرير مؤجل، إلى اندماج كامل بالصراع، من خالل وجود أراض محتلة لهذه األقطار في 
في هذا السياق، تغيرت األجندات العربية من الهدف االستراتيجي البعيد، رفع . قبضة الكيان الغاصب

رب حزيران بالدليل عدم قدرة النظام العربي على تحقيقه، إلى إزالة شعار تحرير فلسطين، الذي أثبتت ح
  .آثار العدوان

 ومع ما 1967وما دام الهدف الرئيس قد اختزل هكذا من التحرير الشامل، إلى التعامل مع نتائج نكسة ،
 على  التي تعاملت مع الصراع باعتباره نزاعا338ً و242وقراريها " مبادئ الشرعية الدولية"يتسق مع 

الحدود وليس قضية شعب جرى تجريده من وطنه، وصودرت هويته، وحرم من حق تقرير مصيره، فإن 
  .استراتيجية معالجة نتائج النكسة تستلزم بالضرورة إسناداً للمقاومة بهدف إزالة العدوان

حاً إلى ما ال لكن هذا اإلسناد، لم يكن موجهاً منذ البداية نحو هدف تحرير فلسطين، بمعنى أنه ليس مفتو
لقد . 1967وهو أيضاً إسناد رديف للعملية السياسية، المرتبطة بالقرارات الدولية بعد نكسة عام . نهاية

اتفق القادة العرب في مؤتمر قمة الخرطوم، الذي عقد بعد النكسة، على أن معالجة نتائج حزيران يمكن 
ومع تبني القادة العرب . ومجلس األمنأن تتم من خالل جهد دبلوماسي، وتنسيق مع األمم المتحدة 

لسياستهم الجديدة، فيما يتعلق بالصراع مع الصهاينة، أصبح حضور الفعل المقاوم مطلوباً كرديف 
  .تكتيكي لالستراتيجية السلمية الهادفة ليس إلى تحرير فلسطين، ولكن إلزالة آثار العدوان
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ية، هو الذي يتيح فهم موقف جميع األنظمة إن تبني الحلول السياسية، كبديل عن المواجهة العسكر
العربية المحاذية لفلسطين، من دون استثناء، بما في ذلك األنظمة التي أنشأت حركات مقاومة فلسطينية 
تابعة لها، في الحيلولة دون انطالق المقاومة الفلسطينية من أراضيها، حين تتعارض مع استراتيجياتها 

ن الفلسطينيين ومالحقتهم واعتقالهم أثناء تنفيذ عملياتهم العسكرية ضد الدفاعية، بل ومطاردة الفدائيي
إن تلك العمليات من وجهة نظر األنظمة السياسية ستزيد من تعقيدات الموقف وتعطل من . الصهاينة

  .الوصول إلى حلول سلمية سريعة مع العدو، تضمن استرجاع األراضي التي احتلت في نكسة حزيران
يالحظ أن حكومتي مصر وسوريا كانتا األكثر صرامة، فيما يتعلق بمراقبة حركة في هذا السياق، 

ويرجع . المقاومين الفلسطينيين، ومنعهم من االنطالق من أراضيهما لشن عمليات فدائية ضد الصهاينة
 ذلك بشكل خاص، إلى أن القيادتين المصرية والسورية عكفتا على استعادة بناء قوتهما العسكرية، مباشرة

وكانت رؤيتهما للصدام العسكري مع العدو تركز على دور الجيوش النظامية، وترى في . بعد النكسة
إن استمرار العمليات الفدائية من أراضيهما ضد . المقاومة، في أحسن األحوال، رديفا لتلك الجيوش

اكتمال اإلعداد له، الكيان الصهيوني يعني، من وجهة نظرهما التعجيل بااللتحام العسكري مع العدو، قبل 
  .من وجهة النظر المصرية، وقبل تحقيق التوازن االستراتيجي، كما تراه القيادة السورية

لم يكن متاحاً للعمل الفدائي بعد النكسة أن يؤدي دوره سوى من الجبهتين األردنية واللبنانية، وذلك يعود 
فتأثيرات النكسة هزت النظام . بشكل رئيسي إلى ضعف مقاومة أجهزتهما األمنية لحضور المقاومة

وأيضا بسبب . األردني بقوة بعد سقوط الضفة الغربية، والنزوح الكبير من غرب النهر إلى شرقه
يضاف إلى ذلك أن المقاومة . التركيبة الديموغرافية التي ترجح كفة الحضور الفلسطيني باألردن

أما لبنان، فإن . ي أعقبت حرب حزيرانالفلسطينية هي ما تبقى من جذوة أمل للعرب، في العتمة الت
ضعف مؤسسات الدولة، وتعدد مراكز االصطفاف، ووجود حاضن قوي للمقاومة الفلسطينية، نتيجة 
النتشار المخيمات الفلسطينية فيه، والدعم الذي حازته المقاومة من قبل الحركة الوطنية، قد مكن الفدائيين 

  .لمستوطنات الصهيونيةمن القيام بعمليات مسلحة من جنوبه صوب ا
 وخاصة المقاومة 1967لقد أدى النجاح المطرد للمقاومة الفلسطينية، بقيادة فتح بعد عدوان حزيران ،

البطولية في معركة الكرامة، إلى تأجيج مشاعر الدعم والتأييد للمقاومة من قبل جماهير الشعب العربي 
أعقبت النكسة، وبزت مشروعيتها الثورية، وأصبحت المقاومة عنواناً للمرحلة التي . في كل مكان

  .مشروعية نظم المواجهة، بما في ذلك األنظمة العربية التقدمية
، لم "إسرائيل"وحتى حرب االستنزاف التي مثلت ملحمة بطولية من مالحم الكفاح العربي في مواجهة 

م بها المبعوث الدولي وتزامنت مع تحركات سياسية، قا. تخرج عن إطار التحضير إلزالة آثار العدوان
جونار يارنج، واختتمت بقبول مشروع روجرز، ومن ثم رحيل القائد جمال عبدالناصر، إلى العالم 

  .اآلخر
ويمكن القول إن البلد الوحيد الذي تمتعت فيه المقاومة الفلسطينية باستقرار نسبي هو لبنان، وفي لبنان 

وخالل حقبة السبعينات، حتى . السياسية واالجتماعيةأيضاً تمكنت من بناء مؤسساتها، وتأسيس هياكلها 
 تطورت منظمة التحرير الفلسطينية، لتشمل تنفيذ مهام 1982لبيروت في صيف ،" اإلسرائيلي"الغزو 

. اجتماعية وثقافية واقتصادية، كالهالل األحمر، ودور الحضانة المعروفة ببيت الصمود وسوق الغرب
  .لسطينيين في مخيمات بيروت وصيدا وطرابلسكما تم تقديم خدمات لالجئين الف

وما يهم في هذه التفاصيل، هو البعد السياسي لتلك التطورات وصلتها بالعالقة بين النظام العربي الرسمي 
فقد أسهم حضور المقاومة الفلسطينية في لبنان، وتحالفها مع الحركة الوطنية اللبنانية، في . والمقاومة

وفي إحداث خلل كبير في توازنات القوى، في المجتمع اللبناني، . اللبنانيةتغيير الخارطة السياسية 
التوازنات التي صاحبت مسيرة هذا القطر منذ استقالله، حتى بروز إفرازات الخامس من حزيران 

فقد انتقل لبنان من بلد كانت .  كما أسهم في تغيير طبيعة الصراع بين لبنان والكيان الصهيوني1967،
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ذ النكبة، شبه محيدة في المواجهات العسكرية مع الصهاينة، إلى انهماك كامل بالصراع، ومن جبهته، من
األكثر تأثراً بتداعياته، خاصة بعد أن نقلت المقاومة الفلسطينية مقراتها إليه، واتخذت من حي الفاكهاني 

  .في بيروت، مركزاً رئيسياً
 في لبنان وانشغالها ببناء هياكلها، وتحسين ومن جهة أخرى، أثر حضور منظمة التحرير الفلسطينية

وقد أدى . األوضاع الحياتية للفلسطينيين المقيمين فيه، في تعزيز توجهاتها التي هدفت إلى تعبئتهم خلفها
فبدالً من تطوير تكتيكات . ذلك إلى تحويل اهتمام المنظمة عن هدفها الحقيقي، كحركة تحرر وطني

فاح المسلح، أهدرت جهوداً كبيرة في التعامل مع المتطلبات االجتماعية جديدة للنهوض باستراتيجية الك
وكانت نتيجة ذلك أن بدأت المنظمة في ممارسة دور الدولة داخل الدولة . واالقتصادية للفلسطينيين

وقد أدى ذلك إلى توسع كبير في الجهاز . اللبنانية، وابتعدت عن دورها األساسي كحركة تحرر وطنية
ي للمنظمة لمواجهة المتطلبات الجديدة، ولضمان استمرار المؤسسات الفلسطينية التي بنيت البيروقراط

  .حديثا
ما عالقة هذه التطورات بانتقال حركة فتح من هدف التحرير إلى ما أطلق عليه الرئيس الراحل عرفات 

  .بهجوم السالم؟ ذلك ما سوف تكون لنا معه وقفة في الحديث القادم بإذن اهللا
  31/12/2009ج، الخلي
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