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  " إلعادة الوحدة الوطنيةخر جهداًسنسترد غزة ولن ند: "45ذكرى انطالقتها الـفتح في  .1

حركة فتح  دعت  أن  رام اهللا من  وليد عوض نقالً عن مراسها1/1/2010القدس العربي، نشرت 
 45سرائيلي وذلك بمناسبة حلول الذكرى الـلى تصعيد الكفاح الشعبي المقاوم لالحتالل اإلأمس إ

  .كة والثورة الفلسطينيةالنطالقة الحر
ن انطالقة الحركة حافظت على أوشددت أمانة سر اللجنة المركزية لحركة فتح في بيان صحافي على 

ن الرصاصة التي أطلقتها الحركة في انطالقتها في الفاتح من إ: القضية الفلسطينية، وقالت في بيانها
ن أن شعب صاحب هوية وصاحب حق و عزز حقيقة أن الفلسطينيي1965عام ) يناير(كانون الثاني 

  .القضية الفلسطينية هي قضية شعب يقاتل من أجل استرداد أرضه ليبني عليها وطناً حراً مستقالً
أن فتح سارعت إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، لتصبح الوطن المعنوي : وأضاف البيان

رعي الوحيد المعبر عن همومه وتطلعاته، للشعب الفلسطيني وإطاره الوحدوي المقاتل، والممثل الش
مستردة بذلك القرار الوطني الفلسطيني من أروقة السياسات العربية المتناقضة، ودهاليز المنظمات 
الدولية، لتضعه في مكانه الصحيح حيث المؤسسات الشرعية، صاحبة الحق في تقرير مصير الشعب 

  .الفلسطيني
ن السيد الرئيس المنتخب محمود عباس اتبع سـياسـة تنفيذ إ: ئالواشاد البيان بالرئيس محمود عباس قا

االلتزامات الفلسـطينية، وخاضت منظمة التحرير الفلسـطينية بقيادته مفاوضات شاقة لم تثمر عن تقدم 
حقيقي، ألن الجانب اإلسرائيلي رفض تنفيذ أي من التزاماته، بل وتابع استيطانه غير آبه بمناشدات 

ي بأسره لوقف االستيطان ما أوصل عملية السالم إلى طريق مسدود، ولم يكن أمام القيادة المجتمع الدول
الفلسطينية سوى أن تعلن ذلك بكل ثقة وجسارة، وأن تربط استئناف عملية السالم بالوقف الفعلي والكامل 

دول لالستيطان في األراضي الفلسطينية، وخاصة في القدس، وبتحديد مرجعية واضحة للتفاوض بج
  .زمني محدد، غير آبهة بالضغوط الهائلة التي مورست عليها

إن القضية الوطنية الفلسطينية أصيبت بضربة قاصمة، على يد : وهاجمت فتح حركة حماس، وقالت
، فأطاحت بالسلطة الشرعية، وأحكمت 2007حماس التي خططت ونفذت انقالبها الدموي في غزة عام 

ياة الدستورية، وحظرت األنشطة الوطنية، والحقت مناضلي الحركة سيطرتها على القطاع، وعطلت الح
وفصائل الثورة الفلسطينية كافة، فاعتقلت المئات وأطلقت النار على عدد كبير منهم، واتبعت سياسات 
طائشة ومغامرة مع حرصها المبالغ فيه على تقديم ما يثبت استعدادها للتفاهم مع إسرائيل على حل مؤقت 

  . مشروع الوطني ويلغي احتمال االستقالل الوطني الكامل في المستقبليجهز على ال
 أضافت فتح أمانة سر اللجنة المركزية لحركة أن )آي.بي.يو(نقالً عن  1/1/2010الخليج، وأوردت 

نجدد التأكيد على أن فتح لن تدخر جهداً من أجل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، "، هابيانفي 
  ".ع غزة من أيدي من اتخذوه رهينةواسترداد قطا

يشدد على المهام "بيان إن الحركة تؤكد على البرنامج الذي أقره المؤتمر العام السادس، الذي الوقال 
الكفاحية في هذه المرحلة، ورسم لها خطين، أولهما تصعيد الكفاح الشعبي المقاوم لالحتالل مقتديا 

عزيز التحرك على المستوى الدولي لمالحقة إسرائيل بنموذج بلعين ونعلين والمعصرة وغيرها، وت
 ."وعزلها دوليا، وإرغامها على االستجابة للشرعية الدولية
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صادر البيان ، أن الرام اهللا من  كفاح زبوننقالً عن مراسلها  1/1/2010 الشرق األوسط، وأضافت
 الذي أقره المؤتمر العام ن الحركة تؤكد على البرنامجأوضح أ،  لفتحجنه المركزيةللاعن أمانة سر 
يشدد على المهام الكفاحية في هذه المرحلة، ورسم لها خطين، أولهما تصعيد الكفاح "السادس، الذي 

الشعبي المقاوم لالحتالل مقتديا بنموذج بلعين ونعلين والمعصرة وغيرها، وتعزيز التحرك على المستوى 
 ."لى االستجابة للشرعية الدوليةالدولي لمالحقة إسرائيل وعزلها دوليا، وإرغامها ع

الكفاح الشعبي يعني "، أن "الشرق األوسط"أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لفتح، أوضح لـ
مواجهة إسرائيل عبر المظاهرات واالحتجاجات في كل نقاط التماس معها، عند الجدار والمستوطنات 

تح أسقطت خيار الكفاح المسلح، قال مقبول وردا على سؤال عما إذا كان يعني هذا أن ف. "وفي القدس
هذا خيار لم يسقط، وأقر في المؤتمر العام السادس، وأقرته الشرعية الدولية كذلك، وهو أحد الخيارات "

لكن العودة إلى خيار الكفاح المسلح، بحاجة إلى دراسة متأنية وتدقيق، وإلى إقراره أوال في .. الممكنة
 ."ستراتيجي بحاجة إلى فهم الواقع جيداهذا قرار ا.. مؤسسات الحركة

  
   في حماس إلنهاء االنقالب"المتنورين والوطنيين" يدعو عباس .2

قال الرئيس :  كفاح زبون- رام اهللانقالً عن مراسلها في  1/1/2010الشرق األوسط، نشرت 
لكن ليس الفلسطيني محمود عباس إن حركة حماس أبلغت السلطة أنها مستعدة للتوقيع على المصالحة و

 النطالق حركة فتح 45 في مصر، وأضاف أبو مازن في خطاب ألقاه في رام اهللا بمناسبة الذكرى الـ
سنتان ونصف ومصر تسعى من أجل المصالحة، ورغم أنه كانت لدينا بعض المالحظات ومن .. تعبنا"

فوجئنا بأن حماس أجل المصلحة الوطنية وحرصا على جهود مصر فإننا قبلنا بالوثيقة ووقعنا عليها، و
قالت لدينا مالحظات وبدأت هذه المالحظات بتقرير محمد غولدستون ثم وضعوا مجموعة من 
المالحظات، فقالت لهم مصر تعالوا وقعوا وسنأخذ بعين االعتبار مالحظاتكم، لكنهم رفضوا وأصروا، 

، وتابع القول "في مصروأرسلوا لنا بشكل رسمي، يقولون نحن مستعدون للتوقيع على الوثيقة ولكن ليس 
نحن رفضنا ومصممون على أن يكون التوقيع .. لم تكن القضية قضية مالحظات لكنها في مكان التوقيع"

 ."في مصر
هذا هو "  على الورقة المصرية والذهاب إلى االنتخابات، قائالًودعا أبو مازن حماس للتوقيع فوراً

، وأعلن أن السلطة ذاهبة نحو استكمال "راتهالطريق األمثل، حتى يقول الشعب كلمته ويحدد خيا
وطالب عباس قيادات حماس . االنتخابات لكل المنظمات والهيئات والبلديات بعد انتخابات فتح والمنظمة

قوموا مسؤولية نتائج " إنهاء االنقالب، وقال لهم "وبالذات المتنورين والوطنيين، الذين يعرفون الحقيقة"
  ."الفعل على تصريحاتكم وأفعالكم، وقوموا كم تكسب إسرائيل من االنقساماالنقالب، وقوموا ردود 

اقترحوا علينا " من حماس بالتمديد للمجلس التشريعي والرئاسة، وقال وأعاد تأكيد أنه رفض اقتراحاً
مش .. نحن جادون"وأضاف . " سنين للمجلس التشريعي والرئاسة فقلنا كال10ًبشكل رسمي التمديد 

واتهم أبو مازن حماس بأنها أصبحت اليوم ضد الصواريخ العبثية، . "حنمطط وال بنتكتكحنمدد وال 
وبدأوا يمنعون ويضربون كل من يحاول أن يقوم بعمل مقاوم لدرجة شهد لهم رئيس األركان "

 ."اإلسرائيلي، غابي اشكنازي، شهادة شعرية، وقال نحن قمعنا حماس وهي تقمع باقي الناس
ما هو الفرق اآلن بين مواقفنا السياسية ومواقف حماس؟ إذا تكلم العالم معهم سيقبلون، "وتساءل أبو مازن 

ال يوجد اختالف ال على العقيدة وال على السياسية وال على المقاومة، وال يريدون التوقيع على 
ي تسعى إن اإلمارة المتأسلمة الت"، وقال "إسرائيل" واعتبر أن التوتر مع مصر ال يخدم سوى "مصالحة؟

 ."لها حماس في غزة تصب في المشروع اإلسرائيلي
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أثبتت الثورة أن هذا الشعب ال تثنيه جراحه "، وقال " عاما من النضال45عن "وتحدث أبو مازن 
ومعاناته عن النهوض كطائر الفينيق، من أجل تحقيق حلمه بالحرية وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها 

 ."194عليه لقضية الالجئين كما ورد في المبادرة العربية والقرار القدس درة التاج، وحل متفق 
إن قول أوباما "وشدد أبو مازن على ضرورة التمسك بما صرح به الرئيس األميركي باراك أوباما، وقال 

بأن إقامة الدولة الفلسطينية مصلحة حيوية أميركية كالم مهم، وعليهم أن ينفذوا هذا الكالم ال أن يكون 
 ." في الهواءكالما

 فلسطينيين 6الرئيس عباس وصف اغتيال ، أن )آي.بي.يو (نقالً عن وكالة 1/1/2010الخليج، وأضافت 
، لكنه حذر من الوقوع في الفخ اإلسرائيلي "الحقير"برصاص جيش االحتالل في نابلس وغزة بالعمل 

" ة المقاومة المشروعةنحن مع حق الشعب الفلسطيني في ممارس"الرامي الستدراج ردود عنف، وقال 
المسيرات السلمية (محدداَ شكل هذه المقاومة بأنها على غرار ما يجري في نعلين وبلعين والقدس 

وشدد على  ".هذا حقنا ونحن نمارس حقنا في إطار القانون الدولي"، أضاف )واالعتصامات الشعبية
نريد دولتنا في "توطنين، وقال رفض العودة لمربع العنف وتنفيذ هجمات ضد قوات االحتالل أو المس

 فلنثق بأنفسنا وال ننجر لجوقة المزايدين وأصحاب الشعارات ويتملكنا اليأس ونقدم على 1967حدود 
  ".أشياء غير محسوبة

حماس بتعطيل إعمار غزة التي تعهد باستمرار توفير رعايتها وتوفير احتياجاتها، الفتاً إلى عباس واتهم 
من ميزانيتها للقطاع، وتعهد بالعمل % 58 ألف موظف في غزة وتخصص 77أن السلطة تدفع رواتب 

  .على متابعة تقرير غولدستون من أجل تقديم مجرمي الحرب اإلسرائيليين للمحاكمة الدولية
  

  نجحنا في التغلب على مخططات االحتالل وسنلتقي في المسجد األقصى قريباً: هنية .3
ومة الفلسطينية أن صمود الفلسطينيين داخل األراضي المحتلة  أكد إسماعيل هنية رئيس الحك:بيت حانون
 يعزز صمود الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مشددا على أن الشعب الفلسطيني 1948منذ عام 

  .سيلتقي مجددا في القدس محررةً
ينيي األراضي وقال هنية في كلمة له عبر الهاتف خالل االعتصام الذي نفَّذه مئات المواطنين من فلسط

  والمتضامنين األجانب على الجانب الصهيوني من معبر بيت حانون يوم الخميس1948المحتلة منذ عام 
نعتز بالمواطنين الفلسطينيين في : "، بالتزامن مع مظاهرة في الجانب الفلسطيني من المعبر)31-12(

شاركين في االعتصام وإلى قادة ، وتوجه بالتحية إلى الم" الذين جاؤوا للتضامن معنا48مناطق 
 .الفلسطينيين العرب داخل األرض المحتلة، وعلى رأسهم الشيخ رائد صالح

صمود الفلسطينيين في الداخل يعزز صمودنا، ونحن نجحنا في التغلب على مخططات "وأضاف أن 
 ". االحتالل، وواثقون بأننا سنلتقي في المسجد األقصى والقدس التي ستبقى عربية إسالمية

  ".القطاع مشتاق جدا إليكم، وسنلتقي في القدس قريبا إن شاء اهللا: " حديثه إلى المعتصمينوتابع موجهاً
 31/12/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
  سيقادون يوماً إلى المحكمة لمحاكمتهم كمجرمي حرب" إسرائيل" قادة :النونوطاهر  .4

 إلى سيقادون يوماً "إسرائيل" المقالة طاهر النونو إن قادة  قال الناطق باسم الحكومة: فتحي صباح-غزة 
وأضاف أن . المحكمة لمحاكمتهم كمجرمي حرب على الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب الفلسطيني

الشعب الفلسطيني سيبقى، وسيزول من ارتكب في حقه الجرائم، وإن هذا الشعب سيواصل العمل للزج 
  . في السجون بعد تقديمهم للمحاكم الدوليةبمجرمي الحرب اإلسرائيليين

  1/1/2010الحياة، 
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   مليون دوالر540 بمبلغ 2010التشريعي يقر موازنة  .5
الخميس  (أقر المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الخاصة التي انعقدت اليوم: رائد أبو جراد_ غزة 

 مع التعديالت الذي تقدمت به 2010ة  بمدينة غزة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالي)31/12
  .لجنة الموازنة والشؤون المالية وذلك بأغلبية األعضاء

 بمبلغ وقدره 2010وأكد النائب في المجلس التشريعي جمال نصار أن المجلس التشريعي اقر موازنة 
يأتي وفق وقال نصار رئيس لجنة الموازنة المالية في المجلس أن إقرار الموازنة  . مليون دوالر540

وأضاف نصار في تصريح  . القادم، الفتاً إلى أنها ركزت على البعد االجتماعي2010خطة اإلنفاق لعام 
 لها عدة توصيات وهناك تقرير عام لكافة التوجهات 2010موازنة عام " ":الرسالة نت"خاص لـ

  ".تكاملةوقطاعات الحياة المختلفة ولكل الوزارات وتسعي لدمج وحدات ولها خطة شاملة وم
هناك أرقام " :وأشار إلى أن الموازنة أعطت أولويات اإلنفاق لوزارتي الصحة والتعليم، مستطرداً

  ". ساعة القادمة24وتوجهات سيتم نشرها ضمن تقرير لجنة الموازنة المعدل خالل الـ
  1/1/2010الرسالة نت، 

  
  ةبافتتاح كلية للشرط" الضربة األولى"لحكومة المقالة تحيي ذكرى ا .6

وقال  . الحكومة المقالة في قطاع غزة بافتتاح الكلية الشرطية األولى من نوعها في القطاع احتفلت:غزة
وزير الداخلية في الحكومة فتحي حماد إن الضربة الجوية اإلسرائيلية التي استهدفت ضباط ومقار 

  ".ذزادتنا عزيمة وإرادة أقوى من الفوال"الشرطة في اللحظة األولى للحرب ضد غزة 
وأضاف حماد خالل حفل افتتاح الكلية الشرطية، أمس، أن االحتالل سعى بقصفه لمقار وزارة الداخلية 

لكنها استطاعت أن تواصل وتثبت قدرتها على "والوزارات األخرى، أن يشل أركان الحكومة في غزة، 
نوا يبنون جدارا فوالذيا نعتقد أن النصر قادم بإذن اهللا، وإن كا: "وقال ".الدفاع عن الشعب الفلسطيني

  ". ستنكسر، نقول لهم إننا صامدون وماضون في طريقنا ولن نلين ونستكينإرادتنااعتقادا منهم أن 
المقاومة الفلسطينية استطاعت القفز عن الحصار، وتصنع أسلحتها بنفسها، وتتفوق على "وأكد حماد أن 

  ".مة والشعباالحتالل، ولن يقف الجدار عائقا أمام المقاومة والحكو
  1/1/2010الخليج، 

  
   بهدف معرفة مكان شاليط يفشل مخططاً الختطاف قيادي من القسام الداخليمنجهاز األ: غزة .7

" الشاباك" كشف جهاز األمن الداخلي التابع للحكومة الفلسطينية المقالة عن إحباط مخطط لجهاز :غزة
ذراع العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة اإلسرائيلي الختطاف أحد قادة كتائب عز الدين القسام ال

  .بهدف الوصول إلى معلومات حول مصير الجندي الصهيوني األسير جلعاد شاليط
واتهم جهاز األمن الداخلي عدداً من أفراد األجهزة األمنية السابقة التي كانت تتبع لحركة فتح بمساعدة 

 األسير في غزة، والتواصل بطريقة أو في جمع المعلومات عن مكان احتجاز الجندي" الشاباك"جهاز 
  . بأخرى مع االحتالل من خالل التنسيق األمني

الشاباك معنيٌّ بشكل كبير بالحصول على معلومات عن : "اهللا مدير في جهاز األمن الداخلي وقال أبو عبد
ت لكسر مكان شاليط بالكثير من اإلجراءات، وأعتقد أن الحرب األخيرة التي جاءت ضمن هذه اإلجراءا

اهللا أنه تم ضبط مجموعة بسيطة  وكشف أبو عبد". شوكة حماس والحصول على مكان شاليط وضبطه
مكونة من عدد من العمالء قاموا باستئجار منزل وسيارات في مكان ما قريب من المنطقة الشرقية في 

ين بهدف اختطاف جنوب القطاع، وكانوا يعدون الختطاف قائد في كتائب القسام وقاموا بإعداد خطة لكم
هذه الخطة كانت جاهزة تماما بكل "وأوضح أن  .هذا القائد ثم تحويله إلى الجانب اإلسرائيلي للتحقيق
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أبعادها، وتم بحمد اهللا رب العالمين تفكيك هذا العمل تماما، وهذه الخطة كان لها امتداد لما حصل مع 
  ".خطف األسير مهاوش القاضي من محافظة رفح جنوب القطاع

  1/1/2010لعرب، قطر، ا
  

  "يوم وفاء للصحفي الفلسطيني" تعلن اليوم األخير من كل عام المقالةحكومة ال .8
 ديسمبر من كل / أعلنت حكومة الوحدة الوطنية المقالة بغزة يوم الحادي والثالثين من كانون أول:غزة
ل الحرب األخيرة على غزة تقديراً لجهود الصحفيين الفلسطينيين خال" يوم وفاء للصحفي الفلسطيني"عام 

  .والتي سقط فيها خمسة شهداء من الصحفيين
جاء ذلك خالل االحتفال الذي نظمه المكتب اإلعالمي الحكومي ووزارة اإلعالم في غزة يوم الخميس 

  ".تكريما للصحفيين الفلسطينيين ووفاء لهم ولجهودهم خالل الحرب) "31/12(
  31/12/2009 قدس برس،

 
  خير بشأن صفقة التبادل األ"سرائيلإ"مقترح تحفظ على حثات سرية في دمشق وتحماس تختتم مبا .9

معلومات وردت  أن هناك :شرف الهور أغزةنقالً عن مراسلها من  1/1/2010القدس العربي، نشرت 
يام في العاصمة السورية ن قيادة حركة حماس التي اختتمت اجتماعات دارت ألتفيد بأ "القدس العربي"

سرى، بأن الحركة قررت عدم سرائيل االخيرة على صفقة تبادل األإد موقفها من مقترحات دمشق لتحدي
  قبول مطالب تل ابيب باستثناء عدد من السجناء من الصفقة

ن وفد حماس من غزة المكون من الدكتور محمود فإ من مصدر مطلع "القدس العربي"وبحسب ما علمت 
نهما ايضا سيبلغان المسؤولين ألماني برد الحركة، وسيط األالزهار والدكتور خليل الحية سيبلغان الو

منيين المصريين الذين يتوسطون ايضا في الصفقة بذات الرد، خالل توقفهم في القاهرة اثناء عودتهم األ
ن رد حماس سيحمل استفسارات جديدة تطلب من قادة تل ابيب االجابة ألى إشار الوفد أو. الى غزة

 تأكيدا على موقف الحركة المطالب باالفراج عن جميع االسرى الواردة اسماؤهم عليها، مع تضمنه ايضا
بدت موافقة أخير على بنود كد ان اسرائيل تراجعت في ردها األأفي صفقة التبادل، خاصة ان المصدر 

ن رد قيادة أد أكن يكون موقف حماس يحمل رفضا التمام الصفقة، وأونفى . عليها في وقت سابق
  .تفاق على استمرار عملية التفاوضالحركة اال
عاد، مساء أمس، إلى قطاع  وفد حركة حماس أن :غزةمن  1/1/1010صحيفة فلسطين، وأوردت 

غزة عبر معبر رفح الحدودي قادماً من سوريا بعد إجراء مشاورات مع قيادة الحركة لبحث المقترح 
 .اإلسرائيلي األخير حول صفقة تبادل األسرى

إنه يصعب الخوض في الحديث عن الملفات : "معبر في تصريحات صحفيةالوصوله وقال الزهار لدى 
وأكد أن حركته لم تغلق الباب أمام صفقة ". الجدار الفوالذي"و" المصالحة"و" شاليط"الثالثة الشائكة وهي 

ال تزال تجري مشاورات بين قياداتها، وستعلن موقفها خالل المرحلة "تبادل األسرى، موضحاً أنها 
 .وأشار إلى وجود تحفظات على المقترح اإلسرائيلي والذي تسلمته الحركة عبر الوسيط األلماني. لمقبلةا
  

  خطاب عباس محاولة لدق األسافين بين مصر وحماس وإفالٌس سياسيٌّ وأخالقيٌّ: البردويل .10
حركة  القيادي في ، صالح البردويل.د، أن غزةمن  31/12/2009 المركز الفلسطيني لإلعالم، نشر

محاولة لدق األسافين بين مصر وحماس، ويعكس حالة " عباس هو  محمودرئيسال أكد أن خطاب ،حماس
  ".اإلفالس السياسي واألخالقي التي وصل إليها

إن عباس فقد في : "أمس" المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال البردويل، في تصريحٍ خاصٍّ أدلى به إلى 
امجٍ سياسيٍّ له مالمح فلسطينية، مكتفيا بالبكاء أمام االحتالل حتى خطابه القدرة على التعبير عن برن
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هذا : "وأضاف". يتعطَّف عليه بتجديد المفاوضات؛ فخطاباته الكاذبة والمتكررة جعلت الناس تمل منه
الرجل يمتهن الكذب، وحاول تسويقه بخفة ظلٍّ أمام مجموعة من المفلسين، يستطيع كل طفل فلسطيني 

 ". لرد عليها؛ فخطاباته تفتح ديوانًا للضحك والتهريج بعد فشله في طريق التسوية مع االحتاللتمييزها وا
للتوقيع على وثيقة وطنية، " إسرائيل"وأوضح البردويل أن عباس لم تصدر إليه اإلشارة ال من أمريكا وال 
 . بل أراد التوقيع على وثيقة بموجبها يريد توريط حركة حماس ليس إال

 ال يملك أي خطوة سياسية بعد فشل مفاوضاته العبثية مع -على الصعيد السياسي-أن عباس "وأضاف 
 . من أرض فلسطين% 80االحتالل وفشل مشروع التسوية الذي بدأه بالتنازل عن 

ووصف البردويل ادعاء عباس أن حماس عرضت عليه تمديد والية المجلس التشريعي والرئاسة لمدة 
فهي تمثل األغلبية في "، مشيرا إلى أن حماس ال تحتاج منه ذلك؛ "بة الكبيرةالكذ"عشر سنوات بـ

 ". المجلس التشريعي الفلسطيني؛ فهو الذي يطلب أن نمدد له، ولن يكون ذلك؛ فعباس يقلب الحقائق
ولفت أن خطاب عباس يأتي متزامنًا مع الذكرى األولى للحرب اإلجرامية التي شنها االحتالل على قطاع 

ة ليؤكد تورطه المباشر في الحرب الصهيونية على القطاع عبر تشويهه المستمر للمقاومة ووصفها غز
 ".العبثية"بـ

البردويل نفى أن تكون حماس عرضت ، أن )آي.بي.يو(نقالً عن وكالة  1/1/2010الخليج، وأوردت 
علومة ليس لها أي على عباس التوقيع على الورقة المصرية في دولة أخرى، وشدد على أن هذه الم

  .صحة على أرض الواقع
  

  أبو زهري يستبعد شن حرب إسرائيلية شاملة على غزة .11
 حرباً شاملةً على "إسرائيل"حماس، أن تشن حركة  المتحدث باسم ،استبعد سامي أبو زهري :خانيونس

تيجياً بالنسبة قطاع غزة، مؤكداً أن الحركة مستعدة لكافة االحتماالت، وأن المقاومة تشكل خياراً استرا
إنه وبعد عام من : " أبو زهري، خالل لقاء جماهيري في مسجد الصحوة اإلسالمية بخانيونسقالو .لها

إن : " وأضاف."الحرب اإلسرائيلية نقول إن الحرب فشلت بكل معنى الكلمة ولم تحقق أياً من أهدافها
لقائمون عليها؛ فهي حرب يشنها السبب الرئيسي للحرب هو العقيدة والمنهج الذي يحمله أهل غزة وا

 .أعداء اإلسالم الجتثاث المشروع اإلسالمي وأتباعه من هذا البلد
وحول ملف الجندي األسير جلعاد شاليط، ذكر أبو زهري أن الحديث يجري في التفاصيل وما يهم 

فة فاالحتالل يستطيع كل يوم اعتقال العشرات في الض"الحركة هو نوعية األسرى المفرج عنهم، 
إن الحركة حريصة على إنهاء معاناة األسرى الذين طالت معاناتهم وليس لهم أمل ": وقال". الغربية

 ".بالخروج من السجن إال بالتبادل
 1/1/1010صحيفة فلسطين، 

  
  ضاحية بيروت الجنوبيةتوقيف عنصري حماس الجريحين على ذمة التحقيق في انفجار  .12

 االنفجار الذي وقع في مرآب قرب مكتب لحركة حماس في حارة اسفرت التحقيقات األولية في: بيروت
  .ليل السبت الماضي، عن توقيف العنصرين الجريحين) ضاحية بيروت الجنوبية(حريك 

وأمر مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي رهيف رمضان الذي يشرف على 
توقيفهما على ذمة التحقيق، فنقل احدهما الى سجن التحقيقات األولية التي تجريها الشرطة العسكرية، ب

  .الشرطة العسكرية والثاني الى المستشفى العسكري لمتابعة عالجه ووضعه تحت حراسة أمنية مشددة
توقيف العنصرين على ذمة التحقيق، يأتي في ضوء "وقالت مصادر مطلعة على مجريات التحقيق إن 

  ."من معلومات حول االنفجارنتائج التحقيق األولي وما تم استقصاؤه 
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المعطيات التي "ن ألى إورفضت المصادر الكشف عما أفاد به الجريحان اثناء استجوابهما، لكنها لمحت 
  ."توافرت للتحقيق استدعت توقيفهما

القاضي رمضان طلب من الشرطة العسكرية االستماع الى مزيد من الشهود من "ن أوأوضحت المصادر 
. "دت االنفجار وكذلك سماع عناصر المركز التابع للحركة الذي وقعت فيه الحادثةسكان المحلة التي شه

التحقيق لم يسقط فرضية ان تكون العبوة التي انفجرت موضوعة "وأكدت المصادر في الوقت نفسه، أن 
التحقيق يعمل على فرضيات أخرى ومنها ان تكون العبوة موجودة اصالً في «، مشيرة الى ان »في طرد

  ."ان الذي انفجرت فيه او تم احضارها الى المكان المذكورالمك
وتوقعت المصادر ان ينتهي التحقيق األولي في الحادثة مطلع األسبوع المقبل على أن يودع لدى رمضان 
إلى ذلك، أعلنت حماس في بيان امس، أن ممثلها في لبنان اسامة حمدان تلقى برقية عزاء من رئيس 

ان الدولة اللبنانية مصممة على كشف مالبسات هذه الحادثة المؤلمة "، مؤكداً الجمهورية ميشال سليمان
  . "بما يعزز األمن واالستقرار في لبنان

  1/1/2010الحياة، 
  

  "استجابة مصرية لضغوط خارجية"بناء الجدار الفوالذي مع غزة : حزب التحرير .13
فوالذي على طول حدودها مع قطاع قال حزب التحرير اإلسالمي في فلسطين، إن بناء مصر للجدار ال

واعتبر باهر صالح، عضو المكتب اإلعالمي للحزب، في  ".يأتي استجابة مصرية لضغوط خارجية"غزة 
نسخة منه، الحديث عن بناء الجدار الفوالذي بأنه شأن مصري داخلي " قدس برس"بيان مكتوب وصل 

ين مسؤولية كل البالد اإلسالمية، وأي محاولة محنة أهل غزة وأهل فلسط"، مشيراً إلى أن "مغالطة كبيرة"
  .، كما قال"للتهرب من هذه المسؤولية أمر غير مقبول وال مبرر

إن حرص النظام المصري على بناء الجدار الفوالذي، يأتي استجابة للضغوط األمريكية : "وتابع
 حثيث منذ مؤتمر شرم واإلسرائيلية المتنامية من أجل حفظ أمن إسرائيل، وهو ما بدأت به مصر بشكل

، من أجل فرض حصار تسليحي على 1860الشيخ العربي األوروبي الذي جاء بعد قرار مجلس األمن 
  .، وفق قوله"غزة

  31/12/2009قدس برس، 
  

  من أنصار حماسأربعةأمن الضفة يعتقل  .14
 من أنصار حركة اعتقلت األجهزة األمنية التابعة لسلطة رام اهللا، أول من أمس، أربعة: الضفة الغربية

 .حماس، في محافظات الخليل وجنين وطوباس وقلقيلية بالضفة الغربية
 1/1/1010صحيفة فلسطين، 

 
  خاصةالقوات الشتبك مع وألوية الناصر ت ...نشطاء فلسطينيون يطلقون قذيفة على النقب .15

ع غزة ليل طلقوا من قطاأن نشطاء فلسطينيين أسرائيلي إعلن متحدث عسكري  أ: اشرف الهور-غزة 
  .االربعاء قذيفة هاون على منطقة المجلس االقليمي اشكول الواقع في النقب الغربي

  .واشار الى ان القذيفة سقطت في منطقة خالء دون ان يؤدي انفجارها الى وقوع اصابات او اضرار
االشتباك  الجناح العسكري لحركة المقاومة الشعبية، مسؤوليتها عن ،وتبنت كتائب الناصر صالح الدين

  . التوغل في متطقة حدودية شمال قطاع غزةتمع قوة اسرائيلية خاصة حاول
  1/1/2010القدس العربي، 
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  التنسيق األمني مع السلطة قلّص العمليات الفدائية الفلسطينية": الشاباك" .16
نخفاضاً ا "2009لعام " الشاباك"أظهر التقرير السنوي لجهاز المخابرات اإلسرائيلي الداخلي : الناصرة
في عدد العمليات الفدائية الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية، مقارنة مع السنوات الماضية، جراء " كبيراً

  .التنسيق األمني المتواصل مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية
وذلك "وجاء في التقرير أنه سجل انخفاض كبير في عدد العمليات الفدائية المنطلقة من الضفة الغربية، 
، على "بفضل عمليات جيش االحتالل إلى جانب نشاطات األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية

  .حد قوله
 في المائة من العمليات ضد المستوطنين في القدس المحتلة، تتمثل بإلقاء حجارة وزجاجات 90  وذكر أن

  .حارقة اتجاه قوات الجيش وسيارات المستوطنين
؛ فإن انخفاض حجم العمليات أدى إلى انخفاض في عدد القتلى اإلسرائيليين، حيث "الشاباك"ووفقا لتقرير 
 36 قتلى خالل الحرب على غزة، مقابل مقتل 9 خمسة عشر إسرائيلياً، من بينهم 2009قتل في العام 
  خالل الحرب على غزة185إسرائيلياً من بينهم ) 234 (2009، كما جرح في عام 2008قتيل في عام 

  . إسرائيليا579ً جرح 2008وفي عام 
  31/12/2009 قدس برس

  
  نتنياهو يقترح عقد قمة مع عباس في مصر .17

أن رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو ، أمس، إسرائيليونأكد مسؤولون  : رويترز- القدس المحتلة
بيل الستئناف محمود عباس تستضيفها مصر كس" المنتهية واليته"اقترح عقد قمة مع رئيس السلطة 

 .محادثات التسوية المتوقفة
طرحت عقد قمة سالم مع عباس تستضيفها مصر أثناء ) إسرائيل(إن : " لرويترزإسرائيليوقال مسؤول 

 .بينما أكد مسؤول آخر أن نتنياهو طرح فكرة عقد القمة، "محادثات نتنياهو مع مبارك
نأمل : "األربعاءالمتحدث باسم نتنياهو يوم وقال مارك ريجيف . ولم يصدر أي تعليق من مكتب نتنياهو

 ."أن نشهد بالفعل استئناف المحادثات مع الفلسطينيين في المستقبل القريب
 1/1/1010صحيفة فلسطين، 

  
   مليون دوالر للبلدات حول غزة5.12نتنياهو يخصص  .18

تز، على الحكومة في يعرض رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية يوفال شتاين: لندن
كمساعدات )  مليون دوالر50.12( مليون شيكل 190اجتماعه األسبوعي بعد غد، خطة لتقديم ما قدره 

وسيوزع هذا المبلغ على تعزيز المرافق والمؤسسات التعليمية والخدمات . للبلدات المحيطة بقطاع غزة
تخصص لحماية المؤسسات التعليمية  مليون شيكل س150ووفق للخطة فإن . االجتماعية وقطاع الصناعة

 .في المنطقة
  1/1/2010الشرق األوسط، 

  
  "ديمااك"رفض ليفني يعني أنها خائفة من تهديدي لرئاستها لـ: موفاز .19

 أمس طلبا من منافسها "إسرائيل"المعارض في " ديمااك"رفضت تسيبي ليفني رئيسة حزب : لندن
 . موعد انتخابات مبكرة الختيار زعيم جديد للحزبوخصمها ونائبها في الحزب شاؤول موفاز، بتحديد

وجاء رفض ليفني ردا على دعوة من وزير الدفاع األسبق موفاز، للقاء من أجل االتفاق على موعد 
 .لالنتخابات
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وأضاف في بيان أن . من التهديد الذي يشكله على قيادتها" إن رفض ليفني يعني أنها خائفة: "وقال موفاز
وفي دعوته لعقد لقاء مع ليفني أصدر ". اكاديمقارها للقيادة سيقودان إلى انقسام في تردد ليفني وافت"

بعد أقل من عام على اختيارها رئيسة للحزب فإن نحو نصف أعضاء "المتحدث باسم موفاز بيانا جاء فيه 
ذي يجب أن ندع الجمهور هو ال"وأضاف البيان ".  يتفاوضون مع أحزاب أخرى لالنضمام إليهااكاديم

 . ليفني فشلت في قيادتها للحزب "وتابع أن ". يقرر بين نقاط ضعف ليفني وتكبرها وبين قيادة موفاز
فإن نحو ثلث . تبدو معدودة" اكاديم"لكن وفق استطالع للرأي أجرته اإلذاعة اإلسرائيلية فإن أيام زعيمة 

وبين .  منصب رئيس الوزراء يعتقدون أن ليفني قد ال تكون مناسبة لشغل، حسب االستطالع،الناخبين
وحسب االستطالع . االستطالع أن الحزب سيفقد الكثير من قوته إذا ما أجريت االنتخابات العامة قريبا

 7" اكاديم" مقعدا في الكنيست أي بزيادة مقعدين، بينما يفقد 29فإن حزب الليكود الحاكم قد يحصل على 
ل بيتنا لليهود الروس بزعامة وزير الخارجية ويعطي االستطالع حزب إسرائي. 29مقاعد من أصل 
وأما حزب العمل فلن يحصل على أكثر .  مقعدا أي بزيادة مقعد عن وضعه الحالي16افيغدور ليبرمان 

 ). مقعدا في الكنيست الحالي13( مقاعد 9من 
" اكاديم"وفق االستطالع، جهود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلدخال " اكاديم"من أعضاء % 36ويؤيد 

 .في الحكومة
 1/1/2010الشرق األوسط، 

  
   يطالب بمحاكمة النائب الصانع عقب خطاب لهنية عبر هاتفهاالحتالل .20

 واتهم ،48ـ الصهيوني حملة على قادة فلسطينيي ال" الكنيست"شن عدد من أعضاء  :القدس المحتلة
، لتمكينه رئيس "اإلرهاب "مسؤول إسرائيلي رئيس الحزب الديمقراطي العربي طلب الصانع بمساندة

ودعا . الحكومة المقالة إسماعيل هنية من التحدث للمتظاهرين على حاجز بيت حانون بهاتفه المحمول
وزير الشرطة اإلسرائيلي يتسحاق أهرونوفتش المستشار القضائي للحكومة بفتح ملف تحقيق مع الصانع 

بتجاوز الخطوط الحمر، وطالب " ت اليهوديالبي"زفولون أورليف من حزب " الكنيست"الذي اتهمه عضو 
  .بفتح ملف تحقيق جنائي ومحاكمته

اإلرهابي هو من اقترف جريمة القتل والدمار "، إن "الخليج"ـواستخف الصانع بهذه التهديدات، وقال ل
  .التي ما زالت آثارها ماثلة أمام أعيننا من خالل الدمار والقتل الذي لم يرحم ال طفالً وال امرأة

  1/1/2010خليج، ال
  

   غزةإلىسيحد من تهريب السالح و... لن يستكمل قبل أشهر يالجدار المصر: ضابط إسرائيلي .21
 الجدار الفوالذي الذي تبنيه مصر تحت إنقال ضابط في الجيش اإلسرائيلي :  رويترز–القدس المحتلة 

لكنه . إتمامهعند األرض على طول حدودها مع قطاع غزة، سيحد بدرجة كبيرة من تهريب األسلحة 
  .شهراًأأضاف أن االنتهاء من بنائه قد يستغرق 

 زيادة إمكانالجدار ينطوي قطعاً على ":  الضابط المطلع على معلومات استخبارية في شأن غزةوأضاف
انه يدفع . من المؤكد أن هناك تأثيراً فعالً": وأضاف. "على رغم أنه لن يتوقف تماماً) التهريب(صعوبة 

  ."الجنونحماس الى 
اذا ":  عن الموعد الذي قد يكتمل فيه بناء الجدار، فقال"رويترز" وكالة إلىوسئل الضابط الذي تحدث 

 حماس أعادت من إنوقال . "شهور... عملوا ليل نهار طوال أيام األسبوع فال يزال أمامه فترة طويلة 
 تعتقد "إسرائيل" أنوأضاف . حربخالل األنفاق بناء ترسانتها من الصواريخ واألسلحة الصغيرة منذ ال

أن الحركة زادت مدى صواريخها القصيرة المدى وحصلت على صواريخ مضادة للدبابات وللطائرات 
 األسلحة الموجودة إلىبالنسبة ": وأوضح.  أن ذلك ال يمثل مكسباً عسكرياً نوعياً كبيراًإالمنذ الحرب، 
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 تحسين قدرتها االحترافية إلىلجديد هو أنها تسعى ا. لدى حماس، أصفها بأنها المزيد من النوع نفسه
  ."والطريقة التي تعمل بها ضد قواتنا

  1/1/2010الحياة، 
  

   نتنياهو ينتقد قراراً قضائياً بفتح طريق للفلسطينيين في الضفة":يديعوت" .22
ا اإلسرائيلية انتقد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قراراً أصدرته المحكمة العلي.): أي.بي.يو(

 في مقطع تم شقه في أراض فلسطينية مصادرة 443يسمح باستخدام المواطنين الفلسطينيين للطريق رقم 
 . غرب رام اهللا ومنطقة بيت شمين في شمال القدس" عوفر"ويقع ما بين معسكر االعتقال 

 صدور قرار نتنياهو غضب جدا في أعقاب" أن أمس اإلسرائيلية" يديعوت أحرونوت"وذكرت صحيفة 
المحكمة العليا أمس، وقال لمقربين منه إنني ال أصدق أنهم أصدروا قرارا كهذا ألنه يشكل خطرا على 

ويجب وضع حل يضمن أال ) فلسطينية(حياة المواطنين، فقد قتل أناس على هذه الطريق جراء هجمات 
 ". تتكرر أعمال القتل فيه

في تبعات قرار المحكمة العليا وما إذا كان باإلمكان تطبيقه نتنياهو أمر بالتدقيق " وأضافت الصحيفة أن 
 ". من دون المس باألمن أو إمكانية سن قانون يلغي قرار المحكمة

 1/1/1010البيان، 
 

  النقاش مع إدارة أوباما لم يبلغ مرحلة ضرب إيران: "إسرائيل" .23
 بشأن األميركي اإلسرائيليحوار  الإن، أمس لدى واشنطن مايكل اورين اإلسرائيليقال السفير : رويترز

 درجة مناقشة الخيار العسكري لضرب طموحاتها النووية، بل يركز على العقوبات إلىإيران، لم يصل 
 . 2010التي يمكن فرضها في العام 

 إيران باراك أوباما من دون نجاح الدخول في مباحثات مع األميركيوفي ختام عام حاول فيه الرئيس 
 لموقفهم من األميركيينيب اليورانيوم، قال اورين انه لم ير أية عالمة على تخفيف لوقف عمليات تخص
  . هذا المطلب الجوهري

 من تخصيب اليورانيوم على إيران بمنع أميركا واثق تماما من التزام إنني "اإلسرائيليوأوضح السفير 
وهناك تعاون وثيق واتصاالت  مترابط تماما إيرانموقفنا معا من "وقال ". أرضها وهو هدف مشترك لنا

 ". مستمرة في ما بيننا
 1/1/2010السفير، 

 
  االحتالل يمتنع عن محاكمة مجرم يهودي قتل فلسطينيين .24

والشرطة مع ) الشاباك(أظهرت مواد التحقيق التي أجراها جهاز األمن العام اإلسرائيلي : وكاالت
لشاباك والنيابة العامة امتنعا عن محاكمته التي تم نشرها أمس أن ا) جاك( يعقوب اإلرهابيالمستوطن 

  .بعد االشتباه به بقتل فلسطينيين شتيرنهل
تشرين األول / أكتوبروكان رئيس طاقم التحقيق الخاص المفتش يارون شيطريت قد كتب في السابع من 

 في ملخص ملف التحقيق في جريمة قتل المسعف الفلسطيني عيسى جبريل انه كانت بحوزة 1997عام 
  .لمحققين شبهات تكاد تكون مؤكدة في ما يتعلق بضلوع تايتل في الجريمةا

  1/1/2010الخليج، 
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  2009 حتى نهاية االحتالل معتقل في سجون 7500: وزارة األسرى في السلطة الفلسطينية .25
أصدرت وزارة األسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية تقريـراً إحـصائياً           :  ضياء الكحلوت  -غزة  
الناصر فروانة أعلنت فيه بأن إجمالي عدد األسرى في سجون            أعده مدير دائرة اإلحصاء فيها عبد      شامالً

أسير موزعين على أكثر    ) 7500 (2009ومعتقالت االحتالل اإلسرائيلي قد بلغ مع نهاية العام المنصرم          
  . سجناً ومعتقالً ومركز توقيف20من 

 أطفال  310 أسيرة و  34 أمس، أن من بين األسرى يوجد        نسخة منه " العرب"وأظهر التقرير الذي تسلمت     
  . نائباً باإلضافة إلى وزيرين سابقين، وعدد من القيادات السياسية17 معتقلين إداريين و304و

هم من الـضفة    % 84.4 معتقالً ويشكلون ما نسبته      6330وبين التقرير أن الغالبية العظمى من المعتقلين        
 أسـيراً   420، وأن قرابة    %10 معتقالً ويشكلون ما نسبته      750 قطاع غزة    الغربية، فيما أن عدد معتقلي    

  .%5.6، ويشكلون ما نسبته 48 من القدس ومناطق الـ
 أطفال، ويشكلون ما نـسبته      310وبالنسبة لألطفال بين تقرير الوزارة أن من بين هؤالء المعتقلين يوجد            

ض له الكبار من تعذيب ومحاكمات جائرة،        من إجمالي عدد األسرى وهؤالء يتعرضون لما يتعر        4.1%
ومعاملة ال إنسانية وحقوقهم األساسية تنتهك وتُسلب، وأن مستقبلهم مهدد بالضياع، بما يخـالف قواعـد                

  .القانون الدولي واتفاقية الطفل
 مواطنـة   850وفيما يتعلق باألسيرات كشف التقرير أن قوات االحتالل اعتقلت خالل انتفاضة األقصى             

 أسـيرات   3 أسيرات من القدس و    4 أسيرة بينهن أسيرة واحدة من قطاع غزة و        34هن لغاية اآلن    بقي من 
ـ   والباقي من الضفة الغربية، ويحتجزن في أماكن ال تليق بهن، في سجني الشارون والدامون               48 من ال

ـ               وقهن وأسيرة واحدة في العزل االنفرادي، دون مراعاة لجنسهن واحتياجاتهن الخاصة، ودون تـوفر حق
 أسيرات يقـضين أحكامـاً بالـسجن        5األساسية، التي نصت عليها المواثيق الدولية واإلنسانية، ومنهن         

  . منهن رهن االعتقال اإلداري3المؤبد، و
وأشار تقرير الوزارة إلى أن عدد األسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسـلو وقيـام الـسلطة                   

 أسيراً من كافة المناطق الفلـسطينية، وهـؤالء         317، قد بلغ    1994مايو   /أيار 4الوطنية الفلسطينية في    
باعتبارهم أقدم األسرى حيث مضى على اعتقال أقل واحد مـنهم  " األسرى القدامى"يطلق عليهم مصطلح  

  . عاما32ً عاماً، فيما أقدمهم معتقل منذ 16قرابة 
  . عاما20ً أسيراً منهم مضى على اعتقالهم أكثر من 111
 ليـصل إلـى     2009ر التقرير أن إجمالي عدد شهداء الحركة األسيرة قد ارتفع خالل لعام المنصرم              وذك

مـن الخليـل    )  عاماً 25(المعطي القدسي الدويك      شهيداً بعدما انضم إليها األسير عبيدة ماهر عبد        197
 القتـل   ، ولم يقدم له العالج وتعرض لتعذيب المباشـر بهـدف          26/8والذي اعتقل وهو مصاب بتاريخ      

  .2009-9-13واستشهد بتاريخ 
 71 أسيراً جراء التعذيب، فيما قتل       71 أسيراً استشهدوا بسبب اإلهمال الطبي، و      49وأضاف التقرير أن    

 أسرى استشهدوا نتيجـة اسـتخدام القـوة المفرطـة           7أسيراً عمداً بعد اعتقالهم مباشرة، باإلضافة إلى        
 أسيراً استشهدوا خالل انتفاضة األقـصى،       74يوجد  والرصاص الحي ضدهم، ومن بين مجموع هؤالء        

  . أسيراً استشهدوا قبل ذلك123فيما 
 حالة  14، بمعدل   2009 آالف حالة اعتقال قد سجلت خالل العام المنصرم          5وأظهر التقرير أن أكثر من      

  .اعتقال يومياً
د االعتقال اإلداري، كمـا      قراراً ما بين اعتقال جديد وتجدي      1200كما وسجل خالل العام المنصرم قرابة       

  .وشهد العام المنصرم ارتفاعاً ملحوظاً في التعامل مع معتقلي غزة وفق قانون مقاتل غير شرعي
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 هو تشكيل لجنة وزارية بهدف دراسة أوضاع األسـرى          2009وأكدت الوزارة أن أخطر ما شهده العام        
 ومعاناة ذويهم، مما انعكس سـلبا علـى         وتقييمها بهدف التضييق عليهم واالنتقام منهم ومفاقمة معاناتهم       

  .أوضاع األسرى
  1/1/2010العرب، قطر، 

  
  األخطر على أسرى غزة.. 2009عام : وزارة األسرى في الحكومة المقالة .26

 2009قالت وزارة األسرى التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة أمس أن عـام              :  سمية درويش  -غزة  
سجون اإلسرائيلية، من ناحية شرعنة االنتهاكات والممارسـات        كان األخطر على أوضاع األسرى في ال      

 مـا يزيـد علـى       2009 بأن االحتالل اختطف خالل عام        وأفادت .التعسفية ضد األسرى بشكل مستمر    
 مواطن، الفتة   6000 ما يزيد على     2008 مواطن فلسطيني، بينما اختطف خالل العام الذي سبقه          5400

شريعات وقوانين من قبل المحاكم اإلسرائيلية شرعت لفرض مزيد مـن           إلى أن هذا العام ميز بإصدار ت      
  .الممارسات والتضييفات على األسرى وحرمانهم حقوقهم

وأشار المتحدث باسم وزارة األسرى رياض األشقر، إلى أن سلطات االحتالل خـالل العـام المنـصرم                 
 احتجـاز   "إسـرائيل "ـي يبيح ل   على أسرى غزة، والذ    "المقاتل غير الشرعي  "صعدت من استخدام قانون     

األسرى فترات مفتوحة دون تهمة أو محاكمة، وحتى األسرى الذين تمت محاكمتهم على تهـم سـابقة،                 
  .وأمضوا فترات محكوميتهم فى السجون

 1/1/2010الجريدة، الكويت، 
  

  األسرى يتعرضون النتهاكات غير مسبوقة في سجون االحتالل: "مركز األسرى للدراسات" .27
أكد مركز األسرى للدراسات في األراضي الفلسطينية، أن إدارة السجون اإلسرائيلية تقوم : رام اهللا

 خلق ظروف قاسية تحت حجة األمن"تجاه األسرى وممتلكاتهم، من شأنها " غير مسبوقة"بانتهاكات" ،
  .حسب تحذيره

أن فرقاً خاصة نسخة منه " قدس برس"وأعلن مدير المركز رأفت حمدونه، في تصريح مكتوب، وصل 
لغرفة يقطنها " دقيق وغير معهود"الصحراوي، قامت قبل عدة أيام، بتفتيش " نفحة"تابعة إلدارة سجن 

ثمانية أسرى، بحجة وجود هاتف نقال مهرب إلى داخلها، وقامت بتقييد كل من في الغرفة ونقلهم جميعاً 
ونة أن إدارة السجن قامت بخلع إطار وأضاف حمد .بدون ممتلكاتهم إلى غرفة للكانتين تم تفريغها لهم

الباب الحديدي وفحص األرض والجدران واألسرة وممتلكات األسرى لثالث مرات متتالية وبشكل غير 
اعتيادي، وأن الغرفة الفارغة ال تزال تخضع للتفتيشات المتواصلة ومن وحدات خاصة من خارج السجن 

  .حتى اللحظة، كما قال
  31/12/2009قدس برس، 

  
  بالقدس" باب الخليل"حتالل يشرع بعملية تهويد واسعة في اال .28

ـ        :  يوسف الشايب  –رام اهللا    ، إن سـلطات االحـتالل      ةقالت مصادر فلسطينية في مدينة القـدس المحتل
اإلسرائيلي شرعت بما أسمته عملية تطوير وتحديث منطقة باب الخليل، في محـيط المدينـة المقدسـة،                 

ى تغيير هوية المكان وتهويده، ودمج القدس الشرقية التي احتلت فـي     وأضافت أن  هذا المخطط يهدف إل      
، وإلغاء الحدود المفترضة، تنفيذا  لرؤيـة        1948، مع أحياء القدس الغربية التي احتلت العام         1967العام  

، وهذه المرة تحت شعار تطوير وتحسين البنية التحتيـة فـي            "القدس الموحدة "االحتالل اإلسرائيلي حول    
  .الشرقيةالقدس 
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ووفقا إلعالن وضعته بلدية االحتالل في مدينة القدس، وبالتحديد في المنطقة التي يجري فيها تغيير معالم                
 ساعة، ويهدف وفقا لبلديـة      24 شهرا، مع نوبات عمل على مدى        18البلدة، فان المشروع سيستمر نحو      

ن طرقات المشاة، وتثبيـت مـستلزمات   االحتالل في القدس، إلى تجديد البنية التحتية في المنطقة، وتحسي       
  .الشوارع، وترميم واجهات المباني في منطقة باب الخليل

إنه يستهدف إقامة   "وحذر مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية، من مخطط بلدية االحتالل، وقال            
  ".ن عامينبنية تحتية جديدة للبلدة القديمة من القدس، من المقرر أن يستغرق العمل بها أكثر م

ونبه مركز القدس إلى إن المشروع الجديد ال يرتبط بتحديث البنية التحتية للمواطنين القاطنين في داخـل                 
المدينة المقدسة بقدر ارتباطه بشبكة معقدة من األنفاق حفرتها سلطات االحتالل فـي الـسنوات القليلـة                 

ة، وخارجها وتحديدا في منطقة باب الخليل       الماضية، وما تزال تحفرها في مناطق متفرقة من البلدة القديم         
حيث تتسارع هناك عمليات حفر تتكتم عليها سلطات االحتالل، وان كان الحديث يدور عن مجموعة من                

  .األنفاق تصل مركز القدس الغربية بحائط البراق، وبالحي اليهودي مرورا بحي األرمن
  1/1/2010الغد، األردن، 

  
  رفع الحصار ل"ايريز" بيت حانون على جانبي معبرل غزة لفلسطينيي الداخل وأهتظاهرة  .29

الحرية " الخميس في مسيرة األجانبشارك المئات من الفلسطينيين والمتضامنين : اشرف الهور -غزة 
 شمال قطاع غزة، للمطالبة برفع الحصار، وتنديدا بالهجوم اإلسرائيلي "ايريز' امام بوابات معبر "لغزة

  .قبل عام) الرصاص المصبوب( العنيف ضد غزة اإلسرائيلي
 الذين وصلوا ليل األجانبوسار المتظاهرون الفلسطينيين باآلالف برفقة العشرات من المتضامنين 

 غزة عن طريق مصر لمسافة طويلة امتدت من بداية بلدة بيت الهيا شمال القطاع، حتى إلى األربعاء
  .إسرائيلحصار الذي يفصل القطاع عن  المغلق بفعل الاإلسرائيلي "ايريز"حاجز 

 أصول من بلد غربي، وبينهم متضامنون ذوو أكثر الذين قدموا من األجانبوطالب المتضامنون 
  . متضامن بالدخول الى غزة1400 وعددهم يقدر بنحو اقرأنهمفلسطينية بأن تسمح مصر لباقي 

، بعد ان عارضت 'الحرية لغزة ' غزة للمشاركة في مسيرةإلى األربعاء ناشطا وصول ليل 84وكان 
  .مصر دخول بقية المتضامنين

 الحصار المفروض على إنهاءودعا جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار الى ضرورة 
وفق القيم " االحتالل وفتح المعابر على قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي التحرك إزالةالسكان، والى 

  ."الفلسطيني المحاصرالتي خطها لنصرة الشعب 
 البوابة االخرى أمام بمسيرة احتشد 48وبالمقابل شارك العشرات من العرب القاطنين في مناطق الـ 

  .'الحرية لغزة' عليها اسم أطلق، للمشاركة بذات المسيرة التي اإلسرائيليةذات الحاجز من الناحية 
 أحاطت اإلسرائيليتينلجيش والشرطة  قوات معززة من اأن إسرائيلوقال متظاهرون من العرب داخل 

  .بهم فور وصولهم الى الحاجز للتظاهر
 48 في مناطق الـ اإلسالميةوفي كلمة له خالل المسيرة قال الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة 

  ." معكم ومنكمأننا في غزة ألهلنالقد جئنا هنا لنقول '
 الخالف بين حركتي فتح وحماس، وقال اءإنه ضرورة إلى 48 المتظاهرون من عرب الـ أيضاودعا 

 معهم اتصاال هاتفيا خالل التظاهرة أجرى هنية رئيس الحكومة المقالة إسماعيل أنمشاركون في المسيرة 
  .شكرهم خالله على مساندتهم لسكان القطاع

1/1/2010القدس العربي،   
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  فلسطينيون يتظاهرون في الضفة من أجل الوحدة ورفع الحصار عن غزة .30
 في مسيرة وسط مدينة رام اهللا في الضفة الغربية أمس فلسطيني 600 شارك نحو ):أ ف ب( –ام اهللا ر

 إسماعيلطالبوا خاللها برفع الحصار عن غزة ودعوا الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء المقال 
  .هنية لتحقيق الوحدة

ام اهللا حيث رفع المشاركون العلم وجابت المسيرة التي دعت اليها القوى الوطنية واإلسالمية شوارع ر
وهتف المشاركون في المسيرة يا . الفلسطيني ورايات فصائل فلسطينية، باستثناء حركتي فتح و حماس

في الذكرى السنوية للحرب على غزة «، فيما رفعت الفتات كتب عليها "عباس ويا هنية بدنا وحدة وطنية
  .2007ذ سيطرة حماس على قطاع غزة منتصف  المستمرة من" األوان إلنهاء حالة االنقسامأن

 على إسرائيلونظمت الفصائل الفلسطينية هذه المسيرة في الذكرى السنوية للحرب المدمرة التي شنتها 
، وتزامناً مع انطالقة الثورة الفلسطينية التي تصادف يوم غد الجمعة، بحسب ما قال 2008غزة نهاية 

  .القائمون على المسيرة
1/1/2010الحياة،   

  
  من سكان غزة في سديروت" إسرائيل"العثور على جثة متعاون مع : مصادر إسرائيلية .31

قالت مصادر إسرائيلية إن الرجل الذي وجدت جثته في أحراش مدينة سديروت، هو متعاون : الناصرة
 عاما، وهو من سكان قطاع 47سابق مع أجهزة األمن اإلسرائيلية يدعى جمال شحادة ويبلغ من العمر 

قبل عدة " إسرائيل" أن المدعو شحادة كان قد وصل إلى  وذكرت إذاعة الجيش اإلسرائيلي. غزة سابقا
  .سنوات وأقام في مدينة حيفا لفترة زمنية ثم انتقل إلى مدينة سديروت، وهو يملك ملهى ليلي وبار ألعاب

  31/12/2009قدس برس، 
  

   فلسطينياً في الضفة 11االحتالل يعتقل  .32
لن جيش االحتالل اإلسرائيلي أن قواته العاملة في الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت في ساعة أع: الناصرة

، أحد عشر مواطناً فلسطينياً في كل من قلقيلية ونابلس ورام اهللا )31/12(مبكرة من فجر الخميس 
  .بالضفة الغربية المحتلة

 31/12/2009قدس برس، 
  

   شمال الضفةاراأشجمستوطنون يردمون نبع مياه ويقتلعون  .33
 نبعاً للمياه يشكل المصدر الرئيس لمياه الشرب في بلدة قراوة بني حسان أمسهدم مستوطنون : رام اهللا

وقال شهود إن المستوطنين ردموا النبع واقتلعوا عشرات اشجار . في سلفيت شمال الضفة الغربية
  .الزيتون من الحقول القريبة

وقال صاحب المنشأتين غالب .  منشأتين شرقي مدينة الخليلأمس اإلسرائيليفي سياق آخر، هدم الجيش 
.  من دون ترخيصإقامتهماالزعتري انه كان يستخدمهما لتربية المواشي، وان السلطات هدمتهما بدعوى 

 صبيين من مخيم العروب هما حسن عبد الكريم الطيطي وحسن أمسمن جهة ثانية، اعتقلت السلطات 
  .لخامسة عشرة من عمرهماهر الشريف وكالهما في ا

  1/1/2010الحياة، 
  

  االحتالل ُيقرر تقديم الئحة اتهام ضد مخرج أعد فيلما عن جرائم االحتالل في مخيم جنين .34
جنين "من المتوقع أن يقدم المدعي العام اإلسرائيلي مناحم مزوز الئحة اتهام ضد مخرج فيلم : الناصرة

  ".ءة للجنودالتشهير واإلسا"محمد بكري بتهمة " جنين.. 
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وفي هذا اإلطار، عقد اجتماع مع المدعي العام للحكومة موشيه الدور، ومع العميد آغي يحزقيل كممثل 
 باإلضافة إلى عائالت الجنود الذين قتلوا 2002للجنود الذين اشتركوا في العدوان على مخيم جنين عام 

أن يستخدم صالحياته لتقديم الئحة اتهام وطالب المجتمعون المدعي العام ب . جنديا13ًفي الهجوم وعددهم 
القذف والتشويه ألنه يتهم الجنود في فيلمه بارتكاب جرائم "بتهمة " جنين.. جنين "ضد مخرج فيلم 

  .، كما قالوا"حرب
 بالسماح بعرض الفيلم 2003) نوفمبر(وكانت المحكمة اإلسرائيلية العليا قد حكمت في شهر تشرين ثاني 

 قرار المحكمة عقبة في طريق الئحة االتهام التي ينوي مزوز رفعها، وكان الفيلم قد ويعتبر. بعد غربلته
  .رفض من قبل لجنة التصنيف في وزارة الثقافة اإلسرائيلية

، وقدم "القذف"وطالب المستشار القضائي للجيش أفيحاي مندبلت بإعداد الئحة اتهام ضد بكري بتهمة 
  .هجومالشكوى خمسة جنود ممن اشتركوا في ال

  31/12/2009قدس برس، 
 

  مساعدات إلى غزةإلدخال "الشجاعية" و"كرم أبو سالم"فتح معبري  .35
 قرر فتح اإلسرائيلي أعلن رائد فتوح منسق دخول البضائع لقطاع غزة أن الجيش .):أ.ب.د (–غزة 

  . غزة شاحنات محملة بالمساعدات اإلنسانية إلى قطاع109 لدخول أمس سالم، جزئيا، أبومعبر كرم 
 شاحنة 77 طنا من غاز الطهي أمس عبر معبر الشجاعية ، فيما دخلت 242 إدخالوأشار إلى أنه تم 

 . عبر المنطار62عبر كرم أبو سالم و 
 1/1/1010الرأي، األردن، 

  
  االحتالل يحقق مع حاتم عبد القادر .36

ول لجنة القدس بمكتب أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، الليلة الماضية، عن مسؤ: القدس المحتلة
التعبئة والتنظيم التابع لحركة فتح حاتم عبد القادر، من مركز التوقيف والتحقيق المعروف باسم 

  .في القدس المحتلة، بعد احتجازه ألكثر من ساعتين" المسكوبية"
وكانت مخابرات االحتالل استدعت عبد القادر ووجهت له تهمة االعتداء على عنصرين من القوات 

  .الماضي) نوفمبر(اصة اإلسرائيلية أثناء اقتحامها للمسجد األقصى في تشرين ثاني الخ
  31/12/2009قدس برس، 

  
  في قطر يزور االتحاد العربي للمكفوفينمن المكفوفين الفلسطينيينوفد  .37

 زيارة لالتحاد العربي في، أمس الدوحة إلىوصل وفد من المكفوفين الفلسطينيين  : قنا- الدوحة
  . أيامفين تستمر عدة للمكفو

 1/1/2010الشرق، قطر، 
  

  لجنة أردنية تعتبر زيارة األماكن الدينية في فلسطين تطبيعاً .38
في األردن، أمس، إنها تعتبر زيارة األماكن الدينية " إسرائيل"قالت لجنة مقاومة التطبيع مع : )آي بي يو(

لجنة المنبثقة عن قوى المعارضة من وقال حمزة منصور رئيس ال.في فلسطين المحتلة عمالً تطبيعياً
أحزاب ونقابات وشخصيات مستقلة، في بيان صحافي، إن قيام بعض الشركات السياحية في االردن 
بتنظيم رحالت لزيارة األماكن المقدسة في فلسطين يعتبر عمالً تطبيعياً، مهيباً بالمواطنين األردنيين عدم 

  .رة األماكن المقدسة في القدس وبيت لحماالستجابة لدعوات شركات سياحية تروج لزيا
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ودعت اللجنة  ".ال تتم إال بالحصول على تأشيرة من الكيان الصهيوني"وقال منصور إن هذه الزيارات 
، مشيرة إلى أنها ستعمد إلى إقامة "المدانة"مكاتب السياحة والسفر إلى التوقف عن الترويج لهذه الزيارات 

وك، في حال لم تتوقف الشركات عن الترويج لهذه الزيارات اعتصام احتجاجي على هذا السل
  ".المستنكرة"

  1/1/2010الخليج، 
  

 يندد بالجدار الفوالذي "اللقاء اللبناني الفلسطيني" .39
 اللقاء السياسي اللبناني الفلسطيني الذي عقد اجتماعا أمس برئاسة رئيس التنظيم الشعبي وجه: صيدا

ة إجالل وإكبار للشعب الفلسطيني في الذكرى السنوية األولى للعدوان تحي"اللقاء  الناصري أسامة سعد 
الصهيوني على قطاع غزة، وإلى صمود األهالي البطولي في وجه الغطرسة الصهيونية التي تمثلت 

وأدان اللقاء . "مؤخراً بقيام قوات االحتالل باغتيال ثالثة كوادر من كتائب شهداء األقصى في نابلس
لعرقلته وصول قافلة شريان الحياة إلى أهالي غزة، وحرمانهم من أدنى مقومات العيش النظام المصري 

 . والحياة، ما يشكل استكماال للحصار المفروض من قبل السلطات المصرية
وأدان اللقاء إقامة الجدار الفوالذي العازل بين مصر وقطاع غزة معتبراً أن هذا الجدار هو استجابة 

 . صهيونية، وهو أشد غطرسة وفتكاً من سياسة العدوان المباشرللمطالب األميركية ال
 1/1/2010السفير،  

    
  وسنتخذ كل ما يلزم من أجل الحفاظ على أمن الوطن.. سنحافظ على أمن مصر القومي: مبارك .40

أكد الرئيس حسني مبارك أن حكومة بالده ستحافظ على األمن القومي وحدود البالد وأرضها : القاهرة
ها، وستتخذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وأمان وسيادت
 مصر بسبب بنائها جداراً تحت األرض بين إلىوبدا أن مبارك يرد على االنتقادات التي وجهت  .أبنائه

. بين الجانبينرفح المصرية ورفح الفلسطينية من أجل القضاء على ظاهرة األنفاق المنتشرة على الحدود 
غير أنه لم يشر في كلمته مساء أمس لمناسبة العامين الهجري والميالدي الجديدين صراحة إلى هذا 

  .الجدار
ة ينسان اإلاإلغاثةونوه مبارك بجهود مصر لوقف العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ودفع مساعدات 

االنقسام في الصف "باً عن أسفه الستمرار ألهالي القطاع، وعقد مؤتمر شرم الشيخ إلعادة اإلعمار، معر
وأكد أن مصر ستمضي .  على شعب فلسطين وقضيته"خطيرة"، ومشيراً إلى أن له تداعيات "الفلسطيني

في جهودها لتوحيد الصف الفلسطيني وتحقيق سالم عادل ينهي معاناة الشعب الفلسطيني ويعيد الحقوق 
  .ة وعاصمتها القدس الشريفألصحابها ويقيم الدولة الفلسطينية المستقل

1/1/2010الحياة،   
  

   نتنياهو بقبول شروط حماس بشأن صفقة األسرىينصحمبارك  .41
 أن الرئيس المصري حسني مبارك نصح رئيس الوزراء أمسذكرت تقارير إخبارية سعودية ): وكاالت(

بإيجاب معها، إثر اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بقبول شروط حماس بشأن صفقة تبادل األسرى والتعاطى 
 قامت بدورها بتسليمها والتي سلمتها لمصر التيإصرار حماس على عدم التنازل عن القائمة 

  ."إسرائيل"ـل
السعودية عن مصدر مصري، رفض الكشف عن اسمه، القول إن مبارك أكد " المدينة"ونقلت صحيفة 

 نتنياهو إلىفة أن مبارك طلب لنتنياهو أن حماس لن تتنازل عن األسماء الواردة في القائمة، مضي
وحكومته إبداء قدر من المرونة إلنجاح الصفقة، مؤكدا له أن اإلفراج عن ذوى المحكوميات العالية 
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، وأن هناك ضمانات من مصر تلقتها من "إسرائيل" لن يشكل خطرا على "إسرائيل"والذين تخشاهم 
أن اتفاق للتهدئة يسري لفترة ليست سيتبعه مفاوضات بش" على أكمل وجه"حماس بأن نجاح الصفقة 

و حول الرد اإلسرائيلي على ذلك، قال المصدر إن نتنياهو لم يعط جوابا شافيا، لكنه أكد ان  .بالقصيرة
  .حكومته ستدرس ذلك، وسترد في الوقت المناسب

1/1/2010الدستور،   
  

   غزةاألمن المصري يعتدي على النشطاء األجانب المناصرين لقطاع .42
اعترض عشرات من أفراد األمن المصري فـي زي مـدني مـسيرة النـشطاء     :  حسام حنفي -القاهرة  

وسـط  -األجانب إلى غزة والتي كان من المقرر أن تنطلق من أمام المتحف المصري بميدان التحريـر                 
 1400 إلى القطاع سيرا على األقدام بعد رفض السلطات المصرية السماح للنشاط وعددهم نحو               -القاهرة
  .ب حافالت تقلهم إلى غزةمن ركو

وتعاملت قوات األمن بشدة مع المتظاهرين فبمجرد تجمع النشطاء من عدد من الـدول األجنبيـة أمـام                  
واعتـدت  ) فـرق الكاراتيـه   (المتحف المصري حاصرتهم أعداد كبيرة من أفراد األمن المعروفة باسم           

  .بالضرب على بعضهم ما تسبب في إصابات
 ناشطا أجنبيا يحملون جنسيات فرنسية وأميركيـة        35 ومصادر أمنية إن نحو      إلى ذلك، قال شهود عيان    

نظموا أمس الخميس مظاهرة احتجاجية بميدان السادات بوسـط         " الحرية لغزة "وكندية من أعضاء مسيرة     
  .مدينة العريش

1/1/2010العرب، القطرية،   
  

 الفوالذيضد الجدار   حاداًعلماء األزهر يطالبون بمؤتمر عربي إسالمي يتخذ موقفاً .43
بين رفح وقطاع " الجدار الفوالذي"دان علماء األزهر الشريف قرار الحكومة المصرية بناء  :القاهرة

؛ لما يهدف إليه من حصار األشقاء في "حراٌم شرعا وقانونًا وإنسانيا"غزة، مؤكدين أن بناء هذا الجدار 
 أمريكية، وإعطاء -وإذالله في وجه األجندة الصهيوللضغط عليه ، قطاع غزة، وسد كل المنافذ الشعبية

 .الشرعية للعدو الصهيوني
وطالبوا، في بيان حمل توقيعاتهم أمس، حكام األنظمة العربية واإلسالمية بالدعوة العاجلة إلى مؤتمر 

سية ، ويحدد خطةً شاملةً األبعاد السيا"الجدار الفوالذي"عربي إسالمي يتخذ موقفًا حادا ضد بناء 
 .واالقتصادية واإلعالمية والعسكرية لفك الحصار المفروض على قطاع غزة

وشدد العلماء على مطالبة الحكومة المصرية بوقف بناء الجدار، واالعتذار الرسمي لشعب غزة الشقيق 
ارسة المحاصر، ومنع تصدير الغاز لالحتالل، وإلغاء اتفاقية السالم غير العادلة، والتوقف الكامل عن مم

 .أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني
1/1/1010صحيفة فلسطين،    

 
   حق شرعي لمصر الفوالذيالجدار : في مصرمجمع البحوث .44

تأمر به الشريعة ) في رفح(العمل الذي تقوم به مصر "رأى مجمع البحوث اإلسالمية في مصر أن 
ها من المنشآت والسدود ما يصون حق مصر الشرعي في أن تقيم على أراضي"وأكد المجمع . "اإلسالمية

  ."أمنها وحدودها وحقوقها
 ووزارة اإلفتاءومجمع البحوث اإلسالمية هو أعلى مؤسسة دينية في مصر ويضم مشيخة األزهر ودار 

  . وعدداً من العلماء المسلميناألوقاف
الحقوق " محمد سيد طنطاوي إن من. وقال المجمع في بيان أمس عقب اجتماعه برئاسة شيخ األزهر د

الشرعية لمصر أن تضع الحواجز التي تمنع ضرر األنفاق التي أقيمت تحت أرض رفح المصرية وهذه 
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األنفاق تهرب منها المخدرات وغيرها، ما يزعزع أمن مصر ويهدد مصالحها تهديداً ال مفر من 
 كفلت لكل دولة هذا العمل الذي تقوم به مصر تأمر به الشريعة اإلسالمية التي"وأضاف أن . "مقاومته

حقوقها وأمنها وكرامتها وأن الذين يعارضون ذلك يخالفون ما أمرت به شريعة اإلسالم من أن لكل دولة 
  ."أن تصون حقوق أبنائها وتمنع كل عدوان على هذه الحقوق

1/1/2010الحياة،   
  

   يطالب مصر بوقف بناء الجدار الفوالذي" لعلماء المسلميناالتحاد العالمي" .45
يوسـف القرضـاوي أن     . أكد االتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة العالمة د       :  محمد صبره  -الدوحة  

مواصلة بناء الجدار الفوالذي بين حدود مصر وغزة عمل محرم شرعاً ومخـالف ألواصـر األخـوة                  
على صورة منه السلطات المصرية بكل      " العرب"وطالب االتحاد في بيان أصدره أمس حصلت        . والجوار

الذي لن يحقق أية مصلحة     "اح أن تنأى بنفسها عن هذا العمل المحرم، وتتوقف فوراً عن تشييد الجدار            إلح
ودعا مصر ألن توقف هذا المشروع الخطيـر، وتنـأى           ".لمصر وشعب مصر والسلطة المصرية ذاتها     

 فـي   بنفسها عن هذا الدور غير الالئق بها، وهو خدمة مجانية للعدو الصهيوني الذي يحاصـر شـعبنا                
  .فلسطين عامة وأهلنا في غزة على وجه الخصوص

وأشار االتحاد إلى أن الكاسب األول والمستفيد األول مـن الجـدار هـو إسـرائيل، والخاسـر األول،                   
نحن العرب والمسلمين، وأولنا مصر، التي تخـسر موقعهـا المرمـوق عربيـا              "والمتضرر األول هو    

بأن تخـرج   : المراجع الدينية في العالم العربي واإلسالمي     وطالب كل المؤسسات اإلسالمية و    ". وإسالميا
عن صمتها، وتبين خطورة وحرمة هذا العمل الشنيع، الذي يعين فيه المسلم عدوه على أخيه، ويستنصره                

  . في الدين فال ينصره، ويستغيث به فيسلمه إلى عدوه
ظمة المؤتمر اإلسـالمي بـأن يقومـا        ووجه االتحاد نداء إلى األمانة العامة لكل من الجامعة العربية ومن          

بدورهما الواجب في النصح والبيان، لتوقف الحكومة المصرية جدار الموت هذا، وتفـتح معبـر رفـح                 
  .أمام أهل غزة المحاصرين ظلماً وعدواناً) معبر الحياة(

1/1/2010العرب، قطر،   
  

  عين الدفاع عن األمن القومي المصريالوقوف مع غزة هو : عاكف .46
أكد المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين في مصر مهدي عاكف أن           : الرؤوف أرناؤوط   عبد - القاهرة

ودعا إلى الوقوف مـع غـزة ونـصرتها وفـك           ، حركة حماس تدفع اآلن ضريبة فوزها في االنتخابات       
 .باعتبار أنه عين الدفاع عن األمن القومي المصري، الحصار عنها

1/1/2010الوطن، السعودية،   
  

  ت عراقية تقتحم مجمع البلديات في بغداد وتعتقل خمسة فلسطينيينقوا .47
اقتحمت قوة كبيرة من وحدة المغاوير التابعة لوزارة الداخلية العراقية، مجمع البلديات الفلسطيني : بغداد

وسط العاصمة بغداد، وشنّت حملة مداهمات وتفتيش لمنازل الفلسطينيين، واعتقلت خمسة منهم، بينهم 
وقد بررت القوات الحكومية االقتحام وعمليات التفتيش واالعتقال  . السابعة عشرة من عمرهقاصر في

التهمة الجاهزة والمبتدعة القتحام "بوجود من سمتهم إرهابيين، وهي تهمة نفاها الالجئون الذين اعتبروها 
مي برابطة فلسطينيي ، وفق ما أفاد به ماهر حجازي، المسؤول اإلعال"تجمعهم السكني واعتقال األبرياء

  .العراق
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من جانبه؛ طالب ثامر مشينش، رئيس رابطة فلسطينيي العراق، بوقف هذه الحمالت ضد أبناء الشعب 
  ".مبرمجة وإن توقفت لفترة"الفلسطيني في العراق واعتبرها 

31/12/2009قدس برس،   
  

   طلباً لمناقشة الجدار الفوالذي 18مشادة في البرلمان المصري بسبب  .48
 طلبا من نواب 18لمناقشة ) 30/12(تحولت جلسة عقدها البرلمان المصري أمس األربعاء : القاهرة

حول الجدار الفوالذي العازل الذي تقيمه مصر علي حدود غزة إلى ) اإلخوان والمستقلون(المعارضة 
مستقلين وهو ما مشادة واتهامات بالعمالة والتخوين بين نواب الحزب الوطني الحاكم ونواب اإلخوان وال
 بمعارضتهم بناء -أدى النسحاب نواب اإلخوان والمستقلين بعدما اتهمهم نواب الحزب الوطني بأنهم

 يخدمون أعداء الوطن، فيما قال نواب المستقلين إن الجدار يضر مصر وسمعتها وأن الخطر -الجدار
  .الحقيقي هو العدو اإلسرائيلي ال أهالي غزة المحاصرين

مؤتمرا صحفيا خارج البرلمان انتقدوا فيه مصادرة الحزب الوطني الحاكم ورئيس البرلمان وعقد النواب 
 طلب إحاطة مع الوزراء وإعطاء الكلمة فقط لنواب الوطني كي 18فتحي سرور لحقهم في مناقشة 

  .يطعنوا في وطنية النواب اإلخوان والمستقلين ويحرموهم من الكالم
31/12/2009قدس برس،   

  
   المجلس اإلسالمي األعلى يستنكر حصار غزة:الجزائر .49

الذي يتعرض له " للحصار الظالم"أعرب المجلس اإلسالمي األعلى في الجزائر عن استنكاره : الجزائر
الشعب الفلسطيني في غزة، وطالب كل الحكومات والهيئات اإلسالمية والدولية والمنظمات اإلنسانية 

 29 المنعقدة يومي 43ان أصدره في ختام أشغال دورته العادية وأكد المجلس في بي. بالعمل على إنهائه
ديسمبر الجاري بالجزائر العاصمة، وأذاعته وسائل اإلعالم الجزائرية الرسمية، أن هذا /  كانون أول30و

يسجن مليونا ونصف مليون من الفلسطينيين في صعيد مغلق أمام أنظار العالم المسمى "الحصار 
كل األعمال والمشاريع التي تضاعف من المعاناة جراء الحصار كجدار "ر أيضا كما استنك". بالمتحضر

  .، على حد تعبيره"العار
31/12/2009قدس برس،   

  
  يدعو لمساندة الشعب الفلسطيني"  الخليجيالتعاون" .50

الرحمن بن حمد العطية أن الدول الخليجية  أكد األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد
وأعرب . دعو إلى فتح أبواب التواصل والمساندة أمام الشعب الفلسطيني إلفشال المخططات اإلسرائيليةت

في حديث لوكالة األنباء الكويتية، أمس، عن ثقته بأن اختيار لبنان عضوا غير دائم في مجلس األمن 
  ".ها القضية الفلسطينيةسيشكل دعما لقضايا الحق والعدالة وخصوصاً القضايا العربية وفي مقدمت"الدولي 
 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت في دولة الكويت مؤخراً 30ـلقد أكدنا في القمة ال"وقال 

وقيام " اإلسرائيلي"أهمية اإلسراع في عقد جلسة خاصة لمجلس األمن الدولي لبحث تسوية النزاع العربي 
  ".1967حزيران /الدولة الفلسطينية ذات السيادة وبحدود يونيو

1/1/2010الخليج،   
  

  اتحاد المحامين العرب يبحث دعم غزة .51
تعقد لجنة المتابعة لهيئة التعبئة الشعبية العربية باتحاد المحامين العرب  : محيي الدين سعيد-القاهرة 

العظيم المغربي المنسق  اجتماعا صباح األحد المقبل بمناسبة مرور عام على محرقة غزة، وقال عبد
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ام للهيئة إن االجتماع الذي يحضره عدد كبير من القانونيين والمثقفين والنشطاء يبحث االتفاق على الع
عدد من اإلجراءات خالل الفترة المقبلة في مواجهة الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وكذلك 

  .اإلجراءات الالزمة لدعم المقاومة الفلسطينية بكل األشكال
1/1/2010الخليج،   

  
  اإلسكندريةفي " أبو حصيرة"مبارك يسمح لليهود بزيارة قبر : "آرتسه" .52

ذكرت النسخة اإللكترونية لصحيفة هآرتس اإلسرائيلية أن الرئيس المصري حسني مبارك : الناصرة
سمح لمئات المتزمتين اليهود بزيارة قبر الحاخام يعقوب أبو حصيرة المزعوم في قرية دمتيوه بمدينة 

وأوضحت الصحيفة أن هذا القرار يأتي بناء على طلب  .لبحيرة، وإقامة طقوس دينيةدمنهور بمحافظة ا
  .من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي زار القاهرة يوم الثالثاء الماضي

وكانت السلطات المصرية قد رفضت في السابق السماح بإجراء مثل هذه الطقوس التقليدية في المكان 
  .ألسباب أمنية

31/12/2009قدس برس،   
 
  "إسرائيل"األتراك يؤيدون سياسة أردوغان حيال : استطالع .53

" إسرائيل"سياسة الحكومة التركية اإلسالمية المحافظة حيال %) 63(أيدت غالبية األتراك : )وكاالت(
ن أكد التي يسود الفتور عالقة تركيا بها منذ العدوان الصهيوني على قطاع غزة الشتاء الماضي ، في حي

رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي أن العالقات المتنامية بين بالده وسوريا تعد مثاالً جيداً 
  .للمنطقة تحتذي به الدول األخرى

من % 39، أن )الخميس(وأوضح استطالع للرأي أجراه ونشره مركز اوساك للدراسات السياسية، أمس 
التي " إسرائيل"مدن التركية يعارضون أي تقارب مع شريحة تمثيلية من ألفي شخص من سكان كبرى ال

% 9.11 تحالفاً يتمحور أساساً حول التعاون العسكري، في المقابل ال يقر 1999عقدت معها تركيا عام 
حيال " سياسة أكثر توازناً "إتباعانه ينبغي % 8 كما يرى أنقرةمن الذين شملهم االستطالع سياسة 

  ".إسرائيل"
1/1/2010الخليج،   

  
  "إسرائيل"حاخام يهودي يتمنى زوال  .54

أثار حاخام يهودي حماس مئات المتظاهرين الفلسطينيين واألجانب على جانبي معبر  : رائد الفي-غزة 
وقال الحاخام اليهودي الذي جاء من الواليات "". إسرائيل"تزول "، بابتهاله إلى اهللا أن "إيرز"بيت حانون 

ألنها أقيمت على أرض " إسرائيل"يجب أن تزول "ذكرى المحرقة المتحدة للتضامن مع قطاع غزة في 
ليست لها، مقدماً اعتذاراً للشعب الفلسطيني خاصة في غزة عن الجرائم التي ارتكبت بحقه خالل 

ووصف الحاخام، خالل مشاركته في التظاهرة إلى جانب العشرات متضامنين أجانب . المحرقة األخيرة
بالشيطان الشرير، مؤكداً أن وجودها " إسرائيل" خالل معبر رفح، الذين سمحت مصر بمرورهم من

الحرية لفلسطين "وقال ". إنها حركة صهيونية فاسدة تستخدم اسم اليهود الرتكاب الجرائم.. يسيء لليهود"
  ".وغزة والقدس وقلوبنا معكم في ذكرى النكبة التي ألمت بكم قبل عام

  1/1/2010الخليج، 
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  ادرة للتسوية بين االحتالل والفلسطينيينالبرازيل تطلق مب .55
قرر تنظيم ، "لويس اينسو دا سليفا"العبرية أن الرئيس البرازيلي " معاريف"ذكرت صحيفة  :القدس المحتلة

ضمن مشروع جديد للتسوية تقوده ، زيارة إلى المنطقة للقاء عدد من القادة اإلسرائيليين والفلسطينيين
 .بالده في هذه األثناء

من المقرر أن يصل الرئيس البرازيلي في بداية شهر مارس ، أمس، الصحيفة في عددها الصادروحسب 
وأكدت . 2002 منذ انتخابه رئيساً عام "إسرائيل"وهي أول زيارة يقوم بها إلى ، 2010القادم عام 

نبين مصادر في حكومة االحتالل أن خطة الرئيس البرازيلي لتحريك عملية التسوية السلمية بين الجا
، باإلضافة إلى الدعوة لتبني 2007مبنية باألساس على معايير مؤتمر أنابوليس ، الفلسطيني واإلسرائيلي

 .خطة الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي لعقد مؤتمر سالم في باريس
لتوسيع الرباعية الدولية من خالل ضم ، مشروعاً) إسرائيل(ومن المتوقع أن يعرض الرئيس سليفا على 

إن القيادة اإلسرائيلية ":"معاريف"وقالت . ول من جنوب إفريقيا والبرازيل وعدد من الدول العربيةعدة د
تعلق أهمية كبيرة على زيارة الرئيس البرازيلي التي جاءت عقب زيارة قام بها الرئيس اإلسرائيلي 

 ". إلى البرازيليزشمعون بير
 1/1/1010صحيفة فلسطين،  

  
  وثراء السنوات الخمسمركز الزيتونة للدراسات  .56

  ياسر الزعاترة
 استطاع مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات أن يرسخ 2009 )-( 2004خالل سنواته الخمس 

وجوده كأهم مركز للدراسات يعنى بالقضية الفلسطينية وتحوالتها، وغدا أقرب ما يكون إلى مركز 
  . الحوت غير مرةاألبحاث الفلسطيني أيام عزه كما ذهب الراحل الكبير شفيق

والحق أنه ليس بوسع أي باحث أكاديمي أو كاتب أو سياسي معني بالقضية الفلسطينية أن يتجاوز تلك 
المطبوعات التي أصدرها ويصدرها المركز منذ تأسيسه قبل خمس سنوات ولغاية اآلن، بما في ذلك 

تصل بالشأن الفلسطيني مما ينشر التي تُعد أهم مصدر إخباري لكل ما ي) فلسطين اليوم(النشرة اليومية 
في وسائل اإلعالم المطبوعة، وهي كذلك لكل مهتم بصرف النظر عن موقفه السياسي واأليديولوجي، 
حيث تتوفر النشرة يوميا على موقع المركز على الشبكة العنكبوتية يستطيع أي أحد أن يحملها ويطلع 

نشاطات المركز من دون اإلشارة إلى تقريره من الصعب أن نمر على . عليها بالطريقة التي يريد
، وهو 2008 ولغاية 2005اإلستراتيجي السنوي الضخم الذي صدر منه لغاية اآلن أربعة أعداد لسنوات 

  .يعالج سائر تحوالت القضية خالل السنوات المعنية بأقالم متخصصين كبار في هذا الشأن
 واستقراء وتحليل يغطي سائر األبعاد المتعلقة والتقرير ليس مجرد تلخيص لتطورات القضية، بل رصد

بها في الداخل والخارج، فضال عما يتعلق بالوضع اإلسرائيلي والمواقف العربية والدولية، ويصدر بعد 
  .متابعته وتدقيقه من متخصصين باللغتين العربية واإلنجليزية

ات وندوات وورش عمل من الصعب اإلحاطة في هذه السطور بنشاطات المركز من دراسات ومطبوع
وحلقات نقاش، وبالطبع نظر لكثرتها وتنوعها، وال بد للمتابع من الدخول على موقع المركز على 
اإلنترنت لكي يطلع عليها، فضال عن متابعة بعض معارض الكتب التي أصبحت إصدارات المركز 

  .ضيفا دائما عليها
إبراز البعد اإلنساني في القضية الفلسطينية، وقد ، تسعى إلى "أولست إنسانا"يصدر المركز سلسلة بعنوان 

، معاناة المرأة " نموذجا48فلسطينيو .. عنصرية إسرائيل"صدر من هذه السلسة جملة من الدراسات مثل 
معاناة "، "معاناة الطفل الفلسطيني تحت االحتالل اإلسرائيلي"، "الفلسطينية تحت االحتالل اإلسرائيلي

، "المجازر اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني"، "ون االحتالل اإلسرائيلياألسير الفلسطيني في سج
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، فضال عن أخرى عن القدس والمقدسات ومعاناة الالجئ والطالب والعامل والمريض "الجدار العازل"
  .والفالح، إلى جانب معاناة والحواجز

ضايا المهمة التي تشغل المهتمين هناك سلسلة طويلة من التقارير التي يصدرها المركز تباعا، وتعنى بالق
والمتابعين للشأن الفلسطيني، وال تترك شأنا يخص القضية إال وتتابعه، وعلى رأس ذلك تطورات عملية 
التسوية وفصول العدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وكل ما يخص قضايا المقاومة والسلطة 

 كتيبا تتميز باألناقة في الشكل 11ه السلسلة حوالي واألمن، وكذلك الشأن اإلسرائيلي، وقد صدر من هذ
اإلصدارات األخرى الكبيرة كانت كثيرة ومميزة في آن، وهي بدورها تعالج على نحو أكثر . والمضمون

صعود المسيحيين .. الدين والسياسة في أمريكا"اتساعا ما يخص القضية وتطوراتها، مثل دراسة 
منظمة التحرير "، "الشعب الفلسطيني ومحاوالت إسقاط حكومة حماسالحصار حول "، "اإلنجيليين وأثرهم

، وهو عبارة عن ملخص لندوة موسعة شارك فيها عدد كبير من "تقويم التجربة وإعادة البناء.. الفلسطينية
، وهو ملخص ندوة أيضا، 2007"، 2006قراءات نقدية في تجربة حماس وحكومتها "المتخصصين، 

حقوق الالجئين الفلسطينيين بين الشرعية الدولية والمفاوضات "، "الفلسطينيةملف األمن في السلطة "
مذكرات إبراهيم .. ، المئذنة الحمراء"أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان"، "الفلسطينية اإلسرائيلية

  .، وهذه مجرد نماذج ال أكثر"دور إسرائيل في تفتيت الوطن العربي"، "غوشة
 حتى 18قديرات اإلستراتيجية التي ترسل للمعنيين عبر اإلنترنت، وصدر منها هناك أيضا سلسلة الت

  .اآلن، فضال عن سلسلة ترجمات لدراسات مميزة تخص القضية من الصحافة األجنبية واإلسرائيلية
مؤخرا صدرت عن المركز دراسات عديدة جديدة ال بد من متابعة موقع المركز لالطالع على نبذة 

، "دراسات في العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة"، " النخبة السياسية الفلسطينيةسمات"عنها، مثل 
  ".المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب اإلسرائيلية"

نتحدث في أمر هذا المركز كنموذج للمؤسسات الناجحة التي تعالج شؤون القضية المركزية، ولكي نلفت 
ت والدراسات يمكنهم االستفادة منه، بصرف النظر عن انتباه المعنيين إلى مصدر مهم وثري للمعلوما

  .خطهم الفكري والسياسي
  1/1/2010الدستور، 

  
  ودمع.. دم .57

  د يوسف رزقة.أ
الدم لرائد السركجي . القاهرة العزيزة تستقبل نتنياهو وعلى يديه دم فلسطيني طازج. نتنياهو في القاهرة

 الدم الفلسطيني في معادلة اإلخوة والعروبة هو عينه الدم .الدم ألبناء ثالثة من نابلس حرسها اهللا. ورفاقه
 !هل يعقل أن ترحب القاهرة بمن يقتل أبناءها؟. المصري

القدس مركز الصراع الحالي . وحدة سكنية في القدس) 700(نتنياهو في القاهرة وبين مناقصة لبناء 
نتنياهو ال يؤمن بالسالم وال ! رق القاتل؟القدس تسرق يومياً وتهود يومياً، والقاهرة تستقبل السا. واألبدي

 .يؤمن بالمفاوضات، وللتذكير نتنياهو وحزبه صوتوا ضد اتفاقية أوسلو
نتنياهو رفض فكرة تجميد االستيطان، وفكرة تعليق االستيطان، وفكرة لجم االستيطان واستمر في البناء، 

 !.والقاهرة تستقبل بطل االستيطان؟
غاالوي برلماني بريطاني جاء ). 3(هرة تعرقل جورج غاالوي وشريان الحياة في االتجاه المعاكس، القا

غاالوي وفريقه ضد حصار . مع فريق من كافة الجنسيات بمن فيهم يهود، من أجل التضامن مع غزة
مصر في الحقيقة الواجبة هي أيضاً في تصادم وتضاد مع . وهم في الجوهر ضد سياسة نتنياهو. غزة

لذا لماذا يعرقل غاالوي .  إذاً، غاالوي وفريقه  أصدقاء للمصالح المصرية والعربيةالنتيجة. نتنياهو
 !ويستقبل نتنياهو؟
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) 3(ومن هذا الجزء غير المفهوم أن تمنع شريان الحياة . ثمة جزء في  السياسة المصرية غير مفهوم
نوبيع ! العريش؟ويسمح لها بالدخول من ميناء . الدخول إلى األراضي المصرية من ميناء نويبع

والعريش ميناءان مصريان مع العالم الخارجي، والقافلة الممنوعة من نوبيع هي عينها القافلة المسموح 
 !؟)التضامن مع غزة ورفع الحصار(وهدف القافلة منذ دخلت هو . لها بالمرور من العريش

صف مليون في بعض كلف القافلة والمتضامين معها مليون دوالر أو ن) نوبيع(عرقلة الدخول من 
القافلة عادت إلى الالذقية لتركب البحر وتدخل إلى العريش عاصمة سيناء المحررة من المياه . الروايات

. القافلة سمعت وأطاعت ولكن على غير قناعة. الدولية، ثم ستركب البر من العريش إلى رفح وغزة
 . يفهم الحكمة أو المصلحة في القرارالمواطن المصري والفلسطيني على السواء في حيرة ال يكاد أحدهم

لكن هل دخول القافلة من . الرؤية المصرية جيدة وأنا أوافق عليها. غزة محتلة بحسب الرؤية المصرية
يخالف الرؤية المصرية ) نوبيع(وهل دخولها من ! العريش يثبت االحتالل ويؤيد الرؤية المصرية؟

خول قوافل اإلغاثة والتضامن مع غزة يعني أن مصر غزة محتلة ومحاصرة معاً، وتسهيل د! وينفيها؟
قوافل التضامن . ضد الحصار، وعرقلة وصول القوافل إلى غزة يعني أن مصر مع حصار غزة

واإلغاثة ورفع الحصار عن غزة هي جزء من رؤية إنسانية وموقف إنساني عالمي، ينصف غزة ويسند 
الستراتيجية الصهيونية التي تسيء لمصر ولغزة حقها في الحياة الكريمة والسفر الكريم، ويصادم ا

 .وللعالم
مؤتمر . بان كي مون طالب برفع الحصار، عمرو موسى وجامعة الدول العربية طالبوا برفع الحصار

إذا كانت مصر مقتنعة بهذه المطالب، فكيف يمكن لنا . طالب برفع الحصار" 2009مارس "قمة الكويت 
الحيرة واالرتباك يوشكان أن يكونا سيد الموقف في قراءة الرؤية  ! ر؟بالتفاهم مع مصر أن ترفع الحصا

 !المصرية؟
 1/1/2010صحيفة فلسطين، 

  
  "لإسرائي"اإلرهاب و: تحديات مزدوجة .58

  باتريك سيل
 عاماً باراك أوباما إلى تغيير 23دفع عمر فاروق عبدالمطلب وهو شاب نيجيري مسلم يبلغ من العمر 

وهي في » القاعدة« الرئيس األميركي على إعالن حرب عالمية على تنظيم فقد أجبر. وجهة سياسته
  .»حرب جورج بوش االبن العالمية على اإلرهاب«الواقع سياسية ال تختلف عن 

» القاعدة«ال شك في أن أوباما لم يكن يملك بديالً آخر سوى الرد بقوة على أحدث تجّل إلرهاب تنظيم 
شعال متفجرات بالستيكية خبأها في مالبسه الداخلية عندما كانت الطائرة وهو محاولة الشاب النيجيري إ

والتي استقلها من أمستردام تستعد للهبوط في مدينة ديترويت يوم » نورثويست إيرالينز«التابعة لشركة 
واضطر أوباما الذي وقع فريسة انتقادات الجمهوريين والذي كان بحاجة إلى طمأنة الشعب . عيد الميالد

أننا سنستمر في استخدام كل «ألميركي المتوتر، إلى قطع إجازته التي كان يمضيها في هاواي ليعلن ا
عناصر قوتنا القومية لتعقّب ومالحقة وهزيمة المتطرفين العنيفين الذين يهددوننا سواء كانوا من 

ءات ضد أرضنا أفغانستان أو باكستان أو اليمن أو الصومال أو من أي مكان آخر يخططون فيه العتدا
  .»في الواليات المتحدة
على موقع إلكتروني إسالمي، إذ أعلن أن محاولة عبدالمطلب هي رد على » القاعدة«وأتى جواب تنظيم 

 ديسمبر، أدت هذه الهجمات الموجهة ضد مواقع /ففي نهاية كانون األول. الهجمات الجوية األميركية
لقوة الجوية اليمنية بدعم من الواليات المتحدة، إلى مقتل حوالى في اليمن والتي تنفذها ا» القاعدة«لتنظيم 

  . شخصاً على األقل60
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هذا األسبوع أن الواليات المتحدة فتحت جبهة جديدة ضد تنظيم » نيويورك تايمز«وأكدت صحيفة 
القبلية في اليمن الذي يعتبر حالياً مركزاً خطراً للعمليات اإلرهابية وذلك لمنافسة المناطق » القاعدة«

وفي السنة الماضية، قامت فرق تابعة للقوات الخاصة األميركية بتدريب الجيش .  الباكستانية-األفغانية 
  .اليمني، فيما قدمت له الواليات المتحدة االستخبارات واألسلحة الستخدامها ضد المجاهدين

م البلدان اإلسالمية أما السؤال الذي يطرح نفسه فهو اآلتي، هل تشكّل الحرب التي تشن ضد معظ
بواسطة الضربات الجوية التي تقتل المدنيين والمحاربين على حد سواء، الطريقة األفضل لمحاربة 
  اإلرهاب أم أنها على العكس تساهم في جمع شبان متشددين دينياً حول قضية متطرفة مثل عبدالمطلب؟

فقد اعتبر أن بناء الجسور مع . ة مختلفةعندما استهل أوباما واليته الرئاسية منذ سنة، كان يملك أجند
وقد أعلن عن موعد محدد . العالم العربي واإلسالمي يصب في المصلحة القومية األميركية الطارئة

وأشار إلى أنه يسعى إلى التوصل إلى حّل مفاوض عليه في . لسحب القوات األميركية من العراق
وعبر عن التزامه الكامل . إغالق معتقل غوانتانامو الشهيركما أنه وضع حداً للتعذيب وتعهد . أفغانستان

حتى أنه مد يد .  اإلسرائيلية ودعا إلى تجميد كامل للمستوطنات اإلسرائيلية-بعملية السالم العربية 
  .الصداقة إلى إيران

مسلمين بدا وكأن أوباما قد أدرك أن الوسيلة الوحيدة لوضع حد لإلرهاب ولحماية أميركا ولوقف قتل ال
 اإلسرائيلي الذي يشكّل المصدر األساس لبثّ السموم في عالقة الغرب مع -يكمن في حّل النزاع العربي 

فعوضاً عن البحث عن حّل سياسي . لكن تم، لسوء الحظ، التخلي عن معظم بنود هذه األجندة. اإلسالم
ل في ظّل الضغوط التي يمارسها وقد دخ. في أفغانستان، أرسل أوباما المزيد من القوات إلى هذا البلد
وأدت الضغوط األميركية التي مورست على . عليه قادته العسكريون في ما يبدو حرباً ال يمكن الفوز بها

باكستان لشن حرب على مناطقها القبلية إلى اإلخالل باستقرار هذا البلد ووقوع تفجيرات انتحارية فيه 
  .ونزوح عدد كبير من سكانه

وسط، سمح أوباما إلسرائيل بتحديه وباستكمال بناء المستوطنات اليهودية في األراضي وفي الشرق األ
وفي هذا الوقت، قضت االضطرابات التي . الفلسطينية المحتلة، ال سيما في القدس الشرقية العربية

اً وعوض. تشهدها إيران حالياً على كل اآلمال بإمكان حصول تقارب بين أميركا والجمهورية اإلسالمية
 عن السعي إلى حّل مشكلة برنامج إيران النووي من خالل المفاوضات الواسعة النطاق التي قد تقر
بمخاوف إيران الشرعية وطموحها، لجأ أوباما كما فعل قبله جورج بوش االبن إلى العقوبات بينما تهدد 

  .إسرائيل بشن هجوم عسكري ضدها
يزال جورج ميتشل مبعوث أوباما الخاص إلى منطقة الشرق ال . فهل يشكّل ذلك سيناريو قاتماً؟ ال أظن

أما بنيامين . األوسط يحاول حض األطراف على الدخول في مفاوضات، إال أن جهوده لم تُجد نفعاً بعد
يعتبر التجميد الجزئي لالستيطان . نتانياهو، رئيس وزراء إسرائيل الذي ينتمي إلى اليمين فيحتال عليه

جرد خدعة تهدف إلى إرضاء األميركيين وتفادي الدخول في مفاوضات مع لمدة عشرة أشهر م
  .الفلسطينيين، فال وجود لزعيم فلسطيني قوي بما فيه الكفاية للتفاوض على هذا األساس الهش والغامض

 اإلسرائيلي من خالل المفاوضات أو - ما إذا سيتم حّل النزاع العربي 2010ومن المرجح أن يحدد العام 
يرغب العالم في التوصل إلى حّل مفاوض عليه، لكن يبدو أن إسرائيل تعتقد أنها . ريق الحربمن ط

  .تستطيع الحصول على ما تريده بالقوة وقد تكون محقة في ذلك
أرض «وال مجال للشك في أن هدف اليمين في إسرائيل في كل مظاهره يكمن في الحصول على كّل 

يحصد نتانياهو نجاحات كبيرة في . »إسرائيل الكبرى«تراتيجي فهو أما هدفه العقائدي واالس. »إسرائيل
إال أنه يواجه مشكلة مع المستوطنين الذين يتذمرون من التجميد الذي أعلن عنه في . استطالعات الرأي
لكنه يعرف على غرارهم أن االحتجاجات تخدم هدفه وتبين للعالم الحدود المعينة . الضفة الغربية
  . قد يقدمهاللتنازالت التي



  

  

 
 

  

            28 ص                                     1656:         العدد       1/1/2010الجمعة  :التاريخ

فبات معسكر . وبالنسبة إلى اإلسرائيليين الذين ينتمون إلى اليمين، أصبحت إسرائيل الكبرى قريبة المنال
وبعض » هاآرتس«السالم اإلسرائيلي بحكم الميت ويقتصر على عدد من كتاب العواميد في صحيفة 

كبيرة التي يتعرض لها التي تراقب اإلساءات ال» بتسليم«الناشطين الشجعان في منظمات مثل 
أما البلدان العربية فضعيفة ومنقسمة وال سبب يدعو الى الخوف منها في حين أن ما يسمى . الفلسطينيون

  .متردد للغاية أو غير قادر على فرض الحّل» المجتمع الدولي«بـ 
روبي أو تظن إسرائيل أنها ستتعرض الى ضغوط أقل من الواليات المتحدة أو روسيا أو االتحاد األو

كما أنها ترفض وساطة . فهي تعارض عقد مؤتمر دولي حول النزاع كما اقترح الروس. األمم المتحدة
ويقال إن حّل . فهي تريد أن تبقى بمفردها حتى تفرض شروطها الخاصة على الفلسطينيين. طرف ثالث

 بين دولة فلسطينية مشكلة فلسطين يكمن في االختيار ما بين حّل الدولتين وحّل دولة واحدة، أي ما
صغيرة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل وبين دولة واحدة يعيش فيها اإلسرائيليون والفلسطينيون مع 

  .بعضهم بعضاً
فهم يريدون . يعارض معظم اإلسرائيليين كل ما يشبه حّل دولة واحدة. إال أن ذلك ليس الخيار الحقيقي

ويكمن االختيار الحقيقي ما بين حّل الدولتين أو . حدودهمالتخلص من الفلسطينيين كي ال يدخلوهم ضمن 
. على أن يتم إخراج الفلسطينيين منها» بين النهر والبحر«إسرائيل الكبرى وهي دولة يهودية كبيرة تقع 

وفي حال نجح البعض منهم في البقاء، قد يتم إجبارهم على العيش في مقاطعات معزولة كما يعيش سكان 
  .قطاع غزة حالياً

لكن، هل سيواجه نتانياهو؟ قد يكون هذا األمر أهم . أعلن أوباما أنه ملتزم التزاماً كامالً بحّل الدولتين
  .اختبار لطريقة حكمه في السنة المقبلة

  1/1/2010الحياة، 
  

  مفاوضات الالشيء .59
  جدعون ليفي

مبعوثو السالم . ق االوسطالليلة في منتصف الليل سيبدأ عام جديد، عام المفاوضات في الشر. ها هو جاء
يستعدون منذ االن على نقاط االنطالق، واضعو الوثائق يحررون منذ االن مسوداتهم، المستشارون 
يضعون الصياغات، المحللون يعظمون الكلمات، المصورون يوجهون العدسات، والسياسيون يحزمون 

محمود . ين نتنياهو كان في القاهرةجورج ميتشيل سيصل لتوه الى هنا، بنيام. حقائبهم ويشحذون السنتهم
في واشنطن، في اوروبا سيبتهجون، المستوطنون سيهددون . في النهاية ستكون قمة. عباس على الطريق
: وها هو قد جاء. فصل آخر في مسرحية العبث، سجل آخر مع معان ال نهاية له. واليساريون سيغفون

  .بداية موسم المفاوضات، مفاوضات الالشيء
. ات تتفجر منذ االن من كثرة المشاريع والمبادرات، الصيغ والمبعوثين، وكل شيء يعلوه الغباراالرشيف

. فالنزاع لم يكن ابدا على هذا القدر من الخطر والتواصل بهذا القدر الكبير من الحروب ومشاريع السالم
تى ايامنا هذه  ومشروع روجرز الثاني والثالث، وح1969منذ مشروع روجرز االول في كانون االول 

  .تاريخ مثير للسأم من الدبلوماسية العقيمة، حملة طويلة الى الالمكان
من يريد السالم يحتاج فقط . كل شيء كتب، كل المشاريع متشابهة على نحو مدهش، شبها غير مفاجئ

ريد الى ان يفتح احد الجوارير وان يسحب بالصدفة واحدا منها، ال يهم ايها، وان يبدأ بتطبيقه؛ من ي
مسيرة . مدعو الن يضم الى االحتفال التالي، بما في ذلك سكرة الغداة الدامي في نهايته' مسيرة سالم'

  .عن سالم المسيرة) فقط(سالم؟ يدور الحديث 
وليام روجرز مات منذ زمن بعيد، ولكن كل . يمكن، مثال، سحب مشروع روجرز وازالة النفتالين عنه

. إسرائيل هي التي رفضت. ، اعتراف، سيادة؛ سالم67لى حدود انسحاب ا: شيء موجود في مشروعه
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اذا كنتم تريدون ان تكونوا اكثر . بالضبط اربعين سنة مرت منذئذ، ونحن نثبت بالضبط في ذات المكان
اذن من اجل ماذا الخروج في حملة . هناك ايضا كل شيء وارد. حداثة فيمكن ايضا اخذ صيغة كلينتون

  ؟ من اجل ماذا اتعاب العقول لكل العوزي اراديين والجورج ميتشليين؟اخرى من افساد الكالم
، مع 67، سبق ان بلغ بأنه مستعد للبحث، بالتأكيد للبحث في حدود 'تحوال تاريخيا'نتنياهو اجتاز منذ االن 

ا سنتان، بالتأكيد سنتان، دوما هذ: والجدول الزمني هو االخر قد تحدد. تبادل لالراضي وترتيبات أمنية
. ال يوجد شيء: المطلق) اإلسرائيلي(في ختامهما يتم االعالن عن االنتصار . سنتان، سنتان اخريان

، مرة اخرى سنقول انه ال 'عصبة المخربين'او ' الصوص من دون ريش'ومرة اخرى سنسمع شتائم 
  .يوجد مع من يمكن الحديث

في اليوم الذي تبدأ فيه إسرائيل بالعمل، . ذال شريك فلسطينيا النه ال شريك إسرائيليا مستعد ايضا ان ينف
الى جانب الفلسطينيين، سينشأ الشريك، نيلسون مانديال هو االخر لم يكن مانديال الى ان حرر من السجن 

هو ايضا لم يوافق على التنازل على مدى عشرات السنين عن المقاومة . ونقل جنوب افريقيا الى يديه
المفتاح كان في يدي فريدريك . لفرصة الحقيقية حتى عمل بوسائل سلميةالعنيفة، ولكن ما ان الحت له ا
مؤخرا سحبت من يديها احدى . هذا المفتاح هو ايضا في يدي إسرائيل. فيلم دي كالرك وليس في يديه

  . االرهاب: االسلحة الناجعة لديها
عندما يكون . ارهابمرة اخرى لم يعد ممكنا وقف كل شيء بسبب االرهاب، وذلك النه يكاد ال يكون 

فهو سيستأنف، : ولكن يمكن ازالة القلق. ارهاب محظورا العمل، وعندما ال يكون ارهاب ال مبرر للعمل
  .اذا لم يتحرك شيء

  .استمرار حبس غزة لم يغير شيئا في حياة سكانها: كما ان محاولة فك االرتباط لن تجدي المعارضين
فرص . مع عباس' الممتازة' عددا ال يحصى من اللقاءات :آخر من لمس هذا الحلم كان ايهود اولمرت
اتفاق 'وللتو سيتحقق . تكاد تكون جسارة، يكاد يكون اتفاقا. للصور والخطابات الشجاعة على نحو رائع

كل االحاديث شحبت في ضوء . ، وعلى عتبية الرف حربان خاسرتان وبناء اخر في المستوطنات'رف
  .ليس مهما ما يقوله اإلسرائيليون، مهم ما يفعلوه:  هو االختبار االعلىاذ ان هذا. النشاطات على االرض

رفع الحصار عن غزة وبيان عن تجميد لالبد . انتهى زمن الكالم؛ كف عن المفاوضات وابدأ باالفعال
. من يريد دولتين ال يبني ولو حتى شرفة واحدة اخرى. للبناء في المستوطنات اهم بكثير من ألف صيغة

من دون هذه الخطوات، خسارة على الوقت، وقت المتباحثين . المقياس لنوايا إسرائيل الحقيقيةهذا هو 
  .فهل يعتزم نتنياهو القيام بشيء من كل هذا؟ شك كبير، شك ثقيل ومضن. ووقتنا جميعا

  31/12/2009هآرتس 
  1/1/2010القدس العربي، 

  
  "الحقّ على الفلسطينيين" .60

  جهاد الخازن
هد انقساماً فلسطينياً سيستمر مع العام الجديد فال سبب منطقياً أو عملياً لتوقع انفراج العام الذي مضى ش

أو اختراق ما بقي الطرفان، أو السلطة الوطنية وفتح من جهة، وحماس في غزة من جهة أخرى، على 
  .مواقفهما المعلنة

 خالد مشعل، رئيس رأيت الرئيس محمود عباس وحدثته غير مرة في األشهر األخيرة، ورأيت األخ
، كما سمعت عرضاً للوضع من األخ 2009المكتب السياسي لحماس وحدثته طويالً، ونحن نودع 

  .رمضان شلّح، رئيس الجهاد اإلسالمي، فهو شاهد عدل أثق برأيه في الشأن الفلسطيني
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حرير ثمة خالف على كل نقطة في عمل اللجان الخمس المعنية باالنتخابات والمصالحة ومنظمة الت
الفلسطينية والحكومة واألجهزة األمنية، غير انني أتجاوز التفاصيل ومعها الورقة المصرية األخيرة التي 

  .وقعتها فتح ولم توقعها حماس، واختار مراجعة عامة
غير أن حماس تصر . أبو مازن يريد انتخابات يحتكم فيها طرفا النزاع الى المواطنين، ومن يفوز يحكم

بل االنتخابات وتقول إن هذه ال يمكن أن تكون نزيهة وديموقراطية ومحازبوها وبعض على المصالحة ق
القيادات في السجون وآخرون تطالب بهم إسرائيل، حتى إن رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك ال 

  .يستطيع أن يغادر بيته
  أبو مازن على حق وكذلك أبو الوليد فكيف المخرج؟

رح حالً لم يفكر فيه الوسيط المصري بعد مئات الساعات، وربما ألوفها، من سيكون من الوقاحة أن أقت
  .سماع آراء الطرفين وتبادل الرأي معهما، فأترك الحلول ألصحابها وأكتفي بما أعرف

مصر تميل الى جانب السلطة الوطنية، من دون أن تقطع شعرة معاوية مع حماس، وسورية تؤيد حماس 
والمملكة العربية السعودية التي كانت سباقة .  مباشرة مع الرئيس محمود عباسإال أنها على عالقة ودية

الى الجمع بين طرفي النزاع الفلسطيني في مكة المكرمة حيث وقّعا االتفاق المشهور تشعر بأنها خذلت، 
 ولم تعامل بصدق وشفافية، لذلك فهي تراقب الوضع الفلسطيني اآلن من دون أن تتدخل مباشرة، وتنشط

على صعيد آخر في أهمية موازية فقد قادت، ممثلة بوزير خارجيتها األمير سعود الفيصل، الجهد العربي 
المعلن ضد أي تنازالت أو حوافز إلسرائيل في عملية السالم، أي تطبيع مسبق باسم آخر، ويبقى الموقف 

  .العربي العام صامداً حول هذه النقطة
حقيق المصالحة من دون مساعدة، وإذا كانت جهود مصر منذ إعالن إذا كان الفلسطينيون ال يستطيعون ت

، ال مجرد جوالت المفاوضات األخيرة، لم تحقق المرجو منها حتى اآلن، فإنني 2005القاهرة سنة 
 فيما إسرائيل تهود القدس بما يستدعي الرد حرباً ال مجرد 2009 لن تختلف عن 2010أفترض أن 

  .شكوى الى مجلس األمن
في » الحقّ على الفلسطينيين« هو المخرج؟ قبل اإلجابة عن السؤال أسجل بأبسط عبارة ممكنة أن ما

الخالف بينهم، ال أي طرف آخر، وإذا كانت أميركا أو إسرائيل أو إيران أو غيرها لعبت دوراً سلبياً أو 
تعمل لمصالحها ال معطالً فإن المسؤولية تبقى على هذا الطرف الفلسطيني أو ذاك في اللعب مع دول 

  .مصلحة شعبنا
والكلمات األخيرة تمهد للرد فالدول العربية لها مصالحها أيضاً، إال أن هذه المصالح ال تتعارض مع أي 

وكان يفترض أن تستطيع مصر والمملكة العربية السعودية . مصلحة فلسطينية، بل يكمل بعضها بعضاً
نجح معاً في إقناعهم به، إال أن هذه المجموعة العربية وسورية أن تقترح حالً على الفلسطينيين وأن ت

 السورية - المصرية جيدة والعالقات السعودية -فالعالقات السعودية . األساسية ليست على رأي واحد
 السورية لم تعد بعد الى سابق عهدها، ما يعيدنا الى المربع -جيدة كذلك، إال أن العالقات المصرية 

  .2009 فلسطينياً عن سنة 2010منطقي أو عملي لتوقّع أن تختلف سنة األول وعدم وجود سبب 
في غضون ذلك تسرع الحكومة الفاشستية اإلسرائيلية خطواتها لمواصلة االستيطان وتغيير معالم القدس 

وإذا كان هدف المصالحة أن يتعامل الفلسطينيون مع العملية السلمية كرجل واحد، فإنهم قد يجدون . نهائياً
الحقّ «ا اجترحوا معجزة المصالحة في النهاية أن إسرائيل لم تُبق شيئاً يتفاوضون عليه، ومرة أخيرة، إذ

  .»عليهم
  1/1/2010الحياة، 
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  1/1/2010الخليج، 


