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  زة قابل لالنفجاروضع غ: أشكنازي يأمر باستهداف حماس .1

رئيس هيئة ، أن  صالح النعامي- غزة، عن مراسلها من 22/12/2010، الشرق األوسط، لندنذكرت 
أركان الجيش اإلسرائيلي غابي أشكنازي حذر من أن األوضاع على الحدود مع قطاع غزة قد تكون 

يست ظهر أمس قال إنه سيتم وفي إفادته أمام لجنة الخارجية واألمن التابعة للكن. هشة وقابلة لالشتعال
نصب كتيبة مكلفة بتشغيل منظومة دفاعية في محيط القطاع العتراض القذائف الصاروخية لحماية 

واستدرك أشكنازي قائال إن قيادة حماس ترغب من خالل التصعيد األخير اختبار الرد . البلدات اليهودية
وأشار إلى أن الفصائل الفلسطينية كثفت . ئيلاإلسرائيلي وليس المبادرة إلشعال مواجهة شاملة مع إسرا

من أنشطتها خالل العام الماضي، موضحا أن الجيش اإلسرائيلي يعمل داخل القطاع في عمق قطاع غزة 
  .إلحباط العمليات التي تخطط لها حركات المقاومة

باستهداف كشفت اإلذاعة اإلسرائيلية باللغة العبرية أمس النقاب عن أن أشكنازي أصدر تعليمات و
عناصر حركة حماس في قطاع غزة، وذلك ألول مرة منذ انتهاء الحرب على قطاع غزة أواسط يناير 

ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية باللغة العبرية عن مصدر عسكري القول إن أشكنازي . 2009) كانون الثاني(
 حماس تحديدا، بعد توفر أصدر تعليماته بأن تستهدف الغارة الجوية الليلة قبل الماضية مواقع لحركة

وأشارت المصادر إلى أن االنطباع . مؤشرات على أن الحركة تقف وراء التصعيد العسكري األخير
السائد في الدوائر األمنية اإلسرائيلية أن قيادة حماس تحث منظمات أخرى على إطالق القذائف 

  .الصاروخية باتجاه إسرائيل وذلك ألسباب مختلفة داخلية واستراتيجية
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إلى ذلك أكد نائب وزير الدفاع اإلسرائيلي متان فلنائي أن الوضع في محيط قطاع غزة ما زال بعيدا عن 
وفي مقابلة إذاعية صباح أمس قال . حرب استنزاف، ولكنه يحمل دون شك بصمات مثل هذه الحرب

هاون من إن جماعات متطرفة معارضة لحماس هي التي تطلق معظم القذائف الصاروخية وال«فلنائي 
على » غزة في حين تدرك حماس نفسها ماذا سيحدث إذا ردت إسرائيل على ذلك وتعي تماما ما سيحدث

وأكد أن الدوائر األمنية ستتخذ القرار بشأن تشغيل منظومة القبة الحديدية العتراض القذائف . حد قوله
وفقا العتبارات عسكرية الصاروخية في التجمعات االستيطانية في منطقة النقب ومحيطها من عدمه، 

  .بحتة
على صعيد آخر زعمت مصادر عسكرية إسرائيلية أن حماس عملت على تحسين قدراتها الصاروخية 

 إيرانية –في اآلونة األخيرة، خاصة في أعقاب امتالكها ألجهزة ومعدات عسكرية وتكنولوجية متطورة 
االستخباري اإلسرائيلي » تيك ديبكا«وقع ونقل م.  والتي تسهل عملية إصابة الهدف بدقة بالغة-الصنع 

حماس باتت تمتلك القدرة على توجيه صواريخها وقذائفها إلى «إن : عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها
، مشيرا إلى أن ذلك أثبت بشكل قاطع قبل عدة أيام، حين استهدفت »الهدف الصحيح دون أن تخطئه

  .الية الدقةدورية لجيش االحتالل قرب حدود غزة بقذيفة ع
تطلق صواريخها صوب أهداف ومناطق خالية في إسرائيل، بهدف التمويه «ويرى الموقع أن حماس 

  .، بحسب المزاعم»فقط، ولكنها قادرة على إصابة الهدف بدقة
أشكنازي قال أن ، أن أسعد تلحمي، الناصرة، عن مراسلها من 22/12/2010، الحياة، لندنوأضافت 

 اآلن خلف السياج األمني على مسافة عشرات أألمتار منه لمنع المخربين من الجيش يركز نشاطه حتى
 عملية 112وتابع أنه خالل األشهر األخيرة قام الجيش اإلسرائيلي ب. »الوصول إلى بلدات إسرائيلية

.  منهم، بينهم الخمسة الذين قتلوا مساء السبت األخير60أسفرت عن قتل » ضد المخربين«
 وزاد أنه مع بدء السنة ،أمس أهدافاً ومواقع لحركة حماس على طول الجبهة) ولأ(هاجمنا »:وأضاف

  .»وسنقرر كيف وأين ننصبها«الخدمة العمالنية، » القبة الحديد«الجديدة ستدخل منظومة 
وتطرق أشكنازي أيضاً إلى الوضع في لبنان، وقال إن هناك توتراً عشية القرار الظني المتوقع في 

وتابع أن إيران تواصل التقدم في مشروعها النووي . كومة اللبنانية رفيق الحريرياغتيال رئيس الح
إيران فوجئت بحجم العقوبات «، مشيراً الى أن »لكن هناك صعوبات تواجهها من مختلف االتجاهات«

  .»الدولية بينها العقوبات الصينية والروسية
دمة العسكرية اإللزامية، مشيراً إلى أنه بعد إلى ذلك، حذر أشكنازي من اتساع ظاهرة المتهربين من الخ

) الحرديم( في المئة من الملزمين الخدمة معفيين منها، ألنهم من اليهود المتزمتين 50 عاماً سيكون 12
يجب تجنيد الحرديم وفرض «، وأضاف انه »وهذه مشكلة اجتماعية تستوجب تجنيد كل هؤالء«والعرب 

  .»خدمة وطنية على العرب أيضاً
اشكنازي قال ان احدى دبابات اإلحتالل التي تعمل في قطاع ، ان 21/12/2010، 48موقع عربر ونش

، الذي تمكن من اختراقها دون وقوع "كورنت"غزة تعرضت لصاروخ مضاد للمدرعات من طراز 
  . اصابات

" كورنت"وأضاف اشكنازي انه في السادس من الشهر الحالي اطلق للمرة األولى صاروخ من طراز 
حو احدى دبابات اإلحتالل وتمكن من اختراقها دون ان يتفجر فيها، واشار ان صواريخ من الطراز ن

وقال ان حزب اهللا . 2006نفسه استخدمت ضد المدرعات اإلسرائيلية في حرب لبنان الثانية في العام 
  . تمكن من اصابة عدة جنود اسرائيليين بواسطة صواريخ مشابهة خالل الحرب

وبحسبه فإن الجيش يالحظ . فذ باألمس هجوم واسع ضد مخازن وأنفاق تابعة لحركة حماسوأضاف أنه ن
تصاعدا في العمليات في الجنوب من قبل التنظيمات الفلسطينية بهدف تغير قواعد اللعبة على طول 

  . الحدود مع قطاع غزة
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. ي قطاع غزةف" تصعيد ملموس"وتشير تقديرات جيش االحتالل إلى أن حركة حماس غير معنية ب
 النسبي منذ عملية الرصاص المصبوب قبل سنتين وعدم حصول أي تقدم دالجمو"فإن " هآرتس"وبحسب 

في طريق التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، وعدم حصول تقدم في المحادثات بين حماس والسلطة 
  ".طة بالقطاعالفلسطينية، فقد تقرر رفع مستوى العمليات ضد الجيش اإلسرائيلي والمستوطنات المحي

  
  "فلسطين اليوم" من نشرة 2000مركز الزيتونة يحتفل بصدور العدد رقم  .2

 من نشرة فلسطين اليوم، والذي صدر يـوم         2000احتفل مركز الزيتونة أمس الثالثاء بصدور العدد رقم         
  .، وذلك في حفل بسيط أقيم في مقر المركز بحضور جميع العاملين فيه20/12/2010اإلثنين 
محسن صالح فريق عمل النشرة في قـسم        . ة له بهذه المناسبة، شكر مدير عام مركز الزيتونة د         وفي كلم 

. األرشيف والمعلومات وجميع العاملين، مشيداً بإنجازهم وجهودهم المبذولة إلصدار النشرة دون انقطاع           
ية الفلسطينية، وفـي    ولفت االنتباه إلى المكانة واألهمية التي باتت تحتلها النشرة في توثيق تطورات القض            

  .خدمة الباحثين والمتخصصين في هذا المجال
 لم تحتجب عـن     ،2/5/2011، التي تدخل عامها السابع في       "فلسطين اليوم "وتجدر اإلشارة إلى أن نشرة      

  .الصدور في ما عدا العطل الرسمية
 22/12/2010مركز الزيتونة، بيروت، 

  
   واضحة على أساس حل الدولتين ووقف االستيطانالعودة للمفاوضات تتطلب تحديد مرجعية: عباس .3

أكد الرئيس محمود عباس مجددا ان العودة للمفاوضات وانجاح العملية : وكاالت– برازيليا -رام اهللا 
السلمية يتطلبان تحديد مرجعية واضحة ومحددة تستند على أساس حل الدولتين ووقف االستيطان بكافة 

  الطبيعي،أشكاله بما فيها ما يسمى بالنمو 
، يشكل دافعا قويا لخيار الشعب 1967 ان االعتراف البرازيلي بالدولة الفلسطينية على حدود عباسوقال 

  .الفلسطيني الملتزم بخيار السالم الحقيقي والمستند على قرارات الشرعية الدولية
دى السلطة الوطنية،  خالل استقباله في مقر الرئاسة برام اهللا أمس ممثلة جمهورية البرازيل لعباسوثمن 

ليجيا ماريا شيرر، الخطوة البرازيلية باالعتراف بالدولة الفلسطينية، التي تؤكد مدى تفهم البرازيل 
  .حكومة وشعبا للقضية الفلسطينية

 إلى ان الموقف الفلسطيني ملتزم بالسالم كخيار استراتيجي، من أجل تحقيق السالم وإقامة عباسوأشار 
  .لمستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفق قرارات الشرعية الدوليةالدولة الفلسطينية ا

 على أن العودة للمفاوضات وانجاح العملية السلمية، يتطلبان تحديد مرجعية واضحة ومحددة عباسوشدد 
  .تستند على أساس حل الدولتين، ووقف االستيطان بكافة أشكاله بما فيها ما يسمى بالنمو الطبيعي

 22/12/2010رام اهللا، الحياة الجديدة، 
  

  لقاء فلسطيني اميركي في رام اهللا خارج اطار المفاوضات: عريقات .4
 قال عريقات ان لقاء جمع أمس مسؤولين فلسطينيين وأميركيين في رام اهللا ولكنه ال :وكاالت -رام اهللا 

قيت أنا الت«واوضح عريقات لوكالة فرانس برس . »أي شكل من اشكال المفاوضات مع اسرائيل«يمثل 
وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية مع ديفيد هيل مساعد المبعوث األميركي لعملية السالم 

ال نعتبر ان «وشدد عريقات . »جورج ميتشل والمسؤول في مجلس األمن القومي األميركي دان شابيرو
أو غير مباشرة أو هذا اللقاء يمثل أي شكل من اشكال المفاوضات مع اسرائيل ان كانت مباشرة 

  .»قضايا ثنائية تهم الطرفين الفلسطيني واألميركي«، موضحا انه تناول »متوازية
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ان واشنطن «من جانبه اكد احمد مجدالني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لوكالة فرانس برس 
واعتبر ان . »سطينيارسلت مبعوثين لبحث قضايا أمنية فلسطينية اسرائيلية بشكل ثنائي مع الجانب الفل

ارسال المبعوثين األميركيين للتحادث مع الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي هو مضيعة للوقت ال أكثر «
  .»وال أقل، ألنه ال يمكن لهذه الجهود األميركية ان تؤدي الى نتائج

س من من جانبه شدد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد في اتصال مع وكالة فرانس بر
. »ان هذا اللقاء ليس اطالقا لمفاوضات اميركية متوازية مع كل من الفلسطينيين واالسرائيليين«القاهرة 

ال يوجد لدينا فيتو على عقد لقاءات مع األميركيين، لكننا نرفض أي محاولة التفافية لاليحاء «واضاف 
  .»بأنها مفاوضات مع االسرائيليين تحت أي مسمى

توجه إلى مجلس األمن لطرح قضية االستيطان يؤكد انه ليست هناك مفاوضات بيننا ان ال»ورأى األحمد
» بالنسبة لنا ال يوجد لدينا جديد، لكن نحن بانتظار الجديد من«وعن زيارة هيل قال  .»وبين االسرائيليين

ينية، نريد وقف االستيطان ونريد موقفا اميركيا واضحا من حدود الدولة الفلسط«وتابع  .األميركيين
وكذلك من قضية األمن، وفق ما جاء في وثيقة جونز والتي تحاول حاليا االدارة األميركية التنصل 

  .»منها
  22/12/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  حماس تسعى إلرباك الوضع الفلسطيني قبل المصالحة: الضميري .5

األمنية اللواء عدنان الضميري، إن  قال المفوض السياسي العام، الناطق باسم األجهزة :وفا–رام اهللا 
هناك سياسة تصعيدية لحماس تستهدف فيها إرباك الوضع الفلسطيني قبل المصالحة، وتهدف من خاللها 

  .إلضعاف موقف الرئيس محمود عباس وتمسكه بالثوابت الوطنية
ا مواجهة أبناء طالبت فيه أبناء حركته'، ردا على بيان لحماس، 'وفا'وأكد اللواء الضميري في حديث لـ

تبحث عن مواجهات داخلية لمس السلم األهلي، بهدف تغطية ' حماس'، أن 'حركة وفتح وأجهزة األمن
جرائمها في قطاع غزة، من اعتداءات يومية وأعمال ال مسؤولة تقوم بها ميليشيات حماس ضد محافظين 

  .كومية لعناصر من حماسوقيادات في حركة فتح، وأعضاء في المجلس الثوري للحركة، وبيع أراض ح
فكل األبواب 'ودعا اللواء الضميري المؤسسات الحقوقية إلى زيارة مراكز التوقيف في الضفة الغربية، 

واآلفاق مفتوحة أمامها لالضطالع على أوضاع السجناء األمنيين الذين كانوا ضحايا تحريض قيادات 
  .حماس للعمل على زعزعة األمن في الوطن

بناء شعبنا بأن القيادة وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس، تسعى لعدم  تكرار وطمأن الضميري أ
  . ما حدث في قطاع غزة

 21/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  قوة غير محدودة تفوق ما يمكن أن تحققه المقاومة المسلحة» الالعنف«: فياض .6
قوة غير " الالعنف" الفلسطيني الدكتور سالم فياض ان قال رئيس الوزراء:  ماضي عيسى-عمان 

  .محدودة وتفوق في أهميتها ما يمكن ان تحققه المقاومة العسكرية المسلحة
األوضاع السياسية الراهنة في فلسطين وأولويات تحقيق الجاهزية القامة "وأشار في محاضرة بعنوان 

ح في تثبيت المواطن الفلسطيني على أرضه يرفع من بجمعية الشؤون الدولية أمس ، الى أن النجا" الدولة
كلفة االحتالل ويجعله يرضخ في النهاية الى حقيقة وجود شعب وقضية وجاهزية القامة الدولة بمؤسسات 

  .فاعلة وبنية تحتية قوية ومؤسسات راسخة تعمل بناء على أفضل المعايير الدولية
على المناطق الريفية المهمشة بهدف تثبيت االنسان على قمنا بعملية تنمية شاملة وبتركيز أكبر "وأضاف 

األرض تمهيدا القامة الدولة على الواقع حيث ان الشعارات السياسية والمسار السياسي الذي بدأ منذ 
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وقال ان أي خطوة ". أوسلو ومدريد كان بحاجة الى ترجمة على أرض الواقع وهذا بالضبط ما قمنا بعمله
ن تبدأ من المبدأ الذي يعزز من قدرة الفلسطيني على الصمود في أرضه ، مشيرا النهاء االحتالل يجب أ

  .الى أن األدوات المستخدمة يجب أن تتناسب مع هذا المبدأ
وأكد فياض أنه ليس هناك بين الفلسطينيين فريق مقاوم وفريق مساوم بل جميع الفلسطينيين ومن خلفهم 

ولفت الى أن الحكومة قامت  .مقاومة تختلف بين الفريقينالعرب هم فريق مقاوم ولكن الرؤى لهذه ال
  ".الفلتان األمني والفوضى التي كانت مستشرية في الماضي القريب"بالقضاء على 

وأكد فياض أنه من المهم جدا أال يبدو الفلسطينيون مترددين ومتراجعين في موضوع قيام الدولة عام 
ريكي ، مشيرا الى أن على الفلسطينيين أن يكونوا  رغم التطورات االخيرة في الموقف األم2011

جاهزين القامة الدولة أمام أعين المجتمع الدولي بغض النظر عما يجري من تراجعات في مسيرة العملية 
  .السلمية

   22/12/2010الدستور، عمان، 
  

  كل ما أشيع عن تقدم في ملف المصالحة بعيد كل البعد عن الصحة والدقة: منظمة التحرير .7
إن كل ما أشيع، " "الخليج" قالت مصادر قيادية رفيعة المستوى في منظمة التحرير الفلسطينية ل:دمشق

وما يمكن أن يشاع في المدى المنظور عن حصول تقدم في ملف المصالحة الفلسطينية بعيد كل البعد عن 
قضايا السياسية، الصحة والدقة، فما جرى ويجري بين فتح وحماس من حوارات لم يتم فيها التطرق لل

واقتصر النقاش عملياً على مناقشة ملف األجهزة األمنية، حيث أصرت حركة فتح على أن يتم البدء 
باألجهزة األمنية في غزة، في حين تمسكت حركة حماس بأن يتم البدء باألجهزة األمنية في الضفة 

 أن تكون إعادة تشكيل األجهزة الفلسطينية، وأكدت حركة حماس الحقاً أن أقصى ما يمكن أن تقبل به هو
ليس "وأضافت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها " . األمنية بالتوازي في غزة والضفة

وأكدت أن الهيئات  ".صحيحاً أن خيار حل السلطة الفلسطينية، وارد في أجندة رئاسة السلطة وقيادة فتح
ما ينعكس عموماً على األوضاع الفلسطينية ككل، تعيش حالة تخبط، وهو "القيادية في المنظمة والسلطة 

فليست هناك استراتيجية فلسطينية حيال المفاوضات، والحديث عن التمسك بالمقاومة ال ينسجم مع واقع 
الضعف الحاصل في أعمالها، وفي كلتا الحالتين ال يمكن الحديث عن صالبة سياسية فلسطينية في 

  " .تالل إال إذا استند ذلك إلى وحدة وطنية فلسطينيةالمفاوضات، أو مقاومة مؤثرة ضد االح
وحول العالقات السورية  الفلسطينية قالت المصادر إن من المبكر الحديث عن كسر الجليد بين دمشق 
ورئاسة السلطة، فقد أبلغت دمشق أكثر من مرة موفدي الرئيس محمود عباس أن الوضوح السياسي 

ى مجاريها مع دمشق، وهو ما ترى دمشق أنه غير متوافر حتى لعباس شرط أساسي لعودة عالقاته إل
  " .اآلن

  22/12/2010الخليج، الشارقة، 
  

   معتقل1000عدد المعتقلين السياسيين في سجون السلطة بلغ نحو :  غزةةحكوم .8
أعلنت وزارة العدل في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة أن عدد : حامد جاد-غزة 
 معتقل، معظمهم من 1000ن السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بلغ نحو المعتقلي

  .األسرى المحررين
وقال أسامة سعد مدير عام الشؤون القانونية في الوزارة ذاتها خالل مؤتمر عقده امس في مقر مكتب 

زال مستمرة في شن حمالت ان اجهزة االمن لدى السلطة الفلسطينية مات"إعالمي الحكومة المقالة 
  ".اختطاف سياسي ، وتمعن في التنكيل والتعذيب بكل من يخالفها في الرأي السياسي
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أن يتجه نحو وحدة اللحمة والمصالحة والعودة " السلطة الفلسطينية "كنا ننتظر من هذا الفريق "وأضاف 
سة والعنجهية الصهيونية في إلى حضن الشعب الفلسطيني ردا على التنكر للوعودات األميركية والغطر

  ".التعامل مع السلطة إال أنها مازالت مستمرة باعتقال أبناء جلدتها
واعتبر أن ما يحدث في الضفة الغربية من اعتقاالت دليل واضح على تنفيذ سياسات صاغها الجنرال 

  .األميركي كيث دايتون ومن بعده مولر
ة في الضفة الغربية تعد تجاوزا فاضحا للقانون األساسي وأكد سعد أن الجرائم التي تقترفها هذه األجهز

الفلسطيني والقوانين األخرى ذات العالقة، مشددا على ان هذه الممارسات ال تسقط بالتقادم، وسيالحق 
  .مرتكبوها ويجلبون للعدالة مهما طال الزمن

ين السياسيين المضربين وحمل سعد أجهزة أمن الضفة المسؤولية القانونية والوطنية عن سالمة المعتقل
عن الطعام في سجون الضفة التي تحولت بحسبه إلى أقبية تعذيب وإذالل لصفوة أبناء شعبنا مطالبا 
مؤسسات حقوق اإلنسان المحلية والدولية باتخاذ موقف حازم إزاء هذه الجرائم المستمرة وعدم الصمت 

ائمه وكشف الحقائق للشعب الفلسطيني، عليها، داعيا وسائل اإلعالم كافة إلى فضح هذا الفريق وجر
  .وتبيان مدى ارتباط السياسة األمنية لهذا الفريق بالسياسة األمنية للعدو

  22/12/2010الغد،عمان، 
  

  قوى فلسطينية ترفض التفاوض مع االستيطان  .9
شددت القوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية أمـس، علـى         :  نادية سعدالدين وبرهوم جرايسي    -عواصم

فض عودة مفاوضي السلطة الوطنية إلى التفاوض مع إسرائيل، من دون وقف كامل لالستيطان وإيجاد               ر
  .مرجعية واضحة للمفاوضات تستند إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي

وفي بيان أصدرته عقب اجتماع عقدته قياداتها في األراضي الفلسطينية المحتلة، حملت القوى الوطنيـة               
انغالق األفق السياسي وفشل المفاوضات من خالل تنكرها لحقوق الشعب          "سالمية إسرائيل مسؤولية    واإل

الفلسطيني وإمعانها في مواصلة العدوان واالستيطان، إذ قال موقع ويكيلـيكس، إن الواليـات المتحـدة                
  .ي المستوطناتف" التكاثر الطبيعي"أبرمت اتفاقا سريا مع إسرائيل الستمراره تحت غطاء ما يسمى بـ

واعتبر بيان القوى الفلسطينية أن االشتراطات اإلسرائيلية قطعت الطريق على أية إمكانية للحديث عـن               
عقـد  "ودعت إلـى    . مسار سياسي جدي، منتقدة االنحياز األميركي لالحتالل وتبني مطالبه واشتراطاته         

بيق قـرارات الـشرعية الدوليـة       مؤتمر دولي للسالم تحت إشراف ورقابة األمم المتحدة يعمل على تط          
  ".والقانون الدولي

بالضغط على حكومة االحتالل لتطبيق القرارات الدولية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إنهـاء              "وطالبت  
 وضمان االستقالل وتقرير المـصير      67االحتالل عن األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بعدوان عام         

فلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ورفض الحلول الجزئية والمؤقتة والدولة         وحق العودة وإقامة الدولة ال    
  ".ذات الحدود المؤقتة

مواصلة حكومة االحتالل عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلـسطيني وسياسـات اإلبعـاد             "ودان البيان   
  ".والتطهير العرقي ضد أعضاء المجلس التشريعي وأهالي المدينة المقدسة

التهديد اإلسرائيلي بارتكاب محرقة جديدة في قطاع غزة، مترافقـاً مـع القـصف              "رة  وحذرت من خطو  
المستمر واستمرار الحصار الجائر على القطاع، ما يتطلب تدخالً فاعالً من المجتمع الدولي لفك الحصار               

  ".وإزالته وتمكين الشعب من العيش بحرية بعيداً عن جرائم االحتالل المستمرة
 االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية التي تشكل صمام امان لحماية القـضية الفلـسطينية              إنهاء"ودعت إلى   

وتقطع الطريق على استفادة االحتالل منه، ما يتطلب تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية               
  ".والحزبية
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طنيـة لمواجهـة    عقد اجتماع وطني شامل لترتيب الوضع الداخلي ووضع اسـتراتيجية و          "وحثت على   
  ".المخاطر والتحديات التي تحيق بالقضية الوطنية

التوقيع على الورقة المصرية واتخاذ خطوات عمليـة بوقـف االتهامـات والتراشـق              " البيان إلى    اودع
اإلعالمي والتمسك بالحريات العامة كما نص عليها القانون االساسي ومتابعة اآلليات الكفيلة بنزع عوامل              

  ".جير في الوضع الداخليالتوتير والتف
قرار محكمة العدل العليا الجراء االنتخابات المحلية وقيام الحكومة بتحديد موعد جديد لها             "وأشارت إلى   

والتحضير من خالل مهام لجنة االنتخابات المركزية بتحديث سجل النـاخبين واإلجـراءات المطلوبـة               
  ".إلنجاح ذلك ووقف التعينات التي تتم للمجالس المحلية

دور المقاومة الشعبية في مواجهة مخططات االحتالل العدوانية الهادفـة الـى مـصادرة              "وأشارت إلى   
االراضي وتوسيع االستيطان والدور الشعبي والوطني ألهالي بلعين ونعلين والمتضامنين األجانـب فـي     

  ".أحياء الفعاليات المقاومة لالستيطان والجدار العنصري
   22/12/2010الغد، عمان، 

  
  ظل قائما على الدوام" إسرائيل"التنسيق األمني مع : الحياة .10

التنسيق االمني مع اسرائيل ظل قائماً «، أن »الحياة«أبلغ مسؤول فلسطيني رفيع في رام اهللا : رام اهللا
. »على الدوام، وفي مختلف المراحل بسبب الحاجة الى التنسيق بين الخاضع لالحتالل والسلطة المحتلة

 كل تحرك للسلطة ومسؤوليها بمن فيهم الرئيس عباس ورئيس الوزراء سالم فياض يتطلب ان«وأضاف 
أي «وتابع ان . »تنسيقاً مسبقاً مع السلطة التي تحتل االرض وتسيطر على مختلف مفاصل الحركة فيها

، »تحرك لقوات الشرطة واالمن الفلسطيني بين المناطق المختلفة يتطلب مروراً عبر حواجز اسرائيلية
التنسيق القائم يجري بيننا وبين االسرائيليين عبر جهاز االرتباط العسكري المختص بهذا «موضحاً ان 

  .»الشأن
وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، ان التنسيق مع اسرائيل مرتبط بمشروع إقامة الدولة 

يق بالنسبة لنا مرتبط باتفاقات التنس«: وأضاف. »الفلسطينية، وان هذا التنسيق لن يستمر الى ما ال نهاية
  .»انتقالية يجب ان تقود الى اقامة دولة مستقلة، وفي حال عدم قيام هذه الدولة، فإن التنسيق لن يستمر

اجهزة االمن الفلسطينية تشارك اسرائيل تقريباً «وكانت احدى وثائق ويكيليكس نقلت عن ديسكن قوله ان 
  .»جميع المعلومات التي تجمعها

  22/12/2010 لندن، الحياة،
  

  النونو يدين التصعيد االسرائيلي ويطالب بوقف العدوان غير المبرر ضد المدنيين  .11
. المقالة طاهر النونو التصعيد اإلسرائيلي» حماس«دان الناطق باسم حكومة :  فتحي صباح-غزة 

 الفلسطينيين وقف العدوان اإلسرائيلي غير المبرر ضد المدنيين»بـ» الحياة»وطالب في تصريح إلى
والذي أوقع إصابات ودمر ممتلكات، وأثار الخوف والهلع في صفوف المواطنين، خصوصاً األطفال 

كما نددت وزارة الداخلية في الحكومة . على القطاع» حرب جديدة«، محذراً إسرائيل من شن »والنساء
لمحاسبة االحتالل على جرائمه التحرك العاجل »المقالة بالتصعيد اإلسرائيلي، وطالبت المجتمع الدولي بـ

  .»كي ال يستمر في عدوانه
  22/12/2010الحياة، لندن، 
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   على تحدي العالم"إسرائيل"تراجع الموقف األميركي شجع : الزعنون .12
أكد رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون امس، أن تراجع الموقف األميركي تجاه :  وفا–عمان 

  .المحتلة، شجع إسرائيل على تعنتها وتحديها إلرادة المجتمع الدولياالستيطان في األراضي الفلسطينية 
واعتبر الزعنون الذي يرأس أعمال الدورة السابعة لالتحاد البرلماني العربي المنعقدة في العاصمة 

 برلماناً عربياً، أن قرار الكونغرس األخير بشأن عدم االعتراف 15األردنية عمان بمشاركة ممثلي 
 يعتبر انقالباً على الموقف السياسي لإلدارة 1967سطينية على حدود الرابع من حزيران بالدولة الفل

األميركية خاصة مواقف الرئيس األميركي باراك أوباما في القاهرة، الذي أعلن حرصه على إحقاق 
  .الحق وإقامة الدولة الفلسطينية ووقف االستيطان كشرط إلنجاح عملية المفاوضات

يشكل مكافأة إلسرائيل على رفضها االستجابة لمتطلبات عملية السالم وعدم تجاوبها مع ورأى أن القرار 
الجهود الدولية المطالبة بوقف االستيطان وأنه أيضاً يشجع المستوطنين على المزيد من التطرف 

  .وممارسة كافة أشكال االعتداء على شعبنا
  آلخر للتطرف حيث تمادى في إصدار القوانين وشدد الزعنون على أن الكنيست اإلسرائيلي يشكل الوجه ا

العنصرية كقانون االستفتاء وقانون المواطنة والوالء وغيرها، وأن حكومة إسرائيل تزداد تطرفاً يوماً 
  .بعد يوم بوجود نتنياهو وليبرمان وغيرهم من العنصريين الحاقدين

  22/12/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  تسهيالت لقافلة التضامن اآلسيوية لكسر الحصارسفارات فلسطين تقدم ال .13
 قدمت سفارات فلسطين في كل من الهند وباكستان، وإيران، وتركيا، وسوريا باستقبال وتقديم :رام اهللا

المساعدة ألعضاء قافلة التضامن اآلسيوية لكسر الحصار عن غزة، وذلك خالل مسيرتها، حيث انطلقت 
ان، ثم إيران، ثم تركيا ووصوالً الى سوريا، على أن تصل إلى جمهورية القافلة من الهند مروراً بباكست

  .مصر العربية للمرور عبر معبر رفح البري إلى قطاع غزة
وكانت قافلة التضامن اآلسيوية لكسر الحصار عن فلسطين انطلقت سيراً على األقدام من الهند باتجاه 

ين في الهند وعلى رأسها السفير عدلي صادق ، حيث قامت سفارة فلسط2010 كانون األول 8غزة يوم 
بالتنسيق مع القافلة وإعالمهم بأن سفارات فلسطين في كل من باكستان، إيران، تركيا، سوريا، ومصر 

  .ستقوم باستقبال الوفد بشكل رسمي
وقامت سفارة فلسطين في باكستان وعلى رأسها السفير حازم أبو شنب بالتواصل مع مسؤولي القافلة 

تهم، وأبدت استعدادها لتقديم كافة التسهيالت الالزمة، وتم بالفعل عمل الترتيبات الالزمة وبالتعاون والتق
مع السفارة المصرية في إسالم أباد وذلك لتسهيل مرورهم لدى وصولهم لألراضي المصرية وفق 

  .القوانين المعمول بها هناك
لسفير محمود الخالدي بوضع خطة عاجلة وفي سوريا، قام رئيس مكتب منظمة التحرير الفلسطينية ا

  .الستقبال القافلة اآلسيوية لفك الحصار عن غزة
  22/12/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  تصريحات أشكنازي بشأن الصاروخ محاولة إسرائيلية لتبرير عدوانها على القطاع: أبو زهري .14

سم حركة حماس سامي أبو المتحدث با أن  وكاالت نقال عن 22/12/2010، 48موقع عربنشر 
 . زهري اعتبر أن تصريحات أشكنازي بشأن الصاروخ محاولة إسرائيلية لتبرير عدوانها على القطاع

وأكد أبو زهري أن االحتالل اإلسرائيلي هو المسؤول عن التصعيد الحالي، مطالبا المجتمع الدولي 
  ".اإلرهاب اإلسرائيلي المنظم"بتحمل مسؤوليته تجاه 
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 إن إحدى الدبابات اإلسرائيلية تم إعطابها قالس أركان الجيش اإلسرائيلي غابي أشكنازي وكان رئي
الروسي الصنع من غزة، وهو ما يعد في نظره تطورا للقدرات القتالية " كورنت"بصاروخ من طراز 
  . للمقاومين الفلسطينيين

يادي في حركة إسماعيل رضوان، الق.  من غزة أن د21/12/2010قدس برس، إلى ذلك ذكرت 
إن هذا : " بعد غرات إسرائيلية أدت إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بغزةفي تصريح له قال " حماس"

التصعيد الصهيوني داللة على العقلية العدوانية لدى االحتالل، ويعكس مدى التخبط والفشل الذي يمر به 
لطة للحصول على غطاء عربي للعودة التصعيد هو الثمرة األولى لسعى الس: "وأضاف ".العدو الصهيوني

، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا العدوان لن يكسر "إلى المفاوض العبثية، ونتيجة الستمرار التعاون األمني
من حقهم الدفاع عن أبناء الشعب "، ومشدداً على أنه "معركة البناء والمقاومة"شوكتهم، وأنهم سيواصلون 

  .، على حد تعبيره"الفلسطيني
  

  إذا رفضت فتح المصالحة واستمرت في غيها فلدينا ما نفعله قريباً: حمدانامة أس .15
هدد مسؤول العالقات الدولية في حماس عضو قيادتها السياسية أسامة حمدان، : جانبالت شكاي -دمشق 

في حال استمرت فتح برفض إنجاز المصالحة، مطالباً بأن تكون «ستتخذها الحركة سريعاً » خطوات«بـ
: وقال .»االتفاق على إجراء انتخابات جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني«ثمار المصالحة المرتقبة إحدى 

إذا رفضوا المصالحة واستمروا في غيهم فستكون لدينا خطوات ولدينا ما نفعله وسيكون هذا أقرب مما «
 23لذكرى الـ واستنكر حمدان، في محاضرة له في دمشق مساء أول من أمس، لمناسبة ا .»يظن هؤالء
، وفي تهديد واضح »حماس«قيام أجهزة السلطة باعتقال النساء المؤيدات لـ» حماس«النطالقة 

الذين اجترؤوا على أعراضنا سنحاسبهم إن شاء اهللا ولو «: للمسؤولين عن ذلك بإنزال العقاب بهم، قال
  .»تعلقوا بأستار الكعبة

  22/12/2010الراي، الكويت، 
  

   حوار المصالحة غطاء لقمع وتعذيب أنصارها في الضفةحماس ترفض استخدام .16
أن سلطة رام اهللا " حماس"أكد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة  المقاومة اإلسالمية : دمشق

ومؤسساتها، وأن هذه الممارسات " حماس"ما زالت تواصل ممارساتها وسياساتها التعسفية بحق حركة 
 . لسياسي لدى هذه األجهزةتنم عن مدى االنحطاط الفكري وا

في دمشق حول تصاعد ) 12-21(الثالثاء " حماس"جاء هذا خالل المؤتمر الصحفي الذي عقدته حركة 
عمليات االختطاف السياسي في الضفة الغربية وأوضاع المختطفين المضربين عن الطعام في سجون 

 . عباس
خيرة وشملت النساء واألمهات، مشيرا في وبين الرشق أن دائرة االعتقاالت قد توسعت في الفترة األ

 .  فياض مارست أبشع أنواع التعذيب بحق أبنائنا–الوقت ذاته إلى أن ميليشيا عباس 
على أن حركته ترفض نهج االعتقال السياسي في الضفة الذي طال مئات من " حماس" وشدد القيادي في 

لطة عباس تقوم بدورها خدمة لالحتالل وقطعان أبناء الحركة، مؤكدا أن األجهزة األمنية القمعية في س
 .   المغتصبين، وأنها أصبحت عبًئا ثقيالً على الوطن والمواطن

تثبت أن قيادة السلطة وقيادة " حماس"وفي السياق ذاته أوضح الرشق أن حمالت االعتقال التعسفي بحق 
ات المصالحة غطاء لحمالت أن تُستخدم جلس" حماس"غير معنيين بالمصالحة، معربا عن رفض " فتح"

 . ومحمود عباس عرقلة جهود المصالحة" فتح"االعتقال واستمرار التعذيب، ومحمالً قيادة 
رئيس السلطة المنتهية واليته محمود عباس وأجهزته باإلفراج الفوري عن " حماس"وطالب القيادي في 

 . االعتقال السياسيالمختطفين، وعلى رأسهم اإلخوة المضربون عن الطعام، وإغالق ملف 
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أن تصرف الحركة المسؤول تجاه " حماس"من ناحيته أكد صالح العاروري عضو المكتب السياسي لـ
ممارسات أجهزة عباس الال أخالقية قد فهموه بصورة خاطئة، داعيا الشعب للخروج بمسيرات نصرة 

مكن أن نجلس مع قيادت ال ي"للمختطفين في سجون عباس قبل أن يخرجوا في جنازاتهم، موضحا أنه 
 ". ونصافحهم وأبناؤنا معتقلون ويعذبون" فتح"

 يوم إضراب إال وقد أصبح الموت أهون عليهم من 26ال يصل األسرى إلى "وأضاف العاروري أنه 
، "الحياة التي يعيشونها في سجون عباس، التي هي في الحقيقية ليست سجونًا تنطبق عليها أية معايير

 ". توجد قرارات إفراج ولم نفرج عنهم"ف أحد قادة األجهزة له بأنه مشيرا إلى اعترا
نحن وفَّينا لكم، ولكل أبناء شعبنا حين أسرنا شاليط وقدمنا : "في السجون بقوله" فتح"وتوجه إلى قادة 

لتدمير " فتح"اآلالف شهداء وجرحى وبيوتًا مهدمة، فهل مكافأتنا تكون من أجهزة وسلطة تعمل بغطاء من 
 ". طن؟الو

هل ينفع أن نضيف أسماء معتقلينا على قائمة التبادل مع .. كل التصرفات لم تنفع معكم: "وتابع بقوله
 ". ؟)إسرائيلية(الكيان، على اعتبار أن أجهزتكم تعمل بأوامر 

  21/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  سقوط صاروخ قرب عسقالنو..  بغزة في غارة استهدفت موقعاً للقسامفلسطينيينإصابة أربعة  .17
 ، أنالناصرة زهير أندراوسنقال عن مراسلها من  22/12/2010القدس العربي، لندن، نشرت 

 الثالثاء عندما شنت طائرة إسرائيلية غارتين أمسإن أربعة فلسطينيين أصيبوا قالت مصادر فلسطينية 
  .وب قطاع غزةحماس في جن على قاعدة تدريب لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة

وذكر الجيش اإلسرائيلي أن الغارة الثانية جاءت بعد سقوط صاروخ محلي الصنع أطلق من قطاع غزة 
وأطلق الصاروخ صباح امس الثالثاء بعد  .وأسفر عن إصابة اسرائيلية في قرية قريبة من مدينة عسقالن

سيطرة حماس ردا على زيادة ساعات من قيام سالح الجو اإلسرائيلي بشن هجوم على القطاع الخاضع ل
  .الهجمات بقذائف الهاون والهجمات الصاروخية على البلدات والقرى اإلسرائيلية المتاخمة للقطاع

 صاروخ غراد 200 منذ بداية العام، أطلق أكثر من :ووفقا للمتحدثة، باسم الجيش اإلسرائيلي في بيان
وقال الجيش إن ما ال . راضي اإلسرائيليةوصواريخ محلية الصنع وقذائف هاون من قطاع غزة على األ

  . صاروخا سقطت في إسرائيل هذا االسبوع13يقل عن 
  اعلنتجماعة تطلق على نفسها اسم جيش اإلسالم أن 22/12/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، وذكرت 

مذابح ارتكبها العدو «المسؤولية عن الهجوم الصاروخي الذي وقع أمس وقالت إنها ترد على 
  .»الصهيوني
عن ضابط كبير في  نقال عن وكاالت، أنه نقل يوم أمس 22/12/2010، 48موقع عربوجاء في 

كتائب شهداء األقصى، الذراع العسكري لحركة فتح في قطاع غزة، قوله إنه يوجد لدى الكتائب 
 إن ونقل عن إيهاب مقداد قوله". سوف تفاجئ إسرائيل قريبا جدا"صواريخ متطورة ذات مدى بعيد 

في حال اندالع حرب أخرى مع إسرائيل "كتائب األقصى تمكنت من تطوير قدراتها العسكرية، وإنه 
  ". فسوف يتم استخدام هذه الصواريخ التي ستفاجئها

  
  ويكيليكس يثبت تورط السلطة بحرب غزة :حماس .18

ثائق حماس الدكتور سامي أبو زهري، أن المعلومات التي تضمنتها و أكد المتحدث باسم حركة
وقال أبو  . حول حجم التعاون األمني بين االحتالل اإلسرائيلي وحركة فتح معلومات خطيرة" ويكيليكس"

إن المعلومات تمثل أدلة جديدة على تورط السلطة في الحرب على غزة، :" زهري في تصريح صحفي
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 الضفة الغربية، وعلى استمرار تعاونها األمني مع االحتالل للقضاء على حماس من خالل أجهزتها في
  ". وبعض مجموعاتها في غزة

  21/12/2010موقع فلسطين أون الين، 
  

   مهاجمة حماس"إسرائيل" قد طلبت من تكونفتح تنفي أن  .19
 نفت حركة فتح أن تكون قد طلبت من إسرائيل شن هجوم على حماس في قطاع غزة في العام :رام اهللا
2007.   

إلعالم والثقافة،، أن ادعاءات مدير جهاز األمن العام وأكدت الحركة في بيان صدر عن مفوضية ا
اإلسرائيلي يوفال ديسكن التي وردت في ويكيليكس باطلة جملة وتفصيال، وأن أياً من أعضائها لم يطلب 
من سلطات االحتالل اإلسرائيلية مثل هذا الطلب ألنه بكل بساطة يتنافى مع مبادئ الحركة والقيم الوطنية 

هام مناضليها في مواقعهم، مشددة على أنها ال تتعامل مع القضايا الوطنية الحساسة وفقا الحاكمة لعمل وم
  !.لوثائق يتم تسريبها هنا أو هناك، خاصة وأن وثائق ومعلومات نشرها الموقع قد جوبهت بالنفي

  21/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  يين بالتقسيط وأمن الضفة يعتقل ويعذّب يقتل الفلسطيناالحتالل: البردويل .20
أكد القيادي في حركة حماس الدكتور صالح البردويل أن إسرائيل عمدت في اآلونة األخيرة إلى : غزة

وراء المفاوضات؛ لتنفيذ عدد من الغارات " ولهث السلطة"استغالل االنحياز األمريكي والضعف العربي، 
  ". هادئ وبالتقسيط، وبعيداً عن إثارة الرأي العام الدوليبشكل"على قطاع غزة، وقتل الفلسطينيين 

هذه الغارة تأتي ضمن أسلوب جديد، بدأت : "أن" قدس برس"وأضاف البردويل في تصريحات خاصة لـ 
قوات االحتالل في استخدامه في اآلونة األخيرة، يقوم على استغالل فرصة االنحياز األمريكي الكامل 

عربي، ولهث السلطة في رام اهللا وراء سراب المفاوضات، لتقتل الفلسطينيين لصالح إسرائيل والضعف ال
وقد سبقت هذه الغارات غارات مماثلة قبل . بشكل هادئ وبالتقسيط، بعيداً عن إثارة الرأي العام الدولي

  ".عدة أيام خلفت خمسة شهداء
طون على أجهزة األمن على صعيد آخر؛ أكد البردويل أن أهل غزة يسخطون على االحتالل كما يسخ

الناس هنا في غزة : "في الضفة، التي تتابع المقاومين وتعتقلهم وتعذبهم، وقال) التابعة للسلطة الفلسطينية(
والمقاومة، " حماس"ساخطون بشكل عام عما يجري في الضفة الغربية من اعتقال واختطاف ألنصار 

لون في سجون الضفة، وخصوصاً في سجن ويتابعون بقلق شديد أنباء اإلضراب الذي يخوضه المعتق
أريحا، وهناك حملة لفضح التعدي على أعراض الناس من خالل اعتقال النساء، والناس هنا ينظرون إلى 

  ".هذه االعتقاالت باعتبارها شكال من أشكال التبادل الوظيفي مع االحتالل
  21/12/2010قدس برس، 

  
  ألمني وإطالق سراح المعتقلين االتنسيقالمطلوب من السلطة وقف : علي بركة .21

في كلمة له في مهرجان بمناسبة انطالقة حماس أكد علي بركة، ممثل حركة حماس في لبنان : بيروت
عهد الشهداء من الشيخ أحمد ياسين الى "ستبقى على العهد " حماس"على أن في مخيم البرج الشمالي 

كة واصرارها على المضي في طريق الجهاد الرنتيسي الى الشهيدين باسل وحسن، كما أكد مواصلة الحر
  ".والمقاومة والصمود

كاملة غير "وعاهد بركة الشعب الفلسطيني واالمة العربية واالسالمية على التمسك بالحقوق الوطنية 
" حماس"إن حركة : "، وقال"منقوصة، وعدم التنازل أو التفريط بالمقدسات وفي مقدمتها القدس الشريف

ودعا السلطة الفلسطينية في رام اهللا إلى  ".رير كافة االسرى من سجون االحتاللستبقى تعمل على تح
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التوقف عن المفاوضات العبثية، وإلى العودة لخيار المقاومة ووقف التنسيق األمني، ووقف مالحقة "
أن وفيما يتعلق بالوضع اللبناني؛ دعا بركة اهللا  ".المجاهدين واطالق سراح المعتقلين من سجون السلطة
لن يكونوا طرفا في أي نزاع داخلي لبناني، ولن "يحمي لبنان من الفتن، وأكد أن الفلسطينيين في لبنان 
  ".يكونوا جزءا من أي فتنة مذهبية يحضر لها أعداء االمة

بالعمل على إقرار الحقوق المدنية واالنسانية لالجئيين "وطالب الحكومة اللبنانية ومجلس النواب اللبناني 
، كما طالب باالسراع في اعادة إعمار مخيم نهر البارد المنكوب، ورفع الحالة "ينيين في لبنانالفلسط

العسكرية عنه، مطالباً في الوقت ذاته الجيش اللناني بتخفيف االجراءات حول مخيمات الجنوب، كما 
  .قال

  21/12/2010قدس برس، 
  

  ظمة التحرير تتفقان على التعاون تحت سقف من"الشعبية"فتح و: القاهرة .22
 أعلنت حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين األربعاء، عن االتفاق على جملة من القضايا :القاهرة

المتعلقة بالشأن السياسي الفلسطيني والعالقات الفلسطينية الداخلية وعالقة الفصيلين ببعضهما، أهمها 
  .تعزيز التعاون المشترك تحت سقف منظمة التحرير

ي ختام جولة لقاءات جمعت الطرفين في مقر سفارة السلطة الفلسطينية في القاهرة، على مدار جاء ذلك ف
وأكد الجانبان على أهمية التمسك بالبرنامج الوطني الفلسطيني وإعالن االستقالل،  .اليومين الماضيين

الستئناف م، وعدم قبول أية محاوالت 1988الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام 
وشددا على ضرورة طرح  .المفاوضات بأي شكل من األشكال دون الوقف الشامل ألعمال االستيطان

قضايا الصراع كافة أمام المحافل الدولية، بما فيها مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة، داعين 
" إسرائيل"لى عدم انصياع أطراف المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية لمواجهة المخاطر المترتبة ع

ونبه المجتمعون لضرورة  .اإلسرائيلي-لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني والعربي
 والذي أكد على تفعيل 2005اإلسراع في اتخاذ الخطوات العملية من أجل تفعيل إعالن القاهرة عام

إلسراع في إنهاء حالة االنقسام من أجل وتطوير وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير، والعمل على ا
  .تسهيل أوسع مشاركة في منظمة التحرير من كافة القوى الفلسطينية

ونادى الطرفان بضرورة إزالة العقبات أمام المصالحة والوحدة الوطنية على االلتزام الكامل بمنظمة 
، والتمسك بوثيقة الوفاق الوطني التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

وأكّدا  .، وإنجاز تفاهمات ورقة المصالحة2006الموقعة من قبل كافة القوى الوطنية واإلسالمية عام 
اعتزازهما بعالقاتهما، مشيرين إلى أهمية تفعيل تلك العالقات وعلى مختلف المستويات، واستمرار 

  .ائل في الساحة الفلسطينيةالتواصل والتشاور بينهما ومع كافة القوى والفص
  22/12/2010وكالة سما اإلخبارية، 

  
  لقاؤنا بفتح إلقناعها بمراجعة حساباتها :جرارخالدة  .23

أكدت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار، :  عبد اهللا التركماني- غزة
، يهدف إلى محاولة تغيير "القاهرة"رية وحركة فتح في العاصمة المص" الشعبية"أن اللقاء الجاري بين 

مواقف األخيرة في موضوع التفاوض مع االحتالل، وإقناعها بمراجعه حساباتها في هذا الخيار، وعدم 
االرتهان إلى اإلدارة األمريكية في مواقفها، والضغط عليها إلنهاء االنقسام الداخلي، إضافة إلى مناقشة 

أن " فلسطين أون الين"وأوضحت لـ . ا في اجتماعات اللجنة التنفيذيةسبل إنهاء الجبهة لتجميد مشاركته
هذه اللقاءات تأتي في سياق المباحثات التي تجري بين الحين واآلخر بين الجبهة الشعبية والفصائل 
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الفلسطينية، لبحث موضوع المصالحة وإنهاء االنقسام والمفاوضات بين السلطة ودولة االحتالل 
  . بهة والقوى الفلسطينيةوالعالقات بين الج

بينت جرار أن إقدام الشعبية على تجميد عضويتها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، جاء لسبب و
، إضافة إلى مطالبتها بإصالح أوضاع )إسرائيل(سياسي يتعلق بقرار المنظمة استئناف المفاوضات مع 

ا فإن عضوية الجبهة الشعبية ستظل مجمدة في لطالما بقيت هذه األوضاع على حاله: "المنظمة، وأضافت
  ". اللجنة التنفيذية

  21/12/2010موقع فلسطين اون، 
  

   نجحت في تحجيم حماس في الضفةاألمنيةاألجهزة : جمال نزالالقيادي في فتح  .24
جمال نزال أن تكون لدى " فتح"نفى المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني : )ألمانيا(بيرن 

ومؤسساتها مع خيار إنهاء االنقسام وإنجاز " فتح"، وأكد أن "حماس" أي خطة للقضاء على حركة "فتح"
  .المصالحة الوطنية

أن أجهزة األمن في الضفة الغربية نجحت في احتواء " قدس برس"وأكد نزال في تصريحات خاصة لـ 
 الصفر وإنما تحت الصفر، في الضفة الغربية ليست في" حماس"حركة : "وتحجيمها أمنيا، وقال" حماس"

. وقد تم احتواؤها بشكل كامل وتم تفكيك خالياها المسلحة، وهي ال تستطيع أن تتحرك في الضفة كتنظيم
فما لمسته في المجلس الثوري هو . شيء آخر تماما" حماس"لكن هذا شيء والرغبة في المصالحة مع 

  ".زاحتها من المشهد السياسيوليس استئصالها أو أ" حماس"توجه صادق نحو المصالحة مع 
: في الضفة وأنها نجحت في التخفيف من أخطارها، وقال" حماس"وأشار نزال إلى أن السلطة ال تخشى 

في الضفة " حماس"لقد حققت أجهزة األمن في السلطة الفلسطينية نجاحا كبيرا في الحد من مخاطر "
، وقد تمكنت مؤخرا "حماس"ق النوايا السيئة من الغربية، وأصبح بامكان االستخبارات الفلسطينية أن تستب

  . شخصاً كان من بين مخططاتها تنفيذ اغتياالت بحق قيادات من السلطة45من تفكيك خلية من 
  21/12/2010قدس برس، 

  
   وفد فتحاويرأس موسكو على إلىشعث يتوجه  .25

الى ,  الدولية امسنبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض عالقاتها. توجه د:رام اهللا
  .في زيارة تستمر اربعة ايام , على رأس وفد من حركة فتح, العاصمة الروسية موسكو

امين , فدوى البرغوثي عضو المجلس الثوري, امين مقبول امين سر المجلس الثوري: ويضم الوفد
العالقات وميسر ابو شاويش منسقة اللجنة في مفوضية , عباسي رئيس لجنة روسيا والدول المستقلة

  .الدولية لحركة فتح 
والتوجه , وتاتي الزيارة في سياق الحراك الفلسطيني على الصعيد الدولي خصوصا بعد فشل المفاوضات

وشرح الموقف الفلسطيني من مختلف التطورات , نحو المجتمع الدولي لتقديم بدائل سياسية وعملية 
لتحسين وتطوير العالقات الثنائية مع االحزاب و, وبحث الدور الروسي السياسي في المنطقة, السياسية

  .السياسية عبر فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي في شتى المجاالت
  22/12/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   من أنصارها سبعة باعتقالحماس تتهم أمن السلطة  .26

من السلطة  أجهزة أ في بيان مكتوب وصل قدس برس نسخة عنهاتهمت حركة حماس: رام اهللا
  . من أنصار الحركة في محافظتي نابلس والخليل في الضفة الغربية المحتلة7الفلسطينية باعتقال 

  21/12/2010قدس برس، 
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  تعتصم تضامناً مع المعتقلين السياسيين في الضفة" والممانعةالمقاومة "فصائل : غزة .27

صاماً تضامنياً، في مدينة غزة، مع ، اعت)21/12(، الثالثاء "فصائل المقاومة والممانعة"نظمت : غزة
  .المعتقلين والمضربين عن الطعام في سجون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة

نقف اليوم : "وقال أبو على الزعالن، مسؤول اللجنة السياسية لحركة المقاومة الشعبية في كلمة له
داخل سجون السلطة في الضفة الغربية، األمر لنتضامن مع المجاهدين الذين يعانون ألوانا من العذاب 

تتوقف فوراً عن التنسيق "وطالب األجهزة األمنية في الضفة بأن  ".الذي دفعهم لإلضراب عن الطعام
من المفترض أن األجهزة : "وأضاف". األمني الذي ال يخدم أحدا سوى االحتالل ومشروعه االستيطاني

ون، ولكن األمر في الضفة عكس ذلك تماماً فقد أصدرت المحكمة األمنية هي أداة تنفيذية لتطبيق القان
الفلسطينية العليا قراراً باإلفراج عن معتقلين سياسيين، إال أن األجهزة األمنية وفي خرق واضح للقانون 

وطالب الزعالن باإلفراج الفوري  .، على حد تعبيره"واستهتاراً بالقضاء رفضت تطبيق قرار المحكمة
  .ن السياسيين، وإغالق ملف االعتقال السياسي نهائياً وبال عودةعن المعتقلي

  21/12/2010قدس برس، 
  

      اإلبعاد صقل الممارسة السياسية لحماس  .28
كانون / ديسمبر17شكلت تجربة إبعاد نحو أربعمائة من قيادات حركة حماس في :  أحمد فياض- غزة

اني نقطة تحول مركزية على صعيد بلورة  إلى مرج الزهور في الجنوب اللبن1992األول من العام 
  .التوجهات السياسية للحركة وانفتاحها على العالم

واستناداً إلى أحاديث منفصلة أجرتها الجزيرة نت مع عدد من مؤسسي الحركة ممن عايشوا اإلبعاد، 
  .لسياسةولدت التجربة التي استمرت لعام كامل حراكا داخل حماس مكنها من المزاوجة بين المقاومة وا

 أن تجربة اإلبعاد كانت غنية وهامة في -أحد مؤسسي ومبعدي حركة حماس-ويؤكد الشيخ محمد شمعة 
تاريخ الحركة منحت قادتها في الداخل والخارج فرصة للتالقي وتبادل وجهات النظر التي رسخت أركان 

  .الحركة
ة باعتبارها مدرسة علمت ويرى شمعة أن تجربة اإلبعاد كانت من أهم المراحل التي صقلت الحرك

قيادات حماس فن العمل السياسي واإلعالمي بفعل استفادتها من االحتكاك المباشر للمبعدين مع وسائل 
  .اإلعالم والنخب السياسية من المحيطين العربي والغربي

 األول وأوضح أن هم المبعدين تركز على إدارة حياتهم داخل المخيم بشكل منظم، إذ إنهم شكلوا منذ اليوم
  .لإلبعاد لجانا غطت جميع متطلبات المبعدين

  المالمح السياسية
وأضاف أن تلك اللجان كانت أشبه بتشكيل الحكومة وأهم ما أنيط بها من مهام هو إقناع العالم بوجهة 
نظر المبعدين وكسب تعاطفهم، كما حددت المالمح السياسية لتعاطي الحركة مع الغير، وقررت عدم 

  ".أو حساب نفسها مع أي محور من المحاورمهاجمة أحد، 
واعتبر القيادي والمؤسس في حماس أن تجربة اإلبعاد كانت أحد أبرز العوامل التي أعطت الحركة دفعة 
قوية على صعيد تحديد مالمح مستقبل العمل السياسي وتجربة الحكم التي خاضتها، ألن مشوار الحركة 

  .رسة وتجربة ليس دراسة بقدر ما هو مما-بحسب رأيه-
 مع سابقه في أن لقاءات -وهو أحد مؤسسي ومبعدي الحركة أيضاً-ويتفق المهندس عيسى النشار 

المبعدين مع ممثلي الحركات اإلسالمية من شتى أصقاع الدنيا في جلسات مطولة كانت أشبه بالمؤتمرات 
سبتهم مفاهيم أمنية العلمية ساهمت في إطالع قيادات الصف األول والثاني على تجارب متعددة أك

  .وحركية جديدة
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وذكر أن فترة اإلبعاد شهدت تدارس مستقبل وضع الحركة وحركة التغيير في المنطقة، وكان الحديث 
  .عن مستقبل العمل السياسي والمقاوم في صلب نقاشات قيادتها

  تشكيل حزب
 سيناريو لكيفية التعامل مع في اإلبعاد وضعنا"وأضاف متحدثاً عن بدايات تجربة العمل السياسي قائالً، 

المرحلة الجديدة التي ستأتي في ظل الحديث عن حكم ذاتي في حينه واتفقنا على تأسيس حزب سياسي 
ألن دراستنا للتجربة المصرية وتعامل مصر مع اإلخوان وعدم السماح لهم بتأسيس حزب سياسي جعلنا 

  ".نفكر بإقامة حزب سياسي قبل أن تقوم السلطة
لك فإن أول دفعة عادت من مرج الزهور كلفت بتشكيل حزب الخالص اإلسالمي بعد أن لذ"وتابع 

تسلمت من قيادة حماس في مرج الزهور خطة بتشكيل الحزب بحيث يكون سابقاً على السلطة الفلسطينية 
  ".إذا ما تشكلت

ة حماس، التي ويعتبر النشار أن تلك المحطة كانت بداية تشكل المالمح السياسية الواضحة لنهج حرك
وضعت من خاللها تصوراً لكيفية تعامل الحركة مع المرحلة الجديدة وإيجاد شكل سياسي يحمي وجودها 

  .ويضمن استمرارها
من جانبه اعتبر المبعد عماد الحديدي أن تجربة مرج الزهور كانت بمثابة الدولة لحماس والبوابة األولى 

الحركة خبرة سياسية كبيرة وساهمت في صقل شخصيات لالنفتاح على العمل السياسي المباشر منحت 
  .قيادات الصف األول للحركة

 لما شهدته من متغيرات -بحسب الحديدي-وتعود أسباب غزارة تجربة اإلبعاد التي استمرت عاماً كامالً 
كثيرة على صعيد قضية المبعدين نفسها وعلى صعيد القضية الفلسطينية وانطالق المفاوضات بين 

  .ل ومنظمة التحرير الفلسطينيةاالحتال
وأشار المبعد الفلسطيني إلى أنه على صعيد الممارسة فإن الكثير من الفعاليات والمواقف التي تبناها 
المبعدون للتعبير عن جوهر قضيتهم خالل حصارهم في مرج الزهور ما زالت تخيم على عقول قيادات 

  .حماس وأعادوا استخدامها عند تشكيلهم الحكومة
  22/12/2010نت، الدوحة، .وقع الجزيرةم

  
  العمل لإلفراج عن الجاسوس بوالردبنتنياهو يتعهد  .29

بنيامين نتنياهو االثنين العمل على إطالق سراح " االسرائيلي"تعهد رئيس الوزراء : )ب.ف .ا (
انته  عاما في الواليات المتحدة بعد إد25الجاسوس اليهودي األمريكي جوناثان بوالرد المحبوس منذ 

، ولقد "اسرائيل"بوالرد ارسل من "وقال نتنياهو حسب بيان لمكتبه إن " . اسرائيل"بالتجسس لحساب 
هيالري (ووزيرة الخارجية ) باراك أوباما(أثرت القضية مرات عدة خالل األشهر الماضية أمام الرئيس 

  " .وأعدكم بمواصلة ذلك) كلينتون
وذكر بانه خالل توليه . جة الجاسوس جوناثان وعدد من أقاربه وجاء كالم نتنياهو أمام استير بوالرد زو

  .   ، كثف الجهود الطالق سراح بوالرد )1999-1996(رئاسة الحكومة في المرة السابقة 
  22/12/2010، الخليج، الشارقة

  
   اال بانهيار حكم حماس "اسرائيل" االوضاع في غزة وجنوب لتغييرال سبيل : موفاز .30

ال "  بإنه)أمس(لجنة الخارجية واألمن في الكنيست االسرائيلية شاؤول موفاز مساء  زعم رئيس :القدس
  ". يوجد أي سبيل لتغيير األوضاع في قطاع غزة وجنوب اسرائيل سوى بانهيار حكم حركة حماس هناك

لن نسكت على تجدد إطالق الصواريخ على البلدات "ونقلت إذاعة جيش االحتالل عن موفاز قوله 
يلية، في حال كان هناك تصعيد في منطقة الجنوب، لن نبقى مكتوفي األيدي، سوف نضطر إلى االسرائ
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ألنني ال أرى طريقًا لتغير ذلك سوى بعد انهيار سلطة " موضحا " خوض معركة عسكرية واسعة النطاق
  " .حماس

ولكن جيش ما زالوا في غزة مستمرين بإطالق الصواريخ واستهداف الجنود اإلسرائيليين، "وأضاف 
  " .االحتالل يقوم بالرد من ناحيته على تلك الهجمات، حيث يقوم بعمليات عسكرية داخل القطاع

  22/12/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

  "العنف "ـتعرقل المفاوضات ب" حماس: "بن إليعازر .31
إلسالمية اتهم وزير الصناعة والتجارة اإلسرائيلي بنيامين بن إليعازر، حركة المقاومة ا :الناصرة

  ".العنف"بتعطيل وعرقلة المفاوضات بين السلطة وتل أبيب ب " حماس"
إنه كلما حاولت إسرائيل والفلسطينيون البحث عن صيغ الستئناف الحوار؛ فإن هذا "بن إليعازر قال و

  .، على حد وصفه"االمر يثير قلق حماس وعناصرها التي تلجأ الى ممارسة العنف
، في كلمة له خالل مؤتمر للعمل والعمال في مدينة راهط، عن أمله في ان وأعرب الوزير اإلسرائيلي

  ".مما يصب في مصلحة الجانبين"تستانف المفاوضات االسرائيلية الفلسطينية قريباً، 
  22/12/2010قدس برس، 

  
   حقها في الدفاع عن نفسها في شكوى لألمم المتحدةممارسة تدعي "إسرائيل" .32

وى رسمية إلى األمم المتحدة بشأن إطالق الصواريخ وقذائف الهاون من قدمت إسرائيل شك: وكاالت
  . قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع

أن القائم بأعمال مندوب إسرائيل في األمم المتحدة، ميرون رؤوبن، كتب " صوت إسرائيل"وأفادت إذاعة 
في قطاع غزة " سلطة حماس"سرائيل ترى في إلى السكرتير العام لهيئة األمم المتحدة بان كي مون أن إ

  . المسؤولة عن إطالق الصواريخ وخرق القانون الدولي
وطالبت الرسالة الموجهة إلى مجلس األمن وبان كي مون والمجتمع الدولي بإرسال رسالة حادة مفادها 

  . سب الرسالةبح". الهجمات غير مقبولة، وأن إسرائيل ستواصل ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها"أن 
  22/12/2010، 48موقع عرب

  
   يقر قانون تمديد اعتقال المعتقل الفلسطيني في غيابهاالسرائيلي الكنيست .33

أقرت بالقراءة الثالثة " الكنيست"، أمس، أن الهيئة العامة ل"اإلسرائيلية"ذكرت الصحف : )يو بي آي(
. ات أمنية من دون حضورهم إلى قاعاتها قانونا يسمح للمحكمة العليا بتمديد اعتقال مشتبهين في مخالف

، أول أمس، تمديد أنظمة الطوارئ التي تسمح للمحكمة العليا بتمديد "الكنيست"وأقرت الهيئة العامة ل
غيابيا ومن دون تواجد المعتقل في المحكمة، بادعاء أن " إسرائيل"اعتقال مشتبه بارتكاب مخالفات ضد 
  " .إسرائيليين"حياة من شأن وقف التحقيق أن يمنع إنقاذ 

أن تأمر بتمديد اعتقال معتقل مشتبه " في حاالت استثنائية"ستكون مخولة " العليا"ووفقا للتعديل فإن 
 أيام كحد 6وينص القانون على أنه بإمكان المحكمة تمديد االعتقال لمدة . بارتكاب مخالفات أمنية غيابيا 

  . ور المعتقل  يوماً منذ تمديد االعتقال بحض20أقصى أو لمدة 
  22/12/2010، الخليج، الشارقة

  
   واتصاالت لعقد لقاء بين مبارك ونتنياهو في مصر ضلوعها في شبكة تجسستنفي "إسرائيل" .34

 نفت إسرائيل على لسان نائب وزير خارجيتها داني أيالون، أن تكون ضالعة في : يو بي أي-القدس 
قضية التجسس «، امس، عن أيالون إن »يديعوت أحرونوت«شبكة تجسس في مصر، ونقلت صحيفة 
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الجديدة في مصر تبدو مفندة مثل االتهام المهووس الذي وجهه حاكم سيناء بأن الموساد اإلسرائيلي أرسل 
  .»سمكة القرش إلى شواطئ سيناء من أجل المس بالسياحة في مصر

ونحن «ية التجسس وقال مسؤولون سياسيون للصحيفة، إن مصر لم تسلم إسرائيل أي معلومات حول قض
  .»ال نعرف عمن يدور الحديث واألسماء اإلسرائيلية ليست معروفة، ويبدو ان هذه القصة غير جدية

وأضافت أنه في هذه األثناء يعمل مكتبا مبارك ونتنياهو على تنسيق عقد لقاء بينهما في األسبوع األول 
  .ائيل والفلسطينيينمن يناير المقبل يتناول احتماالت استئناف المفاوضات بين إسر

  22/12/2010، الراي، الكويت
  

   شيكل إلنشاء سرب إطفاء جويمليارالجيش اإلسرائيلي يطلب  .35
أكدت مصادر عسكرية رفيعة في الجيش اإلسرائيلي أن التكلفة العامة إلنشاء سرب إطفاء جوي : القدس

ة من الطائرات لتكون ضمن هذا علما أنه قد تم اختيار مجموع, مستقبلي في إسرائيل قد يبلغ مليار شيكل
  .إال أنه لم يتم المصادقة من قبل الحكومة على ميزانية المشروع بسبب التكلفة الباهضة, الطاقم

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن بعض شركات الطيران التي شاركت طائراتها في إطفاء الحريق 
مشيرة إلى أن تكلفة , ر مما يدعي الجيشأكدت أنه من الممكن تشكيل سرب إطفاء جوي بتكاليف أقل بكثي
 مليون دوالر باإلضافة إلى مصاريف 26كل طائرة يونانية شاركت في إطفاء حريق الكرمل تبلغ حوالي 

  .الصيانة
ومن الجدير بالذكر أن سالح الجو عرض خط على وزير الجيش إيهود باراك لتمويل تحويل ستة 

ومن غير , خطة الحقا على رئيس الوزراء نتنياهووسيتم عرض ال" الهروكوس"طائرات شحن جوي 
  .الواضح حتى اللحظة إذا كانت سيتم الموافقة على المشروع أو يتم رفضه

وكرت الصحيفة أن هناك خالفات بين وزارة الدفاع ووزارة المالية حول التكلفة والسيما أن هناك خالف 
  .في إقرار الميزانية العامة للدولة للعامين المقبلين

ي ذات السياق عبر رئيس األركان غابي أشكنازي اليوم أمام لجنة الخارجية واألمن البرلمانية عن وف
بإدعاء أنه عرض غير مالئم وغير , اعتراضه على خطة تحويل طائرات الشحن إلى طائرات إطفاء

  .منطقي ألن تحويل الطائرات يتطلب وقتا طويال
  22/12/2010، وكالة سما اإلخبارية

  
  الدبلوماسي الفلسطيني في أوروبا تخوف من رفع التمثيلت" إسرائيل "":هآرتس" .36

 دول 10متخوفة من موجة بيانات يتوقع أن تصدرها " إسرائيل"ذكرت تقارير صحافية أن : )يو بي آي(
، أمس، إنه "هآرتس"وقالت صحيفة . أوروبية حول رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية 

 دول أوروبية 10فإن السلطة تجري اتصاالت مع " اإلسرائيلية" وصلت إلى الخارجية وفقا لمعلومات
  .حول رفع مستوى التمثيل 

ال تتخوف من اعتراف أوروبي بدولة فلسطينية، لكنها مهتمة بمنع خطوات " إسرائيل"إن " هآرتس"وقالت 
جيكا وفنلندا وألمانيا والدنمارك أقل تواضعا تتمثل برفع مستوى العالقات من جانب بريطانيا والسويد وبل

  .ومالطا ولكسمبورغ والنمسا وربما دول أخرى أيضا 
أن دوال أخرى في أمريكا الالتينية ستعلن قريبا عن اعترافها بالدولة الفلسطينية " إسرائيل"كذلك تقدر 

ولة التي مثلما فعلت البرازيل واألرجنتين وأوروغواي وبوليفيا، ويرجح أن تكون األكوادور هي الد
  .ستعلن قريباً عن اعتراف كهذا 

  22/12/2010، الخليج، الشارقة
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  هناك شريك فلسطيني والعائق الوحيد حكومة نتنياهو: "السالم اآلن" .37
اإلسرائيلية ياريف اوفن هايمر، إن الرسالة الواضحة التي طرحها ' السالم اآلن' قال أمين حركة :رام اهللا

 اإلسرائيلي، تؤكد إن هناك شريكا -اله تحالف السالم الفلسطينيالرئيس محمود عباس خالل استقب
فلسطينيا مستعدا للوصول إلى السالم على أساس حدود عام سبعة وستين، لكن العائق الوحيد هو الحكومة 

  .اإلسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو
ثاء، أن اللقاء الذي دعا إليه في رام اهللا صباح اليوم الثال' راية اف ام'وأضاف ياريف في حديث إلذاعة 

أنا ' الرئيس محمود عباس كان هاما، وترك اثرا على من شاركوا به من الشخصيات اإلسرائيلية، وتابع
كمواطن إسرائيلي أوافق على ما تفضل به سيادة الرئيس، وشعرنا جميعا ان هناك شركاء حقيقيين وال 

  .'يمكن التنازل عنهم لصالح البناء في المستوطنات
وأوضح ان اإلعالم اإلسرائيلي تابع هذا اللقاء وحدث تغير في الطرح اإلعالمي اإلسرائيلي بالرغم من 

  .انه ليس تغيرا دراماتيكيا
وأعلن ياريف عن عقد اجتماع كبير في الكنيست اإلسرائيلية بمشاركة كبار الشخصيات وأعضاء كنيست 

-ه الى السالم، وكذلك مطالبة حزبي كديما والعملللضغط على حكومة نتنياهيو لتغيير سياساتها والتوج
 بممارسة مزيد من الضغط على نتنياهو وإظهاره كرافض للسالم، بحيث ال يكون له -'االكثر اعتداال'

  .خيارات أخرى سوا هذا الطريق
  21/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  المفاوضات مع الفلسطينيينعلى ا سلبية  سيترك آثار"ويكيليكس ":دراسة إسرائيلية .38

لوثائق الدبلوماسية األمريكية سيترك آثارا " ويكيليكس"أن فضح موقع " إسرائيلية"رجحت دراسة : القدس
وأشارت " . إسرائيل"سلبية على احتماالت المسيرة السياسية المتعثرة أصال بين السلطة الفلسطينية و

الوثائق المكشوفة تشكّل حدثا ذا معنى استراتيجي في مجاالت عدة شالوم زاكي أن .الدراسة لصاحبها د 
  .وأبعاد دولية، الفتا ألثرها السلبي على ما يسميه مسيرة السالم في الشرق األوسط 

أن المسيرة " جامعة تل أبيب"واشارت الدراسة الصادرة عن معهد دراسات األمن القومي التابع ل 
االستيطان، زاعمة أن البيت األبيض أدرك استحالة تلبية المطلب متعطلة على خلفية إشكالية تجميد 

  .الفلسطيني في الظروف الراهنة 
أمريكية في ظل إصرار السلطة الفلسطينية على تجميد االستيطان " سلة هدايا"وشككت الدراسة بجدوى 
لب التجميد في على ط" إسرائيل"من غير المتوقع أن توافق حكومة "وأضافت . قبل استئناف المفاوضات 

  " .المدى المنظور
تعقد احتماالت التسوية مع الفلسطينيين من زوايا عدة أولها تدني مكانة " ويكيليكس"ورجحت الدراسة أن 

وأشارت إلى أن . الواليات المتحدة التي كشفت التسريبات نقطة ضعف في صيانة المواد السرية 
واشنطن لدى المجتمع الدولي وبخاصة في الشرق ألقت بظاللها على مصداقية " ويكيليكس"إخفاقات 

" ظاهرة ويكيليكس"وأكدت أن . في المنطقة " السالم"األوسط، وعلى قدرة واشنطن على دفع مسيرة 
والسلطة الفلسطينية من جهة وبين األولى " إسرائيل"ستزعزع خيارات الدبلوماسية والتسويات السرية بين 

  .والواليات المتحدة من جهة أخرى 
واعتبرت الدراسة أنه في ظل األوضاع الراهنة فإن تجسير الهوة بين الطرفين غير ممكن إال من خالل 

. يبدو هذا الخيار أيضا غير واقعي " ويكيليكس"مداوالت سرية بالمرحلة األولى على األقل، ولكن بعد 
  التالي إرباكه، سيكون لزاما على كل طرف االفتراض بأن يتم فضح أي تفاهم سري ينجز وب"وأضافت 
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تشكل ضربة موجعة لمساعي إدارة " ويكيليكس"كذلك رأت الدراسة أن " . وربما تمس بمستقبله السياسي
  .كقضية مفضلة في المحافل الدولية " اإلسرائيلية"باراك أوباما الرامية لعرض التسوية الفلسطينية  

  22/12/2010، العرب، الدوحة
  

  اد عصابة يهودية اعتدوا على مقدسيين محكمة إسرائيلية تطلق سراح أفر .39
 من اليهود المتطرفين اعتدوا على مواطنين 9أمرت محكمة إسرائيلية، امس، بإطالق سراح : القدس

  .عرب في القدس
 قاصرين وبالغان 7هم ووكانت الشرطة اإلسرائيلية سمحت امس بنشر تفاصيل اعتقال اليهود التسعة 

 14تبلغ اعمارهم " باقون من سكان المستوطنات في الضفة الغربية اثنان ومعظمهم من سكان القدس وال
  .عاما منوهة الى ان من بينهم صبية يهودية

  22/12/2010، األيام، رام اهللا
  

   تحديد هوية ثلثي ضحايا المحرقة يعلن "سرائيليالمحرقة اال "متحف .40
اء ان قائمة باالسماء المؤكدة لليهود  اعلن متحف المحرقة االسرائيلي يوم الثالث:الين فيشر ايالن -القدس 

الذين قتلهم النظام النازي في الحرب العالمية الثانية بلغت حاجز االربعة ماليين وقال ان التعرف على 
  .هوية كل الماليين الستة الذين لقوا حتفهم قد ال تعرف مطلقا
التزام علينا بالبحث عن ..قي انه التزام اخال"وقال افنر شاليف رئيس متحف ياد فاشيم لضحايا المحرقة 

  ."المعلومات وتخليد ذكرى كل فرد هلك
من خالل القيام بذلك تظهر مواد جديدة في بحثنا للمساعدة في مكافحة انكار "وأضاف لرويترز 

  ."المحرقة
مشيرا الى صعوبة التحقق من موت او " ال اتوقع اننا سنعثر على جميع االسماء المتبقية"وقال شاليف 

االطفال الصغار والضحايا االخرين الذين لم يجر تسجيلهم ممن اعدموا او نقلوا الى معسكرات نجاة 
  .الموت في انحاء اوروبا خالل الحرب

وقال شاليف ان االربعة ماليين اسم التي تحققت مؤسسة ياد فاشيم من هوياتهم حتى االن هو ضعف عدد 
ه في ان يحدد الباحثون هوية ما ال يقل عن واعرب شاليف عن امل .1999من تم التحقق منهم عام 

  .خمسة ماليين ضحية في غضون سنوات قليلة
  22/12/2010، وكالة رويترز لألنباء

  
   من التنكيل واالغتصاب والقتل على أيدي عائالتهميعانون  طفل إسرائيلي45000 .41

ق كدمن أن أكثر  كشف مدير مجلس سالمة الطفل في إسرائيل الدكتور إسحا:  عبدالقادر فارس- غزة
 ألف طفل في إسرائيل يعانون من التنكيل واالغتصاب والتحرش الجنسي والقتل على أيدي 45من 

أوضح خالل حلقة دراسية » كدمن«اإلسرائيلية إن » يديعوت أحرونوت«وقالت صحيفة . عائالتهم
سرائيل هو ضعف ، بأن عدد األطفال المعتدى عليهم في إ»قتل األطفال على أيدي عائالتهم«بعنوان 

 منهم يقعون 18 طفل في إسرائيل 1000إلى أنه من بين كل » كدمن«وأشار . العدد في الواليات المتحدة
 أطفال في الواليات المتحدة األمريكية، مضيفاً أنه خالل 10 إلى 1ضحايا للتنكيل والتعذيب، مقارنة مع 

من % 75وأوضح أن نحو  . عائالتهم طفال على أيدي42السنوات الثمان األخيرة قتل في إسرائيل 
  .األطفال الذين تعرضوا للعنف كانوا تحت سن األربع سنوات

  22/12/2010، عكاظ، جدة
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   يستخدم أجهزة االي باداسرائيليمستشفي  .42
 بدأ مستشفى اسرائيلي في استخدام أجهزة االي باد التي تنتجها شركة ابل االمريكيـة لتـسهيل                 :تل ابيب 

  .الج المرضى وتقديم المشورة الطبية ودراسة االشعة السينية والمقطعية عن بعدمهمة االطباء في ع
وأعلن مركز طبي اسرائيلي في حي بني براك بتل ابيب يوم الثالثاء انه اول مركز طبي يـستخدم االي                   

ونجحـت   .باد مع برنامج كاميليون الذي توفره شركة مايكروسوفت االمريكية ويستخدم في المستشفيات           
  .ة الكومبيوتر في المركز في برمجة جهاز االي باد بمساعدة شركة خارجية للتكنولوجياادار

  22/12/2010، وكالة رويترز لألنباء
  

  ويطالبون بقتل العرب"  صلى اهللا عليه وسلممحمد" يسبون النبى إسرائيليون .43
 نفذها المئات من اليهود نقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية وقائع المظاهرة العنصرية البذيئة التى: القدس

المتطرفين فى إسرائيل، سبوا وأهانوا خاللها الرسول محمد صلى اهللا عليه وسلم، وطالبوا بقتل العرب 
  .أو أى إسرائيلى يتعامل مع العرب

 بوذكرت صحف يديعوت أحرونوت وهاآرتس ومعاريف اإلسرائيلية، أن نبى اإلسالم والعرب أهين وس
 إسرائيل العنصريين والغاضبين أيضاً من العرب لخوفهم من من انتشار ظاهرة بواسطة مئات من يهود

  . ارتباط اإلسرائيليات أو اليهوديات بالرجال العرب، والخوض معهم فى عالقات عاطفية
 وأكد المتظاهرون اإلسرائيليون على أنهم ال يخافون من العرب أو وسائل اإلعالم العربية، ومستعدين 

، مشددين على ضرورة منع انتقال "النساء اليهوديات ألبناء الشعب اليهودى فقط"جة أن لقتل العرب، بح
األراضى واألمالك اإلسرائيلية واليهودية ألى عربى، ودعا هؤالء المتظاهرون إلى ضرورة قتل أى 
رجل إسرائيلى يخالف قواعدهم ويفكر فى بيع أمالك إسرائيل للمواطنين العرب الذين يقيمون دخل 

  .مجتمع اإلسرائيلىال
وفى المقابل، شهدت المظاهرة وجود بعض اإلسرائيليين اليساريين الذين أكدوا أنهم يرفضون هذه 
الوقاحات التى يدعو إليها هؤالء اليهود المتطرفون، وأكد أنصار التيار اليسارى فى إسرائيل أنهم ضاقوا 

  .عرب تحت أى ضغوطذرعاً بالعنصرية المتفشية فى بالدهم، وأنهم لن يعادوا ال
  22/12/2010، وكالة سما اإلخبارية

  
   تعود وبقوة الى التأثير على االجندة الشرق اوسطية لضعف االدارة االمريكيةروسيا: دراسة اسرائيلية .44

قالت دراسة اسرائيلية اعدها الباحث تسفي مغين، من معهد دراسات االمن  : زهير اندراوس-الناصرة 
خبير في موضوع روسيا والشرق االوسط انّه في الفترة االخيرة عادت روسيا القومي بتل ابيب، وهو 

الى االهتمام بعملية السالم في الشرق االوسط، اقتناعا منها بأن اآلن هو الوقت المناسب لتقديم مقترحات 
جديدة، وذلك لعدة اسباب منها ان روسيا وجدت نفسها على هامش العملية، ولكنها استرجعت ثقتها 

سها، بعد ان شعرت بضعف مكانة الواليات المتحدة على الساحة الدولية، وان العملية السلمية التي بنف
  .تقودها قد وصلت الى حائط مسدود

وتتخوف روسيا من ابتعاد العالم العربي عن العملية السياسية، وتراجع السلطة الفلسطينية امام حركة 
الطريق الرئيسي لكبح هذا التوجه المقلق، ولوقف وهي تعتبر ان نجاح عملية السالم هو ). حماس(

  .االرهاب االسالمي عامة
اما فيما يتعلق بكيفية ادارة العملية السلمية بحد ذاتها، فال تطرح روسيا هنا افكارا جديدة، وانما تعتمد 
 على االفكار التي كانت موجودة سابقا بعد ان يصار الى تحديثها، وتحويلها الى خطة واضحة، يجري

، وتسوية في القدس، 'تبادل اراضٍ': ومن بين االقتراحات المطروحة. عرضها على االطراف كافة
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كما سيعرض على االطراف ترتيبات امنية شاملة، ومقترحات . وتأجيل مشكلة الالجئين او تغييرها
  . لترتيبات في مجال االقتصاد والطاقة والبيئة والمياه وغيرها

غين، نحن نشهد تجددا للمسعى الروسي من اجل المشاركة في العملية في الخالصة، يقول الباحث م
ويكمن في اساس هذه االستراتيجية، التي تشكل جزءا من . السياسية في الشرق االوسط والتأثير فيها

السياسة الخارجية الروسية الحالية، ضعف االدارة االمريكية، والطريق المسدود الذي وصلت اليه عملية 
  .السالم

  21/12/2010، دس العربي، لندنالق
  

  في القدس" مواقع أثرية يهودية" ترميم إعادةصادق على مشروع ت "إسرائيل" .45
، أن اللجنة الوزارية اإلسرائيلية )أمس (أفادت صحيفة هآرتس ، في عددها الصادر اليوم: ةالناصر

ى ترميم وتوسيع اثني عشر تعتزم اليوم المصادقة عل" الحفاظ على مواقع التراث في إسرائيل"المعنية ب 
أرشيف قومي "، إضافةً إلى المصادقة على مشروع إقامة "ألهميتها الوطنية بالنسبة إلسرائيل"موقعاً أثرياً 

القريب من بحيرة " كيبوتس معغان"في " أرشيف وطني"و" موقع مكتبي"و" للتراث الموسيقي اإلسرائيلي
  .طبرية

ة كانت قد صادقت مسبقاً على مشروع ترميم البنى التحتية لستة وأوضحت الصحيفة، أن اللجنة اإلسرائيلي
عشر موقعاً أثرياً في الدولة العبرية، إال أنها تنوي اليوم إقرار الميزانية للشروع في المرحلة الثانية من 

  .المشروع
وبحسب الصحيفة ذاتها؛ فإن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيخصص اثنين وخمسين مليون 

كميزانية لعمليات الترميم، في حين ستقدم عدة جهات ) أي ما يعادل نحو أربعة عشر مليون دوالر(كل شي
كدعم للمشروع الذي ) أي نحو إثني عشر مليون دوالر(داعمة ما يقارب أربعة وأربعين مليون شيكل 

  ).نحو ثمانية وعشرين مليون دوالر(سيكلّف مائة مليون شيكل 
  21/12/2010قدس برس، 

  
  غزة إدخال مواد البناء إلى على ال تزال تفرض حظراً "إسرائيل": منظمة إسرائيلية .46

أكدت منظمة اسرائيلية متخصصة بمتابعة الوضع في قطاع غزة على :  عبد الرؤوف أرناؤوط-القدس 
بالرغم من القرار الذي اتخذه المجلس األمني اإلسرائيلي المصغر بتسهيل الحصار على غزة، ال "انه 
ال إسرائيل تفرض حظرا على إدخال الحديد والحصى واإلسمنت إلى أراضي القطاع، رغم أن هذه تز

المواد ال تعتبر ذات استخدام ثنائي وفقا للمعايير الدولية، مع ذلك فإن االستثناءات الضيقة التي تسمح 
 يجري العمل بها بدخول هذه المواد للمشاريع المدعومة دوليا والمصادق عليها في السلطة الفلسطينية

  ".ببطء وتكبيلها بأصفاد من البيرقراطية الثقيلة
منذ االعالن حول التسهيالت االسرائيلية في "في تقرير) مسلك(وقال مركز الدفاع عن حرية الحركة 

% 22من الكمية الضرورية مقارنة ب % 40السادس من تموز الماضي، بلغ حجم البضائع الداخلة نحو 
لكن من الجهة األخرى، بقي الحظر على عملية التصدير وعلى مواد البناء . الماضيةفي السنوات الثالث 

ورغم ارتفاع الطاقة التشغيلية . على حاله، معيقا بذلك فرصة القطاع على تحقيق اإلشفاء االقتصادي
 شاحنة يوميا عبره، لكن البضائع التي تدخل هي 250لمعبر كرم أبو سالم بحيث يمكن ادخال حتى 

رجة األولى سلع استهالكية معظمها إسرائيلية الصنع وبضائع ذات طابع إنساني، وال يتجاوز ما يمكن بالد
من المواد % 3، ونحو )الحديد والحصى واإلسمنت(من البضائع المستوردة % 3.5اعتباره مواد بناء إال 

  ".الخام
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ل يمكن إعادة بناء قطاع ه: بناء على تغيير سياسة االغالق"واضاف التقرير الذي جاء تحت عنوان 
لقد نوه صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في أيلول إلى أن االنتعاش االقتصادي الحقيقي ": "غزة؟

والمستدام، وهو الهدف الذي أعلنت إسرائيل والمجتمع الدولي عن رغبتها في تحقيقه، يقتضي إزالة ما 
اتاحة التصدير وإدخال مواد البناء، والسماح بتنقل يجب . تبقى من القيود على حركة البضائع واألفراد

األفراد من وإلى قطاع غزة، بما في ذلك التواصل بين القطاع والضفة الغربية، وفقا لفحوصات امنية 
  ".فردية

في حين إن المنظمات الدولية التي تمولها البلدان الغربية والتي تعمل بالتعاون مع "ونوه التقرير الى انه 
فلسطينية، تعكف على التفاوض إلدخال كل سلعة إلقامة المشاريع الضرورية، كانت الحكومة السلطة ال

تجدر اإلشارة إلى أنه منذ السادس من تموز وحتى . في غزة تحصل على المواد نفسها عبر األنفاق
 شاحنة من 744السادس من كانون األول لم يتجاوز عدد الشاحنات المنقولة للمؤسسات الدولية ال 

 شاحنة شهريا، بينما كان سكان القطاع يشترون قبل 149إلسمنت والحصى والحديد، أي ما يعادل ا
  ". آالف حمولة شاحنة من اإلسمنت والحصى والحديد كل شهر5 ما يزيد عن 2007حزيران 

من اإلسمنت، )  حمولة شاحنة36ما يعادل ( طن 900في المقابل، يمكن دخول كل يوم أكثر من : "وقال
 طنا من الحصى التي تستعمل الحتياجات البناء عبر االنفاق جنوب 25 طن من الحديد، أو 300أو 

 نفقا، لكن المقاولين غير 40 إلى 30ويقدر عدد االنفاق التي تعمل على ادخال مواد بناء بين . القطاع
اسعار باهظة، راضين تماما عن خيار التمون بهذه الطريقة، اذ ان البضائع التي تمر عبر األنفاق ذات 
  ".عالوة على ما يقترن بهذه الوسيلة من عدم االطمئنان لوصول المواد، وجودتها المنخفضة

ورغم أن أعمال البناء التي تقوم بها الحكومة في غزة تقتصر على عمليات الترميم الصغيرة : وأضاف
لحصول على المواد، وبعض المشاريع المتواضعة، إال أن ثمة إدراكا بأن حركة حماس غير عاجزة عن ا

في وقت ينشغل فيه المجتمع الدولي في معارك لتذليل العراقيل البيروقراطية التي تفرضها اسرائيل ما 
  ".يجعله عاجزا حتى عن مجرد البدء بالمشاريع

يمكننا رؤية الفرق في غزة نفسها، على سبيل المثال، أعلنت إسرائيل في حزيران عن موافقتها "وتابع 
 مدرسة 100 من أصل 8ببناء ) األونروا(ألن تقوم وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين " المبدئية"

لكن إسرائيل لم تسمح فعليا بإدخال مواد البناء . تحتاجها المنظمة الدولية لتأمين تعليم أطفال قطاع غزة
ألونروا في وقد اضطرت ا.  من المدارس4إال بعد أربعة أشهر من ذلك، سحبت بعدها موافقتها عن 

  ." ألف طفل على أعقابهم بسبب النقص في غرف الدراسة40مطلع العام الدراسي إلى إعادة 
 22/12/2010، األيام، رام اهللا

  
  القدس  المتبنّي لقضيةإلى اإلسالمي والعربي من موقف المتعاطف العالم نقل باتجاهندفع : رائد صالح .47

القدس "، خالل حوار مع  في فلسطيناإلسالمية الحركة  رئيس،الشيخ المناضل رائد صالحقال : الناصرة
عنوان "  وأشار إلى أن والقدس،األقصى حول حماية المسجد  جدد أفكاراًهخالل فترة سجنأنه  "العربي

هذه األفكار الجديدة، يجب أن نقوم بترشيد لقراءة الواقع الذي تعيشه القدس اآلن، والذي يعيشه المسجد 
ب أن نقوم بترشيد االستراتيجية المطلوبة اآلن في قضية نصرة القدس واألقصى األقصى المحتلّان، يج

المحتلّين، وفي نظري أهم ما أتمنى أن ننجح به، هو كيف يمكن لنا أن ندفع باتجاه نقل العالم اإلسالمي 
 قضية المتبنّي لهذه إلى المحتلّين األقصىوالعربي من موقف المتعاطف مع قضية القدس والمسجد 

لنا واجبات ال يمكن لنا " في القدس المحتلّة أو في الداخل الفلسطيني وذكر أن الفلسطينيين". لقضيةا
 المحتلّين، بالتعريف الذي يعبر عن هذه األقصىالتخلي عنها، أن نحافظ على قضية القدس والمسجد 

ل، ال يمكن أن يعطى  بأنه احتالل باطاإلسرائيلي محتلة، أن نحافظ على دمغ االحتالل إنهاالمأساة، 
، أن نحافظ على الرؤية المتفائلة بأن قضية األقصىشرعية ولو على ذرة تراب من القدس أو المسجد 
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القدس والمسجد األقصى قضية منتصرة، غداً أو بعد غد أو فيما بعد، أن نحافظ على استراتيجية تثبيت 
  ".نتحدث عنها نقوم بها وسنواصل القيام بهاأهل القدس في داخل القدس بإمكانياتنا، هذه الخطوط التي 

 اإلسرائيلي ال أعترف به، وال زلت عند موقفي االحتاللاإلبعاد الذي صدر عن " وأكد الشيخ رائد أن
بأنني أنا الذي أملك تحديد الوقت الذي سأدخل به القدس والمسجد األقصى دون إذن من االحتالل 

 لن يكون بناء على قراري األقصى المسجد إلى أن دخولي اإلسرائيلي، وفي نفس الوقت ال زلت أؤكد
المسجد األقصى مع كل يتعرض له من حفريات تحته أو من على جوانبه، وبعد " أن  كما أكد."الشخصي

كل ما تعرض له من إقامة شبكة أنفاق تحته، الحمد هللا، ال يزال المسجد األقصى في قوته وصالبته، وإذا 
ء المسجد األقصى فهو من االحتالل اإلسرائيلي، إذا كان هناك احتمال أن يهدم كان هناك خطر على بنا

شيء من المسجد األقصى هو بسبب االحتالل اإلسرائيلي، وإذا كان هناك مطلب ضروري إلزالة أي 
  ."، فهو إزالة االحتالل اإلسرائيلياألقصىخطر النهيار جزء من المسجد 

يتمتع "، فنتنياهو لسيطرة على المصلى المرواني ككنيس يهودياتنياهو نولم يستبعد الشيخ رائد أن يحاول 
  .، بحسب أقوال الشيخ رائد"بدافع المغامرة برؤية صبيانية دون إجراء حسابات سلفاً لهذه المغامرات

  22/12/2010القدس العربي، لندن، 
  

   لفشل المفاوضات المباشرةه وألمه حزن يعرب عنبطريرك الالتين في القدس .48
عبر بطريرك كنيسة الالتين في القدس البطريرك فؤاد طوال في رسالة .): ب.ف.ا( –لقدس المحتلة ا

 في رسالته الطويلوقال ". عدم اليأس "إلى  لفشل المحادثات المباشرة داعياًوألمهالميالد أمس عن حزنه 
ادثات المباشرة بين لقد تألمنا لفشل المح"التي تالها في مقر بطريركية الالتين في القدس القديمة 

 نؤمن بان هناك إذ نشعر باليأس، أو نتوقف عند هذا الفشل أن، وال يجوز واإلسرائيليينالفلسطينيين 
".  طيبة من الطرفين ومن الجماعة الدولية يريدون وضع طاقاتهم في خدمة السالمإرادةرجاال ذوي 

ذ نؤمن بان ال شيء إو "وأضاف".  دور اكبر في مسيرة السالمألوروبا"وطالب البطريرك بان يكون 
ن يستتب السالم وان تتم المصالحة بين الفلسطينيين أ تتحقق رسالة الميالد وأنمستحيل لدى اهللا نتمنى 

  ". الميالدأفراح ، فلتغمركم واإلسرائيليين
  22/12/2010الدستور، عّمان، 

  
   على الفتاتهم"العبرية"يين بإضافة بإلغاء القرار الذي يلزم تجار شرقي القدس الفلسطينيطالب " عدالة" .49

 برسالة إلى رئيس بلدية القدس نير بركات ومديرة قسم "عدالة"توجه مركز :  زهير أندراوس-الناصرة 
  البلدية مؤخراًاتخذتهترخيص الالفتات في البلدية روت تسافدياة طالبهم من خاللها بإلغاء القرار الذي 

في شرقي القدس بإضافة كتابة باللغة العبرية على الفتات والذي يلزم أصحاب المحالت التجارية 
 في الرسالة أن هذا القرار يفرض على "عدالة"وذكرت المحامية حنين نعامنة من  .محالتهم التجارية

التجار العرب استخدام اللغة العبرية في حيزهم التجاري الخاص وهو أمر غير قانوني ومناف لقرارات 
وشددت الرسالة على الواجبات التي يفرضها القانون  .ذا الشأن ويجب إلغاؤهالمحكمة اإلسرائيلية به

 المفروضة على شرقي "إسرائيل"الدولي بهذا السياق على إسرائيل، نظراً لعدم االعتراف دولياً بسيادة 
القدس المعرفّة على كونها منطقة محتلة يسري عليها القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان 

  . بموجب هذه القوانين"مدنيون محميون"لعالمي، ويعتبر سكانها ا
  22/12/2010القدس العربي، لندن، 
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   العشرات بدون مأوىوإبقاء في اللد بعد هدم بيوت عائلة األخضر مخيم الجئين داخل الخط أول إقامة .50
 مدينة اللد بدون مأوى  عيد فيأبو من عائلة  عربياً مواطنا60ً من أكثربقي  : زهير اندراوس-الناصرة 

بيوتهم بالتآمر مع بلديتي اللد والرملة، وسط حماية المئات من ) إسرائيل أراضيدائرة ( هدمت أنبعد 
  . الشرطةأفراد
المهدمة كتب )  عيدأبو(قامت اللجنة الشعبية في مدينة اللد بوضع الفتة كبيرة على مدخل بيوت آل و

 إعالمية، وذلك كعملية ) عيدأبومخيم الالجئين (ليزية عبارة عليها باللغة العربية والعبرية واالنج
  .اإلسرائيليةاحتجاجية رمزية تظهر مدى حال المجتمع العربي في المدينة مع السلطات 

من ناحيتها، قدمت المهندسة والناشطة السياسية ومركزة الفعاليات في قرية دهمش غير المعترف بها في 
. بيوت المبرمجة، التي تتبعها السلطات بالرملة واللد ضد العرباللد محاضرة حول سياسة هدم ال

 من السكان العرب بالرملة يسكنون بصورة غير %70 من أكثر أنبثينة ضبيط المهندسة  وأوضحت
 هدم أمر 500ن هنالك أ بصورة غير قانونية، وأيضاً من السكان العرب باللد يسكنون %80قانونية وان 

  . هدم ضد العرب بالرملةمرأ 200ضد العرب باللد و
  22/12/2010القدس العربي، لندن، 

  
  االحتالل يهدم منزال في قرية النعمان ويعتقل أحد سكانها بعد إصابته: بيت لحم .51

، على هدم منزل 21/12 أقدمت جرافات تابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي، صباح يوم الثالثاء :بيت لحم
اورة، في قرية النعمان شرق مدينة بيت لحم التي يحاصرها الجدار المواطن الفلسطيني سامي داوود الشو

  .العازل من جهاتها األربعة
إن قوات كبيرة من جيش االحتالل اقتحمت القرية، يرافقهم ضباط في : "وقالت مصادر محلية في القرية

حبه مهلة خمسة اإلدارة المدنية اإلسرائيلية التابعة لجيش االحتالل، حيث حاصروا المنزل، وأعطوا صا
وذكر شهود عيان في القرية أن مواجهات وقعت بين سكان  .عشر دقيقة فقط إلخالء المنزل المبني

القرية وقوات االحتالل، لدى محاولتهم منع هدم المنزل مما أدى إلى إصابة الشاب وليد محمود شواورة 
  .بجروح في وجهه ومن ثم جرى اعتقاله ونقله إلى جهة غير معلومة

  21/12/2010برس، قدس 
  

   مدارس في غزةإلىحاويات معدنية تتحول  .52
 أحوال من تغطيتها لسوء  المتحدة الليلة قبل الماضية حيزاًاألممأفردت إذاعة ): بترا(وكالة  –نيويورك 

 على القطاع تسبب بظهور نوع جديد من اإلسرائيلين الحصار أ إلىالمدارس في قطاع غزة، الفتة 
 عن مدير المدرسة اإلذاعةونقلت .  الفصول الدراسيةاكتظاظلمواجهة ) نيةحاويات معد(المدارس 

 من ن كثيراًأ في المدرسة سيئة على مدار فصول العام واألوضاع أنرضوان عيد قوله الليلة الماضية 
 أن حاالت الحر والبرد وأضاف. الطالب يصابون بأمراض مختلفة جراء هذا الوضع غير العادي

 إلى أن حاالت من ى التحصيل الدراسي للطالب كما تؤثر على حالتهم النفسية، الفتاًالشديدين تؤثر عل
  . في محاولة منهم لتفريغ الطاقة الهائلة المخزنة بداخلهم نتيجة للوضع السيئاألطفالالعنف تظهر على 

  22/12/2010الدستور، عّمان، 
  

  تجات المستوطنات ومناإلسرائيليةمسيرة في طولكرم تدعو إلى مقاطعة المنتجات  .53
 إلى في مسيرة دعت الجماهير أمس شارك العشرات من أهالي مدينة طولكرم : مراد ياسين– طولكرم

موظفو ومتطوعو اإلغاثة ، التي نظمها المسيرةرفع المشاركون في مقاطعة منتجات االحتالل، و
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 الفلسطينية والالفتات الماألع ،الزراعية وممثلون عن الهيئات والمؤسسات الوطنية والشعبية في طولكرم
  . واستبدالها بالمنتجات المحلية"إسرائيل" مقاطعة منتجات إلىالتي تدعو الجمهور 

 هذه المسيرة هي جزء أن خاللها إلى أشار الزراعية سامر األحمد كلمة لإلغاثة مدير فرع الشمال وألقى
 ومنتجات المستوطنات اإلسرائيليةئع  الزراعية لمقاطعة منتجات البضااإلغاثةمن الحملة التي تقوم بها 

  .في مختلف محافظات الوطن
 الزراعية خالد منصور كل الذين شاركوا في المسيرة اإلغاثةبدوره شكر مسؤول العمل الجماهيري في 

 إلى أسواقنا الفلسطينية ولدعوة الجمهور إلى اإلسرائيلية ضد استمرار غزو البضائع لنرفع صوتنا عالياً
ورية لمنتجات االحتالل والمستوطنات على حد سواء ولتنظيف أسواقنا من كل البضائع المقاطعة الف
  . التي لها بدائل محلية أو وطنية أو أجنبيةاإلسرائيلية

  22/12/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  األطفال المعتقلين" البتزاز" تستخدم المستوطنات كمراكز "إسرائيل": فروانة .54
قي فلسطيني عن قلقه الشديد من استمرار استخدام سلطات االحتالل للمستوطنات  أعرب حقو:رام اهللا

احتجاز المعتقلين واالستفراد بهم، والتحقيق معهم "اليهودية في الضفة الغربية والقدس، كمراكز لـ
وقال الباحث المختص بشؤون األسرى، عبد الناصر فروانة، إنه يجري في المستوطنات ترويع  ".بقسوة
ب المعتقلين بشكل وحشي، وانتزاع االعترافات منهم بالقوة المفرطة، وأحياناً مساومتهم وابتزازهم وتعذي

  ".دون رقابة، قبل نقلهم لمراكز التحقيق والسجون الرسمية
معاليه "وكشف فروانة بأن األطفال كانوا الفئة األكثر استهدافاً في مستوطنات الضفة، أو في مستوطنة 

تعرضوا لإلذالل وأجبروا على الوقوف عراة أو شبه عراة في البرد القارص، " وأنهم في القدس،" أدوميم
وتعرضوا للتهديدات واالبتزاز والمساومة النتزاع اعترافات منهم، أو إسقاطهم في شباك العمالة مع 

لى ودعا المؤسسات الحقوقية واإلعالمية إلى توثيق تلك الشهادات، وتسليط الضوء ع ".سلطات االحتالل
هذه الظاهرة المقلقة التي باتت تشكل خطراً حقيقياً على صحة المعتقلين ومستقبل األطفال، وتتعارض 

  .بشكل صارخ مع المواثيق واالتفاقيات الدولية
  21/12/2010قدس برس، 

  
  يتعرضون لعملية قمع منذ يومين هي األعنف في تاريخ السجن" نفحة"أسرى  .55

الصحراوي " نفحة"ا لنصرة األسرى، بأن األسرى الفلسطينيين في سجن  أفادت اللجنة الوطنية العلي:غزة
حملة قمع شرسة، وصفها األسرى بأنها األعنف "، لـ20/12اإلسرائيلي، يتعرضون، منذ فجر االثنين 
وأوضحت اللجنة أنها تلقت معلومات من األسرى في سجن  ".واألشرس في تاريخ مصلحة السجون

، 13 و11 عنصر من الوحدات الخاصة وشرطة السجون اقتحمت قسمي 400تفيد بأن أكثر من " نفحة"
بعد تفتيشهم بشكل  "،3 و4الذين يقبع بهما أسرى حماس، وقامت بنقل كافة األسرى األمنيين إلى األقسام 

مهين ومذل، ثم قامت باقتحام غرف القسمين وعاثت فيها فساداً بشكل غير مسبوق، بحجة البحث عن 
لة في ظل حرمان كافة أسرى قطاع غزة من الزيارة منذ أربع سنوات، وآالف األسرى أجهزة هواتف نقا
وبينت اللجنة أن عملية القمع  .ما زالت مستمرة إلى اآلن"وأشارت إلى أن الحملة  .من الضفة لسنوات

  .تعتبر األطول في الوقت واألكثر عنفاً في تاريخ السجن"هذه 
، "االستفراد بهم، وهضم حقوقهم وسحب انجازاتهم"ن سياسة م" نفحة"من جانبهم؛ حذر األسرى في 

بدأ ينفد على ممارسات إدارة السجن، وأنهم يبلورون ردوداً مناسبة على تلك الهجمة "وقالوا بأن صبرهم 
بتوفير مبرر لالحتالل للهجوم على "السلطة في رام اهللا، " نفحة"واتهم األسرى في  ".العنصرية عليهم
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ضد األسرى والمحررين، وتعامل غير قانوني مع " غير الوطنية"ر ممارساتهم األسرى، وذلك عب
  ". يوماً في سجون السلطة30األسرى المضربين منذ 

  21/12/2010قدس برس، 
  

  "مقابر األحياء" زنازين عزل األسرى انفرادياً: وزارة األسرى .56
 قالت وزارة شؤون األسرى والمحررين، في تقرير لها، يوم الثالثاء، إن سياسة سلطات :رام اهللا

االحتالل المتواصلة بعزل األسرى انفرادياً في سجونها، عقوبة إضافية متكررة ومفتوحة وذات أبعاد 
  .خطيرة صحياً وجسدياً ومخالفة لكل قواعد ومبادئ القانون الدولي اإلنسانية

 أسير وأسيرة فلسطينية، بعضهم 11 بأنه يقبع حالياً في زنازين العزل االنفرادي "سرىشؤون األ"أفادت و
، ويطلق األسرى على 2002 سنوات، كحالة األسير حسن سلمة المعزل منذ العام 8مضى على عزله 

داخلي، ، مبينة أنه يتم عزلهم تماماً عن العالم الخارجي وعن عالم السجن ال'"مقابر األحياء"هذه الزنازين 
م تشمل الحمام ودورة المياه وال يوجد مكان x 1.5 م2.5ويعيشون في زنازين صغيرة جداً تبلغ مساحتها 

  . أو متسع للحركة داخل هذه الزنازين
ويتعرض األسرى المعزولين، حسب الوزارة، لعمليات تفتيش ومداهمات مستمرة تحت حجج وذرائع 

  .ر ووضعه في حالة من القلق وعدم االستقرار طوال الوقتأمنية، ليس الهدف منها سوى إذالل األسي
بناء على أنظمة مصلحة السجون اإلسرائيلية، يتوجب عليها في حال تمديد " أنه "شؤون األسرى"بينت و

فترة العزل أمام محكمة إسرائيلية أن تقدم تقريراً مفصالً عن الوضع الصحي والنفسي لألسير المعزول، 
 اإلسرائيلية، وبغطاء تام من المخابرات والتي هي بالفعل صاحبة القرار في إال أن مصلحة السجون

موضوع تمديد فترة العزل لألسرى، تتجاهل التزاماتها القانونية وال تقوم بإجراء الفحوصات الطبية 
التقرير الطبي الذي يقدم عادةً للمحكمة من أجل تمديد العزل يكون تقريراً صورياً . لألسير المعزول

  ."صادق دائماً على تمديد العزل لألسير تحت حجة أن وضعه الصحي جيدوي
وأكدت أن العزل يترك آثاراً صحية ونفسية خطيرة على األسرى المعزولين، حتى أن بعضهم بدأ يفقد 

  .السيطرة على نفسه وأصيب عدد منهم بأعراض من االضطرابات النفسية واالكتئاب
األسرى المعزولين انفراديا وإلقاء الضوء على هذه السياسة شددت الوزارة على ضرورة فتح ملف و

الخطيرة، والتي تحولت إلى أداة لقتل األسرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مذكرة باستشهاد األسير 
، في زنازين عزل بئر السبع بعد 14/6/2010من سكان القدس، بتاريخ )  عاما31(رائد أحمد أبو حماد، 
ه جراء االعتداء عليه داخل زنزانته وإصابته بضربة قاتلة أسفل العمود الفقري، سنة ونصف من عزل

  حسب تقرير الطب الشرعي،
  21/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  يندد" منتدى اإلعالميين"في الضفة و" القدس" فضائية مراسليالسلطة الفلسطينية تعتقل  .57

الفضائية، أكرم النتشة من " القدس"األمن التابعة للسلطة الفلسطينية مراسلي قناة  اعتقلت أجهزة :رام اهللا
سكان الخليل وممدوح حمامرة من سكان بيت لحم، واقتادتهما إلى مقر المخابرات بالخليل، وصادرت 

  .جهازي حاسوب الصحفيين والجوالين الخاصين بهما
لسلطة لمراسلي قناة القدس في الضفة المحتلة، مطالباً ، اعتقال ا"منتدى اإلعالميين الفلسطينيين"وأدان 

وعبر المنتدى في بيان . بالتدخل الفوري والعاجل لوقف معاناة الصحفيين الفلسطينيين واإلفراج عنهم
ممارستها "نسخة منه، عن استهجانه البالغ لمواصلة أجهزة أمن السلطة " قدس برس"مكتوب وصل 

وطالب المنتدى اتحاد الصحفيين العرب ". فيين دون أي مسوغ قانونيالتعسفية واعتقال ومالحقة الصح
فضح جرائم "والنقابات الصحفية العربية ومنظمة مراسلين بال حدود واالتحاد الدولي للصحفيين إلى 
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األجهزة األمنية بحق اإلنسان والصحفي الفلسطيني، التي تهدد بانفجار األوضاع في األراضي 
  .عبيره، على حد ت"الفلسطينية

  22/12/2010قدس برس، 
  

   باإلفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفةيطالبونمئات الطالب : غزة .58
، في اعتصام حاشد 21/12 شارك المئات من الطالب الفلسطينيين في قطاع غزة، يوم الثالثاء :غزة

وطالب  .بيةنظموه تضامنا مع المعتقلين السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية في الضفة الغر
، باإلفراج الفوري عن "واكسروا السياط ..أجيبوا اآلهات"المشاركون في االعتصام، الذي كان بعنوان 

  .كافة المعتقلين في سجون السلطة، وال سيما النساء، منددين بصمت المؤسسات الحقوقية على هذا األمر
  21/12/2010قدس برس، 

  
  بماليزيا" حساب الذكاء العقلي"برنامج أطفال غزة يشاركون في المسابقة الدولية ل .59

 وطالبة، من برنامج حساب الذكاء  طالبا23ً) 22/12( األربعاء يوميغادر :  عبد الغني الشامي-غزة 
العقلي في فلسطين، برفقة خمسة مشرفين، وأولياء األمور؛ قطاع غزة وذلك للمشاركة في المسابقة 

  . ستعقد في دولة ماليزيا في السادس والعشرين من الجاريالدولية لبرنامج حساب الذكاء العقلي، التي
وتستمر رحلة وفد فلسطين لحساب الذكاء العقلي لمدة أسبوع، وتشمل المشاركة في المسابقة الدولية، 
ورحالت سياحية، باإلضافة إلي زيارة مدارس تعليمية ورياض أطفال، بهدف التعرف على أساليب 

اليزيا، وإتاحة الفرصة ألطفال فلسطين للتواصل مع أطفال العالم، التدريس، والتدريب في مدارس م
وزيادة التبادل المعرفي والمساهمة في الدعم النفسي االجتماعي لألطفال المشاركين عبر الرحالت في 

  .ماليزيا
  21/12/2010قدس برس، 

  
  في مخيم نهر الباردبدل اإليجار يشمل المتزوجين الجدد : األونروا .60

 أثمرت التحركات الشعبية التي نفذها أبناء مخيم نهر البارد خالل األسابيع :شمال لبنان/ باردالمخيم نهر 
 عائلة، من بدل اإليجار، 65 على استفادة المتزوجين الجدد، وعددهم األونرواالماضية في انتزاع موافقة 

 "بناية األمل" لسكان إضافة لتجديد العقود مع أصحاب المباني التي انتهت عقودها، وإعطاء بدل إيجار
  . بسبب عدم االتفاق مع وكيلها

  22/12/2010السفير، بيروت، 
  

   اللبنانيال آليات تطبيقية لما أقّر في مجلس النواب:  عن حقوق الفلسطينيين"التنمية اإلنسانية"دراسة  .61
 "نسانيةمركز التنمية اإل"، أن مادونا سمعاننقالً عن مراسلتها  22/12/2010السفير، بيروت، نشرت 

، "الفلسطينيون وتعديالت قانون العمل والضمان االجتماعي"عرض أمس، مسودة دراسة قانونية بعنوان 
وهدفت ). كندا ("مركز البحوث للتنمية الدولية"أعدها المدير العام للمركز سهيل الناطور، بتمويل من 

ى برهنة أن تلك التعديالت لم تقدم إل، طارق مترياللبناني  أطلقت برعاية وزير اإلعالم ، التيالدراسة
أي تحديد واضح لمجاالت عمل الفلسطينيين، وال سمحت بدخولهم إلى المهن النقابية، فيما ال يزال 

وقد أصر المعنيون على عرض . االلتباس والغموض يلفان موضوع الضمان االجتماعي ورسومه
  .جتمع المدني في صياغتها النهائيةالمسودة قبل إعداد الدراسة األخيرة إلشراك أطراف من الم

تتألف الدراسة من ثالثة فصول، عاد الناطور في فصلها األول إلى التعديالت القانونية السابقة التي طالت 
 الفلسطينيين من العمل في 1963الفلسطينيين، منذ أن منع وزير العمل والشؤون االجتماعية في العام 



  

  

 
 

  

            32 ص                                     2002:         العدد       22/12/2010 األربعاء :التاريخ

يشكلون منافسة شديدة " من العمال اللبنانيين، على اعتبار أنهم ةمائالوقد قدرت نسبتهم بستة في . لبنان
، بإصدارها مرسوماً ينظّم عمل 1964ثم عادت الحكومة اللبنانية عن القرار في العام ! "للبنانيين

وقد لفت الناطور إلى أن الوزراء كانوا يعمدون سنة بعد سنة . األجانب، واعتبر الفلسطينيون من ضمنهم
  .  مهنة73ة أنواع المهن على الئحة المحظورات، حتى أضحى عددها إلى زياد

، "مسيرة التعديالت القانونية في العمل والضمان االجتماعي"وأفرد الباحث الفصل الثاني للحديث عن 
خطوة إيجابية " بأربعة مشاريع قوانين أمام المجلس النيابي، "الحزب التقدمي االشتراكي"فاعتبر أن تقدم 

وفعلياً، لم يصر إلى الحديث عن الالجئين الفلسطينيين ولو لمرة . ا أنها آتية من الداخل اللبنانيال سيم
 حين عدل قانون التملك ومنعوا من امتالك أي عينية عقارية في إالواحدة، على اعتبار وضعهم الخاص، 

اعتمدت المقدم إليها بحسب لكنه لفت إلى أن لجنة اإلدارة والعدل التي درست مشاريع القوانين، . "لبنان
الحزب السوري القومي "التسلسل الزمني، بدالً من أن تدرس كل المشاريع المقدمة إليها، ال سيما من قبل 

  . "حزب القوات اللبنانية" بالتضامن مع "تيار المستقبل" و"االجتماعي
لة األولى تكمن في فهم وفي الفصل الثالث، تناول الناطور فهم المعطيات وتحليلها، فاعتبر أن المعض

ولفت إلى أنه كان من األجدى . األرقام تحديداً، ال سيما لجهة عدد الفلسطينيين، ونسبة العاملين من بينهم
  . حّل معضلة الفلسطينيين غير المسجلين

كن ، ل"االتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين" في  مسجالًوباألرقام، أشار الباحث إلى أن وجود ستين محامياً
 طبيباً في مستوصفات األونروا ومع الهالل األحمر 250كما يعمل . "أكثر من نصفهم في الخارج"

وال صيادلة بين الفلسطينيين، بينما يصل عدد . الفلسطيني، بينما يتعاون آخرون إلنشاء عيادات مشتركة
د الممرضات ويبلغ عد. ، معظمهم ال يعملون400، وعدد المهندسين إلى 150أطباء األسنان إلى 

  .والممرضين األلف، وهو عدد السكريتيرات وعامالت الطباعة
 107 بلغت 2007إلى ذلك، أشار الناطور إلى أن عدد إجازات العمل الخاصة بالفلسطينيين في العام 

 78، منها 2008 إجازة في العام 79وتراجعت الرقم إلى .  مجددة وثالث جديدة102إجازات، منها 
  .  إجازة جميعها مجدد66، 2009دة، ليبلغ عدد اإلجازات في العام مجددة وواحدة جدي

في الخالصة التي ختم فيها الناطور دراسته، اعتبر أن اللبناني، حين صاغ مشاريع القوانين، لم يتواصل 
ولو أن ما أقر "... مع الجهات الفلسطينية للوقوف على مطالبهم الحقيقية لجهة العمل والتملك وغيرها

ولحظ أن تحديد المهن ما زال غائباً كما آلية تسيير الحساب الخاص . "ي المسار الصحيحخطوة ف
بالفلسطينيين في الصندوق الوطني للضمان، ال سيما أن الفلسطيني حرم من الضمان االجتماعي واكتفى 

 وأكثر من ذلك، إذ لم يصر بعد إلى وضع. المشرع اللبناني بإعطائه الحق بتعويض نهاية الخدمة
  ! المراسيم أو اآلليات التطبيقية لما أقره المجلس النيابي منذ أشهر

كيف يمكن ألقل من مئة محام ": وقد سأل ممثل منظمة التحرير الفلسطينية السفير عبد اهللا عبد اهللا
 أن يؤثروا في عمل أو نقابة المحامين اللبنانيين وهي تضم "اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين"مسجلين في 

واستند إلى دراسة األونروا حول األوضاع المعيشية للفلسطينيين ليشير إلى أن نسبة . "ى ثالثين ألفاً؟حوال
 ال تتمتع بضمان صحي، وهي مسائل مرتبطة %95 في المئة تعيش تحت خط الفقر، ونسبة 66،4

  . بالعامل االقتصادي المرتبط بدوره بحق العمل
إن ما جرى حتى اآلن في مجلس  ": قال متريالوزير  أن22/12/2010، بيروت، المستقبلوأضافت 

 والمدنية اإلنسانيةالنواب خطوة غير كاملة كما تقول الدراسة، لكنه يتيح في المستقبل أن نثبت الحقوق 
وفي مجال السياسة، يترتب علينا فلسطينيين ولبنانيين، أن نغير منظور . على مداميك غير قابلة لالهتزاز

 والمدنية بالتخويف من اإلنسانية بحيث ال نواجه كلما تحدثنا عن حقوق الفلسطينيين مقاربة هذه المسألة
في المسألة : "أضاف ".إن الذين يخيفوننا من التوطين معروفون وعندهم هويات سياسية معروفة. التوطين
ها من تشوهات  الفلسطينية المشتركة مما أصاب- يقتضي استمرار العمل لتنقية ذاكرتنا اللبنانية اإلعالمية
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وجروح نتيجة سنوات طويلة من المشكالت التي أضعفت اللبنانيين والفلسطينيين سواء بسواء وهذه 
علينا أن نوفر لوزراء العمل "وقال ". العملية تبدأ من اعتراف الطرفين بأننا أخطأنا بحق بعضنا

وأكد ". مل اللبنانيينالمعلومات التي تبين أن فرص العمل للفلسطينيين ال تأتي على حساب فرص ع
 حل على غرار اتفاقية العمالة المصرية التي منحت العمال المصريين في لبنان إلىإمكان التوصل "

  ".إعفاءات لم تمنحها لسواهم والحجة القوية أن العمالة المصرية ال تشكل منافسة للعمالة اللبنانية
ي لتعديالت حق العمل لألجانب والذي شمل  أن إقرار مجلس النواب اللبنان عبد اهللاهللا واعتبر عبد
حال لمسألة إجازة العمل لتكون إجازة تلقائية ويفتح مجال "، خطوة في االتجاه الصحيح متمنيا "الفلسطينيين

  ".العمل أمام الفلسطيني
 التعديالت القانونية التي أصدرها مجلس أن"واعتبرت مديرة مركز البحوث للتنمية الدولية روال رفاعي 

  ".نواب اللبناني خطوات ايجابية نحو بلوغ الهدفال
  

   على معابر غزة لم تفض إلى تغيير ملحوظ في النشاط اإلنتاجي"إسرائيل"تسهيالت ": بال تريد" .62
أظهرت مؤشرات تقييم اإلجراءات اإلسرائيلية المتخذة على معابر قطاع غزة خالل  :كتب حامد جاد

ي معدل كمية ونوعية السلع االستهالكية الواردة إلى القطاع، األشهر الستة الماضية حالة من الثبات ف
خالل الشهرين الماضيين " كارني"باستثناء التراجع في كمية القمح واألعالف الواردة عبر معبر المنطار 

  .نظراً لتقليص العمل في المعبر المذكور ليوم واحد أسبوعياً إلدخال هاتين السلعتين
برصدها " بال تريد"جارية على المعابر التي قام مركز التجارة الفلسطيني وأشارت إحصاءات الحركة الت

خالل العام الحالي إلى أن ما اتخذه الجانب اإلسرائيلي من إجراءات تتعلق بزيادة كمية ونوعية السلع 
 الماضي لم تحدث تغييراً ملحوظا في مجمل النشاط يوينو/ الواردة إلى القطاع منذ شهر حزيران

  . في القطاع نظراً ألن معظم البضائع الواردة كانت من السلع االستهالكيةاإلنتاجي
  22/12/2010 رام اهللا، األيام،

  
  مبادرة أميركية لبناء قدرات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات الفلسطينية .63

يا  أعلنت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون عن إطالق مبادرة بناء قدرات تكنولوج:واشنطن
االتصاالت والمعلومات الفلسطينية، عبر تيسير إقامة شراكات بين شركات تكنولوجيا اتصاالت 
ومعلومات فلسطينية وأخرى أميركية مشتركة، ال سيما تلك التي لديها عمليات في الضفّة الغربية وقطاع 

جحة للشركات وهذه المبادرة التي صممت على نسق مشاريع رأس المال المغامر النا. غزة واألردن
األميركية، تسعى إلى تعزيز القطاع الخاص الفلسطيني، عبر الترويج لنمو اقتصادي أرحب، وإيجاد 

  .فرص عمل للفلسطينيين
ونما قطاع تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات الفلسطيني بوتيرة سريعة على مدى األعوام الخمسة 

 1000 شخص، علماً أن 5800غيرة توظّف  شركة غالبيتها شركات أعمال ص250الماضية، إذ هناك 
ويذكر أن نفقات عمال هذا . طالب فلسطيني يتخرجون سنوياً في حقول متعلقة باتصاالت المعلومات

القطاع هي تنافسية، وهناك عشرة آالف عامل فلسطيني مؤهل متاحون للعمل فيه، وغالبية الخريجين 
  .ق العمل الدوليةتتقن لغتين، ما يعزز بدرجة أكبر تنافسيتهم في سو

وتدفع المبادرة نحو زيادة القدرة التنافسية في تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات الفلسطينية، عبر العمل 
مع شركات متعددة الجنسيات، وتساعد الفلسطينيين على تشجيع اإلبداع واكتساب مهارات متقدمة في 

  .لمدى البعيدالتسويق وإدارة المشاريع وتحسين مناخ االستثمارات في ا
 "الوكالة األميركية للتنمية الدولية"والمبادرة التي تقودها وزارة الخارجية األميركية باالشتراك مع 

 ستساعد في توسيع االستثمارات األميركية في شركات فلسطينية "شركاء من أجل بداية جديدة"ومؤسسة 
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 "غوغل" "سيسكو"المشاركة فيها هي والشركات األميركية . والترويج لفرص أعمال جديدة في المنطقة
  ."سيلزفورس كوم" و"ميدكور" "إنتل" "باكرد-هيوولت"

  22/12/2010الحياة، لندن، 
  

  "دبي العطاء" ألف طفل فلسطيني بدعم 225إطالق مشروع صحي يخدم  .64
يني  ألف طفل فلسط225تنفذ وكالة األونروا قريباً مشروعاً صحياً يخدم زهاء :  نادية سعد الدين–عمان 

ويردف المشروع  . ألف دوالر200الخيرية بقيمة " دبي العطاء"في األراضي المحتلة، بدعم مؤسسة 
 ألف حقيبة مدرسية على 50الصحي الممتد زمنياً لسنة مبادرة تعليمية تضمنت توزيع المؤسسة لنحو 
وتزامن  .2009 ومطلع 2008أطفال غزة في أعقاب العدوان اإلسرائيلي المدمر على القطاع في نهاية 

 ألف دوالر، ما 220 فصالً بقيمة 11ذلك مع خطوة تزويد القطاع بأربع مدارس مركبة متكاملة تضم 
  .، وفق المدير التنفيذي لدبي العطاء طارق القرق"يعزز أسس الترابط والتزامن بين الصحة والتعليم"

  22/12/2010الغد، عّمان، 
  

  لورم متفجر على مستوى العالم" قسطرة"طبيب فلسطيني ينجح في إجراء أول عملية  .65
التقاط أنفاسه )  عاما36ً( بالكاد يستطيع الطبيب الفلسطيني الشاب محمد حبيب :محمد األسطل –غزة 

جنوب قطاع غزة، خصوصاً وأنه من اختصاصيي " غزة األوروبي"وهو يتنقل بين مرضاه في مستشفى 
عالمية، كان أبرزها تمكنه من معالجة ورم متفجر قسطرة القلب القالئل في غزة الذين حققوا نجاحات 

  .داخل بطن مريض فلسطيني من خالل القسطرة بدالً من الجراحة ألول مرة على المستوى العالمي
ورغم محدودية األجهزة والمعدات الطبية وضعف االحتكاك بالخبراء من الخارج، إال أن حبيب الحاصل 

نجح في إجراء العملية بمساعدة طاقم من األطباء الفلسطينيين،  اسطنبول من جامعة الدكتوراهعلى درجة 
، األمر الذي دفعه إلى البحث "إسرائيل"خصوصاً بعد أن سدت الطرق أمام مريضه للسفر إلى مصر أو 

  .الجدي عن كيفية التخفيف عن المريض الذي يتألم من دون أن يستطيع أحد القيام بشيء من أجله
  21/12/2010القدس، القدس، 

  
  ارتباط أمراض الالجئين الفلسطينيين بظروفهم في لبنان ": جمعية األمل"لـعمل رشة و .66

واقع الالجئين الفلسطينيين الصحي والخطوات الواجب ، أن 22/12/2010، بيروت، المستقبلنشرت 
اتخاذها، كان محور ورشة العمل التي نظمها فريق العون الصحي الدولي وشريكه التنفيذي في لبنان 

تنمية وتطوير القطاع الصحي لالجئين الفلسطينيين في "، بعنوان "األمل للرعاية والتنمية االجتماعية"
، وذلك في فندق غاليريا، الجناح، برعاية وزير الصحة العامة محمد جواد خليفة ممثالً بمدير قسم "لبنان

النائب عماد " لرعايةاألمل ل"الوقاية الصحية في الوزارة أسعد خوري وبحضور رئيس مجلس إدارة 
الحوت والمدير العام لألونروا في لبنان سلفاتوري لومباردو والرئيس التنفيذي لفريق العون أحمد عبد اهللا 
وخبراء في الشأن الصحي الفلسطيني وممثلي عدد من الهيئات األهلية الفلسطينية واللبنانية والمنظمات 

  . والدوليةاإلقليمية
نصف الالجئين الفلسطينيين في لبنان يعانون من " أن إلى الحوت فلفت بعد النشيد الوطني، تحدث

 يعانون من الربو بسبب االكتظاظ %3,5أمراض مختلفة تتأثر حتماً بالظروف السكانية للمخيمات، فمثالً 
 وهي ناتجة عن %13,5السكاني داخل البيت الواحد، ونسبة أمراض القلب والسكري والضغط بلغت 

، وذلك %4,5أما مشاكل الترسبات البولية مثل الرمل والحصى فقد بلغت . وء التغذيةضغط الحياة، وس
 عيادات األونروا التي إلى من هؤالء المرضى يلجأون %86" أن إلىوأشار  ".لعدم صالحية مياه الشرب
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تعجز وحدها عن تقديم الرعاية الصحية الكافية، رغم تطور أداء األونروا بعد التعاون مع وزارة 
  ".لصحة، مما سمح بإعطاء مجموعة أوسع من الخدمات الطبية في عدد أكبر من المستشفيات اللبنانيةا

الحاجة ماسة لتضافر الجهود وتكاملها بين األونروا، التي ينبغي أن تبقى الركن األساس "وأكد الحوت أن 
رعايتهم، وإنما في رمزية في منظومة الرعاية الصحية لالجئين الفلسطينيين، ليس فقط لدورها الرائد في 

 ديارهم، وبين إلىمسؤولية المجتمع الدولي في رعاية الالجئين الفلسطينيين حتى تطبيق حق العودة 
وزارة الصحة وهي المسؤولة ليس فقط عن صحة اللبنانيين وإنما أيضاً عن صحة المقيمين على 

  ".لياألراضي اللبنانية، وبين مؤسسات المجتمع المدني والعربي والدو
 تفعيل منظومة صحية إلىالصحة حق أساسي من حقوق اإلنسان، لذا فقد سعينا "وشدد عبد اهللا على أن 

دولية تعنى بتطوير الخدمات الصحية الموجهة ألفراد المجتمع الفلسطيني حيثما كان تواجده، أكان في 
  ".ن الفلسطينييناألراضي الفلسطينية المحتلة أو في لبنان الذي يعد ثاني أكبر تجمع لالجئي

مسؤولية األونروا في مواصلة تقديم وتوفير الرعاية الصحية لالجئين الفلسطينيين "وركز لومباردو على 
 تحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز الخدمات الصحية، ال سيما إلىضمن حدود إمكانياتها، وبالتالي السعي 

  ".رة الصحةفي مجال معالجة األمراض المزمنة، وتفعيل الشراكة مع وزا
قدر اللبنانيين كما الفلسطينيين أن يذهبوا بالصراع مع العدو "وألقى خورى كلمة خليفة، فرأى أن 

 أرضه وتحرير ما تبقى من إلىالصهيوني حتى قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس وعودة شعبها 
 تطوراً جيداً في قطاع الصحة شهد" أن إلىولفت  ".أراضٍ عربية محتلة مهما كانت الكلفة مرتفعة

فبعد أن كان التعاون شبه مقتصر تقريباً على . التعاون بين الوزارة والمؤسسات الصحية الفلسطينية
حمالت التحصين الشامل لألطفال، أصبح يشمل قطاع خدمات االستشفاء في العديد من المستشفيات 

والتي توفر خدمات " األونروا"الوزارة والحكومية المنتشرة في المناطق كافة، فكانت االتفاقية الموقعة بين 
ننفذ حالياً برنامج اعتماد للمؤسسات : "وقال ".استشفاء من العادية حتى األكثر تعقيداً وبكلفة مخفضة

الرعائية اللبنانية المعتمدة ضمن الشبكة الوطنية، بالتعاون مع مؤسسة كندية متخصصة، وسيجعل هذا 
  ".ي العالم التي تنفذ برنامج اعتماد على المستوى الرعائيالبرنامج لبنان من الدول القليلة ف

، "الواقع الصحي لالجئين الفلسطينيين في لبنان "إلىوتخلل الورشة ثالثة محاور، بحيث تطرق األول 
البرامج "، وعرض الثالث " المؤسسات الصحية العاملة في الوسط الفلسطينيإلىنظرة "وقدم الثاني 

  ".ين الفلسطينيين في لبنانوالمشاريع الصحية لالجئ
 ممرضة هو ما تستطيع األونروا توفيره لكل 29 طبيباً و13: 1/12/2010األخبار، بيروت، وأضافت 

عندما يتعلق األمر بالفلسطينيين، .  فلسطينياً لديهم طبيب واحد7693أي أن كل . مئة ألف فلسطيني
 التقرير الذي استندت إليه ورشة عمل وهذا ما حصل أصالً أمس، مع أن. تصبح األرقام فجأة مخيفة

إال أن . 2008، وهو تقرير صادر عام "تنمية وتطوير القطاع الصحي لالجئين الفلسطينيين في لبنان"
ومع .  مدعمة بشهادات األطباء الفلسطينيين، أعطى بعداً آخر للمأساة"الميداني"وضع أرقامه في سياقها 

 ممرضة لكل مئة ألف لبناني، أي بمعدل 300 طبيباً و236ن هناك أن الوضع اللبناني ليس مثالياً، إذ إ
 المعدل إلى مريضاً، أصبح طموح الفلسطينيين محاولة تحسين قطاعهم الصحي للوصول 381طبيب لكل 

هكذا، اجتمع األطباء الفلسطينيون أصحاب االختصاص من مختلف المخيمات في . الصحي اللبناني
العون الصحي الدولي، بالتعاون مع جمعية األمل للرعاية والتنمية ورشة العمل التي عقدها فريق 

  .االجتماعية، ليعرضوا همومهم في فندق غاليريا الجناح أمس
فأظهر أن . ثم عرض محمود حنفي مدير مؤسسة شاهد لحقوق اإلنسان الواقع الصحي ألهل المخيمات

 حالة، وال يستفيد الفلسطيني من 120د الطبيب الذي يعمل في عيادة األونروا يقابل في اليوم الواح
أما معدل وفاة الرضع فأظهرت األرقام !  دوالراً سنويا50ًميزانية األونروا المخصصة للصحة إال بقيمة 
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هذه .  باأللف66 من ألف يموتون، وأن معدل وفيات األمهات عند الوالدة هو 19التي عرضها حنفي أن 
  ."ة، فمن لطف اهللا أن ال يموت أكثر في بيئة كهذهجيد"األرقام بالنسبة الى حنفي كانت 

مجدي كريم المدير التنفيذي لجمعية الشفاء عن الدراسة التي أعدتها الجمعية بالتعاون مع . ثم تحدث د
من الالجئين يقصدون عيادات % 60الدراسة أظهرت أن . شاهد حول الوضع الصحي للفلسطينيين

 يشترون 59.4 أن إلىعن تقديمات الوكالة الصحية، إضافة منهم غير راضين % 38.5األونروا وأن 
أما أكثر ما يصدم فهو ما ورد عن . يحصلون عليها من الوكالة% 41الدواء على نفقتهم الخاصة، بمقابل 

  . حالة150 أي مخيم برج الشمالي، كما قال كريم الذي أظهرت األرقام أن فيه "مخيم التالسيميا"
طبية ودقيقة كي نعرف أين "اح العظم الفلسطيني قراءة هذه األرقام قراءة عامر السماك جر. وطلب د

، كما " تطوير الخدمات الطبية الموجودة إذا كنا ال نستطيع زيادتهاإلىنتدخل وأين ال، كما أننا نحتاج 
قسم صالح األحمد، مدير .  أسباب تراجع أعداد األطباء الفلسطينيين، فقال دإلىكذلك تطرق النقاش . قال

 إلى إضافةالوضع القانوني للطبيب الفلسطيني، "الخدمات الطبية في الهالل األحمر الفلسطيني إنه نتيجة 
فالطالب إذا أراد أن يتعلم الطب حالياً عليه أن . عدم وجود منح دراسية كما كان االتحاد السوفياتي سابقاً

  ."اً في لبنانيدفع أقساطاً مرتفعة، كما أنه قد ال يجد هذا االختصاص مشجع
سهى إسماعيل . ، عرضت د»واقع المؤسسات الصحية العاملة في الوسط الفلسطيني"وفي الندوة عن 

 بعد دراسة استمرت 2009 سنةممثلة األونروا التحسينات الطبية التي تقوم بها الوكالة، منذ مطلع 
كذا، شرحت إسماعيل أن تحسن ه. عامين، لمعرفة مكامن الخلل في عمل العيادات الطبية التابعة للوكالة

  ."برغم أن الميزانية ال تزال نفسها وعدد العاملين نفسه% 13ازداد بنسبة "الخدمات 
  

  في البحر الميت" سدوم وعمورة" عن تبحثاناألردن وروسيا  .67
 يتوقّع أن يباشر الجانبين األردني والروسي، بإجراء أعمال المسح األثري لمنطقة البحر الميت :عمان
  . المقبل2011 مارس عام /في أعماقه، بداية آذار" المدن الضائعة" عن بحثاً

" مركز الدراسات واالختراعات العلمية الروسية"و" فورتي ميديا"وقد بحث وفد روسي ممثل عن شركة 
، خالل زيارة قام بها إلى األردن، األمور اإلدارية واللوجستية والجدول الزمني للبدء 20/12 اإلثنين يوم

أعمال التصوير واالستشعار عن بعد في المياه اإلقليمية األردنية، بموجب اتفاقية تعاون وقعها في 
المعروفة بمدن قوم " سدوم، عمورة وأدما" نوفمبر الماضي، للبحث عن مدن /ثانيالالجانبين في تشرين 

  .النبي لوط، عليه السالم
في قاع البحر الميت، على أن " المدن الضائعة"ومن المقرر، أن يباشر الفريق الروسي عملية البحث عن 

يتحمل كافّة التكاليف المالية للمشروع والتي يتوقّع أن تكون هائلة، كما أنه سيتكفّل بتوفير المعدات 
  .واألجهزة المتطورة إلجراء عمليات المسح والتصوير الطبقي أسفل مياه البحر شديدة الملوحة

  21/12/2010قدس برس، 
  

   حيفا- الكتّاب العرب الفلسطينيين تأسيس اتّحاد .68
بعد جهود ومساعٍ حثيثة، ومباحثات مطولة وعميقة، التأم بنجاحٍ وبأجواء حضارية راقية شمُل العشرات 

، 19/12/2010 األحد،  يومفي عكّا مساء" الالز"من الكتّاب واألدباء الفلسطينيين في قاعة مسرح 
 ، حيث شهدت القاعة حضوراً" حيفا-كتّاب العرب الفلسطينييناتحاد ال"لحضور اإلعالن عن تأسيس 

  .كبيراً من الكتّاب، من األجيال كافّة
، وقرئتْ رسائل من مبدعي الرعيل األول الذين حالت "موطني"افتُتح اللقاء على أنغام النشيد الوطني 

الشاعر سميح القاسم، : الظروفُ دون مشاركتهم في االجتماع فأبرقوا برسائلهم وهم األساتذة الكبار
والشاعر حنا أو حنا والكاتب محمد علي طه، الذين أكّدوا إيمانهم بالفكرة ودعمهم لها ومؤازرتهم 



  

  

 
 

  

            37 ص                                     2002:         العدد       22/12/2010 األربعاء :التاريخ

وكذلك ُأرسلت تحيةٌ من الشاعر مراد السوداني، األمين العام لالتحاد العام . للطاقات الشبابية إلنجاحها
 أنّ األمانةَ العامةَ  بارك الخطوةَ باسم االتحاد العام، مؤكّداً رام اهللا، الذي-للكتّاب واألدباء الفلسطينيين 

لالتحاد العام تجد لزاما عليها أن تصل ما انقطع من حبال الثقافة بين جغرافيا فلسطين التاريخية ومثقفيها 
ديد، بما يخدم في الشّتات، معلنًا دعم االتحاد العام للكتّاب واألدباء الفلسطينيين القتراحات االتحاد الج

والحضاري ة العربية والمشروع المعرفيوحدة مثقّفي الشعب الفلسطيني واألم.  
وبعد أن عرضت مسودة التصور الفكري والتنظيمي التحاد الكتاب الفلسطينيين، وقّع الحاضرون على 

تّحاد، والكاتبة أنوار  لإلأوراق انتسابٍ، ثم أجريت انتخاباتٌ تم فيها انتخاب الشاعر سامي مهنا رئيساً
سرحان أمينةً عامةً، إضافةً إلى انتخاب مجلسٍ إداريٍّ، ينتدب في أقرب فرصة لجانًا تنظيميةً وتنفيذيةً، 

وتقرر أن تُشكَّل لجنةٌ إلعادة الصياغة النهائية للدستور، وتنظيم . إيمانًا باستثمار الطاقات وتضافر الجهود
الل السنة األولى لوضع األسس النهائية لإلتحاد بما فيها تنظيم الهيئات، مؤتمرٍ أدبي ثقافيٍ كبير خ

وعرض مسح شامل للحالّة األدبية الثقافية الفلسطينية العامة وفي الداخل بشكٍل خّاص، خالل نصف 
القرن األخير، ووضع خطّة ثقافية وأدبية مستقبلية مصاغة برؤى جديدة، بعد رصد وتقييم المشهد األدبي 

، واعتذر عن  وشاعراًوحضر االجتماع التأسيسيّ ما يقارب الستين كاتباً. الثقافّي الفلسطيني في الداخلو
 وبذلك يتشكّل اإلتحاد من حوالي تسعين كاتباً. الحضور مع تأكيد االنتساب ما يقارب الثالثين كاتباً

  .من الكتّاب واألدباء الفلسطينيين في الداخل ،وشاعراً
  21/12/2010، 48موقع عرب 

  
  حصار قطاع غزة انتهاك للقانون الدولي:  لجنة الحريات في نقابة المهندسينندوة .69

 أكد مشاركون في ندوة عقدتها لجنة الحريات في نقابة المهندسين أن حـصار إسـرائيل                - الغد   -عمان  
الخاصـة بحقـوق    انتهاكا صارخا للقانون الدولي واإلنساني ولكافة المواثيق العالميـة          "لقطاع غزة يعد    

  ".اإلنسان
بمناسبة ذكرى اإلعـالن    " حصار غزة صفعة في وجه اإلنسانية     "وعقدت الندوة التي جاءت تحت عنوان       

العالمي لحقوق اإلنسان، وأدارها رئيس لجنة الحريات في النقابة المهندس ذيب غنما، وسلط الضوء فيها               
لـسطيني المنكـوب، وبخاصـة الحـصار        انتهاكات قوات االحتالل الصهيوني لحقوق الشعب الف      "على  

  ".المفروض على القطاع
 دولة على وثيقة    150وأشار نقيب المهندسين المهندس عبداهللا عبيدات إلى أنه على الرغم من توقيع نحو              

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، إال أن العالم يشاهد بصمت حصار المستضعفين مـن أبنـاء الـشعب                 "
االحتالل الصهيوني يدق طبـول الحـرب ليعيـد         "شيرا في الوقت ذاته إلى أن       ، م "الفلسطيني في القطاع  

   ".مجازره التي نفذها في حربه األخيرة على القطاع مرة ثانية أمام صمت دولي وإسالمي وعربي مطبق               
  

وأبدى عبيدات استغرابه واستهجانه لحالة الصمت والالمباالة بحقوق أكثر من مليون ونـصف المليـون               
  .القطاعإنسان في 

  22/12/2010الغد، عّمان، 
  

  غداً..  القدس ومستقبل المدينةعلىانطالق مؤتمر االعتداءات اإلسرائيلية  .70
 ينطلق مؤتمر االعتداءات االسرائيلة على مدينة القدس ومستقبل المدينة :عمان ـ عبد الرزاق ابو هزيم  

ياسيين والباحثين مـن مختلـف دول       الذي يشارك فيه نخبة من العلماء ورجال الدين المسيحي وكبار الس          
العالم ليسلط الضوء على دور األردن والهاشميين البارز في حفظ الهوية العربية للمدينة المقدسـة علـى         

  .مدى التاريخ حسب المنسق العام للمؤتمر مدير مركز بترا الدولية للدراسات منور الخرابشة



  

  

 
 

  

            38 ص                                     2002:         العدد       22/12/2010 األربعاء :التاريخ

مدينة القدس هي مسيرة هاشمية متوارثة لتكـون        أن الحفاظ على    › الرأي‹وقال الخرابشة في حديث إلى      
› مدينـة المـساجد  ‹مسؤولية دينية للمدينة التي تحتضن ثالث الحرمين الشريفين وقبة الصخرة ، مبينا أن  

تلقى اهتماما واسعا من جاللة الملك الذي يواصل حمل مسؤولية األمانة تجاه المدينة المقدسة ومقدسـاتها                
  .ها االباء واألجداد في الحفاظ على عروبة المدينة وتعزيز صمود أهلهامكمال مسيرة هاشمية توارث

وأوضح المنسق العام للمؤتمر الذي يبدأ أعماله يوم غد الخميس في رحاب جامعة البلقاء التطبيقية عمان                
  .األهلية برعاية رئيس الوزراء االسبق الدكتور عدنان بدران

   22/12/2010الرأي، عّمان، 
  

   دعم حق عودة الفلسطينيينبلغارياني يؤكد لمسؤول الرئيس اللبن .71
دعم حـق الفلـسطينيين فـي       "دعا الرئيس اللبناني ميشال سليمان بلغاريا أمس، إلى         ": الخليج "-بيروت  

العودة إلى أرضهم وديارهم والحيلولة دون توطينهم خصوصا في لبنان، ألن ذلك يتعارض مـع مقدمـة       
رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف على رأس وفـد، علـى هـدف    واطلع خالل استقباله    " . الدستور

  .الزيارة وهو توقيع عدد من االتفاقات بين البلدين 
، مبـدياً   "ال سالم إال بالمفاوضات   "، مؤكدا أن    "عالقة بالده الجيدة مع دول المنطقة     "وأشار بوريسوف إلى    

  .ودعا سليمان لزيارة بلغاريا " . تفاوضيللمساعدة في كل ما من شأنه تعزيز المسار ال"استعداد بالده 
كما زار بوريسوف السراي الحكومي وعقد مع رئيس الحكومة سعد الحريري جولة مباحثـات وصـفها                

االتفاقات التي وقّعناها تؤكد العالقـات      "الحريري خالل مؤتمر صحفي مشترك بالممتازة، مشيراً إلى أن          
  " .واجهها البلدانناقشنا التحديات التي ي"وقال " . الممتازة

فـي تعنّتهـا إزاء الفلـسطينيين       " إسرائيل"المنطقة لن تنعم باالستقرار إذا بقيت       "ولفت الحريري إلى أن     
نحن ملتزمون بالحوار الداخلي واالستقرار ألننا نريد لبلـدنا أن يبقـى نموذجـاً              "، مضيفاً   "وعودة القدس 

  " .للعيش المشترك ولقاء األديان
  17/12/2010الخليج، الشارقة، 

  
  ويثمن الموقف الفلسطيني تجاه األزمة السياسية اللبنانية دمشقالبزري يلتقي جبريل في  .72

عبد الرحمن البزري ، أمس،األمين العام للجبهة       . رئيس بلدية صيدا السابق د     التقى:  محمد صالح  - صيدا
ي دمشق بحضور أعـضاء  الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة أحمد جبريل وذلك في مقر إقامته ف 

وثمن البزري الموقف الفلسطيني المسؤول تجاه األزمة الوطنية التـي يعيـشها            . المكتب السياسي للجبهة  
لبنان والدور الهادئ والرصين الذي يلعبه الفلسطينيون في الحفاظ على السلم األهلي فـي لبنـان وعـدم      

  . االنجرار نحو أي استقطاب مذهبي أو طائفي
  22/12/2010وت، السفير، بير

  
   العنف ال يكون إال مع العدو اإلسرائيلي:  من فتحا وفدتلتقي لحريريا .73

النائبة بهية الحريري خالل لقائها في دارتها في مجدليون وفدا من قيادة اقليم             قالت  :  محمد صالح  - صيدا
ـ                  راعنا األساسـي   لبنان في حركة فتح ان العنف ال يكون اال مع العدو وليس لدينا عدو اال اسرائيل وص

  . معها، اما بيننا كلبنانيين فال يوجد صراع بل الحوار وقبول اآلخر وقبول االختالف ألن فيه غنى للبنان
وأكد الوفد للحريري حرص حركة فتح على تحصين االمن واالستقرار في لبنان ألن اي مساس بالـسلم                 

على أن الفلسطينيين لن يكونوا طرفاً في اي        وجدد التأكيد   . األهلي اللبناني هو مساس بالقضية الفلسطينية     
  .  نزاع داخلي وسيظلون خارج التجاذبات اللبنانية

    22/12/2010السفير، بيروت، 
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   بعد كشف شبكة التجسس"إسرائيل"عادة النظر في العالقات مع إل دعوات: مصر .74

ول مـن أمـس     تفجرت موجة غضب عارمة في مصر بعد إعالن السلطات أ         :  أحمد مصطفى  -القاهرة  
تضم مصرياً وإسرائيليين اثنين كانت تعمل على جمع المعلومات وتجنيد العمـالء   » شبكة تجسس «تفكيك  

لمصلحة الدولة العبرية، وتضمن نشاطها األراضي المصرية وسورية ولبنان، وهو األمر الـذي أطلـق               
  .دعوات إلى ضرورة إعادة النظر في العالقات السياسية بين مصر وإسرائيل

إيدي » الموساد«بتوقيف القياديين في جهاز     ) اإلنتربول(الب االدعاء المصري الشرطة الجنائية الدولة       وط
واتخـذت  . التي أعلنت القاهرة تفكيكها» شبكة التجسس«موشيه وجوزيف ديمور دينا المتهمين في قضية  

 37(رق عبدالرازق حـسين     نيابة أمن الدولة العليا أمس اإلجراءات القانونية الالزمة إلبالغ المصري طا          
وهو . بقرار اتهامه بالتخابر لمصلحة جهاز االستخبارات اإلسرائيلية      ) عاماً، مالك شركة استيراد وتصدير    

  .مسجون في سجن مزرعة طرة حيث يقضي فترة الحبس االحتياطي لحين محاكمته
ولـم  . ة على الـسواء   وأدى كشف خلية التجسس اإلسرائيلية إلى صدمة في األوساط السياسية والشعبي           -

.  اسرائيل من زرع شبكات التجسس داخل االراضـي المـصرية          1979يمنع توقيع معاهدة السالم عام      
 عند اكتشاف خلية تجسس من العاملين فـي         1986وكانت أول شبكة تجسس كبيرة تم ضبطها في العام          

وفي العـام   . »آل مصراتي « تم اكتشاف ما سمي بقضية       1992وفي العام   . المركز األكاديمي اإلسرائيلي  
، 2000 تم اكتشاف الجاسوس عزام عزام، ثم كُشف دور الجاسوس شريف الفياللي فـي العـام                 1996

 تم اكتشاف الجاسوس محمد العطـار       2007وفي العام   . والذي كان يتجسس على أنظمة التسلح المصرية      
كذلك كُشفت فـي العـام      . لقاهرةالمجند المصري الذي قام بعرض خدماته على السفارة اإلسرائيلية في ا          

  \. قضية المهندس المصري محمد صابر الذي كان يعمل في هيئة الطاقة الذرية المصرية2007
ويؤكد وكيل جهاز مباحث أمن الدولة السابق اللواء فؤاد عالم، أن شبكة التجسس التي تم كشفها أخيراً                  -

، ويشير إلى أن العالقـات      » اإلسرائيلية -ة  جرس إنذار بضرورة إعادة تقويم العالقات المصري      «أطلقت  
إسـرائيل تعتبـر    «إن  » الحياة«ويقول عالم لـ    . الرسمية مع تل ابيب تُسهل عليها مهمة زرع العمالء        

فهي دائماً ما تسعى إلى التأثير في أي تقـدم          ... مصر عدوها األول في المنطقة على رغم اتفاق السالم          
: ويـضيف . » عربيـة متينـة    -م به القاهرة نحو عالقات عربيـة        تنجزه البالد وتقويض أي تحرك تقو     

  .»إسرائيل ترغب في ترسيخ مزيد من العزلة لمصر«
  22/12/2010، الحياة، لندن

 
  كلفني بمحاولة تجنيد رئيس تحرير صحيفة لبنانية" الموساد: " المصريالجاسوساعترافات  .75

االسرائيلي الذي تم القـاء     " الموساد"س  ذكرت صحيفة مصرية امس ان جاسو     :  رامي ابراهيم  -القاهرة  
القبض عليه واحالته للمحاكمة طارق عبد الرازق حسين حاول تجنيد رئيس تحرير صحيفة لبنانية يومية               

  .للعمل لحساب االستخبارات االسرائيلية
ا ان المتهم اعترف في التحقيقات امام السلطات المصرية انه تلقى تكليف          " المصري اليوم "وذكرت صحيفة   

واحدة من كبرى الصحف اللبنانية المقربـة مـن سـوريا    "باالتصال برئيس تحرير   " الموساد"من ضباط   
وانه نفذ بالفعل هذا التكليف وعرض على رئيس التحرير ان ينتج لـه برنامجـا تليفزيونيـا                 " وحزب اهللا 

كمقدمة لمحاولـة   مضيفا انه اغراه بالمال وبرحالت سياحية الى جنوب افريقيا          .  الف دوالر  200مقابل  
  .االستخبارات االسرائيلية تجنيده

 22/12/2010، الغد، عّمان
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   أن تتحمل مسؤولياتها تجاه القدس الشريفاإلسالميةعلى الدول ": الغد"أوغلو لـ .76
 شدد أمين عام منظمة المؤتمر اإلسالمي إكمال الدين إحسان أوغلو علـى أهميـة قـضية                 :  الغد - جدة

التي تتصدر أجندة العمل اإلسالمي المشترك، باعتبارها عنواناً جامعاً يرتكـز           فلسطين والقدس الشريف    
حيث تمكنت المنظمة وباالستناد إلى القرارات والخطابـات        . إليه الخطاب السياسي على أكثر من صعيد      

السياسية التي تتبناها بإجماع الدول األعضاء من تكريس دعم للموقف الفلسطيني، والحفاظ على قـضية               
واعتبـار مـا    . دس الشريف كقضية مركزية لألمة اإلسالمية في العالم وبالتحديد في األمم المتحـدة            الق

تمارسه قوة االحتالل، من انتهاكات واعتداءات متكررة عبر مخططات التهويد وطمس المعالم اإلسالمية             
لمدينة المقدسة، وإنذارا   والمسيحية في مدينة القدس الشريف تهديداً حقيقياً للوجود العربي واإلسالمي في ا           

  .مبكرا بنية االحتالل اإلسرائيلي هدم المسجد األقصى المبارك
وقال أوغلو إن هذه القضية خط أحمر، فالمساس بالمسجد األقصى سيؤدي إلى زعزعة األمن واالستقرار               

تها القـدس   وأكد أوغلو على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية وعاصم            .الدوليين
  .الشريف

  22/12/2010، الغد، عّمان
  

   إلى األوروبيين للوساطة بينه وبين عباسيلجأدحالن : إعالمي مصري .77
كشف اإلعالمي المصري المتخصص بالشأن الفلسطيني ابراهيم الدراوي النقاب في تصريحات           : القاهرة

وروبيين من أجل الوساطة بينه     لجأ إلى أصدقائه األ   "عن أن النائب محمد دحالن،      " قدس برس "خاصة لـ   
  ".وبين الرئيس محمود عباس، وذلك بعد فشل جهود الوساطة العربية

أن لديه معلومات من مـصادر وصـفها بــ          " قدس برس "وأوضح الدراوي في تصريحات خاصة لـ       
محمد دحالن، وبعد فشل الجهود التي      " فتح"، تتحدث عن أن عضو اللجنة المركزية في حركة          "الموثوقة"

بذلها عربيا للصلح بينه وبين عباس توجه لبعض أصدقائه الدبلوماسيين األوروبيين للضغط على الرئيس              
محمود عباس، بعد فشل جهود دبي والقاهرة في تحقيق ما كان يصبو إليه، وأنه بصدد وضع خطة جديدة                  

  .لمربع الصفرمن المشهد السياسي والعودة بها إلى ا" حماس"لإلطاحة بحركة المقاومة اإلسالمية 
المصادر تتحدث أيضا عن أن اجتماعات مكثفة بـدأها دحـالن مـع أصـدقائه الشخـصيين            : "وأضاف

األوروبيين في عدد من العواصم الغربية، للضغط بها على الرئيس محمود عباس إلعادة محمد دحـالن                
  .، على حد تعبيره"إلى موقعه في الضفة

  21/12/2010، قدس برس
  

   وراء اغتيال العميد سليمان بطرطوس"إسرائيل"تشتبه في أن سورية : »ويكيليكس« .78
ونـشرتها صـحيفة    » ويكيليكس«أفادت برقيات دبلوماسية أميركية، كشف عنها موقع         : واشنطن -لندن  

أمس، بأن سورية تشتبه بأن تكون إسرائيل هي من قامت باغتيال ضابط سوري كبير فـي                » الغارديان«
  .2008) آب(أغسطس 

وفقا لوكالـة   » المشتبه فيهم األكثر وضوحا هم اإلسرائيليون     « أن   2008ية بتاريخ أغسطس    وجاء في برق  
  .الصحافة الفرنسية

االشتباه في الدور اإلسرائيلي في عملية االغتيال يمكن أن يضعف من           «وأضافت إحدى هذه البرقيات أن      
  .»مفاوضات السالم الوليدة مع إسرائيل

يدركون جيدا أن العمالء اإلسرائيليين يمكنهم بسهولة الوصول        «وريين  وأشارت هذه البرقيات إلى أن الس     
  .حيث اغتيل» إلى مدينة طرطوس الساحلية
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العميد في الجيش محمد سليمان الذي اغتيل برصاص قناص في وقت متأخر مـن              «وذكرت البرقيات أن    
هـو  و ،مـان أليـام    في مدينة طرطوس الساحلية وبقي نبأ اغتياله طي الكت         2008 أغسطس   1مساء يوم   

  .»يتمتع بحظوة خاصة لقربه من الرئيس السوري بشار األسد، وكان مساعد األمن الرئاسي
 22/12/2010، الشرق األوسط، لندن

 
  "إسرائيل" أبرز األخطار اإلستراتيجية على  من اإليرانيالنووي: »ويكيليكس« .79

ها موقع ويكيليكس المنـادي بـشفافية       كشفت إحدى البرقيات الدبلوماسية األميركية التي سرب      : يو بي آي  
محضر اجتماع بين السفير األميركي ألكسندر فيرشبو مـساعد وزيـر الـدفاع             في  المعلومات الحكومية   

للشؤون األمنية الدولية ومسؤولين إسرائيليين على رأسهم رئيس القسم السياسي واألمني بوزارة الـدفاع              
دوا التأكيد على أن الخطر النووي اإليراني وطموحـات         أن المسؤولين اإلسرائيليين جد   " .عاموس جلعاد 

طهران التوسعية هي أبرز األخطار اإلستراتيجية على إسرائيل، وهم يعتبرون أن إيـران هـي مركـز                 
  .المحور األصولي الذي يضم سوريا وحزب اهللا وحماس

نها الخيار العسكري   ومن ضم (وقال المسؤولون اإلسرائيليون إن قائمة الخيارات لوقف النووي اإليراني          
  .تتقلص بسرعة) إذا اقتضت الضرورة

  22/12/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

   لجثامين مئات الشهداء الفلسطينيين"إسرائيل" ناقشوا قضية احتجاز العرب العدلوزراء  .80
ـ                : القاهرة  26قالت مصادر بالجامعة العربية إن وزراء العدل العرب ناقشوا فـي اجتمـاع الـدورة الـ

لمجلسهم بمقر الجامعة العربية، برئاسة المستشار ممدوح مرعي وزير العدل المصري أمـس االثنـين               
وبحضور عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية، موضوع احتجاز سلطات االحتالل            ) 20/12(

 منهم، والذى   اإلسرائيلي لجثامين المئات من الشهداء الفلسطينيين والعرب، والكشف عن مصير المفقودين          
  .طرح على مشروع جدول أعمال االجتماع

وقالت المصادر إن المؤتمر ناقش أيضا تعزيز التعاون العربي في مجال مكافحـة اإلرهـاب ومكافحـة                 
  .القرصنة البحرية وتطوير أنظمة العدالة وتطوير آليات عمل المجلس
ء آلية متخصصة بمكافحة االتجـار      وبحث الوزراء عددا من االقتراحات المقدمة من السودان حول إنشا         

  .بالبشر، وتسليم واسترداد المجرمين والمحكوم عليهم
وتقدمت اليمن بمشروع حول إعداد اتفاقية عربية لتنظيم زراعه األعضاء البشرية ومنع االتجـار فيهـا،          

  .ومشروع اتفاقية عربية لمنع االستنساخ البشري
  21/12/2010، قدس برس

  
   لالستيطانإسرائيلييركي تنسيق أم": ويكيليكس" .81

كشفت برقيات دبلوماسية أميركية نشرها موقع ويكيليكس أن هناك اتفاقا سريا بـين             : وكاالت+ الجزيرة  
الواليات المتحدة وإسرائيل بشأن استمرار توسيع المستوطنات، فقد جاء في برقية دبلوماسية سرية نشرها              

في " النمو الطبيعي " وواشنطن حول استمرار ما يسمى       الموقع المذكور أنه يوجد اتفاق سري بين تل أبيب        
وتضيف البرقية الصادرة من السفارة األميركية في باريس أن وزير الـدفاع اإلسـرائيلي               .المستوطنات

إيهود باراك أبلغ مسؤوال فرنسيا بأنه يوجد اتفاق بين الواليات المتحدة واإلسـرائيليين حـول اسـتمرار                 
وطنات، وهو ما يتعارض مع مطالب معلنـة مـن جانـب اإلدارة األميركيـة               في المست " النمو الطبيعي "

وأظهرت برقية أخرى مرسلة من السفارة األميركية في تل أبيب قبل عـام              .إلسرائيل بتجميد االستيطان  
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أن الواليات المتحدة شككت في التزام إسرائيل بعملية سالم الـشرق األوسـط بـسبب خالفـات حـول             
  .المستوطنات

ها أيضا أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد إجـراء مفاوضـات مـع الـرئيس                 وجاء في 
الفلسطيني محمود عباس لكنه لن يوافق على تجميد كامل ألعمال البناء في المستوطنات بالضفة الغربيـة     

  .والقدس الشرقية
  21/12/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  إلسرائيلية ترتقي إلى مستوى شراكة إستراتيجية ا- الروسيةالعالقات : مارغيلوف .82

أعلن ميخائيل مارغيلوف، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس االتحاد للبرلمان الفدرالي الروسـي أن               
 اإلسرائيلية، يؤهل للحديث عن حدوث ارتقاء في هذه العالقـات           -التقدم الحاصل في العالقات الروسية      

أنا فعال مستعد للقول بأننا ننتقل      : "وقال مارغيلوف للصحفيين في القدس     .إلى مستوى شراكة إستراتيجية   
فيما يخص تفعيل دور روسيا في التسوية الشرق أوسطية فأنا أعتقد           : "وأضاف ".نحو شراكة إستراتيجية  

أن لدينا مع السلطة الوطنية الفلسطينية إمكانية لتطوير نوع من التعاون االقتصادي، وخلق فرص عمل،               
  ".طاب الجيل الشاب إلى معسكر أولئك الذين يرغبون فعال في بناء حياة سلميةواستق

. للبرلمان الفدرالي الروسـي   ) مجلس الشيوخ (ويزور مارغيلوف القدس في قوام وفد من مجلس االتحاد          
وقد أجرى الوفد لقاءات مع نواب من الكنيست اإلسرائيلي وممثلي وزارات الدفاع والخارجيـة واألمـن                

كما زار الوفد مدينة رام اهللا، حيث اجتمع إلى رئيس           ).الموساد(ي وهيئة االستخبارات اإلسرائيلية     الداخل
  .الحكومة الفلسطينية سالم فياض

 20/12/2010، نوفوستي
  

   تستعد لمنح وضع دبلوماسي للوفد الفلسطيني المقيم في لندنابريطاني :"تلجرافالديلي " .83
حكومة البريطانية تستعد ألول مرة لمنح وضـع دبلوماسـي للوفـد             إن ال  "الديلي تلجراف "تقول صحيفة   

 من أن أوروبا تتجه لالعتراف بدولـة فلـسطينية          "إسرائيل"الفلسطيني المقيم في لندن، ما يجدد مخاوف        
  .مستقلة

وأدانت الحكومة اإلسرائيلية هذه الخطوة التي تأتي أسابيع بعد انهيار مفاوضات السالم المباشـرة بـين                
  .ل والقيادة الفلسطينية، متهمة إياها وحلفائها األوروبيين بتقويض عملية السالمإسرائي

هذه الخطـوة ترسـل     "وتنقل الصحيفة عن ناطق باسم وزراة الخارجية اإلسرائيلية، يجال بالمور، قوله            
إن هـذه الخطـوة لـن تـشجع بالتأكيـد           . الرسالة الخطأ، وأعتقد أن على األروبيين القلق من العواقب        

  ".فلسطينيين على العودة إلى المفاوضات المباشرةال
ورغم أن تغيير بريطانيا وضع الوفد الفلسطيني يمثل خطوة رمزية فقط وال تتعامل معه على أنه يمثـل                  
سفارة بمعنى الكلمة، فإن إسرائيل شنت حملة ضغط من أجل ثني بريطانيا عن وقف هذه الخطوة خوفـا                  

  .مما قد تقود إليه مستقبال
22/12/2010، )بي بي سي(اإلذاعة البريطانية هيئة   

  
  الواليات المتحدة عقبة أمام عملية السالم: الرئيس البرازيلي .84

 قال الرئيس البرازيلي لوال دا سيلفا إن الواليات المتحدة هي العقبة أمام عملية السالم               : وكاالت -رام اهللا   
عاصمة البرازيلية، إنه ما دامت الواليـات       وأضاف دا سلفا، خالل لقاء سياسي في ال       . في الشرق األوسط  

المتحدة والتي تسيطر على المفاوضات بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، لن يتم التوصل إلى اتفاق سـالم               
أنا على قناعة انه لن يحل السالم في الشرق األوسط ما دامت واشنطن تـدير               "وقال  . في الشرق األوسط  
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 اشراك دول إضافية في محادثات السالم لكي يتم التفاوض الجـدي            وطالب دا سيلفا  ". عملية المفاوضات 
  ".بين الجانبين

يذكر ان الرئيس البرازيلي، والذي سينهي مهامه الشهر المقبل، كان قد اعترف بالدولة الفلـسطينية فـي                 
  .1967حدود 

22/12/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا  
  

  ن بشأن اإلستيطان في مجلس األم"متوازناً"فرنسا تدعم قراراً  .85
التقى مجلس السفراء العرب المعتمدين في فرنـسا أمـس مستـشار الـرئيس              :  أرليت خوري  -باريس  

الفرنسي لشؤون الشرق األوسط جان دافيد ليفيت، حول مأدبة غداء تخللتها جولة أفق في قضايا المنطقة                
  .وتحديداً تحريك الجمود القائم على صعيد عملية السالم

لع إن ليفيت أشار الى أن فرنسا قد تذهب باتجاه مشروع القرار الذي يجـري اإلعـداد                 وقال مصدر مط  
  .لطرحه على مجلس األمن حول تجميد االستيطان، إذا كان نص القرار معقوالً ومتوازناً

وأضاف المصدر ان ليفيت شدد في هذا المجال على أهمية التعاون العربي األوروبي لدفع األمور نحـو                 
راً الى تطابق قراءة المستشار الفرنسي لألحداث مع قراءة الجانب العربـي حـول خطـورة                التقدم، مشي 

  .الجمود وضرورة التحرك، إنما استناداً الى قواعد ثابتة
وذكر ان الجانب العربي أوضح ان العمل على مشروع القرار يستند الى كل ما ُأنجز في إطـار األمـم                    

ول االستيطان، وهو مسعى لتحريك األوضـاع واسـتئناف         المتحدة وما صدر حتى اآلن من قرارات ح       
ورأى المصدر ان اللقاء كان مفيداً، خصوصاً انه أعقب العشاء الذي أقامته وزيرة الخارجيـة               . التفاوض

وأشارت أوساط مطلعـة الـى ان       . الفرنسية ميشال إليو ماري على شرف السفراء العرب أول من امس          
ء اهتماماً كبيراً بالنسبة الى القضايا العربية، أكدت ضرورة دعم اللجنة           إليو ماري، التي أبدت خالل العشا     

  .الرباعية الدولية ومساعي الواليات المتحدة من اجل التوصل الى استئناف المفاوضات
22/12/2010، الحياة، لندن  

  
   ليس حكيماً وال مفيداًاالعتراف بفلسطين دولة مستقلةقرار : اإلدارة األميركية .86

نشرت صحف اسرائيلية أمس أن مسؤولين في اإلدارة األميركية توجهوا إلـى            :  أسعد تلحمي  –الناصرة  
ليوضحوا لهم معارضة   "ديبلوماسيين عرب وفلسطينيين في واشنطن وفي مقر األمم المتحدة في نيويورك            

حكيمـاً  ليس  "بداعي أنه   " )االعتراف بفلسطين دولة مستقلة    (واشنطن اتخاذ مجلس األمن مثل هذا القرار      
  ".وال مفيداً

22/12/2010، الحياة، لندن  
  

  وسط الشرق األي ف يطاليا إزاء السالمإفراتيني يطرح رؤية  .87
في إطار منتدي الشرق األوسط الذي عقد بوزارة الخارجية اإليطالية برومـا         : الغفار  عائشة عبد  -روما  

 أنه بناء علي جولـة قـام بهـا           , الية أوضح فرانكو فراتيني وزير الخارجية اإليط       , يوم األربعاء الماضي  
  للشرق األوسط أخيرا

 فإنه بناء علي المناقشات التي أجراهـا         ,  والضفة الغربية وغزة ودول الخليج والعراق      "إسرائيل"وشملت  
 وتتلخص في إقرار السالم من خـالل التفـاهم البنـاء والتنميـة               ,  طرح رؤية ايطاليا إزاء السالم      , هناك

 مشيرا الي أن الحل يتمثـل        ,  واستثمار الرأسمال اإلنساني    , فتاح إلقرار االستقرار المستدام   االقتصادية كم 
   .  وضرورة استئناف المفاوضات في أسرع وقت وتحديد إطار الدولة الفلسطينية , في إنشاء دولتين
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ألوروبـي كـضامن     الي جانب الـدور ا      , وأضاف أنه البد من استغالل التزام إدارة أوباما بعملية السالم         
   . للتسوية المقبلة

 كما أن ايطاليا تنظر لها كقوة        , وشدد فرانكو فراتيني علي أن تركيا العب جديد في منطقة الشرق األوسط           
أوروبية وإقليمية لها روابط وثيقة بدول الشرق األوسط وتستطيع أن تضيف قيما للمجهودات األوروبيـة               

    . إلقرار االستقرار في المنطقة
ثني علي الجهود التي يلعبها الرئيس محمد حسني مبارك والوزير عمر سليمان والسيد أحمد أبـوالغيط                وأ

   .  ودفع عملية السالم في الشرق األوسط ,  الفلسطينية-من أجل المصالحة الفلسطينية 
22/12/2010، األهرام، القاهرة  

  
  "سرائيلإ" على جنوب من قطاع غزةطالق صواريخ إ تدينفرنسا  .88

كـل  " داعيـة    "سـرائيل إ"طالق الصواريخ والقذائف على جنـوب       إ" بحزم"أدانت فرنسا أمس    : كاالتو
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في بيـان          ". األطراف الى أكبر قدر من ضبط النفس      

سـرائيل  ان فرنسا تدين بحزم اطالق الصواريخ والقذائف الذي حصل منذ بداية األسبوع في جنـوب ا               "
  ".ومصدره قطاع غزة

22/12/2010، الحياة الجديدة  
  

  "إسرائيل"ثلث األميركيين يتوقعون تدهور العالقات مع  .89
المتخصصة حدوث  " راسموسن"أظهر استطالع للرأي العام أجرته مؤسسة       : الهادي  أحمد عبد  - واشنطن

وضح االستطالع الذي نـشرت     فقد أ . تحول ملموس في رؤية األميركيين للعالقات بين بالدهم وإسرائيل        
من األميركيين يتوقعون أن تتدهور عالقات بالدهم مع إسـرائيل العـام            % 29نتائجه أول من أمس أن      

وتعد هذه هي النسبة األعلى في هذا المضمار طوال تاريخ رصـد المواقـف األميركيـة تجـاه                  . المقبل
  ."إسرائيل"

22/12/2010، الوطن اون الين، السعودية  
  

  وامتعض من تدني مستوى الحياة  جية بلغاريا زار مخيم شاتيالوزير خار .90
زار وزير الخارجية البلغاري نيكوالي فالدنوف يرافقه سفير بالده بالمونيفانوف بيريفـسكي واركـان              
السفارة والمستشار االول في ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية عضو المجلس الثوري اشـرف دبـور،               

روت، حيث استقبلهم امين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية فـي بيـروت             امس مخيم شاتيال في بي    
اللجـان  "في المخيم، وممثلو فـصائل المنظمـة و       " فتح"سمير ابو عفش واعضاء القيادة وكوادر حركة        

  .ووجهاء المخيم وفاعلياته" الكفاح المسلح"واالمنية و" الشعبية
، "تدني مستوى الحياة التي ال تليق بالبـشر       "متعاضه من   وجال الوفد في ارجاء المخيم، وابدى فالدنوف ا       

ووعد بأن تجهزها حكومة بالده     " الهالل االحمر الفلسطيني  "وفقا لبيان وزع بعد الزيارة وكذلك تفقد عيادة         
  ".واعدادها لتكون مستشفى يستقبل الحاالت الحرجة واجراء الجراحات

  ".سقط هذا الكم من الضحايا"الظروف التي من اجلها واطلع على " مقبرة الشهيد علي ابو طوق"كما زار 
22/12/2010، النهار، بيروت  
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  لعربيةا إلى ها بهدف زيادة حجم صادرات"إسرائيل"لـدانة نيوزيلندا إ: "ويكيليكس" .91
، يوم أمـس الثالثـاء،      "ويكيليكس"وثيقة أمريكية سرية نشرت في      " غارديان"تناولت الصحيفة البريطانية    

، بعد اعتقال إسـرائيليين     "إسرائيل" ضد   2004ن اإلدانة الحادة التي نشرتها نيوزيلندا في العام         بحسبها فإ 
  . يعمالن لصالح الموساد، كانت بهدف زيادة حجم صادرات نيوزيلندا إلى الدول العربية، وخاصة األغنام

يوزيلندا ترى في ذلـك      يشير إلى أن ن    "إسرائيل"وأشارت وثيقة سرية أخرى إلى أن الرد المبالغ فيه ضد           
  .فرصة لكسب مصداقية في نظر العالم العربي وتصدير المزيد من األغنام إلى األسواق العربية الواسعة

22/12/2010، 48موقع عرب  
  

 "إسرائيل"وسائل اإلعالم ركّزت على انتقاد إيران ال تصرفات ": ويكيليكس" .92
الهنديـة نـشرت    " بيزنس سـتاندرد  "ع مجلة   جوليان أسانج، في مقابلة م    " ويكيليكس"كشف مؤسس موقع    

أمس، أن التغطية اإلعالمية الغربية للبرقيات الدبلوماسية المسربة ال تعكس حقيقة هذه البرقيـات، إذ أن                
  . وسائل اإلعالم ركّزت على انتقاد إيران ال تصرفات إسرائيل التي ال تستثنيها البرقيات

 من جهاز الموساد اإلسرائيلي، لفت أسانج إلى أن أحداً لم يتم            وعن التكهنات التي تحدثت عن تلقيه الدعم      
  . تحييده عن التسريبات

22/12/2010، السفير، بيروت  
 

   مليون نسمة308.7األميركيون  .93
 الشعب أبناء عدد أن أمس األميركي اإلحصاء نشرها مكتب أرقام أوضحت .):ب.ف.ا( –واشنطن 
ن معدل النمو السكاني في أ إال، 2010 نسمة في العام 538لفاً وأ 745 ماليين و308 بلغ األميركي

  . منذ ثالثينات القرن الماضياألضعفخالل عشر سنوات هو 
وبلغ معدل النمو السكاني .  نسمةألف 400 مليوناً و281 أميركاوقبل عشر سنوات كان عدد سكان 

  ."ي أدنى معدل منذ قرنوهو ثان" %9.7 ارتفاعاً في الدول الصناعية، األكثر، وهو بين األميركي
  22/12/2010الحياة، لندن، 

  
  المحتوى والتوجهات: سيناريو المناورات العسكرية اإلسرائيلية األخيرة .94

تقول التقارير والتسريبات بأن القوات اإلسرائيلية قد قامـت مـؤخراً بـإجراء          : قسم الدراسات والترجمة  
: اللبنانية-شمال إسرائيل المتاخمة للحدود السورية    المزيد من المناورات والتدريبات العسكرية في مناطق        

  فما هي طبيعة هذه المناورات؟ وما هي أهدافها المعلنة وغير المعلنة؟
  ماذا تقول المعلومات؟: المناورات العسكرية اإلسرائيلية األخيرة* 

لى النحـو   تحدثت التسريبات عن قيام الجيش اإلسرائيلي خالل هذا األسبوع بمناورات عسكرية وذلك ع            
  :اآلتي
  .تقوم على أساس اعتبارات أن الحرب قد اندلعت بين إسرائيل وحزب اهللا: فرضية المناورات•    
–تقوم طوابير الدبابات وحامالت الجنود المدرعة لجهة تطويق المواقع المحـددة            : األداء السلوكي •    

  . في جنوب لبنان-افتراضاً
رائيلي ياكف كاتز هذه المناورات بأنها األكبر حجماً في تاريخ          وصف الخبير اإلس  : حجم المناورات •    

  .المناورات التي أجراها الجيش اإلسرائيلي في هذه المنطقة
تم إجراء المناورات في تخوم جبل شيفون التي تقع خلفه مباشـرة قمـة جبـل                : منطقة المناورات •    

  .حرمون المغطاة بالثلوج
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لمناورات على استخدام آالف جنود المشاة باإلضـافة إلـى الـدبابات            تم تركيز ا  : الصنوف السائدة •    
  .وناقالت الجنود المدرعة

هذا، وأشارت التسريبات، إلى أن الدبابات التي شاركت في هذه المناورات كانت مـن طـراز ميركافـا               
ـ               راض الحديثة، والتي تم تجهيزها بمنظومة الحماية الصاروخية من طراز تروفي، وذلك على أساس افت

  .الحد من خطر صواريخ حزب اهللا المضادة للدروع
  ماذا حملت المناورات العسكرية اإلسرائيلية األخيرة؟* 

  :أشارت التقارير والتسريبات إلى أن القوات اإلسرائيلية قد أجرت هذه المناورات ضمن اآلتي
في حالة حدوث مواجهـة     ويهدف إلى تعزيز مهارات القوات اإلسرائيلية       :     سيناريو عملياتي تقليدي      -

  .عسكرية في المنطقة مع سوريا
ويهدف إلى تعزيز مهارات القوات اإلسرائيلية في شـتى عمليـات           :     سيناريو عملياتي غير تقليدي       -

مكافحة التمرد والميليشيات المسلحة، تحسباً الحتماالت حدوث مواجهة مع حزب اهللا اللبناني أو حركـة               
  .حماس الفلسطينية

رت المعلومات إلى أن المناورات العسكرية اإلسرائيلية األخيرة قد هدفت إلى إبراز وإظهـار              هذا، وأشا 
التغييرات والتحديثات التي تمت خالل الفترة السابقة في أوساط الجيش اإلسرائيلي، وذلك بعـد مـرور                

ات وأضافت المعلومات والتـسريب   . أربعة أعوام على حرب جنوب لبنان وعامين على حرب قطاع غزة          
 الجنرال غابي إشكنازي كان حاضراً      -الذي شارفت واليته على االنتهاء    –بأن رئيس األركان اإلسرائيلي     

  :في هذه المناورات، وأشارت تصريحات الجنرال إشكنازي إلى حديث تطرق فيه إلى النقاط اآلتية
  .خوض الحربإن الجيش إما أن يكون في حالة خوض الحرب، أو في حالة اإلعداد والتجهيز ل•    
 وحتى اآلن، أجرى الجيش اإلسرائيلي أكثر من        2007خالل فترة الجنرال إشكنازي الممتدة من عام        •    
  . مناورة على مستوى اللواء100

وأضاف الجنرال إشكنازي قائالً بأن لجنة التحقيق العسكري الخاصة بما بعد الحرب القادمة سـوف لـن     
القائلة بأن قوات الجيش اإلسرائيلي لم تتدرب على الحرب وعملياتها          تجد الفرصة لبناء الذرائع والمزاعم      

  .العسكرية بالقدر الكافي
  المحتوى واالتجاهات: سيناريو المناورات* 

 الجنـرال أفـاي     162عندما تم إشراع المناورات وبدأت القذائف المتفجرة تنهمر، سعى قائـد الفرقـة              
 بمثابـة الحاضـن     162هذا، وتعتبـر الفرقـة      . باتهمإيحيزقيل لجهة إخطار ضباطه حول مهامهم وواج      

هذا، . 2006 وهما من القطع العسكرية التي شاركت في حرب صيف           401الرئيسي للواء ناحال واللواء     
 على تـصحيح أخطائهـا      162وتقول المعلومات بأن هذه المناورات قد سعت إلى تعزيز قدرات الفرقة            

  : أشارت إليها لجنة التحقيق في هزيمة حرب لبنان وهيالسابقة والتي أسفرت عن نقاط الضعف التي
  . وتردد قطعاتها إضافة إلى بطء الحركة162عدم جاهزية الفرقة •    
 على التنسيق بين قطعاتها العسكرية وعلى وجه الخـصوص التنـسيق بـين              162عدم قدرة الفرقة    •    

  . ولواء ناحال401اللواء 
 الجديد قد تحدث بعد المناورات قائالً بأن        162إيحيزقيل قائد الفرقة    هذا وأضافت المعلومات بأن الجنرال      

فرقته أصبحت أفضل عدةً وعتاداً إضافة إلى أنها استطاعت التخلص من نقاط الضعف التـي سـبق أن                  
 في الحروب   162ظلت تعاني منها، وكانت سبباً في توجيه لجنة التحقيق انتقاداتها إزاء أداء قطع الفرقة               

  . العسكرية السابقةوالعمليات
  :تشير معطيات المناورات العسكرية اإلسرائيلية الجارية حالياً المزيد من التساؤالت حول اآلتي

  .طبيعة الخطر المحتمل الذي يفترض قيادة الجيش اإلسرائيلي بأنها سوف تتعرض له•    
  .أن تمثله في المنطقةطبيعة الخطر المحتمل الذي تفترض قيادة الجيش اإلسرائيلي بأنها يجب •    
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على خط المسافة بين طبيعة الخطر الذي تفترض إسرائيل بأنها سوف تتعرض له، وطبيعة الخطر الذي                
فالقوات اإلسرائيلية تعاني مـن     : تحاول إسرائيل فرضه على خصومها في المنطقة تكمن المفارقة الكبيرة         

عمل في مسارح القتال، وحتى وفي ظل وجـود         ضعف كبير فيما يتعلق بقدرة القوات البرية اإلسرائيلية ال        
الوسائط التكنولوجية المتطورة، فإن هذه القوات تفتقر إلى قدرة التنسيق العملياتي والتكتيكي، وحالياً لـم               

) فبرايـر (يتبق لرئيس أركان هذه القوات الجنرال إشكنازي سوى أن يغادر منصبه بحلول شهر شـباط                
ن قائد القيادة الشمالية سوف يغادر منصبه أيضاً، وبعدها سوف نـرى            وتقول التسريبات بأ  .  القادم 2011

  .رئيس األركان اإلسرائيلي الجديد، وهو أكثر حرصاً على إجراء المزيد من التدريبات والمناورات
  21/12/2010، الجمل بما حمل

  
  تركيا أمة جديدة ال غنى عنها .95

  رجب طيب أردوغان
 بـل   2010حدة من أكثر الدول تأثيراً، ليس فقط على أحداث عام ،          لقد خلفت تركيا بصمتها باعتبارها وا     

وفي بداية العقد الجديد المقبل أيضاً تصبح تركيـا بفـضل           . وعلى أحداث العقد األول من األلفية الثالثة        
موقعها الجغرافي السياسي، وإرثها التاريخي الغني، وعمقها الثقافي، وشـبابها المـتعلم، وديمقراطيتهـا              

ة القوة، واقتصادها المتنامي، وسياستها الخارجية البنّاءة، دولة ال غنى عنها في عالم تحول وجهه               المتزايد
  .إلى األبد بفعل العولمة السريعة

ومن خالل االستفادة من جميع أصولها، فإن تركيا تسهم في دعم االستقرار اإلقليمي والسالم وتعمل مـن     
وباعتبارها قوة ناشئة فإن تركيـا سـوف        . المساواة والشفافية   أجل إنشاء نظام عالمي قائم على العدالة و       

  .تستمر في تحقيق إمكاناتها بينما تسهم في جلب السالم العالمي
كانت الظروف الفوضوية التي سادت في مرحلة ما بعد الحرب الباردة سـبباً فـي خلـق العديـد مـن                     

وفي حين تتيح   . لنووي، واالتجار بالبشر    المشكالت المزمنة مثل الحروب األهلية، واالحتالل، والتسلح ا       
العولمة فرصاً جديدة فإنها تتسبب أيضاً في خلق مشكالت عالمية جديدة وتعميق أسباب التفاوت المتأصلة               

ولم يعد من الممكن أن نستمر في دعم النظام العالمي الحالي، الذي ال ينـتج سـوى           . في النظام العالمي    
اده إلى فكرة منحرفة في تفسير العالقات بين مركـز العـالم ومحيطـه              الظلم وعدم المساواة بسبب استن    

  .الخارجي
وتسعى تركيا إلى اإلسهام في تحقيق السالم اإلقليمي والعالمي من خالل تسهيل اإلصالحات الديمقراطية              

وباعتبارها عضواً فـي منظمـة حلـف شـمال          . في الداخل وتبني سياسة خارجية قائمة على المبادئ         
فإن تركيا تسعى أيضاً إلى اكتساب العضوية الكاملة في االتحاد األوروبي وإقامة عالقات ودية              األطلسي  

والواقع أن موقف تركيا  التي تتطلع إلى كل من الشرق والغرب             . مع كل جيرانها في الجنوب والشرق       
 الجغرافـي   بل إن األمر على العكس من ذلك، حيث يشكل الوضـع          . ال يتسم بالتناقض أو عدم التساوق       

وهناك عـدد   . السياسي المتعدد األبعاد الذي تتمتع به تركيا أحد األصول المهمة بالنسبة للمنطقة بالكامل              
ذلك أن تركيا تشكل توليفة جديدة      . قليل من البلدان التي قد تتمكن من االضطالع بمثل هذا الدور الحاسم             

وهذا يعني أن تركيا قـادرة علـى        . المتنوعة  بسبب قدرتها على الربط بين مثل هذه الصفات والخلفيات          
  .التغلب على االنقسامات بين الشرق والغرب، وبين أوروبا والشرق األوسط، وبين الشمال والجنوب

والواقع أن هذه القدرة تشكل ضرورة أساسية ألننا في احتياج إلى تجاوز هذه الخالفـات والـصراعات                 
 ينظرون إلى العالم عبر هذه العدسات العتيقة المروعـة          وهؤالء الذين . ومخاوف عصر الحرب الباردة     

ولكن حقائق القرن الحادي والعـشرين      . يجدون صعوبة كبيرة في فهم صعود تركيا وديناميكيتها النشطة          
  .ووقائعه تلزمنا بتبني منظور سياسي شامل ومتعدد األبعاد
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حداث وتمتد من منطقة البلقان إلى الشرق       واستناداً إلى هذه المبادئ تتبنى تركيا سياسة خارجية تستبق األ         
. وتشكل هذه الميزة الجغرافية الخلفية التاريخية والثقافيـة الطبيعيـة لتركيـا             . األوسط ومنطقة القوقاز    

والواقع أن الصالت الثقافية والتاريخية التي تربط تركيا بشعوب هذه المناطق عميقة ومفضية إلى السالم               
  .اإلقليمي

ويبـين لنـا   . ا أن تظل غير مبالية بهذا العامل الجغرافي ألنها تقف في مركزه تمامـاً          وال تستطيع تركي  
التاريخ بوضوح أنه من المستحيل أن نعمل على ترسيخ ودعم السالم العالمي من دون ضـمان الـسالم                  

امل مع  وتنتهج تركيا سياسة بنّاءة وشاملة في التع      . واالستقرار في منطقة البلقان ومنطقة الشرق األوسط        
هاتين المنطقتين، وهي السياسة التي تتميز بنماذج رائعة من التعايش والعلوم والفنون والثقافة والحضارة              

وبفضل جهودنا األخيرة أصبحت جراح حرب البوسنة اآلن في طريقها إلى االلتئام، األمر الذي البـد                . 
 وتساعد الجهود التي تبـذلها تركيـا        .وأن يسهم في تعميق السالم واالستقرار بين شعوب منطقة البلقان           

أيضاً في منع اندالع الحروب في منطقة الشرق األوسط، كما ساعدت جهودنا المكثفة في إبقاء المـسار                 
  .الدبلوماسي مفتوحاً أمام القضية النووية اإليرانية

ي علـى   ونحن نساعد فضالً عن ذلك في تيسير االستقرار السياسي في العراق ونعين حلف شمال األطلس              
وإنه ألمر بالغ األهمية أن نوضح أن تركيا تبذل جهوداً هائلة للمساعدة فـي              . أداء مهمته في أفغانستان     

إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وقادرة على البقاء  وهي الجهود التي كانت محل تقدير من قبـل أصـدقاء                   
  .تركيا في الغرب والشرق على حد سواء

مثل حس العدالة في الشرق األوسط، وتعمل من أجل إزالة الحدود المصطنعة            واليوم تنتهج تركيا سياسة ت    
ولهذا . ونحن نرغب في الحياة في منطقة حيث تحترم كرامة كل إنسان            . والجدران بين شعوب المنطقة     
  .والحصار المفروض على غزة، وسوف نواصل القيام بذلك" اإلسرائيلي"السبب اعترضنا على العدوان 

ن تحقيق السالم العالمي أمر مستحيل ما لم نعمل على إقامة السالم الدائم في منطقة الشرق                ونحن ندرك أ  
وكافة البلدان المعنيـة علـى      " إسرائيل"لذا فنحن نحث    . األوسط، وهو ما يتطلب حل القضية الفلسطينية        

  .انتهاج سياسات بنّاءة وسلمية
سباني خوسيه لويس رودريغيس ثاباتيرو، مـن       وبدافع من هذه المبادئ، أظهرت أنا ورئيس الوزراء اإل        

 أن االختالفات الثقافية والتاريخية الدينية ال تشكل سبباً         ،2004 في عام " مبادرة تحالف الحضارات  "خالل  
ويستند توجهنا هذا في التعامل مع اإلنسانية إلى المبدأ الذي عبر عنه الشاعر التركي الـشهير                . للصراع  

  ".نحترم المخلوقات ألننا نحب ونحترم الخالقنحن نحب و": "يونس إمري"
. ونتيجة لهذا فإننا نعارض بكل حزم أي تمييز ضد أي مجتمع أو دين أو مـذهب أو ثقافـة أو دولـة                       

والواقع أنني أعتبر معادة السامية، وكراهية اإلسالم المرضية، والتحيز ضد المسيحية جرائم فـي حـق                
  .ة وقواعدها األخالقية بمواجهة ورفض كافة أشكال التمييزاإلنسانية، التي تلزمنا قيمها المشترك

وفضالً عن قيمها الثقافية والتاريخية والدبلوماسية فقد أصبح االقتصاد التركي النـشط بمثابـة مـصدر                
 كان حجم االقتـصاد التركـي ال        ،2002فحين تولى حزبي زمام السلطة في عام        . لالستقرار والرخاء   

يار دوالر أمريكي، أما اليوم فقد بلغ الناتج المحلي اإلجمالي السنوي لتركيا             مل 250يتجاوز في مجموعه    
 مليار دوالر، األمر الذي يجعل من تركيا الدولة صاحبة سادس أضخم اقتصاد في أوروبا وصاحبة                800

كما كانت تركيا أيضاً واحدة من أقل بلـدان العـالم تـأثراً             . المرتبة السابعة عشرة على مستوى العالم       
باألزمة االقتصادية العالمية، في ظل التجارة الخارجية المتنامية، والنظام المصرفي القوي، والمؤسـسات        

لذا فقد تمكن االقتصاد التركي في عام       . الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تتسم بالتنوع وتتمتع باالزدهار         
  . من العودة إلى مستويات ما قبل األزمة2010

ات في تحويل تركيا إلى مكان جاذب للمشاريع التجارية واإلعالمية، والفنانين،           لقد ساعدت كل هذه السم    
وال شك أن القوة الناعمة     . والدبلوماسيين، والطالب، والمنظمات غير الحكومية من مختلف أنحاء العالم          
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إلقليمي المتزايدة أصبحت من أهم السمات التي تميز تركيا، والتي سنستمر في استغاللها لتعزيز السالم ا              
  .والعالمي

لقد أدى تأثير العولمة إلى إعادة توازن القوى، ولكن يظل العالم في حاجة إلـى المزيـد مـن العدالـة                     
ومن المؤكد أن المشكالت العالمية في عصرنا تتطلب التعاون، واإلرادة السياسية،           . والشفافية والشرعية   

سم باستباق األحداث في إطـار المؤسـسات        ولهذا السبب كنا حريصين على تبني سياسة تت       . والتضحية  
  .المتعددة األطراف بهدف تيسير التقاسم العادل لموارد العالم الذي يؤوينا جميعاً

وإنها .  وما بعده    2011ولسوف تواصل تركيا العمل من أجل إقامة نظام عالمي عادل ومنصف في عام              
  .لتي نعتنقهالمسؤولية نابعة من تاريخنا وجغرافيتنا، والقيم العالمية ا

  "بروجيكت سنديكيت"بترتيب مع 
  22/12/2010، الخليج، الشارقة

  
  !دولة األوهام الفلسطينية في عصر انهيار الدول العربية التي أقيمت باألمر .96

  طالل سلمان
البرازيل واألرجنتين  : مفرحة هي األخبار المبشرة بأن العديد من دول أميركا الالتينية، تتصدرها أكبرها           

ـ  - ولو متأخرة    -، قررت   وفنزويال ، التي ال تزال فـي منزلـة بـين          »الدولة الفلسطينية « االعتراف ب
  . ، فور إعالن قيامها1967 - يونيه -منزلتي الحلم واالحتمال، وعلى حدود الرابع من حزيران 

، بـل   على أن هذه األخبار المفرحة ينبغي أال تنسينا ما سبقها وواكبها وسيأتي بعدها من تطورات مقلقة               
محزنة، تتصل بواقع الدول العربية القائمة تحت أثقال خطايا أهل النظام العربي وأخطائهم، مـا يجعلنـا                 

  : أمام مسلسل من المفارقات
وربمـا اإلرادة،   ( المفارقة األولى أن هذا التعهد باالعتراف بدولة فلسطينية يصطدم بواقع ان األرض              -

سرائيلي الذي يحاول شطب شـعبها والتهـام أرضـه الوطنيـة            ال تزال رهينة لدى االحتالل اإل     ) عربيا
، »سـكانها «بالمستوطنات، والمزيد من المستوطنات، التي يستورد لها المستوطنين، الذين سيـصيرون            

، على حساب بنَاتها من أهلها، علـى امتـداد          »الديموقراطية«في دولة يهود العالم     » المواطنين«وبالتالي  
  . ألفي سنة او يزيد

لمفارقة الثانية ان هذه المبادرة التي تقدم عليها دول اميركا الالتينية ألسباب مبدئية، تجيء بينما العديد                 ا -
العربية القائمة ككيانات سياسية منذ عشرات السنين، لها من يمثلها في جامعة الدول العربية              » الدول«من  

قرعة الى عضوية مجلـس األمـن الـدولي         وفي الجمعية العامة لألمم المتحدة، والتي قد يرفعها نظام ال         
  . أحيانا، تزلزلها النزعات االنفصالية المتعددة األسباب والمصادر

، شمالية وجنوبية، مع توقعات جديدة عن تفاقم الحالة االنفـصالية           »دولتين«فها هو السودان ينشطر الى      
وفي الغرب، بل حتى في     ) دارفور(أخرى في الشرق    » دول«والتي تنذر بوالدة    » االستقالل«وإغراءات  

  . بالد النوبة شماالً
وها هو العراق تأخذه النتائج المباشرة لالحتالل االميركي الذي ورث عن الطغيان دولة مصدعة البنيان،               

واالقتصادي بـإغراءات   (وشعباً مقهوراً مطارداً في حياته وفي رزقه، الى أنواع من االنفصال السياسي             
الشمال الكردي، والوسط السني،    : ية وتركيبته الديموغرافية والطائفية والمذهبية    بين جهاته الجغراف  ) النفط

والجنوب الشيعي، بينما تظل العاصمة بغداد ومحيطها قيد التفاوض، في انتظار ان يمنح أهلها، بدورهم،               
  ! حق تقرير المصير

من السنين، يبـدو مهـدداً فـي        وها هو اليمن الذي لما يهنأ بدولته الموحدة التي لم يبلغ عمرها العقدين              
التـي أخرجـت الثـورة      » الجنوب«وها هي أصوات المطالبة باالنفصال ترتفع ليس فقط في          ... وحدته

الشعبية فيه االحتالل البريطاني، ثم أخذته حقائق التاريخ والجغرافيا والمصالح الى الوحدة مع الـشمال،               
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وبين آخر مـا ظهـر الـى        ... لعشائرية والعسكر بل حتى في الشمال ذاته، نتيجة حكم الفرد المصفح با         
التـراب  «السطح فيه صراعات قبلية داخل المذهب ذاته بإغراءات السلطة ولو على جزء يـسير مـن                 

  . »الوطني
وبالعودة الى فلسطين وما يدبر لها، ال بد من التوقف أمام حدث الفت جرت وقائعه قبل أيام قليلة تاركـة                

القرار األوروبـي وقدرتـه علـى مواجهـة       » استقالل«لتساؤالت حول مدى    خلفها العديد من األسئلة وا    
  . الضغوط االميركية واإلسرائيلية

فقبل فترة وجيزة، جرت محادثات أوروبية مكثفة، وهدد االتحاد األوروبي باالعتراف بدولـة فلـسطينية               
ـ             1967على حدود    ضفة الغربيـة   ، في محاولة لمعاقبة إسرائيل على رفضها تجميد االسـتيطان فـي ال

  . الستئناف المفاوضات
لكن بيان االعتراف هذا لم يصدر، نتيجة ضغوط اميركية ـ إسرائيلية شـديدة، واكتفـى األوروبيـون     

دولة «سيضم الى أرشيف المواقف األخالقية التي ال تبني دولة فلسطينية الى جوار             » بيان قوي «بإصدار  
بين ان يبقى فلـسطيني الهويـة       : ني نفسه أمام خيار بائس    والتي يجد معها الفلسطي   » اليهود الديموقراطية 

  ! مهدداً بالطرد في أية لحظة وتؤخذ منه أرضه، او يتنازل عن فلسطينيته لكي يبقى الجئاً في أرضه
وقبل شهور قليلة ظهر رئيس الحكومة اإلسرائيلية نتنياهو، في شريط فيديو بثته قناة إسرائيل العاشـرة،                

سوف أقوم بتفسير االتفاقات بطريقة     «: قال. خالل االنتفاضة الثانية، اتفاق اوسلو    وهو يتفاخر كيف خرب     
ان اميركا هـي    . إنني أعرف ما هي اميركا    ... 1967تسمح لي بأن أضع حداً بهذا القفز في اتجاه حدود           

  . »..انهم لن يعترضوا الطريق. شيء يمكن ان تحركه بكل سهولة، وان تحركه في االتجاه الصحيح
التي جاءتـه   » الهدية« ما يعزز حالياً ثقة نتنياهو في قدرته على تحريك اميركا في االتجاه الصحيح،               لعل

فزعيم األغلبية في الكونغرس الجديد هو ايرك كانتور، وهذه هي المرة األولـى             ... من حيث لم يحتسب   
  . التي سيحتل فيها يهودي ـ إسرائيلي الوالء الرتبة األعلى في الكونغرس

 عضواً من أعضاء الكونغرس الجمهوريين في زيـارة         25عام الماضي قاد كانتور وفداً مكوناًُ من        في ال 
مثل طرد عائالت   » تدخلها في األمور الداخلية اإلسرائيلية    «إلسرائيل، انتقد خاللها إدارة اوباما علناً على        

ليهودي في الضفة الغربيـة     فلسطينية من منازلها في القدس الشرقية، واستمرار االستعمار واالستيطان ا         
  .  عاما43ًطوال 

وما بات معروفاً اآلن، ان أركاناً في اللوبي اإلسرائيلي كانوا يتولون سياسية اوباما الشرق أوسطية، ومنذ                
الـشبكة  « كان الرجل الذي صار رئيساً، يتلقى المشورة من لي روزنبرغ، وهو عضو فـي                2002العام  

شـيكاغو  «مهنة اوبامـا الـسياسية علـى حـد تعبيـر            » رعى ومكن «، والذي   »الوثيقة ليهود شيكاغو  
وهو من رافق السناتور اوباما في زيارته األولى إلسـرائيل حيـث انتبـه الـى تقـديرها                  ... »تريبيون

ثم ان روزنبرغ قدم اوباما، المرشح للرئاسة، الى مؤتمر اللوبي المؤيد إلسـرائيل             ... الحتياجاتها األمنية 
القـدس  «تعهد اوباما في تناقض فج مع القانون الدولي والتعهدات االميركية بـأن              حيث   2002في العام   

الـذي أورد فيـه     » العاطفي«وعلى هذا فإن الخطاب     . »ستبقى عاصمة إلسرائيل ويجب ان تظل موحدة      
اوباما اإلشارة الى دولة فلسطينية الى جانب الدولة اليهودية ال قيمة له سياسياً، وهو قد سقط من ذاكـرة                   

  . الجميع في أي حال
 يوماً لتجميد توسيع المستوطنات غير الشرعية في الضفة         90يبقى ان نشير الى ان إقرار تمديد تافه مدته          

 طائرة مقاتلة من طراز الـشبح       20ولمرة واحدة، كانت كلفته     ) باستثناء القدس الشرقية  (الغربية المحتلة   
  .  مليارات دوالر3، بقيمة 35 -اف 

. قد ماتت، وان امتنع الكل عن دفنهـا       » عملية السالم في الشرق األوسط    « أجمع تعرف ان     ان دول العالم  
  . وبالطبع فإن المبادرة العربية لم تعمر طويالً
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ومعها أهل النظام العربي، ال يريدون إعالن وفاة تلك المبادرة التي صـاغ فكرتهـا               » الدول«وبرغم ان   
يمانه بالحق الفلسطيني، فإن المستقبل الفلسطيني يبدو مظلمـاً         الملكية قلم صحافي اميركي لم يشتهر عنه إ       

  : أكثر مما كان في أي يوم مضى
 ال أهل السلطة مستعدون لالستقالة برغم التهديدات المتكررة التي يطلقها رئيسها الطائر دائماً، حتى ال                -

  . ، ثم بالدخول إليها»أرضه«يخضع في كل سفرة الى إذن إسرائيلي بالخروج من 
 وال أهل المعارضة الذين اتخذوا من غزة قاعدة لسلطتهم مستعدون للمجازفة بإعالن الرفض القـاطع                -

للمشاريع المطروحة، بل قد صدر عنهم ما يناقض التزامهم المبدئي بتحرير فلسطين مـن النهـر الـى                  
عالن بطريقة غير ثم حاولوا التنصل من هذا اإل   ... 1967البحر، حين أعلنوا انهم يقبلون بدولة في حدود         

  . فالمهم، لهم أيضاً، االحتفاظ بالسلطة. موفقة
وهكذا فإنهم، بعد كل إهانة، يتوجهون الى واشـنطن طـالبين           . أما أهل النظام العربي فال يعرفون اليأس      

  . منها التدخل والتوسط، مع مزيد من التنازالت
تواطئاً، كل هؤالء يتصرفون وكأن الجنرال      من كان حسن النية او مغرقاً في الوهم منهم او متخابثاً او م            

ايزنهاور هو الذي يحكم اآلن الواليات المتحدة، وانه ال بد سوف يتدخل إلجبار إسرائيل على االنسحاب                
  . 1956في أعقاب العدوان الثالثي على مصر في مثل هذه األيام من العام ) ومعها بريطانيا وفرنسا(

اور أوال قد مات منذ عقود، وثانياً انه لم يكن يقـوم آنـذاك بعمـل                وينسى أهل النظام العربي ان ايزنه     
خيري، ولكنه استفاد من الخطأ التاريخي الذي ارتكبته بريطانيا وفرنسا عبر شن الحرب علـى مـصر                 
بالتواطؤ مع إسرائيل، وكل منها لسبب، إلعالن طرد اإلمبراطوريتين العجوزين من الـشرق األوسـط،               

آخذة في اعتبارها ان تتولى بنفسها رعاية إسـرائيل رعايـة           ... ة االميركية محلهما  لتحل الواليات المتحد  
  . مطلقة، بوصفها الشريك االستراتيجي الدائم

لكن أميركا ايزنهاور، بغض النظر عن األغراض االستراتيجية المختلفة يومها عنها اآلن، قـد اختفـت                
  ... وتعمل للهيمنة على العالم كلهتماماً، لتظهر أميركا اإلمبريالية التي تريد وتسعى 

اننا ال نحصي جثث    «: لتوضيح الفارق، يمكن االستشهاد بما قاله وزير الحرب االميركي دونالد رامسفيلد          
  . »اآلخرين

معنياً بأن يعرف كم من العراقيين قتلوا او جرحوا او شردوا من            » الشعب االميركي «وحتى اليوم ال يبدو     
  ..  االميركية لبالدهم، علماً بأن أعداد الضحايا بالماليين»حرب التحرير«ديارهم في 

تماماً كما ان اإلسرائيليين غير معنيين بأن يعرفوا كم من الفلسطينيين قتلـوا أو شـردوا خـالل دهـر                    
 وحتى اليوم، هذا اذا ما قفزنا عن بداية االحتالل اإلسرائيلي لفلـسطين             1967االحتالل الممتد منذ العام     

 وعمليات القتل الجماعي التي شهدتها أنحاء فلسطين المختلفة، بالمدن والقرى، خالل العـام              بكل المذابح 
1948 .  

دولة األوهام في فلسطين العربية التي تخلى عنها أهلها لن تبصر النور في عصر سقوط الدول الكرتونية                 
تستطيع ان تكتسب قوة   التي أقامها االستعمار في األرض العربية، والتي عاشت في قلق مصيري، ال هي              

وها هي تلـك الكيانـات      ...والكل بحاجة الى من يحميه ليبقى     . من واقعها وال محيطها يحضنها فيحصنها     
  تتهاوى بالضربات االنفصالية القاضية فلماذا ستتنازل إسرائيل؟ 

  22/12/2010، السفير، بيروت
  

  !لى األرضالدولة الفلسطينية بين االعتراف الدولي وحقائق األمر الواقع ع .97
  نواف الزرو

بعد ان باتت كل االطراف تجمع على فشل عملية المفاوضات فشال ذريعا وقاسيا مخيبا لآلمال على نحو                 
معاكس تماما لما كانت عليه ، على مدى نحو عشرين عاما من المراهنة عليهـا ، دخـل الفلـسطينيون                    
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وجب عليهم فعله ، واخـذ الجميـع        ومعهم العرب في نفق مأزق خانق صعب وفي حيرة متفاقمة فيما يت           
اولهـا  : ؟ الخيارات المطروحة امام الجميـع اربعـة       ...ما العمل : يضربون اخماسا باسداس حول سؤال    

 االممية في مسعى للحصول على اعتراف دولي باقامة الدولة الفلسطينية ،            -اللجوء الى الهيئات الدولية     
ى مربعها االحتاللي االول ، وثالثهـا تفجيـر انتفاضـة           وثانيها حل السلطة الفلسطينية واعادة االمور ال      

فلسطينية ثالثة تقلب كل االوضاع والحسابات ، ورابعها االنتظار في محاولة للحـصول علـى عـرض                 
، ويبدو وفقا للشهادات واالحتماالت الفلـسطينية وكمـا نتـابع           ..امريكي جاد يتيح استئناف المفاوضات    

لمتابعة العربية ، فان الخيار االول هو االكثر ترجيحا بالنسبة لهـم ،             تصريحات القيادات وبيانات لجنة ا    
تخطط الستصدار قرار من مجلـس االمـن يـدعو الـى اخـالء              "فالسلطة الفلسطينية والدول العربية     

القرار المـذكور   " المستوطنات في الضفة المحتلة واعتبارها غير شرعية ، وحسب صحيفة هآرتس فان           
 67لدول العربية التوجه الى مجلس االمن لالعتراف بدولة فلسطينية علـى حـدود              يعتبر بديال عن نية ا    

  ".على اعتبار ان ذلك القرار سيتعرض لحق النقض الفيتو من قبل واشنطن
إن السلطة تعمـل علـى      "وكذلك رئيس طاقم المفاوضات في السلطة الفلسطينية ، صائب عريقات يعلن            

األمن الدولي لنيل اعتراف دولي بدولة فلسطينية على حدود الرابـع  حشد التأييد لفكرة التوجه إلى مجلس       
  ". عاصمتها القدس الشرقية1967من حزيران 

أنها ستلجأ إلى مجلس األمن الدولي الستـصدار قـرار أممـي            "وجامعة الدول العربية من جهتها تؤكد       
نيين وإسرائيل ، وقـد اعلـن       إلعالن الدولة الفلسطينية إذا فشلت المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطي         

السلطة الفلسطينية من أنها في حال توجهت إلى األمـم          "اما الحكومة اإلسرائيلية وكعادتها فتحذر      ". الفشل
ـ          ، ستعمل بالمقابـل علـى اتخـاذ إجـراءات           1967المتحدة إلعالن إقامة الدولة داخل حدود ما قبل ال

ـ   على ضرورة عودة الرئيس عبـاس إلـى طاولـة           أحادية الجانب أيضا ، مشددة    " المتطرفة"وصفتها ب
إذا كان الفلسطينيون يعتقدون أن الخطوات األحادية طريق ذو اتجـاه           "، موضحة   " المفاوضات من جديد  

  ".هذا خيار متاح للجانبين.. واحد ، لألسف فإنهم مخطئون
 احتماليـة الفيتـو     ويتساوق الموقف االمريكي ثم االوروبي ثم االممي معه الى حد كبير ، فالمخاوف من             

االمريكي كبيرة ومتزايدة ، والمعارضة االمريكية العالن الدولة الفلسطينية صـريحة كمـا المعارضـة     
، فالواليات المتحـدة    ...االسرائيلية ، فالقضية واحدة واالجندة واحدة واالشتراطات واحدة والرفض واحد         

، واالمـين   " لة الفلسطينية من جانب واحد    ترفض ضمنا مساعي الجامعة العربية إلعالن الدو      " تعلن أنها 
االستقالل وإقامة دولة مستقلة ما يجب أن يبحثا مع تطـور      "العام لألمم المتحدة بان كي مون يتحفظ قائال         

  ".السالم والمفاوضات
فهذا الذي جرى ويجري من ردود فعل وتهديدات اسرائيلية امريكية اوروبية هستيرية ، وهـذا االلتقـاء                 

د حق الشعب العربي الفلسطيني في اللجوء الى مجلس االمن للحصول على اعترافه بـاعالن               الثالثي ض 
 ، بعد ان خيبت االدارة االمريكية آمال الجميع حتى في مسألة صغيرة             - على الورق    -الدولة الفلسطينية   

د الحقوق  كتجميد االستيطان ، انما يكشف مجددا الى اي حد والى اي مدى وصل ذلك التواطؤ الثالثي ض                
العربية في فلسطين ، والى اي مدى من النفاق والظلم وصل ذلك االنحياز االمريكي الـى جانـب تلـك                

 بالسطو المسلح وعلى نحو غير شـرعي علـى          -كي ال ينسى احد     -الدولة الصهيونية القائمة باالصل     
هذه التهديدات ضـد    ، فلماذا اذن كل هذا الغضب وكل        ...االطالق على انقاض الوطن العربي الفلسطيني     

  .؟،... بالتوجه الى االمم المتحدة بشكل شرعي ووفق المواثيق االممية- فقط -نية فلسطينية 
القصة ال تتوقف عند الرفض اواالعتراف الدولي االممي او االمريكـي او االوروبـي باقامـة الدولـة                  

ات الى جانب اعتـراف دول   ، فحتى لو اعترفت كل هذه الجه    67الفلسطينية على االراضي المحتلة عام      
امريكا الالتينية بالدولة الفلسطينية ، وهذا يعد انجازا قانونيا واخالقيا كبيرا للحق الفلـسطيني ، غيـر ان                
التحدي الحقيقي يبقى هناك على االرض الفلسطينية ، حيث بلدوزر االستيطان والتهويد يزأر على مـدار                
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انا عازلة ال حصر لها ، وهنـاك المـصادرات والـسطو            الساعة ، فهناك الجدار الذي فرخ ويفرخ جدر       
 من مـساحة الـضفة      40%المسلح على االرض ، وهناك المستعمرات التي باتت تسيطر على اكثر من             

الغربية ، وهناك االجماع السياسي واالستراتيجي االسرائيلي على ضم القدس الكبرى وغـور االردن ،               
  .،...سرائيلي على رفض الدولة الفلسطينية المستقلةوهناك االجماع السياسي االستراتيجي اال

وهي ليـست   -يبدو انه ال مفر من ان يعود الفلسطينيون والعرب تدريجياً اذا لم يكن للخيارات العسكرية                
 فللخيارات والبدائل األخرى مثل القمم العربية واالممية ، فاالوراق واالسـلحة الفلـسطينية              -في االفق   

  ، ..ة لو توفرت االرادة الحقيقية للتصديالعربية كثيرة وفعال
  22/12/2010، الدستور، عّمان

  
      ! ير القضية الفلسطينية إذا رحل السنديكمص .98

  عبد اهللا األشعل
السنديك هو مشرف التصفية عندما يتقرر إفالس الشركة ويعينه القضاء في قرار اإلفالس، فما مـصير                

ال؟ وهل هذا في مصلحة الشعب الفلسطيني؟ أم في صـالح           القضية إذا رحلت السلطة كلية بالحل أو الزو       
إسرائيل؟ وهل هذا ممكن؟ ولماذا؟ تلك أسئلة نحاول اإلجابة عليها في هذه المرحلة من تدهور القـضية                 

  .الفلسطينية
فقد أعلنت واشنطن رسميا عن يأسها من إقناع إسرائيل بمجرد تجميد االستيطان بعض الوقت حفظا لماء                

سنى للسلطة أن تستأنف المفاوضات مع إسرائيل، ولكن واشنطن مستمرة في الضغط على             الوجه حتى يت  
السلطة الستئناف المفاوضات رغم استمرار االستيطان، وإذا حدث فهو تسليم مـن الـسلطة إلسـرائيل                
بالتهام فلسطين، ويكون موضوع التفاوض هو اإلقرار بذلك من طرف يدعي تمثيل الـشعب الفلـسطيني     

  .وباسمه
معنى ذلك أن واشنطن تدرك عجز الجانب الفلسطيني والعربي وانعدام الخيارات أمامهما، وأنهمـا كانـا                

ولم تكن تلـك نتيجـة      . يراهنان على موقف أميركي احتميا فيه حتى ال يتعرضا للبحث الجدي في البديل            
أنه إما أن تسير    مفاجئة، ولكنها وال شك صدمت رئيس السلطة، ألن موقف واشنطن ببساطة رسالة إليه ب             

  .فيما أرادته إسرائيل إلكمال المشوار بتسليم فلسطين، أو االستقالة
وقد بحث البعض في جدوى االستقالة وبديل عباس وما إذا كانت تلك أزمة قيادة أم وصول أوسلو إلـى                   

  .محطتها األخيرة كما أرادتها إسرائيل
 بحث خيـارات واضـحة بعـضها يتعلـق          على أية حال أظن أن هذا الموقف يجب أن يدفع العرب إلى           

  .بالسلطة ومصيرها، وبعضها اآلخر يتعلق بإطار الصراع مع إسرائيل
فيما يتعلق بالسلطة، لم تعد هناك أوهام لدى رئيس السلطة بأن أوسلو إحدى محطـات تقـدم المـشروع                   

لـسطيني؟ أم   فهل حل السلطة أصوب للـشعب الف      . الصهيوني، ولكن التراجع العربي هو الذي دفع إليها       
  بقاؤها؟

قد يكون في حل السلطة حرمان إلسرائيل من خدماتها األمنية ضد حماس، وحرمان إسرائيل من شريك                
يغطيها ويقدم الشرعية لتوسعها في فلسطين ويجعل للمسرحية الهزلية حول عملية السالم أركانا والعبين،              

 وهي تعلم جدب الخزينة الفلـسطينية مـن         ولكن واشنطن بإعالنها أطلقت صفارة النهاية لهذه المسرحية،       
الخيارات، كما تدرك واشنطن أن خيارات عباس السبعة ترتد دائما إلى قرار واشنطن الذي لـم يتـرك                  

  .لمجرد الخيال أن يزدهر في احتمال تعديل مواقفها
ـ                  ة وإذا حلت السلطة فأين يذهب مئات اآلالف من كوادرها وموظفيها والمرتبطين بها؟ ومـن يـدير دف

القضية ولو من الناحية الشكلية؟ وبمن تعترف الدول األخرى، خاصة أنها ليست مستعدة أن تكون حماس                
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هي المتحدث باسم الشعب الفلسطيني، وأن السلطة على األقل تدير الـضفة تحـت الوجـود العـسكري                  
  .اإلسرائيلي وتسهل بشكل ما أمور الشعب في الضفة

 أوسلو، وهو ما تريده إسرائيل ألنها حققت من أوسلو مـا تريـد              كذلك فإن حل السلطة يعني التخلي عن      
وأنها دخلت في الوقت الضائع خاصة أنها لم تكن تنوي أن تحترم أي بند من بنودها، وكان على السلطة                   

  .أن تقضي على المقاومة، وقد قامت بدور موفور في هذا السبيل
الطرف اآلخر في المعادلة، تسعدان بحل السلطة       وال أظن أن مصر واألردن اللتين تتعامالن مع السلطة،          

وتقفان أمام فراغ سياسي وأمني، وكيان يزار ويزور ويتم التخاطب معه في هذه المسرحية الكبرى التي                
  .تريد إسرائيل تفكيك سرادقها، وهي عملية السالم التي استنفدت أغراضها

رحية، ولكنها تفضل أن يسند دورها إلـى        من ناحية أخرى، تعلم واشنطن أن حل السلطة ليس نهاية المس          
بطل جديد يتم من خالله السير بعض الوقت في االستيطان حتى تمكن إسرائيل أكثر من بطـل قـومي                   

كما تدرك واشنطن أن العرب لن يختاروا طريق        . يحظى بشرف التغطية على تقدم المشروع الصهيوني      
  .ى منحدر خطيرالمقاومة في هذه المرحلة التي تدخل فيها أوطانهم إل

الفائدة األولى هي   , فهل حل السلطة على الجانب اآلخر، لو افترضنا حدوثه مفيد للشعب الفلسطيني؟ نعم            
الفائدة الثانية هي أن الشعب في الضفة والقدس        . سقوط معادلة المصالحة والتسليم بصحة طريق المقاومة      

 عاما من تعـاون االحـتالل مـع         17بعد  يواجه االحتالل مباشرة دون وسيط، وقد تمكن االحتالل منه          
السلطة، فتعود اإلدارة العسكرية المباشرة، وبذلك تصبح إسرائيل سلطة احتالل واضحة أمـام المجتمـع               

  .الدولي
صحيح أن ذلك لن يوقف االستيطان، ولكن سيجعله أكثر انكشافا مع العالم العربي كما أن زوال الـسلطة                  

ولكن زوالها على الجانب اآلخر سيحرم العالم من ضخ         .  االحتالل سوف يؤدي إلى إنشاء تنظيمات تقاوم     
  .األموال إلى الشعب الفلسطيني الذي تستولي السلطة على النصيب األوفى منها

تلك أفكار في أحد الخيارات، وهو حل السلطة، فقد أتت السلطة دون اختيار الشعب الفلسطيني، وال أظن                 
ظن أن رجال السلطة والدول المجاورة سوف يفرطون في مكتـسب           أن حلها يتطلب استشارته، ولكن ال أ      

  .يصعب تعويضه
قد تضيق به إسرائيل، ولكن السلطة تظل في النهاية الرفيق الوديع الذي يؤنس المشروع الصهيوني فـي                 

  .مسيرته الجافة خالل العقد القادم الذي تريد إسرائيل أن تغلق فيه الكثير من الملفات في ملحمة الصراع
أخيرا، فإن حل السلطة ال يعني تصفية القضية، بل بالعكس قد يؤخر هذه التصفية بعد زوال الـسنديك                  و

  .الذي يشرف على إدارة التصفية
  21/12/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  رائد صالح األمنيَّة" مخاطر"تل أبيب و  .99

  صالح النعامي
ونية حلقةً أخرى في مسلسل طويل من المواجهة        يمثِّل اإلفراج عن الشيخ رائد صالح من السجون الصهي        

المفتوحة بين الحركة اإلسالمية والكيان الصهيوني، فالسلطات اإلسرائيلية ترى في الحركـة اإلسـالمية              
أن الكثير من حركات    " الشاباك"برئاسته خطرا على األمن اإلسرائيلي، ويدعي جهاز المخابرات الداخلية          

ة في الضفة الغربية وقطاع غزة استعانت بعناصر من الحركة اإلسالمية فـي تنفيـذ               المقاومة الفلسطيني 
عملياتها في العمق اإلسرائيلي، رغم عجز المؤسسة األمنية اإلسرائيلية عن إثبات توجه الحركـة نحـو                

  .عسكرة نضالها ضد إسرائيل
 الذين ينضمون للجهد المقاوم الفلـسطيني       48 وتعزو المؤسسة األمنية اإلسرائيلية ارتفاع عدد فلسطينيي      

على نحو عام إلى األفكار والفتاوى، والخطب في المساجد ومقـاالت التحـريض التـي تـصدر عـن                   
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شخصيات إسالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي الدول العربية، معروفة بعالقاتها الوثيقة بالحركة              
 الـذين ثبـتَ تـورطهم       48أن معظـم فلـسطينيي      " الشاباك"ز  اإلسالمية، ويؤكد تقرير صادر عن جها     

بالمشاركة في تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل أو أدينوا بتقديم مساعدات لمنفـذي العمليـات الـذين                 
  .يفدون من الضفة الغربية وقطاع غزة هم من أنصار الحركة اإلسالمية

العـسكرية عـام    " جلعـاد "اإلسالمية مهاجمة قاعدة    وقد شملت العمليات التي تورط فيها أنصار الحركة         
 وقتل أربعة من الجنود، فضلًا عن طعن متنزهين يهود حتى الموت في الغابة التي تقع في محيط                  1992

، فضلًا عن تنفيذ عملية استشهادية نفَّذَها أحد أنصار الحركة          1999شمال إسرائيل عام    " مجيدو"مستوطنة  
  .2003في مدينة نتانيا عام 

لكن مما ال شك فإن على الرغم من أن السلطات اإلسرائيلية تدرك تماما انتماء الكثير من المتورطين في                  
العمليات ضد إسرائيل للحركة اإلسالمية إال أنها فشلت في تقديم أي دليل على أن الحركة اإلسالمية على                 

  .عالقة بمثل هذه العمليات
سرائيلية أن هناك مستوى كبيرا من التنسيق والتكامل وتبـادل األدوار بـين             وتدعي المؤسسة األمنية اإل   

أن المؤسـسات الخيريـة     " الـشاباك "الحركة اإلسالمية داخل إسرائيل وحركة حماس، وزعـم جهـاز           
واالجتماعية التي تشرف عليها الحركة اإلسالمية تسهم إلى حد كبير في إيجاد بيئة اجتماعية في الـضفة                 

لغربية وقطاع غزة لدعم العمل المقاوم من خالل تبنِّيها برامج كفالة األيتام وأبنـاء الـشهداء واألسـر                  ا
، وعلى الرغم مـن أن      48الفقيرة، معتمدةً في ذلك على التبرعات التي يقدمها الموسرون من فلسطينيي            
مؤسسة األمنية اإلسـرائيلية    الحركة تمارس هذه األنشطة بشكٍل علني ووفق القانون اإلسرائيلي، إال أن ال           

لم تتردد في إغالق الجمعيات الخيرية التابعة للحركة وشنت حمالت اعتقـاالت فـي صـفوف قادتهـا                  
  ".اإلرهاب"وكوادرها، بزعم أن هذه األنشطة تعزز 

ويزعم وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي السابق آفي ديختر أن الحركة اإلسالمية توظف عملها الخيـري               
لحركة حماس، معتبرا أن عمل الجمعيات الخيرية التي تشرف عليها الحركة بأنه            " الجهد اإلرهابي "دمة  لخ
لعمل األذرع العسكرية لحركات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، على اعتبار             " مكمل"

فإنه " اإلرهابي" أعتقل بسبب نشاطه     أن الفلسطيني الذي يدرك أن هناك من سيهتم بعائلته في حال قتل أو            
  .لن يتردد في مواصلة هذا النشاط

وتعتبر المؤسسة األمنية اإلسرائيلية أن حمل الحركة اإلسالمية راية الدفاع عن المقدسات اإلسالمية فـي               
ي، التي تبلغ ذروتها كل عام بتنظيم مهرجان سنو       " األقصى في خطر  "القدس وتحديدا إشرافها على حملة      

  ".اإلرهاب"أحد أخطر مصادر التحريض غير المباشر على 
ويقول شاؤول موفاز الذي شغل منصبي رئيس هيئة أركان الجيش ووزير الدفاع فـي حكومـة أرئيـل                  
شارون أن اتهامات الشيخ رائد صالح إلسرائيل بالتخطيط لتدمير المسجد األقصى تمثِّل تحريضا علـى               

ن الحمالت التحريضية التي تنظمها الحركة اإلسالمية من شأنها أن تدفع           المس بأمن الدولة، محذرا من أ     
  .ليس فقط الفلسطينيين، بل الكثير من الشباب العربي والمسلم لالنضمام إلى دائرة العداء إلسرائيل

وترى السلطات اإلسرائيلية أن الذي يفاقم خطورة التحريض الصادر عـن قـادة الحركـة اإلسـالمية                 
، فعدد المساجد التـي     48رها هو حقيقة سيطرة الحركة على معظم المساجد التي يؤمها فلسطينيو            وكواد

تديرها نشطاء الحركة اإلسالمية يفوق عدد المساجد التي تمولها وزارة األديان اإلسرائيلية، فـي نفـس                
الخمسة عـشر سـنة     من أئمة المساجد يتلقون رواتبهم من الحركة اإلسالمية، وخالل          % 41الوقت فإن   

 إلـى  1988 مسجد في العام 80األخيرة تضاعف عدد المساجد في إسرائيل أربعة أضعاف ونصف، من         
  .، حيث يعزى االرتفاع الحاد إلى ظهور الحركة اإلسالمية2003 مسجد في العام 363

مية على عالقة   أن الحركة اإلسال  " إسرائيل"ومن أجل تسويغ شنها الحملة على الحركة اإلسالمية زعمت          
 حملة اعتقاالت ضد قادة الحركة اإلسالمية وعلـى رأسـهم           2003عام  " الشاباك"بإيران، فقد شن جهاز     
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الشيخ رائد صالح بدعوى إقامة اتصاالت مع المخابرات اإليرانية، لكن كما بات واضحا فإنه بعد عامين                
 ورفاقه تفتقر االستناد إلى أي أدلَّة دامغة لدرجة         من االعتقال تبين أن االتهامات التي وجهت لرائد صالح        

أن الئحة االتّهام التي قدمت ضد قادة الحركة قد خلت من معظم االتهامات التي وجهت للحركـة عنـد                   
  .انطالق الحملة ضدها

 نحـو   لكن رغم ذلك، فإن الحملة اإلعالمية المنفلتة قد أثَّرت بشكٍل كبير على اتجاهات األغلبية اليهودية              
مـن  % 68، فحسب دراسة أجراها البرفيسور سامي سموحا من جامعة حيفـا تبـين أن               48فلسطينيي  

قالوا أنهم يمتنعـون    % 63 بتمرد شعبي و   48الجمهور اليهودي يخشون من إمكانية أن يشرع فلسطينيي         
  .عن الدخول إلى القرى والمدن العربية في إسرائيل

يميني أن قيادة الحركة اإلسالمية المظاهرات المؤيـدة لحـزب اهللا           ويرى الباحث اإلسرائيلي بن دورون      
  خالل حرب لبنان الثانية تحمل رسالةَ تضامن مع أعداء

  .إسرائيل، رغم أنه يدور الحديث عن مظاهرات مشروعة من ناحية قانونية
          ة أن تبني الحركة اإلسالمية الرسميثانية ترى المحافل اإلسرائيلي ة لقضية المـسجد األقـصى      من ناحية

وإطالع زعيمها رائد صالح بالجهد األكبر في الحملة ضد المشروعات اإلسرائيلية الهادفة لتهويده يسهم              
مـن  " متطرفة"إلى حد كبير في دفع الرأي العام العربي والفلسطيني على وجه الخصوص لتبني مواقف               

  .سويات التي تخدم مصالحهاالصراع، وبالتالي إحباط جهود إسرائيل في إمالء الت
وقد عبر عن ذلك بشكٍل واضح المستشرق اإلسرائيلي لئيف ُأرغاد عندما قال أنه حتى لو كانت الـدول                  
العربية صادقةً وجدية في طموحها إلى إنهاء النزاع العربي اإلسرائيلي، فإن مواقف وجهـود الحركـة                

بة، حيث أن هذه الحركة تفرض على الـرأي العـام           اإلسالمية في إسرائيل تجعل هذا األمر بالغ الصعو       
  ".التصدي لحمالت التهويد التي تستهدف األقصى"العربي أجندة بالغة الخطورة، مع تركيزها على 

الذي ينطوي عليه نشاط الحركـة اإلسـالمية، عكفـت          " الخطر الكبير "وفي محاولتها مواجهة ما تعتبره      
لحين واآلخر على مداهمة مؤسسات الحركة اإلسالمية علـى أمـل أن            األجهزة األمنية اإلسرائيلية بين ا    

تعثر على مواد تشكل دليلًا على تجاوز الحركة القانون اإلسرائيلي، وتحديدا رغبـة المؤسـسة األمنيـة                 
الجامحة في االستناد إلى قرائن تربط بشكٍل قوي بين الحركة اإلسالمية والجهات التـي تعتبـر حـسب                  

  .إلسرائيلي معادية مثل حركة حماس وحزب اهللا وإيرانالقانون ا
السابق أنه على الرغم من أنه ال يوجد أدنى شك حول عالقـة             " الشاباك"ويعتبر آفي ديختر رئيس جهاز      

إال أن األجهزة األمنية اإلسرائيلية فشلت في تقديم قـرائن دامغـة            " المعادية"الحركة اإلسالمية بالجهات    
ة أمام المحاكم اإلسرائيلية، مشيرا إلى أن المؤسسة األمنية حرصـت علـى تكثيـف               تصلح إلدانة الحرك  

  .العمل االستخباري ضد الحركة، وذلك من أجل الحصول على معلومات تؤدي إلى بلورة هذه القرائن
 أن  لم يمنع عدم توفر األدلة الدامغة لدى السلطات اإلسرائيلية من التحرك ضد الحركة اإلسالمية، حيـث               

هذه السلطات استعانت بالصالحيات المخولة لوزير الداخلية والتي ال يجوز تقديم اعتراضات ضدها أمام              
محاكم الصلح أو المحاكم اللوائية من أجل شن حمالت االعتقال والتـضييق علـى الحركـة وقادتهـا،                  

صـوت الحـق   " صـحيفة  واستهداف مؤسساتها؛ فوفق هذه الصالحيات هذه قام وزير الداخلية بـإغالق  
 لعامين بحجة نشر مواد تحريضية في نفس الوقت قام وزيـر      2002الناطقة بلسان الحركة عام     " والحرية

الداخلية بإصدار مراسيم حظر بموجبها على بعض قادة الحركة، وعلى رأسهم الشيخ رائد صالح مغادرة               
  .إسرائيل لفترات محددة بحجة أن الحظر يتعلَّق بأمن الدولة

  21/12/2010وقع االسالم اليوم، م
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