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   والمقاومة هي الخيار لتحرير فلسطين..ال نريد دولة شكلية يعترف بها العالم: مشعل .1
على أن المقاومة وحدها هي الكفيلة بالرد خالد مشعل ة حماس أكد رئيس المكتب السياسي لحرك: مشقد

على انتهاكات االحتالل المتواصلة، مشددا على أن غالبية الشعب الفلسطيني وقواه الشرعية في الداخل 
 ". تؤمن أن ال شرعية لالحتالل على أرض فلسطين، وأن خيار تحريرها هو المقاومة والجهاد"والخارج 

-22( في العاصمة السورية دمشق اليوم األربعاء "1أسيا "ة له خالل استقباله قافلة وشدد مشعل في كلم
الشعب ال يريد دولة شكلية يطلب اعتراف دول العالم بها، بل يريد دولة حقيقية على أرضه "أن ) 12

 ". دون احتالل، وسيادة حقيقية على كل أرضه الفلسطينية وعاصمتها القدس
أريد أنأقول "عضاء القافلة وأشاد بجهودهم المتواصلة لفك حصار غزة ، وقال ورحب في بداية كلمته بأ

لكم أنتم أناس شجعان ولديكم قيم إنسانية عالية، نحن نقدر الجميع منكم في هذه القافلة رجاال ونساء ومن 
هما كل دولكم وأديانكم، وعلمت أن من بينكم شخصيات لها مركزها االعتباري، بل هناك عائلتان بأطفال
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عائلة من الهند وأخرى من باكستان، أحييكم وأرجو أن تنقلوا إلى شعوبكم أن شعب فلسطين والشعوب 
 ". العربية تقول لكم شكرا على هذه القافلة

ما أود أن تعرفوه أن إسرائيل كيان محتل ال يمتلك الشرعية ال اليوم وال "حديثه للمتضامنين مشعل وتابع 
عنصرية هي رأس اإلرهاب في العالم وليس في المنطقة فقط، وأن حصار غدا، هي دولة محتلة قاتلة 

غزة ليس الجريمة الوحيدة لالحتالل، فإسرائيل تحاصر غزة وتحتل فلسطين وتدمر المنازل وتهجر الكان 
 ". وتسرق األرض والمياه وتهود القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية

ليومي لألطفال والنساء ويعتقل أكثر من ثمانية آالف من وأكد أن الكيان الصهيوني يمارس القتل ا
األسرى يمارس عليه أقسى ألوان التعذيب، وشدد على أن شعب فلسطين أمام هذه الجرائم خياره الحقيقي 

 . هو المقاومة وليست المفاوضات
عب واستنكر مشعل بعض المواقف الرسمية الفلسطينية واعتبر انها ال تعبر عن إرادة وقرار الش

الفلسطيني في الداخل والخارج، مؤكدا أن غالبية الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وغالبية قواه 
 ". تؤمن أن إسرائيل ال شرعية لها وأن خبار تحرير فلسطين هو المقاومة والجهاد"

أهداف "ودعا إلى مواصلة الجهود وارسال القوافل حتى إنجاز هدف كسر الحاصر عن غزة،، وأضاف 
قافلتكم التي حددها السيد سفيروز هي ذات أهداف الشعب الفلسطيني، اليوم نكسر الحصار عن غزة، 

 ". وغدا بجهودكم سوف نحرر فلسطين إن شاء اهللا
آسيا أكبر قارة في العالم تليق بها هذه القافلة ويليق بها أن تتعدد وتتكرر هذه القوافل، آسيا لها "وقال إن 

ة والثورة على االحتالل واالستعمار، ونريد لهذا اإلرث العظيم أن يتطور لتكون تاريخ عظيم في المقاوم
 ". معركة تحرير فلسطين نموذج لمعركة آسيا في التحرر

تجربة الهند ونبارك كل تاريخ نضاالت الشعوب، ولكل شعب نضاله "وأكد أن حركته تقدر وتحترم 
رك هذه المسيرة من الهند إلى باكستان إلى إيران إلى وتجربته بما يناسب كل حالة احتالل في العالم، نبا

تركيا إلى سوريا ومنها إلى غزة، نبارك هذا المسار وهذه الجهود، نريد نحن وإياكم أن نواصل المسيرة 
ليس فقط بكسر الحصار وإنهاء االحتالل الصهيوني بل أن نالحق قادة العدو الصهيوني ونحاكمه على 

 ". دوليةجرائمه في كل المحافل ال
 يعشق الرجولة والبطولة، وسيقدم 48 إن الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والشتات والـ"وختم بقوله 

جهود فك "، مؤكدا أن "التضحيات حتى ينجز مشروعه الوطني وتقرير المصير ويعيش حرا دون احتالل
لص من االحتالل ستنجح وستثمر ان شاء اهللا في كسر حصار والتخ"وأنها " الحصار لن تذهب سدى

 ". الصهيوني
اليوم استقبلناكم في دمشق التي نشكر قيادتها وشعبها، وغدا ستستقبلون من أهلكم على أرض غزة "وقال 

  ". الحرة، وقريبا سنستقبلكم على أرض القدس المحررة بإذن اهللا
  22/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   جهود انقاذ عملية السالم عداون على غزة سيؤدي الى انهيارأي: عباس .2

 حذر الرئيس محمود عباس، ظهر اليوم األربعاء، من أي تصعيد إسرائيلي جديد ضد :وفا –رام اهللا 
وأكد خالل استقباله في مقر الرئاسة بمدينة رام اهللا، ممثل االتحاد األوروبي لدى السلطة  .قطاع غزة

على القطاع، سيضع العملية السلمية برمتها في الوطنية كريستيان بيرغر، أن أي عدوان إسرائيل جديد 
  .خطر حقيقي، وسيؤدي إلى انهيار كافة الجهود الدولية الرامية إلى إنقاذ السالم

وطالب االتحاد األوروبي بلعب دور اكبر في عملية السالم، خاصة لما تتمتع به أوروبيا من ثقل سياسي 
  .راف لدعم عملية السالمواقتصادي كبير يمكنها من التأثير على كافة األط
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وأطلع عباس ممثل االتحاد األوروبي على آخر تطورات عملية السالم والجهود المبذولة للتغلب على 
العقبات التي تعترض عملية التسوية جراء موقف الجانب اإلسرائيلي الرافض لوقف االستيطان من أجل 

  . البدء بمفاوضات جادة حول كافة قضايا الوضع النهائي
 22/12/2010، )وفا(لة األنباء والمعلومات الفلسطينية وكا

  
  كما أنه ال دولة دون القدس عاصمة لها فال دولة دون قطاع غزة: فياض .3

سالم فياض، اليوم األربعاء، على ضرورة إنهاء االنقسام الذي .  شدد رئيس الوزراء د:وفا–رام اهللا 
ة والضفة الغربية، تماماً مثلما تسعى إسرائيل يغذي المشروع اإلسرائيلي لتكريس الفصل بين قطاع غز

لتكريس عزل القدس عن محيطها في محاولة لتفتيت األرض الفلسطينية وجعل إمكانية قيام الدولة أمراً 
  .مستحيالً
فياض خالل حديثه اإلذاعي األسبوعي أن المواجهة الحقيقة لهذا المشروع، واالرتقاء إلى . وأكد د

نية التي يستحقها شعبنا، تستدعي من الجميع أن يتحمل مسؤولياته الكاملة إلغالق مستوى المسؤولية الوط
هذا الفصل المأساوي من تاريخ شعبنا وقضيته، الذي بات استمراره يشكل عقبة حقيقية أمام اإلمكانية 

  .الفعلية النتزاع حقنا في االسـتقالل وإقامة الدولة
 عن واقع قطاع غزة ومسؤولية السلطة الوطنية إزاءه، وأفرد رئيس الوزراء حديثه اإلذاعي للحديث

ونحن على أعتاب ولوج عام جديد من العمل بهمة عالية، الستنهاض طاقات شعبنا، ارتأيت أن ': وقال
أخصص حديثي هذا األسبوع عن الواقع في قطاع غزة، ومسؤولياتنا إزاء ذلك، سيما ونحن في خضم 

نية إلقامة الدولة، وفي ضوء مكانة القطاع في هذه الجاهزية، حيث الفصل األخير لتحقيق الجاهزية الوط
شكل دوماً الرافعة األساسية لصون الهوية، وتجسيد استقاللنا في دولة مستقلة وعاصمتها القدس 

  .'الشريف
قدرتنا في النجاح بتنفيذ هذه المشاريع، تتطلب العمل على إلزام 'وفي ختام حديثه اإلذاعي، شدد على أن 

، وبما يمكن من حرية حركة األفراد 2005ائيل برفع الحصار، والتقيد باتفاقية المرور والحركة لعام إسر
وتدفق البضائع من وإلى قطاع غزة، وضرورة إنشاء الممر اآلمن الذي يربط بين الضفة الغربية وقطاع 

ية مستقلة ذات سيادة غزة، وبما يضمن وحدة األرض الفلسطينية المحتلة كشرط رئيسي لقيام دولة فلسطين
، وبما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية، 1967ومترابطة على كامل األرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 

  .بما فيها القدس الشرقية
كما أنه ال دولة دون القدس عاصمة لها، فال دولة دون قطاع غزة، وهذا هو عنوان التحدي الماثل ': وقال

  .'نجاز الجاهزية الوطنية نحو الدولةأمامنا في العام القادم ال
 22/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  للجمعية العامة لألمم المتحدة ضد تهديدات االحتالل  تتقدم بشكوى في غزة الحكومة .4

أكدت الحكومة الفلسطينية في غزة أنها ستتقدم بشكوى للجمعية العامة لألمم المتحـدة ومجلـس حقـوق                 
اإلنسان األممي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي وكافة الجهات ذات العالقة حول التـصعيد              

  . اإلسرائيلي وتهديدات االحتالل بمزيد من العدوان على الشعب الفلسطيني
-12-22وقال الناطق باسم الحكومة طاهر النونو خالل مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة، األربعـاء                

إن الحكومـة بغـزة سـتجري       :" قيباً على التصعيد اإلسرائيلي ووضع المعتقلين في الـضفة        ، تع 2010
تم البدء فـي ذلـك      "، منوهاً إلى أنه     "اتصاالت مع العديد من الدول لشرح النوايا العدوانية لدى االحتالل         
  ". بالتواصل مع مسئولين مصريين ووضعهم في صورة التهديدات
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ل بشن حرب جديدة على غزة تعبيراً عن األزمة السياسية التي تمـر بهـا               واعتبر تهديدات قادة االحتال   
حكومة نتنياهو ومحاولةً للهروب لألمام وافتعال مواجهة مـع المقاومـة الفلـسطينية، وأدان التـصعيد                

  . اإلسرائيلي ضد غزة
ـ                ه األجهـزة   ولفت النونو إلى أن التزامن المشهود بين حملة التحريض اإلسرائيلية على غزة وما تقوم ب

تؤكد ما ورد في وثائق ويكيليكس من تورط حركة فتح          "األمنية التابعة للسلطة في رام اهللا بحق المقاومين         
  ". في التحريض على شن الحرب األخيرة على غزة

إرهاب ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقاوميه وخاصة مـا         "وأدان ما تقوم به األجهزة األمنية بالضفة من         
األسطوانة المشروخة حـول    "، داعياً لوقف كافة أشكال التعاون األمني ووقف         " واعتقال يجري من تعذيب  

ما يسمى باالستعداد لالنقالب في الضفة والذي يعد محاولة مفضوحة لتبرير سـحب سـالح المقاومـة                 
  ". وضرب المقاومين

ـ               :" وأضاف ضييق علـى   إن ما اعترفت به أجهزة عباس في الضفة في مؤتمرها الصحفي اليوم مـن الت
النساء ورفض اإلفراج عن المعتقلين واعتقال الصحفيين يؤكد ضرورة محاكمة المسئولين عن ارتكـاب              

، داعياً أبناء الشعب الفلسطيني للتعبير عن رفضهم لما يجري          "هذه الجرائم وتحرك حقوق اإلنسان لوقفها     
  ".فلسطيني الحروعدم السماح لألجهزة بفرض إرادتها على شعبنا ال"في الضفة الغربية، 

 23/12/2010، فلسطين أون الين
  

   على شن عدوان جديد على قطاع غزة"إسرائيل" إقدام القيادة الفلسطينية متخوفة من :عريقات .5
حذر الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير في : وليد عوض -رام اهللا 

ائيل بشن عدوان جديد ضد القطاع، وقال ان القيادة من قيام اسر' القدس العربي'تصريحات خاصة لـ 
الفلسطينية بدأت باجراء اتصاالت مع جهات دولية لوقف التصعيد، وذلك عقب التهديدات التي اطلقها كل 
من رئيس االركان في الجيش االسرائيلي ورئيس لجنة االمن في الكنيست والتي دعت السقاط حكم 

  .حماس
هناك خشية من قيام اسرائيل بتصدير ازمتها في االنغالق السياسي 'ان ' ربيالقدس الع'وقال عريقات لـ 

واالنتقادات الدولية الموجهة باستخدام الحلول العسكرية بشن عدوان جديد على قطاع غزة للتهرب من 
  .'متطلبات السالم

من وكشف عريقات عن قيامه باجراء عدة اتصاالت مع جهات دولية لمنع حدوث اي تصعيد محتمل 
ن االتحاد االوروبي هذا جانب اسرائيل، وقال انه سيثير اليوم خالل استقباله القنصل االمريكي وسفراء م

من تصاعد االوضاع في غزة، مرجعا السبب في ' قلقة ومتخوفة'واكد عريقات ان السلطة  .الموضوع
  .ذلك الى التصريحات االخيرة لقادة اسرائيل

تطلب تدخال دوليا مقلقة، وت'يس لجنة الخارجية واالمن في الكنيست وقال ان تصريحات شاؤول موفاز رئ
سيدفع المنطقة الى ' مهاجمة القطاع، وقال ان اي هجوم ةوحذر عريقات اسرائيل من مغب .'لمنع التصعيد

تمام تبذل كل الجهود ال'، مؤكدا في ذات الوقت ان القيادة الفلسطينية 'المزيد من العنف واراقة الدماء
وعقب المسؤول الفلسطيني الرفيع على الغارات الجوية االخيرة التي استهدفت  .' المصالحة الداخليةعملية

لن تفلح بتحقيق اي شيء '، كذلك قال ان التهديدات االسرائيلية ضد غزة 'عمل خطير'القطاع بالقول انها 
  .'سوى فرض مزيد من التعقيدات

  23/12/2010القدس العربي، لندن، 
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  حماس تمارس التحريض على الحرب األهلية :الضميري .6
أكد اللواء عدنان الضميري الناطق باسم األجهزة األمنية، أمس، أن األجهزة األمنية اكتشفت قبل : رام اهللا

  .شهرين خلية تابعة لحركة حماس كانت تمتلك صواريخ وقاذفات في منطقة رام اهللا
مي برام اهللا، أمس، إن الخلية التي تم ضبطها وقال في مؤتمر صحافي عقده في مركز اإلعالم الحكو

  ". قذيفة صاروخية17كان بحوزتها أربع قاذفات و"
في منطقة رام " حماس"ضبطنا أسلحة لدى "ورفض الضميري الكشف عن تفاصيل أخرى، إال انه قال 

شر بأن اهللا، تشير إلى تحضيرات كانت تنوي المس باألمن الداخلي للسلطة الوطنية، وليس هناك ما يؤ
  ".هذه األسلحة كانت موجهة إلسرائيل

وكانت السلطة أعلنت قبل شهر عن ضبط خلية تابعة لحماس في نابلس، اتهمتها بأنها كانت تنوي اغتيال 
  .محافظ المدينة
من غزة ودمشق تتضمن تحريضاً واضحاً " حماس"ان التصريحات التي يطلقها قادة : "وقال الضميري

إنما هي "، مشيرا إلى أن هذه التصريحات " ومنتسبي األجهزة األمنية الفلسطينيةعلى القتل والمس بأفراد
  ".تحريض واضح ودعوة للحرب األهلية

تنظر بخطورة بالغة إلى التصريحات التي يطلقها قادة حماس عبر فضائيات "ان المؤسسة األمنية : وقال
لتأييد الدولي لالعتراف بالدولة معينة، والتي تستهدف إضعاف موقف الرئيس محمود عباس في حشد ا

  ".الفلسطينية
تستهدف التغطية على جرائمها "وأشار إلى ان لغة التحريض التي كثفتها حركة حماس في اآلونة األخيرة 

  ".التي تمارسها في قطاع غزة
لغة التحريض هذه التي تمارسها حماس في غزة ودمشق، تعمل على تدمير المصالحة، "وقال الضميري 

  ".ف ستصالح حماس مع من تتهمهم بالكفر والخيانةاذ كي
إن كان هذا التحريض يدفع المؤسسة األمنية إلى رفع " األيام"وتابع الضميري في رده على سؤال لـ 

ال أقول إن المؤسسة األمنية رفعت وتيرة عملها واستعدادها، ولكن لديها قناعة اليوم بأن : "وتيرة عملها
  ".استقرار حالة األمن واألمان التي تم انجازها في الفترة األخيرةالمواطن متعاون كثيرا مع 

عن الدعوة للقتل " حماس"لكني أقول ألننا نأخذ ما يقال على محمل الجد، وال نستهتر بما تقوله : "وأضاف
  ".والتحريض ضد أفراد المؤسسة األمنية

، كانت استخدمتها قبل "حماس"اللغة واأللفاظ التحريضية، التي تستخدمها "وشدد الضميري على أن 
  ".االنقالب في غزة، والمؤمن ال يلدغ من الجحر مرتين

أي مس بأي جندي من منتسبي المؤسسة األمنية، ستقف كافة المؤسسة األمنية "وأضاف الضميري 
  ".بأجهزتها وتحت قيادة رجل واحد ضد هذا المس

اب حركة حماس بشأن الحصانة البرلمانية، وحول إن كانت األجهزة األمنية تتعامل وفق القانون مع نو
نعم هناك من يستغل الحصانة البرلمانية ونحن ال نستطيع اتخاذ إجراءات ضد من يمتلك "قال الضميري 

  ".الحصانة الن المجلس التشريعي هو من يرفع الحصانة عن النائب
وخرق القانون، يكون لذلك نشاطنا حول هؤالء الذين يستغلون الحصانة ويمارسون التحريض "وتابع 

  ".حول من يعمل منهم ويساعدهم في ذلك
، في سجون السلطة الوطنية، إال انه أوضح أنه تم اعتقالهم "حماس"هناك معتقلون من : "وقال الضميري

، وأضاف "ألسباب أمنية، وليست سياسية، ومن هذه األسباب، حيازة اسلحة والتهديد بالسالح ونقل اموال
تقلون من فصائل اخرى ومن حركة فتح أيضا، واعتقال هؤالء جميعهم جاء حسب لكن هناك أيضا مع"

  ".القانون
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إن القانون الفلسطيني ال : "للسلطة الوطنية بأنها تقوم باعتقال النساء، قال الضميري" حماس"وحول انتقاد 
و استغالل الجريمة والعار ليس اعتقال امرأة، بل الجريمة والعار ه"يفرق بين امرأة ورجل، وقال 

  ".وضعية النساء في تمرير أسلحة او أموال
ودعا الضميري مؤسسات حقوق اإلنسان ووسائل اإلعالم إلى زيارة مراكز التوقيف التي يتواجد فيها 

  ".من حسن معاملتهم" المعتقلين، للتأكد 
ودون بعض المعتقلين يأخذون اجازات يزورون عائالتهم ومن ثم يع" وكشف الضميري النقاب عن ان

  ".إلى السجن
  23/12/2010األيام، رام اهللا، 

  
   وأقول لحماس كفى"كاديما"لدينا اتصاالت مع : عريقات .7

صائب عريقات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئـيس طـاقم المفاوضـات فـي               .دعا د : بيت لحم 
ـ              .ت.م شهير ببيـت   ف، عشرات القادة والنواب اضافة للصحافيين الى مأدبة عشاء في مطعم ابو ايلي ال

لحم، والقى عريقات خطابا اجمل فيه قيام حكومة نتانياهو بافشال المفاوضات وتقويض اسـاس الـسالم                
  .القائم على مبدأ االرض مقابل السالم

نحن لم نهجر طاولة المفاوضات بل ان اسرائيل هي التي لم تقدم اي قبول الي               : "واوضح عريقات قائال  
 عاما افـاوض فـالى      20ية اللقاء في حالة مفاوضات، وقال انا منذ         شئ على االطالق، ما ادى الى عبث      

  .؟"متى
إن هذا هو وقت اتخاذ القرارات وليس التفكير، والبدائل جاهزة وهنـاك            : "من ناحية اخرى قال عريقات    

 كما اشـاد بالنـضاالت الـشعبية ضـد          1967دول كل يوم تعترف بفلسطين كدولة مستقلة على حدود          
  ".اراالحتالل وضد الجد

إن : "وتحدث عريقات عن المستوطنات ومثلها مستوطنة جيلو وكيف انها تمنع حل الدولتين وقال محذرا             
حول اية اتصاالت مع المعارضـة      " معا"، وردا على سؤال لوكالة      "خيار الدولة الواحدة سيئا وليس جيدا     
يليين يختـارون حكومـاتهم   نحن نحاور الجميع ونعرف ان االسرائ: "االسرائيلية بزعامة تسفي ليفني قال    

  ".لكننا نفاوض الجميع وبينهم كاديما، ربما ليس ليفني شخصيا لكننا نفاوض كاديما ايضا
انه مد يده لمصافحة امراة يهودية لكنها امتنعت النها من اليهـود االرثـوذكس              : "وتندر عريقات بالقول  

ان اسرائيل تتهم الجانب الفلسطيني بالتـشدد       "ثم قال ممازحا    ". إن نسائهم ال يصافحن الرجال باليد     : "قائال
  ".وال يصافحون مثلنا" ارثوذكس"الديني لكن لديهم ايضا 

وحول تصريحات حماس انهم قد يطلبون اطالق سراح بعض المعتقلين في سجون السلطة بصفقة شاليط،               
تحق التعليق  كفى، كفى يا حماس، كفى هذا ال يحتمل، وتصريحات مثل هذا النوع ال تس             : قال بكل غضب  

ان الديموقراطية نجحت في فلسطين وحماس هي التي سقطت، وحـين فـازت             : "اساسا لكنني اقول لكم   
حماس في االنتخابات قام الرئيس بتسليمهم الحكم بسالسة وشكل حكومتهم لكنهم سقطوا في الديموقراطية              

  .كما قال عريقات". وانقلبوا على الحكم بقوة السالح
 23/12/2010، يةوكالة معاً اإلخبار

  
   وسط خيبة أمل2010الفلسطينيون يودعون : تقرير إخباري .8

 بخيبة أمل من الوعود التي قطعهـا الـرئيس          2010يودع الفلسطينيون العام     :أ ف ب   -رام اهللا المحتلة  
  .األميركي باراك أوباما لتحقيق رؤية الدولة الفلسطينية، وبسبب استمرار االنقسام الداخلي
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ألميركية التي بذلت منذ إعـالن اسـتئناف المفاوضـات المباشـرة بـين اإلسـرائيليين                ورغم الجهود ا  
 سبتمبر، لم يتم التوصل مع نهاية العام إلى أي نتيجة تعطي الفلسطينيين بصيص أمل               2والفلسطينيين في   

  .ودخلت عملية السالم في أزمة بسبب رفض إسرائيل تجميد االستيطان رغم الضغوطات األميركية
 بالنسبة للفلسطينيين، بأنـه     2010جورج جقمان مدير مؤسسة مواطن لدراسات الديمقراطية عام         ويصف  

عام خيبة األمل من الرئيس األميركي باراك أوباما وعام نهاية الطريق السياسي عموما، إال إذا حصلت                "
  ".معجزة

شهد مع   "2010ن العام   ويتفق استاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت سميح شبيب مع جقمان بالقول إ            
نتنيـاهو  ) بنيـامين (نهايته طريقا مسدودا يؤكد استحالة الوصول إلى حل سياسي فـي ظـل حكومـة                

  ".اإلسرائيلية
ودفع فشل المفاوضات القيادة الفلسطينية إلى تبني استراتيجية جديدة تقوم على التوجه إلى األمم المتحـدة                

  .1967د العام للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية على حدو
 إزاء فرص تحقيق المصالحة بين فتح، حزب السلطة         2010على الصعيد الداخلي، زاد التشاؤم في العام        

، لدرجـة أن    2007الفلسطينية في الضفة الغربية، وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام              
  . كامر واقعالبعض بدأ يدعو إلى التعايش مع حالة االنقسام الفلسطيني الداخلية 

رغم أن جهودا كبيرة جدا بذلت لتحقيق المصالحة الداخلية، لم يتحقـق            "وقال سميح شبيب في هذا الصدد       
أي مسار جدي يوحي بإمكانية رأب الصدع الداخلي، بل على العكس تبلورت مؤسسات إدارية جديدة في                

  ".غزة توحي بتمادي االنقسام الفلسطيني
 شهد استفحاال للتدخل اإلقليمـي      2010لمصالحة الفلسطينية، فإن العام     فيما يخص ا  "وقال جورج جقمان    

  ".والدولي في الشأن الفلسطيني الداخلي، وهو ما أسهم في منع تحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية
ورغم الصورة القاتمة للمفاوضات مع إسرائيل واالنقسام الداخلي، شهد االقتصاد الفلسطيني في الـضفة              

  .نموا هذا العام في حين بقي الحصار اإلسرائيلي قائما على قطاع غزةالغربية 
غير "إال أن المحلل االقتصادي نصر عبدالكريم يرى أن النمو االقتصادي وأن حقق معدالت مرتفعه يبقى               

في ظل استمرار االحتالل اإلسرائيلي واعتماد السلطة الفلسطينية على الدول المانحة، وأضـاف             " مستدام
ب النمو هو اإلنفاق الحكومي الكبير الممول من المساعدات الدولية، والذي يصل إلى حوالي مليار               ما جل "

ونصف مليار دوالر بشكل سنوي، وهذا هيأ الظروف لنمو اقتصادي لكن ليست خطة الحكومة هي التي                
  ". قادت إلى النمو

المدن الفلسطينية، إال أن هـذه       كذلك تحسنا ملحوظا في حرية حركة الفلسطينيين بين          2010وشهد العام   
الحركة بقيت محدودة في المناطق الفلسطينية خلف الجدار الفاصل الذي بنته إسرائيل، كما يقـول مـدير          

  .مؤسسة الحق شعوان جبارين
 23/12/2010الشرق، الدوحة، 

  
  أوروبا ستعترف بدولة فلسطين الصيف المقبل: المالكي .9

رحها العالم أجمع تجري بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، حرب من نوع آخر مس: علي الصالح:لندن
حرب دبلوماسية تشتد معاركها في الوقت الحاضر وعلى وجه الخصوص على جبهة دول أميركا 
الالتينية التي بدأت الواحدة تلو األخرى تعلن االعتراف بدولة فلسطين، كما تشتد وإن كان على مستوى 

روبي التي رفع بعضها مستوى التمثيل الفلسطيني إلى بعثة دبلوماسية أخف، على جبهة دول االتحاد األو
وهي خطوة يعتقد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي كما قال . تتمتع بالحصانة كما السفارات

 وهو 2011) آب(، على طريق االعتراف الكامل بدولة فلسطين مع حلول أغسطس »الشرق األوسط«لـ
  .حكومة الفلسطينية للجاهزية لإلعالن عن الدولةالموعد الذي حددته ال
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وحقق الجانب الفلسطيني نجاحات على صعيد أميركا الالتينية بعد اعتراف البرازيل واألرجنتين وبوليفيا 
كما حقق نجاحات على الصعيد . وتوقع انضمام األكوادور واألوروغواي والباراغواي مطلع العام

  .رتغال وأخيرا النرويج، برفع مستوى التمثيلاألوروبي في فرنسا وإسبانيا والب
جهد جماعي وعمل تراكمي شارك فيه «هذا النجاح إلى » الشرق األوسط«ويعزو المالكي في مقابلة مع 

الجميع بدءا بالرئاسة مرورا بالحكومة وحتى وزارة الخارجية وسفارتنا المعنية، وهو ليس وليد اليوم بل 
نجحنا حتى اآلن بإقناع فرنسا وإسبانيا والبرتغال من « وقال المالكي .»هو جهد متواصل قائم منذ فترة

دول االتحاد األوروبي، وفي األسبوع الماضي جاء دور النرويج التي تعرضت لهجوم عنيف من قبل 
  .»وزارة الخارجية اإلسرائيلية

دول االتحاد على فكرة، فإننا ومنذ فترة نتابع موضوع رفع مستوى التمثيل الفلسطيني مع «وأضاف 
  .األوروبي التي ال نقيم معها عالقات على مستوى سفارة

 وأنت تعلم أن دول أوروبا الشرقية األعضاء في االتحاد األوروبي، لنا عالقات قديمة وعلى مستوى 
السفارات عندما كانت ضمن المنظومة األوروبية، وهذه السفارات ال تزال قائمة ولم يتغير شيء بالنسبة 

. تالي ليس لدينا مشكلة معها، وأشير هنا إلى بولندا ورومانيا والمجر وبلغاريا وتشيكيا وسلوفاكياوبال. لها
إذا ليس لدينا . أما خارج االتحاد فهناك صربيا والبوسنة وغيرها التي نتمثل فيها على مستوى السفارات

  . ترف بنا بعدمشكلة مع هذه الدول، إنما نحن نتحدث عن دول االتحاد األوروبي التي لم تع
  23/12/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
  مشروع قرار بشأن المستوطنات جاهز لتقديمه لالمم المتحدة: السلطة الفلسطينية .10

 قال مسؤول فلسطيني رفيع يوم االربعاء ان مـسودة قـرار فلـسطيني ينـدد     :محمد السعدي-بيت لحم   
  .لتقديمه الى مجلس االمن التابع لالمم المتحدةبالنشاط االستيطاني االسرائيلي في الضفة الغربية جاهز 

وقال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين في محادثات السالم مع اسرائيل انـه يتوقـع طـرح                 
وقال  .القرار للتصويت في مجلس االمن في فبراير شباط بعد ان تنتهي رئاسة الواليات المتحدة للمجلس              

ل وانما االنشطة االستيطانية وعبر عن أمله في ان يعتمد المجلس هـذا  عريقات ان القرار ال يدين اسرائي     
 دولة ساعدت في صياغة مشروع القرار بعد ان طلب الرئيس الفلـسطيني             15وقال عريقات ان     .القرار

  .محمود عباس عقد اجتماع لمجلس االمن لبحث البناء في المستوطنات في نوفمبر تشرين الثاني
الفلسطينية نبيل أبو ردينة انذاك انه يجب القيام بشيئ على المستوى الدولي لوقف             وقال أمين سر الرئاسة     

  .التوسع االستيطاني الذي تقوم به الحكومة االسرائيلية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس
والن الفلسطينيين لهم وضع مراقب فقط في االمم المتحدة فان القرار سيقدم عن طريق عضو كامل فـي                  

  .سالمجل
لمنع صدور القرار وأضاف    ) الفيتو(وقال عريقات انه يأمل في اال تستخدم الواليات المتحدة حق النقض            

  .انه اذا لم ينجح المشروع في مجلس االمن فسيتوجه الفلسطينيون الى محكمة العدل الدولية
  22/12/2010، وكالة رويترز لألنباء

  
  لفلسطينيةموقف األردن أصيل وثابت في دعم القضية ا: شعث .11

  حذر الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض:  جمال جمال-القدس المحتلة 
العالقات الدولية في المنظمة من خطورة االستيطان والمشاريع االستيطانية اإلسرائيلية في القدس المحتلة 

تصريحات   وقال شعث في .وخاصة فيما يتعلق باألوقاف واألمالك المسجلة باسم الحكومة األردنية
  .ان هذا يوحدنا في الموقف مع اشقائنا في االردن" الدستور"خاصة لـ
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ووصف العالقات بين جاللة الملك عبداهللا الثاني والرئيس محمود عباس بانها قوية وقال ان ابا مازن ال 
ك في صورة التحرك يتحرك إال بالتشاور والتنسيق مع جاللة الملك خالل ذهابه وايابه ويضع جاللة المل

ولفت الى ان القيادة الفلسطينية تلقت في كافة . والمواقف وطبيعة ما يطرح على القيادة الفلسطينية
المحافل الدولية وفي جامعة الدول العربية الدعم االردني وهو موقف اصيل وثابت ومساند للشعب 

  .والقضية الفلسطينية
ة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق ووصف شعث لقاء الرئيس عباس مع رئيس الدائر

في عمان االسبوع الماضي بانه كان ايجابياً وقال ان الجميع في حركة فتح رحبوا ) ابو اللطف(القدومي 
يبقى ) ابو اللطف(واوضح شعث ان . بهذا اللقاء والرئيس كان سعيداً بذلك وهي خطوة باالتجاه الصحيح

لحة داخل حركة فتح جزء مهم من قوتنا النها تساهم في تحقيق الوحدة مؤسس في حركة فتح ، والمصا
وقيم الوضع داخل حركة فتح بانه ايجابي وقال صحيح انه ليس مثالي ولكن هناك الكثير . الوطنية ككل

من العمل الواجب القيام به ، وال شك ان الخط السياسي الذي اعتمده الرئيس ابو مازن االن هو خط 
  ".وال يعترض عليه احديوحد الجميع 

ولفت الى ان الوضع ايجابي ايضاً في القوى الوطنية داخل منظمة التحرير الفلسطينية ال احد يعترض 
على الموقف القوي الذي يتخذه الرئيس تجاه إسرائيل وضرورة بناء عملية سالم على اساس انهاء 

واعرب شعث . مرار االستيطان وعاصمتها القدس وال مفاوضات في ظل است1967االحتالل في حدود 
عن تفاؤله بتحقيق الوحدة داخل حركة فتح وتحقيق المصالحة الفلسلطينية الفلسطينية بين حركتي فتح 

  .وحماس قريباً
  23/12/2010الدستور، عمان، 

  
   مليون دوالر45 الجزائر تقرر دعم ميزانية السلطة بمبلغ :محمد الحوراني .12

دى الجزائر محمد الحوراني، اليوم األربعاء، إن الـرئيس الجزائـري            قال سفير فلسطين ل    -فاو-الجزائر
عبد العزيز بوتفليقة قرر صرف الحصة الجزائرية من المساعدات العربية المقدمة للسلطة الوطنية بقيمة              

وأضاف الحوراني أن الرئيس الجزائري أمر بتنفيذ المنح التعليمية للطلبة الفلسطينيين            . مليون دوالر  45
  .جزائرفي ال

  22/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

    الراهنة في الضفةاألوضاعال جلسات مصالحة في ظل :  مرزوقأبو .13
 موسى أبو مرزوق؛ نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أنه لن يكون هناك أي .دأكد : دمشق

سلطة وحركة فتح لمطالب مختطفي الحركة في ظل استمرار تجاهل ال"لقاء للمصحالة مع حركة فتح 
  ".المضربين عن الطعام في سجون عباس منذ قرابة الشهر

 قال أبو - تنشر على التوازي–)22/12(األربعاء " المركز الفلسطيني لإلعالم"وفي مقابلة خاصة مع 
 الظروف كان من المزمع عقد لقاء في االسبوع االخير من الشهر الجاري، ولكن في ظل" مرزوق إنه 

 يوما، وفي ظل 25التي يعيشيها المعتقلون المضربون عن الطعام الذين مضى على اضرابهم اكثر من 
  ".تصعيد االعتقاالت في الضفة الغربية فقد توقفت الحركة عند هذه المحطة 

هناك مطالب حقيقية اآلن، وهو أنه ال يمكن أن نعقد أيا من جلسات : "وأضاف القيادي الفلسطيني
الحة في ظل االوضاع الراهنة في الضفة الغربية، وعلى السلطة وحركة فتح أن تطلق سراح المص

المعتقلين المضربين عن الطعام قبل أن يطلق سراحهم جثثا، وبالتالي لن يكون هناك أي لقاء مصالحة في 
على محمل الحركة في الحقيقة تأخذ هذا األمر "، مشيرا إلى أن "ظل استمرار تجاهل مطالب المعتقلين

  " .الجد ألنه ال يعقل أن تكون هذه األجواء المتوترة في الضفة هي أجواء مصالحة
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إذا ما كان هذا القرار تاكيدا  لما جاء في مؤتمر " المركز الفلسطيني لإلعالم"وردا على سؤال مراسل 
تحدثت  " :أم أنه مجرد تلويح للضغط على فتح، قال أبو مرزوق) 21/12(الحركة الصحفي الثالثاء 

بأالمس إلى عزام الحمد وأخبرته بذلك صراحة بأنه لن يكون هناك لقاء مصالحة في ظل استمرار 
  " . يوم25الظروف الراهنة العتقال االخوة المضربين منذ 

إذا : "ولوح أبو مرزوق في حديثه بعدة خيارات، في حال واصلت فتح اعتقال أنصارها في الضفة، وقال
 األبواب واستمرت االعتقاالت في صفوف كوادرنا سنضطر إلى اتخاذ اجراءات بقيت المصالحة مغلقة

كثيرة بأيدنا، ليس فقط بالتعامل مع أبناء حركة فتح في غزة بالمثل ألننا ال نريد أن ننزل إلى هذا 
  ".المستوى، ولكن هناك ملف تبادل االسرى مع الكيان الصهيوني

 سجون السلطة على قوائم صفقة األسرى، وهذا المطروح أن يوضع المعتقلون في"وأوضح أن 
الموضوع من الممكن أن يكون احد الخيارات المطروحة في الوقت الحالي، فإن لم نستطع إخراج 

  ".المعتقلين في سجون السلطة، هناك طرف آخر يستطيع الضغط عليها لإلفراج عنهم
 حركة فتح محمد دحالن للدخول على كما كشف عن رفض حركته مقترحا تقدم به قائد التيار الخياني في

  ".حيث ادعى أنه الرجل االقدر على إبرامها"خط المصالحة 
ال " وتوقع ابو مرزوق أن يكون العام القادم هو العام الذي سيتم به حسم صفقة تبادل االسرى، وقال 
طف يمكن ألي فلسطيني أن يغض الطرف عن قضية االسرى، ونحن في حركة حماس بلغت عمليات الخ

واالسر لجنود صهاينة من اجل اخراج اخوانا من االسر اكثر من ثالثين عملية وليس اخراها عملية 
  ".التأخر بصفقة شاليط ألننا نريد أن نخرج العدد االكبر"، وأوضح أن "شاليط

عن تلويح االحتالل بحرب جديدة على قطاع غزة، قال حماس اليوم اقوى بعشرات المرات منها في وقت 
  .ان الصهيوني السابق، والمقاومة جاهزة للرد على أي حماقة صهيونيةالعدو

 ووصف السلطة الفلسطينية بأنها تمثل مصلحة صهيونية مطلقة ال يمكن أن يقبل االحتالل بحلها، وقال 
إن السلطة حينما نشأت نشأت بمعادلة اقليمية ودولية وفلسطينية تخص فتح، وال يستطيع طرف من هذه "

  : ولالطالع على نص الحوار".يدا أن ينهي هذه التجربةاالطراف وح
-palestine.www://http

03D0tK45DloNn7s1bi2%rUxJEpMO9m46MDI87bcOd2%k7Qq6U=xyz?aspx.default/ar/info.info
lB6PAdZbQW7dI2bbVoHM2%biEdlNXXtBKMI2%f2%I2AUHbPziecfbnjbr892H2nGt12mBznfqbi
d3%fQE2%WPBWVID2nf2Q8fU2%UcxSKEI  

  22/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   لمرحلة من القتل والتصعيد"عنونة"تصريحات أشكينازي حول غزة : برهوم .14
عنونة ' حركة حماس ان اصدار اشكنازي تعليماته باستهداف عناصرها يمثل أكدت:  اشرف الهور-غزة 

  .'لمرحلة جديدة من التصعيد وتبنيا رسميا واعترافا واضحا بتكثيف الهجوم على غزة
ان حكومة االحتالل تعنون لمرحلة جديدة 'ناطق باسم حماس في تصريح صحافي وقال فوزي برهوم ال

من القتل والتصعيد ضد ابناء غزة بهدف تسخين الساحة وخلط االوراق، حتى تغطي على ازمتها 
الحقيقية الداخلية والخارجية بتعنتها امام كل الدول والمؤسسات المطالبة لحكومة االحتالل بوقف 

  .'ء العدواناالستيطان وانها
استمرار ضعف ووهن السلطة وغياب قراراتها الحازمة والفاعلة في مواجهة االحتالل 'واكد برهوم ان 

وعدوانه، واستمرار حالة الصمت العربي وغيابه كظهير للشعب الفلسطيني وغياب العدالة الدولية، 
، 'سطينيين ونزيف الدم في غزةواستمرار الدعم االمريكي للكيان الصهيوني يعنى مزيدا من الضحايا الفل

  .'كل تداعيات تفجير االوضاع'وحمل برهوم االحتالل 
  23/12/2010القدس العربي، لندن، 
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   المقاومة للرد على جرائم االحتاللداستعداتؤكد " القسام" .15

أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، جاهزيتها التامة لصد أية : غزة
وان صهيوني على قطاع غزة، معتبرة أن تصعيد االحتالل لعدوانه، يشير إلى نيته افتعال أزمة بغزة عد

وإن كان تقديرنا أنه في هذه الفترة غير قادر على شن حرب كبيرة لظروف "والتخطيط لحرب جديدة، 
  ".موضوعية

هذا ": "ز الفلسطيني لإلعالمالمرك"وقال أبو عبيدة الناطق باسم الكتائب، في تصريحٍ خاصٍ اأدلى به لـ
العدوان ضد قطاع غزة والذي يأخذ أشكاالً مختلفة عبر الغارات واالستهداف لبعض المجاهدين 
والمقاومين، والتهديد المستمر في تصعيد العدوان يؤشر على نية االحتالل افتعال أزمة بغزة، وواضح 

لعدوان على غزة، وهي محاولة للضغط جدا من خالل العدوان  أن االحتالل هو الذي يخطط للحرب ل
  ".علينا من جديد كما فعل في المرات السابقة

نقول إن هذه المحاوالت لن تخدم االحتالل ولن تربك المقاومة وأبناء شعبنا الفلسطيني ، فهذه "وأضاف 
صاعد هذه المحاوالت ستفشل والمقاومة الفلسطينية ستكون لها كلماتها وموقفها باتجاه االحتالل في حال ت

  ".الجرائم واالعتداءات
ما يتم نشره على لسان قادة العدو :"وبخصوص تصريحات العدو امتالك المقاومة أسلحة متطورة، قال 

الصهيوني العسكريين والسياسيين هي نوع من الدعاية اإلعالمية الصهيونية  التحريضية ضد غزة، وهذه 
سام  لم تعتد نشر ما لديها من عتاد إال عندما تستخدمه في المعلومات ال نستطيع التعليق عليه، فكتائب الق

  ".ميدان المواجهة
وشدد على أن كل المعلومات التي ينشرها االحتالل مشكوك فيها وعليها عالمات استفهام كبيرة، وندعو 

  .لعدم التسليم بها عندما يتم الحديث عبر التسريبات الصهيونية
تمتلكه المقاومة بسبب طبيعة مواجهتنا مع العدو، ولكني أؤكد أن نحن ال نستطيع أن نحدد  ما : "وقال

نحن من حقنا امتالك :"  العدو يحاول تضخيم قدرات المقاومة من أجل تبرير أي عدوان، مستطرداً
  ".الوسائل، رغم أن ما لدينا إذا قورن بما يمتلكه االحتالل ضعيف

  22/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  ظم قادة التيارات السلفية في غزة هم أعضاء سابقين في فتح وأجهزتها األمنيةمع: الجهاد .16
نفى خالد البطش القيادي في حركة الجهاد االسالمي، أن يكون اعضاء التيارات :  شهدي الكاشف - غزة

 السابقين في حركة الجهاد األعضاءالسفلية المسلحة الذين ينشطون في قطاع غزة حاليا، هم من 
، مؤكدا ان معظم قادة ومسؤولي الخط السلفي أو من ينتهجون هذا الفكر في قطاع غزة هم ياإلسالم

  .، التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباساألمنية األجهزةاعضاء سابقين في حركة فتح او في 
ود ظاهرة التيارات السفلية المسلحة المنتشرة في قطاع غزة، تع"وقال البطش في لقاء مع بي بي سي إن 

  ".لحالة االنقسام الداخلي، التي ساهمت كثيرا في انعاش حالة السلفية في فلسطين
نحن في الجهاد االسالمي لسنا ضد السفلية طالما ان شبابها ومجاهديها يقاتلون المحتل "وأضاف البطش 

  ".االسرائيلي، فاي بندقية ترتفع بوجه المحتل نحن نرحب بها
أي فصيل يقاتل اسرائيل سيكبر واي فصيل سيوجه "ات قال البطش إن وحول ازدياد نشاطات هذه الجماع

  ".سيضمحل) الفلسطيني(بندقيته الى الداخل 
إن الغرب والعدو : "وفيما يتعلق باالتهامات بوجود تيارات تنتهج فكر القاعدة في غزة قال البطش

مع الجميع على انه متطرف الصهيوني ال يفرق بين حماس أو الجهاد والسفلية الجهادية، هم يتعاملوا 
  ".وسلفي واصولي، وهذا امر ال يخفينا مطلقا
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نحن نعتبر اننا ابناء شعب واحد ولطالما ان العدو ال يفرق بيننا فيجب ان ال نفرق بين انفسنا "واضاف 
وحركة الجهاد حركة وحدوية تسعى لتجميع الشمل الفلسطيني، ففي الوقت الذي قبلنا فيه وجود حزب 

  ".لجبهة الشعبية بأفكارها الماركسية فكيف ال نقبل بوجود تيار اسالمي سلفيالشعب وا
وبشأن ما أشيع من أن التيارات السفية تجمع عناصرها من تنظيمات اخرى من بينها حركة الجهاد 

هذا الكالم ليس دقيقا وال اريد ان اخوض فيه، فمعظم الشباب من "االسالمي وحماس أوضح البطش أن 
ط السلفي او من هم يتبنون هذا الفكر هم في االساس من ضحايا االنقسام، وكانوا سابقا في مسؤولي الخ

االجهزة االمنية وبعضهم من أبناء حركة فتح او تنظيمات اخرى وقد رأو أن العودة الى غزة والعمل من 
نحن نرحب بهم واذا طالما هم يقاتلون اسرائيل ف"وقال إنه  ".غزة يتم فقط عبر التيار االسالمي أو السلفي

وقال البطش حول مدى استعداد  ".قاتلوا غير المحتل فلن يكون هناك ترحيب بهم في الشارع الفلسطيني،،
نحن اعلنا ومنذ زمن طويل ان حركة " للتعاون مع التيارات السفلية ضد اسرائيل اإلسالميحركة الجهاد 

ن، وأن اي بندقية سترتفع في وجه اسرائيل  والوطنيياإلسالميينالجهاد االسالمي هي ساحة لقاء لكل 
  ".نحن ال نمانعها وال نعارضها واذا لزم االمر ان نقدم العون فنحن ال نمانع
  22/12/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
   وقاموا بتحسين القدرة العسكرية لحماس والفصائل غزة ىإلخبراء عسكريون وصلوا ": هآرتس" .17

 وصلوا الى قطاع -اليوم الخميس أن خبراء من ايران وسوريا " هأرتس" ذكرت صحيفة :القدس المحتلة
قاموا بتحسين القدرة العسكرية والقتالية المتنوعة لدى فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسهم -غزة 

عادة والجهاد االسالمي، زاعمة إلى أن ذلك جزء من عملية شاملة إل" حماس"حركة المقاومة اإلسالمية 
  .بناء قوة الفصائل التي تم تدميرها في عدوان الرصاص المصبوب

وأكدت الصحيفة أن العشرات من عناصر المقاومة تلقوا تدريبات في كل من لبنان وسوريا وايران على 
 وذلك خالل العامين الماضيين منذ هجوم الرصاص المصبوب في القطاع، –تشغيل وسائل قتالية مطورة 

  .اع مزودين بالخبرة القتالية وقاموا بدورهم بتدريب عناصر أخرى في نفس المجاالتوأنهم الى القط
وحملت الصحيفة الحكومة المصرية مسؤولية استمرار عمل األنفاق  حتى اليوم لسهولة خروج ودخول 

  .خبراء من والى القطاع عبر األنفاق تحت رفح عبر مصر ومن هناك الى دول أخرى
حتالل االستخباراتية ما زالت عملية تعاظم قوة حركة حماس على أشدها، وبحسب تقديرات جيش اال

  .مؤكدين أن الحركة ليست معنية حاليا بتصعيد الوضع ضد اسرائيل
 التي كانت تمثلت قبل نحو اسبوعين -وأشارت الصحيفة إلى ان تحسين قدرة حماس الصاروخية 

 ستلزم الجيش بإعادة التموضع –) كورنيت(ع بإصابة دبابة ميركافا بصاروخ ذكي مضاد للدروع من نو
 كيلومرات 5حتى في مناطق بعيدة عن السياج الحدودي علما بأن مدى هذا النوع من الصواريخ يبلغ 

  .ونصف الكيلومتر
ان فرقة غزة العسكرية تدرس من بين عدة احتماالت احتمال غرس أحراش قرب " ):هأرتس(وقالت 

  ".وعات الصاروخية الحمساويةقطاع غزة لحجب الرؤية عن المجم
  22/12/2010وكالة سما اإلخبارية، 

  
  محايدون ومقاومون: علي بركة ممثل حماس الجديد في لبنان .18

يصل علي بركة إلى مسؤوليته الجديدة كممثل لحركة حماس في لبنان، في أيام التوجس : جهاد بزي
ابن الرابعة واألربعين ليس جديداً على . اميالفلسطينية من الداخل اللبناني وتداعيات ما بعد قراره االته

هو ما زال المسؤول السياسي في الحركة، وهذه مسؤولية توكل . المشهد الفلسطيني اللبناني بالطبع
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والحركة أضافت إلى حقيبة ابن الصفورية في الجليل حقيبة تمثيلها وقد أثقلها أسامة حمدان، . باالنتخاب
  . اآلن للعالقات الدولية في الحركةرجل الحركة الالمع الذي يتفرغ 

حقيبتان إذاً للمولود في مخيم البرج الشمالي في صور، والذي أطلق االجتياح اإلسرائيلي في العام 
إلى فلسطين معتقالً لشهر، ثم رده إلى » فأعاده«، نشاطه السياسي وهو بعد في السادسة عشرة، 1982

دها، سينطلق طالب ثانوية رسمية في صور في حراك على بع. بلد اللجوء معتقالً لشهر آخر في أنصار
وهو، كما الكثر من كوادر الحركة في لبنان، وجد في . احتكاك بالحراك اللبناني الجنوبي ضد إسرائيل

وفي التسعينيات . 1985طرفاً يعبر عنه عقائدياً، فبكر في االنتساب إليها، في العام » الجماعة اإلسالمية«
اآلخذة بالتوسع بين الفلسطينيين في لبنان، وما كان الجمع » حماس«وفي » لجماعةا«كان ناشطاً في 

  . الواحد» اإلخوان المسلمين«ليفسد في الود قضية بين حركتين إسالميتين خارجتين من نبع 
، وما زال، غير أن االشتراكات التنـظيمية بين الطرفيـن »الجماعة«و» الحركة«والود سيستمر بين 

  . 2001 العام سـتنتهي في
حمل الحقاً إجازة في التاريخ من (بركة الذي أنهى ثالث سنوات في كلية العلوم في الجامعة العربية 

، درس الرياضيات جنوباً في ثانوية كفردونين وفي الثانوية الجعفرية في صور، إلى أن )الجامعة اللبنانية
، حينها ترك التدريس والجماعة معاً، وهو 1998في العام » حماس«انتقل إلى بيروت مسؤوالً سياسياً لـ

  . بالتكليف والتشريف إذا كان من حركة مقاومة مقاتلة«عمل يختصره . مذّاك يعمل في حماس
بقاء الفلسطينيين في : هذه نبذة، ال بد منها، يمر عليها بركة سريعاً، ليتحول إلى بيت القصيد السياسي

. مبرر بالطبع» حماس«هاجس . ل بعد صدور القرار االتهاميلبنان على الحياد في االزمة التي قد تط
 الف فلسطيني من وادي الزينة الى الغازية، وعين الحلوة أكبر تجمع بشري فلسطيني في 120هناك «

وإذا كانت . من مصلحة اللبنانيين والفلسطينيين أن يكون هذا الجسم الكبير محايداً. يقول بركة» لبنان
في لبنان مرتاحة » حماس«على أساسية هذا الحياد، واذا كانت قيادات » فتح«مع متفقة تماماً » حماس«

ال تريد توريط أي فلسطيني في أي فتنة » حماس«، ومتفاهمة معها، فإن »فتح«إلى القيادة الجديدة لـ
  . محتملة، بخاصة في صيدا وعين الحلوة، حيث التوتر السياسي يأخذ منحى متصاعداً في اآلونة االخيرة

على االطراف الصيداوية التي تجاوبت كلها، بحسب بركة، مع هذا » حماس«هذا كان عنوان جولة 
  . الطرح

ال دخل للفصائل بتسليح أفراد فلسطينيين وهي ترفض مجتمعة التدخل في االزمة، لكن «وهو يقول إن 
نحن «: بالنقطة الساخنةفي ما يصفه » هناك أفراداً خارج المخيمات وال نعلم ما اذا كانت تُسلح متابعاً

  . » آذار اننا نرفض تسليح فلسطينيين وتنظيمهم في صفوف أحد14 وقوى 8أبلغنا قوى 
متفقة «كأخ أكبر، فهي كما يقول بركة، » حماس«أما القوى االسالمية في عين الحلوة، التي تنظر إلى 
ف اللبناني سياسي وليس وقد أكد لها ان الخال» على ضرورة تحييد المخيم وعدم التورط في أي فتنة

وأكدت له انها لن تطلق النار على أي جبهة تقاتل إسرائيل، كما تعهدت بعدم التورط مع أي . مذهبياً
  . طرف لبناني والبقاء على الحياد

يكون «بذلك، . على المشهد اللبناني» حماس«من هاجس الحياد، ومع المقاومة ضد اسرائيل، تطل 
نحن لسنا طائفة وال . وهو ضمانة لوحدة لبنان ومقاومته. لبلد وليس العكسالفلسطيني عامل استقرار ل
لذلك، نحن نعمل من أجل كسب الجميع من أجل قضيتنا المحقة، لذا نحن . مذهباً، بل شعب ذو قضية

  . »ضمانة للسلم االهلي
ب أعاصير ، حاول الفلسطينيون ما استطاعوا تجن2005 شباط 14في االزمة اللبنانية المستمرة منذ 

  اكتووا، وما زال . اللبنانيين العاتية، ومن حيث لم يحتسبوا، تلقى مخيم نهر البارد تلك الضربة الهائلة
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علي بركة . ترى مسؤوليهم اآلن ينفخون على وجه اللبن اللبناني. المصير المؤجل لهذا المخيم يكويهم
  .  الفلسطينيين واللبنانيين معاً، ليس لبناً بارداًينفخ على اللبن، الذي لسوء حظ. واحد ممن يفعلون هذا حالياً

  23/12/2010السفير، بيروت، 
  

   ترفضان العودة للمفاوضات قبل وقف االستيطان"الشعبية"فتح و .19
رفضت حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أية محاولة لدفع المفاوض :  صالح جمعة-القاهرة 

وأكدتا في بيان صدر عن اجتماع مشترك . وقف الشامل لالستيطانالفلسطيني للعودة للمفاوضات قبل ال
في القاهرة، ضرورة طرح قضايا الصراع كافة أمام المحافل الدولية، بما فيها مجلس األمن واألمم 

  .المتحدة
وشدد الجانبان على التمسك بالبرنامج الوطني الفلسطيني وإعالن االستقالل الذي أقر في الجزائر عام 

ؤكد حق الشعب الفلسطيني في النضال والمقاومة، وبكل األشكال المتاحة من أجل إنهاء ، وي1988
االحتالل، وممارسة حق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على جميع األراضي المحتلة 

  .194، وعاصمتها القدس، وعودة الالجئين إلى وطنهم وفقا لقرار األمم المتحدة رقم 1967عام 
  23/12/2010الشرق األوسط، لندن، 

    
   تجاه االستيطانفتح تطالب المجتمع الدولي بموقف حاسم .20

موقف حاسم وفعلي «طالب الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي، أمس، المجتمع الدولي بـ :رام اهللا
ته التي اعتبرت وطالب المجتمع الدولي بتأكيد قرارا. »من االستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس

الصمت الدولي يشجع إسرائيل على االستمرار في عبثها «: وأضاف أن. االستيطان مخالفا للقانون الدولي
  .»باألمن والسلم الدوليين

وشدد القواسمي على أن االستيطان جريمة وتمييز عنصري الهدف من توسيعه هو قتل حل الدولتين 
هيومن رايتس «، مشيرا إلى تقرير المنظمة الحقوقية األميركية وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

وإضافة لالستيطان هناك أساليب أخرى لتهويد القدس تتركز في  .الذي أكد هذه الحقائق قبل أيام» ووتش
سحب الهويات وهدم المنازل والتضييق على العرب في المدينة المقدسة عبر الضرائب وغيرها من 

  .لى الرحيلاإلجراءات إلرغامهم ع
  23/12/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
  مقاطعة حماس لجوالت المصالحة يؤكد هدف حملتها المفتعلة: فتح .21

قال المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف، إن إعالن حماس، الذي جاء على لسان موسى أبو : رام اهللا
بأن هدف حماس من ' فتح'، يؤكد صحة ما قالته 'فتح'مرزوق، حول عدم عقد لقاء المصالحة مع حركة 

  .حملتها األخيرة المفتعلة ضد الحركة هو تخريب جهود المصالحة
وأضاف عساف، في بيان صادر عن مفوضية اإلعالم والثقافة بالحركة، أنه في الوقت الذي تقوم فيه 
إسرائيل بارتكاب جرائمها اليومية ضد الشعب الفلسطيني، وتحديدا في قطاع غزة، فإن حماس تفرض 

دنة مع إسرائيل من جانب واحد ومجانية للحفاظ على رؤوس قياداتها، وبالمقابل تشن حربا مفتوحة ه
  .والسلطة الوطنية وكأنها أصبحت العدو الوحيد لها' فتح'على حركة 

وأكد أن هذه الحمالت المشبوهة التي تقوم بها حماس تحرف األنظار عن جرائم إسرائيل بحق أهلنا في 
   شهيدا ومئات الجرحى، وذلك للتغطية 12كان محصلتها خالل الشهر الجاري فقط قطاع غزة والتي 
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على عجز حماس وتواطئها في حماية حدود إسرائيل على حساب القضية الوطنية ومعاناة أهلنا في قطاع 
  .غزة

  23/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   الشهر القادم األولىلحركة لعقد دورة اجتماعاته مركزية فتح تدعو المجلس االستشاري ل .22
 بأن امين سر اللجنة األربعاءالقدس العربي "اكدت مصادر مطلعة داخل فتح لـ : وليد عوض-رام اهللا 

 المجلس االستشاري لحركة فتح لعقد ألعضاء ماهر غنيم وجه دعوات أبوالمركزية لحركة فتح 
  . من الشهر القادماألول األسبوعينية في اجتماعهم االول في مقر الرئاسة الفلسط

 قياديا في الحركة بعضهم من المسؤولين 51 المصادر بأن المجلس االستشاري المكون من وأوضحت
السابقين الذين فشلوا في انتخابات المؤتمر العام السادس سيعقد دورة اجتماعاته االولى في مقر الرئاسة 

واشارت المصادر الى أن الدعوات الموقعة باسم ابوماهر غنيم  .م من الشهر القاد7-5برام اهللا ما بين 
نائب القائد العام وجهت لجميع اعضاء المجلس االستشاري تدعوهم للحضور وتبلغهم بموعد عقد 

  .االجتماع االول
لقدس العربي االربعاء وطلب عدم ذكر اسمه كونه غير لواكد عضو في المجلس الثوري لحركة فتح 

 عن هذا االمر بأن االستشاري يضم جميع اعضاء اللجنة المركزية السابقة للحركة اضافة مخول بالحديث
  .العضاء من المجلس الثوري السابق

 عضوا 51وكانت أمانة سر المجلس الثوري للحركة اشارت إلى أن المجلس االستشاري المكون من 
وري السابق، وكفاءات حركية يضم أعضاء اللجنة المركزية السابقين وعددا من أعضاء المجلس الث

  .أخرى
وعلمت القدس العربي بأن قائمة اسماء اعضاء المجلس االستشاري تضم الى جانب القدومي عضو 

 قريع وهاني الحسن ألحمد إضافةاللجنة المركزية السابق محمد جهاد الذي يعيش كذلك في الخارج 
ر الوزير ومحمد صبيح مساعد االمين واللواء نصر يوسف وحكم بلعاوي وعبد اهللا االفرنجي وانتصا

العام في جامعة الدول العربية، واحمد عبد الرحمن ونبيل عمرو وصالح التعمري عضو المجلس 
  .الثوري السابق وغيرهم من قادة فتح

  23/12/2010القدس العربي، لندن، 
  

  ممثلو فصائل يطالبون بإعادة ترتيب الوضع الداخلي بعد فشل المفاوضات: غزة .23
طالب سياسيون وممثلون عن فصائل بإعادة ترتيب الوضع الداخلي بعد وصول  : سعد اهللاعيسى

  .المفاوضات إلى طريق مسدود واستمرار التعنت اإلسرائيلي
وأكد المتحدثون في كلمات لهم خالل مؤتمر نظمه تحالف السالم امس، في غزة حول خطورة المرحلة 

تعنتة والموقف األميركي السلبي، وشددوا على أهمية المزج بين والتحديات نتيجة المواقف اإلسرائيلية الم
  .المفاوضات والمقاومة

وفي تعقيبه على طبيعة المرحلة الحالية والخروج من األزمة الراهنة، أكد مفوض العالقات الوطنية في 
للقضية حركة فتح الدكتور صالح أبو ختلة أن الورقة المصرية هي مفتاح الوصول إلى الحلول المجدية 

  .الوطنية وإعادة اللحمة وإنهاء االنقسام، مشدداً على أهمية أن يقدم الجميع التنازالت كي تتم المصالحة
وقال أبو ختلة إن هناك حراكاً محلياً من أجل دفع عملية المصالحة وإنهاء االنقسام، الفتاً إلى إقامة 

  .لجبهة الشعبية من أجل ذلكوا" فتح"وجلسات بين " حماس"و" فتح"جلسات حوار ثنائية بين 
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جاهزة النتخابات رئاسية وتشريعية، مشيراً إلى أن الحركة ال تقبل المحاصصة وال بديل " فتح"وقال إن 
وأكد أبو ختلة أن المفاوضات جزء من النضال الوطني، مشدداً على أهمية . لديها عن الشراكة السياسية

  .للمفاوضاتالدعم العربي والدولي للموقف الوطني بالنسبة 
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية محمود خلف إن األساس من وجود الحكومة 
اإلسرائيلية استمرار االستيطان مع البدء في مفاوضات مع الجانب الفلسطيني، فهي تمارس ابتزازاً على 

  .ل التعهدات األميركيةكل المستويات الدولية والعربية والداخلية الفلسطينية، لذلك رفضت ك
وأوضح خلف أن إسرائيل تريد خوض المفاوضات دون الوصول إلى نتائج كما حصل في المفاوضات 

 عاما بعد 15 إلى 10السابقة في أوسلو، الفتا إلى أن الواليات المتحدة تطرح اتفاق إطار يستغرق من 
  .رفض إسرائيل تجميد االستيطان مقابل المفاوضات

كن أن نخوض مفاوضات دون وجود مقومات تعزز مواقف المفاوض، وال يمكن أن تكون وقال إنه ال يم
هناك مقاومة دون مفاوضات فكل منهما تكمل األخرى، مضيفا إن المفاوضات دون مرجعية وتحديد أفق 

  .زمني وجدول أعمال يحمل قضايا الحل النهائي ستصبح عبثية وال داعي لخوضها
اسي لحزب الشعب وجيه أبو ظريفة أن الموقف العربي الفلسطيني تراجع بدوره، أكد عضو المكتب السي

بشكل كبير نظراً لألزمات في الشرق األوسط، الفتاً إلى أن الوطن العربي يعاني من استئصال سياسي 
  .وجغرافي

وأضاف إن المفاوضات ال يمكن أن تأتي بنتائج دون العودة للمقاومة الناجحة، مؤكداً أن حزب الشعب 
  .تلك خيار المقاومة حتى تحرير األرض وإقامة الدولة وعاصمتها القدسيم

بدوره، قال صالح أبو ركبة عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية إن الوضع الفلسطيني في 
وأوضح أن حكومة . حالة ارتباك شديدة، مؤكدا أن القضية الفلسطينية تتجه نحو التعقيد وليس الحلول

ال تريد أن تصل مع الشعب الفلسطيني إلى اتفاق شامل، معلالً ذلك باستمرار التهويد والقتل في نتنياهو 
  .األراضي الفلسطينية

وفى ملف المصالحة أوضح أبو ركبة أن استمرار االنقسام يعني مواصلة المفاوضات الفلسطينية 
  .اإلسرائيلية ومالحقة المقاومة في الضفة

ت السياسية سواء في غزة أو الضفة، معتبرا أن ذلك عار على الشعب واستنكر استمرار االعتقاال
  .الفلسطيني نتيجة الصمت القائم تجاه ذلك

  23/12/2010األيام، رام اهللا، 
  

  حماس تتهم السلطة باعتقال خمسة من أنصارها بينهم نجل نائب أسير .24
جهزة األمنية التابعة األ نسخة من" قدس برس" اتهمت حركة حماس في بيان مكتوب وصل :رام اهللا

، باعتقال خمسة من أنصارها في محافظتي الخليل ونابلس، )جناح الضفة الغربية(للسلطة الفلسطينية 
  .بينهم نجل النائب األسير نايف الرجوب الذي اعتقل من قبل قوات االحتالل مؤخراً

  22/12/2010قدس برس، 
  

  جن نفحة على اإلنترنتامتعاض إسرائيلي من نشر صور حفل انطالقة حماس في س .25
عبرت مصادر إعالمية إسرائيلية عن امتعاضها من نشر صور الحتفاالت أسرى حركة : القدس المحتلة

  .حماس في السجون اإلسرائيلية في تحد واضح إلدارة السجون اإلسرائيلية
وذكرت صحيفة معاريف اإلسرائيلية أن أسرى حركة حماس في سجن نفحة تحدوا جميع اإلجراءات 
واحتفلوا بذكرى انطالقة حركتهم ونشروا فليمي فيديو لالحتفال على أحد مواقع االنترنت بعد تهريبها من 

على األقل يحمالن هواتف مزودة " المصورين"ويتضح من خالل التصوير أن اثنين من , السجن
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 حماس وأوضحت الصحيفة أن التصوير أظهر أن نشطاء .بكاميرات عدا المصور الذي يوثق االحتفال
حيث أن الغرفة الواسعة التي اصطف فيها عشرات , في السجن قد استعدوا فترة طويلة لهذا االحتفال

وعلى الجانبين صور مرسومة لقادة , مزينة بقطعة قماش بيضاء كبيرة وعليها كلمة حماس, األسرى
بل وقد وضعوا على , حماس الذين اغتالتهم إسرائيل الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي

  . وكلمة حماس بشكل متأللئ23القماش الرقم 
  23/12/2010وكالة سما اإلخبارية، 

  
   إسرائيلية ضد غزة إذا لم يتوقف إطالق الصواريخبحربمريدور يهدد  .26

من أن » حماس«حذر نائب رئيس الحكومة اإلسرائيلية دان مريدور حركة :  أسعد تلحمي–الناصرة 
التي شنتها قبل عامين » الرصاص المسبوك«فيذ عملية عسكرية على غرار عملية تضطر إسرائيل إلى تن

في حال تواصل قصف جنوب إسرائيل بالقذائف الصاروخية من القطاع، وقال إن إسرائيل لن تسلّم 
  .»بين الفينة واألخرى«بوضع يتم إطالق القذائف على جنوبها 

من أجل منع منظمات » ال تقوم بعمل كاف» «سحما«وتابع في حديث لإلذاعة اإلسرائيلية أمس أن 
. »نحن نرى فيها المسؤولة عن ذلك بحكم سيطرتها على القطاع«أخرى من قصف البلدات اإلسرائيلية، و

وأضاف إن إسرائيل ستواصل الرد فوراً وبصرامة على أي إطالق للقذائف، مثلما فعلت في األيام 
  .مع القطاعاألخيرة إلى أن يسود الهدوء التام الحدود 

الرصاص (لكن تلك العملية «وقال مريدور إن الحرب األخيرة على القطاع حققت الردع المطلوب 
لم تحل المشكلة ولم تنته الحرب بدحر حماس، كما لم ننجح في إعادة الجندي األسير في ) المسبوك

ستخباراتية والهجومية ، وهذا ما يستوجب برأيه مواصلة االستعدادات الدفاعية واال»القطاع غلعاد شاليت
وزاد أن إسرائيل . »وعلى الجيش اإلسرائيلي أن يكون مستعداً للسيناريوات المختلفة«لمواجهة أي طارئ 
عملنا مع مصر من أجل تخفيف حدة هذه الظاهرة، لكن نجاحنا لم يكن «، و»حماس«منتبهة لحملة تسلّح 

وآالف الصواريخ والقذائف الجاهزة لإلطالق في حال ، مضيفاً أن الحركة تمتلك اليوم أسلحة قتالية »تاماً
» حماس«وتابع إن إيران وسورية وجهات أخرى تواصل كل الوقت إمداد . اندلعت مواجهات عنيفة

ونحن نخوض معركة بعض جوانبها مكشوف وآخر خفي لمنع تهريب األسلحة، لكن ما من «باألسلحة 
نا ذلك من خالل اختراق صاروخ كورنيت المتطور شك أن القطاع يشكل تهديداً على إسرائيل، ورأي

لسنا في وضع ال سلم وال حرب مع حماس، إنما هناك أخطار «: وأضاف. »إحدى الدبابات المدرعة
  .»محدقة علينا أن نكون جاهزين لمواجهتها

ا من وإذا حافظ الطرف اآلخر على الهدوء، فم«وختم قائالً إن إسرائيل ليست معنية بالبدء بعمل عدواني 
ومن جهتنا نقوم بما يلزم من اجل أن يدفع من يخرق هذا الهدوء ... داعٍ لمثله، ونرجو أن يتحقق الهدوء 

مسؤولة بغض النظر عن هوية الجهات التي تطلق » حماس«، مكرراً أن إسرائيل ترى في »الثمن
  .»ونرجو أن ال نعود لنسخة ثانية من الرصاص المسبوك«القذائف، 

  23/12/2010، الحياة، لندن
  

  بيرتس يدعو للتعامل بصرامة مع صواريخ غزةعمير  .27
دعا وزير جيش االحتالل اإلسرائيلي السابق النائب العمالي عمير بيرتس، إلى ضرورة تعامل الجيش 

  . بصرامة مع ظاهرة إطالق صواريخ دقيقة من غزة
بيع قرارها الخاص بنشر ستتخذ بعد عدة أسا) إسرائيل(وأعرب عن اعتقاده بأن الجهات المختصة في 

ووصف . الرامية إلى اعتراض صواريخ قصيرة المدى على حدود قطاع غزة" القبة الحديدية"منظومة 
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بيرتس، حسب ما نشرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة، هذه المنظومة بأحد المكونات األساسية ألنظمة 
  . الدفاع اإليجابي اإلسرائيلية

  22/12/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  يغادر القاهرة بعد كشف شبكة التجسس" إسرائيل"سفير  .28
بصحبة زوجته " تل أبيب"عائدا إلى " إسرائيل"غادر العاصمة المصرية القاهرة، أمس، سفير : )د ب أ(

وأنهى السفير إجراءات سفره على طائرة العال  .عقب اإلعالن عن قضية التجسس في مصر 
 دقيقة بصالة كبار الزوار قبل صعوده إلى 40وانتظر أكثر من " بيبتل أ"المتجهة إلى " اإلسرائيلية"

  . الطائرة 
  23/12/2010، الخليج، الشارقة

  
  وزارة الدفاع ميزانية على الموازنة بعد تصاعد الخالف حول التصويتتأجيل : "إسرائيل" .29

رى بين وزارة كما في كل عام، وعلى مقربة من موعد إقرار الميزانية، ينشب الصراع مرة تلو األخ
  . المالية والجيش اإلسرائيلي حول حصة األخير

ولكن في هذا العام أكثر من سواه دخلت على خط هذا الصراع وزارات اجتماعية، كالتعليم أو الرفاه 
ومن المعلوم أن حصة الجيش اإلسرائيلي وأذرع األمن األخرى من كعكة الميزانية . االجتماعي

وفي الغالب ينشب الصراع على خلفية عجز وزارة المالية عن تغطية . اييساإلسرائيلية عالية بكل المق
  . احتياجات اجتماعية أو تطويرية ذات طابع مدني، في حين يتمتع الجيش بأولوية ويطالب بالمزيد

 مليارات شيكل لمدة عامين على الميزانية العسكرية التي 6وتطالب المؤسسة العسكرية بزيادة قدرها 
، التي قدمت للكنيست، قد شملت ميزانية 2011وكانت الميزانية العامة للعام . بعة أشهرأقرت قبل أر

 3،3أكثر من ( مليار شيكل 12،75ضمنها )  مليار دوالر20أكثر من ( مليارات شيكل 54،2دفاع بقيمة 
 10ة وكانت وزارة الدفاع قد طالبت بزياد. هي قيمة المساعدات العسكرية األميركية) مليارات دوالر

  . مليارات شيكل، ووافقت في النهاية على أربعة، وعادت قبل إقرار الميزانية للمطالبة بستة مليارات
وفي ظل الخالف المتصاعد تم أمس وقف عمل لجنة ميزانية الدفاع في الكنيست، إثر إبالغهم بأن رئيس 

وبحسب . 2011العسكرية للعام الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع توصال إلى اتفاق حول الميزانية 
 من 2011أعضاء في الكنيست فإن االتفاق يقوم على األغلب على منح زيادة للجيش مع مطلع العام 

وقد سبق لحكومة نتنياهو أن فعلت الشيء . 2010أموال ال يتم إنفاقها على مشاريع كانت مقررة للعام 
  . 2010ذاته في العام 

ن في الكنيست شاؤول موفاز قد دعا أمس إلى زيادة الميزانية وكان رئيس لجنة الخارجية واألم
ومع ذلك قال . 2012ـ2011 مليارات شيكل يطالب بها في ميزانية العامين 6العسكرية، ومنح الجيش 

، رافضا ادعاء وزارة المالية بأن أي زيادة يجب »محظور المساس بالميزانيات االجتماعية«موفاز أنه 
  . الوزارات األخرىتمويلها من ميزانيات 

عموما، وبسبب عدم االتفاق النهائي حول ميزانية الدفاع، تأجل التصويت على الميزانية العامة في لجنة 
وكان من المقرر أن يجري التصويت أمس، إال أن الخالف حول الميزانية العسكرية . المالية في الكنيست

  . أعاق ذلك
  23/12/2010، السفير، بيروت
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   المعتقل خطط للتفجير داخل األقصىاليهودي ":الشاباك" .30
كشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن أن المستوطن الذي كان ينوي القيام بعملية : محمد جمال-القدس 

تفجير داخل المسجد األقصى االثنين الماضي وجرى اعتقاله، هو متطرف يهودي من أصل يمني يتبع 
  .ا لالستيالء على المنازل الفلسطينية في القدس المحتلةالتي تسخر كل جهده) عطرات كوهنيم ( مدرسة 

وكان القسم اليهودي في جهاز الشاباك أصدر تحذيرا بأن المتطرف اليهودي يتجول في البلدة القديمة 
  .ويحمل كمية من المتفجرات ينوي المساس بالمسجد األقصى المبارك

ه يعاني من مشاكل نفسية، وقد تم تحويله إلى وادعى جهازا الشرطة والشاباك بعد التحقيق مع المتهم أن
  .مستشفى أمراض نفسية لتلقي العالج

  23/12/2010، الشرق، الدوحة
  

  "معطف الريح"منظومة  أجرى تجربة ناجحة ل االسرائيليلجيشا :اإلذاعة العبرية .31
ختبار  ذكرت اإلذاعة العبرية أن جيش االحتالل اإلسرائيلي أجرى مساء أمس تجربة ناجحة ال:القدس

  . التي تعترض صواريخ مضادة للدروع) معطف الريح(منظومة 
وأفادت اإلذاعة أنه تم إطالق صاروخ تدريبي مضاد للدروع ال يحمل رأسا حربيا متفجرا على دبابة 

جلس في داخلها أفراد طاقم الدبابة وذلك عندما كانت الدبابة تتحرك من ) 4ميركافا (مأهولة من نوع 
المركبة على الدبابة قامت برصد الصاروخ وتصدت له أثناء ) معطف الريح(منظومة مكان آلخر، وأن 
  . تحليقه في الجو

وأكد ضابط إسرائيلي كبير انه تم إجراء هذه التجربة تحت ظروف مشددة من األمان والسالمة بحيث لم 
 ألي خطر –ي عليها  الذين جلسوا بداخلها اثناء إطالق الصاروخ التدريب-يتعرض افراد طاقم الدبابة 

  . مطلقا
ومن الجدير بالذكر أن عائالت الجنود توجهت بطلب الى رئيس أركان الجيش غابي اشكنازي في مطلع 

بواسطة إطالق صاروخ حي على دبابة ) معطف الريح(هذا األسبوع احتجاجا على النية الختبار منظومة 
  .  من صاروخ حي على الدبابة المأهولةمأهولة وإثر هذا االحتجاج تقرر إطالق صاروخ تدريبي بدال

وتقرر في أعقاب التجربة مساء أمس ان يتم نشر الكتيبة المدرعة الوحيدة بالجيش المزودة بمنظومة 
 المدرع الذي 401 في لواء 9على حدود قطاع غزة في الشهر المقبل، وهي الكتيبة رقم ) معطف الريح(

  .اجرى مساء أمس التجربة المذكورة
  23/12/2010، ما اإلخباريةوكالة س

  
   تخشى قيام حماس باستهداف خط سكة الحديد القريب من غزة"اسرائيل" .32

 عقد مسئولون إسرائيليون وضباط كبار في جيش االحتالل اإلسرائيلي، اجتماعا عاجال، لبحث :وكاالت
طاع غزة، ضد تحصين السكة الحديدية المتجهة نحو مدينة بئر السبع، والتي تمر بالقرب من حدود ق

  . صواريخ فصائل المقاومة الفلسطينية
وبحسب إذاعة جيش االحتالل، فإن السكة الحديدة بنيت منذ اللحظة األولى وفقًا لمعايير األمن والسالمة، 
نظراً لمرورها قرب غزة، لكن الجيش يعتقد أن حماس ستحاول استهداف السكة، مما يستدعي رفع 

اح أنفاق محصنة وآليات أخرى من شأنها أن توفر األمن للمسافرين مستوى التحصين، من خالل افتت
  . على متن القطار

وترى قيادة جيش االحتالل أن صواريخ المقاومة التي أدت إلى إصابة عدد من اإلسرائيليين، لن تؤدي 
في حال حصل ذلك، فإن األمر يستدعي مواجهة جديدة في "إلى تصعيد خطير خالل فترة قريبة، ولكن 

  ". قطاع غزة، يكون فيها الرد اإلسرائيلي قاسياً للغاية
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فصائل المقاومة حصنت نفسها جيداً، وتعاظمت قوتها بالفترة "إن : وقال مصدر مطلع في جيش االحتالل
، مشيراً إلى أن صاروخ "األخيرة، وبخاصة حماس التي يتدرب مقاتلوها على يد خبراء إيرانيين

  . ابة اإلسرائيلية واخترقها خير دليل على ما يجري في القطاع المحاصرالكورنيت الذي أطلق صوب الدب
وفي سياق متصل، أفادت إذاعة جيش االحتالل، أن الجيش سيبدأ بحماية دباباته المنتشرة في محيط قطاع 

  . غزة بواسطة نظام مضاد للصواريخ
عته مجموعة رافاييل ووفق اإلذاعة، فمن المفترض أن يسمح النظام المضاد للصواريخ الذي صن

  ".كورنت"اإلسرائيلية المتخصصة في مجال التسلح، بحماية الدبابات ضد صواريخ 
  22/12/2010، موقع فلسطين أون الين

  
   على حقول الغاز في المتوسطبحربتلوح " إسرائيل" .33

ممة ، أمس، بحرب على جبهة حقول الغاز في البحر األبيض المتوسط، قائلة إنها مص"اسرائيل"لوحت 
، سواء في مواجهة لبنان أو أي بلد آخر، عن حقول الغاز الواعدة جدا "بكل ما يلزم من قوة"على الدفاع 

ويتعلق األمر . المكتشفة في المتوسط التي يمكن أن تؤمن لها استقالالً في مجال الطاقة للمرة األولى 
 حقل تامار قبالة مرفأ حيفا بثمانية وقدر احتياطي. بحقلين بحريين اكتشفا مؤخراً هما تامار ولفياتان 

يمكن ان يبلغ الضعف ويضمن "مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في حين أن احتياطي لفياتان 
. ، بحسب ما قال وزير ما تسمى البنى التحتية عوزي النداو " عاما25ًلمدة " اسرائيل"توفير استهالك 

. لتي جرت بحقل لفياتان في األسابيع القليلة المقبلة واضاف أنه سيجري االعالن عن نتائج التجارب ا
ونحن على استعداد للتعاون في مثل هذا . يمكن أن تصبح مصدراً للغاز إلى أوروبا " إسرائيل"وتابع ان 

ان كل مطالب لبنان ال أساس لها "وزعم . المشروع مع مستثمرين أجانب وأيضا مع اليونان وقبرص 
تعرف كيف تدافع  " اسرائيل"وقال بعجرفة إن " . قتصادية ولجهة رسم الخرائطمن النواحي القانونية واال

  . بكل ما يلزم من قوة " مصالحها"عن 
  23/12/2010، السفير، بيروت

  
   حربية بدون طيارطائرة تدشن أكبر "إسرائيل" .34

لحديثة  احتفل سالح الجو اإلسرائيلي رسميا باستيعاب أول سرب من الطائرات ا: ردينة فارس- غزة
وأفادت مصادر عسكرية إسرائيلية مطلعة أنه . في سالح الجو اإلسرائيلي) إيتان(بدون طيار من طراز 

في » الرصاص المصبوب«تم اختبار الطائرة بدون طيار بنجاح في عدة مناسبات بما فيها خالل هجوم 
ج الطائرة الذكية تلبية وأضافت المصادر أنه تم إنتا. الحرب األخيرة على قطاع غزة قبل حوالي عامين

 مترا مثل طائرة ركاب من طراز بوينج 26الحتياجات إسرائيل االستراتيجية حيث يبلغ طول جناحيها 
 ألف قدم لمدة 40 مترا وتستطيع التحليق على علو أقصاه 14، فيما يصل طول جسم الطائرة إلى 737

  . بما في ذلك إيران ساعة ويطال مداها أي مكان في منطقة الشرق األوسط24أقصاها 
.  طن وتحمل معدات بوزن أقصاه طن واحد5.4وتابعت أن وزن الطائرة اإلجمالي أثناء اإلقالع يبلغ 

والالفت أن الطائرة الذكية بدون طيار تتميز بقدرات استخبارية متنوعة، فبوسعها حمل أجهزة رادار 
  .هارواستطالع ومعدات استخبارية وكاميرات تجسس يتم تشغيلها ليل ن

  23/12/2010، عكاظ، جدة
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   لتطبيع شامل مع دولة جنوب السودانتستعد "إسرائيل": "هآرتس" .35
االسرائيلية امس االربعاء ان تل أبيب تستعد لفتح ' هآرتس'كشفت صحيفة : لندن ـ كمال حسن بخيت

اجراؤه في سفارة لها في جنوب السودان، في حال انفصاله عقب استفتاء تقرير مصير الجنوب المقرر 
  .المقبل) يناير(كانون الثاني 

ان اسرائيل تستعد الى تطبيع العالقات مع جنوب 'وقال تسفي بارئيل معلق الشؤون العربية بالصحيفة 
  .'السودان في حال انفصاله
انه في القريب مع انفصال الجنوب واقامة دولته المستقلة في افريقيا سوف يكون 'واكد الكاتب االسرائيلي 

  .'عل السرائيل ممثلون هناكبالف
ان التقديرات تشير الى ان جنوب السودان سوف يصبح دولة مستقلة وصديقة مقربة الى 'واوضح بارئيل 
  .'اسرائيل بالفعل

وتأكيدا على مستقبل العالقات االسرائيلية الوطيدة مع جنوب السودان في حال انفصاله، استشهد الكاتب 
يئل بنجيمان وزير االعالم في الحكومة السودانية المؤقتة لجنوب االسرائيلي بتصريحات برنافا مر

  .'لم ال تكون هناك عالقات دبلوماسية بين الجنوب المستقل وإسرائيل'السودان، التي قال فيها 
  22/12/2010، القدس العربي، لندن

  
   الحرب منذ اآلن علىحملة التحريض تبدأ إلسرائيليةحافة االص .36

" هيوم" إسرائيل"وقالت صحيفة . اإلعالم الصهيونية لحملة التحريض على المحرقةالتحقت وسائل : القدس
محافل رفيعة المستوى "إن من المتوقع لجبهة غزة أن تسخن في االسابيع القريبة المقبلة، وذلك نقالً عن 

  "" . االسرائيلي"في الجيش 
لوم السياسية في المعهد كتب حنان شاي المحاضر في قسم الع" في الحرب المقبلة"وتحت عنوان 

من جهة هجومية ودفاعية واخالقية منذ اآلن للمواجهة " اسرائيل"يجب ان تستعد "االكاديمي في عسقالن 
  " الحربية المقبلة وإال فانها ستقف عاجزة مع نشوب الحرب

" اسرائيل"تسعى الى فحص رد فعل " حماس"إن " هآرتس"وكتب عاموس هرئيل وآفي يسخروف في 
اما اذا رغم ذلك تدهورت األمور .  مجال مناورتها، من دون ان تنجر الى مواجهة شاملة اخرى وتوسيع

وأضافا أن " . االسرائيلي"نحو مواجهة واسعة النطاق، فستكون هذه ابعد بكثير من مجرد نزهة للجيش 
ي في اطارها فرضت على العودة الى الصيغة السابقة، تلك الت" حماس"تتجه الى إجبار " االسرائيلية"النية 

  .ضبطا للنفس على ذراعها العسكرية، وكبحا نسبيا لجماح الفصائل االخرى 
وفي " . إسرائيلي"التضخيم والتهويل من قدرات الخصم، أحد الوسائل التمهيدية الذي يسبق كل عدوان 

  " .يديعوت احرونوت"هذا السياق كتب اليكس فيشمان في 
لو أرادت حماس تحطيم االواني، لكانت اطلقت صواريخ على أنه " حماس تشد الحبل"تحت عنوان 

تحت "واضافا ) . 48المقام على أراضي مدينة اللد المحتلة عام " (بن غوريون"او على مطار " هرتسيليا"
وهي تفحص فقط الحدود . ولكن حماس ال تريد تحطيم االواني . تصرفها الوسائل والقدرات لعمل ذلك 

  " .اعد لعب جديدةوتجرب طريقة لتحديد قو
  23/12/2010، الخليج، الشارقة

  
   االستيطان يتسارع بوتيرة لم يسبق لها مثيل ":سالم اآلن" .37

بعد ثالثة شهور من انتهاء فترة التجميد االستيطاني الجزئي تتوسع المستوطنات المقامة على أراضي 
فقد بدأت أعمال بناء ما ال يقل " سالم اآلن"وبحسب معطيات . الضفة الغربية بوتيرة لم يسبق لها مثيل
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من المستوطنات يجري تنفيذ % 50كما تشير المعطيات إلى أن أكثر من .  وحدة سكنية1,712عن 
  . مشاريع بناء كبيرة فيها، وخاصة في المستوطنات المنعزلة والصغيرة

بدأ " يدوميمك"ففي مستوطنة .  مستوطنة مختلفة يجري تنفيذ مشروع بناء واسع النطاق65وجاء أنه في 
 60يجري بناء " بربارة" وحدة سكنية منذ نهاية فترة التجميد االستيطاني، وفي مستوطنة 76بناء نحو 

، و "كرمي تسور" وحدة سكنية في 42، و "إلعزار" وحدة سكنية أخرى في مستوطنة 58وحدة سكنية، و 
  ". نريا" وحدة سكنية في مستوطنة 30

رات ساعات إضافية إلعداد البنى التحتية للبناء، حيث يجري وفي مستوطنات أخرى تعمل البلدوز
 18، و "ريحان"و" فدوئيل" وحدة سكنية في كل من 24وبناء " شاكيد" وحدة سكنية في 25اإلعداد لبناء 

والحديث ". معاليه مخميش" وحدة سكنية في 11، و "سوسيا" وحدة في 15و " عطيرت"وحدة سكنية في 
  . هنا عن قائمة جزئية فقط

وقد تم البدء بأعمال البناء خالل الفترة القصيرة التي بدأت بنهاية تجميد البناء االستيطاني في السادس 
  . سبتمبر الماضي، والتي ستعني زيادة آالف المستوطنين في الضفة الغربية/ والعشرين من أيلول 

ي المتسارع، حيث قال أحد كما جاء أن مكتب رئيس الحكومة حاول التقليل من أهمية البناء االستيطان
إن البناء االستيطاني الحالي لن يؤثر " نيويورك تايمز"الناطقين بلسان بنيامين نتانياهو، مارك ريجيف لـ

  ". حدود السالم"على 
 سنوات، قوله إن 10ونقل عن درور أتكس، الذي يعمل على توثيق أعمال البناء في الضفة الغربية منذ 

  . ل البناء االستيطاني لم يكن لها مثيل في العقد األخيرالزيادة الحالية في أعما
إن هذه الفترة هي األكثر نشاطا منذ سنوات في البناء " سالم اآلن"وقالت حاجيت عوفران من 

قة على وأضافت أنه عدا عن الوحدات السكنية التي بدأت أعمال البناء فيها، فقد تمت المصاد. االستيطاني
.  آالف وحدة سكنية سنويا في السنوات الثالث السابقة3 ألف وحدة سكنية أخرى، علما أنه تم بناء 13

  . على حد قولها
وقال دافيد هعفري من المجلس االستيطاني ". سالم اآلن"وأكد أحد قادة المستوطنين التقارير التي أوردتها 

صحيحة، مشيرا إلى أن فترة التجميد انتهت، " م اآلنسال"إن أرقام " المجلس اإلقليمي شومرون"المسمى 
  ". سد الثغرات"وأنه يجري العمل حاليا على 

 4، إنه طلب من الحكومة نشر مناقصة لبناء "ييشاع"وقال نفتالي بنط، المدير العام للمجلس االستيطاني 
  . آالف وحدة سكنية في المستوطنات الكبيرة

  23/12/2010، 48موقع عرب
  

   إسرائيلي تحت خط الفقر شخصليونم 1.77": لإسرائي" .38
، النقاب عن ارتفاع في أعداد "جمعية مكافحة الفقر"نشرته ) إسرائيل(كشف تقرير عن الفقر في 

  . مقارنة مع العام الماضي % 21، بنسبة )إسرائيل(األشخاص الذين انضموا إلى قائمة الفقراء في 
 ألف 850 مليون شخص يقعون تحت خط الفقر، بينهم 1.77 حاليا) إسرائيل(وذكر التقرير أنه يوجد في 

من  % 22منهم يضطرون إلى التنازل عن وجبات بسبب الوضع االقتصادي، فيما أكد  % 75طفل وأن 
  . الفقراء الذين استطلعت آراؤهم أنهم فكروا باالنتحار بسبب الضائقة االقتصادية التي يعيشونها

لفقراء غير قادرين على توفير الحاجيات األساسية بسبب األوضاع من ا % 69وأكد التقرير أن حوالي 
االقتصادية، ويضطرون إلى اللجوء المستمر إلى الجمعيات الخيرية من أجل الحصول على صدقات، 

من الجمعيات التي تعنى بالفقراء أنهم لم يستطيعوا تلبية طلبات الفقراء المتوجهين  % 64بينما أكدت 
  . إليهم
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منهم يضطرون للبقاء خالل اليوم الدراسي جوعانين،  % 20طفال الفقراء بين التقرير أن وبخصوص األ
من  % 5من األطفال الفقراء إلى سرقة الطعام من أجل التغلب على الجوع، وأن  % 8بينما يضطر 

األطفال يضطرون إلى قضاء طفولتهم في كيبوتسات من أجل الحصول على مساعدات، وأن الكثير من 
من األطفال المحتاجين اضطروا إلى  % 70فال تسربوا من المدارس بسبب الفقر، في حين أن األط

  .التوقف عن األنشطة االجتماعية في المدارس بسبب الوضع االقتصادي
  22/12/2010، موقع فلسطين أون الين

  
   أطفال يعيش تحت خط الفقر ثالث من كل واحد: تقرير إسرائيلي .39

أن عدد األطفال الفقراء في ارتفاع، وكذلك عدد األطفال " المجلس لسالم الطفل"بين تقرير سنوي أعده 
الذين تم التحقيق معهم أو الذين مكثوا في المستشفيات أو الذين يتصفحون شبكة االنترنت في ارتفاع 

  . كما بين أن األطفال يقرأون أقل. أيضا
 طفل في نهاية العام الماضي 2,468,700وبحسب التقرير فإن عدد األطفال في إسرائيل قد وصل إلى 

في العام % 33.8من عدد السكان، في حين شكل األطفال ما نسبته % 32.7، يشكلون ما نسبته 2009
2000 .  

 وصلت 2009وأشار التقرير إلى تراجع في نسبة األطفال اليهود، حيث تبين أن نسبتهم في نهاية العام 
من األطفال % 24.1كما تبين من التقرير أن . 1995في العام % 75، بالمقارنة مع %69.4إلى 

، و "بدون تصنيف ديني"تم تصنيفهم على أنهم % 2.9، و )1995في العام % 20.2مقابل (مسلمون 
في العام % 2.2مقابل (دروز % 1.9، و )1995في العام % 2.7مقابل(أطفال مسيحيون % 1.7

1995 .(  
 طفل، ما يعني أن 850,300 وصل إلى 2009ء في العام وأشار التقرير إلى أن عدد األطفال الفقرا

واحدا من كل ثالثة أطفال يعيش تحت خط الفقر، وأن عدد األطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر 
، حيث بلغت نسبة األطفال 1980 مرات مقارنة مع العام 4.5 عقود، بحيث تضاعف بـ3يتواصل منذ 

  %. 8.1الذين يعيشون تحت خط الفقر في حينه إلى 
وبينما لم يشر التقرير إلى معطيات بشأن نسبة األطفال العرب الفقراء، إال أن تقارير سابقة أشارت إلى 

% 30 شيكل، مقابل 2000من األفراد في العائالت العربية يحصلون على دخل شهري دون % 80أن 
تغطية مصروفاتها الشهرية فقط للعائالت اليهودية، في حين أن نسبة العائالت العربية التي ال تستطيع 

 –ركاز "كما بين مسح اقتصادي أجراه مركز . من العائالت اليهودية% 41.2، مقابل %63.3تصل إلى 
 شيكل، 6,878للعائلة العربية يصل إلى ) غير الصافي(أن معدل الصرف الشهري " بنك المعلومات

  .  شيكل للعائلة اليهودية13,245مقابل 
 ملفا في الشرطة لقاصرين، 33,023 تم فتح 2009لتقرير إلى أنه في العام إلى ذلك، تشير معطيات ا

ويظهر التقرير أن عدد . ملفات جنائية، في حين أغلقت باقي الملفات بدون لوائح اتهام% 64.7بينهم 
 ملف لكل ألف قاصر، 45.3الملفات الجنائية لقاصرين تراجعت في العقد األخير بحيث وصلت إلى 

  . 2004 في العام 58.3، و 2000 ملف في العام 47.2مقارنة مع 
كما أشارت المعطيات إلى أن واحدا من كل خمسة أطفال دخل غرفة الطوارئ في المستشفيات خالل 

مقارنة مع العام % 16.5 ألف طفل، ما يعني زيادة بنسبة 563، ووصل عددهم إلى نحو 2009العام 
في بئر السبع، ومستشفى " سوروكا"ه إليها هي مستشفى وعلم أيضا أن أكثر مستشفيات تم التوج. 1995

  .  على التوالي30,324 و 46,842في العفولة ووصل العدد إلى " هيعيمك"
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 حالة في العام 1,556قد وصل إلى )  عاما18دون سن (وأظهر التقرير أن عدد الوالدات لفتيات 
 عاما، 16 والدة لفتيات في سن 124 و عاما،15 والدة كانت األم فيها ال تتجاوز سن 20، بينها 2009

كما تشير المعطيات .  عاما18 والدة لفتيات في جيل 1,040 عاما، و 17 والدة لفتيات في جيل 372و
  . كانت في وسط المسلمين والدروز%) 77.2(إلى أنه في معظم هذه الوالدات 

 كان 2010العام  عاما في 18 حتى 15وأظهرت المعطيات أن مصدر المعلومات األساسي لجيل 
، في حين أن هذه الشريحة العمرية تشاهد التلفزيون بنسبة %82.8اإلنترنت، ووصلت نسبتهم إلى 

  %. 3.6، نسبة قراء الصحف بينهم لم تتجاوز 7.2%
 ساعات يوميا، و 3من األطفال يتصفحون اإلنترنت لمدة تزيد عن % 35.4كما أشار التقرير إلى أن 

يقرأون المجالت والصحف % 1.6 ساعات يوميا، وفقط 3ن لمدة تزيد عن يشاهدون التلفزيو% 15.6
  . ساعات يوميا3لمدة تزيد عن 

  22/12/2010، 48موقع عرب
  

  زيد نسبة هدم المنازل العربية فيهاي وحدة استيطانية بالقدس و180بني ي االحتالل .40
 وحدة 180 إلقامة  جديداًطانياً استيتنفذ سلطات االحتالل اإلسرائيلي مخططاً:  نادية سعد الدين–عمان 

 من األراضي الفلسطينية المحتلة وهدم المنازل، من بينها  دونما67ًاستيطانية جنوب القدس بعد مصادرة 
وقال مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق في القدس المحتلة خليل التفكجي  .مبنى سكني أردني

 12 تقع في المنطقة الجنوبية من القدس المحتلة، على مساحة األراضي التي ستقام عليها المستوطنة"إن 
  ". ضمن أكبر مصادرة جرت في تلك الفترة1970ألف دونم تمت مصادرتها العام 

 67 مستوطنة على امتداد مساحة 180 ستقام عليها األراضيجزءاً من تلك "إن " الغد"وأضاف إلى 
ي سيتسبب في هدم المنازل، من بينها مبنى سكني حصل تنفيذ المخطط االستيطان"وأشار إلى أن ، "دونماً

، ولكن سيتم هدمه وتشريد سكانه 1948على الرخصة األردنية في فترة ما بعد العدوان اإلسرائيلي العام 
ألجل المصلحة العامة، " البشر"دون " بمحاكمة الحجر" القاضي 212/5 إلى القانون اإلسرائيلي استناداً

يندرج في إطار مشروع يقع بالقرب من شارع الطوق "وأوضح بأن المخطط  ".وفق مزاعم االحتالل
الذي يربط المستوطنات جنوب القدس مع المستوطنات خارج حدود بلدية االحتالل في المدينة المقدسة، 

  ".كبرى مستوطنات القدس المحتلة" معاليه أدوميم"من ضمنها مستوطنة 
ني الجديد، الذي يخدم أغراض فرض الواقع االستيطاني خطورة المخطط االستيطا"وحذر التفكجي من 

، وفق "للشعب اليهودي"ستبقى عاصمة أبدية وموحدة "على األرض، وإرسال رسالة للعالم بأن القدس 
وقد أوصل تسارع البناء االستيطاني عدد المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها ". زعمهم

  .تضم زهاء نصف مليون مستعمر مستوطنة، 186القدس، إلى نحو 
 37 شقة مقامة على حوالي 180ويشمل المخطط االستيطاني إقامة خمس بنايات استيطانية سكنية تضم 

 كأراض  دونما30ً المصادرة، في حين تم تخصيص حوالي لألراضي اإلجماليةمتراً مربعاً من المساحة 
 من األراضي  دونما67ًمن إجمالي  روضة أطفال وكنيس، إقامةخضراء ومرافق عامة من ضمنها 

  .الفلسطينية المحتلة تمت مصادرتها ألغراض االستيطان
  23/12/2010الغد، عمان، 

  
  المزعوم على أسوار مدينة القدس" الهيكل" مجسماً لـ يضعونمتطرفون يهود  .41

ات من في منظمة التحرير الفلسطينية من عواقب وضع مجموع" دائرة شؤون القدس" حذّرت :رام اهللا
إن بدء مجموعات : "وقالت .المزعوم على أسوار مدينة القدس المحتلة" الهيكل"المتطرفين اليهود لمجسم 
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من المتطرفين اليهود، على مرأى من قوات االحتالل، بوضع مجسم للهيكل المزعوم على أسوار القدس 
مسجد األقصى المبارك، الشريف في باب الساهرة، إعالن رسمي عن بدء التحضير لعملية خطيرة ضد ال

  ". ولتغيير المعالم التاريخية والحضارية والثقافية للقدس الشريف ولتغيير النمط المعماري لسور القدس
نسخة منه، من هذا اإلجراء، كما حذرت من " قدس برس"وحذرت الدائرة، في بيان مكتوب وصل 

ستدعي تحركاً دولياً وعربياً وإسالمياً األمر الذي ي"عواقب هذا المخطط الوخيمة على المنطقة برمتها، 
جاداً وحاسماً لوقف هذه االنتهاكات الخطيرة، التي تنذر بهدم كلي لكافة الجهود المبذولة إلحياء عملية 

ودائرة األوقاف " اليونسكو"وشددت على ضرورة تشكيل لجنة من  ".السالم، وتحقيق حل الدولتين
سياسية وعملية عاجلة للحفاظ على الهوية العربية اإلسالمية لوضع آليات عمل "اإلسالمية في القدس، 

، كما دعت منظمة المؤتمر اإلسالمي والجامعة العربية لعقد اجتماع "للمدينة المقدسة اآلخذة بالطمس
  .عاجل حول هذا الموضوع

  23/12/2010قدس برس، 
  

   زادت عمليات هدم البيوت في القدس"إسرائيل": األمم المتحدة .42
 انتقد منسق المساعدات اإلنسانية في أراضي السلطة الفلسطينية لدى األمم المتحدة مكسويل :رام اهللا

 إنوقال .  بسبب مواصلة هدم منازل الفلسطينيين في القدس وفي الضفة الغربية"إسرائيل"غيلرد أمس، 
 الماضي الذي  بيتاً في الضفة الغربية والقدس مقارنة بالعام396 هدمت خالل العام الحالي "إسرائيل"

وقال عقب زيارة قام بها أمس لبيت . %45 منزالً، مضيفاً أن ذلك يشكل زيادة بنسبة 275هدمت فيه 
، بحجة البناء غير المرخص، إن هدم هذا العدد من البيوت عام أمس في القدس أول من "إسرائيل"هدمته 
 إنساناً من دون 13ت وإبقاء هدم بي": وأضاف.  تشريد أكثر من ثالثة آالف فلسطينيإلى أدى 2010

  ." سياسة إسرائيل في كل ما يتعلق بالقانون الدوليإلىمأوى أمر مقلق للغاية بالنسبة 
  23/12/2010الحياة، لندن، 

  
   الغربيةتجريف أراض واعتقاالت في الضفة .43

ية جرفت آليات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، بتجريف أراضٍ زراعية في قر:  أحمد رمضان-رام اهللا 
وقال عضو اللجنة الشعبية لمواجهة الجدار واالستيطان في الولجة عمار . الولجة شمال غرب بيت لحم

أبو التين إن جرافات االحتالل جرفت أراضٍ زراعية واقتلعت مئات أشجار زيتون في منطقة عيد الهدبة 
لقرية تصدوا للجرافات وأشار إلى أن أهالي ا. جنوب القرية، لصالح استكمال بناء جدار الضم العنصري

  .ويحاولون منعها من االستمرار في أعمال التجريف واقتالع أشجار الزيتون حتى هذه اللحظة
قوات االحتالل اعتقلت أمس خمسة فلسطينيين من بلدتي بيت كاحل وترقوميا غرب الخليل جنوب 

مدخل : البلدات، منهاالضفة، كما أقامت تلك القوات الحواجز على العديد من مفارق الطرق ومداخل 
بلدتي بني نعيم والريحية، ومفرق زيف يطا، وعلى جسري حلحول وبيت كاحل، وطريق فرش الهوى 

  .وحي رأس الجورة
  23/12/2010، بيروت، المستقبل

  
   مقدسياً بتهمة رشق الحجارة نصفهم قاصرون750 اعتقال: الشرطة اإلسرائيلية .44

اإلسرائيلي األوضاع في مدينة القدس المحتلة، مساء أمس " تالكنيس" بحثت لجنة الداخلية في :الناصرة
األربعاء، ال سيما فيما يتعلق بحوادث إلقاء الحجارة على سيارات المستوطنين اليهود وشرطة جيش 

إنه : "وقال قائد شرطة االحتالل في القدس، اهرون فرانكو .االحتالل اإلسرائيلي على يد فتية فلسطينيين
،  شاباً مقدسيا750ً، مشيراً إلى أنه تم التحقيق مع "عمليات رشق الحجارة في القدسيستحيل وقف جميع 
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 70لكنه استطرد يقول إن نصفهم قاصرون ال يطالهم قانون العقوبات فيما تم في نهاية المطاف مقاضاة 
شكلة قد  عملية إلقاء حجارة في القدس سنوياً، مضيفاً أن هذه الم500وأشار إلى وقوع نحو  . فقطشخصاً

وكان أعضاء كنيست من اليمين المتشدد . تفاقمت منذ الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة قبل نحو عامين
  .لرشق الحجارة" وضع حد"قد طالبوا الشرطة بـ 

  23/12/2010قدس برس، 
  

   سجن الرملة بعد تدهور حالته الصحيةمشفىنقل أسير جريح إلى  .45
سلطات االحتالل اإلسرائيلي، وإدارة مصلحة السجون، " سرىاللجنة الوطنية العليا لأل" حملت :غزة

حمد سمير عصفور من مدينة خان يونس، إثر تدهور حالته أالمسؤولية الكاملة عن حياة األسير الجريح 
  .الصحية، األمر الذي استدعى نقله من سجن رامون إلى مستشفى الرملة

  23/12/2010قدس برس، 
  

  األسوأ على األسرى في سجون االحتالل 2010 سنة :تقرير حقوقي شامل .46
 أسوأ األعوام التي قضاها 2010إن عام :  قال تقرير لمنظمة أنصار األسرى: ضياء الكحلوت-غزة 

األسرى الفلسطينيون على اإلطالق في سجون االحتالل اإلسرائيلي من ناحية شرعنة االنتهاكات 
  . األسرى بشكل مستمروالممارسات التعسفية التي تنفذها إدارات السجون بحق

األسرى " بعنوان 2010وبينت المنظمة في تقريرها الذي أصدرته عن واقع األسرى الفلسطينيين في عام 
، أن إدارة السجون اإلسرائيلية مارست أساليب جديدة ضد األسرى؛ ابتغاء زيادة الضغط النفسي "اآلن

بة، وإضعاف معنويات ونفسيات هؤالء والجسدي عليهم، ومواصلة احتجازهم في أجواء غاية في الصعو
األسرى، وجعلهم أجساداً بال أرواح، وكذلك إفشاء األمراض في أوساطهم وإضعاف البنية الجسدية لهم 

وأضاف التقرير، أن أمر األسرى تعدى عقاب األسير  .بحيث ال يستطيعون العيش واالستمرار في الحياة
خالل سياسات تقوم بها مصلحة السجون اإلسرائيلية، كأن وتدمير نفسيته، ليصل إلى عائلته وأسرته من 
  .تحرم األسير من زيارة ذويه لفترات طويلة جدا

 أسير 6800وأشارت المنظمة إلى أن عدد األسرى في معتقالت االحتالل بلغ حتى نهاية العام الحالي 
 طفل 300ية، و أسيرة فلسطين34موزعين على قرابة عشرين سجناً ومعتقالً ومركز توقيف، منهم 

 من المعتقلين اإلداريين دون تهمة أو محاكمة، 210 تحرم القوانين اعتقالهم، و عاما18ًأعمارهم أقل من 
  . معزولين في زنازين انفرادية غير إنسانية أسيرا21ًو

 منذ ما قبل اتفاقية أوسلو للسالم، وهم ما يعرفون 307وأوضح التقرير أن سلطات االحتالل تعتقل 
،  مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً أسيرا125ً باألسرى القدامى، ومن بين هؤالء اصطالحا

 أمضوا أكثر من ربع قرن بشكل متواصل، ويعتبر األسرى نائل البرغوثي وفخري البرغوثي  أسيرا27ًو
  .وأكرم منصور هم أقدم األسرى؛ حيث مضى على اعتقالهم أكثر من واحد وثالثين عاماً

  نائبا11ً إلى 2010 خالل عام  نائبا17ًض عدد النواب والوزراء المختطفين لدى االحتالل من فيما انخف
  .مع نهاية هذا العام

وركز التقرير على األسرى الذين يراد لهم التهميش من قبل سلطات االحتالل، وهم أسرى القدس 
ل األسرى مع الفلسطينيين، ، ألن سلطات االحتالل ترفض اإلفراج عنهم ضمن اتفاقات تباد48وفلسطيني

 أسير، ويعتبر األسير فؤاد الرازم من بلدة سلوان بالقدس 300وبلغ عدد أسرى القدس في العام الحالي 
  . عاما30ًالمحتلة عميد األسرى المقدسيين، الذي اعتقل قبل 
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ولفت  .سيراً أ16وأوضح التقرير أن عدد األسرى الذين استشهدوا في السجون اإلسرائيلية من القدس بلغ 
 من القدس يعانون مرارة الحياة في سجون االحتالل، وذكر التقرير أن من بين  أسيرا35ًالتقرير إلى أن 

األسيرة آمنة أقدم أسيرة مقدسية وهي من سكان البلدة القديمة : األسرى المقدسيين أربع أسيرات هن
ا أصدر بحقها نفس الحكم هي وصدر ضدها حكم بالسجن مدى الحياة، وسناء شحادة من مخيم قلندي

 من سكان جبل المكبر، وندى درباس من  عاما14ًاألخرى، وابتسام عيساوي محكوم عليها بالسجن 
  .سكان بلدة العيسوية وهي محكوم عليها بالسجن لمدة أربع سنوات

 وعن صاحب أعلى حكم في تاريخ األسرى المقدسيين، أوضح التقرير أن األسير وائل محمود قاسم من
، وأعلى حكم كان لشقيقين هما  عاما50ً مرة إضافة إلى 35بلدة سلوان محكوم عليه بالسجن المؤبد 

  . مرة20األسير المقدسي رمضان عيد مشاهرة، وشقيقه فهمي مشاهرة، حكما عليهما بالسجن المؤبد 
ن االحتالل  أسيرة فلسطينية يرزحن في سجو34وحول األسيرات الفلسطينيات، أكدت أنصار األسرى أن 

 أسيرة من الضفة الغربية، وأربع أسيرات من القدس، وأسيرتان من األرض 27في ظروف قاسية، منهن 
، وأسيرة واحدة من قطاع غزة، أما األسيرات األمهات فهناك خمس أسيرات في 48المحتلة عام 

  .وثالثين سنة سنة إلى ثالثة أحكام بالمؤبد 13المعتقالت ولديهن أبناء، وأحكامهن تتراوح من 
 أسير من 300وعن األسرى األحداث، ذكرت أنصار األسرى أنه يوجد بين المعتقلين الفلسطينيين 

األحداث، ويتعرض هؤالء األطفال لنفس االنتهاكات التي يتعرض لها األسرى من كبار السن، من تعذيب 
  .ومحاكمات جائرة ومعاملة ال إنسانية وانتهاكات لحقوقهم األساسية

، أشارت المنظمة إلى أن سلطات االحتالل تفرق في التعامل معهم وتعتبرهم 48ن أسرى عام أما ع
مواطنين إسرائيليين، وفي ذات الوقت ال تتعامل معهم بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع السجناء اليهود 

ن أي اتفاقات في ظل سياسة التفريق العنصري السائدة، وترفض الحكومة اإلسرائيلية إدراج أسمائهم ضم
 78(، يتوزعون على عدة سجون، ويعتبر األسير سامي يونس  أسيرا105ًتبادل لألسرى، ويبلغ عددهم 

  . عاما28عميدهم الذي اعتقل قبل ) عاما
وبشأن االنتهاكات بحق األسرى، أبرز التقرير قضية حرمان األسرى من االلتقاء بمحامي الدفاع لمدة 

م، واتخذت إدارة مصلحة السجون العديد من القرارات واإلجراءات ستة أشهر، بهدف التضييق عليه
 1500، علما أنه يوجد أكثر من 2010الظالمة؛ حيث وصل التضييق على األسرى ذروته منذ بداية عام 

 حالة مصابة بمرض السرطان، يتعرضون 20أسير في السجون مصابون بأمراض مزمنة، منهم 
 بتقديم العالج الناجح لألسرى المرضى، أو عدم إجراء العمليات لإلهمال الصحي المتكرر والمماطلة

الجراحية لألسرى المرضى إال بعد قيام زمالء األسير المريض باحتجاجات من أجل نقل زميلهم الذي 
  .يعاني معاناةً شديدةً إلى المستشفى

 750ويلة، منهم  أسير فلسطيني محرومون من رؤية ذويهم منذ فترات ط1700إضافةً إلى أن أكثر من 
، وكذلك هو حال الباقين 2006 من قطاع غزة منعت زيارتهم منذ فرض الحصار على القطاع عام أسيراً

  .من الضفة الغربية، يمنعون من رؤية ذويهم دون إبداء األسباب سوى التذرع باألمن
 2010اية عام  حالة اعتقال منذ بد3000 أنه تم خالل العام الماضي تسجيل "أنصار األسرى"وذكرت 

بحق فلسطينيين جلهم من الضفة الغربية، واستمرت سلطات االحتالل خالل العام الحالي في استخدام 
قانون المقاتل غير الشرعي على أسرى غزة، والذي يبيح لالحتالل احتجاز األسرى لفترات مفتوحة دون 

أمضوا فترات عقوبتهم في تهمة أو محاكمة، وحتى األسرى الذين تمت محاكمتهم على تهم سابقة و
  .السجون، فإن االحتالل ال يطلق سراحهم ويستمر باحتجازهم تحت هذا القانون

وأكدت أنصار األسرى أن االنقسام الفلسطيني كان له أثر سلبي كبير على الحياة االعتقالية وعلى الساحة 
ضهم عن بعض، بل النضالية داخل السجون وعلى الحركة األسيرة ليس فقط بسبب فصل األسرى بع
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كذلك بسبب ضعف إسناد الجماهير الفلسطينية خارج السجون لألسرى للسبب نفسه، فأي خطوة يريد 
  .األسرى القيام بها في السجون، إن لم يكن لها ما يساندها من الخارج تكون ضعيفة وغير فاعلة

  23/12/2010العرب، الدوحة، 
  
  

   غزةبرنامج جديد لقطع الكهرباء عن المحافظات في .47
أوضحت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة أن برامج التوزيع المطبقة اآلن لتوزيع الكهرباء : غزة

 ساعات 8 ساعات في الفترة الصباحية، واليوم التالي 8في المحافظات كافة تقوم بفصل التيار الكهربائي 
طاقة اآلن وبعد تشغيل محطة مسائية، واليوم الثالث من دون فصل وهكذا، وأن الكميات المتوافرة من ال

  .التوليد لمولدها الثاني تكفي لتطبيق هذا البرنامج
وأكدت الشركة أن أحد مولداتها ما زال يعمل بالوقود الصناعي المشترى من الجانب اإلسرائيلي بتكلفة 

  . مع تشغيل مولدين في المحطة%30 مليون شيقل، وأن نسبة العجز في الطاقة ما زالت تتعدى 25نحو 
وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن فواتير شراء الكهرباء لمحافظات غزة باهظة جدا، حيث تصل 

، في حين تصل الفاتورة ) مليون دوالر12( مليون شيقل 40الفاتورة اإلسرائيلية شهريا إلى نحو 
وهو نحو ، إضافة إلى ما تتقاضاه محطة التوليد شهريا، )مليون دوالر( مليون شيقل 3.5المصرية لنحو 

 ماليين شيقل، إلى جانب الوقود المشغل لمولداتها، مبينة أنها تسعى مع كل الدوائر المسؤولة 10
وأكدت شركة الكهرباء أن هذه  .للوصول إلى مصادر طاقة مأمونة االستمرار واالستقرار وبأقل األسعار

بأقل من ) الكيلوواط(بائية المعطيات التي تشكل واقع الكهرباء في غزة تفرض عليها بيع الوحدة الكهر
عشرة أغورات ( أغورة 75 - 65سعر التكلفة، أي بخسارة واضحة، حيث تتأرجح تكلفة الكيلوواط بين 

  . أغورة48، في حين أن سعر البيع للمواطن ثابت منذ سنوات طويلة عند سعر )للشيقل الواحد
  23/12/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
  تقرير حقوقي عن أوضاع غزة .48

.. الحصار الجائر على قطاع غزة"در المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان تقريراً جديداً تحت عنوان أص
يوضح فيه التأثير المدمر للحصار وحرمان سكان " العقاب الجماعي المفروض على السكان المدنيين

،  اإلنسانففي بيان رسمي صدر الثالثاء لفت المركز الفلسطيني لحقوق .القطاع من حقوقهم األساسية
 على قطاع غزة عقب الحسم "إسرائيل" إلى أن الحصار الشامل الذي تفرضه ،ومقره مدينة غزة

 يعد أكثر أشكال الحصار تشدداً على ما 2007 يونيو /العسكري الذي قامت به حركة حماس في حزيران
 ألف إنسان عن الذي يقصد به قطاع غزة، مما أدى إلى عزل مليون وسبعمائة" الكيان المعادي"يسمى 

 أن التقرير الصادر باللغة ، الذي حصلت الجزيرة على نسخة منه،وأوضح البيان .العالم الخارجي
االنجليزية يوفر تفاصيل حول مسؤولية قوات االحتالل اإلسرائيلي عن فرض سياسة الحصار الجائر، 

  .اإلنسان األساسية للفلسطينيينوالتي تمثل انتهاكاً للمبادئ األساسية للقانون اإلنساني الدولي وحقوق 
 من الحقائق الموثقة المتصلة بمسألة الحصار منها المنع الكامل لسكان القطاع من ويسجل التقرير عدداً

السفر إال في حاالت استثنائية إنسانية، ومنع الدخول إال لقدر محدود من السلع األساسية كالمواد الغذائية 
  .رات القطاعإضافة إلى حظر شامل على جميع صاد

سيما وأن   الويعتبر التقرير أن الحصار هو عقاب جماعي يزيد األوضاع الصعبة في القطاع سوءاً
نصف السكان عاطلون عن العمل حالياً، كما تعتمد أربع أسر من أصل خمس على المساعدات 

ة للقيود من المنشآت الصناعية مغلقة أو معطلة عن العمل نتيج% 95، عالوة على أن "اإلنسانية"
  .المفروضة على المواد الخام من الواردات ولعدم قدرة المصانع على تصدير منتجاتها
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ويستشهد التقرير بمصادر األمم المتحدة التي تؤكد أن مستويات الفقر في قطاع غزة هي من المستوى 
لعمل وحرمان األعلى عالميا ناهيك عن أن شعبا بأكمله بات مشكلة إنسانية من خالل منعه من السفر وا

  .األسر من إعادة إعمار منازلها المدمرة
 / كانون األول27(وينبه التقرير إلى تدهور األوضاع في أعقاب العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة 

والذي تسبب في قتل وإصابة السكان المدنيين على ) 2009 يناير / كانون الثاني18 – 2008ديسمبر 
  .بنية التحتية، بما فيها المدارس والمستشفيات والمصانعنطاق واسع وتدمير المنازل وال

 فتح معابر القطاع وهو ما أعاق دخول المواد الالزمة ن، بعد العدوا،"إسرائيل"كما يلفت إلى رفض 
إلنعاش األوضاع وإعادة اإلعمار لقطاع غزة مؤكدا أنه لم يطرأ أي تغير ملحوظ على األوضاع حتى 

م، الذي أعلنته إسرائيل عقب االعتداء على أسطول المساعدات اإلنسانية الحصار المزعو" تخفيف"بعد 
  .2010 مايو / أيار31الذي كان في طريقه إلى غزة يوم " قافلة الحرية"

 من السياق العام لالحتالل اإلسرائيلي لألراضي ويشير البيان إلى أن األوضاع في قطاع غزة تبقى جزءاً
 "إسرائيل"يست ظاهرة جديدة تقتصر على القطاع، في إشارة إلى أن الفلسطينية، وأن سياسة الحصار ل

  . مشددة على األراضي المحتلةوعلى مدى عقدين من الزمن فرضت سياسة غير قانونية تتضمن قيوداً
وحمل البيان المجتمع الدولي مسؤولية اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنهاء الحصار المفروض على غزة 

ا يتناقض مع كافة القوانين واالتفاقيات والمواثيق الدولية، مما يتطلب مالحقة باعتباره عمال إجرامي
المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لتلك االتفاقيات ومالحقتهم قانونيا في المحاكم المحلية عمال 

  . من اتفاقية جنيف الرابعة147بالمادة 
  22/12/2010نت، .موقع الجزيرة

  
  الفلسطينية في لبنان في دعم قضية الالجئين الجمعيات األهليةتناقش دور " ثابتمنظمة " .49

 لعقد جلسة عمل، لمناقشة الدور المتوجب على الجمعيات "منظمة ثابت لحق العودة"سعت : مادونا سمعان
فحضر . األهلية الفلسطينية في لبنان أداؤه، من أجل دعم القضايا المدنية لالجئين وتحصين حق العودة

تلك الجمعيات، كما حضر بال عرض مداخالت كل من النائب عمار حوري ممثالً رئيس عدد من ممثلي 
مجلس الوزراء سعد الحريري، ونقوال صحناوي ممثالً العماد ميشال عون، والرائد زياد قائدبيه ممثالً 

  .وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، باإلضافة إلى سفير إسبانيا في لبنان خوان كارلوس غافو
المدح "لعّل ما أشار إليه الناشط هادي جعفر في ختام الورشة، يختصر جوها العام إذ اقتصرت على و

  ."المتبادل والمدح الذاتي، كما التنافس على تسجيل النقاط ما بين المنظمات والجهات السياسية الفلسطينية
من خاللهما المنظمون تسليط تفوقت جلسة االفتتاح على الجلستين األخريين اللتين عقدتا أمس، وأراد 

حمالت "، وعلى "دور منظمات المجتمع المدني في التأثير على الحكومات وتغيير السياسات"الضوء على 
إذ بدت المداخالت الرسمية لكل من . "الحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين في لبنان حتى تحقيق العودة

 مايا " الفلسطيني- لجنة الحوار اللبناني"باردو، ورئيسة  في لبنان سلفاتور لوماألونروامدير عام وكالة 
  . مجذوب، وراعي االحتفال الوزير وائل أبو فاعور، أكثر قدرة على خدمة العنوان العام للورشة

 علي الهويدي حول االنجازات التي حققتها المنظمة خالل أربع سنوات "ثابت"فبعد مداخلة المدير العام لـ
، والتي دعا فيها إلى المثابرة في المطالبة بإقرار الحقوق الفلسطينية على 2006م منذ إنشائها في العا

حين أعود ": فقال.  والمنظمات المدنية"الوكالة"الصعيدين اللبناني والعربي، تناول لومباردو الشراكة بين 
مرعبة حول واقع  والتي أظهرت نتائج "الجامعة األميركية في بيروت"إلى الدراسة التي أعدتها الوكالة و

  . "الفلسطينيين في لبنان، ال يمكنني أن أتصور أن الوكالة قادرة على معالجة المشاكل كافة التي تواجهنا
وأعلن أنه في األسابيع المقبلة سيشهد مخيم نهر البارد عودة أولى عائالته، لكنّه أصر على ضرورة تبني 

لى تحمل مسؤولياتها على مستوى حقوق أهله الالجئين، ، داعياً الدولة إ"البارد"رؤية جديدة لحّل أزمة 



  

  

 
 

  

            33 ص                                     2003:         العدد       23/12/2010 الخميس :اريخالت

 ووزارة "منظمة العمل الدولية" استهلت مباحثات مع "الوكالة"وأشار إلى أن . االقتصادية واالجتماعية
  . العمل، هدفها تطبيق التعديالت التي أقرها مجلس النواب على قانون العمل، في شباط المقبل

لدفع القضية إلى "حيد جهود المجتمع المدني الفلسطيني في العالم، من جهتها، دعت مجذوب إلى تو
الذي أثمرت جهوده نقاشاً سياسياً قانونياً حول "واستشهدت بالمجتمع المدني الفلسطيني في لبنان . "األمام
  . وذكّرت بأن إقرار تلك الحقوق ال يرتبط بالتوطين، وال هو مقايضة مع السالح. "الحقوق

عمل الجمعيات األهلية الفلسطينية ليس رفاهية، وال يسعى إلى استقطاب "كّد أبو فاعور أن في مداخلته، أ
 هزمت "إسرائيل"أما على الصعيد العام فاستخلص أن . "التمويل األجنبي، بل هو حاجة ضرورية وملحة

حتى التجميد .. تأية آمال بحل القضية مع تسلم باراك أوباما سدة الرئاسة، قد تبدد"اإلدارة األميركية، و
هناك إجماع فلسطيني على أن أفق التسوية ": وأضاف. "الجزئي والموقت لالستيطان أضحى مستحيالً

ما . مسدود، ليس ألن الفلسطيني ال يريد دفع ثمن رفع الظلم عن شعبه، بل ألن إسرائيل ال تريد التسوية
وتحدث أبو . "ن ال أفق للحل حتى الساعةيعني أن الفلسطيني مجبر على البقاء على األراضي اللبنانية أل

 الفلسطينية، مؤكداً أن الموقف اللبناني ما زال يترنح بين -فاعور عن ضرورة تنظيم العالقات اللبنانية 
في حين مازال البعض ينادي بالطروحات "استحضار كوابيس الماضي واقتراح الحلول البسيطة، 

مع كل الجهود التي يبذلها رئيس "ورأى أن . " يغادر لبناناالنتحارية التي تقضي بتجويع الفلسطيني كي
الحكومة ولجنة الحوار، لم يرق العمل اللبناني إلى ما هو مطلوب فعلياً، ال سيما وأن ما من رؤية 

  . "واضحة إلدارة هذا الملف
ئات األهلية تجمع الهي"على مستوى الجلستين اللتين عقدتا أمس، فقد أدار الجلسة األولى المنسق العام لـ

. "ال شراكة فعلية بين من يقدم الخدمات ومن يتلقاها" كامل مهنا، الذي أكد أن . د"التطوعية في لبنان
 طارق حمود لعمل التجمع المتخصص في "واجب"وعرض خاللها مدير عام تجمع العودة الفلسطيني 

 مازن " األوروبية–طينية مجلس العالقات الفلس"كما تناول نائب رئيس . نشر الوعي حول حق العودة
  . كحيل عمل المجلس، وسعيه لتبديد الصورة التي تروجها إسرائيل في أوروبا عن القضية الفلسطينية

محسن صالح، .  د"واالستشاراتمركز الزيتونة للدراسات "في الجلسة الثانية واألخيرة، التي أدارها مدير 
 وفاء اليسير إلى الدور الهام الذي باتت تؤديه "ي لبنانلجنة المساعدات الشعبية النروجية ف"أشارت ممثلة 

وأوضحت أن الجمعيات . "وقد أصبحت لها صفة استشارية أمام مجلس األمم المتحدة"الجمعيات المدنية، 
كانت تؤدي دوراً رعائياً وأضحت تؤدي دوراً في مناصرة الحقوق، من خالل امتالكها "الفلسطينية 

وكان يفتقدها أي عمل مدني "، معولةً على الدراسات التي أعدت مؤخراً "المجالللتقنيات الفعالة في هذا 
  . "يسعى لمعالجة قضايا المجتمع الفلسطيني
اهللا القط باالستفادة من تجارب الماضي  عردات، طالب سعدالوباسم أمين سر حركة فتح فتحي أبو 

  . "إسرائيل"للمضي في مقاومة 
 علي بركة فأبلغ أنه، خالل لقاء وفد من الحركة مع الرئيس الحريري، أما ممثل حركة حماس في لبنان

أصرينا على أننا نريد العودة إلى الديار األصلية وإلى ممتلكاتنا، كي ال يفهم من حق العودة، عودة جميع "
  ."الفلسطينيين إلى الضفة وغزة

، ردت "ق إلى الفصائل الفلسطينيةعدداً من مؤسسي الجمعيات انتموا في الساب"وعندما أشار القط إلى أن 
: عليه الناشطة سميرة صالح مؤكدة أن مؤسسي الجمعيات ليسوا بالضرورة أعضاء سابقين في الفصائل

  . "ولوال عمل تلك الجمعيات، لكانت نسبة الفقر ال تبلغ ستين في المئة فقط بل تسعين في المئة"
  23/12/2010السفير، بيروت، 

  
  منتجات زراعية من غزة إلى الضفة بدخولاالحتالل يسمح  .50
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، أن الجانب اإلسرائيلي 22/12 قالت وزارة الزراعة الفلسطينية في رام اهللا، يوم األربعاء :رام اهللا
أعطى موافقته على خروج الفراولة من محافظات قطاع غزة، إلى محافظات الضفة الغربية، وذلك إثر 

نتيجة لجهود "وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها إنه  .مباحثات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي
وزير الزراعة؛ فقد أعطى الجانب اإلسرائيلي، أمس الثالثاء، موافقته على دخول الفراولة من غزة إلى 

وأشارت الوزارة إلى أن الجانب اإلسرائيلي سيقوم بإبالغ الجانب الفلسطيني بقائمة السلع  .الضفة
جها من محافظات غزة إلى محافظات الضفة الغربية في الثالثين من الشهر الزراعية المسموح بإخرا

  .الجاري، وذلك خالل االجتماع المقرر عقده للجنة المشتركة لوقاية النبات، بحسب بيان الوزارة
  22/12/2010قدس برس، 

  
  "الواقع المعاش لالجئين الفلسطينيين في لبنان"تجليات الهوية : إصدار جديد .51

 عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت، والمعهد الفرنسي للشرق األدنى  أخيراً صدر:بيروت
)IFPO(،ًحرره "الواقع المعاش لالجئين الفلسطينيين في لبنان "تجليات الهوية:  بعنوان جديداً كتابا 

وا وشارك في كتابة فصوله نخبة من الكتاب الفرنسيين والعرب، ممن كان .الكاتب محمد علي الخالدي
  .خالل السنوات الماضية على إطالع واسع حول واقع المخيمات الفلسطينية في لبنان

والكتاب، محاولة للنظر إلى ما وراء األزمات، واإلجابة على أسئلة تثار بشكل دائم حول مأساة الالجئين 
اقع السياسي الفلسطينيين في لبنان، وظروف حياتهم اليومية الصعبة، والمستقبل الذي ينتظرهم أمام الو

  .واألمني الذي تمر به المنطقة، في ظل الرفض اإلسرائيلي تنفيذ قرارات الشرعية الدولية
  22/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  المدارس الخاصة األردنيةيدرس في » الهولوكوست« .52

وزارة التربية  .. س الخاصة في المدار " الهولوكوست"من المسؤول عن تدريس     :  رياض منصور  - عمان
  .والتعليم ام المدارس ذاتها؟

قانونيا تتحمل الوزارة المسؤولية الكاملة، النها صاحبة الوالية في اجازة المناهج الدراسية ، لكن مديرية               
 Elements ofالمناهج وتحديدا القسم المختص باللغة االنجليزية ال يعلم ان كـان قـد اجـاز كتـاب     

Literature ص للصف الثامن والذي ُأفرد فيه فصل كامل لمذكرات اليهودية آن فرانـك التـي                المخص
تتحدث فيه عن محرقة الهولوكوست وكيف تعرض اليهود للظلم واالضطهاد لمجرد تميزهم االقتـصادي              

  ".ارجو التعاطف معي"وهي التي عنونت مذكراتها بعبارة 
 والتعليم تسمع رواية اخرى عندما يقول رئيس قـسم  في مديرية المناهج المديرية االهم في وزارة التربية      

ان المديرية تلجأ في بعض االحيان الى متخصصين من خارج اطـار            "الكتب الدكتور ثائر الطوالبة فيها      
الفتا الى ان بعض المـدارس      " الهولوكوست"الوزارة الجازة الكتب وربما يكون احدهم قد غفل موضوع          

 المجازة ، مشيرا الى ان هناك تعليمات بعقوبـات مـشددة حـال              الخاصة ربما تدرس بعض الكتب غير     
  .ضبط اي من المدارس تقترف هذا العمل وان فرق تفتيش الوزارة تراقب ذلك باستمرار

الفصل االول من العام الدراسي شارف على االنتهاء ولم تكتشف فرق تفتيش الوزارة الكتاب الذي يدرس                
  .حتى اآلن ويمتحن فيه الطلبة

ت في أمر مديرية المناهج انها ال تستطيع االجابة عما اذا كانت قد اجازت الكتـاب ام ال؟ واكتفـى                    الالف
رئيس قسم اللغة االنجليزية عبدالمجيد ابو جمعة بطلب ارسال غالف الكتاب عبر الفاكس النه ال يستطيع                

ا بـذلك اي اهميـة      الجزم عما اذا كانت المديرية قد اجازت الكتاب ام ال دون مشاهدة الغـالف مـسقط               
  .للمحتوى ان تغير الغالف
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عدم القناعة برد مديرية المناهج قادنا للبحث عن مناهج المدارس الخاصة ، وكانت المفاجأة ان مذكرات                
 لجميع المراحل الدراسية حتى انه تم دسها في كتـب           Holtآن فرانك موجودة في جميع مناهج مجموعة        

  .الفيزياء والكيمياء واالحياء
  22/12/2010ور، عمان، الدست

  
   إال بإقامة الدولة الفلسطينية"إسرائيل"ال سكة حديد مع :  األردنيةمين عام وزارة النقلأ .53

قال امين عام وزارة النقل مهند القضاة امس ان ال ربط لـسكة الحديـد مـع                 :  محمد الدويري  -عمان  
ب لم يجر تصميمه اصـال ضـمن        اسرائيل اال بتوفر حل سياسي للوضع الفلسطيني مؤكدا ان هذا الجان          

  .تصاميم المشروع الذي يربط االردن بسوريا والعراق والسعودية
واضاف القضاة خالل مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة بعمان ان الربط السككي مع اسرائيل  يرتبط                 

ردن علـى   بوجود حل سياسي باقامة الدولة الفلسطينية الفتا ان هذا المشروع الحيوي يعزز من قدرة اال              
  .دعم طموحات الفلسطينيين القامة دولتهم المستقلة

المؤدي الى اسرائيل ولكن هذا الجزء لم يجـر تـصميمه ضـمن             ) الكوريدور(نحن نستملك   « وتابع      
  .«مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية 

  23/12/2010، الرأي، عمان
  

  "إسرائيل" في  تطالب بالسعي لإلفراج عن أسير أردني"الوطنية لألسرى" .54
وجهت اللجنة الوطنية لالسرى والمفقودين االردنيين رسائل الى كل من رئيس مجلـس االعيـان               : عمان

طاهر المصري ورئيس مجلس النواب فيصل الفايز و رئيس بعثة الصليب االحمر الدولي فـي عمـان                 
 احمد مصطفى سـرحان        عمار   في السجون اإلسرائيلية   طالبتهم فيها السعي الفراج عن االسير االردني      

  .علماً بانه يعمل مدرس في مدرسة ابن خلدون التابعة لوزارة التربية و التعليم
  23/12/2010، الرأي، عمان

  
  مستوى ادارة واضحة للمشكلةللم يرق الفلسطينيين التعاطي مع قضية الالجئين : أبو فاعور .55

لية في دعم القـضايا المدنيـة لالجئـين         دور الجمعيات األه  عن  ورشة  " ثابت لحق العودة  "أقامت منظمة   
وتحصين حق العودة برعاية وحضور وزير الدولة وائل ابو فاعور تم خاللها التأكيـد علـى دور تلـك                  
الجمعيات في التأثير على الحكومات وتغيير سياساتها من خالل عرض تجارب وخبرات على المـستوى               

وأكـد ابـو فـاعور ان ارادة الـشعب           . العـودة  االقليمي وحمالت الحقوق المدنية لالجئين حتى تحقيق      
الفلسطيني لم ولن تكسر يوماً في البحث عن أسباب البقاء واالستمرار، مشيراً الى ان عمـل الجمعيـات                  
  .األهلية ضرورة ملحة لمعالجة الجرح الفلسطيني ومعالجة األوضاع غير االنسانية التي يعانيها الالجئون

قات اللبنانية الفلسطينية ووجود مرجعية فلسطينية واحدة للحـديث مـع           واعتبر ان المطلوب تنظيم العال    
ولفت الى ان لبنان يعيش مرحلة سياسية فيها الكثير مـن            .الدولة اللبنانية عن هواجس ومشاكل الالجئين     

  .اآلمال ولكن فيها أيضاً الكثير من المخاطر وأن عدم تدخل الفلسطيني كطرف هو موقف عقالني
تعاطي اللبناني مع قضية الالجئين لم يرق الى مـستوى ادارة واضـحة للمـشكلة وان                وشدد على ان ال   

: التعديالت التي حصلت في المجلس النيابي بما يخص الالجئين غير كافية لكنها كسرت المحظور، وقال              
اذا كان البعض رأى ان الحزب التقدمي االشتراكي استغل الموضـوع الفلـسطيني لحـسابات داخليـة                 "

  ".ة السياسية لهذا البعض تفترض ان يقوم باستكمال التعديالتفالنزاه
  23/12/2010، المستقبل، بيروت
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   قد سقط"إسرائيل" مع مشروع المراهنة على المفاوضات: الجماعة اإلسالمية .56
أكد المسؤول السياسي للجماعة اإلسالمية في صيدا والجنوب بسام حمود، بعد لقائه وفدا قياديا من               : صيدا

مشروع المراهنـة علـى المفاوضـات    «تح في صيدا والجنوب برئاسة العميد أحمد الصالح، أن     حركة ف 
كإستراتيجية يمكن لها ان تعيد شيئاً من الحقوق المسلوبة قد سقط ولم يبق امام شعوبنا سـوى مـشروع                   

جزت كل  المقاومة والجهاد الذي اثبت انه السبيل الوحيد لتحرير األرض والسترجاع كافة الحقوق التي ع             
بدوره، أكد الـصالح أن     . »القرارات الدولية وكل النشاطات الدبلوماسية في إعادة ولو جزءا بسيطاً منها          

وأكد الموقف الفلسطيني الحريص على تحييد الفلـسطينيين        . حركة فتح لن تتخلى أبداً عن الكفاح المسلح       
  .عما يجري في الساحة الداخلية اللبنانية

  23/12/2010، السفير، بيروت
  

  "االونروا"ثالثة مشاريع كان يجري العمل لتمريرها لتصفية : الحزب السوري القومي .57
جبهة التحريـر   "استقبل معتمد فلسطين في الحزب السوري القومي االجتماعي هملكارت عطايا وفدا من             

حقـوق  برئاسة عباس الجمعة وافاد بيان للحزب ان عطايا اطلع الوفد على مشروع قـانون ال            " الفلسطينية
المدنية واالجتماعية والسياسية لالجئين الذي اعدته معتمدية فلسطين في القومي، ولفت الى ان هناك ثالثة               

ورأى الحزب السوري القـومي     ". االونروا"مشاريع خطيرة كان يجري العمل لتمريرها تستهدف تصفية         
ى نية اسرائيل القيام بعمل عدواني      ضد الفلسطينيين دليال عل   " االسرائيلية"االجتماعي في تصاعد العدوانية     

جديد يستهدف قطاع غزة على ان يتزامن مع استكمال مخطط االستيطان والتهويد في القـدس والـضفة                 
  ". الغربية وتهجير ما تبقى من الفلسطينيين

 23/12/2010النهار، بيروت، 
  

  مصر تعرب عن قلقها إزاء التصعيد األخير في قطاع غزة .58
  , المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية عن القلق إزاء التصعيد األخير في غزة           أعرب  :  سالي وفائي  

ومطالبا جميع األطراف بممارسة ضبط النفس وتبصر العواقب          , محذرا من خروج الوضع عن السيطرة     
 وأدان المتحدث الغارات التي شنتها القوات اإلسـرائيلية علـي            . قبل اإلقدام علي خطوات غير محسوبة     

   .  مضيفا أن المرحلة الدقيقة الحالية ال تحتمل مثل هذا السلوك , طاع غزة خالل اليومين الماضيينق
وأعرب المتحدث عن أن الغارات تمثل محاولة لصرف األنظار عن تعطل العملية السلمية النـاتج عـن                 

تيت األنظـار    وأنه ال ينبغي أن يعطي أي طرف إلسـرائيل الفرصـة لتـش              , تعنت المواقف اإلسرائيلية  
   . والتهرب من مسئولياتها عن انهيار المسار السلمي

 23/12/2010، األهرام، القاهرة
  

   دعما لحماس بل للقضية الفلسطينية ليس"اسرائيل"دعم المقاومة ضد : األسد .59
أعلن الرئيس السوري بشار األسد عن ان السبب الوحيد الذي يحول دون تحقيـق الـسالم هـو                  : دمشق

تطبيق قرارات مجلس األمن الدولي كافة وإعادة األراضي المحتلـة          "لذلك فإن على إسرائيل     االحتالل، و 
  ". إلى أصحابها

ال تـدعم المنظمـات والتنظيمـات       "قـائال إن سـوريا      " للمقاومة ضد إسرائيل  "وأكد األسد دعم دمشق     
 مـن أجـل نيـل       سنواصل دعمنا طالما استمروا في مقاومتهم     "واضاف  ". والمؤسسات إنما تدعم القضية   

  ". حقوقهم، إنها ليست مسألة حماس، إنما هي قضية فلسطين
أوباما كرئيس يبدو حتى اآلن صادقا في نياته، وعلينا ان ننظر في نفس الوقت إلى النتائج                "واشار الى إن    

  ". وليس فقط إلى النوايا
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 23/12/2010، وكالة سما اإلخبارية
  
  
 

   تجسس إسرائيليةشبكات  يوقعسورياويروت تعاون استخباري بين القاهرة ودمشق وب .60
عن وجود تعاون اسـتخباري     » العرب«كشفت مصادر أمنية مصرية لـ      :  عبدالواحد عاشور  -القاهرة  

كبير بين كل من مصر وسوريا ولبنان أدى إلى إيقاع شبكات تجسس إسرائيلية على قطاع االتـصاالت                 
المتهم فيها ثالثة مصريين وضابطان إسـرائيليان       في الدول الثالث ومنها شبكة التجسس األخيرة بمصر         

  .وشبكة أخرى في سوريا سيتم اإلعالن عنها قريبا
إنه نتيجة التحقيقات المصرية في القضية أبلغت األجهزة المصرية نظيرتهـا الـسورية             : وقالت المصادر 

 الـسلطات   بمعلومات وردت على لسان المتهم المصري بالقضية، طارق عبدالرزاق، أدت إلى اعتقـال            
السورية لمسؤول أمني بارز ثبت تجسسه لصالح إسرائيل، ومن ثم كشفت التحقيقات معه عـن وجـود                 
شبكة أخرى تم تفكيكها تعمل في سوريا للتجسس على قطاع االتصاالت، وأن السلطات السورية ستكشف               

  .قريبا عن ضبط تلك الشبكة الكبيرة بعد انتهائها من التحقيقات أيضا
در ذاتها فقد كشفت التحقيقات عن جهود إسرائيلية كبيرة للسيطرة على قطـاع االتـصاالت               وطبقا للمصا 

المتنامي في المنطقة والتجسس على المكالمات وتحليلها األمر الذي يضع تحديات كبيـرة أمـام أجهـزة              
ـ               بل جديـدة   األمن العربية ويدفعها إلى مزيد من التنسيق فيما بينها لتبادل المعلومات والتنسيق وإيجاد س

  .لحماية الشبكات الوطنية
  23/12/2010، العرب، الدوحة

  
   لدعم القدس في الدوحة مطلع شباطامؤتمرتعقدان  وقطرالجامعة العربية  .61

اتفقت الجامعة العربية وقطر على الترتيبات النهائية الخاصة بعقد المؤتمر الدولي الخاص بدعم             : القاهرة
المقبل تحت رعايـة اميـر   ) فبراير( شباط 3-2 في الفترة ما بين     القدس الذي تقرر أن تستضيفه الدوحة     

وعقـد  . قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتحت مظلة الجامعة العربية، وذلك تنفيذاً لقرار قمة سرت               
اليوم اجتماع مشترك بين وفد من الجامعة العربية برئاسة رئيس اللجنة التنسيقية للمؤتمر السفير محمـد                

من قطر برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة، رئيس اللجنـة الدائمـة لتنظـيم               صبيح، وآخر   
  .المؤتمرات محمد بن عبد اهللا الرميحي

وأضاف أن قطر قدمت كل اإلمكانات التي تكفل إنجاح هذا المؤتمر الذي يشارك فيه الكثير من الجهـات               
إلكتروني ينشر عليه كل الوقائع والبيانات      الدولية ومنظمات المجتمع المدني، وسيخصص للمؤتمر موقع        

  .بكل اللغات ليوجه إلى كل بعثات العالم والدول اإلسالمية
من جانبه، أكد الرميحي إن الدعوات وجهت الى الكثير من دول العالم والـدول العربيـة واإلسـالمية                  

ـ 70لحضور المؤتمر الذي سيحظى بمشاركة دولية واسعة ويضم مشاركين من   راء ورمـوزاً   دولة وخب
على قضية القدس ووضعها فـي   الذي يركز وأشار إلى أهمية هذا المؤتمر   . ينتمون لكل األديان السماوية   

بؤرة االهتمام اإلقليمي الدولي، وكذلك تناولها بشكل موسع من وسائل اإلعالم والتركيـز علـى إبـراز                 
جانب اإلسرائيلي، كذلك العمل علـى      الحقائق التاريخية والجوانب القانونية عن القدس وكشف ادعاءات ال        

  .تعميق دور المجتمع المدني في الدفاع عن القدس وحمايتها
 23/12/2010، الحياة، لندن

 
  عن احتجاز أريتريين في سيناء" شائعات مغرضة" ضمناً بترويج "إسرائيل"مصر تتهم  .62
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عـن  " شائعات مغرضـة  "ج  اتهمت وزارة الخارجية المصرية الجانب اإلسرائيلي، ضمناً، بتروي       : القاهرة
  الهدف من ذلك كله في المقام األول هـو         "اختطاف أريتريين في شبه جزيرة سيناء المصرية، مؤكدة أن          

  
، في إشارة على    "تشتيت األضواء عن دول بعينها تحرص على التنصل من التزاماتها الدولية ذات الصلة            

  .ما يبدو لتنصل تل أبيب من مفاوضات السالم
  22/12/2010، قدس برس

  
   الجزائرية تقرر إصدار ملحق للقدس واألسرىالشعبصحيفة  .63

الرسمية اليومية اليوم األربعاء، إصدار     ' الشعب الجزائرية ' قررت صحيفة    - وفا 2010-12-22الجزائر  
ـ     2010، وبشكل دائم ومنتظم معها، ابتداء من األول من يناير عام            'القدس واألسرى 'ملحق خاص يهتم ب

  . النطالقة الثورة الفلسطينية المعاصرة46لذكرى الـتزامناً مع ا
عالياً قرار صحيفة الشعب الجزائرية، الذي      'وثمن الباحث المختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة         

من شأنه أن يسلط الضوء على معاناة األسرى ويساهم في فضح ما يتعرضون له من انتهاكات وجـرائم                  
  .' الدوليةتتناقض مع أبسط القيم واألعراف

لجنة الحرية ألسـرى    'ودعا كافة النشطاء والكتاب والمؤسسات التي تعنى بالقدس واألسرى للتعاون مع            
  .في الجزائر' الحرية

 23/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

   طناً من المواد الغذائية إلى أهالي غزة80قافلة سورية تحمل نحو  .64
 للجنة الشعبية العربية السورية لدعم      29قافلة المساعدات   ) 22/12( اليوم األربعاء    انطلقت صباح : دمشق

 طنا من المواد الغذائية والطبية لمساعدة       80الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني محملة بنحو      
  . الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة

ية العربية السورية لدعم الشعب الفلـسطيني       ونقل مصدر إعالمي سوري رسمي عن رئيس اللجنة الشعب        
إن تسيير قوافل المساعدات السورية يـأتي تأكيـدا         "ومقاومة المشروع الصهيوني أحمد عبد الكريم قوله        

لوقوف الشعب السوري الدائم إلى جانب االهل في غزة لدعم صمودهم وتخفيف معاناتهم بسبب الحصار               
  ". اإلسرائيلي الجائر
 بجهود الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية في تسهيل إيصال هذه المساعدات إلـى أهـالي               ونوه عبد الكريم  

  ". قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار الجائر المفروض عليه منذ نحو خمس سنوات
وحسب ذات المصدر، فإن القافلة ستتوجه إلى األردن عبر مركز نصيب الحدودي حيث تتسلمها الهيئـة                

  . الهاشمية التي تتولى بدورها نقل هذه المساعدات إلى قطاع غزة المحاصرالخيرية األردنية 
 22/12/2010، قدس برس

  
  بوليفيا تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية .65

انضمت بوليفيا االشتراكية التي يرأسها ايفو موراليس امس الى قافلة دول في اميركـا الالتينيـة مثـل                  
يا بفلسطين دولة مستقلة، خالفا لرأي واشنطن، علـى ان تقـوم            البرازيل واالرجنتين، التي اعترفت رسم    

  .بالخطوة نفسها االورغواي قريبا
(...) على غرار دول اخرى كالبرازيل      "وصرح موراليس في مؤتمر صحافي في مقر الرئاسة في الباز           

لة في هذا الـشأن     واضاف انه بعث برسا   ". تعلن بوليفيا اعترافها بالدولة الفلسطينية، باستقاللها وبسيادتها      
  .الى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
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) البرازيل(وسبق ان اعلن موراليس في االسبوع الفائت على هامش قمة مركوسور في فوز دو ايغواسو                
  .ان بوليفيا ستعترف رسميا بدولة فلسطين المستقلة في االيام المقبلة

 وتراقب مكتوفة اليدين مـشاكل حقـوق االنـسان          بوليفيا ال تستطيع ان تنتظر    "وقال موراليس امس ان     
  ".ابادة" بارتكاب "سرائيلإ"، متهما "واالراضي والسيادة التي تعاني منها فلسطين

23/12/2010، )راضي المحتلةاأل(القدس   
  

   وقف هدم البيوت في القدس"إسرائيل"على : لدى األمم المتحدة منسق المساعدات اإلنسانية .66
المساعدات اإلنسانية في أراضي السلطة الوطنية لدى األمم المتحـدة، مكـسويل             أعرب منسق    :رام اهللا 

إنه تم تسجيل ارتفاع بعـدد      'جيلرد عن قلقة من ارتفاع عدد األبنية التي هدمت في القدس الشرقية، وقال              
  .'مقارنة بالعام الماضي% 45األبنية التي هدمت بنسبة 

ائلة العربية في راس العمود والتي تم هدمه أمس الثالثاء بحجة           وقام اليوم األربعاء جيلرد بزيارة بيت الع      
هدم البيوت، وإبقاء   '.. إن إسرائيل تواصل هدم البيوت الفلسطينية في القدس       'وقال  . البناء غير المرخص  

قال جيرالد في   '  أنسانا دون مأوى، مقلق للغاية بالنسبة لسياسة إسرائيل بكل ما يتعلق بالقانون الدولي             13
  .ن أصدره عقب زيارته لرأس العامودبيا

وأكد ممثل األمم المتحدة أن سياسة هدم البيوت لها تأثير اجتماعي واقتصادي سلبي للغاية وتؤثر علـى                  
موقف األمم المتحدة هو علـى أن حكومـة         'حياة الفلسطينيين الذين سيعتمدون على المساعدات اإلنسانية        

  .'لبيوت في الضفة الغربية والقدسإسرائيل يجب اتخاذ قرار فوري لوقف هدم ا
 بيتا في الـضفة الغربيـة والقـدس         396وأكد جيلرد في البيان، أن إسرائيل هدمت خالل العام الجاري           

بسبب سياسة الهدم فقد تم تشريد أكثر من ثالثـة آالف           '.  منزال 275مقارنة بالعام الماضي حيث تم هدم       
  .'فلسطيني تأثروا بسبب هدم البيوت

23/12/2010، )وفا(نباء والمعلومات الفلسطينية وكالة األ  
  

  مم المتحدة تدين ناشطي غزة بشأن هجمات صاروخيةاأل .67
نددت االمم المتحدة يوم االربعاء بشدة بزيادة الهجمات عبر الحـدود مـن             :  دوجالس هاملتون  - القدس

  .جانب ناشطين فلسطينيين في غزة بعد يوم من انفجار صاروخ قرب حضانة أطفال
ال المنسق الخاص لالمم المتحدة لعملية السالم في الشرق االوسـط روبـرت سـيري ان الهجمـات                  وق

انتهاكـا واضـحا للقـانون      "والتي تصاعدت في االيام االخيرة تمثل       "إسرائيل"الصاروخية من غزة على     
  .وتعرض للخطر حياة المدنيين" االنساني الدولي

لها حق الدفاع عن النفس     "وية السرائيلية قائال ان اسرائيل      وأشار مبعوث االمم المتحدة الى الهجمات الج      
وانخـاذ كـل    "ودعا الى التحلي بأقصى قدر من ضـبط الـنفس           ". بما يتفق مع القانون االنساني الدولي     

  ."االحتياطيات التي تضمن عدم تعريض القوات االسرائيلية المدنيين في غزة للخطر
 مليون نسمة تحسنت بعد ان خففت       1.5ين في غزة البالغ عددهم      وقال سيري ان الحياة اليومية للفلسطيني     

اسرائيل القيود على الواردات والعمل على توسيع االمكانات التجارية عنـد مركـز لخـدمات االمـداد                 
  .وقال ان الهدوء ضروري لنجاح االجراءات .والتموين

23/12/2010، وكالة رويترز لألنباء  
  

       "إسرائيل" بيننا وبين ال اتفاق: "ويكيليكس"مؤسس موقع  .68
نفى مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج ما راج مؤخرا بشأن اتفاق سري قد يكون عقده مع إسـرائيل                  

  .مقابل عدم نشر أي شيء عنها في سلسلة الوثائق الدبلوماسية األميركية المسربة التي ينشرها موقعه
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ساء أمس األربعاء إنه لم يعقـد أي اتفـاق مـع            على قناة الجزيرة م   " بال حدود " وقال أسانج في برنامج     
إسرائيل، وكشف أن موقعه سينشر المئات من الوثائق المتعلقة بها في الشهور القادمة، مؤكدا أن بحوزته                

  . منها فقط مصدرها إسرائيل2700 وثيقة في هذا الشأن، 3700حوالي 
رائيليين، ولكن االستخبارات اإلسرائيلية    لم تكن لنا أي اتصاالت مباشرة وال غير مباشرة مع اإلس          " وتابع  

وأنا متأكد من أن االستخبارات اإلسرائيلية      . وغير اإلسرائيلية تتابعنا وتحاول توقع ما سنقوم به       ) الموساد(
مهتمة بنا ولكنها لم تتصل بنا، قد تكون لها اتصاالت بأفراد كانوا ينتمون لمؤسستنا ولكن فـي الوقـت                   

  ".ت بيننا وبينهمالحالي ال توجد أي اتصاال
من الوثائق المتعلقة بهـا، لكنـه أكـد أن          % 2أو  % 1وأضاف أن ما نشر عن إسرائيل حتى اآلن يمثل          

الصحف العالمية التي اتفق معها على نشر الوثائق هي التي تختار ما تنشره حسب اهتمامها، وقـال إن                  
  ."إسرائيل"ائق التي لديه عن بعض هذه الصحف، وأن الموقع سينشر كل الوث" انحياز"ذلك قد يعكس 

 على لبنان   "إسرائيل" وكشف أسانج أن هناك وثائق حساسة ومصنفة على أنها سرية وتتحدث عن حرب              
محمود ) حماس(، وأخرى تتناول موضوع اغتيال القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية           2006في صيف   

وع الجوازات التي استعملها الموسـاد      المبحوح في دبي، وأن هناك حركة برقيات دبلوماسية حول موض         
  .في هذه العملية

23/12/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة  
  

  وروبي يعفي منتجات فلسطينية من الجماركاالتحاد األ .69
ربعاء انه سيلغي الرسوم الجمركيـة علـى واردات المنتجـات           وروبي يوم األ  قال االتحاد األ  : بروكسل

قطاع غزة والضفة الغربية لمدة تصل الى عشر سنوات وذلـك فـي             الزراعية واالسماك الفلسطينية من     
  ."سرائيلإ"ضعفه الصراع مع أخطوة تهدف لمساعدة اقتصاد 

وقالت المفوضية األوروبية التي تتفاوض في الشؤون التجارية نيابة عن االتحاد األوروبي في بيـان أن                
وضوع شائك هو استيراد البضائع الغذائيـة       االتفاق يهدف لدعم المنتجات الفلسطينية فقط في إشارة إلى م         

من المستوطنات االسرائيلية في االراضي المتنازع عليها والتي كانت تستفيد في السابق من االمتيـازات               
  .التي يقدمها االتحاد األوروبي للفلسطينيين

23/12/2010، وكالة رويترز لألنباء  
  

   مليون يورو100االتحاد األوروبي يدعم السلطة بـ  .70
 مليـون   100فراج عن مساعدة بقيمة     وروبية امس اإل  علنت المفوضية األ  أ:  وكاالت – الباز   -روكسل  ب

  .2011يورو لصالح الفلسطينيين لعام 
هذا القرار يؤشر الى االلتزام الـسياسي       "وضحت وزيرة خارجية االتحاد االوروبي كاثرين اشتون ان         أو

نية وسلطة رئيس الوزراء سالم فياض في جهودهما لبناء         والمالي لالتحاد االوروبي تجاه السلطة الفلسطي     
  ".دولة فلسطينية ديموقراطية وقابلة للحياة

 ".ي حل سلمي وقابل للحياة ودائـم للنـزاع        مر الزم أل  أدولة فلسطينية   "وذكرت اشتون في بيان بان قيام       
ضي، سيتمكن الشعب   كما في الما  "وقال المفوض االوروبي المكلف سياسة الجوار ستيفان فول من جهته           

وهذه االموال ترمي الى مـساعدة الـسلطة         ".2011الفلسطيني من االعتماد على دعمنا المتواصل عام        
  .طباء والمدرسين الفلسطينيينالفلسطينية في دفع رواتب الموظفين خصوصا األ

23/12/2010، )راضي المحتلةاأل(القدس   
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  شطة فرنسية مؤيدة للفلسطينيين بعاد ناإعن " إسرائيل"فرنسا طلبت إيضاحات من  .71
 عـن ابعـاد الناشـطة       "سـرائيل إ"يضاحات من   إمس وزارة الخارجية الفرنسية ان فرنسا طلبت        أفادت  أ

ثاء في مطار بن غوريون الدولي فـي تـل          وليفيا زيمور التي اوقفت الثال    أالفرنسية المؤيدة للفلسطينيين    
  .بيبأ

يضاحات عن الـسبب الـذي      إلبنا من السلطات االسرائيلية     ط:"وصرح الناطق باسم الوزارة برنار فاليرو     
سفارتنا وقنصليتنا العامة في تل ابيب تابعتا عن كثب تطورات هـذه            "وقال ان   ". حملها على اتخاذ القرار   

امس من لقاء الـسيدة زيمـور لالطـالع علـى           ) اول من (وتمكن موظف من القنصلية العامة      . القضية
 نحن حرصاء في اطار احترام القانون المحلي، على ان يتمكن جميع            بصورة عامة، : "واضاف". وضعها

  ".سرائيلية بال عوائقمواطنينا من دخول االراضي اإل
بعدت الـى فرنـسا     أسرائيلية سابين حداد، ان الناشطة زيمور       واوضحت الناطقة باسم وزارة الداخلية اإل     

  ". منيةبناء على توصية االجهزة األ
23/12/2010، النهار، بيروت  

 
  هتلر كان أداة بيد الصهيونية: مطران يوناني .72

أكد أحد كبار المطارنة اليونانيين أن أدولف هتلر كان أداة بيد الصهيونية العالمية إلقنـاع          : القدس المحتلة 
" هـآرتس "وقالت صـحيفة     .اليهود بترك أوروبا، وإقامة إمبراطورية خاصة بهم في فلسطين التاريخية         

لت النبأ، إن مطران بيراوس صرح في مقابلة تلفزيونية أجرتها القناة الكبـرى فـي               الصهيونية التي تناق  
اليونان، الثالثاء، إن الصهيونية العالمية تتحمل المسؤولية عن المصاعب االقتصادية التي تعـاني منهـا               

د لهـم   وقال إن الحركة الصهيونية العالمية وأصحاب المصارف اليهودية أمثال البارون روتشيل           .اليونان
  .دور في مؤامرة، هدفها إضعاف الكنيسة األرثوذوكسية

أدولف هتلر كان أداة بيد     "ولدى سؤاله من قبل مقدم البرنامج لماذا ال يوافق على سياسة هتلر، أجاب أن               
  .الصهيوينة العالمية، وتم تمويله من قبل عائلة روتشيلد لهدف واحد، وهو إقناع اليهود بمغادرة أوروبا

23/12/2010، لشارقةالخليج، ا  
 

  جوناثان بوالرد في الواليات المتحدة يدعم نتنياهو لإلفراج عن الجاسوس اللوبي الصهيوني .73
تحولت قضية الجاسوس اإلسرائيلي جوناثان بوالرد إلى ميدان مواجهة جديدة          : أحمد عبدالهادي : واشنطن

فقد بـدأت   . بات إسرائيلية باإلفراج عنه   بين حكومة بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس باراك أوباما بعد مطال         
المنظمات الموالية إلسرائيل في الواليات المتحدة حملة مكثفة لجمع التوقيعات على طلب باإلفراج عـن               
بوالرد وذلك بالتزامن مع صدور بيان من مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو يعلـن فيـه                 

ولم يـسبق ألي    . لب رسمي للرئيس باراك أوباما بالعفو عن بوالرد       اعتزام الحكومة اإلسرائيلية تقديم ط    
رئيس وزراء إسرائيلي أن قدم طلبا مماثال إذ اكتفى رؤساء الوزراء السابقون بتقـديم الطلـب بـصورة               

  .شفوية
وحصلت المنظمات الموالية إلسرائيل على توقيعات من عدد كبير من أعضاء الكونجرس على رسـالة               

  . به باإلفراج عن بوالرد بعد االنتهاء من بلورة تلك الصياغة المالئمة المشار إليهاإلى الرئيس تطال
23/12/2010، الوطن اون الين، السعودية  

 
   المفاوض الفلسطيني لتشتيتوقف االستيطان لعبة إسرائيلية : مجلس بلدية روتردام .74

م عن حزب اليـسار األخـضر       حذر عضو المجلس البلدي الهولندي بمدينة روتردا      : فكرية أحمد : الهاي
من اختزال القضية والكفاح الفلسطيني في مسألة وقف االستيطان لمدة          ) فلسطيني األصل (محمد أبو الليل    
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 إلبعاد المفاوض الفلـسطيني     "إسرائيل"شهرين أو بضعة أشهر، معتبرا ذلك لعبة إسرائيلية وأمرا تتعمده           
  .عن أصول المشكلة وتشتيته

في الهاي إن وقف االسـتيطان ال يجـب أن يكـون            " الوطن"ريحات خاصة إلى    وقال أبو الليل في تص    
مرهونا بمدة، بل يجب أن يكون قطعيا ونهائيا، وأن تقوم أي مفاوضات على أساس إرجاع الحقوق الثابتة                 

، وحل مشكلة الالجئين، وإزالة جميع المستوطنات من        67للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها العودة لحدود       
لقدس، مشددا على أنه كفلسطيني وغيره كثيرون غير متفائل بالتوصل إلى حل في ظل وجـود                الضفة وا 

  ".نتنياهو الغائر في يمينيته حتى ضد إرادة بعض الشعب اإلسرائيلي"
. من أجل دفـع الـسالم     "إسرائيل"وأكد أبو الليل على غياب الدور األوروبي كدور مؤثر أو ضاغط على             

األمر كله متركز في يـد أميركـا،        . ما هو معروف دور اقتصادي وتمويلي     فالدور األوروبي الحقيقي ك   
سرا وعالنية، فال أمل إال في العرب أنفسهم، أن يقفوا وقفة رجل واحد للمطالبـة               "إسرائيل"وأميركا تدعم   

مل ألنه لو فقد األ   "، مشددا على أن الفلسطيني لن يفقد أبدا األمل في الحكومات العربية،             "بالحق الفلسطيني 
  ".لضاعت فلسطين لألبد

ويراهن أبو الليل على وعي الشعب الهولندي ورعايته لحقوق اإلنسان في تأليب حكوماته علـى جانـب                 
 "إسـرائيل "الحق الفلسطيني، مشيرا إلى استطالع جرى مؤخرا في دول أوروبا حول من هم أكبر أعداء                

 إسرائيل، ويرى أنها تضر بالـسالم       من الشعب الهولندي ضد   % 70في أوروبا، حيث جاءت النتائج أن       
  .في العالم رغم وقوف الحكومات الهولندية بجانب إسرائيل

23/12/2010، الوطن اون الين، السعودية  
  

  خطبة موحدة في الضفة لضمان عدم التحريض  .75
  ياسر الزعاترة

المؤسسة في الوقت الذي تتوالى فيه الفتاوى العنصرية من طرف حاخامات العدو دون أدنى رادع من 
الرسمية اإلسرائيلية ، وفي الوقت الذي يتوالى فيه العدوان على األرض والمقدسات ، وفي مقدمتها 

، " خريطة الطريق"المسجد األقصى ، في هذا الوقت بالذات تلتزم السلطة في الضفة الغربية بشروط 
ا عليه من استحقاقات ، ، مع أن العدو لم يسجل التزاما يذكر بم" وقف التحريض"ومن ضمنها ما يسمى 

  .اللهم إال ما انسجم منها مع برنامج السالم االقتصادي والدولة المؤقتة
في الضفة الغربية تلزم وزارة األوقاف الخطباء بخطبة موحدة خالية مما يثر أعصاب العدو ، مع العلم 

ى ال يمنحوا الحركة أن األئمة والخطباء ذوي العالقة بحماس قد تم التخلص منهم تباعا ، وبالطبع حت
حضورا بين الناس من جهة ، وحتى ال يتورطوا في كسر شروط عدم التحريض من جهة أخرى ، 

  .فضال عن الحديث عن المقاومة المحرمة في عرف القوم
بحسب صحيفة واشنطن بوست األمريكية ، فإن اإلجراء المذكور قد اتخذ استجابة لضغوط أمريكية 

نعم المصلحة الفلسطينية ، . زير األوقاف بأن ذلك يتم تلبية للمصلحة الفلسطينيةإسرائيلية ، فيما يجادل و
مع العلم أن الحرب على المساجد والتدين في الضفة قد تجاوزت كل الحدود بجهود الوزير إياه ، 
وبمساعدة المؤسسة األمنية ، األمر الذي ينسحب على قراءة القرآن من المآذن ، وسوى ذلك من 

 التي يجاهد الوزير المذكور في البحث عن تخريجات شرعية لها ، من قبيل القول إنها اإلجراءات
  بدعة،،

وقف إذاعة القرآن الكريم في مدينة نابلس كان جزء من السياق إياه ، والذي يجمع بين الحرب على 
السياسة ، حركة حماس وبين الحرب على التدين بشكل عام ، ونعلم أن اإلذاعة المذكورة ال تتدخل في 

  1998,لكن دورها كان الفتا بين الناس منذ تأسيسها في العام 
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لسنا بحاجة لكثير ذكاء حتى ندرك أن األمر ذو صلة باألجواء الجديدة التي يجري ترتيبها في الضفة 
الغربية ، ذلك أن تحجيم مد التدين هو الضامن األهم لعدم انخراط الناس في برنامج المقاومة ، وبتعبير 

ق لعدم اندالع انتفاضة جديدة ، وأي كالم آخر في هذا السياق هو بال قيمة السيما حين يصدر من أد
الوزير الذي يجاهد كل يوم من أجل إثبات والئه ، فضال عن الثأر من الحركة التي كان عضوا فيها 

  . ذات يوم وتركها لهذا السبب أو ذاك) حماس(
د كبير ، فالسلطة ليست في وارد تحدي من يمنحونها بطاقات ما قالته الصحيفة األمريكية صحيح إلى ح

الفي آي بي ، وكذلك من يقدمون لها المعونات من أجل االستمرار ، ونتذكر في هذا السياق تلك 
الفضيحة التي تابعنا فصولها قبل أسابيع عندما نشر المتوكل طه ، وكيل وزارة اإلعالم دراسة تتصل 

ث إسالمي وال صلة لليهود به ، فقامت قيامة اليهود ، وكذلك األمريكان تبعا بحائط البراق تثبت أنه ترا
وال حاجة للتذكير . لهم ، فما كان من السلطة إال أن أزالت الدراسة من على موقع الوزارة اإللكتروني

بأن الحائط المذكور جزء ال يتجزأ من المسجد األقصى ، والمسجد األقصى يقع في القدس الشرقية ، 
 بما فيها 67ول ذلك لمن يوجعون رؤوسنا بالحديث عن الدولة المستقلة على األراضي المحتلة عام نق

  .القدس الشرقية ، وأن أصحابهم لم يتنازلوا عن الثوابت
لو حدث كل هذا االلتزام ببنود خريطة الطريقة ومن ضمنها وقف التحريض في وقت يلتزم الطرف 

ة بهذا الشكل أو ذاك ، لكننا إزاء مجاملة استثنائية لعدو ال يجامل بأي اآلخر بما عليه ، إذا لبلعنا القص
حال ، بل هو يرفض مجرد تجميد االستيطان لمدة ثالثة أشهر في الضفة دون القدس لمدة تسعين يوما 

  .مقابل ضمانات أمريكية مهولة
 يفعلون ، يستدعي هؤالء كل ما في قاموسهم من شطارة حتى يقنعوا جماهير الشعب بصواب ما

والمؤسف أنهم يجدون بعض العون من أبواق منذورة للدفاع عنهم بالحق والباطل ، لكن شعب فلسطين 
  .والقدس واألقصى ليس بهذه السطحية حتى تمر عليه مثل هذه اللعبة البائسة

  23/12/2010الدستور، عمان، 
    

  أهي حتمية؟: الدولة الفلسطينية .76
  وحيد عبد المجيد. د

لون األميركيون أي حديث واضح عن حدود الدولة الفلسطينية التي يؤيدون إقامتها بجوار يتجنب المسؤو
وكذلك كان الحال في الورقة . هكذا فعل ميتشل خالل زيارته إلى المنطقة األسبوع الماضي. إسرائيل

دود الرابع فلم يرد فيها أي ذكر لح. غير الرسمية التي ُأرسلت إلى السلطة الفلسطينية قبيل هذه الزيارة
  .1967من يونيو 

.  ديسمبر الجاري11وهكذا أيضاً، جاء خطاب وزيرة الخارجية األميركية في معهد بروكينغز مساء 
فرغم أنها أثارت انتباه من تابعوها عندما تحدثت عن حتمية الوصول إلى دولة فلسطينية، فقد تجنبت 

يثير السؤال حول نوع الدولة الفلسطينية وذلك التحاشي . اإلفصاح عن تصورها لهذه الدولة وحدودها
التي ترى كلينتون أنها حتمية، وحول مغزى ربطها الحديث عنها بمطالبتها الطرفين باتخاذ ما أسمته 

  .القرارات الصعبة التي يتطلبها السالم
ى بدولة فالمالحظ أن وزيرة الخارجية األميركية لم تعد بدولة مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس، وال حت

الخط " مع مبادلة مساحة صغيرة من الضفة الغربية بما يساويها وراء 1967منزوعة السالح على حدود 
  .2000على النحو الذي تضمنه مشروع كلينتون في ديسمبر " األخضر

ويعني ذلك أنه لكي تكون الدولة حتمية فعالً وفق ما قالته كلينتون، البد أن يتخذ المفاوض الفلسطيني 
فهناك قراران جوهريان قد يتعين . ات شديدة الصعوبة، وليست صعبة فقط، قد تفرّغها من مضمونهاقرار

على الفلسطينيين اتخاذهما في هذا االتجاه، وهما قبول دولة مؤقتة لفترة من الزمن والموافقة على وجود 
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سير الفجوة الهائلة بين األولى لتج" التاريخية"فالخطوة . عسكري إسرائيلي خالل هذه الفترة على األقل
دولة مستحيلة وأخرى حتمية هي قبول أن تكون هذه الدولة مؤقتة لكي يتسنى ترحيل قضيتي القدس 
والالجئين األكثر استعصاء على الحل إلى أجل قد يكون محدداً بفترة معينة، لكن بدون أي ضمان يتيح 

  .الثقة في أن هذا األجل لن يكون مفتوحاً
لكنها .  قوى اليمين اإلسرائيلي لفترة بناء هذه الدولة مؤقتاً بين عشر سنوات وثالثين سنةوتتباين تقديرات

  .تتفق كلها على أن الحل النهائي ليس ممكناً بأي حال دفعة واحدة
، وزير الدفاع ورئيس األركان األسبق شاؤول موفاز، "الكنيست"وكان رئيس لجنة الخارجية واألمن في 

أيام إلقامة دولة فلسطينية منزوعة السالح مع ترسيم حدودها بشكل تدريجي، إلى أن قد قدم مقترحاً قبل 
ويقوم هذا المقترح على اعتبار األمن . تأخذ شكلها النهائي في ضوء االحتياجات األمنية اإلسرائيلية

ندرج ضمن لذلك فهو ي. اإلسرائيلي مرجعية وحيدة تقريباً للمفاوضات التي تقود إلى إقامة دولة فلسطينية
التقليدية التي كان الفكر االستراتيجي " الحدود اآلمنة"اتجاه سائد في أوساط اليمين يعيد االعتبار لنظرية 

فكان امتالك كثير من دول المنطقة . اإلسرائيلي قد تجاوزها جزئياً على األقل خالل العقدين األخيرين
 مراجعة النظرية التي تقوم على ضرورة صواريخ باليستية تصل إلى العمق اإلسرائيلي، قد دفع إلى

ورغم أن . االحتفاظ بعمق جغرافي تتمركز فيه قوات برية قادرة على صد أي هجوم عسكري مفاجئ
هذه المراجعة لم تكن حاسمة، فقد أثرت في استراتيجية الدفاع اإلسرائيلية وخططها منذ أواخر تسعينيات 

  .ر الصواريخ الباليستيةالقرن الماضي باتجاه التركيز على مواجهة خط
غير أن هذه المراجعة تتراجع اآلن في ظل اتجاه حكومة نتنياهو إلى إحياء النظرية التقليدية التي تضع 

وينعكس هذا التوجه مباشرة على قضية حدود الدولة . العمق الجغرافي في مقدمة مقومات األمن
ات التي أعقبت مؤتمر أنابوليس واستمرت الفلسطينية التي سبق إحراز تقدم جوهري فيها خالل المفاوض

  .2008حتى خريف 
، وتوابعها 2000، في يوليو "كامب ديفيد الثانية"وكانت إرهاصات هذا التقدم قد بدأت خالل مفاوضات 

وظهر ذلك في المشروع الذي قدمه الرئيس األسبق كلينتون إلى . التي استمرت حتى مطلع العام التالي
 قبل خمسة أسابيع من مغادرته البيت األبيض، إذ نص على إقامة دولة 2000 ديسمبر 13الطرفين في 

 في المائة من أراضي الضفة الغربية حول القدس وعلى 2 محذوفاً منها نحو 1967فلسطينية على حدود 
إسرائيل الغربية من أجل ضم الكتل االستيطانية الكبرى إليها، ومضافاً إليها ما يعادل هذه النسبة " حدود"

  .وفق مبدأ تبادل األراضي
 مع 1967ورغم عدم االتفاق على ذلك المشروع في حينه، فقد ظل قائماً مبدأ إقامة الدولة في حدود 

، لكن بدون اتفاق كامل على 2008تبادل محدود لألراضي، إلى أن حدث توافق عليه في مفاوضات 
 الفلسطينية مقابل تلك التي ستضمها نسبة األراضي التي سيتم تبادلها والمناطق التي ستلحق بالدولة

وألن المفاوض اإلسرائيلي حينئذ لم يكن أسير نظرية الحدود اآلمنة . إسرائيل من أراضي الضفة
التقليدية، فقد أبدى استعداداً للبحث في وضع قوات تابعة للناتو على الحدود الفلسطينية األردنية في منطقة 

غيبوبته في وضع خطط لضمان األمن بعد االنسحاب منها، وفق الغور، والتي كان شارون قد شرع قبيل 
  ".دوف وايسغالس"ما أكده أقرب مستشاريه 

غير أن اتجاه الحكومة الحالية إلى التقوقع مجدداً وراء نظرية الحدود اآلمنة أدى إلى تعقيد قضية 
ي تريد االحتفاظ بها في الحدود، بسبب إصرارها على أنه ليس هناك ما يحمي أمن إسرائيل إال قواتها الت

ومنطقها في ذلك أن احتمال االنسحاب األميركي من العراق . منطقة الغور بعد إقامة الدولة الفلسطينية
في العام القادم سيخلق فراغاً أمنياً يمكن أن تكون له آثار إقليمية على نحو يفرض وجود قوات إسرائيلية 

 يمكن أن تقوم به منظمات إرهابية عبر الحدود، في منطقة الغور لصد أي تغلغل عسكري أو تسلل
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بدعوى أن المنحدرات الصخرية في هذه المنطقة تعتبر حاجزاً طبيعياً يساعد في صد أي هجوم قبل أن 
  .إسرائيل" حدود"يصل إلى 

 مع تبادل محدود لألراضي مطروحاً على 1967وهكذا لم يعد مبدأ إقامة الدولة الفلسطينية في حدود 
. في ظل إصرار حكومة نتنياهو على أن تبقى قواتها في منطقة الغور لعقد كامل على األقلالطاولة 

ولذلك بات التنازل عن هذا المبدأ هو ثاني أهم القرارات الفلسطينية الصعبة التي تتطلع إليها وزيرة 
  .الخارجية األميركية

األميركي الذي سيدير " وضالمفا"فليس هناك ما يدل، ضمن المعطيات الراهنة، على إمكان نجاح 
مفاوضات متوازية بين الطرفين، في إقناع إسرائيل بصيغة يجري تداولها اآلن، وهي إقامة منطقة 

  .محايدة على الحدود الفلسطينية األردنية ووضع قوات حفظ سالم دولية وأخرى مقاتلة تابعة للناتو فيها
، البد أن يتخذ الراغبون في هذه الدولة قرارين ويعني ذلك أنه لكي تكون الدولة الفلسطينية حتمية فعالً

وهذان القراران هما اللذان يمكن أن يضعا على الخريطة ذلك الخط . كل منهما أكثر صعوبة من اآلخر
  .الذي قالت كلينتون إنه سيفصل بين إسرائيل وفلسطين ويؤدي إلى تفعيل حل الدولتين

  23/12/2010االتحاد، أبو ظبي، 
  

  " فوق الصفر تحت التوريط: "ة غزة حماس على جبه .77
  عريب الرنتاوي

بلغ التصعيد على جبهة غزة حداً ينذر بأوخم العواقب ، فطبول الحرب باتت تقرع بقوة ، وسالح الجو 
اإلسرائيلي عاد لممارسة هوايته في القتل العشوائي على نطاق واسع ، فيما الصواريخ والقذائف 

  .ريط الحدودي غير المأهول ، بكثافة تشي بأن وراء األكمة ما وراءهاالفلسطينية عادت للتساقط على الش
وما وراء األكمة ، يختفي جملة من الالعبين ، وليس العبين اثنين فحسب ، إسرائيل وحماس ، فقد 
دخلت الحركة السلفية الجهادية بمسمياتها المختلفة على خط المواجهة العسكرية ، وهناك فصائل وأذرع 

  ".الرصاص المصهور"يا تتفلّت باستمرار الستئناف أنشطتها السابقة للهدنة الممتدة منذ وكتائب وسرا
، فإن " ربع وقف إطالق نار"أو " نصف تهدئة"في " جبهة غزة"وإذا كانت إسرائيل ال تجد مصلحتها على 

الق مصلحة حماس في المقابل ، يمكن تلخيصها بالشعار التاريخي لحركة القوميين العرب قبيل انط
، أي بمعنى أن حماس ال تريد لصمت " فوق الصفر تحت التوريط: "الرصاصة الفلسطينية األولى

الجبهات والرصاص والمدافع أن يقضي عليها في غزة ، كما أنها ال ترغب في أن يصل بها التصعيد مع 
  .برإسرائيل ، حد المواجهة أو الحرب الشاملة ، في كلتا الحالتين ، تبدو حماس خاسراً أك

إسرائيل في شوق لتصفية الحساب مع قطاع غزة ، وإنجاز ما لم تنجزه زمن الرصاص المسكوب على 
الترسانة "رؤوس أطفال القطاع ونسائه وشيوخه ، لذلك نراها ال تتوقف لحظة عن التحذير من خطر 

ا باتت تعادل قوة لحماس في القطاع ، بل والمبالغة في تقدير حجم هذه الترسانة ، والزعم بأنه" العسكرية
 ، وهي ترد على كل قذيفة طائشة ، تسقط في منطقة غير مأهولة ، 2006حزب اهللا في حرب تموز 

بغارة جوية على مناطق فلسطينية مأهولة ، وهي تمعن في استهداف حماس وتحميلها وزر القذائف 
واحتواء تفلّت فصائل والصواريخ المنطلقة من القطاع ، كلما أمعنت الحركة في الدعوة لضبط النفس 

، وعلينا منذ اليوم ، أن نعتاد على هذا المصطلح ، بعد أن أبلغنا " السلفية"المقاومة الوطنية واإلسالمية و
قبل يومين ، بأن هدف جماعته المجاهدة ، نصرة هذا الدين ، فإما يبلغونه أو يهلكون دونه " أبو القعقاع"
  .؟،

يل تدعو للقلق حقاً ، فالقيادتان السياسة والعسكرية قررتا على ما على أية حال ، فإن األنباء من إسرائ
للتهدئة ، أياً كانت المتسبب فيها ، تماماً مثلما " الخروق الفلسطينية"يبدو ، استهداف حماس رداً على 

كانت إسرائيل تعاقب الرئيس عرفات والسلطة على أي خرق للتهدئة ووقف النار كانت حماس تمارسه ، 
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عت حكومة اليمين والمستوطنين القول بالفعل ، وبدأت باستهداف مواقع لحماس ، ومن المتوقع أن وقد أتب
وأشد إيالماً ، إن ظل الحال على هذا المنوال في " رمزية"تستمر هذه العملية ، وأن تطاول أهدافا أكثر 

  .قادمات األيام
قتاً في إقناع بعض الفصائل فهي وإن كانت نجحت مؤ...في المقابل ، تبدو حماس في حالة حرجة

بحاجتها وحاجة أهل القطاع للهدنة والتهدئة ، إال أنها لن تستطيع إقناع الجميع أن يلتزموا وقف النار 
طوال الوقت ، وهي وإن كانت قادرة بقوة األمر الواقع ، على لجم الجميع بالقوة ، ومنع انطالق 

تشارع به فتح والسلطة "بل كل منطقها الذي الصواريخ من غزة عنوة ، إال أنها ستفقد في المقا
تريدون مقاومة في الضفة الغربية وأنتم تمنعونها بقوة : ، وسيخرج عليها من سيقول لها" وتقارعهما

تأخذون علينا منع العمليات ضد االحتالل وأنتم تمنعونها في القطاع المحاصر ...السالح في غزة
  .ةوالمجوع والمستهدف بالنيران اإلسرائيلي

إذن ، فحماس ليست في وضع سهل أبداً ، وهي وإن أمكن لها أن تقنع الجهاد والشعبية والديمقراطية بما 
  .تريد ، فهيهات أن تنجح مع السلفيين والمجاهدين من الطراز الذي أشرنا إليه

على أن حماس في المقابل ، تشعر أن حصار غزة ، وحصارها في غزة ، غير مرشحين للرفع قريباً ، 
فليس في األفق ما يشي بوجود ضوء في نهاية النفق ، ثم أن العالم والعرب والمسلمين ، نسوا أو هم في 
طريقهم ألن ينسوا القطاع وأهله وحماس المحاصرة فيه ، والسبب أن الجبهات هادئة واألمن مستتب 

  .كأحسن ما يكون عليه االلتزام بوقف النار
 حماس جزئياً عن بعض أعمال الفصائل األخرى ، بل وقد تشجع ربما لهذا السبب بالذات ، قد تتغاضى

لكن معضلة حماس تتجلى في أنها ال تريد استدراج إسرائيل إلى مواجهة شاملة ، ...عليها وتمارس مثلها
فهذه المواجهة أو الحرب إن اندلعت ، فستكون أشد ضرراً على الحركة والقطاع ، من استمرار حالة 

  . تعيشها الحركة في القطاعالترك والنسيان التي
هي لعبة خطرة ، وسالح ذو حدين ، فأنت تستطيع أن تغير قواعد اللعبة ، ولكنك ال تستطيع التحكم بها 

أنت تريد أن تبدأ مشوار التسخين والتصعيد ، أو أن تسمح به ، بيد أنك ال تستطيع ...وإدارتها كما تريد
صعيد ، هي معضلة حقاً ، سنرى كيف ستعمل حماس على التحكم بنهاية هذا المشوار وخواتيم ذلك الت

  .حلّها خالل األيام القادمة
  23/12/2010الدستور، عمان، 

  
  حماس تحاول اعادة تعريف قواعد اللعب .78

  عاموس هرئيل وآفي يسسخروف
 اسرائيل في االسابيع األخيرة تُظهر اشتباها أكثـر         –مراجعة جملة األحداث التي وقعت على حدود غزة         

التصعيد في القطـاع ال     . مجرد ملموس في ان حماس تحاول اعادة تعريف قواعد اللعب في المنطقة           من  
، ولكن في االيام القادمـة      "رصاص مصبوب "يؤدي بالضرورة الى جولة قتال واسعة اخرى، على نمط          

بقة، فقط سيتضح اذا كانت اسرائيل تنجح في مساعيها العادة ميزان الردع حيال حماس الى حالته الـسا                
  .2009ذاك الذي ساد منذ نهاية الحملة في كانون الثاني 

تتجه النية االسرائيلية الى إجبار حماس على العودة الى الصيغة السابقة، تلك التي في اطارها فرضـت                 
. ضبطا للنفس على ذراعها العسكرية وبشكل عام فرضت كبحا نسبيا لجماح الفصائل الفلسطينية االخرى             

اتصال مباشرة بين الطرفين، فان الرسائل المتبادلة تمر أساسـا عبـر استعراضـات              في ظل غياب قناة     
ويدور الحديث عـن    . وبالتالي، ستستمر على ما يبدو المناوشات المتبادلة في االيام القريبة القادمة          . القوة

سقوط الصاروخ أمس، قرب روضة االطفال في كيبوتس بجوار عسقالن، ذكّر كـم هـي               : لعبة خطيرة 
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لو . دفة االحصائية، سقوط على مسافة بضعة أمتار الى هنا أو هناك، يمكنها ان تُملي شدة المواجهة               الص
  .انتهت الحادثة باطفال قتلى، بدال من جرحى بجراح طفيفة، لكانت االمور اآلن مختلفة تماما
يات للجـيش   التصعيد في االحتكاك في الفترة األخيرة يجد تعبيره في أكثر من هجوم فلسطيني على دور              

الول مرة منذ فترة طويلـة،      . االسرائيلي على جانبي الجدار الفاصل وتوسيع نار قذائف الهاون والقسام         
ولكن أساس التغيير ينبع من التشجيع، الضمني، الـذي         . تشارك حماس مشاركة محدودة في اطالق النار      

هذه ال تزال باعداد صـغيرة      . ختعطيه المنظمة االن لنشاط الفصائل الصغيرة، بما في ذلك نار الصواري          
 200اكثر مـن    ( صاروخ وقذيفة هاون     180منذ بداية السنة سقط في االراضي االسرائيلية نحو         . نسبيا

، السنة التي في نهايتهـا  2008ولغرض المقارنة، ففي العام     ). اخرى سقطت، بالخطأ في اراضي القطاع     
   . االف صاروخ4اطلق اكثر من " رصاص مصبوب"بدأت حملة 

لماذا يحصل هذا؟ يبدو أن حماس تسعى الى فحص رد فعل اسرائيل وتوسيع مجال مناورتهـا، دون ان                  
توجد هنا استجابة لضغط االذرع العسكرية، التي يرغب رجالهـا فـي            . تنجر الى مواجهة شاملة اخرى    

ى الجيش  من خالل اعمال ضد اسرائيل، الى جانب االفتراض بانه سيكون من الصعب اكثر عل             " التنفيس"
ومع ذلك، فقد حرس كبار رجـاالت       . االسرائيلي العمل ضد خاليا اطالق الصواريخ في الطقس الشتوي        

بعض من المنظمـات    . حماس أمس على االيضاح بان المنظمة غير معنية بتصعيد شامل حيال اسرائيل           
ة وان كانـت     ساعة االخير  48التي شاركت في اطالق قذائف الهاون والصواريخ نحو اسرائيل في الـ            

تعتبر موالية لحماس وتطيع تعليماتها، اال ان الصاروخ الذي اطلق امس فـي سـاعات الـصباح نحـو                   
، الذي يعمل بشكل شـبه مـستقل فـي          "جيش االسالم "كيبوتس في شاطىء عسقالن، اطلقه اغلب الظن        

 وذلك للحفاظ   وقدر محللون غزيون أمس بان حماس تعمل في نهاية المطاف على تهدئة الخواطر            . القطاع
ودليال على ذلك يعرضـون     . على الوضع الراهن في غزة وعدم االنجرار الى مغامرة عسكرية خطيرة          

الرد المدروس للمنظمات الفلسطينية في غزة على قتل خمسة نشطاء في قصف لسالح الجو فـي نهايـة                  
  .االسبوع الماضي

 بعض مقراتها القيادية، فيما تبقـى فـي         في هذه االثناء اخلت حماس، كعمل اعتيادي تقريبا، جنودها من         
اما في شوارع غزة، بالمقابل، كانت حركة االشـخاص         . اخرى حضور خفيف نسبيا لرجال قوات االمن      

والمركبات مثلما في كل يوم آخر ولم يظهر السكان المعتادون جدا على قـصف سـالح الجـو ونـار                    
امس صحفي غزي طلب منـه أن يـصف         ، اجاب   "يوم بصل ويوم بصل   . "الصواريخ أي توتر استثنائي   

  ".االجواء في القطاع، الفارق هو نوع البصل الذي يؤكل في ذاك اليوم
ومع ذلك، فان اسرائيل، كعادتها في هذه الفترة، ترى في حماس المسؤولة الحصرية على ما يجري فـي                  

لي بان يضرب ايـضا     فقد سمح للجيش االسرائي   . الجانب الفلسطيني ومنذ يوم أمس فانها تجبي منها الثمن        
ال يزال يتبقى أن نرى كيف ستستقبل       . اهدافا مأهولة لحماس، في هدف معلن اللحاق خسائر بين نشطائها         

في المدى االبعد ، رغم التقدير االستخباري االساس في أن حمـاس ال تـزال               . هذه الرسالة لدى حماس   
درون بان احتمال التفجيـر فـي       ، في هيئة االركان يق    "رصاص مصبوب "تمتنع عن اعادة بث على نمط       

  .آجال أم عاجال، االمور هناك ستخرج عن نطاق السيطرة. الجبهة الجنوبية عال نسبيا
على هامش االمور، كشف امس رئيس االركان غابي اشكنازي النقاب عن حقيقة ان الفلسطينين اطلقـوا                

. القطاع قبل نحـو اسـبوعين  صاروخا مضادا للدروع متقدم من طراز كورنيت نحو دبابة اسرائيلية في          
وحظرت الرقابة العسكرية نشر تفاصيل عن الحدث رغم ان الفلسطينيين كانوا يعرفون ما الذي اطلقوه،               

ولكن، االهـم هـو المعنـى علـى         .  وما كان محظورا اصبح مسموحا     –الى أن قرر اشكنازي الحديث      
حتى اليوم والـذي يوجـد قيـد    االرض الطالق صاروخ كورنيت، الصاروخ االكثر تطورا في المنطقة         

صحيح أنه ال يوجد هنا تغيير جذري في مـوازين القـوى، اال ان              . استخدام حزب اهللا والجيش السوري    
دخول الكورنيت يدل على تحسن مستمر في قدرة الخصم العسكرية، والتي تتمثل ايضا بادخال صواريخ               
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اما اذا رغـم    . رة تهدد تل أبيب ايضا    مضادة للطائرات الى القطاع وصواريخ الى مدى متوسط، الول م         
ذلك تدهورت االمور نحو مواجهة واسعة النطاق، فستكون هذه ابعد بكثير من مجـرد نزهـة للجـيش                  

  .االسرائيلي ايضا
 22/12/2010 "هآرتس"

 22/12/2010وكالة سما اإلخبارية، 
  

  :كاريكاتير .79
  

  
  23/12/2010، موقع فلسطين أون الين


