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ورهم 

هناك «، معتبراً أن »هؤالء بينما يجري الحديث عن مصالحة؟

 هو 

  .»باختصار ال يريدون المصالحة) في اشارة إلى فريق في فتح(هؤالء «وأضاف » ومون به

ت مقابلة في قطاع غزة لعناصر 

ياً الفريق 
  .اآلخر الذي يدعم المصالحة إلى حسم أمره وقراره باتجاه المصالحة

ربون عن الطعام في أريحا المض«تطرح اآلن موضوعاً محدداً وهو » حماس«فت أبو مرزوق إلى أن 
لين في سجون السلطة 

2.

، %30ورفع عالوة تدريس 

سطيني بمناسبة يومه العالمي، مثمناً جهوده، 

موسى أبو مرزوق » ماسح«رفض نائب رئيس المكتب السياسي لحركة :  جيهان الحسيني–القاهرة 
 لشع28فيما هناك ستة معتقلين في سجن أريحا مضربون عن الطعام لليوم الـ » فتح«الحوار مع 

وتساءل أبو مرزوق في تصريحات . بالظلم احتجاجاً على عدم تنفيذ قرار المحكمة العليا بإطالق سراحهم
صاً وأن بعضهم أصبح على شفير الموت موقفنا أمام عائالت هؤالء المعتقلين خصو«عن » الحياة«لـ 

كيف نجلس مع الذين أمروا باعتقال (...) 
  .»ولن ننتظر أن يبدأ الحوار ويستمر ليفرج عن المعتقلين جثثاً. تناقضاً صارخاً ال يمكن القبول به

ع عزام األحمد وأبلغه موقفه بعدم إمكان عقد حوار ما لم أنه اتصل م» الحياة«وكشف أبو مرزوق لـ 
ونقل ابو مرزوق عن األحمد قوله أن . يفرج عن المعتقلين الستة تنفيذاً للحكم القضائي باطالق سراحهم

  .»هناك فريقاً في فتح ال يريد المصالحة«
إجرامي ال يمكن عمل «ووصف أبو مرزوق ما يجري في حق المعتقلين وخصوصاً في سجن أريحا بأنه 

هدف االعتقاالت التي تجري في الضفة الغربية لعناصر حماس«ورأى أن . »السكوت عنه
فهل أظل اطلع على هذا المشهد كمتفرج من دون اتخاذ أي موقف «وتساءل » االعتراض على المصالحة

هذا غير مقبول ونترك االمور تمر مرور الكرام فقط من اجل القول إن المصالحة تعلو على أي شيء؟ 
خصوصاً أنهم في فتح يعرفون أن كل هذه االمور تعيق المصالحة التي تتعارض تماماً مع هذا النهج 

الذي يق
اً على اعتقاالت وكوادرها في الضفة رد» حماس«ونفى ان تكون هذه االعتقاالت في صفوف حركة 

ونحن ال نريد أن يكون الرد على اعتقاالت . ال توجد اعتقاالت ألبناء فتح في غزة«: وقال» فتح«ألبناء 
في الضفة واستهداف عناصر المقاومة هناك باعتقاال» حماس«أبناء 
  .»فتح

يق فيها ال يريد المصالحة، ولفت الى أن هذا ، فهناك فر»فتح«واشار أبو مرزوق الى مشكلة داخلية لدى 
، داع»وكان هناك فريق ضد الحوار«ما تم طرحه في اجتماعات المجلس الثوري لحركة فتح 

ول
لم تطرح اطالق سراح المعتق» حماس«، موضحاً أن »الذين يتعرضون إلى الموت

  .خالل الحوارات السابقة طبقاً للورقة المصرية التي أقرت اطالق سراح المعتقلين فور التوقيع
  24/12/2010الحياة، لندن، 

  
  سيتم مساواتهم مالياً مع المثبتينوساند  معلم م4500حكومة غزة تثبت : هنية 

 من المعلمين المساندين، 4500أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني بغزة إسماعيل هنية، عن قرار تثبيت 
 دوالر لكل معلم مثبت تكريما لهم بمناسبة يوم 100ومساواتهم مالياً بالمثبتين، باإلضافة إلى صرف مبلغ 

  . المعلم الفلسطيني العالمي
الحكومة قررت تقديم مقترح : "2010-12-23 هنية خالل حفل تكريم المعلم الفلسطيني الخميس وقال

للتشريعي لتعديل قانون الخدمة المدنية بخصوص سلم رواتب المعلمين 
، مؤكداً أن هذه القرارات "وصرف بدائل المواصالت للمعلمين، وتخصيص قطعة أرض لنقابة المعلمين

  . ر مليون دوال2.5تكلف خزينة الحكومة س
وهنا رئيس الوزراء باسم الحكومة والشعب، المعلم الفل

  ". جزء أصيل من الشعب ويرسم معالمه ومستقبله"ومؤكداً على أن المعلم 
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  ". كد التزامنا الوطني واألخالقي تجاه المعلم

 وواجه التطورات السلبية لهذا الحصار ولم تنكسر إرادته على ب الظروف
  . مواجهته
المعلم واجه تطورا خطيرا طرأ على ساحة العمل التعليمي حينما قرر بعض المعلمين : "ستطرد

دفع األآلف من خريجي 

و مستقبل األمة والقضية ومن يكتسبه يستطيع من 

3.

، ونحن نعرف أن هناك موقف أميركي واضح، ولكن هذه األيام لم نعد 

 بها بما فيها مبادرة السالم العربية، 

إن جميع  'وحول قضايا الحل النهائي قال الرئيس 

ب أن توضع على أساس مبادرة السالم العربية التي تقول انه يجب 

ارج ونحي الشهداء واألسرى نحي كل المعلمين والمعلمات من ابناء شعبنا بالداخل والخ: "وأضاف
والجرحى من المعلمين، فقد كان لهم دور في تفجير الثورة واالنطالق، لذا فنحن نكن لهم كل االحترام 

والتقدير ونؤ
لمؤامرات وأوضح هنية أن المعلم الفلسطيني يأتي كدرع واقي وسور حامي لهذا الجيل في مواجهة هذه ا

وحماية هذا الجيل، فمشاركتنا في يوم المعلم هو اعتراف بدور المعلم في مسيرة البناء والتحرير والتربية 
  . وأعداد الجيل فكل التحية له

وشدد على أن المعلم وقف صامدا شامخاً أثناء المحن، فقد واجه الحصار بقدرة وإبداع، ولم ينكسر أمام 
الحصار وعمل في أصع

وا
االستنكاف عن العمل تنفيذا لقرارات سياسية، فهبا لمال الفراغ بسرعة فائقة وان

  ". يقوم بالواجب، لم يسألوا عن شيء من أجل خدمة المشروع الوطني الفلسطينيالجامعات ل
المعلم الفلسطيني أدرك أن الجيل ه: "واختتم بالقول

  ".خالله تحرير األوطان
  23/12/2010فلسطين اون الين،

  
  ب قرارات الشرعية الدولية يجب أن تحل حسالنهائيةجميع  القضايا  : عباس 

إن الذي يفضل االستيطان على السالم هو العقبة امام صنع ' قال الرئيس محمود عباس : وفا–رام اهللا 
  .'السالم، وهو الذي يضع العراقيل في طريق السالم

ميس،  خال تفقده لمقر الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون في مدينة رام اهللا، مساء اليوم الخعباسوأضاف 
إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو لو أراد فعال أن يسير 'يرافقه أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، 

  .'في خط السالم، كان على األقل فضل السالم على االستيطان
إن الواليات المتحدة األميركية حاولت ومنذ مجئ الرئيس أوباما إلى السلطة أن توقف ' قائال عباسوتابع 

الستيطان، ولكن نتنياهو رفضا
هناك نقطة أخرى، هي أن ما لدينا من أراء ومواقف 'وقال  .'نسمعه، ونتمنى أن نسمعه في المستقبل

يد على تسمك التأكعباس وجدد  .'سياسية قدمناها مكتوبة، ولكن لم نسمع من الجانب اإلسرائيلي أي رد
نحن مستعدون للذهاب إلى السالم على 'القيادة الفلسطينية بخيار السالم القائم على الشرعية الدولية، قائال 

أساس الشرعية الدولية، وعلى أساس خطة خارطة الطريق، التي قبلنا
، وعندما تقوم الدولة الفلسطينية ستكون 1967وعلى أساس األرض مقابل السالم، وعلى أساس حدود 

  .'خالية من أي وجود إسرائيلي
نحن بصراحة قلنا، ونقول دائما انه إن كان هناك دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها 'واضاف الرئيس 

 .'القدس، لن نقبل بوجود إسرائيلي، وهذا هو موقفنا
الشرعية الدولية، كقضية الالجئين التي حاولوا أن يزيلوها  يا  النهائية يجب أن تحل حسب قراراتالقضا

  .'من على الطاولة، ولكن ال يستطيع احد أن يزيلها من على الطاولة
، قضية الالجئين يجعباسوأضاف 

حال عادال ومتفق عليه، وال تستطيع إسرائيل وال أميركا وال أي احد ان يرفض حل قضية الالجئين 
نجلس على الطاولة ونناقشها، كذلك بقية القضايا، ونحن من جهتنا منفتحون تماما وراغبون تماما .. ذلك

  .'في الحل السياسي، وان ال نرى استيطانا في أرضنا
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شك أن األداء الذي نالحظه لتلفزيون فلسطين تطور بال 'وحول أداء تلفزيون فلسطين، قال الرئيس 
و سواها من األمور 

لم يعد مرئيا فقط في المنطقة، بل أصبح مرئيا في كل دول العالم، خاصة إلى أميركا الجنوبية 

4.
 قال الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير :وفا

تبر عمالً غير شرعي ومخالف للقانون الدولي، وال يخلق حق وال ينشأ التزام، إضافة إلى أن 

محددة، واستئناف 

وبما يشمل القدس 
  .الشرقية

لنائب المقدسيودعا عريقات اإلدارة األميركية واالتحاد األوروبي إللزام إسرائيل بإلغاء قرار إبعاد ا
ن الذين تهدد 

 على خيار الدولتين، مشدداً بأن والية الدول تبدأ وتنتهي بالحدود بكافة المجاالت، وأنه 

   إلى األمم المتحدة ضد التصعيد اإلسرائيلي األخير على غزةشكوىتقّدم  غزة فيحكومة .5

العام لألمم المتحدة بان كي مون حول الهجمات اإلسرائيلية األخيرة                
  .طاع غزةعلى ق

تطالب األمين العام بإدانة التـصعيد فـي العـدوان          «ان الرسالة   » فرانس برس «وضح النونو لوكالة    
سم رئيس الحكومة المقالة إسـماعيل            

  

 
تطورا هاما وملموسا، وهناك نقلة نوعية سواء في البرامج أو في اإلخبار أ

  .'التلفزيونية التي أصبحنا نفتخر بها
 نهنئكم بان بث'وأعرب سيادته عن سعادته، بوصول بث تلفزيون فلسطين إلى كافة دول العالم، وقال 

التلفزيون 
  .'والشمالية، وعند أهلنا وشعبنا،  حيث يمكن ان يروا تلفزيون فلسطين

 23/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
  بقرار يؤكد عدم شرعية االستيطان للمطالبة األمنسنتوجه إلى مجلس : عريقات 

 –أريحا 
إن منظمة التحرير الفلسطينية عاقدة العزم على التوجه إلى مجلس األمن بمشروع قرار غير 'الفلسطينية، 

  .'شرعي
دانيال روبنستين، وممثل االتحاد األوروبي في وأضاف عريقات خالل لقائه مع القنصل األميركي 

فلسطين كريستشيان بيرجر كل على حدة، أن االستيطان في األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس 
الشرقية يع

 وعلى رأسها القدس 1967 على كافة األراضي المحتلة منذ عام 1949م انطباق ميثاق جنيف الرابع لعا
  .الشرقية

وشدد عريقات على أن االنخراط في المفاوضات يقتضي اإلقرار بالمرجعيات ال
 مع تبادل 1967المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها أي اإلقرار بحدود الرابع من حزيران عام 

 بالقيمة والمثل، إذ أنه لن يسمح لحكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو بإعادة طفيف لألراضي
المفاوضات إلى نقطة الصفر، وذلك إضافة إلى وقف كافة النشاطات االستيطانية 

 
وغيرهم م' فتح'محمد أبو طير، وكذلك الحال بالنسبة لألخوة نواب القدس ونشطاء حركة 

  .إسرائيل بإبعادهم، إضافة إلى وقف هدم البيوت ومصادرة األراضي وتهجير السكان
يام بذلك، وذلك  الق1967ودعا عريقات دول االتحاد األوروبي التي لم تعترف بدولة فلسطين على حدود 

إذا ما أريد الحفاظ
  .1967ال معنى للحديث عن الدولتين دون إقران ذلك بحدود الرابع من حزيران عام 

  24/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

ال 
المقالة في غزة طاهر النونو أن حكومته أرسـلت         » حماس« اعلن الناطق باسم حكومة      : أ ف ب   -غزة  

امس رسالة شكوى خطية إلى األمين 

وأ
وأشار إلى أن رسالة الشكوى الموقعة با. »اإلسرائيلي والعمل لوقفه  

األخيرة شـهدت سلـسلة مـن       وكانت األيام   . هنية أرسلت عبر ممثل األمم المتحدة في الشرق األوسط        
  

  

            7 ص                                     2004:         العدد       24/12/2010 الجمعة :يخالتار



  

  

 
 

  .الماضي، وعدد من الجرحى

6.
 الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة بلسان الناطق باسمها طاهر نفت:  ) ب

االحتالل كعادته يحاول تدويل المشكلة فهو تحدث عن أمور " وقال النونو 
ية ال تفارق اعدة، كما تحدث العدو عن أن طائراته يهددها الخطر إال أن الطائرات الحربية الصهيون

زة جراء تشويش الطائرات 

  .ر هذه القانون

7.

اً أساسية ستقوم على أساسها دولة فلسطين، والتي ستكون ألطفال فلسطين المالذ 
، والوطن اآلمن، بما ياآلمن، والمكان اآلمن

فياض على أن العام القادم سيكون عام الحرية واالستقالل، وإقامة دولة فلسطين المستقلة، كما . شدد د

يس المؤسسة في 

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

8.
قادة في األجهزة األمنية في الضفة " ادعاءات", بق وصفي قبهان السا

الغارات الجوية اإلسرائيلية على مناطق مختلفة في قطاع غزة أدت إلى سقوط خمسة مقاتلين فلـسطينيين       
السبت 

  24/12/2010الحياة، لندن، 
  
   خبراء إيرانيين وسوريين إلى غزةدخولالحكومة في غزة تنفي  

ا ف( حامد جاد -غزة 
النونو صحة ادعاءات االحتالل حول دخول خبراء إيرانيين وسوريين إلى غزة عبر األنفاق الممتدة في 
جوف األراضي الحدودية الفاصلة بين جنوب قطاع غزة واألراضي المصرية لتدريب عناصر المقاومة، 

راءات تأتي في سياق الحملة التحريضية التي يقودها االحتالل لشن عدوان جديد على مؤكدا أن هذه االفت
  .غزة

كثيرة، فقبل ذلك ادعى وجود 
الق

أجواء قطاع غزة مطلقاً، حتى أن المواطن ال يستطيع مشاهدة قنوات التلف
  ".على األقمار الصناعية

واتهم النونو االحتالل بالسعي عبر هذه المزاعم المضللة أن يكسب تعاطفا دولياً وأن يبحث عن ذرائع 
مي والدولي، لموقف مسؤول وواع دون االلتفات إلى هذه الذرائع لتبرير هجماته داعيا الرأي العام العال

الصهيونية، كما دعاه إلى االختيار بين شريعة الغاب التي تحكم تصرفات االحتالل وبين إنفاذ القانون 
الدولي الذي يجرم الحصار والعدوان الخارج عن إطا

  24/12/2010الغد، عمان، 
  
   المالذ والوطن اآلمن ألطفال وابناء فلسطينتكونسدولة فلسطين : فياض 

إن عيد الميالد المجيد لهذا العام ترمز إليه معان ' قال رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض :وفا–بيت لحم 
سامية، بما يشمل قيم

  .'حقق طموحاتهم وطموحات أبناء وبنات شعبنا في كل مكان
و

  . شدد على ضرورة عودة الوحدة للوطن ومؤسساته
فة المحافظات في المسيرة السنوية، التي تنظمها جاء ذلك لدى مشاركة رئيس الوزراء األطفال من كا

، التابعة لمؤسسة يوحنا بولس الثاني، في مدينة بيت لحم، بحضور محافظ بيت 'أطفال بال حدود'أكاديمية 
خلود دعيبس، واألب إبراهيم فلتس رئ.لحم عبد الفتاح حمايل، ووزيرة السياحة واآلثار د

دية بيت لحم فيكتور بطارسة، وعدداً من المسؤولين الرسميين وممثلي الشرق األوسط، ورئيس بل
  . المؤسسات األهلية

وكا
  
  "تواطؤ"التضليل اإلعالمي  و أسرى معتقل أريحا ال يزال مستمراًإضراب: النواب اإلسالميون 

دان وزير شؤون األسرى والمحرري
عادا هذه , قد أنهوا إضرابهم عن الطعام, بأن المعتقلين الستة في سجن أريحا, الغربية المحتلة

  ". محاوالت بائسة لتضليل الرأي العام ولاللتفاف على مطالب المضربين"التصريحات 
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ه الخطوة قد 

سهم ومع ما هو متعارف عليه من أعراف تتعلق 
  ". باإلضرابات عن الطعام وفلسفتها

هؤالء يعرفون الحقيقة ولكنهم يحرفون، والدليل على ذلك أنه لم يتم عرض المضربين عن : "ابع
 ."  

  . تغيير واإلصالح لهم

9.

  .حقيق المصالحة الوطنية
نسخة منه، إل" الغد"وفي هذا اإلطار، دعت اللجنة التنفيذية في بيانها، وتلقت          

ردت في االتفاق كأساس للنهوض بدور منظمة التحرير على قاعدة الشراكة والتعدديـة والديمقراطيـة               
طينية المـستقلة           

  بين حكومتي فياض في الضفة وهنية في غزة .10
اد السراجدعا رئيس لجنة الوفاق الوطني إي     "  حامد جاد  -غزة

ض في الضفة الغربية وحكومة إسماعيل هنية في غزة، كخطوة على طريق إعادة الثقة إلنهاء االنقسام                
س الفلسطيني ورئيـسي           

إن تشكيل لجنة للتنسيق بين الحكومتين يمكن       "  المجلس التشريعي أمس     الحكومة في الضفة وغزة ورئيس    

أن , 2010-12-23الخميس , نسخة عنه" سطين أون الينفل"وأوضح قبها في بيان صحفي وصلت لـ
بل إن هذ, أنهم أوقفوا اإلضراب, ال يعني بأي حاٍل من األحوال"تناول المضربين الحليب 

  ". جاءت متأخرة أكثر من اثنين وعشرين يوما
 بأن المضربين قد أوقفوا وأضاف قبها أن قادة األجهزة األمنية الذين خرجوا على وسائل اإلعالم يدعون

يتناقضون مع أنف"إضرابهم بمجرد تناولهم للحليب؛ 

وت
ائهم فرصة الحديث عن ما تعرضوا له خالل أيام اإلضرابالطعام على الفضائيات وإعط

بكافة مؤسساتها التنظيمية بالتدخل لتأمين اإلفراج الفوري عن المضربين عن " فتح"وطالب قبها حركة 
  . ووضع حد لملف االعتقال على خلفية سياسية وتنظيمية وما يمت لهما بصلة, الطعام

 قد انتقدت ما ادعاه موقع وكالة معا الذي قال إن المعتقلين وكانت مصادر في حركة حماس في رام اهللا
قد علقوا اإلضراب عن الطعام، مستغال زيارة اثنين من نواب كتلة ال

، أن 2010-12-23من ناحية أخرى أعلن النواب اإلسالميون في الضفة الغربية، مساء الخميس 
تضلل الرأي العام "اإلخبارية بـ" معا"ستمراً، متهمين وكالة إضراب أسرى معتقل أريحا ال يزال م

  ". واستغالل زيارات النواب لسجون األجهزة األمنية
  23/12/2010فلسطين اون الين،

  
  الشعبيةالجبهة فتح وحركة  الفلسطينية ترحب باتفاق التحريراللجنة التنفيذية لمنظمة  

ية لمنظمة التحرير، أمس، باالتفاق بين حركة فتح والجبهة         رحبت اللجنة التنفيذ  :  يوسف الشايب  –رام اهللا   
الشعبية على أساس التمسك بمنظمة التحرير ممثالُ شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، وااللتزام بالبرنامج             
الوطني الفلسطيني وإعالن االستقالل، وضرورة اإلسراع في اتخاذ الخطوات العمليـة لتفعيـل إعـالن               

وإزالة العقبات أمام ت، 2005القاهرة عام 
ى ترسـيخ األفكـار التـي         

و
 ووحيدا وببرنامجها الوطني القائم على إقامة الدولة الفلسوالتمسك بالمنظمة ممثالً شرعيا   

، وممارسة حق تقرير المصير الـذي       194وعاصمتها القدس الشريف، وحل قضية الالجئين وفق القرار         
  .جاء القرار األخير للجمعية العامة لألمم المتحدة ليؤكد عليه

 القيادة الفلسطينية في المحافل الدولية لدفع المجتمع الدولي         وأضاف البيان أن الحراك السياسي الذي تقوده      
إلى إدانة االستيطان، واتخاذ إجراءات ضاغطة على حكومة اليمين المتطـرف فـي إسـرائيل لوقـف                 
انتهاكاتها الصارخة لكافة االتفاقات، وتتالي االعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية المـستقلة وحـدودها،             

تفاف حول منظمة التحرير وبرنامجها الوطني حتى إقامة الدولة الفلـسطينية المـستقلة             يؤكد ضرورة االل  
  .كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف

  24/12/2010الغد، عمان، 
  
لجنة الوفاق تدعو لتشكيل لجنة تنسيق 

 إلى تشكيل لجنة تنسيق بين حكومتي سالم         
فيا

وقال السراج في رسالة خطية وجهها إلى الرئي.  سنوات 3المستمر منذ أكثر من     
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كال العنـف         

  24/12/2010الغد، عمان،   

11.
في المجلس التشريعي  

بأن الشعب الفلسطيني لن يرحم من تآمر ) رئيس السلطة(ومحمود عباس " حفت"حذر  حركة 

، باء التي تحدثت عن أن المضربين عن الطعام في سجون السلطة قد أوقفوا إضرابهم

في 
بعد دخولهم مرحلة الخطر الحقيقي، أمام إصرارهم على ال"سجون السلطة 

ن الطعام حتى اإلفراج عنهم، وأمام قساوة التعذيب والتنكيل بهم بل تعريتهم وشبحهم حتى في ظل 

  . على حد تعبيرها

12.
 في 

 
فتح تريد مصالحة بنكهة االعتقاالت السياسية وسحق حرك«واضاف ان 

  .»محاربة المقاومة واالعتداء على الحقوق والثوابت الفسليطينية، وهذا لن يكون

مطالبـا الطـرفين بإصـدار      " أن يكون الخطوة األولى إلعادة الثقة في اللحمة الوطنية وإنهاء االنقـسام           
تعليماتهم للتعاون مع المؤسسات الحقوقية لتمكينها من العمل للمساهمة في وضع حد لممارسات العنـف               

وأكد السراج في رسالته أن أشـ. ى إيجاد إطار جديد للعالقة مع الجهات الرسمية       والعمل عل 
مازالت تبدو واضحة في الضفة وغزة، ولألسف فإن العنف والتعسف ليس إسرائيليا فقط ولكن فلسطينيا               

ـ              ي مـن   أيضا فاالعتقاالت السياسية زادت عن حدها وباتت تشكل انتهاكا صارخا للحقوق والحريات الت
 .المفترض أن يكفلها القانون األساسي

  
   العدالة ستطال المتآمرين على المجاهدين في الضفةيد: كتلة التغيير واإلصالح 

"حماس"، ممثلة حركة المقاومة اإلسالمية "التغيير واإلصالح"حذّرت كتلة : غزة
باعتقال أنصار الحركة ) جناح الضفة الغربية( أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطيني، من استمرار قيام

  ".لن يرحم من يتآمر على المجاهدين"ومجاهدي المقاومة، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني 
" قدس برس"وقال النائب مشير المصري، الناطق الرسمي باسمها في تصريح صحفي مكتوب وصل 

ن: "نسخة منه
، على حد "على المجاهدين في الضفة أو تعاون االحتالل ضدهم، ألن يد العدالة ستطالهم آجالً أم عاجالً

  .تعبيره
ونفى المصري األن

بالكف "، مطالباً في الوقت ذاته "إن كان ذلك صحيحاً فلتقم األجهزة األمنية بعرضهم على اإلعالم: "وقال
  ".عن تضليل الرأي العام واتخاذ القرار الجريء باإلفراج عنهم قبل فوات األوان

عام مطالبتها باإلفراج الفوري عن المختطفين المضربين عن الط" التغيير واإلصالح"وجددت كتلة 
مضي في اإلضراب المفتوح 

ع
  ".اإلضراب

كاملة عن حياة المضربين عن المسؤولية ال"وحملت الكتلة السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس 
الطعام، والذين يتنقلون بين المشافي والزنازين، والذين يصرون على مواصلة إضرابهم حتى العودة إلى 

  ".بيوتهم أو الكفن
بفك االرتباط السياسي واألمني مع االحتالل، والكف عن التساوق مع أجندته "كما طالبت الكتلة السلطة 

ال "، مجددة تأكيدها على أن دعوات المصالحة "ة الشعب في الضفة الغربيةفي ذبح المقاومة وكسر إراد
،"تلتقي مع منهج االستئصال الذي يمارس ضد حماس والمقاومة في الضفة المحتلة

  23/12/2010، قدس برس
  
   ذريعة لتسويق نفسهاالمصالحةفتح تتخذ : األشقر 

اس رئيس وفدها لحوار دمشق النائب اسماعيل األشقراتهم القيادي في حم:  فتحي صباح-غزة 
أصبحت تتخذ المصالحة ذريعة لتسوق نفسها بأنها الحريصة على مصلحة الشعب « بأنها » فتح«

 إقليمية غير وطنية وغير أخالقية وغير إنسانية - أميركية -الفلسطيني وفي المقابل تنفذ أجندة إسرائيلية 
.»والمقاومة في الضفة الغربية» حماس« في حق أبناء وكوادر حركة من خالل جرائمها المتواصلة

في الضفة الغربية » حماس«ة 
و
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إنحرفت عن مسارها بعد سقوطها «، وأنها »فشلت في كل المجاالت«بأنها » فتح«حركة 

13.

مع فتح وأجهزة 

، لكنه »ع ظاهرة االنقسام إذا ما فشل الحوار

 سبتمبر 24بالقيام بعد اجتماع «الحكومة المقالة التابعة لحماس في قطاع غزة، 

حاول 

  .»ي صياغتها
ورجح األحمد أن حركة حماس تريد افتعال موضوع لخلق 

ن يحل سواء في غزة أو في الضفة إال عند تحقيق المصالحة، ألنه وارنا مع حماس، وأبلغناهم بأنه ل
ضوع، ونحن متمسكون بالموعد 

  .»المتفق عليه وإن أرادوا أن يتراجعوا فهذا شأنهم، لكن حركة فتح لن تتراجع عما تم االتفاق عليه

في شكل حقيقي نظراً لما يمثله من ضعف للجبهة الداخلية نحن معنيون بإنهاء االنقسام «: وقال
وصمة عار في جبين حركة فتح ودليل على أنها تنظر «ووصف تصريحات األحمد بأنها . »الفلسطينية

كنت أتمنى أن تنتهج فتح «: وقال. »على أنها العدو اللدود بدالً من االحتالل الصهيوني» حماس«لحركة 
  .»ن في تعاملها مع العدو الصهيوني وهو العدو األوحد لشعبنا الفلسطينيسياسة واستراتيجية جديدتي

وإتهم األشقر 
» حماس«وأعلن مجدداً ان  .»في مستنقع التنسيق األمني وانخراطها في مسار المفاوضات العبثية الفاشلة

  .»مالحقة أبناء حماس واعتقال النساء وانتهاك حرمة البيوت«بسبب » فتح« مع قيادات حركة لن تجلس
  24/12/2010الحياة، لندن، 

  
   جديدة للتعامل مع حماسإستراتيجية إلىفتح ستنتقل : األحمد 

اتهم عزام األحمد، مفوض العالقات الوطنية في اللجنة المركزية، أمس، حركة : علي الصالح - لندن
اس بمحاولة افتعال أزمة من أجل تجنب عقد االجتماع المتفاهم بشأنه قبل نهاية العام الحالي، بغرض حم

 سنوات 3تسوية نقاط الخالف التي تعوق المصالحة الفلسطينية على طريق إنهاء االنقسام القائم منذ نحو 
ونصف السنة، أي بعد فرض حماس سيطرتها على قطاع غزة نتيجة مواجهات مسلحة 

  .أمن السلطة
بعدما انتهت كل المالحظات لم تجد حماس مبررا للتملص من «: »الشرق األوسط«وقال األحمد لـ

الحالي سوى افتعال أزمة المعتقلين التي تعتبر ) كانون األول( ديسمبر 28االجتماع المتفاهم عليه في 
أنه ال عالقة لحركة فتح باالعتقاالت التي تقوم بها وأكد األحمد . »نتاجا لألزمة واالنقسام وليس مسببا لها

  .أجهزة األمن في الضفة الغربية، التي تمارس مهامها وفق القانون
لدى فتح استراتيجية أخرى للتعامل م«وحذر األحمد بأن 

وفة من قبل ميليشيات حماس المسلحة لن نترك غزة مخط«: رفض الخوض في التفاصيل، مكتفيا بالقول
.. نحن قادرون على إجهاض التمرد واستعادة غزة«: وأكد مجددا قائال. »التي تمردت على القانون

وحتما سيكون معنا أهلنا في القطاع، في نفس الموقع إلنهاء عملية االختطاف وهناك أساليب أقوى من 
  .، وبسفك الدماء في الخالفات الداخلية، مؤكدا أن فتح ال تؤمن باستخدام السالح»السالح

واتهم األحمد أجهزة أمن 
الناجح في دمشق بحملة من االعتقاالت واالستدعاءات ضد قيادات حماس في غزة، ومنعهم من ) أيلول(

ثوري للحركة الذين حرموا من المشاركة في اجتماع المجلس السفر مثلما حصل مع أعضاء المجلس ال
 من مناضلي 3يضاف إلى ذلك صدور أحكام من محكمة غير شرعية، باإلعدام في حق .. في رام اهللا

، وفسر ذلك بأن حماس ت2007 و2006فتح، على قضايا حصلت أثناء االقتتال في غزة عامي 
  .»الحوار الجديدةتوتير األجواء مؤخرا للتهرب من جلسة 

) تشرين الثاني( نوفمبر 9أقول ذلك ألننا وصلنا إلى قناعة بعد لقاء دمشق األخير «: وقال األحمد
الماضي، بأن حماس ال تريد المصالحة وأنه ليس لديها مالحظات جديدة على موضوع األمن الوارد في 

لتفاوضي وهو رئيس اللجنة الورقة المصرية، خاصة أن إسماعيل األشقر، أحد أعضاء وفد حماس ا
األمنية في المجلس التشريعي قال قبل يوم من االجتماع إنه ال خيار غير الورقة المصرية وإن حماس 

شاركت ف
تم فتح هذا الملف سابقا خالل «: أزمة، مضيفا

ح
انعكاس للوضع المؤسف القائم، وقد وافقوا في حينه على تجاوز المو
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سائل اإلعالم إلشراك الرأي العام الفلسطيني والعربي في إصدار 

  الضفة رهائن للحوار.14

االعتقال السياسي في الضفة الغربية على حاله دون حل، وأكد 

  ".واالعتراف بشروطها، وهذا لن نقبل به
ة الغربية على في ظل استمرار ملف المعتقلين في سجون الضف: "وأضاف

  ".ا مقبلون على جولة جديدة من الحوار
 من نتائج االنقسام، ورأى 

ه 
بإنهاء االنقسام، هذا التناقض يشير إلى عدم وجود القواسم المشتركة التي

  .بيره
  23/12/2010قدس برس، 

15.

هاد وحماس، خصوصاً أولئك المضربين 
ط المضربين عن الطعام شهداء في سقو«وحذر البطش من . »عن الطعام

  24/12/2010الحياة، لندن، 

16.
ع الكل الوطني، ضمن عملية مبرمجة 

وأفاد أسامة القواسمي، الناطق  .، كما قالت"الداخلية لتوتير األجواءتهدف إلى تصدير أزمتها ومشاكلها 

وع المعتقلين بأنه افتعال ألزمة لم تكن موجودة في االجتماعين الماضيين، وهذا ورد األحمد على موض
المتحالفة مع حماس ما زالت تمارس ) التي رفض تحديدها(يبين لنا وبشكل دقيق أن القوى اإلقليمية 

 وبناء عليه، اشترطنا أن يكون اللقاء. نفوذها لمنع أي مصالحة، لتبقى الورقة المصرية أداة في يدها
المفترض هو اللقاء األخير وبحضور و

الحكم وتوجيه إصبع االتهام إلى الطرف المعوق للمصالحة، وذلك حتى ال نكيل االتهامات لبعضنا 
  .البعض

  24/12/2010الشرق األوسط، لندن، 
  
وها في  بأن يبقى معتقلتقبل لن سماح: البردويل 

 صالح البردويل امكانية الدخول في جولة جديدة من حوار .داستبعد القيادي في حركة حماس : غزة
إذا استمر ملف " فتح"المصالحة مع حركة 

اب السجون وتكف عن اعتقال عناصر وكوادر التي عليها أن تفتح أبو" فتح"أن كرة الحوار في ملعب 
  .قبل أن تتحدث عن المصالحة" حماس"

باستنساخ النهج اإلسرائيلي في " فتح"حركة " قدس برس"واتهم البردويل في تصريحات خاصة لـ 
نحن لن نقبل بأن يظل إخوتنا : "من أجل جرها إلى االعتراف بشروط التسوية، وقال" حماس"التعاطي مع 
تسلك معنا ذات السلوك اإلسرائيلي، أي أنهم " فتح"لضفة الغربية رهائن للحوار، إن في سجون ا

إلى مربع " حماس"يفاوضوننا تحت الضغط واالبتزاز حتى يصلوا النتيجة التي يريدونها، وهي جر 
التسوية 

ما هو عليه دون حل ال أعتقد 
أنن

وانتقد البردويل تصريحات صادرة عن عزام األحمد اعتبر فيها االعتقال نتيجة
ية بشأن تطلق تصريحات سلب" حماس"عزام األحمد تحدث عن أن : "أنه إنهاءه مرهون بالمصالحة، وقال

أن تقوم بممارسات إجرامية أي أن تعتقل وتعذب وتقتل، حديثه عن أن " فتح"المصالحة ويحلل لـ 
االعتقال ثمرة من ثمار االنقسام هو تبرير له، وهو يعكس تناقضا صارخا في تصريحات األحمد نفسه، 

حتة، بينما اآلن يربطال عالقة لها باالعتقال وأن يجري ألسباب قانونية ب" فتح"الذي كان يقول بأن 
، على حد " تهيء المناخ للحوار

تع

  
   جريمة وطنية يتحمل مسؤوليتها كل من يمارسهاالسياسياالعتقال : الجهاد 

االعتقال السياسي جريمة وطنية يتحمل «مي أن اعتبرت حركة الجهاد اإلسال:  فتحي صباح-غزة 
الشيخ خالد البطش الرئيس محمود عباس إلى » الجهاد«ودعا القيادي في . »مسؤوليتها كل من يمارسها

إصدار تعليماته بإطالق سراح المعتقلين السياسيين من أبناء الج«
  .»سجون السلطة، ال قدر اهللا

  
   إشعال الوضع األمني في الضفةبمحاولةفتح تتّهم حماس  

إن حركة حماس قامت بفتح الصراع م"قالت حركة فتح، : رام اهللا
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ئياً؛ 

  غزة والضفة.17
كشف ياسر الوادية رئيس تجمع الشخصي :عوضوليد  -رام اهللا 

  .المعتقلين السياسيين في سجون الضفة وغزةطنية لإلفراج عن 
ل األيام القادمة تشكيل لجنة وطنية 

 أن اللجنة ستكون بمشاركة الشخصيات المستقلة والمؤسسات الحقوقية والمدنية من الضفة 

  .'ي ما زالت الجهود تبذل إلتمامها

18.

ل خبراء من إيران وسوريا إلى قطاع غزة لتحسين القدرة العسكرية 

مية للعدو الصهيوني لتهيئة الرأي العام ماكينة اإلعال

راء من إيران وسوريا لتحسين قدرات المقاومة عارية عن الصحة 

ات متواضعة وان تهديدات االحتالل لن تخيفنا 

  ". علية عالمات استفهام والشك
ان تصريحات االحتالل حول قدوم خبراء لغزة غير :" ن جهته قال أبو احمد الناطق باسم سرايا القدس

 التصريحات هي للتحريض 

الحق 
  .بالحياة، مؤكدا ان الفصائل تمتلك ما يؤثر على االحتالل

" انعدام الرؤية الصائبة"نسخة عنه، أن ما وصفه بـ" قدس برس"باسم الحركة، في بيان صحفي تلقّت 
فقدانها التعقّل نها"في الجمع بين المقاومة والحكم، أدى إلى " فشلها"لدى حركة المقاومة اإلسالمية و

  ".يث برزت حقيقة حماس كمجموعة من التناقضات بال هدفح
  23/12/2010قدس برس، 

  
تشكيل لجنة وطنية تحت إشراف مصري لإلفراج عن المعتقلين السياسيين في  

ات الفلسطينية المستقلة عن تشكيل لجنة 
و

وقال الوادية في تصريح لـوكالة قدس نت لألنباء الخميس اسيتم خال
  .تحت اإلشراف المصري لإلفراج عن كافة المعتقلين السياسيين لدى حكومتي الضفة الغربية وغزة 

مؤخراً، ' فتح وحماس'بعد تفاقم ملف اإلعتقال السياسي بين حركتيوأوضح الوادية أن تشكيل اللجنة جاء 
مشيراً الى

والقطاع للمساعدة في تهدئة األجواء المتوترة بين الحركتين، لإلفراج عن المعتقلين السياسيين وإزاحة 
ام تحقيق المصالحة الفلسطينية التالعراقيل أم

  24/12/2010القدس العربي، لندن، 
  
   لقطاع غزةفصائل المقاومة تنفي دخول خبراء إيرانيين وسوريين  

 أمس ما روجت له صحيفة  نفتالمقاومة الفلسطينية أن فصائل 24/12/2010العرب، الدوحة، نشرت 
يلية حول دخواإلسرائ" هآرتس"

  .للمقاومة
هو مقدمة لعدوان جديد " هآرتس"إن ما نشرته صحيفة : وقال نافذ عزام القيادي بحركة الجهاد اإلسالمي

  .ضد غزة لضرب قادة المقاومة وعناصرها
ء من إيران وسوريا دخلوا قطاع غزة لتدريب كذلك نفت ألوية الناصر صالح الدين أن يكون خبرا

  .عناصر المقاومة الفلسطينية وتحسين القدرة العسكرية للمقاومة في غزة
إن ما نشرته الصحيفة عار عن الصحة وغير : مجاهد وقال المتحدث باسم ألوية الناصر صالح الدين أبو
دقيق، ويأتي ضمن الحملة اإلعالمية التي تنفذها ال

  .الدولي لعدوان جديد على غزة
ان :" كتائب القسام اقل باسم  من غزة أن أبا عبيدة الناطق 24/12/2010وكالة معا اإلخبارية، وذكرت 

ما يتحدث به االحتالل حول قدوم خب
  ".يحة جملة وتفصيال، معتبرا هذه التصريحات لتبرير شن عدوان إسرائيلي على قطاع غزةوغير صح

المقاومة تمتلك إمكاني"ان " معا"وأوضح أبو عبيدة لمراسل 
  .، مؤكدا ان المقاومة تمتلك لما يؤثر على االحتالل"وال لن تخلط األوراق

إننا لن نعتاد على إعالن ما نمتلك، ولكن كل ما يرد :" لفصائل لألسلحة أجاب أبو عبيدةوعن امتالك ا
عبر االحتالل يبقى

م
 قدراته بنفسه، مضيفا ان هذهصحيحة، وان الشعب الفلسطيني يمتلك ويطور

  .على المقاومة وسوريا وإيران أيضا
نحن ليس جيش نظامي وإنما مقاومة شعبية ومسلحة ونمتلك اإلرادة و": "معا"وأشار أبو احمد لـ 
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19.

  . ة قادمة مع االحتالل

  .  قطاع غزة
، على أن تصاعد العدوان اإلسرائيلي ضد القطاع يأتي استمراراً "فلسطين"ح لـ

  ". ائم بحق أبناء شعبنا

تأخذ التهديد اإلسرائيلية على " 

 

  . له في الوصول إلى مرحلة أمن مشتركرباً عن أم

  . ومة في قطاع غزة

:  باسم سرايا القدس أن يشن االحتالل اإلسرائيلي حرباً جديدة على قطاع غزة، وقال

  ". رائيلي، حيث إن المجتمع اإلسرائيلي ال يستطيع تحمل حرب جديد

  معادلة جديدة 

لمقاومة طورت من إمكانياتها خالل العامين الماضيين، مشيرا إلى ان وأكد الناطق باسم السرايا ان ا
تهديدات االحتالل بشن عدوان على غزة هو للضغط النفسي، مؤكدا ان المقاومة جاهزة لصد أي عدوان 

  .على قطاع غزة
  
   استعدادها ألي مواجهة قادمةوتؤكد "إسرائيل" تحذرأجنحة عسكرية بغزة  

ت أجنحة عسكرية فلسطينية، االحتالل اإلسرائيلي من مغبة شن أي عدوان حذر:  محمد األيوبي- غزة
جديد بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدةً أنها مستعدة ألي مواجه

أبو عبيدة، أن التهديدات التي " حماس"وأكد الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة 
قادة االحتالل اإلسرائيلي بشن عدوان جديد بحق قطاع غزة تأتي في إطار الحرب الدعائية يطلقها 

اإلسرائيلية ضد
وشدد أبو عبيدة في تصري

  . لة خلق أزمة من جديد في القطاعلمسلسل اإلجرام اإلسرائيلي، وإرهاب الشعب الفلسطيني، ومحاو
إن العدو اإلسرائيلي يحاول إشعال الحروب والمواجهات باستمرار، وهذا الكيان قائم على الدماء : "وقال

واإلجرام والعدوان، وليس مستغرباً أن يرتكب الجر
سرائيلي، وجاهزة للتصدي ألي عدوان وشدد على أن كتائب القسام ال تخشى أي تهديدات يطلقها العدو اإل

القسام"يشنه االحتالل مهما كان حجمه وقوته بحق القطاع، الفتاً إلى أن 
  . محمل الجد

  استبعاد العدوان الشامل 
ا واستبعد الناطق باسم كتائب القسام، أن يقدم االحتالل على شن عملية عسكرية ضد قطاع غزة، السيم

ولكن نحن نستعد ألسوأ االحتماالت: "بعد فشل الحرب األخيرة التي خاضها ضد القطاع، مضيفاً
  . والسيناريوهات المحتملة، وال نؤمن جانب العدو

وأشار إلى أن كتائب القسام تتعاون وتنسق مع كافة األجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية على 
أعلى المستويات، مع

  تحريض على المقاومة 
بدوره، أكد أبو أحمد الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي، أن التصعيد 
اإلسرائيلي ضد قطاع غزة هو ترجمة فعلية لسلسلة التهديدات التي أطلقها االحتالل خالل الشهور 

أن العديد من قادة االحتالل العسكريين هددوا بشكل مباشر المقاالماضية، الفتاً إلى 
، على أن العدوان اإلسرائيلي لن يفت في عضد الشعب "فلسطين"وشدد أبو أحمد في تصريح لـ
، منبهاً إلى أن المقاومة قادرة على الرد على جرائم االحتالل، وليست "الفلسطيني، ولن يكسر المقاومة

  . زة أو ضعيفةعاج
واستبعد الناطق

ندرك أن العدو اإلسرائيلي اتخذ قراراً بشن عدوان على غزة بدوائره المغلقة، ولكن على األرض لم "
تالل على الصعيد اإلقليمي، والوضع يحن وقت التنفيذ بعد، إذ إن هناك العديد من المعوقات أمام االح

الداخلي اإلس
وحول التنسيق بين فصائل المقاومة، ذكر الناطق باسم سرايا القدس أنه تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة 

مبر، كما أن هناك اتفاق على خطة دفاع ديس/ بين كافة فصائل المقاومة الفلسطينية نهاية كانون األول
  . مشترك بين كافة فصائل المقاومة
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  ". ته في التصدي للممارسات اإلسرائيلية
ل خالل األشهر الماضية أن يفرض معادلة جديدة في قطاع غزة، وهي أن عدو حاو

 جديد ضد أبناء شعبنا 
الفلسطيني، مشدداً على أن المقاومة بكافة أطيافها جاهزة للت

  . دم عليها االحتالل ضد غزة

  . ت اإلسرائيلية العدوانية

20.

  .ار الوطني

لذين تم إقصاؤهم، 

  .عيدة وص

 نادرا 

من جهته، حذر الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية أبو مجاهد، من خطورة العدوان اإلسرائيلي 
المتصاعد ضد قطاع غزة، مؤكداً حق المقاومة في الرد على أي جريمة يرتكبها االحتالل بحق أي 

  . سطينيفل
، أن يشن االحتالل حرباً جديدة على قطاع غزة، موضحاً "فلسطين"ولم يستبعد أبو مجاهد في تصريح لـ

أن المقاومة الفلسطينية تأخذ أسوأ االحتماالت في التعامل مع االحتالل الذي ال يروق له ما يحدث في 
  . غزة ويحاول أن يوتر الجبهة التي يعتبرها جبهة مقاومة

االحتالل اإلسرائيلي ال يروق له حالة الهدوء المتقطع السائدة في قطاع غزة، ويحاول في إن : "وقال
الذكرى الثانية لحرب غزة إعادة مشهد المأساة للشعب الفلسطيني، للنيل من ثبات وصمود الشعب 

الفلسطيني، ولكن شعبنا أثبت قدر
إن ال: "وأضاف

يستبيح دماء أبناء شعبنا ويقتل ويجتاح ويصب المنازل دون أن يكون هناك رد من المقاومة، ولكن هذه 
  ". المعادلة قلبت عل رأسه فالمقاومة اليوم وبعد كل اعتداء ترد على جرائم االحتالل في الحال

لقدرات المقاومة تهدف إلى تبرير أي عدوان) إسرائيل(ل وأوضح أن تهوي
صدي ألي حرب قادمة، أو حماقة جديدة قد 

يق
  تجهيز نفسها 

مة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، أن من ناحيته، أكد أبو سليم الناطق باسم كتائب المقاو
المقاومة الفلسطينية تأخذ التهديدات اإلسرائيلية ضد قطاع غزة على محمل الجد، معتبراً أن عمليات 

القصف األخيرة ضد غزة دليل على تنفيذ هذه التهديدا
  24/12/2010موقع فلسطين أون الين، 

  
  الحركة في ساحة لبنان تنهار وحماس تتقدم..  في فتح شعب التعبئةإغالق: لعربيالقدس ا 

سربت أوساط متابعة أنباء عن احتمالية تشكيل لجنة مشتركة بين نخبة من  : بسام البدارين-عمان 
الحرس القديم في حركتي فتح وحماس إلصدار بيان مشترك يمهد لعقد لقاء تشاوري في إحدى العواصم 

 على خلفية فشل المصالحة والحوالعربية
وتهتم نخب من الجانبين بتنظيم هذا اإلطار الجديد عبر ناشطين فتحاويين وحماسيين في ساحات لبنان 

وسورية ومصر، وتشمل االتصاالت بهذا الخصوص نخبة من المحاربين القدامى ا
  .و من كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحماسسواء من قوات العاصفة التابعة لحركة فتح ا

ويفترض ان ينتهي االجتماع المزمع بموقف ثنائي يحمل قيادة الحركتين مسؤولية فشل الحوار الوطني، 
على أساس قرار المحاربين القدامى من الطرفين بعزل أنفسهم عن سياق الصراع الدائر حاليا بين 

الحركتين على أكثر من جبه
وفي األثناء أرسل مسؤول العالقات العربية والدولية في حركة فتح القيادي المعروف عباس زكي سلسلة 

  .تقارير عن أوضاع وعالقات واتصاالت الحركة في الخارج للجنة المركزية للحركة
 الساحة وتحذر بعض هذه التقارير والتقييمات من انهيار او تراجع حاد في بنية حركة فتح التنظيمية في
اللبنانية لصالح حركة حماس تحديدا، حيث أصبح الوجود الفتحاوي في مخيمات الالجئين في لبنان

جدا ومحدود التأثير لصالح مجموعة من التنظيمات األصولية، التي ساهمت في تمديد وتوسيع نفوذ 
  .حركة حماس بالخصوص

ح في ساحة لبنان المهمة جدا تنظيميا له عالقة ومن الواضح ان التراجع الحاد في وجود وبنية حركة فت
مباشرة بسياسة تصفية أقاليم الحركة بالخارج، التي قررها مسؤول التعبئة والتنظيم أبو ماهر غنيم، حيث 

  

            15 ص                                     2004:         العدد       24/12/2010 الجمعة :يخالتار



  

  

 
 

  .ع االجتماعي والسياسي واإلعالمي، وتابعة فقط للسفارة الفلسطينية

 بدأت فعال بتصفية أقاليم الحركة في عدة ساحات، من بينها ساحة المغرب 

  . فرعية في عمان

 عملية هادئة وناعمة جرت مؤخرا بصمت لتفكيك 
ركة فتح ألقاليم الخارج، حيث يقتصر العمل التنظيميهياكل ح

ى لجان األقاليم بدال من األقاليم نفسها، وهي لجان يتم تعيينها بينما تقول اللوائح الداخلية بضرورة 

21.

  .ير الفلسطينيةيلة، بعد قطع مخصصاتها المالية الموسمية من منظمة التحر

  .'أزمة مالية خانقة جدا' انه 'القدس العربي'لة تدابير لمواجهة ما تقول مصادر 
وطوال األسابيع التي أعقبت وقف مخصصات الجبهة من المنظ

مصاريفها على مبلغ مالي طارئ جمعه أنصارها وناشطوها او المقيمون منهم في الواليات المتحدة 

22.
د مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة 

لم يعد إقليم لبنان من الناحية التنظيمية قائما والبنية الحالية إلقليم بيروت تشكل حلقات ومجموعات 
 الواقصغيرة لم تعد مؤثرة في

ومن المرجح أن ما حصل إلقليم حركة فتح في لبنان أحد تداعيات سياسة إغالق مكاتب التعبئة والتنظيم 
في ساحات الخارج، التي

 وبعض الساحات في أوروبا، حيث لم يعد إقليم الساحة األردنية أيضا قائما من الناحية العملية العربي
ولوحظ ان خمسة من أبناء الحركة في السياق شاركوا في انتخابات البرلمان األردني . والتنظيمية

ني، وبينهم أمناء األخيرة، وحصل ثالثة منهم فعال على مقاعد برلمانية وأصبحوا نوابا في البرلمان األرد
سر ألقاليم

وتأتي هذه المستجدات بعد أسابيع فقط من زيارة أبو ماهر غنيم لتونس قام خاللها بتصفية تامة للمكتب 
  .الرئيسي للتعبئة والتنظيم

بأن' القدس العربي'ويؤكد قيادي فتحاوي عريق لـ
 االن بموجب قرارات وتعميمات غنيم 

عل
  .انتخابها

د لجان معينة من رام اهللا تحمل ويلفت القيادي نفسه إلى ان هياكل األقاليم غير موجودة اآلن، بينما توج
االسم فقط بدون مهمات او عمل وتتبع السفارات حصريا، واألهم هي لجان لم تنتخب حيث لم تجر في 

  . أي انتخابات داخلية في أقاليم الخارج2010العام 
  24/12/2010القدس العربي، لندن، 

  
  ة من حماسالشعبية في حالة طفر وترفض مساعدة مالي الجبهة: القدس العربي 

عرضته عليها ' دعم مالي'اعتذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن قبول : عمان ـ بسام البدارين
حركة حماس عبر مكتبها السياسي للمساعدة في إخراج الجبهة من ازمتها المالية الحادة التي تعيشها منذ 

أسابيع قل
وعرض هذه المساعدة مقربون من الزعيم السياسي لحماس خالد مشعل، عبر وسطاء في رام اهللا ودمشق 
وبيروت، لكن قيادة الجبهة رفضت تماما تلقي الدعم المالي من حركة حماس، وبدأت تعيش حالة من 

التقشف المالي مع سلس
مة اعتمدت الجبهة العريضة في نفقاتها 

و
  .وأوروبا

 عضويتها في اللجنة التنفيذية للمنظمة، إثر موقفها وكانت الجبهة قد عايشت هذه األزمة بعد تعليق
الخاص بالعودة لخيارات المفاوضات قبل عدة أسابيع، وهو أمر انتهى حسب مصادر داخلية بوقف 

  .المخصصات المالية
  24/12/2010القدس العربي، لندن، 

  
   غزة إلىد ونقلهم القسام بالضفة بتنفيذ اختطاف جنوـكتائب  لأوامره اصدر مشعل: إسرائيليةمصادر  

 زعمت مصادر اسرائيلية ان خال: ترجمة خاصة-القدس المحتلة 
حماس اصدر اوامره الى خاليا كتائب القسام في الضفة المحتلة بتفيذ عمليات اختطاف لجنود ومواطنيين 

  .اسرائيليين ونقلهم الى قطاع غزة او الى سيناء ومنها الى غزة
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ونقلت اذاعة جيش االحتالل عن تلك المصادر االستخبارية 
نفذتها عناصر من حماس " مفار متا" من ديسمبر الحالي بالقرب من قرية 18تل السائحة في الـ 

ن تلك  من ديسمبر اال ا20يلي في الـ 

ان اي محاولة اغتيال "ضية 
شا"قد يتعرض لها كبار قادتها بغزة ستكلف الجندي االسير في قطاع غزة 

  .الصدد الى المجموعات التي تقوم بحراسته صدرت بهذا 
  23/12/2010ا اإلخبارية، 

23.
، أنها "حماس"، الذراع العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية "م

     فلسطينية غادرت عين الحلوة نحو أوروبا جموعات.24
خروج م«أكد قائد المقر العام لحركة فتح منير المقدح في تصريح، 

ان بعض هذه الدول اعتقلت أفـرادا من هذه  «، مشـيرا الى»حلوة باتجاه عدد من الدول االوروبيـة

  .»ت

25.

عقبة أمام «هذا الفشل للفلسطينيين، معتبرا أنهم 

جرين من االتحاد السوفياتي السابقوقال نتنياهو في لقاء مع صحفيين مها
هم غير مستعدين للتقدم : "وأضاف قائال".  إسرائيل ليست هي العقبة في طريق السالم بل الفلسطينيين

  ".ي العملية السياسية بسبب الضغط اإليراني وبسبب خالفات وتوترات داخلية في حركة فتح
األساسية في 

قولها ان عملية خطف المواطنة االسرائيلية 
وق

مشيرة الى ان نفس المجموعة حاولت خطف جندي اسرائ
  .المحاولة باءت بالفشل فيما يجري البحث عن منفذي المحاولتين

وزعمت المصادر ان حماس بعثت برسالة واضحة السرائيل خالل االيام الما
حياته وان اوامر واضحة " ليط

وكالة سم
  
  السبت المقبل " هام" مؤتمر صحفي عقد تُعلن القسامكتائب  

كتائب الشهيد عز الدين القسا""أعلنت : غزة
  ".هام"، مؤتمراً صحفياً وصفته بأنه )25/12(سوف تعقد، يوم السبت القادم 

  23/12/2010قدس برس، 
  
م: المقدحمنير  

جموعات فلسطينية من مخيم عين 
ال

  . »المجموعات وسلمتها للسلطات اللبنانية
ان الموقف الحاسم والمتماسك للقوى الوطنية واالسالمية الفلسطينية، بتفكيك هذه المجموعات «وقال 

للبنانية، وإنهاء حالتها داخل المخيم، أجبر العديد من أفراد هذه المجموعات بتسليم انفسهم للسلطات ا
وضع المخيم بالممتاز منذ خروج هذه «ووصف  . »ومنهم من نجح في الفرار خارج االراضي اللبنانية

المجموعا
  24/12/2010السفير، بيروت، 

  
  !  هم العقبة أمام السالمالفلسطينيون: نتنياهو 

ية مع الفلسطينيين، في إطار حملة إعالمية تهدف إلى التنصل من المسؤولية عن تعثر المفاوضات السياس
حمل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية 

وبرأي نتياهو فإن اهتمام المجتمع الدولي بالقضية الفلسطينية تراجع وحل مكانها إيران وسعيها . »السالم
  .للتسلح

المجتمع الدولي بدأ يدرك " ، أن 
أن
ف

العالم بات يدرك أن تسلح إيران يعتبر المشكلة : " ء اإلسرائيلي قائالوتابع رئيس الوزرا
  ". الفلسطيني-الشرق األوسط وليس الصراع اإلسرائيلي

وردا على سؤال حول األسير اإلسرائيلي المحتجز لدى المقاومة في غزة، قال نتنياهو أن الحكومة تعمل 
  .بشكل متواصل في هذا الشأن

  23/12/2010، 48موقع عرب
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26.

  .48ستيطانية وفلسطينيي 

لمشروع الذي  يحافظ االحتالل اإلسرائيلي على كامل مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وهو ا
، ورفضته قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، واضط48رفضه فلسطينيو 

  .إلفصاح على معارضتهم لمخطط يشمل نقل سكان
" الوالء لدولة اليهود"ى إلى فرض 

27.

المدنية والى اقامة مركز تجنيد عام 
لخدمة العسكرية وخدمات الطوارئ، يجري فيه توزيع الشباب ل

  .اقين الى المطافئ والشرطة واالغاثة الصحية وغيرها
ة العسكرية ومرتبط بها، وهو االمر الذي 

روع هو تعميق والء المواطن 

  23/12/2010، القدس العربي، لندن
  

   االسرائيليساحي هنغبي يعلن استقالته رسمياً من الكنيست .28
، استقالته رسمياً من الكنيست، بعدما »كديما«لن عضو الكنيست اإلسرائيلي تساحي هنغبي، من حزب 

  .شوة

جية واألمن التابعة للكنيست اإلسرائيلي 

  24/12/2010، االخبار، بيروت

  

   إلى الدولة الفلسطينية المقبلة48 اإلسرائيليين يؤيدون نقل فلسطينيي من % 90: ليبرمان 
" نيوزويك" قال وزير خارجية إسرائيل العنصري أفيغدور ليبرمان، لمجلة :  برهوم جرايسي- الناصرة

لسطينية، قاصدا برنامجه الذي  إلى الدولة الف48من اليهود اإلسرائيليين يؤيدون نقل فلسطينيي  % 90إن 
بين عصابات اإلرهاب اال" التبادل السكاني"يسمى بـ 

للعام المنتهي " الشخصية السياسية األكثر شعبية في إسرائيل"قد اختارت ليبرمان " نيوزويك"وكانت مجلة 
عوات ذات الطابع اإلرهابي، ، وفتحت المجلة صفحاتها إلجراء مقابلة، تضمنت الكثير من الد2010

  .48وعلى رأسها الترانسفير السكاني والسياسي لفلسطينيي 
وقال ليبرمان، إنه يريد تغيير الحدود في إطار الحل الدائم، وأن يشمل الكيان الفلسطيني مناطق فلسطينيي 

، كي48
ر رؤساء حكومات إسرائيل، 

ل
وتكلم المهاجر ليبرمان مدافعا عن مشروع قانون العنصري، الذي يسع

إننا نريد وقف ظاهرة أن ناس يتمتعون بامتيازات "قائهم في وطنهم، وقال، ، كشرط لب48على فلسطينيي 
  ".النظام الديمقراطية، ويرفضون االندماج بالدولة، وتبني قيمنا

 داعيا لفرض عقوبات على ،"هتلر" بأنه دهذا ولم ينس ليبرمان، أن يصف الرئيس اإليراني أحمدي نجا
  .إيران

  24/12/2010 ، الغد، عّمان
  
   عرب الداخل بالخدمة المدنية كبديل للعسكرية لتجنيدزي يدعو اشكنا 

اطلق رئيس اركان الجيش االسرائيلي، الجنرال غابي اشكنازي، : الناصرة ـ  زهير اندراوس
تصريحات دعا فيها الى تجنيد العرب في الداخل الفلسطيني للخدمة 

بحيث يجند الجيش من يريد، ويرسل 
الب

وقال اشكنازي حرفيا ان مشروع الخدمة المدنية هو بديل للخدم
جدير بالذكر ان قرار الحكومة االسرائيلية، . فلسطينييرفضه السواد االعظم من الفلسطينيين في الداخل ال

الخاص بالخدمة المدنية، يقول بشكل صريح للغاية ان الهدف الرئيسي للمش
للدولة وارتباطه بها، مما يدل على الطابع السياسي الصهيوني للمشروع، الذي يهدف فيما يهدف الى 

  .الشباب العرب واالجهزة االمنية االسرائيليةكسر الحاجز النفسي بين 

ت
أع

قدمه ضد إدانته بقضايا فساد وررفضت المحكمة اإلسرائيلية استئنافاً 
 وأوضحت اإلذاعة اإلسرائيلية أن هنغبي قدم استقالته أمس إلى رئيس الكنيست وستدخل حيز التنفيذ ابتداء

يذكر أن هنغبي شغل منصب رئاسة لجنة الخار .من اليوم
  .منتصف هذا العام
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29.
ؤول إسرائيلي رفيع المستوى لبي بي سي إنه في حال بقاء حماس في السلطة في غزة فإن شن 

ظام الدفاعي الجديد لمقاومة صواريخ وصمم الن
ويحمل  .كانون أول الجاري، ولكن لم يصب طاقم الدبابة بأذى/ ديسمبر6ابة ميركافا إسرائيلية في 

30.

ترب منا سبعة أشخاص، وأنا ال أذكر من كان بين هؤالء السكان 
وال أذكر أنهم رفعوا راية بيضاء وعندها بدأت أطلق النار، انضممت
األرجل لكي يبتعدوا وليس بهدف هواء واستمروا باالقتراب منا وعندها بدأت بإطالق النار باتجاه 

" صابة األرجل، وهم استمروا باالقتراب وعندها أطلقت النار باتجاه الجزء العلوي للجسد وأصبت أحدهم
لماذا أطلقت : وسأل" أنا أطلقت النار"وقلت 

  "مسألة وقت"هجوم على غزة ال:  بي سيبيـ لمسؤول إسرائيلي  
قال مس

  .عملية عسكرية إسرائيلية جديدة ال مفر منه، وهو مسألة وقت
 27العسكرية اإلسرائيلية األخيرة التي شنت في وأضاف المسؤول أن حماس اآلن اقوى منها قبل العملية 

  .2008كانون أول عام /ديسمبر
  .وشهد األسبوع الماضي تصاعدا في نشاطات مطلقي الصواريخ من غزة على األراضي اإلسرائيلية

وكانت دبابات إسرائيلية مزودة بنظام دفاعي خاص مضاد للقذائف قد انتشرت بالقرب من الحدود مع 
  .غزة

AT-14 Komet الروسية الصنع التي اخترق أحدها 
دب

  .الصاروخ عشرة كيلوغرامات من المتفجرات ويوجه بأشعة الليزر
ويستخدم الرادار لرصد الصواريخ " Trophy APS"به الدبابات ويدعى النظام الدفاعي الذي زودت 

المذكورة، وفي حال كشف صاروخا متجها الى الدبابة يطلق نوعا خاصا من المتفجرات يقوم بشل 
  .فاعليته

  24/12/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  
  غزةلدء االجتياح البري مع ب  أمروا بإطالق النار على أي فلسطينياالسرائيليالجيش ضباط  
أصدورا أوامر لجنودهم بإطالق النار على " إسرائيليين"كشف تحقيق صحافي أن ضباطاً : )آي.بي .يو (

أي فلسطيني يقترب منهم، وذلك مع بدء االجتياح البري لقطاع غزة في األسبوع الثاني للمحرقة قبل 
إنني أذكر أنه قيل "الشرطة العسكرية معه خالل تحقيق " غفعاتي"وقال سائق نائب قائد لواء . عامين

، وقد قيل هذا " فإنكم ستطلقون النارPEACEحتى لو كان لديهم راية بيضاء مكتوب عليه "إنه ) للجنود(
  .مع القطاع " لدى وصولنا إلى الحدود

سته المسألة هي أنهم تحدثوا معنا كثيراً حول ترجيح الرأي الذي ينبغي علينا ممار"وأضاف السائق أن 
وأفادت " . ليس مزحة) أي الحرب(وقد قيلت هذه الجملة بحماس وربما من أجل التفسير للجنود أن األمر 

الصهيونية، أمس، أن هذه الشهادة وشهادات أخرى سيتم كشفها من خالل برنامج " هآرتس"صحيفة 
الذي تتهمه النيابة العامة " س"، ويتناول محاكمة الجندي "اإلسرائيلي"، على القناة الثانية للتلفزيون "عوفداه"

العسكرية بقتل امرأة فلسطينية، بإطالق النار على القسم العلوي من جسدها، بينما كانت بين مجموعة من 
  .الفلسطينيين الذين غادروا بيوتهم حاملين رايات بيضاء 

وأضاف . لبة أنه كان في المنطقة التي وجد فيها داخل القطاع صراخ وج" س"وحول عملية القتل زعم 
بدأت أراقب ما يحدث ورأيت أنه يق"

وأطلقت النار في ) لباقي الجنود( 
ال
إ

من الذي أطلق النار؟، : عندما جاء قائد الكتيبة سأل"وتابع . 
، " السرية بإطالق النار على كل من يقترب من القوات ألنه مخربأمر من قائد"النار؟ وأجبت أنه يوجد 

  .         وذهب " جميل جداً"فقال لي 
  24/12/2010، الخليج، الشارقة
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31.

  .  ألف وحدة استيطانية في الضفة المحتلة 13 على بناء 
أكدت المصادقة" حركة السالم اإلسرائيلية"وقالت الصحيفة بأن 

اني تسير مشيرة إلى أنه ومنذ انتهاء فترة تجميد االستيطان ما زالت أعمال البناء االستيط, رير لها 
  . يتم بناؤه 

  23/12/2010، موقع فلسطين أون الين

32.

من أن النظام » على يقين« أي دليل فعلي على ذلك، وأنها كانت 

الدمار الشامل 

  . فعلي
لكن ايتاي أكد عدم وجود أي أدلة مباشرة عن امتالك العراق األسلح

وأضاف ان النتيجة الوحيدة لهذا التقويم، كانت . مبنية على تصرف صدام خالل التسعينيات» تراتيجية

33.

  . قليميينحتى مع حلفائها اال

   ألف وحدة استيطانية بالضفة13 على المصادقة": يديعوت" 
حتالل في كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية عن مصادقة حكومة اال:  محمد القيق-الضفة الغربية 
الفترة األخيرة

 ألف وحدة استيطانية جديدة في 13 على 
تق

وأن المصادقة الجديدة تأتي إضافة إلى ما , على قدم وساق وبنشاط كبير
ويحذر المراقبون من خطورة تصاعد وتيرة البناء في المستوطنات وسط جمود سياسي اعتبروه بأنه 
مقصود من قبل االحتالل كي يستكمل سيطرته ويفرض واقعا جديدا من الصعب إزالته عبر طريق 

  .لمفاوضاتا

  
   عن أسلحة صّدام بال دليل فعلّي "إسرائيل" معلومات: ويكيليكسموقع  

بأن االستخبارات االسرائيلية كانت قد توصلت » ويكيليكس«أفادت برقية أميركية دبلوماسية مسربة من 
امتالك الرئيس العراقي السابق صدام حول » خالصة استراتيجية« إلى 2003قبل غزو العراق في العام 

حسين أسلحة دمار شامل، من دون
  . »القاعدة«تنظيم » جهاد«البعثي لن يدعم 

، بين السيناتور األميركي كارل ليفين والمقدم االسرائيلي ايتاي برون، 2009وفي لقاء يعود إلى آذار 
ار ليفين إلى تقرير أميركي حول تعامل االستخبارات األميركية مع قضية اسلحة أش

وأضاف . من التقويم األميركي» كنا قريبين جدا«فأجاب ايتاي قائال . »وأنتم؟«العراقية المفترضة، وسأل 
 كانت مقتنعة بعدم ان السلطات االسرائيلية لم تنظر حتى في امكان تخزين العراق اليورانيوم لكونها

وجود برنامج نووي عراقي 
خالصة «ة، موضحا انها كانت 

اس
  . »غير مرتبط بمصداقية خالصتنا«هذا كان قرارا سياسيا، توزيع أقنعة الغاز، مؤكدا أن 

وأفاد العقيد االسرائيلي آفي زرعوني بحسب وثيقة أخرى، بأن اسرائيل كانت تمتلك معلومات عن 
بان النظام » كانت على يقين«غير أنها » القاعدة«اتصاالت بين بغداد والمسؤولين الثاني والثالث في 

   .»الجهاد«البعثي لن يدعم 
  24/12/2010، السفير، بيروت

  
   من تدهور عالقاتها اإلقليمية حتى مع حلفائها "إسرائيل" الضوء على قلق يسلّطويكيليكس موقع  

شهدت اسرائيل خالل العامين األخيرين تدهوراً واضحاً لسمعتها وعالقاتها الدولية، وتكشف وثائق 
ل الدولة العبرية في المنطقة، حتى مع الدول اسرائيلي عميق من مستقب» قلق«المسربة عن » ويكيليكس«

  . »على سالم مع الدولة ال مع الشعب«الحليفة التي يقوم التحالف معها 
الفرنسية إلى مجموعة من البرقيات الدبلوماسية األميركية التي تؤكد تزايد قلق » لوموند«أشارت صحيفة 

اسرائيل ازاء محيطها وتدهور عالقاتها 
، انطلق رئيس 2009وتكشف البرقيات االميركية المسربة انه في لقاء مع مسؤولين أميركيين في نيسان 

، متحدثاً عن الملك األردني الراحل حسين بن »درس تاريخ«الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو في 
لكن نتنياهو ذكّر أنه . »سالمأفضل حلفاء اسرائيل العرب، رجل متعلق جدا بال«طالل، الذي وصفه بـ

عندما اجتاح الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الكويت، ساند الملك حسين العراقيين، بحسب نتنياهو 

  

            20 ص                                     2004:         العدد       24/12/2010 الجمعة :يخالتار



  

  

 
 

بق جورج بوش في 

  . »ضعيف وسطحي جداً«حافظة من الماضي، مشتكين من سالم 
تحافظ اسرائيل على عالقات ممتازة مع«: 2008وتضيف برقية أيار 

األمن األردنية، لكنها ال تمتلك أي تواصل مع المجتمع المدني األردني، الذي يشكله فلسطينيون بشكل
، 2009، أي في أواخر العام 

34.
بالقدس " ميدان عتصيون"، في )أمس ( إسرائيلية، عن نيتها التظاهر مساءماعات يمينية

 الداعية لعدم تأجير الشقق السكنية للفلسطينيين في أراضي 

ضفة وإخوانهم الذين يسمون أنفسهم بالفلسطينيين والذين يعملون على اجتثاث اليهود من أماكن 

وأحد القائمين على المظاهرة، على أن هذا " ض إسرائيل لنا
سيكون جزءاً من عملية أوسع بكثير من أجل تظافر الجهود لتعاون أ"الحدث 

ف أنه إلى جانب المطالبة بتخصيص أراضي في المناطق ، حسب تأكيده، وأضا"صعيد الخارطة السياسية
دعوة إلى عدم تأجير الشقق السكنية للفلسطينيين في الدولة 

، في »قطر) نموذج(فستتحول كل الدول العربية إلى «المقتنع بأنه إذا حصلت ايران على سالح نووي 
  . إشارة إلى العالقات الجيدة مع ايران

وفي برقية . ، مثل مصر واألردن»المعسكر العربي المعتدل«ف اإلسرائيلية تشمل أيضاً لكن المخاو
مفصلة صادرة عن السفارة األميركية في اسرائيل عشية زيارة الرئيس األميركي السا

 االسرائيلي، يشير الدبلوماسيون األميركيون إلى أن» القلق«، تعطي مساحة واسعة لوصف 2008أيار 
االسرائيليين يقلقون من تصدع عالقاتهم مع مصر، وليست لهم أية ثقة في القيادة المصرية التي ستخلف «

، أعرب 2007قد سبق وأشارت إلى برقيات تعود إلى العام » السفير«، فيما كانت »الرئيس حسني مبارك
ي يتصرف وكأن ألذ«فيها االسرائيليون عن ريبتهم من وزير الدفاع المصري محمد حسين طنطاوي 

منها أن المصريات صرن » إشارات مقلقة في الشارع المصري«، وتحدثوا عن »اسرائيل العدو الوحيد
يلبسن ثياباً أكثر م

ة  القصر الملكي األردني وأجهز
 

انه بعد أكثر من عام على تاريخ البرقية األخيرة» لوموند«وتذكر . »واسع
أكثر قلقاً «إلى أن االسرائيليين ، تشير برقية أميركية »وحين بدأت العالقات االسرائيلية مع تركيا تتوتر«

عالقات اسرائيل مع جيرانها تتدهور، على األقل على المستوى الخطابي، في «، مضيفة إن »من المعتاد
  . »كل المجاالت

  24/12/2010، السفير، بيروت
  

   في القدس دعماً لالستيطان ولفتاوى الحاخامات يتظاهرونآالف اليهود  
أعلنت ج: القدس

المحتلّة، في إطار حشد الدعم والتأييد لسياسة االستيطان ولفتاوى الحاخامات اليهود المؤخرة التي حظرت 
  .تأجير المساكن لفلسطينيي الداخل

ع أن يشارك فيها آالف اليمينيين تأتي في وأفادت إذاعة الجيش اإلسرائيلي، اليوم، إن هذه المظاهرة المتوقّ
سياق حشد الدعم والتأييد لفتوى الحاخامات

، ولتوطيد العالقات القديمة بشكل رسمي بين االستيطان في المناطق الفلسطينية وبين الحاخامات، 48الـ 
  .حسب تقديرها

أن أرض "، إن رسالة التظاهرة هي "لجان مستوطني شمال الضفة الغربية"، رئيس وقال بني كتسوفر
ليس هناك فرق بين "، كما قال، وأضاف "إسرائيل لليهود، وهذا ما يجمع هذه المواضيع تحت سقف واحد

عرب ال
  .، على حد تعبيره"لفة واحتالل أماكنهممخت

أر"فيما أكّد شاي غيفن، مؤسس حركة 
وسع بين نشطاء اليمين على 

الفلسطينية لبناء المستوطنات، سيتم تجديد ال
  .العبرية

، ال سيما أنها تنذر بإجراءات إسرائيلية "المثيرة للقلق"من جانبه، فقد وصف محلّلون هذه المظاهرة بـ 
  ". عنصرية وعداءاً لفلسطينيي الداخلأكثر"

  23/12/2010قدس برس، 
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35.
من بلدة بيت الهيا، متأثراً )  عاما22ً(مواطن سالمة أبو حشيش 

، جراء إطالق النار 23/12بجراح أصيب بها صباح الخميس 
 مواطنين آخرين بينهم طفل، 3كما وأصيب في إطالق النار . ل قوات االحتالل المتمركزة في المنطقة

بالخطيرة جراء إصابته في منطقة الرأس، 

36.

مة بالمخطط 

وبين أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي  .الزمة لذلك
تعمد إلى خطة استيطانية لتزييف المشهد الحضاري والت

ما أنها تقوم في نفس الوقت بخطة استيطانية موازية على األرض بإقامة آالف الوحدات لسطينية، ك
  .بالمدينة المقدسة لصالح اليهود

37.
ناشدت مؤسسة األقصى للوقف : يق محمد الق–القدس المحتلة 

لسطيني المحتل وأهالي القدس بضرورة التواجد والرباط في باحات المسجد األقصى المبارك في ظل 
إن " فلسطين اون الين"صل لـ

38.

 يقل عن مئة وحدة طان أعلنت أن ما ال

   شمال غزةثالثةاستشهاد مواطن وإصابة  
استشهد ال:  عبد اهللا التركماني-غزة

نام شمال البلدة، من عليه أثناء رعيه لألغ
قب

حالته " فلسطين أون الين"وصفت المصادر الطبية لـ
  . البلدةوأوضحت المصادر أن المصابين ال يزالوا يتلقون العالج في مستشفي 

وباستشهاد أبو حشيش وإصابة المواطنين الثالثة اآلخرين يرتفع عدد الشهداء والمصابين خالل الشهر 
  . جريح30 شهيداً و13الجاري إلى 

  23/12/2010، موقع فلسطين أون الين
  
  القدس تتعرض لهجمة صهيونية شرسة: خطيب األقصى 

طيب المسجد األقصى المبارك النائب األول  استنكر الشيخ يوسف جمعة سالمة خ: وائل بنات- غزة
لرئيس الهيئة اإلسالمية العليا بالقدس قرار الحكومة اإلسرائيلية بالمصادقة على خطة لترميم عدد من 

، في محاولة منها لتزييف الحضارة  يهودياًالمواقع األثرية والتاريخية العربية بعد أن اعتبرتها إرثاً
أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تسعى من وراء ذلك إلى الحصول على  إلى وتغيير التاريخ، مشيراً

كما ندد الشيخ سال .شرعية وجودها، حيث رصدت ثالثين مليون دوالر لتنفيذ هذا المخطط
الذي تنوي بلدية االحتالل في المدينة المقدسة تنفيذه على أراضي صور باهر، وذلك بإقامة حي 

 الفلسطينية المصادرة، حيث يتكون هذا المشروع من خمس عمارات سكنية استيطاني على األراضي
تضم مئة وثمانين شقة، وقد تم رصد الميزانيات ال

اريخي في المدينة المقدسة وسائر األراضي 
الف

االستيطانية لليهود في محاولة لتزييف المشهد الديموجرافي 
التي وندد سالمة باإلجراءات اإلسرائيلية المتالحقة ضد الشخصيات الدينية والوطنية والنواب المقدسيين، 

طير عن مدينة القدس، موضحا أن ذلك يعتبر تمهيدا  كان آخرها إبعاد النائب المقدسي الشيخ محمد أبو
  .لحملة تهجيرية واسعة للشخصيات المقدسية الفاعلة

  24/12/2010، )السعودية( الين،أونالوطن 
  
  المسجد المبارك مؤسسة األقصى تدعو للرباط في باحات 

 جماهير الداخل 23/12والتراث الخميس 
الف

وقالت المؤسسة في بيان لها و. تهديدات المتطرفين األخيرة بمهاجمته
توطنين واقتحاماتهم للمسجد تزايدت وتيرتها في الفترة األخيرة األمر الذي يحتم على اعتداءات المس

المسلمين التواجد باستمرار فيه وأداء الصلوات الخمس في أروقته وهذا يحبط العديد من مخططات 
  . المستوطنين وقوات االحتالل التي تستهدف المدينة المقدسة وتحديدا المسجد األقصى المبارك

  23/12/2010،  فلسطين أون الينموقع
  
  "من دون ترخيص"استئناف البناء في مستوطنات الضفة : "السالم اآلن" 

 ، وعن وكالةالقدس المحتلةو ،رام اهللانقالً عن مراسلها في  24/12/2010الحياة، لندن، نشرت 
 اإلسرائيلية المناهضة لالستي"السالم اآلن" منظمة ، أن.)ب.ف.أ(
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 /ول

ن، في تصريح إلى 

حة الكبرى تكمن في أن حكومة بنيامين 

 
منذ انتهاء " كيدوميم" وحدة استيطانية في مستوطنة  بناء م حالياًوأوضحت أنه يت هاء التجميد،

 وحدة، ومستوطنة 58يتم بناء " ألعيزر"دة، وفي مستوطنة 

  يطانية بين نابلس ورام اهللاتوسيع بؤرة است .39
 بيتاً متنقالً على 20 أمس نصب مستوطنون يهود .):ب.ف.أ(، وكالة "الحياة" – القدس المحتلة ،م اهللا

 رام اهللا وسط الضفة الغربية، -ض فلسطينية تقع بين قريتي قريوت وجالود على طريق نابلس 
وقال غسان دغلس مسؤول ملف  ." راحيلشافوت"رض توسيع بؤرة استيطانية يطلقون عليها اسم 

انات بجوار البؤرة االستيطانية المذكورة على 

سكنية بوشر ببنائها من دون ترخيص في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة منذ انتهاء مهلة تجميد البناء 
منذ انتهاء مهلة تجميد البناء نهاية أيل"وقال المتحدث باسم المنظمة ياريف اوبنهايمر انه  .االستيطاني

وأضاف اوبنهايمر أن  ."ن اإلسمنت في الضفة الغربيةسبتمبر الماضي يجرى بناء أكثر من مئة مسكن م
أعمال البناء غير الشرعية التي لم تحصل على الترخيصات الالزمة من السلطات تتم في المستوطنات "

إذا قام إسرائيلي بالبناء في ظروف مشابهة في تل أبيب "وتابع . "الموجودة أساساً كما في تلك العشوائية
  ."ل ما بناه يهدم وتتم إحالته إلى القضاءعلى سبيل المثال فإن ك

على مر السنة نحن " وقال "السالم اآلن"ورفض متحدث باسم الجيش اإلسرائيلي التعليق على األرقام 
  ."وسنواصل تطبيقه) الضفة الغربية(نطبق القانون ضد اإلنشاءات غير الشرعية في يهودا والسامرة 

 التي تعتبر ابرز منظمة تمثل المستوطني"ييشا"وقال داني دايان األمين العام لمنظمة 
وأضاف  ."السالم اآلن"اإلذاعة العسكرية إن ليس بوسعه أن يؤكد أو ينفي األرقام التي أعلنتها منظمة 

لكن يجب أن ننظر دوماً إلى الصورة بأكملها، ألن الفضي"
 إطالق أي استدراج للعروض لبناء مساكن 2009 مارس / تسلمها السلطة في آذارنتانياهو ترفض منذ

، مذكراً بأن حكومة نتنياهو "هذه الحكومة تذبح المستوطنات"وتابع أن  ."شرعية في يهودا والسامرة
 وحدة سكنية، وأن حكومة 4600أطلقت استدراجات عروض لبناء ما مجموعه ) 1999-1996(األولى 
  . وحدة سكنية4900أطلقت استدراجات عروض لبناء ) 2000-1999( باراك إيهود

 أن عدم إطالق استدارجات عروض ال يوقف التوسع االستيطاني ألن المستوطنين أكدغير أن اوبنهايمر 
  . رخصة بناء شرعية لم يستخدموها حتى الساعة1700لديهم 

ين، بانخراطهم في اإلنشاءات العشوائية، المستوطن" أن "السالم اآلن"واعتبرت هاغيت اوفران المحققة في 
مقتنعون "وأضافت أن المستوطنين  ."يريدون انتهاز انتهاء التجميد لمضاعفة البناء بناء على األمر الواقع

، مشيرة إلى أن منظمتها سلمت كل المعطيات المتوافرة لها في شأن "بأن الحكومة لن تفعل شيئاً ضدهم
  .تب المدعي العام على أمل بأن يباشر مالحقات قضائيةهذا البناء غير الشرعي إلى مك

وعن  جمال جمال، ،القدس المحتلة نقالً عن مراسلها في 24/12/2010الدستور، عّمان، وأضافت 
في المستوطنات منذ 1712ن أ أكدت" السالم اآلن"منظمة ، أن وكاالتال  وحدة سكنية تم الشروع ببنائها

76 انت
 وح60يتم بناء " رببا"التجميد، وفي مستوطنة 

 وحدة 25كما يتم بناء  . وحدة سكنية30يتم بناء " بنريا" وحدة، وفي مستوطنة 42يتم بناء " كرميه تسور"
 وحدة استيطانية، وفي 24يتم بناء " بريحان"و" فادوال"وفي مستوطنة " شاكيد"يدة في مستوطنة جد

 وحدة 11" معاليه نحماش" وحدة، وفي 15" سوسايا" وحدة، وفي مستوطنة 18" عتيرون"مستوطنة 
  . وغيرها، باإلضافة إلى مشاريع أخرى يتم التحضير للشروع ببنائها،استيطانية

  

را
رأ
لغ

االستيطان في شمال الضفة إن المستوطنين أقاموا الكرف
  .13ارض لمواطنين فلسطينيين في حوض يحمل الرقم 

  24/12/2010الحياة، لندن، 
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40.
 أقدمت جرافات الداخلية معززة بقوات كبيرة من ال:فيق عبد الفتاحتو

وتأتي عملية الهدم هذه للمرة الثامنة على . ، على هدم بيوت قرية العراقيب في النقب23/12 م الخميس
  . بها

يواصلون بناء 

41.

عن الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، في 
رسالة وجهها إلى نائب وزير األمن اإلسرائيلي، متان فلنائي، يطالبه فيها، ب

وأكد إغبارية في بيان صحفي، أنه ليس  .دينة أم الفحم فوراًمه جيش االحتالل في المدخل الجنوبي لم
بلداتنا العربية، بذرائع تنفيذ عمليات 

 في بيت لأراضياالحتالل يقتلع مئات أشجار الزيتون ويجرف  .42
 زراعية في أراض بتجريف أمساالحتالل  شرعت جرافات ):وفا(وكالة  ، الحياة الجديدة-حافظات 

جنة الشعبية لمواجهة الجدار واالستيطان في الولجة 

  العنصرية تطرد فلسطينيين من شقق في تل أبيب .43
 في تل  يستأجرون شققا48ً ـفلسطينيين من مناطق الذكرت تقارير صحافية، أمس، أن : ).آي.بي.و

ب، غادروا مساكنهم بعد اعتداءات صهيونية عليهم، في إطار استمرار لموجة التحريض العنصري 
الصهيونية " يديعوت أحرونوت"وقال موقع صحيفة . ة األخيرة

  
  
   تهدم قرية العراقيب للمرة الثامنةاالحتالل قوات :النقب 

شرطة والوحدات الخاصة صباح 
يو

ف التوالي بذريعة البناء غير المرخص، علما أن السلطات اإلسرائيلية ترفض االعترا
هذا وعلم أن قوات الشرطة قامت بإخراج وإخالء السكان من منازلهم بالقوة من أجل إتاحة المجال 

وأكد سكان العراقيب أنهم متمسكون بأرضهم وأنهم س. للجرافات لتنجز عملية الهدم الثامنة
  .اء واألجدادبيوتهم مرة أخرى على أرضهم، وأنههم لن يتنازلوا عن حقهم في أرض اآلب

  23/12/2010، 48موقع عرب 
  
  1967سنة  على مدخل أم الفحم شمال فلسطين ألول مرة منذ حاجزاًاالحتالل ينصب  

  أقام الجيش اإلسرائيلي، حاجزا1967ً ألول مرة منذ إعالن انتهاء الحكم العسكري عام :الناصرة
  .1948طينية المحتلة عام عسكريا في المدخل الجنوبي لمدينة أم الفحم في األراضي الفلس

وطالب عفو إغبارية، النائب العربي البرلمان اإلسرائيلي 
إزالة الحاجز العسكري الذي 

أقا
إقامة الحواجز العسكرية على مداخل "من حق الجيش اإلسرائيلي 

تفتيش لمواطني البالد، ألن ذلك يتناقض مع أبسط الحقوق لمواطني البالد العرب أصحاب هذا الوطن 
مة هذا الحاجز االستفزازي يعرقل مجرى حياة الناس الطبيعية وممكن أن يؤدي إلى األصليين، وأن إقا

  ".صدام ال داعي له بين عناصر الجيش والمواطنين اآلمنين
  23/12/2010قدس برس، 

  
  حم

م
وقال عضو الل. بيت لحم بالقرب من قرية الولجة

، إن جرافات االحتالل جرفت أراضي زراعية واقتلعت مئات أشجار زيتون في "وفا"عمار أبو التين لـ
وأشار إلى أن أهالي القرية . ال بناء جدار الضم العنصريمنطقة عيد الهدبة جنوب القرية، لصالح استكم

  .تصدوا للجرافات وحاولوا منعها من االستمرار في أعمال التجريف واقتالع أشجار الزيتون
  24/12/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  

ي(
أبي

التي يقودها قسم من الحاخامات في الفتر
 غادروا في األيام األخيرة الشقق التي 48 ـة من فلسطينيي الإنه حصل على معلومات تؤكد أن خمس

  ".خوفاً من جيرانهم وبعد أن تعرضوا للتهديد والتنكيل واإلهانات"يستأجرونها في المدينة حيث يعملون 
  24/12/2010الخليج، الشارقة، 
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44.
ع فلسطيني من القدس المأصدر جيش االحتالل أمراً بمن: ).ب.ف.أ(

ضد االستيطان في الحي الذي يسكنه، من دخول القدس، على ما أفادت الخميس الجمعية اإلسرائيلية 
 نوفمبر /سلوان المقدسي نهاية تشرين الثاني

45.

 في "العرب"العيش لـ

توجهت للقضاء "وتابع  .2008ن دبابة خالل الحرب على غزة عام 
بعدما فشلت كافة المحاوالت الودية للحصول على اعتذار رسمي من 

ل لم يكلف جيش االحتالل نفسه جربنا عدة محاوالت خالل العامين المنصرمين دون جدوى، ب. ستحقة
يشهم وأن تنم عنهم مقولة واضحة 

46.
رة شؤون األسرى 

وأن مياه األمطار تدخل 
وافذ بعد أن رفضت إدارة السجن تغطيتها من الخارج رغم طلب األسرى ذلك أكثر من غرف من الن

 استبدالها من قبل إدارة 

47.

وأوضح رياض األشقر المدير  .ا على عقب، وصادرت ممتلكات األسرى
، بأن عملية االقتحام استم"للجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى"اإلعالمي 

  
  االحتالل يمنع مقدسياً من دخول مدينته 

حتلة يشتبه في تنظيمه تظاهرات 

وتم إعالم عدنان غيث وهو من سكان حي  .للحقوق المدنية
  .لفترة أربعة أشهر الصادر عن قيادة االحتاللبأمر المنع من دخول القدس 

استناداً إلى معلومات ذات طابع أمني تربط عدنان غيث "وزعم متحدث باسم االحتالل أن األمر صدر 
  .في المدينة" بأنشطة تمس بالسالم العام

  24/12/2010الخليج، الشارقة، 
  
   غزةالعدوان على لقتله بناته في االحتاللفلسطيني يقاضي  

 وجيشها "إسرائيل"العيش من جباليا إنه تقدم بدعوى قضائية ضد  العزيز أبو  عبد. قال د:دس المحتلةالق
 وأوضح أبو .لتعويضه عن مقتل ثالث من كريماته خالل العدوان على غزة

لتعويض عن جريمة  ااتصال معه من مكان إقامته الجديد في مدينة تورنتو الكندية أنه توجه للمحاكم طالباً
قتل بناته باستهداف منزله بقذيفة م

قبل إسرائيل وعلى تعويضات مالية 
م

عناء الرد لألسف وأتمنى أن يعي اإلسرائيليون فظاعة ما ارتكبه ج
  . أنه لم يفقد األمل بالسالم إلىالعيش  على سؤال أشار أبوورداً ."بهذا الخصوص

 قد تقدما 48 رة داخل أراضييشار إلى أن المحامي ميخائيل سفارد والمحامية غادة حليحل من الناص
  .العيش بدعوى التعويض باسم أبو

  24/12/2010العرب، الدوحة، 
  
   عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقالهميضربون" حوارة"أسرى  

 تقرير صادر عن وزا، أننابلس من 24/12/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، نشرت 
عسكر حوارة قاسية للغاية وال تطاق بسبب معاناة األسرى من البرد والمحررين أفاد أن أوضاع سجن م

 وقال محامي الوزارة غيث ثابت الذي التقى عدداً . داخل غرف األسرىإلىالشديد وتدفق مياه األمطار 
 وال يطاق، من األسرى في هذا المعسكر أن الجو داخل غرف األسرى بارد جداً

ال
 في أغطية ومالبس األسرى التي لم يتم المياه أحدثت تخريباًإنوقال  .مرة

  .السجن، وأشار المحامي إلى أن جميع األسرى الذين قابلهم كانوا يرتجفون من البرد
" حوارة"ن في سجن ي األسرى الفلسطيني، أننابلس من 23/12/2010قدس برس، وأضافت وكالة 
احتجاجاً على ظروف االعتقال " بإضراب مفتوح عن الطعام، 23/12 يوم الخميس وااإلسرائيلي شرع

  ".الصعبة التي يعانون منها واألوضاع السيئة التي يشهدونها خالل فترة اعتقالهم
  
  قب وتصادر أغراض ومالبس األسرى الشتوية النسجنقوة إسرائيلية تقتحم  

الخاصة على اقتحام أقسام " درور" أقدمت إدارة السجن النقب الصحراوي، ترافقها عناصر وحدة :غزة
السجن، وقلبت محتوياتها رأس

رت عدة ساعات، صادرت 
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اللها إدارة سجون االحتالل حاجيات األسرى والمعاطف، والمالبس، الشتوية التي يستخدمها األسرى 
إدارة السجون "وأشار إلى أن  .النقب

  ية في السجون اإلسرائيل25 عامه الـ يدخلاألسير خالد الجعيدي  .48
، عامه الرابع والعشرين في سجون 23/12 أتم األسير الفلسطيني خالد الجعيدي، يوم الخميس :م اهللا

وأفاد مدير  .ن بشكل متواصل

   سنوات في سجونها10 تفرج عن أسير أمضى االحتاللسلطات : غزة .49
، شمال قطاع غزة، "ايرز" قالت مصادر فلسطينية إن قوات االحتالل أخلت عند معبر بيت حانون :زة

عد اعتقال دام 

  .المتفجرات واالنتماء لحركة فتح

   بعيد الميالد

51.

قد أسهم "أن االنقسام والتراشق اإلعالمي بين الحركتين في الساحة الفلسطينية واعتبر  .حدة الوطنية

شق اإلعالمي ينسف جهود المصالحة الوطنية ويعزز 
يشجع االحتالل على ابتالع ما تبقى من األرض في الضفة الغربيةاالنقسام و

يمهد الرتكاب محرقة جديدة في قطاع غزة في ظل انشغال بعض "عتبر الشيوخي أن إعالم االحتالل 
  ف نوايا االحتالل الهادفة 

  

خ
للوقاية من البرد القارص الذي تعرف به األجواء الصحراوية لسجن 

تلكون وسائل اتصال وأنهم قاموا بتصوير مقاطع فيديو ألسرى يحتفلون تدعي بأن األسرى في النقب يم
بانطالقة حماس وأرسلوها إلى وسائل اإلعالم، وعلى اثر هذا االدعاء قامت اإلدارة بنقل ثمانية أسرى 

  ".ووزعتهم على عدة سجون
  23/12/2010قدس برس، 

  

را
االحتالل اإلسرائيلي، حيث سيدخل يوم الجمعة عامه الخامس والعشري

انة، بان األسير خالد دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية، عبد الناصر فرو
 على خلفية انتمائه لحركة 24/12/1986في مطاوع مسلم الجعيدى، من سكان مدينة رفح، واعتقل 

  .الجهاد اإلسالمي، ومقاومة االحتالل ومستوطنيه وحكم عليه بالسجن المؤبد
  23/12/2010قدس برس، 

  

غ
سبيل األسير سعدي العشي، من حي الدرج في مدينة غزة، وأحد عناصر حركة فتح ب

 وكانت سلطات االحتالل اعتقلت .حيث كان العشرات من أصدقائه وجيرانه في استقباله. عشر سنوات
األسير العشي في بداية انتفاضة األقصى عن حاجز أبو هولي، الذي كان يفصل وسط القطاع عن جنوبه 

وحكم عليه عشر سنوات بتهمة تصنيع 
  23/12/2010قدس برس، 

  
بالسفر إلى الضفة لالحتفالمن قطاع غزة  اً مسيحي550 ـلاالحتالل يسمح  .50

 أمس لبعض سكان غزة المسيحيين بمغادرة القطاع المحاصر "إسرائيل" سمحت : جمال جمال-ت لحم بي
  فلسطينيا550ً نحو إن اإلسرائيليوقال متحدث باسم الجيش .  الضفة لالحتفال بعيد الميالدإلىوالسفر 

  .منحوا تصاريح خاصة لمغادرة القطاع
  24/12/2010الدستور، عّمان، 

  
  تطالب فتح وحماس بوقف التراشق اإلعالمي" الفلسطينية اللجان الشعبية" 

 طالب أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية عزمي الشيوخي وسائل اإلعالم التابعة لحركتي فتح :الخليل
وحماس بوقف المناكفات والتراشق اإلعالمي، وأن يسهم إعالم الحركتين في إنهاء االنقسام وعودة 

الو
وأوضح الشيوخي في بيان  ".مجددا في إطالق يد االحتالل على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس

 أن الترا23/12الخميس " قدس برس"صحفي تلقته 
  ". والقدس الشريف

وا
وسائل اإلعالم الفلسطينية بالمناكفات والتراشق اإلعالمي، بعيدا عن كش
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52.

ره وقلقه مما 
وندد المتحدث بعرقلة عمل الصحفيين وتعرضهم لإلهانة والضر .حدث

إلعالمي وحرية الرأي والتعبير مكفول وفق القانون األساسي الفلسطيني والمعايير الدولية رية العمل ا
التحقيق في الحادث الذي وقع داخل 

53.

 إلىر الماضية، مشيراً 
 التي شهدت سياحة خارجياألعوام أكثر يعتبر من 2010ن العام أ

  .2010 خالل العام اآلنلف سائح حتى أو 400 عدد السياح تجاوز المليون إن"وقال فلتس  .ماضية
ة السياحية القوية من حيث الفنادق والمحال التجارية 

54.
أرض ال" قامت مديرية أوقاف غزة في الحكومة الفلسطينية، بحراثة :غزة

 دونم من القمح، 500 زة وتهيئة األرض للزراعة، وذلك الستغالل موسم الشتاء، حيث قامت بزراعة
وقال مدير عام أوقاف  .و القادم

55.

الرتكاب الجرائم والمجازر ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته وفرض الوقائع الجديدة 
  ".على األرض  وتصفية القضية الفلسطينية برمتها

  23/12/2010قدس برس، 
  
  "دير الالتين"تعرض عدد من الصحفيين لالعتداء بالضرب داخل كنيسة : غزة 

، لالعتداء بالضرب على أيدي 22/12 األربعاء يومنيين،  تعرض عدد من الصحفيين الفلسطي:غزة
  .في مدينة غزة، وذلك خالل تغطيتهم احتفاالت أعياد الميالد" دير الالتين"أشخاص في كنيسة 

إن عدد من الصحفيين اشتكوا أنهم فوجئوا بالمعاملة القاسية من قبل " منتدى اإلعالميين الفلسطينيين"وقال 
ر الكنيسة، وتعرضهم لإلهانة ومنع العمل ما أدى لحدوث مشادات كالمية ما أشخاص مسيحيين داخل مق

عن استنكا" منتدى اإلعالميين"وعبر  .لبث أن تطورت إلى االعتداء بالضرب على صحفيين
 على أن الحق في ب، مؤكداً

ح
إلى " دير الالتين"ودعا المنتدى راعي الكنيسة  .لحقوق اإلنسان

لحقوق اإلنسان، أسوار الكنيسة ومحاسبة المسئولين عن الحادث، مطالبا الجميع باحترام المعايير الدولية 
  . والقانون األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، واألعراف الوطنية واحترام حرية الصحافة
  23/12/2010قدس برس، 

  
  2010ألف سائح خالل  400مليون و: اقتصادياًبيت لحم تنتعش  

" الدستور" المقدسة لـاألراضي فلتس الوكيل العام لحراسة إبراهيم األب صرح : جمال جمال-بيت لحم 
 العيد في مدينة بيت لحم لهذا العام مفرحة مختلفة كلياً عن السنوات العشأجواء أن

ة بشكل مضاعف عن السنوات 
ال

بيت لحم انتعشت اقتصادياً بسبب الحرك"ن أ وأضاف
وخاصة محال الخشب والتحف والرموز ذات الداللة والمعاني الجميلة للعيد فبيت لحم تزينت اليوم ولبت 

  " .  من كل مكان في المعمورةاجمل حللها الستقبال المصلين والمحتفلين والسياح
  24/12/2010الدستور، عّمان، 

  
  بالقمح" أرض الوقف" دونم من 500زراعة : غزة 

التابع لها شرق مدينة " وقف
غ

 ماي/مشيرة إلى أنه من المتوقع االستفادة من هذه الزراعة في شهر أيار
إن هذه الزراعة جاءت لالستفادة من أرض الوقف واستثمارها، من أجل تخفيف : "غزة منذر الغماري

  ".الحصار عن الشعب الفلسطيني، واالستفادة من العائد في دعم أنشطة الوزارة المختلفة
  23/12/2010قدس برس، 

  
  ميات الكهرباءنحن مع أي جهود تبذل لتطوير ك" شركة التوزيع: "غزة 

 أكد شركة توزيع الكهرباء في غزة، أنها مع أية جهود تبذل لتطوير كميات الكهرباء، وزيادتها، :غزة
 .مشيرة في الوقت ذاته إلى أن تمويل الوقود الالزم لتشغيل المولدات أياً كان مصدره يقع على عاتقها

لتوزيع الكهرباء في كافة المحافظات وأكدت الشركة في بيان لها، أن برامج التوزيع المطبقة اآلن 
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وأكدت بأن أحد المولدات ما زال  .البرنامج
 مل25يعمل بالوقود الصناعي المشترى من الجانب اإلسرائيلي بتكلفة حوالي 

وأشار إلى أن قيمة فواتير شراء . مع تشغيل مولدين في المحطة% 30ي الطاقة ما زالت تتعدى نسبة 
 مليون شيكل، في 40ة شهرياً لحوالي 

56.

ألطفال 
المعوقين، الذين اعتصموا مع أطفالهم أمام مكتب األونروا الرئيسي ف

  .صور أمس، من فقدان ذلك المالذ اآلمن، مناشدين األونروا االستمرار في دعم المشروع
ن 

57.

عالج والدواء أو العمليات 

 والتقصير التي اإلهمال عن احتجاجه على سياسة لإلعراب
 مع انتهاء الرحلة بإعياء أنه سقط إالتنتهجها المفوضية تجاههم 

ما يلزمه من رعاية  أنه سيتلقى كل إلىجد الرعاية الصحية التي كان يحتاجها وقد طمأنه األطباء 
ما 

تحسنت، وتقوم هذه البرامج على فصل التيار الكهربائي ثماني ساعات في الفترة الصباحية، واليوم التالي 
 ثمانية ساعات مسائية، واليوم الثالث بدون فصل وهكذا، وأن الكميات المتوفرة من الطاقة اآلن، مؤكداً

دها الثاني تكفي لتطبيق هذا أنه بعد تشغيل محطة التوليد لمول
يون شيكل، وان نسبه العجز 

ف
اء لمحافظات غزة باهظة جداً، إذ تصل الفاتورة اإلسرائيليالكهرب

 مليون شيكل، إضافة إلى ما تتقاضاه محطة التوليد شهرياً وهو 3.5حين تصل الفاتورة المصرية لحوالي 
  . مليون شيكل إلى جانب الوقود المشغل لمولداتها10حوالي 

  24/12/2010قدس برس، 
  
  غياب التمويل يهّدد بإقفال مركز لألطفال المعوقين: مخيم البص 

 الخاص باألطفال "وحدة التدخل المبكر" مع نهاية العام الحالي، ينتهي تمويل مشروع :جنوب لبنان/ صور
المعوقين في مخيم البص لالجئين الفلسطينيين في صور، لتنتهي معه عملية احتضان ورعاية أكثر من 

ويتخوف أهالي ا. لبنانياً وفلسطينياً تتراوح أعمارهم بين يوم واحد وست سنوات ثمانين معوقاً
ي منطقة جل البحر على مدخل 

تمويل توفيري من المشروع، يخدم لشهرين إضافيي" عن وجود "السفير"ر في األونروا لـوكشف مصد
 التي ترعى المركز بالتعاون مع جمعية المرأة الخيرية، األونروا"، معتبراً أن "لمواصلة العمل في المركز

  ."كزستسعى مع شركائها في المجتمع المحلي للحصول على التمويل الالزم، الستمرار عمل المر
  24/12/2010السفير، بيروت، 

  
  !! أرحماإلسرائيلية البرازيل المعاناة تتفاقم والسجون إلىمن العراق : الالجئ الفلسطيني لؤي عودة 

من أوضاع صحية معقدة وصعبة )  عاما33ً(يعاني الشاب الفلسطيني لؤي عودة : هيام حسان -لندن 
 الرئتين بينما تعمل األخرى إحدىسداد كامل في فلديه تشوه في العمود الفقري والقفص الصدري وان

 جانب ذلك إلى.  عملية جراحية ضرورية في أقرب فرصة ممكنةإجراءتحت خطر االنسداد ما لم يتم 
كشف فحص طبي أجري له في أعقاب انهياره تحت وطأة المرض أن هناك تضخماً في القلب وماء في 

على صعوبته ليس بالمشكلة كلها بالنسبة للؤي المتواجد حالياً الرئة وزيادةً في نسبة السكر ولكن هذا كله 
المشكلة حسبما يستشعرها لؤي عودة أن الموت يتربص به على بعد ثالث سنوات ال أكثر  و.في البرازيل

ولكنه ال يملك منه مناصاً أو على األقل قدرةً على المراوغة من خالل ال
ميعها وسائل ترفية غير متاحة له كالجئ يعيش أسوأ أيامه في دولة اغتراب بعيدة جداً الجراحية فهذه ج

ويعتبر لؤي نفسه انه الالجئ الفلسطيني األقل حظاً في العالم بل ان وضعه في  .عن موطن آبائه وأجداده
زو العراق العراق مهدد بالقتل والموت السهل على أيدي الميليشيات التي استهدفت الفلسطينيين بعد غ

حياتي في ": "القدس العربي" إلىربما كان أفضل حاالً، ويزيد على ذلك بالقول في رسالة بعث بها 
  ."البرازيل أشبه بسجن من سجون الصهاينة تحت أشد أساليب التعذيب والقمع

 مقر المفوضية في إلىوذكر لؤي أنه رغم مرضه قد آثر السفر قبل شهور من القرية التي يقيم فيها 
 ساعة 48العاصمة عن طريق البر لمدة نحو 

 المستشفى، وهناك إلىما استدعى نقله 
و

 أنهم ما لبثوا أن تراجعوا عن تعهداتهم عندإالصحية وعمليات جراحية تحسن وضعه الصحي كثيراً، 
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  24/12/2010دن، القدس العربي، لن

58.
ين ذهب مال منظمة التحرير وما مصير أموالها وشركاتها ومشاريعها؟ سؤال 

ما تسربت قصص كثيرة 

يحاول تقديم " بنويت فوكون"، ومؤلفه هو "الضفاويون"ادر في لندن بعنوان 

  .علومات واألرقام

شاط تعامل مع عرفات الذي يعرف الجميع أنه مارس حياة متقشفة ومليئة بالعمل الدائب والن

ظمة وأجهزة صناعة القرار رة وتأكيد هيمنته على مؤسسات المن

ال في بناء المنظمة ل ورجال األعم

كما استطاعت المنظمة . ي فتحت لعرفات باب المسؤولين العرب

 طرده منها إلى المستشفى إدارةأعلمتهم المفوضية أنها لن تتكفل بمصاريف العالج الباهظة ما اضطر 
  .في أعقاب ذلك نحو الساعة الخامسة صباحاً

  
  من عرفات إلى حماس، كيف صنع المال منظمة التحرير ودمرها وكيف يمكن أن يعود؟: الضفاويون 

أ: خاص /الجزيرة نت
جابة عنه بعد أن يطرحه كثير من الفلسطينيين، وهو السؤال الذي يرغب كثيرون أيضا في معرفة اإل

  .وبعد وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات" حكومة"أصبح للثورة 
وبوفاته فتح ملف آخر، وهو أين ذهبت أموال ). 2004(وقد اتخذ السؤال بعدا هاما بعد وفاة عرفات 

وبالطبع هناك الكثير مما يتداول حول الفساد في مؤسسات السلطة في. المنظمة
  .ى مواقع اإلنترنتعل

ومهما كان األمر فالكتاب الص
  .أو استكشاف أرض المال عند المنظمة التي لم تكن لتولد دون دعم المال لها

ومؤلف ". أن يعود؟كيف صنع المال الثورة وكيف دمرها وكيف يمكن "ولهذا وضع الكاتب عنوانا فرعيا 
الكتاب صحفي متخصص في الشؤون المالية، حشد كتابه بالم

 من الفصول تبدأ مع بدء منظمة التحرير وتنتهي بالوضع الفلسطيني الحالي وصعود يغطي الكتاب عدداً
  .حماس وخالفها مع المنظمة

اخل المنظمة أو ممن عايشوا مراحل ويعتمد الكاتب في معلوماته على مقابالت قادة وصحفيين من د
ويقوم الكتاب على افتراض أن عرفات ومؤسسي منظمة التحرير كانوا في بحثهم عن استقاللية . والدتها

  .القرار الفلسطيني يرون في المال وسيلة لتحقيق هذا الهدف
ويقول إن 

كيف نحصل عليه؟ وكيف نستثمره؟ وكيف ننفقه؟ ألن اختراع أساليب وطرق : المال عبر ثالث رؤى
االستثمار المال تعني تحرير المنظمة من شروط الدول المانحة والجماعات الساعية للتأثير، إضافة إلى 

أن عرفات رأى في المال وسيلة للسيط
فيها، ولذلك حرص أن يبقى مال المنظمة في يده وبعيدا عن األنظمة واألصدقاء الذين قد يتغيرون في 

  .أي لحظة
يالحق الكاتب طريقة إدارة عرفات للقرار المالي في األيام األولى للثورة، وكيف أن معركة الكرامة 

دارة المعركة، ومن هذه المرحلة سيقوم عرفات بإدارة المال أعطته في النهاية شرعية القيادة وإ) 1968(
  .كما يسميها الكاتب" شركة المنظمة"أو 

ومع أن من تولوا مسؤولية مال المنظمة من البداية، ومنهم رئيس السلطة الوطنية محمود عباس، كانت 
لديهم مخاوفهم من طريقة إدارة المال، فإن عرفات عرف أهمية الما

وتعزيز قوتها، ومن هنا أصبح رجال األعمال من أبناء العائالت الغنية الذين خسروا أراضيهم وبنوا 
أعمالهم في دول الخليج التي كانت في المراحل األولى من والدتها بحاجة للطاقات الفلسطينية المتعلمة، 

  .ن الفرص التي فتحت لهم في هذه الدولإضافة إلى الطبقة الجديدة من األغنياء الذي أفادوا م
أصبحوا جميعا بمنزلة المفاتيح الت

  .الحصول على نسبة من رواتب العاملين الفلسطينيين في تلك الدول
ر والبناء المؤسساتي، يرسم الكتاب تجربة المنظمة في لبنان التي كانت بمنزلة العصر الذهبي لالستثما

التي أقامت شركات ومزارع في أفريقيا لدرجة يبدو فيها " صامد"وفيها اعتمدت المنظمة على مؤسسة 
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  .1967رب 

لعموم وعلى ا. ي مطارات شرق أفريقيا

هاية إلى تسرب المال، ثم تلتها مرحلة تونس خل صفوف المنظمة في الن

ومسؤول القطاع الغربي، الذي اخترع 

لكن عرفات بعد الوزير . ضة

صدام حسين في غزوه للكويت، مقابل 

  .ن خسروا ما بنوه من سنوات تعب وكد

ف حدة األزمة المالية فكر عرفات بطرق جديدة للحصول على المال، من بينها تأمين 

ية أن تطيح بعرفات وتؤدي إلى بروز ية كانت خانقة فقد خشيت االستخبارات األميرك

يث كانوا يستخدمون 

وتظل . تأثروا من سياساته وعانت أعمالهم في كل مرحلة دخل فيها معارك

الفلسطينيين بمن فيهم األثرياء الذين دعموا مسيرته السلمية في محاولة إلقناعهم بدعم مشروع المنظمة 

المال الفلسطيني هو المهيمن في دول أفريقيا في مرحلة ما بعد االستعمار التي قطعت إثرها العالقات مع 
إسرائيل خاصة بعد ح

خالفا لمشاريع المنظمة في لبنان ومخيمات الالجئين، لم تفد اليد العاملة والكفاءات ويعلق الكاتب قائال إنه 
الفلسطينية من االستثمارات األفريقية، إذ لم يتجاوز العاملون فيها من الفلسطينيين بضع مئات، إن كان 

هذا في مزارع الدجاج أو الموز أو محالت األسواق الحرة ف
ستغلق أبواب هذه المغامرات التجارية التي لم تكن ناجحة في معظمها بعد االنتفاضة وإنشاء السلطة 

  .1994الوطنية عام 
يشير الكاتب إلى أهم المفاصل في تجربة منظمة التحرير، فتجربة لبنان أدت إلى ضياع البنى التحتية 

هناك، كما أدت االنشقاقات دا
  .واالنتفاضة التي أعطت المنظمة زخما واستثمرت الكثير فيها

 القائد العسكري -أبو جهاد-ويشير الكاتب إلى دور خليل الوزير 
يين أو أصدقاء الثورة ممن وسائل كثيرة إليصال المال للقيادة الموحدة لالنتفاضة، سواء عبر أكاديم

لبالدهم سفارات في إسرائيل أو عبر األردن واللجنة المشتركة لدعم االنتفاضة، كما دعم من خاللها 
  .مؤسسات إعالمية في الضفة

 ضربة كبيرة لجهود دعم االنتفا1988وسيمثل اغتيال الوزير في العام 
  .انفرد بالقرار المالي للمنظمة) يادأبو إ(وبعد اغتيال صالح خلف 

وقد عانى عرفات من نتائج قراراته وخياراته، خاصة بعد أن دعم 
 مليون دوالر أميركي، لكن القرار أدى لخسارة عرفات حلفاء وأصحاب 150دعم نظام بغداد عرفات بـ

هاء الوجود الفلسطيني في الكويت، حيث تم ترحيل أبناء مال من السعوديين والكويتيين، كما أدى إلى إن
أكبر جالية عربية من هناك، الذي

وتضررت كل مؤسسات الثورة بما فيها . وسيجد عرفات نفسه وحيدا في تونس بعد حرب الخليج
  .صندوق أبناء الشهداء وصحف ومؤسسات إعالمية دعمتها الثورة

جل تخفيومن أ
صفقة سكر بسعر محبذ من كوبا، حيث بعث مستشاره اإلعالمي محمد رشيد الذي كان يعرف في حينه 

  .لكوبا بدون نتيجة" خالد سالم"
وألن األزمة المال

وما أنقذه من العزلة هي القنوات السرية ألوسلو، والتي قادت إلى توقيع اتفاق المبادئ في . تيار متشدد
  .البيت األبيض

ويشير الكاتب إلى أن مشروع السلطة يعد أهم مشاريع عرفات بعد االستثمار الكبير في االنتفاضة، الذي 
األعمال واألثرياء الفلسطينيين الذين ساعدوه في الماضي على بناء خطوط اتصال اعتمد فيه على رجال 

  .مع األميركيين
وكانوا عونا دائما له، ح. ورجال األعمال هؤالء عرفوا بالروتشيلديين العرفاتيين
  .ثقلهم المالي لتخفيف األجواء المتوترة والعمل وسطاء

ة المالية المعروفة باستثمارتها ومؤسساتها الكبيرة، مثل منيب المصري وسعيد ويذكر الكاتب أسماء النخب
وهؤالء وإن لم يمزجوا مالهم بمال الثورة وحافظوا . خوري وعبدالمجيد شومان وحبيب صباغ وغيرهم

على استقالليتهم، فإنهم 
  .لمشروع عرفات أن بعضهم دفع وشجع عرفات للبحث عن فرص للسالمأهميتهم 

 من رجال األعمال 300 أن يجمع في تونس 1994وقد حرص عرفات قبل عودته إلى غزة عام 
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ال وبيكتل وشركات 

 السياسية 

  .في مجال الغاز وغير ذلك، ولغز المال وأين هو لم يفك بعد

لتشدد ودخول الجهادية ، ويختم باإلشارة إلى مظاهر ا)يات خيرية ودعم دولي
  .العالمية لمخيمات في غزة ولبنان

ملمح الهام في الكتاب يتمثل في التشابكات التي تصنعها لعبة المال، حيث يجمع المال أحيانا بين الثورة 
ب غريبة يشارك في صناعتها ثوار وأصحاب مال ومرتزقة 

59.
فلسطين للثقافة بتعاون 

  . دوالر1500ة الثالثة بقيمة 

لسطيني ونقلها إلى كل إن فلسطين تعتمد على مثقفيها في رسم صورة جلية للواقع الف"ل 
  ".مكان، حتى تبقى صورة شعبنا مشرقة أينما وجدنا

كلمة مسجلة بثت من دمشق إن إطالق جائزة 

  23/12/2010نت، .موقع الجزيرة

والهم في خدمة المشروع، وقال لهم إن روتشيلد ساعد بن غوريون فلماذا في فلسطين ووضع أم) السلطة(
  ال تقومون بنفس األمر؟

أهم ملمح في تجربة السلطة هو أن من وقف وراء المشروع هم رجال األعمال ال القادة العسكريون 
ن تبقى من القادة وم. واألمنيون للمنظمة مثل أبو إياد وأبوجهاد وأبو علي حسن سالمة الذين ماتوا اغتياال

، وأبو مازن مسؤول مالية المنظمة يعرفون عدد األرقام أكثر مما يعرفون "صامد"مثل أبو عالء مسؤول 
  .الضغط على الزناد، كما يقول الكاتب

حاول رجال األعمال جلب عقود استثمارات وشركات للضفة والقطاع مثل كوكاكو
دة السلطة على أراضيها وموقف المعارضة وانتشار الفساد والمحسوبية تنقيب عن الغاز لكن حدود سيا

وإعادة إحياء تجربة لبنان وحرص عرفات على أن يكون اآلمر الناهي في كل المشاريع أدت إلى 
المشاكل التي نعرفها اليوم، كما أدت إلى والدة ما يسميه الكاتب دولة تحت األرض، حيث الحسابات 

  . العلنية، وحيث المال يستخدم كما في السابق لشراء الوالءاتالسرية غير الحسابات
جاءت االنتفاضة الثانية لتفاقم المشاكل وتنهي المشروع، خاصة أن السلطة ظلت من الناحية

  .محدودة الصالحيات، وحاول الطرف اآلخر قتلها واختراع أي مبرر من أجل ربطها باإلرهاب والسالح
الثورة وعالقتها بالمال، األسماء واألرقام ونجوم المرحلة الجديدة، فمال المنظمة بدأ يحكي الكاتب فصول 

مستثمرا في كل مكان من أسواق أميركا الالتينية، وحتى نيكاراغوا، وانتهى كما بدأ في الخارج في 
حسابات بنكية سرية واستثمارات 

يشير الكاتب إلى آثار زواج عرفات وعالقته بالمال ودور مستشاره محمد رشيد ونهاية األحالم ألبناء و
وال ينسى الكاتب حماس . الثوار الذين جاؤوا وكلهم أمل في بناء وطن قاتل من أجله آباؤهم الذين رحلوا

جمع(وعالقتها بالمال، 

ال
وأعدائها، والقصة كما يسفر عنها الكتا

  .ومنتفعون وجواسيس
  23/12/2010نت، .وقع الجزيرةم

  
  توزيع جوائز مسابقة فلسطين للرواية 

 التي أطلقتها مؤسسة ، الدورة األولى،وزعت أمس جوائز مسابقة فلسطين للرواية
" رحيل"وفازت رواية  .مع منتدى أمجاد الثقافي ورعاية وزارة الثقافة في الحكومة الفلسطينية المقالة

 دوالر، وذهبت الجائزة الثانية وقدرها 2500ة جهاد الرجبي من األردن بالجائزة األولى وقيمتها للكاتب
، في حين حصلت رواية "بين اليوم والغد" دوالر إلى الكاتب رائد غنيم من قطاع غزة عن رواية 2000

األسير في سجون االحتالل لوليد الهودلي على الجائز
 أسامة العيسوي خالل كلمة له على أن فئة المثقفين هي التي تعتمد هنيةأكد وزير الثقافة في حكومة و

عليها المجتمعات والبلدان، مشيرا إلى أنهم يحملون هم التغيير وإصالح المجتمعات وإيصالها إلى شاطئ 
وقا. األمان

وقال المدير العام لمؤسسة فلسطين للثقافة أسامة األشقر في 
 من سعينا إلى لفت النظر إلى قضية فلسطين ومركزيتها في حياة األمة فلسطين للرواية جاء انطالقاً

  .انهاووجد
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60.

م ر عن صموده

ن على أرض الكلية 

ت الخاصة التابعين ألربعين مؤسسة وجمعية محلية تعنذوي االحتياجا
ضمن الملتقى عددا من العروض الفنية التي أداها المعاقون وعكست آالمهم وآمالهم وضرورة التفات 
 والشعر والفقرات الترفيهية التي أداها المعاقون، 

  فيلم عن حياة الشاعر الفلسطيني الراحل توفيق زّياد .61
فاق ، أمس، عن توقيع ات"توفيق زياد للثقافة الوطنية واإلبداع"أعلنت مؤسسة :  برهوم جرايسي-اصرة 

حياة الشاعر 

62.
مركز           

توحة تكون مف              

ن ميدانا للتوتر والعنـف     وبذلك تتأهل القدس بامتياز بأن تكو     . د     

يناريو يحتاج إلى حكماء وليس إلى قطـاع  تراثها وسكانها فهذا الس        

  الملتقى اإلبداعي السادس في معاقو غزة يصنعون الحياة 
سيطرت حالة من الفرح والسرور على المئات من ذوي االحتياجات الخاصة الذين : أحمد فياض -غزة 

انتهزوا فرصة انطالق فعاليات الملتقى اإلبداعي السادس للمعاقين في غزة للتعبي
  .وإصرارهم على مواصلة مسيرة اإلبداع رغم إعاقتهم

ففي نهاية كل عام دأب ذوو االحتياجات الخاصة ومعهم مؤسساتهم على المشاركة في نشاطات الملتقى 
، حيث يجتمع كافة المهتمي"باإلرادة نصنع الحياة"الذي نظم هذا العام تحت عنوان 

  .في مدينة غزة لتدارس واقع المعاقين وسبل دمجهم وتأهيلهمالجامعية للعلوم التطبيقية 
 من قبل فئات متعددة من المجتمع شاركوا المعاقين فرحتهم  وأبدوا  مميزاً وتفاعالًوشهد الملتقى إقباالً

إعجابهم بكافة فقراته بما في ذلك محتويات المعرض اإلبداعي وأجنحته التي ضمت إنتاجات وإبداعات 
  .ى بالمعاقين

وت
وإلى جانب األناشيد والمسرح .المجتمع إلى معاناتهم

  .ى المعاقات قصيدة باللغة اإلنجليزية عبرت فيها عن إصرارهم على إثبات مكانتهم في المجتمعألقت إحد
  23/12/2010نت، .موقع الجزيرة

  

الن
لإلنتاج الفني الفلسطينية العاملة في مدينة الناصرة، إلنتاج فيلم عن " األرز"مع شركة 

  .1994 سنةالفلسطيني الراحل توفيق زياد، ليكون أول عمل فني توثيقي لحياة زياد الذي توفي في 
  24/12/2010الغد، عّمان، 

  
  "ائيلية على مدينة القدس ومستقبل المدينةاالعتداءات اإلسر" بعنوانمؤتمر دولي : األردن 

فتتح رئيس الوزراء األسبق الدكتور عدنان بدران رئيس مجلس أمناء الا: رامي عصفور  -السلط  
االعتداءات اإلسرائيلية على مدينـة القـدس       " الوطني لحقوق اإلنسان أمس المؤتمر الدولي الثالث بعنوان       

 بترا الدولية للدراسات واألبحاث بالتعاون مع مؤسسة أحياء التراث          الذي تنظمه مؤسسة  " ومستقبل المدينة 
والبحوث اإلسالمية في القدس، في جامعة البلقاء التطبيقية بمشاركة وفد فلسطيني برئاسة وزير األوقاف              

  .الدكتور محمود الهباش وحشد من الخبراء والمختصين ورجاالت الدين وفعاليات رسمية وشعبية 
هل يريدونها عاصمة توراتيـة سياسـية يهوديـة         " ر بدران عما تريده إسرائيل في القدس      وتساءل الدكتو 

حصرا للشعب اليهودي ، أم يريدون من القدس أن تكون مدينة مقدسة للديانات السماوية الثالث يحـافظ                 
على تراثها وتاريخها وأزقتها ومساكنها مع إعادة تأهيلها دون مسح التراث وطمس التاريخ 

للديانات السماوية فإذا ما أرادت إسرائيل يهودية القدس فان ذلك حتما سـيؤدي إلـى عزلـة القـدس ،                    
وإسرائيل بذلك قد سارت في نفق معتم ستشتعل شرارته في أي لحظة وسيشتد الحقد من شعوب الديانات                 

السماوية باحتكار القدس لديانة شعب واح
  .بين أتباع الديانات األخرى قد يمتد ذلك لقرون مما يؤدي إلى حروب طاحنة دينية وعالمية 

إن الحفاظ على القدس ببعدها اإلنساني والعالمي مقرا للحـوار العـالمي يجمـع              "وأضاف الدكتور بدران  
الديانات السماوية ونبقي على هويتها و
  .طرق السالم من الطغمة الحاكمة حاليا
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فـل                  
يسجلوا في المدارس ونصف عدد أطفالها تقريبا محرومـون مـن               

خرج بها في هذا االتجاه ، مثمنا دور جاللة الملك ؤتمر والتوصيات التي سي

 لجنة أعمار األقصى وتزويده بكل ما يحتاج وهذا                

ية ترأسها الدكتور محمد المصالحة عميد كلية الدراسات الدوليـة فـي الجامعـة األردنيـة                 

سمن ومقررها أحيا عربيات رئيس منتدى الوسـطية للفكـر                
والثقافة ، تحدث فيها الدكتور غازي ربابعة حول الدور العربي واإلسال

ن العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم إسماعيل التالوي حـول دور المنظمـات العربيـة                ألمي
ي فـي                   

63.

وتطرق بدران لصورة التعليم في القدس التي هي مناقضة تماما لما أكدت عليه معاهدة حقـوق الط
من أطفال المدينة لم % 6فهناك نحو   
  . المدارس الرسمية المجانيةالتعلم في

وطالب وزير األوقاف الفلسطيني الدآتور محمود الهباش باالنتقال من مربع النظريات والحديث الوصفي 
عن ما تتعرض له المدينة المقدسة من اعتداءات إسرائيلية إلى مواقف عملية تعمل على إنقاذ القدس ، 

معربا في أن يصب هذا الم
عبداهللا الثاني وحكومة وشعب األردن الشقيق ووقفتهم دائما بجانب أشقائهم ودعمهم المتواصل للشعب 

  . الفلسطيني لنيل حقوقه وإقامة دولته
رة مخططـات   وبين رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور اخليف الطراونة أن األردن تنبه مبكرا لخطو            

العدو الصهيوني فأوعز المغفور له الملك حسين بإقامة
ما تحقق بالفعل فقد استطاعت بدعم ورعاية مباشرة من جاللة الملك عبدالثاني من مواصلة جهودها فـي                 

  .العناية الحثيثة بالمقدسات
لى ترأسها وزير الداخلية األسـبق المهنـدس سـمير حباشـنة            واشتمل المؤتمر على ثالث جلسات األو     

ومقررها محمود الدباس تحدث فيها العين الدكتور نبيل الشريف حول الدور الـسياسي لجاللـة الملـك                 
عبداهللا الثاني في الدفاع عن القدس والمحافظة على عروبتها والشيخ محمد حسين مفتي القدس والـديار                

  . اإلسرائيلية على المدينةالفلسطينية حول االعتداءات
والجلسة الثان

ومقررها إبراهيم كلوب مدير مركز موسى الساكت الثقافي تحدث فيها المهندس رائف نجم رئيس جمعية               
ل للقدس ، ورئيس ملف القدس فـي الرئاسـة          حماية القدس والمقدسات حول االعمار الهاشمي المتواص      

الفلسطينية حول القدس من الناحية التاريخية ، والدكتور إبراهيم باجس من مركز الملك فيصل للبحـوث                
والدراسات اإلسالمية في السعودية حول دور مراكز األبحاث والدراسات للتعريف بالقضية الفلسطينية ،             

كسي في األردن وفلسطين ، حول مكانة القدس لدى الطوائـف           ورؤوف أبو جابر رئيس المجلس األرثوذ     
  . المسيحية

والجلسة الثالثة ترأسها المهندس ماهر أبو ال
مي المطلوب للدفاع عن المدينة ،                

وا
واإلسالمية والدولية في دعم القدس ، والدكتور بكر خازر المجالي حـول دور األعـالم العربـ

 التصدي لمشروع تهويد القدس ، ومحافظ القدس عدنان الحـسيني حـول الواقـع الـديني والـسياسي                 
واالجتماعي ، ومدير اآلثار والسياحة في دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس الدكتور يوسف النتشة حول               

  . األطماع اإلسرائيلية في المسجد األقصى
  24/12/2010، الدستور، عّمان

  
   أشهرتسعة قبل الموساد لحساب حاول تجنيديالعميل المصري : اللبنانية رئيس تحرير الديار 

أفادت تقارير إعالمية أمس، نقال عن مصادر امنية مصرية، عن وجود تعاون            : حسام أبوطالب  -القاهرة  
استخباراتي كبير بين كل من مصر وسوريا ولبنان، ساهم في كشف شبكات تجـسس اسـرائيلية علـى                  
شبكات االتصال في الدول الثالث، وبينها الشبكة المكتشفة مؤخرا في مصر والمتهم فيها المصري طارق               

شارل أيوب بأن الموساد حاول تجنيده عبر عبد        » الديار«بد الرازق، فيما كشف رئيس تحرير صحيفة        ع
  .  أشهر9الرازق قبل 
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طية، وأخبرني أنه اختارني الشخصية العربية األولى للتشؤون شرق أوس  

 سفري سيكون في الدرجة األولى على متن أفضل الطائرات، وسأنزل في أفضل الفنادق ومـصاريفي           
  .'ي الشك ورفضت

2/12/2010  

64.

بعـد  . 1995سيليس لتشغيل الشبكة الخلوية عام       وعمل في شركة     مهندساً لالتصاالت ي بيروت   

  .ي شركة ألفا بعد حلولها مكان شركة سيليس

  
وقد اعترف الربعة أن اسرائيل استفادت من موقعه في الشركة، في اخترا

يد من اجهزة اإلرسال التي كانت تسهل لهم عملية التنصت على االتصاالت من البقاع مروراً               ونصب العد 

   24/12/201االخبار، بيروت، 

65.

وقال األمين العام المساعد لدى الجامعـة العربيـة         . قرار مجلس النواب األمريكي باستخدام حق الفيتو        

اللبنانية، قد كشف أن طـارق حـاول        ' الديار'وكان الصحافي اللبناني شارل أيوب رئيس تحرير صحيفة         
طارق اتصل بي مـن خـارج       ' أيوب    أشهر، وقال  9تجنيده للعمل لحساب االستخبارات اإلسرائيلية قبل       

، ' ألف دوالر، كما ذكر أمام جهات التحقيق إنما عرض إغـراءات أخـرى             200لبنان ولم يعرض علي     
حسب وصفه بالهاتف من بيروت إلحدى الفضائيات، واعترف شارل ايوب بأن قصة محاولـة تجنيـده

إغرائه عن طريق طرف ثالث،      أشهر عندما حاول الموساد تجنيده كجاسوس إلسرائيل عبر          9بدأت قبل   
 كـانون االول    20وسرعان ما اتضح أن هذا الطرف الثالث لم يكن سوى مصري أعلنت القاهرة فـي                

  .عن اعتقاله ضمن شبكة تجسس لصالح الموساد) ديسمبر(
دعاني إللقاء محاضرات في مقاطعة مكاو الصينية وفي تايلند وفي جنوب افريقيـا عـن'وأضاف ايوب   

حدث في الخارج، كما أبلغنـي             
أن

كلها سيتم دفعها ببطاقة ائتمانية يزودونني بها حال وصولي إلى الخارج، لذلك ساورن
تمنيت لو عرفـت أنـه مـن        'أعرب أيوب عن استعداده لإلدالء بشهادته عن طارق عبد الرازق، قائال            و

جهاز الموساد حتى استدرجه إلى بيروت وأبلغ عنه فرع مكافحة التجسس في لبنان ولكانوا اعتقلوه طبعاً                
غرائي، ولكثرة ما كان    الشكوك ساورتني ودفعتني لعدم السفر لكثرة ما بالغوا بإ        'وقال  . 'بعد التحقيق معه  

  .'يتصل بي طارق ويلح على دعوتي للسفر، كل ذلك جعلني أقلق وأشعر بعدم الراحة من تلك العروض
4القدس العربي، 

  
   تصنع شبكة الخلوي في لبنان"إسرائيل": لالتصاالت  ألفاشركةعميل إسرائيلي في  

تخـرج مـن الجامعـة       وطارق   .اد االسرائيلي بتجنيده من قبل الموس    طارق الربعة    اعترف: حسن عليق 
فالعربية  

وهذه . في شركة سيليس  » العمود الفقري «خمس سنوات، تولّى مسؤولية القسم الذي يضع تصاميم شبكة          
محطات اإلرسـال، فـضالً عـن الـربط بـين      ) وإلى(ن االتصاالت م) وترسل(الشبكة هي التي تتلقى  

 وبقي الربعة ف.المحطات وسنتراالت الشركة
، بدءاً بطريقة التجنيد وطريقة التعامل معه، وصوالً إلى األمـوال التـي             الربعة عن باقي العمالء    تميز  

 أبرز ما فيه أنه حول شبكة الهاتف الخلوي فـي لبنـان إلـى               لكن. تقاضاها لقاء عمله مع اإلسرائيليين    
 التحقيق التي أجرتها معه مديرية استخبارات الجيش      بحسب  . خريطة سهلة القراءة بين أيدي اإلسرائيليين     

.اللبناني
ق شبكة االتـصاالت الخلويـة                 

  .ببيروت وصوال إلى الباروك وجنوب لبنان
منذ توقيفه، لم تتمكن وزارة االتصاالت وال شركة ألفا من حصر األضرار التي ألحقها بشبكة الخلـوي،                 

يك محطة اإلرسال التي وضعها شـربل فـي منطقـة           كتفك(وإن كان بعض األمور في المقدور تغييره،        
، إال أن تصويب بعض ما فعله لمصلحة اإلسرائيليين ال يـزال بعيـد   )»الكرمليت«الحازمية ـ مدرسة  

  .المنال

 
  طرح القضية الفلسطينية على مجلس األمنعلى  مصّرة  العربيةالجامعة: صبيح 

دت جامعة الدول العربية تمسكها بطرح القضية الفلسطينية على مجلس األمن رغم            أك": الخليج "-القاهرة  
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عات السياسية فـي األمـم المتحـدة خاصـة                 
  .المجموعة اإلسالمية واإلفريقية وعدم االنحياز والدول المعنية 

ضد قطاع غـزة والتهديـد بتنفيـذ" اإلسرائيلي"ودان صبيح في تصريحات للصحافيين أمس، التصعيد        
ورداً . ن موضـوع االسـتيطان   

ا مخـاوف   

  
اإلسرائيلي في القاهرة إجراءات أمنية مشددة حول مقر سفارة الكيان .66

شددت وزارة الداخلية المصرية من إجراءات الحراسة على مقر سفارة الكيان بالقـاهرة، بعـد: القاهرة

   وثيقة تؤكد عروبة القدس مهددة بالضياع واالنتقال أليدي اليهود1500من .67

 وثيقة عربية تم الكشف عنها بين عامي        1500

  . له
جانبه دعا رئيس مجلس إدارة الهيئة الممن  

صابر عرب، في كلمة له، إلى ضرورة إنشاء بوابة رقمية موحدة تشارك فيها كل األرشيفات العربيـة،                 
قتصادية، خاصـة   ونية أو اجتماعية أو ا               

ئق في كافة األقطار العربية لتقديم مقترحات واضحة              

68.
أفادت مصادر دبلوماسية فلسطينية بأن الجزائـر قـررت صـرف التزامهـا مـن               : )فلسطين(هللا   

  .المساعدات العربية المقدمة إلى السلطة الفلسطينية

لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة محمد صبيح إن التحضير لطرح القضية الفلسطينية يجـري              
اً والسفراء العرب في نيويورك يتشاورون مع المجموحالي

        
تسعى إلبعاد األنظار ع" إسرائيل"ؤكداً أن النسخة الثانية من المحرقة، م 

من قيام عدد من دول أمريكا الجنوبية باالعتراف بالدولة الفلـسطينية           " إسرائيل"على سؤال حول غضب     
لديه" إسرائيل"ورفع عدد من الدول األوروبية مستوى التمثيل الفلسطيني لديها، أشار إلى أن             

  " .للغاية من هذا األمر وبدأت تفكر فيه بشكل جديكبيرة 
  24/12/2010، الخليج، الشارقة

  
               

  " .اإلسرائيلي"لمصلحة الموساد " الفخ الهندي"س المعروفة بالكشف مؤخراً عن شبكة التجس
إلى مصادر أمنيـة القـول إن تـشديد         . الخاصة على موقعها اإللكتروني     " اليوم السابع "ونسبت جريدة   

الحراسة تمثل في زيادة أفراد األمن بشارع ابن مالك بالجيزة حيث مقر السفارة، باإلضافة إلى الشوارع                
  .طاقم الحراسة بآخر جديد مدرب على أحدث الوسائل األمنية الجانبية وتغيير 

 24/12/2010، الخليج، الشارقة
 

أكثر : أكاديمي مصري 
امعـة   قال الدكتور علي السيد علي أستاذ تاريخ العصور الوسطى، فـي كليـة اآلداب بج             :وفا – القاهرة

الفيوم في صعيد مصر، اليوم الخميس، إن هناك أكثر من           
  . تؤكد عروبة القدس، وهي مهددة بالضياع واالنتقال أليدي اليهود1976 و1974

ق علـى   إن الدكتور دونالد ليتيل أستاذ بجامعة كندا، قام بحفظ ثالثة نسخ مهمة من هذه الوثائ              : وقال علي 
وأرسل واحدة لمعهد المخطوطات بجامعة األردن، والثانية بـالمتحف اإلسـالمي بالقـدس،             ' ميكروفيلم'

  .والثالثة موجوده لديه
وأكد أن شارون رئيس وزراء إسرائيل األسبق قد قام بوضع يده على إحدى المدارس اإلسـالمية فـى                  

القدس ترجع إلى العصر المملوكي وجعل منها منزال
صرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية الـدكتور محمـد                

ويترك لكل أرشيف أن يختار ما يراه مناسبا سواء من وثائق قان
  .فيما يتعلق بالذاكرة المشتركة بين األقطار العربية

ودعا عرب الباحثين ورؤساء أقسام األرشيف والوثا
  .حول الحفاظ على سرية الوثائق العربية ودرجاتها

 24/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 
   مليون دوالر45 الفلسطينية بـ السلطةالجزائر تدعم ميزانية  

رام ا
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إن الـرئيس   : "حفي مكتوب ريح ص          

69.
، محملـة   "5القـدس   "قافلـة   ) 23/12( من مدينة مصراتة الليبية، مساء اليوم الخمـيس          

) 23/12(الليبية في عددها الصادر اليوم الخميس       / أويا/وذكرت صحيفة   
ية واألدوية والمعدات الطبية والخيام واألغطية، ومستلزمات ذوي االحتياجات         احنة محملة بالمواد الغذائ   

ي انتظار السماح              

يـات الـشعب              

70.

المبادرة 

  ' قدر االمكان

وقال سفير السلطة الفلسطينية لدى الجزائر محمد الحوراني، في تص
الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قرر صرف الحصة الجزائرية من المساعدات العربية المقدمـة للـسلطة               

  ". مليون دوالر45الوطنية بقيمة 
وأضاف الحوراني أن الرئيس الجزائري أمر بتنفيذ المنح التعليمية للطلبة الفلسطينيين في الجزائر، كمـا               

  .قال
  23/12/2010، قدس برس

 
  تنطلق من مدينة مصراتة باتجاه قطاع غزة" 5القدس "قافلة : ليبيا 

تنطلق:طرابلس
                 بالمساعدات المقدمة من اللجنة األهلية الدائمة لدعم الشعب الفلسطيني بعد توقف لمدة يومين، بعد أن تـم

التفاق على السماح للقافلة باالنطالق براً إلى مدينة طبرق شمال شرق ليبيا، واإلبحار إلى ميناء العريش                ا
  .المصري، نحو معبر رفح بين مصر وقطاع غزة

أن القافلة التي تضم عـشرين      
ش

الخاصة ومولدات كهربائية وسيارتي إسعاف، ظلت متوقفة أمام مصنع أحذية مصراتة ف
  .لها بالمغادرة

اية المـؤتمر المهنـي     وتنظّم رحلة هذه القافلة اللجنة األهلية الليبية الدائمة لدعم الشعب الفلسطيني، برع           
النقابي للعاملين في المصارف، وشركات التأمين واالستثمارات، وتضم مساهمات كل فعال

  .الليبي من جمعيات واتحادات ونقابات وروابط مهنية
  23/12/2010، قدس برس

  
   حظوظ الدولة الفلسطينية بما يتناسب مع مصالحها االمنيةلدعم "اسرائيل"بلير يدعو  
دعا مبعوث الرباعية للشرق االوسط، توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق اسرائيل التخاذ : ندنل

اجراءات تعزز الثقة لبناء دولة فلسطينية، دولة في طور التنفيذ في الوقت الذي انهارت فيه 
  .الماضي) بتمبرس(االمريكية التي بدأتها ادارة الرئيس االمريكي باراك اوباما في ايلول 

ووصف بلير قرار االدارة االمريكية بداية هذا الشهر التخلي عن محاوالت الضغط على اسرائيل لكي 
توافق على تجميد مؤقت لالستيطان في الضفة الغربية بانه خطوة للوراء في المحاوالت لتفعيل العملية 

رة الخارجية االمريكية هيالري وقال حيث كان يتحدث من واشنطن التي يزورها للقاء وزي. السلمية
الدولة احتمال 'كلينتون ان اسرائيل مدعوة اآلن للبحث عن طرق جديدة لتطمين الفلسطينيين من ان 

اعتقد، وهذا يعتمد على الهموم االمنية االسرائيلية ان على االسرائيليين التخفيف من 'واضاف . 'حقيقي
لمساعدة الممكنة وتسمح لهم بالتطورحدة االحتالل على الفلسطينيين وان تقدم لهم ا

واثنى بلير على ما حققته حكومة السلطة الوطنية في مجال تعزيز النظام واالمن في الضفة الغربية، 
مضيفا ان قادة كبارا في الجيش االسرائيلي عبروا عن اعجابهم باالصالحات التي قام بها رئيس الحكومة 

وفي . مل االجهزة االمنية التابعة لها من اجل الحصول على ثقة االسرائيليينالفلسطينية، سالم فياض وع
الوقت الذي قامت به اسرائيل بخطوات مجاملة للفلسطينيين اال انهم اي االسرائيليين بحاجة لتقديم دعم 

دم تركيزي، ونقدي في بعض االحيان، انه ال توجد هناك اسباب امنية تمنع من التق'وتحدث قائال . اكبر
' ج'لالمام، وحيث يحتاج الفلسطينيون لتطوير اقتصادهم، وايضا تطوير البنى التحتية التعليمية في مناطق 

  .'وهي مناطق يمكن تفكيك وسحب نقاط التفتيش التي تحد من حركة الفلسطينيين
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  '

كل شخص يعتبر القرار نكسة ' يطان في الضفة الغربية وبشكل مؤقت قال بلير 

 
'له اثار عكسية قائال ان الحصار لم يؤد لعزلة غزة واضعافها 

  .'ن حماس ضعيفة
وهذا ما اعربت عن عدم موافقتي على حصار غزة، 

صة في مجال القطاع لسماح للغزيين اخراج منتجاتهم خا

 ،23/12/2010  

71.
راك أوباما أمس األول  وقع الرئيس األمريكي با , في سابقة هي األولي من نوعها :  وكاالت

علي الميزانية األمريكية دون أن تتضمن دعما بماليين الدوالرات لم
  .  تعهد به أوباما في وقت سابق من هذا العام

 ماليين دوالر من  205  أن الميزانية األمريكية لن توفر

العام من قبل مجلس النواب 

  24/12/2010، األهرام، القاهرة

72.

  ".راع هكذا تندلع ألنه لن يكون في مصلحتنا 
  ".ان مصلحة الواليات المتحدة على المحك": واضاف 

وحل النزاع في المنطقة يقع ضمن المصالح ابع واحد من االسباب التي تحتم علينا المشاركة 

 مالحقة المجرمين في اي مكان'واكد على ضرورة ان تعطى القوى االمنية الفلسطينية القدرة على 
واعتبر بلير هذه القضايا التي يمكن السرائيل تقديم دعم بالتساوق مع اهتماماتهم االمنية. 'تريده

فهناك استعداد من الجانب االسرائيلي .. وستعطي الفلسطينيين الثقة من ان تحقيق الدولة امكانية حقيقية
 عن محاولة الضغط على الحكومة وعن قرار االدارة االمريكية. 'لتحقيق تغييرات ولكننا بحاجة لتسريعها

االسرائيلية وقف االست
للجهود الحثيثة التي كانت تتحرك لالمام، فالدعوة لتعليق مؤقت لالستيطان كان من اجل منح مصداقية 

، 'طرق لتفعيل العملية السلمية من اجل تعزيز الثقة بهاللعملية السلمية، وعلينا والحالة هذه البحث عن 
لم نكن قادرين على التوصل لوقف مؤقت علينا ان نبحث عن طرق جديدة وهذا هو مفتاح 'ففي حالة 

  .'المشكلة الن الفلسطينين مترددون لالنخراط في هذه العملية حتى يشعروا انه سيقود للدولة الفلسطينية
ل لرفع جزئي للحصار المفروض على غزة قائال ان استمرار الحصار ستكونوكرر بلير دعوته اسرائي

هناك رأي خاطئ من ان غزة تعيش عزلة 
وا

ودائ. نتحدث لالسرائيليين حول هذه القضية'وقال 
ومع ان عدد الشاحنات . 'ليس معقوال، فأحسن شيء يمكن عمله هو تحسين مستوى المعيشة للسكان هناك

التي تعبر الى غزة قد تضاعف منذ ان خففت اسرائيل الحصار في بداية الصيف الماضي اال ان هذه 
واعتبر االولوية االن هي ا. الجهود ليست كافية

  .للعاطلين عن العمل' قطاع النسيج وصناعة االثاث حالة فتح الباب لها فستوفر وظائف واعماال'الخاص 
القدس العربي، لندن

  
   دعم الجيش اإلسرائيلياعتماداتواشنطن تسقط  

واشنطن ـ
صلحة جيش الدفاع اإلسرائيلي وفق 

ما
وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست اإلسرائيلية

   . ل األمريكي لمشروع الدفاع الصاروخي اإلسرائيلي القبة الحديدية قصيرة المديالتموي
وأضافت الصحيفة أن الميزانية األمريكية ال تحتوي علي تمويل إضافي لنظام الصواريخ متوسطة 

 التي تمت الموافقة عليها في وقت سابق من هذا  2011 وطويلة المدي لعام
   . ريكياألم

  
   المتحدة على المحكالوالياتمصلحة : ميتشل 

 قال المبعوث االمريكي للشرق االوسط جورج ميتشل يوم الخميس في مقابلة مع شبكة مين :بيت لحم
نيين الن التلفزيون العامة ان االدارة االمريكية لن تنهي مشاركتها في عملية السالم بين اسرائيل والفلسطي

  .غياب الواليات المتحدة في المنطقة يمكن أن يؤدي إلى اندالع أعمال عنف
اعتقد ان اي الرئيس لن يترك منطقة الص"واضاف 

وت
  .االستراتيجية والمصالح الوطنية للواليات المتحدة 
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، وهذا سيؤدي الى عواقب ال يحمد عقباها وليست وسيلة عملية بأن تقف 

   تريدان خفض حدة التوتر في قطاع غزةوحماس "اسرائيل": حدة.73
 قالت االمم المتحدة يوم الخميس ان اسرائي:ال المغربي نض- غزة

التي تسيطر على قطاع غزة أوضحتا أنهما ترغبان في خفض حدة التوتر في القطاع وحوله ودعت الى

  
74.

 دمرت إسرائيل مفاعال نوويا 2007مبر 

فإن ذلك جاء ضمن الوثائق التي تم تسريبها إلى موقع ويكيليكس، وكشف عنها 

تها في حينه في محاولة لتجنب 

غكم بأن الهدف من الهجوم اإلسرائيلي كان تدمير المفاعل 

نحن نعتقد، استنادا . ل التي تشير إلى حقيقة الموقع، وأنشات مبنى جديدا في المكان

ورد ميتشل على مقال لـ توم فريدمان من صحيفة نيويورك تايمز الذي دعا الحكومة االمريكية لترك 
أن هذا من "وقال .الفلسطينيين واإلسرائيليين والسماح لهم بالتعامل مع تداعيات انهيار محادثات السالم 

غير المرجح أن يحدث 
  الواليات المتحدة جانبا والسماح لهم بتحمل التبعات

  24/12/2010، وكالة معاً اإلخبارية
  
االمم المت 

) حماس(ل وحركة المقاومة االسالمية 
 

  .انهاء العمليات المسلحة
استمعنا "الشرق االوسط في بيان وقال روبرت سيري المنسق الخاص لالمم المتحدة لعملية السالم في 

الى رغبة واضحة من كل االطراف المعنية بمنع تصعيد الوضع واحترام الهدوء وأدعو الى انهاء أعمال 
المساعدة في وقف تصعيد "وقال سيري انه يسعى مع مسؤولين اخرين باالمم المتحدة الى  ."العنف
  ."الوضع

  24/12/2010، وكالة رويترز لألنباء

   قصفت مفاعال نوويا سوريا"إسرائيل":  لـ كونداليزا رايسبرقيةكشف يكيليكس ويموقع  
في موقعها على الشبكة أن برقية سرية بعثت بها وزيرة الخارجية األمريكية " يديعوت أحرونوت"كتبت 

 إلى رؤساء ممثليات الخارجية 2008ابريل من العام /  نيسان25السابقة، كونداليزا رايس، بتاريخ 
سبت/ في السادس من أيلول"يكية في العالم، جاء فيها أنه األمر

  ". قامت سورية بإنشائه سرا
وبحسب الصحيفة 

  . الصحفي اإلسرائيلي رونين بيرغمان قبل نشرها
 الوثيقة المشار إليها بأنها مصادقة رسمية أولى ومفصلة لكل ما يتصل بعملية قصف واعتبرت الصحيفة

جمع المعلومات االستخبارية مسبقا، والتعاون بين ٍإسرائيل "المنشأة السورية في دير الزور، بدءا بـ
ومة والواليات المتحدة، والنتائج المقلقة والخطيرة التي كانت محط خالف بين البلدين، وقرار الحك

  ". اإلسرائيلية بمهاجمة سورية والخشية من رد الفعل السوري
وكتبت رايس في البرقية أن الخارجية األمريكية امتنعت عن إبالغ ممثليا

  . حصول مواجهة
وجاء أن القسم األول من البرقية كان من المفترض أن يكون سريا، وتضمن معلومات مفصلة بشكل لم 

بودي إبال: "وكتبت رايس. يسبق لها مثيل
وانتهت المهمة اإلسرائيلية . السوري الذي أنشأته سورية في منطقة صحراوية في الشرق والمسماة الكبر
ت سورية إخالء واستكلم. بنجاح، وتم هدم المفاعل السوري بحيث لن يكون باإلمكان إعادة ترميمه

الموقع، وإبعاد الدالئ
  ". إلى أدلة دامغة، أن كورية الشمالية ساعدت سورية في إنشاء المفاعل

ذ الهجوم، حيث وتابعت الصحيفة أن برقية رايس تشير إلى العمليات االستخبارية التي حصلت قبل تنفي
كتبت أن خبراء االستخبارات على قناعة بأن المنشأة التي استهدفت من قبل إسرائيل هي مفاعل نووي 

  . من نفس النوع الذي تبنيه كورية الشمالية
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كما كتبت رايس أن المعلومات االستخبارية كانت قاطعة، وأنه يوجد أسبا
كان منعزال عن نحن نعتقد أوال أنه جرى تصميمه كمحطة توليد طاقة، و"وأضافت . ن ألهداف سلمية

راءات بعيدة المدى من 

 المجتمع الدولي والتي تؤكد أن المنشأة كانت 

  لية ــ إلى هناك تذهب ضرائبكم.75

سس لمواكبة هذه الحملة الدعائية، يشرح 

الذكرى الثانية النطالق الحرب اإلسرائيلية على قطاع الدعائية مع 

ة النقل المشترك أكثر من ألفي نداء ورسالة 
إلكترونية جلها من أشخاص معارضين للملصق، كما أعلنت المتحدثة باسم

  . دوالرا لقاء نشر هذا اإلعالن1794قل المشترك استلمت 
 بيتر فون ريتشباور حظر هذا اإلعالن، وكتب ة سياتل

76.

للعام الجاري، وأن يسجل معدل النمو )  بليون دوالر272,2(الناتج المحلي اإلجمالي ليبلغ تريليون درهم 

وكتبت أيضا أن االستخبارات بذلت جهودا مكثفة استغرقت عدة شهور من أجل التأكد من المعلومات 
 المنشأة السورية، وجمع معلومات أخرى بمساعدة مصادر الواليات المتحدة التي قدمتها إسرائيل بشأن

  . وبطرقها الخاصة
ب كافية لالعتقاد بأن المفاعل لم 

يك
التجمعات السكانية، ولم يكن مناسبا ألهداف بحثية؛ وثانيا إن سورية اتخذت إج

أجل الحفاظ على سرية الطابع الحقيقي للموقع؛ وثالثا ولكون سورية حافظت على السرية، ولم تشر إلى 
ي االتفاق الذي وقعت عليه، فقد تجاوزت خرائط الموقع أمام اللجنة الدولية للطاقة الذرية، وفقما يقض
هدف وسائل المراقبة التي تهدف إلى تقديم التصاريح إلى

وبالنتيجة فإن التكتم واألكاذيب التي نشرت في الشهور التي تلت الهجوم يشكالن دليال . ألهداف سلمية
  ".فاءهقاطعا على وجود ما تريد سورية إخ

  24/12/2010، 48موقع عرب
  
جرائم الحرب اإلسرائي: ملصق دعائي أمريكي 

يدور سجال في الواليات المتحدة بسبب ملصق دعائي مناهض : و تيرنر بير -)الواليات المتحدة(سياتل 
والية واشنطن، شمال (اتل إلسرائيل، من المقرر تعليقه اعتبارا من األسبوع المقبل على حافالت سي

  .، في حين أكدت السلطات أن ليس بمقدورها منعه)غرب
 حافلة تابعة لشبكة النقل 12ويعتزم الناشط المؤيد للقضية الفلسطينية إد ماست تعليق ملصق دعائي على 

  .»جرائم الحرب اإلسرائيلية ــ إلى هناك تذهب ضرائبكم«المشترك في المدينة يتضمن عبارة 
الذي تأ» أورغ.  بليون ــ سياتل30ستوب «وقع وعلى م

 30ماست أنه يعتزم االحتجاج على الوعد الذي قطعته الواليات المتحدة بتقديم مساعدة عسكرية بقيمة 
  .مليار دوالر إلى اسرائيل خالل العقد المقبل

وحرص ماست على أن تتزامن حملته 
 قتيل في الجانب 1400 يوما، وأوقعت 22، والتي استمرت 2008) كانون األول( ديسمبر 27غزة في 

  . قتيال في الجانب اإلسرائيلي، معظمهم من العسكريين13الفلسطيني، غالبيتهم من المدنيين، و
عائي، تلقت إدارة شبكوفي سياتل، وردا على هذا الملصق الد

 اإلدارة ليندا ثيلكي أن هيئة 
الن

ومطلع األسبوع، طلب العضو المنتخب في مقاطع
لماذا يجب على شبكة النقل : أتساءل«: في رسالة مفتوحة الى رئيس مجلس المقاطعة داو كونستانتين

  .»المشترك أن تسوق لخطاب سياسي
وردا على هذا الطلب، أصدر كونستانتين بيانا قال فيه إنه طلب إصالح نظام السياسة اإلعالنية لشبكة 

قل العام ألنه في ظل الوضع الراهن ال يمكن حظر إال اعالنات الكحول، التبغ، االعالنات الفاضحة، الن
  .أو التي تشجع على التخريب واإلخالل بالنظام العام واألمن

  24/12/2010، عكاظ، جدة
  
  %225 بليون دوالر والنمو 272ناتج اإلمارات  

نمواً في "عيد المنصوري أن يسجل اقتصاد اإلمارات  توقع وزير االقتصاد اإلماراتي سلطان بن س:دبي
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واحدة من أكبر مستقطبي االستثمار األجنبي "بالده 
 بليون دو74المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي باستثمارات بلغت 

 الذي نظمته إدارة "الملحقين التجاريين ومجالس األعمال" خالل افتتاحه ملتقى ،ال المنصوري

ر المقبلة في البنية التحتية للطيران، من أجل تعزيز األداء االقتصادي للدولة على كل  مدى الس

في دول مجلس التعاون الخليجي بإجمالي 

  24/12/2010الحياة، لندن، 

77.

  : الت لألبرز المعلقين والمحللين الصهاينة

ال تالحظ حتى اآلن أن هناك مصلحة لحماس فـي اسـتدراج الجـيش              

أكد أن حماس ال تسعى للتـصعيد،        

هر تشرين الثاني الماضي، حيث أزالت الضغط عن الفصائل األخرى، وسـمحت            ف منتصف ش   

في قطاع )  بليون دوالر136(وأعلن أن اإلمارات ستستثمر نصف تريليون درهم . %"225الحقيقي 
وأكد أيضاً أن . %115الطيران الذي حقق نمواً نسبته 

 ."الر خالل العامين الماضيين
وق

الدولة تتطلع إلى استثمار نصف تريليون درهم على ": س في دبيمي الوزارة ليل أول من ااالستثمار ف
نوات العش

تعتبر "رات وأوضح المنصوري أن اإلما ).وام(، وفق ما ذكرت وكالة "المستويات المحلية واإلقليمية
واحدة من أكبر مستقطبي االستثمار األجنبي المباشر 

  ." بليون دوالر خالل العامين الماضيين74استثمارات 

  
محـدوداً للقـوة بـين حمـاس        " استعراضا" أن األسابيع القادمة ستشهد      عسكريإجماع سياسي أمني     

  كيانوال
آراء محللـين صـهاينة     : إعداد قسم الترجمات العبرية في مركز دراسات وتحليل المعلومات الـصحفية          

  .وفلسطينيين حول التطورات األخيرة على حدود قطاع غزة
تواصلت المداوالت الصهيونية الحزبية واألمنية واإلعالمية حول المستجدات الميدانيـة المتالحقـة فـي              

تحليلقطاع غزة، وهذه بعض ال
من قبل حمـاس يـشير      " كورنيت"قال إن استخدام صاروخ     ": آلون بن دافيد  "معلق الشؤون العسكرية،    .1

إلى أنها عادت للعب دورٍ فعال في العمليات الموجهة ضد الجيش الصهيوني، معتبراً أن اسـتخدام هـذا                  
تصعيد الوضع في قطاع غزة، وقرار أشكانزي بتشديد الهجمـات،          الصاروخ المتطور كان السبب وراء      

واستهداف مباني ومنشآت مأهولة لحركة حماس، بهدف ردعها، والتوضيح لهـا بـأن هنـاك خطوطـاً          
" إسرائيل"ولفت إلى أن    . حمراء

ية، ومع ذلك، يمكن التمييز أن هذا التصعيد يمكن أن يؤدي           ثان" رصاص مصبوب "الصهيوني إلى عملية    
  .إلى صدام ومواجهة عسكرية

معلق الشؤون العربية، المحلل السياسي، تسفي يحزقيلي، قال إن عدم رغبة حماس بالتصعيد، تعـود                .2
ي ، في ضوء أنها تُعـان     "إسرائيل"إلى إدراك حماس أن مسار األمور يتجه نحو جولة مواجهة جديدة مع             

من نقص األموال، وتراجع الدعم اإليراني، وتوقف المفاوضات حول صفقة التبادل، زاعماً أن كل ذلـك                
ثانية، وإنمـا جولـة     " رصاص مصبوب "يدفع حماس للقول إنها ما زالت موجودة، لكنها ال تريد عملية            

  ".إسرائيل"مواجهة محدودة مع 
: هارئيل ، عاموس "هآرتس"المحلل السياسي العسكري في صحيفة      .3

، فهي تمتلـك    "بن غوريون "أو مطار   " هرتسيليا"ولو أرادت تحطيم األواني، لكانت أطلقت صواريخ على         
الوسائل والقدرات للقيام بذلك، لكنها ال تريد حالياً، وهي تفحص فقط الحدود، وتجرب طريقـة لتحديـد                 

سكري لحماس طلب من القيادة السياسية قبـل بـضعة أشـهر،            وادعى أن الذراع الع   . قواعد لعب جديدة  
الدخول في مواجهة مع الجيش الصهيوني في كل مرة يدخل فيها إلى القطاع، بهدف الحفاظ على سيادتها                 
في المنطقة، ومع أن الطلب تم إقراره، إال أنه لم ينفذ إال بشكل جزئي جداً، ملمحاً إلى أن سلوك الحركة                    

بدأ ينعط
  .لهم بالعمل، مما أدى لزيادة العمليات ضد قوات الجيش الصهيوني

لن تسلم بوضـع تطلـق فيـه قـذائف          " إسرائيل"أكد بأن   : وزير الشؤون االستخبارية، دان مريدور    .4
معرباً عن أمله في أال تكون هنـاك ضـرورة          صاروخية من قطاع غزة على أراضيها بين حين وآخر،          
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المراقبين اإلسرائيليين على عدم التوجه نحو حرب طاحنـة مـع                  

ليلة القادمة سيكون متوتراً، وأن الحوادث التي ستقع سيكون لها تـداعيات علـى              خالل األيام الق   

 األيـام القادمـة،       

ها ضبطاً للنفس على ذراعها العسكري، وكبحـاً نـسبياً لجمـاح الفـصائل                 

  . القطاع

وج الوضـع عـن         
أن التقديرات اإلستخبارية الصهيونية تزعم أن حماس ما زالـت ترتـدع مـن        

ر قائد المنطقة الجنوبية، سعياً من حماس لمعرفة ردة فعل القائد الجديـد للمنطقـة،                  

 الجو، وتبرير عمليات التوغالت     قطاع غزة إيجاد مبررات إعالمية كافية لمواصلة سياسة االغتياالت من         

إن حماس ال تعمل ما فيـه  : "وقال". الرصاص المصبوب"لتنفيذ عملية عسكرية أخرى على غرار عملية  
الكفاية في اآلونة األخيرة لمنع تنظيمات أخرى من إطالق قذائف صاروخية على التجمعات السكنية فـي                

لى هذه العمليات، وستواصل الرد عليها إلـى أن تتوقـف           ردت بصرامة ع  " إسرائيل"النقب، وأوضح أن    
  ". كلياً

في الوقت الذي يتفق فيه العديد من .5
، برزت على السطح، كحـل      "2سور واقي   "حماس في غزة، إال أن المفاجئ أن فرضية استنساخ عملية           

وقد حرص قائد المنطقة الجنوبية الجديد، تال روسو، علـى تهدئـة            ". صبوبالرصاص الم "بديل لتكرار   
مستوطني غالف غزة، وقدر بأنه لن يكون هناك تصعيد ألن حماس غير معنية بـه، وأن مـن أطلـق                    

ومع ذلك، فقد قدر ضباط في قيادة المنطقـة الجنوبيـة أن        . الصاروخ هي منظمة صغيرة وليست حماس     
الوضع 

ـ            " إسرائيل" ، حتـى   "حل اللجام "في ضوء أن االرتفاع في عدد إطالق الصواريخ يشير إلى قيام حماس ب
  .وإن كان رجالها ال ينفذون إطالقها عملياً

 الجو والتصعيد في قطاع غزة، مقتصراً       رأى بأال تكون هجمات سالح    : المعلق السياسي، دان مرغليت   .6
وحده، بل يجب عليه الحصول على إذن من رئيس الوزراء ووزيـر الـدفاع،              " أشكنازي"بناء على رأي    

منبهاً إلى أن الحديث ال يدور عن تصعيد معين، بل قد يقتصر األمر على تجربة لبعض األدوات الجديدة                  
حاً أن الرد الصهيوني في هذه الحالة يجـب أن يكـون            التي أصبحت موجودة بحوزة الفلسطينيين، موض     

  .متوازناً
اعتبـر أن: المتابع الصهيوني لشؤون الضفة الغربية وقطاع غزة، آفي يسسخروف        .7

ستنجح في مساعيها إلعادة ميزان الردع حيال حماس إلى حالتـه الـسابقة،             " إسرائيل"ستوضح إذا كانت    
، في ضوء رغبتها بإجبار حماس على العودة إلـى الـصيغة            2009نون الثاني   منذ نهاية الحرب في كا    

السابقة، وفرضت في إطار
وحماس، فإن الرسائل المتبادلة تمر     " إسرائيل"وادعى أنه في ظل غياب قناة اتصال مباشرة بين          . األخرى

ستعراضات القوة، وبالتالي ستستمر على ما يبدو المناوشات المتبادلة فـي األيـام القريبـة               أساساً عبر ا  
القادمة، مستدالً على ذلك باإلحصائيات العسكرية التي تشير إلى أنه منذ بداية السنة سقط فـي إسـرائيل                  

 قذيفة أخرى سقطت بالخطأ في أراضي200 صاروخاً وقذيفة هاون، و180
يجـب أن   "قال إنـه    :  في قسم العلوم السياسية في المعهد األكاديمي في عسقالن، حنان شاي           المحاضر.8

من جهة هجومية ودفاعية واخالقية منذ اآلن للمواجهة الحربية المقبلة وإال فانها سـتقف              " إسرائيل"تستعد  
  .عاجزة مع نشوب الحرب

مع القطـاع وخـرهيئة أركان الجيش الصهيوني توقعت اشتعال الجبهة الجنوبية         .9
السيطرة، على الرغم من 

، وأبدت أوساط عسكرية صـعوبة      "2رصاص مصبوب   "احتمال تدهور عسكري في المنطقة يؤدي إلى        
  .نسبية على الجيش للعمل ضد خاليا إطالق الصواريخ في الطقس الشتوي

اعتبرت أن توقيت التصعيد لم يكن وليد الصدفة، حيث وقع فـي            : أوساط عسكرية صهيونية أخرى   .10
موعد قريب مع تغيي

فـي وضـعها   " إسـرائيل "وفي محاولة منها إلمالء قواعد لعب جديدة عليه، في ظل إيمان حماس بـأن           
  . السياسي الحالي ستتردد في ضرب قطاع غزة، وهذا أيضا سبب لمزيد من الجرأة

  :آراء محللين فلسطينيين
من وراء التصعيد العسكري المبرمج  في       " إسرائيل"أن هدف   : يوسف رزقة . رأى المحلل الفلسطيني، د   -
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ظم ردود الفعل بين الجيش الصهيوني وفصائل المقاومة إلى الحـد الـذي ال يمكـن                  

الرصـاص  "إسرائيل خالل حربها األخيرة في عملية               
ين ت الصحيفة أن عناصر مقاتلة من تلك التنظيمات تلقت خالل العـامين الماضـي              

مخاوف أقيمت أخيراً جدران شاهقة               

تـصعيد                  
، مطالباً مجلس األمن بإصدار رسـالة واضـحة وحازمـة           "انطالقاً من قطاع غزة   " 

الجزئية على الحدود مع القطاع، ونشر كتيبة مدرعات على حدود غزة، باإلضافة إلى تصعيد الحـصار                
  . القائم على غزة 

أن التصعيد العسكري الـصهيوني األخيـر       : المختص في شؤون األمن القومي، الدكتور محمد حبيب       -
، مفادهـا أن الـسماح باسـتمرار        "حمـاس "لفلسطينية ولــ    يحمل باألساس رسائل لفصائل المقاومة ا     

فقط، الفتاً إلى   " حماس"المجموعات المسلحة بإطالق الصواريخ صوب األهداف الصهيونية تتحمل نتائجه          
الرصاص المسكوب، والتي بمقتضاها أصـبح االسـتقرار   "موازنة الردع التي تشكلت في أعقاب عدوان   

واستبعد حبيب شـن الجـيش      . الهدوء على حدود القطاع مع إسرائيل     مرهوناً ب " حماس"الذي تبحث عنه    
  . الصهيوني أي عدوان شامل في المرحلة الراهنة

لم تسقط من حساباتها خيار المواجهة الشاملة، لكنـه         " إسرائيل"أن  : محلل الشؤون العبرية، أحمد فياض    -
ديد استراتيجي عسكري عليها مـناألول يتعلق بمعلومات استخبارية أكيدة بوجود ته      : ربط ذلك بأمرين  

القطاع، والثاني تعا
وأدخل فياض عملية تضخيم قدرات المقاومة في إطار تذكير العالم بوجـود            . أن تقف عنده  " إسرائيل"لـ
فتاً إلى محاوالت االحتالل جس نـبض المقاومـة         في القطاع من حق إسرائيل القضاء عليه، ال       " إرهاب"

وبـين أن اسـتهداف     ". حمـاس "والتعرف على قدراتها، ناهيك عن التمارين الميدانية لردود فعل حركة           
إسرائيل لمواقع غير مهمة في الوقت الذي كان بإمكانها قصف أهداف أكثر أهمية ويمكن أن توقع خسائر                 

  .ألساس، ويتمثل في جدية الكيان بالتعامل مع أي اختراق بحزميبين أن الهدف سياسي وليس عسكريا با
  :مزاعم صهيونية

زعمـت  : تدربوا في لبنان وسوريا وإيران على تشغيل وسائل قتاليـة متطـورة           " حماس"عناصر من   -
أن خبراء من سوريا وإيران وصلوا إلى قطاع غزة عبر األنفـاق وقـاموا  بتحـسين                 " هآرتس"صحيفة  

وفصائل فلسطينية أخرى كجزء من     " الجهاد اإلسالمي "و" حماس"ة والقتالية المتنوعة لدى     القدرة العسكري 
عملية شاملة إلعادة بناء قوة الفصائل التي دمرتها 

كما ادع". المصبوب
  . تدريبات في لبنان وسوريا وإيران، على تفعيل وسائل قتالية متطورة

أعرب قياديون عسكريون صهاينة عن     : صواريخ حماس ستوقع عدداً كبيراً من القتلى في المستوطنات        -
على مبنى سكاني في إحدى البلـدات اإلسـرائيلية         " كورنيت"خشيتهم من أن يوقع إطالق دقيق لصاروخ        

اع، عدداً كبيراً من القتلى، الفتين إلى أنه وجراء هذه الالمجاورة للقط 
  . محصنة حول البلدات اإلسرائيلية المهددة بالقصف

  : إجراءات سياسية
السفير الصهيوني لدى األمم المتحدة، ميرون روفن، أكد في رسالة وجهها إلى مجلس األمـن الـدولي                 -

م لألمم المتحدة أن حوادث األيام األخيرة في قطاع غزة تنـدرج فـي سـياق والى األمين العا  
اإلرهابية"للهجمات  

  . للناشطين الفلسطينيين لمنعهم من إطالق الصواريخ من قطاع غزة
، روبرت سيري، انتقاداً ضد إطالق الصواريخ من قطاع غزة          مبعوث األمم المتحدة في الشرق األوسط     -

صوب المستوطنات الصهيونية المحاذية للقطاع، واعتبر ذلك خرقاً للقانون الـدولي، ويـضع المـدنيين               
ورأى سيري في الغارات الجوية الصهيونية التي استهدفت مناطق متفرقـة           . تحت الخطر " اإلسرائيليين"

  .طالما أنها ال تخترق القانون الدولي, في الدفاع عن نفسها" إسرائيل"بأنها حق لـ, من قطاع غزة
  :إجراءات ميدانية

أفادت إذاعة الجيش الصهيوني أن الجيش سيبدأ بحماية دباباته المنتشرة في محيط قطاع غزة بواسـطة                -
مساء وكشفت اإلذاعة أن الجيش أجرى      ". كورنت"نظام مضاد للصواريخ، يحمي  الدبابات من صواريخ         
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ه التجربة إطالق صاروخ تدريبي مضاد للدروع ال يحمل رأسا حربيا متفجـرا علـى                  

الصاروخية، سـتُلزم الجـيش الـصهيوني بإعـادة         " حماس"أن تحسين قدرة    " هآرتس"صحيفة   
التموضع حتى في مناطق بعيدة عن السياج ا

 احتماالت، غرس أحراش قرب قطاع غزة لحجب الرؤية عـن المجموعـات الـصاروخية               ن بين عدة  

  23/12/2010، 2141التقرير المعلوماتي، ملحق خاص 

78.

 هو أحـد    -ة لوقف االجتياحات، ورفع الحصار عن غزة      

فمـا بالـك    "الوالية آخذة فـي التراجـع           

حركة فتح ومؤيدي االتفاق إلنشاء دولة فلسطينية مستقلة فـي بـضع                

ولم يضع أي إطار زمنـي ملـزم للطـرف اإلسـرائيلي            . ها     

 إليها بمنطقتي ألف وباء؛ حيـث تقـوم إسـرائيل باجتياحهـا أو              ة، والمشار    
  .ء

الحصار االقتصادي،  ، واستخدمت إسرائيل أساليب     "المقاومة المسلحة "بهدف اجتثاث     

التي تعترض صواريخ مـضادة للـدروع،       " معطف الريح "أمس تجربة ناجحة بحد كبيرالختبار منظومة       
حيث تم ضمن هذ

اإلذاعة إلى  وأشارت  . وذلك عندما كانت الدبابة تتحرك من مكان آلخر       " 4ميركافا  "دبابة مأهولة من نوع     
  .أن المنظومة قامت برصد الصاروخ وتصدت له أثناء تحليقه في الجو

أفادت -
ألمني الحدودي، مشيرةً إلى أن فرقة غزة العسكرية تدرس                

م
  ".حماس"لحركة 

أكدت مصادر عسكرية صهيونية وجوب تغيير كيفية تشغيل اآلليات العسكرية المصفحة داخل قطـاع              -
غزة، بالتوازي مع تغيير في خصائص عمليات القوات الصهيونية أو ما يعرف بالنظرية العملية خلـف                

  .السياج

  
  إمكانية اعتماده وتداعياته: الفلسطينيةخيار حّل السلطة  

تراجعا كبيرا في اآلونة األخيرة،     " عملية السالم الفلسطينية اإلسرائيلية   "شهدت  : مركز الجزيرة للدراسات  
لفلسطيني محمـود عبـاس المتمثـل بوقـف         بسبب رفض إسرائيل الحد األدنى الذي اشترطه الرئيس ا        

بل لم ترض إسرائيل بالتجميد المؤقت لالستيطان رغم كـل اإلغـراءات            . االستيطان الستئناف التفاوض  
  .التي قدمتها لها واشنطن

إضاف–وتجدر اإلشارة إلى أن وقف االستيطان       
باس وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، كما أن حركة فتح فـي مؤتمرهـا             مرتكزات برنامج الرئيس ع   

نضال حركة فتح يرتكز في األجل المنظور على التصدي لالستيطان          " أكدت على أن     2009السادس عام   
؛ وذلك ألن العبور من السلطة إلى الدولة يفترض وجود أرض، وإال فإن الفلسطينيين أمام سلطة                "وإنهائه

، ال، بل إن " على السكان، دون السيادة على األرض      والية"لها  
  .على حد وصف عضو الوفد الفلسطيني المفاوض نبيل شعث!" بالسيادة؟

  أزمة السلطة الفلسطينية والخيارات المتاحة 
 اآلمال وقتها تحدو قيادة     ، وكانت 1993 إثر توقيع اتفاق أوسلو سنة       1994تشكَّلت السلطة الفلسطينية سنة     

منظمة التحرير الفلسطينية وقيادة 
سنين، بعد أن تقوم المنظمة والسلطة باستكمال مسيرة التفاوض، وبناء مؤسسات الدولة علـى األرض،                

  .زةوتحقيق االنسحاب اإلسرائيلي من الضفة الغربية وقطاع غ
وقد أجل اتفاق أوسلو حسم القضايا األساسية كمستقبل الالجئين، والقـدس، والمـستوطنات، والحـدود،               

واالستقالل، ومدى سيادة الدولة على أرض
 ملزمـة   بالوصول إلى اتفاق نهائي، وباالنسحاب من الضفة والقطاع، كما لم يـضع أيـة آليـة دوليـة                 

  .بتنفيذ االستحقاقات" إسرائيل"لـ
وقد استفاد الطرف اإلسرائيلي من ذلك في جعل المفاوضات عملية ال نهائية، وفي بناء الحقـائق علـى                  
األرض من خالل مشاريع التهويد واالستيطان، وعدم احترام سيادة السلطة على المناطق التي ُأعطيـت               

لها بموجب االتفاقات السابق
اقتحامها متى ما شاءت وتعتقل من تشا

الطرف الفلسطيني بتنفيذ كافـة اسـتحقاقاته       ) بدعم أمريكي وغربي  " (إسرائيل"وفي الوقت نفسه، ألزمت     
وخصوصا األمنية، 
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صادرة األراضي، وجدار الفـصل             

  .ها

رحلة المقبلة، وقد حددها مـسؤولون                

ـدود الرابـع مـن        

ة على حـدود عـام             

  .أمام مسؤولياتها كدولة احتالل
 قد أصبح متعذرا، خاصة مـع إعـالن         -وهو استمرار التفاوض  -خيار األول       

لحركـة              

طة لـيس لـه أيـة       إن االختالف بين الطرفين حول جدوى خيار حل الـسل         : ة يمكن القول   
ث لم يطرح بجدية كافية داخل أطر حركة فتح وبناها التنظيمية وبمـا                 

واالجتياحات العسكرية، وتدمير البنى التحتية، ومنع انتقال األفراد، وم
، من دون أن توفي هي في       "لينفذ االلتزامات المنوطة به   "وغيرها كأدوات للضغط على الجانب الفلسطيني       

المقابل بأي من التزامات
   األخرىخيار حل السلطة والخيارات

أعلن الرئيس الفلسطيني عباس أن لديه خيارات عدة في مواجهة الم
  :فلسطينيون بما يأتي

  .استمرار المفاوضات، شرط وقف تامٍ لالستيطان: الخيار األول    * 
فـي حمطالبة الجانب األميركي باالعتراف بالدولة الفلسطينية       : الخيار الثاني     * 
  .1967يونيو/حزيران
التوجه إلى مجلس األمن لالعتراف بالدولة الفلسطينية المستقل: الخيار الثالث     * 
  .، ومطالبة الجانب األميركي بعدم استخدام حق النقض الفيتو1967
بند المعروف باسم تحالف من أجل      التوجه إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة ضمن ال       : الخيار الرابع     * 

  .السالم، والذي تتخذ فيه قرارات الجمعية صفة إلزامية مثل قرارات مجلس األمن
  .مطالبة األمم المتحدة بوضع فلسطين تحت الوصاية الدولية: الخيار الخامس    * 
  ".إسرائيل"وقف تطبيق االتفاقات الموقعة مع : الخيار السادس    * 
حل السلطة، ووضع إسرائيل : سابعالخيار ال    * 

ووفق هذا الترتيب فإن ال
وبغض النظر عن المسار الذي ستسلكه أو       . إدارة أوباما عن كفها السعي لدى إسرائيل لتجميد االستيطان        

 -أي حل الـسلطة   -ه السلطة في موقفها من عملية السالم؛ فإن التلويح بالخيار السابع            الخيار الذي ستبلغ  
رغم أنه األخير في الترتيب، فقد حظي باهتمام أكبر وعلى كل المستويات؛ ألنه يعيد عملية السالم إلـى                  

هي المربع األول، وأصبح موضع تجاذب داخل السلطة ومنظمة التحرير وحركة فتح، وخاصة األخيرة و             
  .التي أعلنت قيام السلطة وأشرفت فعليا على بنائها

  فتح وخيار حل السلطة
تواترت األنباء الصحفية والتسريبات عن الرئيس عباس بأنه قد يلجأ لهذا الخيار، ولوح به بالفعـل فـي                  

وقد تولى أكثر من قيادي في فتح الترويج لهذا الخيـار كأحـد             . مواجهة استمرار االستيطان اإلسرائيلي   
عضو : البدائل المطروحة كي تتحمل إسرائيل أعباء السكان الفلسطينيين بوصفها قوة احتالل، ومن هؤالء            
اللجنة المركزية لفتح وكبير مفاوضي منظمة التحرير صائب عريقات، وعضو اللجنة المركزية 

قريع، وكذلك نُقـل    فتح نبيل شعث، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومهندس اتفاق أوسلو أحمد             
  .هذا الخيار عن عضوي اللجنة المركزية لفتح محمد أشتية، وجمال محيسن وسواهم

ولكن من جهة أخرى فإن عددا من القيادات الفتحاوية وقيادات السلطة تؤكد على اسـتبعاد خيـار حـّل                   
بـرا لقيـام    السلطة، فهو خيار مرفوض بالنسبة لسالم فياض رئيس الحكومة والذي يرى في السلطة مع             

الدولة، وهو بالنسبة لمحمد دحالن خيار يعكس مصلحة إسرائيلية، كما أن حّل السلطة بالنـسبة لجبريـل                 
  .الرجوب غير مقبول ألنه ال وجود لبدائل جادة عن السلطة، وألنها جهاز خدماتي ال غنى عنه

وفي المحصل
انعكاسات حقيقية على األرض؛ حي

يتالءم مع أهمية ما قد ينتج عنه، كما ال يزال الخط الرسمي السائد فـي الحركـة يـرى أن الخيـارات                      
لتي قد يستهلكها كل خيار للوصول إلـى        األخرى لم تُستنفد، وال يمكن ألحد التكهن بمقدار المدة الزمنية ا          

وحتى اللحظة ال يزال الهدف الواضح من طرح هذا الخيار هو التعبير            . خيار حل السلطة  : الخيار األخير 
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أو محاولة التهديد أو الضغط السياسي على الراعي األميركي وعلى المفاوض              

ن موضع بحث واهتمام، ومن المؤكد أن النقاش سيتصاعد في األيام القادمة داخل               
، خاصـة بـين     "ية السلمية العمل"ع تزايد حالة اإلحباط من أداء السلطة وتراجع دورها، ومن مسار             

وأضف إلى ذلـك أن     . اإلسرائيلية في السياق نفسه          
ية عن منظمة التحرير وعن حركة فتح إلى حد ما، ومرتبطة إلى            ة أصبحت مستقلة بمصادرها المال    

ومثل هذا القرار ليس من اليسير اإلقدام       . السلطة الفلسطينية إلى يومنا هذا         
ية الفلـسطينية   سطينيا سواء للحفاظ على مصالح شخصية من البعض، أو لمصالح ترتبط بالقـض             

  .حماس

عن االنزعاج الفلسطيني، 
  .اإلسرائيلي

  بديل واقعية خيار حل السلطة وال
ولكن هذا ال يمنع أن مجرد طرح خيار حّل السلطة بهذه الطريقة، قد حجز لهـذا الخيـار مكانـا بـين                      

الخيارات األخرى لتكو
فتح م

  .المحافظين على التقاليد الثورية في الحركة إضافة إلى النشطاء التنظيميين الذين يعملون في الميدان
  واقعية خيار حل السلطة

لو أن المصالحة الكاملة تمت بين فتح وحمـاس، ألن كـال            " ممكنا"إن خيار حل السلطة قد يكون خيارا        
شعب الفلسطيني وال يمكن ألية سلطة أن تستمر أو أن تكـون فعالـة مـع                الطرفين يشكالن أغلبية في ال    

ولكن في ظل حالة االنقسام فإن هذا الخيار يواجه تحديات وعراقيل عدة تعترض طريق              . معارضتهما لها 
  :اعتماده، من أبرزها

  أوال
دة لهـا، وفـي   صدر قرار إنشاء السلطة عن منظمة التحرير الفلسطينية وهي التي تشكل المرجعية الوحي     

ولكن من الناحية العملية    . حال تقرر حل السلطة فإن منظمة التحرير الفلسطينية هي المرجع الصالح لذلك           
في تمثيلها الواقعي للفلسطينيين، وبالتحديـد مـن        " الشرعية العملية "فقد اكتسبت السلطة الفلسطينية بعض      

كي واإلسرائيلي، إضافة إلى اعتـراف بعـض        المجتمع الدولي والرباعية الدولية، ومن االعتراف األمير      
" عمليـة الـسالم   "المنظمات الدولية الفاعلة، لتكون السلطة وفق هذه المعادلة أمرا ضروريا السـتمرار             

وديمومتها ولو نظريا، ولتلبية بعض الحاجات األمنية 
السلط

 أن المنظمة ومـن ورائهـا       -وفي ظل الظروف الحالية   -وهذا يعني   . حد كبير بالجهات الدولية المانحة    
أما في حال تم اتخاذ هذا القرار فعـال         . حركة فتح، ال تملك من الناحية الواقعية القدرة على حل السلطة          

والدول الكبرى المنخرطة في أوضاع المنطقة وخصوصا األمريكيين واألوروبيين،         " دوليةالشرعية ال "فإن  
فضال عن بعض الدول العربية، من الممكن أن يبادروا إلضفاء الشرعية على السلطة لتعزيز استمرارها،           
 وحينها لن تعدم السلطة أن تجد من يقودها من أطراف فلسطينية أخرى، بل حتى من المنظمـة أو مـن                   

  .حركة فتح نفسها التي تتعدد فيها الرؤى ومراكز القوة
  ثانيا

تشكلت شبكة واسعة من المصالح واالرتباطات المالية والسياسية واألمنية المعقدة بين السلطة الفلسطينية             
وعليه فإن اتخاذ قرار حـل الـسلطة        . ورجاالتها مع سائر األطراف الدولية واإلقليمية، وإسرائيل نفسها       

بعد من أبعاده األساسية تفريطا في هذه المصالح، وقطع شبكة االرتباطات المعقـدة التـي تـم                 يعني في   
نسجها منذ أوسلو، تاريخ نشأة 

عليه فل
  .مع المجتمع الدولي بالنسبة لبعض آخر" تم إنجازه في ظل التناغم"وبما 
  ثالثا

إن حل السلطة في الضفة دون حلها في غزة، سيعني بالنسبة لحركة فتح ومؤيـديها، تـسليم مرجعيـة                   
 نقال لمركـز    -كما يرى خصوم حماس   –الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة إلى حركة حماس، وستكون          

السلطة من الضفة إلى غزة فحسب، وهو أمر لن تحتمله أو تقدم عليه المنظمة أو حركة فتح أبدا، إال إذا                    
تم التصالح والتفاهم مع 

  رابعا
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بل إن تداعيات حل السلطة على العـرب        ! وض، فكيف لهم أن يؤيدوا قرار حل السلطة جملة؟         
" الصراع العربي اإلسـرائيلي   "كبيرة؛ ألنها ستغير المعادلة الحالية التي يعتمدها العرب في إدارة            

تنشأ في المنطقة، والجميع يدرك أن استقرار أية معادلـة          ي أي معادلة جديدة س        
يقترن بتحوالت إقليمية مكلفة في العادة، ال يعتَقَد أن النظام العربي بصورته الراهنة قـادر علـى                  

عن الجانب الفلسطيني، ولن يدفعها لتغيير رأيها إال تغيير كبير يفرض حقـائق                

  حل السلطة

 بما قد ينشأ عن انسداد العملية السلمية، ألنها كثيرة، لكن من الواضـح أن وظيفـة الـسلطة                    

ت الذي تـسير فيـه                  

إن حل السلطة يتطلب إيجاد بدائل للوظائف التي كانت تقوم بها السلطة على األقل مـن ناحيـة رعايـة                    
مل في ظل السلطة الفلسطينية القائمة، ويـستفيد منهـا عـشرات            السكان الفلسطينيين؛ حيث وِلد جيل كا     

األلوف من الموظفين والسكان المحليين في مجاالت التعليم والصحة والبنى التحتية والخدمات وغيرهـا،              
وهذا يعني أن حل الـسلطة يتطلـب        . وتقوم باإلشراف على مؤسسات اجتماعية وإنمائية ومعيشية كثيرة       

دارة شؤون السكان في ظل االحتالل، ويتطلب تأمين أموال بديلة عـن تلـك التـي                إعادة إيجاد هياكل إل   
  .تؤمنها السلطة الحالية

  خامسا
إن قرار إنشاء السلطة يحظى برعاية عربية، وإن قرار حلها يتطلب دعما عربيا كبيرا، ماليـا ومعنويـا                  

بية أو دفع الفلـسطينيين نحـو       والعرب لم يستطيعوا ولو حتى اتخاذ قرار بسحب المبادرة العر         . وسياسيا
وقف التفا
ستكون 

من جهة،  )  مقابل السالم الكامل   67أرض  (يروت العربية   بصورة إجمالية، والتي باتت تستند إلى مبادرة ب       
  .وعلى استمرار العملية السلمية الفلسطينية اإلسرائيلية رسميا، من جهة أخرى

، ومن ثَم يجب على الطـرف الفلـسطيني         "عملية السالم "وحل السلطة يعني إعالن السلطة رسميا انتهاء        
والعربي أن يحدد موقعه ف

جديدة 
  .تحملها
  سادسا

، فضال عما ذُكر فإن مثل هذا القرار يتطلب وجود تفهم لهذه الخطوة من بعض األطراف الدولية النافـذة                 
وهذه األطراف السياسية يجتمع أكبرها في الرباعية الدولية التي ال تزال ترى في السلطة جهة صـالحة                 

ومخولة إلدارة التفاوض 
  .جديدة على أرض الواقع

  سابعا
ل مسؤولياتها كقوة احتالل فور حـل الـسلطة؛ فإضـافة           ليس من المتوقع أن تبادر إسرائيل طوعا لتحم       

للصعوبات الطبيعية التي سيواجهها هذا الخيار، فإن إسرائيل ستحاول أن تجعله مكلفا للفلسطينيين، مـن               
خالل إذكاء الخالفات بين الفلسطينيين، والتدخل المباشر على األرض باالحتالل واالعتقال وما إلى ذلك،              

د لقرار حل السلطة بوصفه قرارا بفتح المواجهة المباشرة مع المحتل، وربما يكون             وهذا يتطلب االستعدا  
  .إعالنا النتفاضة أخرى

البديل الممكن عن خيار 
بوصول المسار التفاوضي إلى االستيطان، فقد المس إحدى النقاط الحاسمة التي تنذر بصعوبة اسـتمرار               

وليس من المتوقع أن تتغير الشروط نحو األحسن، بما يـشي بـأن             العملية السلمية وفق الشروط الحالية،      
ورغم أنه ال يمكن الركون إلـى تـصورات         . العملية السلمية مرشحة لمزيد من االنتكاس وربما االنهيار       

محددة تنبي
ثرت كثيرا في مسارها الطويل نحو التأقلم مع مطالب العملية السلمية، وجـاء االنقـسام               الفلسطينية قد تأ  

الفلسطيني ما بين سلطتين متصارعتين، ليزيد من تفاقم هذه المشكلة، وذلك في الوق
  .المفاوضات نحو التأزم

 الظـروف الحاليـة، فـيمكن       وبالعودة لقراءة ما يجب أن يكون عليه دور السلطة الفلسطينية في ضوء           
التفاوض مع إسرائيل إلقامة دولـة      : اختصاره بأهم دورين أساسيين كانا قد نيطا بها عند إنشائها، أولهما          
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واستقراء للمعطيات الراهنة ضـمن المعادلـة الفلـسطينية والعربيـة            األساسيين،     

خيار يفرض التخفف من االعتماد المـالي المفـرط علـى الـدول              

  .جل

 تحـت االحـتالل         
يق واحد على تنفيذ البرنـامج       بإدارة عليا ومشتركة واحدة تنسق فيما بينها أو تعمل كفر          - دولة  

تستطيع المنظمة أن توجد                
 را للوصول إلى المنظمة التي ال تشكل حاليا إطارا جامعـا لكـل الحركـات                  

  .، وهي التي أنشأت أداة للتفاوض مع إسرائيل على أمل العبور إلى الدولة

اسية واقتـصادية    

فة السلطة القائمة أمر قابل للتحقق، بعد إيجاد تفاهم مرحلي بين القوى الفلسطينية وتحديدا مـا                 

________________  
  مصادر

دعم صمود الشعب الفلسطيني وإدارة شؤونه باتجاه إقامة الدولة         : ، وثانيهما 1967فلسطينية على أراضي    
  .المنشودة

وتحقيقا لهذين البندين
  :واألوضاع الدولية، فإن أقصى ما يمكن أن يحققه الفلسطينيون في الظرف الراهن

التركيز على تحقيق األهداف المبتغاة من حل السلطة والمشار إليها في البندين أعـاله، مـن خـالل                  . 1
ذلك بإطالق عملية إصالح متدرجة تضع في رأس أولوياتها إعـادة           التركيز على تغيير وظيفة السلطة، و     

بناء السلطة الفلسطينية بوصفها أداة الستعادة السيادة على األرض خدمة للبرنـامج الـوطني، والتقليـل                
بالمقابل، وبالتدرج، من واليتها على السكان بما يحمل إسرائيل المزيد من المسؤوليات التـي يجـب أن                 

وهذا ال.  قوة احتالل  تتحملها بوصفها 
المانحة، والسعي لمزيد من التحرير للقرار الفلسطيني من الضغوط الخارجية وااللتصاق أكثر بالنـشطاء              

  .والقيادات الميدانية
قوة الوظيفة الجديـدة    تفعيل عملية المصالحة بين حماس وحركة فتح بما يساعد على تعزيز صمود و            . 2

وهو األمر الذي يتطلب إطالق ورشة إصالح محددة        . للسلطة بانتظار إيجاد حلول جذرية لحالة االنقسام      
البنود للسلطة القائمة بشقيها في غزة والضفة باتجاه خدمة األهداف المتفق عليها وطنيا، على أن يكـون                 

حماس وفتح،  : نطاق مسؤولية كل من الطرفين    على رأس أولوياتها تصويب وظيفة السلطة التي تقع في          
وأن يسمح كل منهما للطرف اآلخر بمزيد من المشاركة في سلطته، كمدخل إلعادة بناء الثقـة بينهمـا،                  

وتهيئة إلطالق حوار وطني عا
تجاوز فكرة توحيد السلطتين إداريا في غزة والضفة في هذه المرحلة التي تتطلب استجابة فلـسطينية                . 3

ة، وتكثيف الجهود بدال من ذلك إلعداد برنامج وطني مرحلي قصير األجل يعالج النقـاط العاجلـة                 عاجل
واألساسية فقط، ويمثل الحد األدنى المتفق عليه بين الفصائل الفاعلة، على أن يكـون تعريـف مفهـوم                  

ا أليـة    أول البنود على جـدول أعمالـه اسـتباق         -وترسيم حدودها بما يخدم المشروع الوطني     -السلطة  
وفي هذا السياق من المهم التأكيد علـى  ". العملية السلمية"تداعيات قد تنشأ في هذا الصدد عن انسداد أفق     

خاصة وأن الحديث عن سلطة-أن ال شيء يمنع استمرار وجود سلطتين ولو مرحليا          
وليس عن

  .الوطني الذي يتم التفاهم عليه
على المدى البعيد واإلستراتيجي، ال يزال الفلسطينيون بحاجة إليجاد آلية دائمة السـتمرار الحـوار               . 4

الفلسطيني، وال زال الرهان قائما من الجميع على توسعة منظمة التحريـر لتـستمر بوصـفها الممثـل                  
ولكن إلى حين تحقق ذلك، سيحتاج الفلسطينيون إلى منبر يجمع كل           . عب الفلسطيني الشرعي والوحيد للش  

الفصائل والتوجهات يسمو على كل الخالفات مها كان نوعها أو بلغت حدتها، و
أداة لهذه الغاية، فتكون معب

الفلسطينية
  خالصة 

إن خيار حل السلطة خيار جذري سيغير المعادلة المحلية واإلقليمية والدولية التي استقر عليها الـصراع                
 سيالفلسطيني اإلسرائيلي، والصراع العربي اإلسرائيلي، كما سيترك تداعيات وتأثيرات        
وبالمقابل فإن قرارا   . واجتماعية على السكان الفلسطينيين، وهو ما ال تقدر عليه أية جهة فلسطينية بعينها            

بتغيير وظي
  .القرار وإيجاد البدائل المالئمة لهبين حماس وفتح، ليتحمال سويا تداعيات هذا 

ال
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  :تمدت الورقة على مصادر عدة، من ضمنها بعض المساهمات المشار إليها أدناه
أزمة الـسلطة   "ساهمة مكتوبة، وبوجه خاص في جزء              

ى مساهمة هاتفية لمناقشة التداعيات والب، إضافة إل"الفلسطينية والخيارات المتاحة

  . من مصادرها

79.

شق فـي   
  .  وإنهاء االنقسام الحاصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة 

  . جوة بين مواقف الطرفين

على عالقات الدول العربية الرسمية فيما بينها،               

نه ال يملك السيطرة على قطاع غزة ، حيث أن حركة حماس التي تحكم قبضتها                   

إلقامة الدولـة فـي عـام       " الخاصة"ار الحكومي ، وخطة سالم فياض            

 غزة بعد الخروج منه بهزيمـة عـسكرية     

يشكل رقما صعبا ال يمكن تجاوزه في القضية الفلسطينية لعدة عوامل ال يتيسر لنا                  

لتمثيل النسبي العتقادهـا    ربية وقطاع غزة بنظام ا          
ات قادمة ، وبذلك تخرج من الحكـم ،        

األمريكيـة  ( ارجيـة               

اع
 محسن صالح، باحث في الشؤون الفلسطينية، م-

  .دائل
 إبراهيم أبراش، وزير سابق في حكومة سالم فياض، مساهمة هاتفية تركزت على مناقشة التـداعيات                -

  .والبدائل
 مراسلو الجزيرة نت في فلسطين، مساهمات هاتفية، لتوثيق الخيارات والمعلومات-

  22/12/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  
  
  السيناريوهات والعقبات..المصالحة الفلسطينية  

  حمزة إسماعيل أبو شنب
سيلتقي وفدا حماس وفتح مجدداً في نهاية الشهر الحالي لمناقشة ملف المصالحة وتقديم حلـول للقـضايا                 

مالعالقة ، هذا اللقاء يأتي استمراراً لسلسلة لقاءات سابقة جمعت الوفدين في العاصمة السورية د              
محاولة  لرأب الصدع

بالرغم من التقدم الذي حصل في بداية لقاءات دمشق ، إال أن هذه اللقاءات لم تحرز حتى اآلن أي تقـدم                     
التعقيـدات قائمـةً    يذكر في القضايا الجوهرية ، فسرعان ما يتم التراجع عن النقاط المتفق عليها ، لتبقى                

، ولعل حوارات القاهرة كانت خير دليل على حجم الف رغم اللقاءات
  ماذا تريد فتح و وماذا تريد حماس من المصالحة ؟ 

كال الطرفين مقتنع بأن حالة االنقسام ال يمكن أن تستمر أمام السياسات اإلسرائيلية المتعنتة حيال القضية                
ية ، وكالهما يرى بأن الحالة الفلسطينية انعكست الفلسطين

  .  ولكن كالً منهما لديه أهدافه التي يرى بأنها األكثر صوابية للوصول إلى الحقوق الفلسطينية 
  :أهداف حركة فتح 

ت يشعر بالنقص أمـام اإلسـرائيليين   تعزيز موقف أبي مازن في المفاوضات المتعثرة ، فعباس با         .    1
دائمي التشكيك فيه ، كو

  " .الرئيس"على قطاع غزة تشكل انتقاصا كبيرا في هيبة وشرعية 
كة فتح ، التـي     كبح نفوذ سالم فياض في الضفة الغربية ، والتي أصبحت واضحة التأثير على حر             .    2

تعاني من تهميش لدورها في القر
  . خير دليل على ذلك النفوذ المدعوم غربيا وأمريكيا2011

  في قطاع- أو الحضور على األقل    –استعادة السيطرة   .    3
س ، وعدم ترك الساحة لحركة حماس ، فقطاع غزة على صـغر مـساحته مقارنـة                 على يد حركة حما   

بالضفة الغربية إال أنه 
  .ذكرها في هذه المقالة

إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الضفة الغ.    4
 بأن حماس سوف تخسر خسارة فادحة في أي انتخاب-حركة فتح –

  .من ذات الباب الذي دخلت منه
الحفاظ على اإلنجاز األمني في الضفة الغربيـة وتعزيـزه بالـضغوط الخ.    5

  .اس في األجهزة األمنيةالرافضة لمشاركة حم) واإلسرائيلية
سـالح  "سحب سالح كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، تحت شـعار               .    6

  ". واحد لسلطة واحدة
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  .اتاء انتخابات للمجلس الوطني في الشت

  .يز موقفها السياسي الرافض للمفاوضات والداعي للمقاومة بكافة أشكالها 

ورفض شروط الر          باعية لتغير قواعد اللعبـة فـي       ى العالم العربي الرسمي بشكل 

 ، حيث ترى حركة فتح بأن االنتخابـات وفـق           2006سه انتخابات عام        

لذا تشدد فتح في جميع الحـوارات       ,  لفتح 28 مقعداً مقابل    29 حصلت حماس على       

هذه النقطة على النقيض تماماً، فهي تدعم                

  .  ا تم التراجع عنها
لممثل الـشرعي والوحيـد للـشعب          

  .يها

بإسـرائيل ووقـف العمـل                

باجتياح الضفة الغربيـة إذا تـم                  

 مقتنعـة   -فـتح –، ألنها   " منظمة التحرير "احتواء حركة حماس وتحجيم دورها عبر إشراكها في         .    7
بصعوبة إجر

  :على صعيد حركة حماس فإن أهدافها المرجوة من المصالحة 
   .2006تعزيز تواجدها في الساحة السياسية الفلسطينية بعد فوزها في االنتخابات عام . 1
تعز. 2
  .حقة السلطة لها ووقف جميع أنشطتهااستعداد عافيتها في الضفة الغربية بعد مال. 3
مشاركة عناصرها في األجهزة األمنية في الضفة الغربية مما يعزز دورها في العمل المقـاوِم علـى        . 4

  . ساحة الضفة ، والتي تعتبرها حماس هي ساحة المواجهة األبرز مع االحتالل
أوسع، االنفتاح عل. 5

  .  المنطقة 
وبسبب التناقض الواضح بين األهداف التي يريدها كل طرف من المصالحة ، وفي ظل غيـاب الـدور                  
الفاعل للفصائل األخرى، تبرز عقبات داخلية وخارجية تؤثر على الحوار، من أهم العقبات الداخلية مـا                

  : يلي
العقبة في ملف المصالحة ، ألن البرامج السياسية تنعكس على أداء           األجهزة األمنية هي عقدة وليست      . 1

األجهزة على األرض ، فحركة فتح تعتبر أن التنسيق األمني من التزامات السلطة التي يجب أن تنفذها ،                  
في الوقت التي تعتبر فيه حماس هذا السلوك خيانة وطنية ، تهدف لضرب حركات المقاومة ، وحمايـة                  

  .أمن إسرائيل
القانون الذي أجريت على أسا.2

 هو الـسبب فـي خـسارتها        -) أفراد(دوائر   % 50و  ) قائمة(نسبي  % 50 -" المختلط"القانون القديم   
ول على  الفادحة وصعود حماس واكتساحها أغلبية مقاعد التشريعي، فنظام الدوائر مكن حماس من الحص            

، في حين كانت النتيجة شبه متـساوية فـي نظـام            66 مقعداً لحركة فتح من أصل       17 مقعداً مقابل    49
التمثيل النسبي، حيث

 تحظى حمـاس مـرة      واللقاءات على إجراء أي انتخابات قادمة وفق النظام النسبي لالنتخابات، حتى ال           
أخرى باألغلبية في المجلس التشريعي، أما حماس فرؤيتها في 

في اتجاه إبقاء القانون على حاله، وقد توصل الجانبان إلى تفاهمات بخصوص هـذه النقطـة ، ولكـن                   
سرعان م

فحركة فتح تعتبرها ا.. لعقباتمنظمة التحرير هي األخرى من ا     . 3
الفلسطيني في الداخل والخارج وال يمكن تجاوزها، في حين تعتبر حركة حماس المنظمة مترهلة ويجب               
إصالحها، وهي جزء من التمثيل الفلسطيني وليست الكل، وقراراتها ال تلزم أحداً، وبرنامجها يمثل فقـط                

من يشاركون ف
ما العقبات الخارجية التي تعيق إتمام المصالحة، فهي مصطنعة من عدة أطراف إسـرائيل، الواليـات                أ

  :  المتحدة، مصر، وجميعهم يصممون على نقاط محددة وهي
اعتراف حماس بشروط اللجنة الرباعية الداعية لنبذ العنف واالعتـراف . 1

  .المسلح
  .ات الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيلالتزام حماس باالتفاق. 2
عدم تولي حركة حماس أي مسؤولية أمنية رفيعة المستوى في قطاع غزة، وعـدم دمـج عناصـر                  . 3

الحركة في الضفة ضمن أية مهمة أمنية، وهذا المطلب هددت إسرائيل 
  .التوافق عليه
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إن أولوية األطراف الخارجية تنحصر في      ( بالقول  خصها         

نتخابات في الـضفة الغربيـة                 

ن يتم االتفاق على جميع الملفات العالقة وتأجيل التنفيـذ لحـين إجـراء االنتخابـات                

لـدى الكثيـرين مـن       بالقبول           
  .سلطة

هـا                  
ال يمكن أن توافق على مطالب حماس بتغيره في أي مرحلة انتقالية ، بسب

كومة وهذا الدعم هو الذي مازال يعطـي فـتح سـرواألمريكي في هذه المرحلة بتواجده في رئاسة الح       
ا في رئاسة السلطة ، في المقابل في ظل انسداد األفق الذي وصـلت إليـه عمليـة                   

 ، وأ23التسوية ، وبعد الحشد الجماهيري الذي جمعته حماس في مهرجان انطالقتها الـ             
رة شخصيات دولية رسمية فيها مثل رجب طيب أردوغان،          والتي من المتوقع زيا    -قوافل كسر الحصار    

تمرارها في السيطرة على قطاع غزة يشكل إزعاجـاً للحكومـة           نجاح تجربة حماس في الحكم  واس      . 4
أنها تعتبر حماس مشكلة أمنية تهدد األمن القومي المـصري، والثـاني وهـو              : المصرية لسببين، األول  

  .  أن حركة حماس هي امتداد لحركة اإلخوان المسلمين في مصر: األخطر
هذه العقبات سواء الداخلية منها أو الخارجية نل

مـا  .. ، ويبقي السؤال  )ضمان أمن إسرائيل ، بينما يحرص الطرف الداخلي على إنهاء المقاومة المسلحة           
الذي سيتمخض عنه اللقاء القادم؟ وهل سيكون األخير بين الطرفين؟ لإلجابة على هذا الـسؤال نطـرح                 

  : في نهاية المطاف بين الطرفينالسيناريوهات المتوقع حدوثهابعض 
هو االتفاق بين الطرفين على بنود المصالحة المتعلقـة بلجنـة االنتخابـات، منظمـة               : السيناريو األول 

التحرير، حكومة الوحدة، وتأجيل بحث الملف األمني إلى ما بعد إجراء اال
يد صياغة األجهزة األمنية على المعايير التي يتم تحديدها         وغزة، وبهذا يكون الفائز هو الذي يمكنه أن يع        

من قبل الطرفين خالل الحوارات واللقاءات، ولكن هذا السيناريو من الممكن أن ترفـضه مـصر ألنـه                  
وعليه ستضطر للتعامل مع األجهزة األمنية في قطاع غزة إلى حين إجراء االنتخابات، وهي ترفض أن                

  .تها حركة حماستتعامل مع أجهزة أمنية شكل
أ: السيناريو الثاني 

، ويـتم   "في األماكن التي يمكن أن تحدث فيها انتخابات       "التشريعية والرئاسية، وانتخابات المجلس الوطني      
 تم طرحه سابقاً ولكن العقبة في هذه الطرح         تشكيل مجلس تنسيقي بين حكومة غزة وحكومة الضفة، وهذا        

أنه سيعزز وجود حكومتين في الضفة وغزة، ومن السهل علـى أي طـرف منهمـا ال تعجبـه نتـائج                     
  .االنتخابات أن يرفضها ويعطلها، وبهذا تعود األمور إلى وضعها الراهن

فتح على دخـول حركـة      االستمرار في الحوار مع حماس دون تقدم، وتعويل حركة          : السيناريو الثالث   
حماس مواجهة جديدة مع االحتالل، أكثر شراسة وعنفا من سابقتها، ترضخ حماس بعدها لمطالب مصر               
بالتوقيع على الورقة المصرية كما هي دون تحفظ، وهذا األمر حاولته مصر إبان الحرب علـى غـزة                  

، وفشلت في ترويض حركة حماس، وهذا السيناريو يحظى2008/2009
رجاالت ال

هو محافظة حماس على تواصل االتصاالت مع فـتح وجميـع األطـراف المعنيـة               : السيناريو الرابع   
بالمصالحة ولكن دون التنازل عن شروطها سواء في الملف األمني أو ملف منظمة التحرير، وذلك مـن                 

ز استمرار وضع االنقسام في ظـل فـشل         خالل تعديل الورقة المصرية أو إضافة مالحق لها، وهذا يعز         
مشروع مفاوضات فتح في الضفة الغربية، وتسجيل إنجازات حكومة سالم فياض له شخصياً، وهذا سبب               
في تراجعها على المستوى الشعبي في الضفة، في الوقت الذي تشهد فيه حماس في قطاع غزة حمـالت                  

قفها في ظـل التراجـع الواضـح للتـأثير          لكسر الحصار مما يعزز صمودها في الحكم، وتمسكها بموا        
األمريكي في المنطقة، وفشل مشاريع أوباما في التسوية، وهذا هو أرجح السيناريوهات التي قد تكـون،                

  .وهو بقاء األحوال على ما هي عليه مع استمرار اللقاءات بين الجانبيين
  :الخالصة

 مفصلة بسبب االخـتالف فـي البـرامج         نرى أن الملف األمني يصعب كثيراً الوصول فيه إلى تفاهمات         
السياسية ، وبالرغم من انزعاج حركة فتح الواضح من سالم فياض رئيس الحكومة في الضفة، إال أن

ب ارتباط الـدعم األوروبـي                   
            

استمرارها ووجوده
مـام تواصـل      

  

            50 ص                                     2004:         العدد       24/12/2010 الجمعة :يخالتار



  

  

 
 

ل أن تضغط على حماس من أجل إتمـام المـصالحة              

80.

. ى هرتسيليا او على مطار بـن غوريـون        ت صواريخ عل        

ل حر  صبوب وبعدها ايضا تمثلت سياسة قيادة المنطقة الجنوبية بتنفيذ توغ              

ومـع ان   . على سيادة حماس على المنطقـة         

وبالفعل، اخذ حجم النار نحو قوات الجيش االسرائيلي ونحو االراضـي           .  بالعمل   

وقد بدأ هذا بارتفاع حجم النار، ال سيما قذائف الهاون، وقبـل           . 

في نظر المنظمة هذا هو الوقت لشد الحبل قليال فـي           .  اللواء تل روسو فال تزال ال تعرفها        

اضيفوا الى ذلك البيان االميركي عن فشل المفاوضات        . به

 فإن حركة حماس تعززت لديها القناعة أكثر بقوتها وستبقي تناور           -وتشيفس وشخصيات اعتبارية أخرى   
على وقف المالحقة لعناصرها في الضفة الغربية دون التفريط بسيطرتها على قطاع غزة ، وفي ظل هذه                 

ة الوحيدة التي تحاوالحالة تبقى مصر الدولة العربي    
  .وفق الشروط التي ال تقبلها الحركة ، أما بقية الدول فال تريد الخوض في غمار االنقسام الفلسطيني

  23/12/2010، موقع المسلم
  

  حماس تشد الحبل 
  اليكس فيشمان

لو أرادت حماس تحطيم االواني، لكانت اطلق
وهي تفحـص فقـط     . ولكن حماس ال تريد تحطيم االواني     . تحت تصرفها الوسائل والقدرات لعمل ذلك     

  .الحدود وتجرب طريقة لتحديد قواعد لعب جديدة
 مترا  150قبل اسبوعين دخلت دبابة مركفا تابعة للجيش االسرائيلي الى داخل قطاع غزة الى عمق نحو                

، ووقفت على موقع نـاري فـي        »منطقة امنية خاصة  «دار الحدود، في المنطقة التي تعرف بانها        عن ج 
فـضال  .  ثالثة اشهر كانت تحركات من هذا القبيل تتم بشكل اعتيادي          –حتى قبل شهرين    . منطقة مشرفة 

عن ذلك، قبل حملة رصاص م
وحماس بشكل عام ابتلعت االهانة،     . لقوات الجيش االسرائيلي الى داخل القطاع الغراض االمن الجاري        

  .وكانت اشتباكاتها مع القوات المتوغلة نادرة
قبل بضعة اشهر طلب الذراع العسكري لحماس من الذراع السياسي الدخول في مواجهة مـع الجـيش                 

 القطاع وذلك حفاظا االسرائيلي في كل مرة يدخل فيها الى      
حماس، التي ال تزال تحت تـأثير صـدمة رد الفعـل            . الطلب اقر، اال انه لم ينفذ اال بشكل جزئي جدا         

امـا  . العنيف من الجيش االسرائيلي في رصاص مصبوب، اختارت مرة اخرى التجلد وكـبح الجمـاح              
ات الجيش االسرائيلي فكانت من منظمات اخرى، بـل ان حمـاس            االعمال التي نفذت رغم ذلك ضد قو      

  .حاولت كبح جماحها هي ايضا
فقد ازالـت الـضغط عـن محافـل         . في منتصف تشرين الثاني، بدأت تلوح انعطافة في سلوك حماس         

المعارضة وسمحت لها
هنا فجر نفق، هناك اصيب نشطاء من الجهاد االسالمي او من           «: اسرائيل ردت بحذر  . ية يزداد الفلسطين

  .الجهاد العالمي ولكنها بقيت حذرة من اصابة رجال حماس
منذ بداية كانون االول، تالحظ اسـرائيل       . وصمد هذا الترتيب الى هذا الحد او ذاك حتى االسبوع االخير          

دود غزة ارتفاعا آخر في درجة حرارة ح     
اسبوعين استخدمت حماس وحدة خاصة اطلقت صاروخ كورنيت على دبابة المركفا التي دخلـت الـى                

: واتخذت حماس قرارا محسوبا بضرب الدبابة لتخلق بذلك مـستوى جديـدا يقـول             . المنطقة واصابتها 
وحتى في هذه المرحلة لم يتحدث في اسرائيل بعد عـن تغييـر             . »هنا بعد اليوم  الدبابات ال تدخل الى     «

  .السياسة حيال حماس
اللـواء  . فهو يقع في موعد قريب من موعد تغيير قائد المنطقـة الجنوبيـة            . توقيت التصعيد ليس صدفة   

مـن  امـا سياسـة     . المنصرف يوآف غالنت، الذي أملى سياسة عدوانية على نحو خاص، تعرفه حماس           
سيحل محله،

  .محاولة المالء قواعد لعب جديدة عليه
فضال عن ذلك، انتبهوا في حماس الى انه ليس فقط قائد منطقة جديد يوجد هنـا، بـل وايـضا رئـيس                      

نصاالركان يوجد على شفا االنتهاء من مهام م       
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السياسية وضغط هيالري كلينتون على اسرائيل في كل ما يتعلق بعبور البضائع والـ
 وستحصلون على فرضية حماس الن –والعسكرية في القطاع    

في حماس  . هة الوحيدة التي تنتج مقاومة حقيقية، عسكرية، حيال اسرائيل        الج: عودة الى مكانها الطبيعي   
 اسرائيل في وضعها السياسي الحالي ستتردد في ضرب قطاع غزة، وهذا ايضا سبب لمزيد                

  .ن الجرأة
وكانت هذه اشارة   . قبل يومين الول مرة بعد فترة طويلة جدا اصاب سالح الجو عن قصد رجال حماس              

.  لحماس بان اسرائيل ترى فيها، المسؤولة عن التصعيد وانها لن تقبل أي تغيير في قواعد اللعب                واضحة
  .فهل هذه االشارة تكفي؟ الجواب لدى حماس

  يديعوت احرونوت
 24/12/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
:كاريكاتير

سياسة االقتـصادية         
هذا هو بالضبط الـزمن المناسـب لهـا               

لل
يؤمنون بان

م

81.   
  

  
  24/12/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
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