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  لضفة إلى زوالفي ا" تحالف الشيطان"و.. ما التزمت" إسرائيل"ملتزمون بالتهدئة مع : الزهار .1
بإطالق سراح " فتح"، سلطة "طالب الدكتور محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة حماس: غزة

المختطفين السياسيين من الرجال والنساء في سجونها، محذرا من أن االحتالل لن يستطيع حمايتها من 
 . شعبنا عندما يهب غاضبا إزاء ممارساتها اإلجرامية

تضامنًا ) 12-24(في خان يونس الجمعة " حماس"ي نهاية مسيرات حاشدة نظمتها حركة وقال الزهار ف
تحالف الشيطان الذي يجري اليوم في الضفة الغربية على ضميرنا "إن : مع المختطفين في الضفة

ورجالنا ونسائنا وأطفالنا ومساجدنا ومؤسساتنا وجامعاتنا هو تحالف زائل، هكذا كان التاريخ وهكذا 
 ". ن المستقبلسيكو

 ". فالمستقبل لنا ولديننا.. ال مستقبل لكيان االحتالل الذي تحتمونه به: "بقوله" فتح"وتوجه إلى سلطة 
ألستم أنتم أصحاب : "وحذَّر تلك السلطة من غضبة الشعب، مذكرا بتجربة غزة، وتوجه إليهم بقوله

لمخابرات واالستخبارات والشرطة؟، ألم مشروع الفساد في الضفة؟، ألم تكونوا أنتم األمن الوقائي وا
تكونوا رعاة كل مفسدة في الوطن؟، أين أنتم وأين نحن؟، أال تتعظون؟، أال تتفكرون؟، أم على قلوب 

 ". غلف كقلوب حلفائكم الذين لعنهم اهللا بكفرهم؟
ك الجيش من المعتصم حر: "، وقال"حرائرنا كرامتنا وعزتنا"وشدد على أن تعذيب النساء عار، مؤكدا أن 

هل : "، متسائالً"أجل كرامة امرأة، أليس فيكم نخوة عندما تعذبون هؤالء الرجال والنساء واألطفال؟
 ". سينتخبونكم يوما؟، هل سيصوتون لكم يوما؟، هل سيرحمونكم يوما؟

لضفة إن كنا رحمناكم في غزة هنا، فإن تكرار التجربة في ا: "وأضاف متوجها بقوله إلى ميليشيا عباس
 ". تعني أنه ال مجال لكم في الضفة بين الشرفاء

واعتبر أن السجن هو مسجد المقاومين، مشددا على أن مقاومة الظلم ومقاومة االحتالل والمتحالفين مع 
 . االحتالل أمر واجب، ومحذرا تلك المليشيا من أنها تغامر بمستقبلها عندما تنفذ أجندة االحتالل

أمعاؤكم الفارغة ستنتصر على كروشهم .. أيها اإلخوة األحباب: "ربين بقولهوتوجه للمختطفين المض
 ". آالمكم ستنتصر على معذبيكم كما انتصرنا هنا.. الممتلئة بالمال الحرام

وبشر المختطفين في سجون عباس بأنهم سيخرجون كما خرج النبي يوسف عليه السالم من سجنه بإذن 
 . اهللا

أنتم الدماء .. إلى إخواننا في ضفة فلسطين الشرقية أنتم منا في العيون: "ولهوتوجه إلى أهالي الضفة بق
أنتم من انتقم للشهيد يحيى عياش، وأنتم من سيكتب اهللا على .. من أجلكم ينبض القلب.. التي في عروقنا

مامكم أنتم اآلن في السجون، كما كنا قبلكم في السجون، وها نحن نقف أ.. أيديكم تحرير المسجد األقصى
لنقول إن الذي مورس عليكم مورس علينا، وإن ما فعلوه معكم فعلوه معنا، اليوم نحن أصحاب األرض 

 ". وأصحاب التاريخ
أيادينا مفتوحة، وقلوبنا صادقة لوحدة صادقة لفلسطين كل فلسطين، ال نمد أيدينا لأليدي : "وقال الزهار

 ". يادات العدو الصهيونيالتي احتضنت واحتضنتها ق.. التي لوثت بدماء شعبنا
قلوبنا مفتوحة لكل الشرفاء في كل مكان، وخاصة هنا في قطاع غزة الذين يعرفون كيف : "وأضاف

 ". نعاملهم ويستطيعون أن يقارنوا بين ما يجري هنا وما يجري في الضفة الغربية
أعلن التزامنا : "، مضيفًاإلى ذلك، قال الزهار إن حركته ملتزمة بالتهدئة مع االحتالل ما التزم هو بذلك

بالتهدئة مع االحتالل من واقع القوة واالستعداد والتضحيات، طالما التزم بها االحتالل، وهي ليست دليل 
 ". ضعف، بل قوة

ملتزمون بتهدئة وضبط النفس إذا أوقف االحتالل االغتياالت ورفع الحصار، ليس على "وأشار إلى أنهم 
 ". ، وإنما على قاعدة ما نريده نحن ونقررنمط خارطة طريق الذل والهوان
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هو ما نريده "وشدد على أن الذي يقرر في صفقة التبادل ليست الحكومة الصهيونية ورام اهللا، وإنما 
 ". نحن، وما نتفق عليه، وهي مرحلة لن تتوقف بإذن اهللا

  24/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  ور التوقيع على وثيقة المصالحة مستقلين فحكومةجاهزون لتشكيل  :عباس .2
 أكد الرئيس محمود عباس أن الشعب الفلسطيني يقع تحت غمة االحتالل الذي سنتعامل معه :بيت لحم

  .بكل الوسائل السلمية المتاحة، وغمة االنقسام الذي نريد أن ينتهي
يالد المجيد في وأضاف خالل لقائه، مساء الجمعة، وفد مسيحيي غزة المشارك في احتفاالت أعياد الم

نحن اشتقنا ألهل غزة وافتقدناهم، نتمنى أن نلتقي بكم منذ زمن، وإن شاء اهللا نلتقي في غزة 'بيت لحم 
  .'في اقرب فرصة

إلى أنه مهما كانت الخالفات لن تؤدي إلى الفرقة ألنها في النهاية هي خالفات بين أفراد الشعب 'وأشار 
 يلغي اآلخر، وأن ينفيه، هم موجودون وكلنا موجودين، وال بد أن الفلسطيني الواحد، وال احد يستطيع أن

  'اختلفنا كثيرا، ولكن ال بد أن نلتقي.. نعيش على هذه األرض المقدسة
هذا االحتالل نتعامل معه بكل الوسائل السلمية المتاحة، وليس لدينا وسائل أخرى وال نريدها، ولكن 'وقال 

يين قائم على الشرعية الدولية، ونريد دولة فلسطينية وعاصمتها فعال نريد أن نجد حال مع اإلسرائيل
القدس، دولة جناحيها الضفة وغزة ورابط جغرافي بينهما وهذا كله مكتوب في االتفاقيات الموقعة بيننا 

  .'وبين اإلسرائيليين، وعند ذلك نحن مستعدين للسالم لنعيش معهم بأمن واستقرار
نفذ، ونحن فعال لسنا متعنتين وال نطالب أكثر من حقنا، وكل الذي نريده هو لكن اآلن ال نجد الم.. 'وتابع 

  .'تطبيق الشرعية الدولية، لذلك ال بد أن يأتي الوقت ليقتنع الطرف اإلسرائيلي بذلك
انتم '، وخاطب أعضاء الوفد المسيحي الغزي 'ان العالم كله معنا'وشدد الرئيس، بهذا الخصوص، على 

ي تعترف بالدولة الفلسطينية كالبرازيل واالرجنتين واالكوادور وغيرها، وهذه الدول تسمعون بالدول الت
أيضا أوروبا كلها دون استثناء، وروسيا، 'وتابع . 'تعترف بنا حبا بالسالم وهم يريدون دعم السالم

 مثل والصين، والهند، وباكستان، واليابان، وكندا، وحتى أميركا، وكذلك الجاليات اليهودية بالخارج
ونحن التقينا بها وتناقشنا معها وخرجنا متفقين، وكذلك اإلسرائيليون هنا يأتون ألينا، وقبل فترة ' ايباك'

 إسرائيليا يمثلون كل األحزاب اإلسرائيلية، كالليكود، وكاديما، وشاس، والعمل، وأيضا 120جاءنا حوالي 
للقاء انعكس على الصحافة اإلسرائيلية وهذا ا.. جنراالت إسرائيليين واساتذه، وخرجوا متفقين معنا

لذلك عندما أقول أن كل العالم معنا ال أكون مبالغا، ولكن تبقى الحكومة . وأصبح الكل ينتقد نتنياهو
اإلسرائيلية ورئيسها الذي ال بد أن يقتنع في النهاية بأن السالم أهم من االستيطان، وأهم من الحكومة 

هو أهم من كل شيء، ألنه لألجيال القادمة ونحن نصنع السالم من أجل واالئتالف الحكومي، ألن السالم 
  .'أطفالنا وأحفادنا، وأطفالهم وأحفادهم هم، ولن نترك فرصة إال وسنستغلها حتى نصل إلى السالم

محمود الزهار المتعلقة برغبة حركته في صيانة الهدنة مع إسرائيل متمنياً . لرئيس بتصريحات داورحب 
  .اس بالهدنة في كل مكان وبالذات في الضفة الغربية أن تلتزم حم

نحن وقعنا على الوثيقة المصرية وكنا ': وبالنسبة للمصالحة، قال الرئيس في معرض لقائه بمسيحيي غزة
نأمل أن توقع عليها حماس لكن إلى حد اآلن ما زالوا يرفضون التوقيع عليها، وقد جرت حوارات في 

 لماذا يرفضون التوقيع على الوثيقة المصرية التي هي بالنهاية ليست مقدسة، أماكن مختلفة ولكن ال ادري
ولكن على األقل هي تشكل أرضية للتفاهم، ونحن نؤكد انه في الوقت الذي يوقعون فيه على الوثيقة 
المصرية نحن جاهزون للذهاب من أجل تشكيل حكومة مستقلين، وإعادة بناء غزة، ونحن نعلم مدى 

قلوبنا تندمي ونحن نسمع ونرى مدى ..  لحق بغزة جراء العدوان والحصار والمعاناة الدمار الذي
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صعوبة الوضع في غزة، البيوت التي دمرت خالل العدوان ال تزال مدمرة ونحن نريدها أن تعمر، 
  .'وكذلك أن تعمر المدارس والمستشفيات، وإن شاء اهللا يوقعوا وان نذهب للمصالحة

بل نتنياهو بالتوقيع على الشرعية الدولية وخطة خارطة الطريق او على البيان كذلك أن يق.. 'وتابع 
األوروبي الذي صدر مؤخرا والذي نحن موافقون عليه، بل نحن موافقون على المشروع الذي جائنا من 

  .'اليهودية في أميركا، وقلت لهم هذا المشروع أنا موافق عليه للسالم' جي ستريت'منظمة 
كذلك ما قدمه االميركان في البداية من خالل وزيرة الخارجية األميركية السابقة رايس 'س واستطرد الرئي

 مع تعديالت طفيفة، وفي موضوع األمن أن يكون هناك طرف ثالث وان ال يكون 67حول حدود العام 
 ولكن فقط تعالوا للسالم،.. هناك وجود لإلسرائيليين على األرض الفلسطينية، نحن موافقون عليه كذلك

  .'نحن لن نيأس واألمل سيبقى
اليوم التقيناكم في بيت لحم وغدا سنلتقيكم في ': واختتم الرئيس كلمته مخاطبا وفد مسيحيي غزة بالقول

  .'غزة إنشاء اهللا
وشارك في اللقاء الذي جمع الرئيس بوفد مسيحيي غزة، أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، ووزير 

  .زياد البندك. المالكي، ومستشار الرئيس لشؤن العالقات المسيحية دالشؤون الخارجية رياض 
 25/12/2010وكالة سما اإلخبارية، 

  
   في حكومته وزاريلتعديلهنية يبدأ مشاورات  .3

قرر رئيس الحكومة المقاله بقطاع غزة إسماعيل هنية إجراء تعديل : جمال جمال -القدس المحتلة 
ل لجنة خاصة لاللتقاء بالفصائل والشخصيات الوطنية كي تعرض وزاري في الحكومة الفلسطينية، وشك

وكلف هنية وفق بيان للناطق باسم الحكومة طاهر النونو . عليهم المشاركة في التشكيلة الحكومية الجديدة
أمس كال من النائب الدكتور خليل الحية برئاسة اللجنة التي تضم في عضويتها كل من النائب الدكتور 

وبين النونو أن اللجنة . قر ، والدكتور يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراءإسماعيل االش
 والشخصيات الوطنية واإلسالميةستبدأ خالل األسبوع الجاري عملها بااللتقاء بالفصائل الوطنية 

  .واالعتبارية
  25/12/2010الدستور، عمان، 

  
  1967ن على حدود كوادور بدولة فلسطياإلعباس يرحب باعتراف : وكالة وفا .4

رحب الرئيس محمود عباس مساء امس باعتراف جمهورية اإلكوادور، بالدولة :  وفا–رام اهللا، كيتو 
وأشاد الرئيس بالعالقات الثنائية التي تربط فلسطين وشعبها  .1967الفلسطينية على حدود العام 

الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني باإلكوادور، مثمنا مواقف هذا البلد الصديق الداعمة للحقوق الوطنية 
  .1967في إقامة دولته المستقلة على حدود 

وكان الرئيس محمود عباس قد هاتف نظيره اإلكوادوري رفاييل كوريا، ووضعه في صورة تطورات 
األوضاع وعملية السالم المتعثرة بسبب التعنت اإلسرائيلي، كما تطرق الرئيسان خالل االتصال إلى 

  .1967دور بالدولة الفلسطينية على حدود العام اعتراف اإلكوا
وأكد الرئيس اإلكوادوري وقوف بالده إلى جانب النضال العادل للشعب الفلسطيني وخاصة حقه في 

  .تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة
وأفادت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها بأن الرئيس اإلكوادوري رفاييل كوريا وقع مساء امس 

  .1967مرسوم الرئاسي الخاص باعتراف بالده بدولة فلسطين على حدود العام ال
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إن جهودها مستمرة في قارة أميركا الجنوبية ومن خالل سفراء فلسطين هناك 'وقالت الوزارة في بيانها 

  .1967لحشد القدر األكبر من االعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود العام 
  25/12/2010 ،)االراضي المحتلة(القدس 

  
   قرار تأكيد عدم شرعية االستيطانمشروععريقات يدعو إلى دعم  .5

صائب . ، رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض د'فتح' دعا عضو اللجنة المركزية لحركة :وفا –أريحا 
عريقات، دول روسيا، وبريطانيا، وفرنسا، إلى دعم مشروع القرار الذي ستطرحه منظمة التحرير 

  .ى مجلس األمن خالل األيام القادمة، لتأكيد عدم شرعية االستيطان اإلسرائيليالفلسطينية، عل
وأكد عريقات خالل لقائه القنصلين الفرنسي العام في القدس فريدريك ديساغنيوس، والبريطاني السير 
فنسنت فين، وممثل روسيا لدى السلطة اليكساندر روداكوف، كل على حده، أن إصدار هكذا قرار من 

  .األمن سيساهم في الحفاظ على عملية السالم، ومبدأ الدولتينمجلس 
وشدد أن الحكومة اإلسرائيلية تتحمل وحدها مسؤولية انهيار محادثات السالم، بإفشالها للجهود األميركية 
لوقف االستيطان، مشيرا إلى أن البحث عن قنوات خلفية وثانوية واتهام الرئيس محمود عباس بعرقلة 

، ليست سوى أساليب خداع مارستها الحكومات اإلسرائيلية إللقاء اللوم على الجانب مساعي السالم
الفلسطيني وشرخ اإلجماع الفلسطيني حول وجوب وقف كافة النشاطات االستيطانية وبما يشمل القدس 

  .الشرقية المحتلة
ة الكاملة عن فشل كان على اإلدارة األميركية أن تحمل الحكومة اإلسرائيلية المسؤولي: وقال عريقات

مساعيها إلبقاء المحادثات المباشرة، بدالً من أن توجه انتقادات لمساعي منظمة التحرير الفلسطينية 
الستصدار قرار من مجلس األمن يؤكد عدم شرعية االستيطان اإلسرائيلي وبأنه ال يخلق حق وال ينشأ 

 1967األراضي العربية المحتلة منذ عام  على كافة 1949التزام وعلى انطباق ميثاق جنيف الرابع لعام 
  .وعلى رأسها القدس الشرقية

وأوضح عريقات أن الحكومة اإلسرائيلية ومنذ شهر أيلول الماضي تقوم ببناء أكثر من ثالثة آالف وحدة 
 مواطناً، وهدمت 302 فلسطينياً وجرحت 29استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وأنها قتلت 

  . اقتحاماً لمناطق السلطة الفلسطينية1591 فلسطينياً وقامت بـ813 واعتقلت  منزال40ً
 منطقة في الضفة الغربية بما فيها 19ولفت إلى أنها تواصل أعمال البناء في جدار التوسع والضم في 

بيت جاال والولجة، وعابود، وبلعين، والعيزرية، وجيوس، وترقوميا، وبيت حنينا، وواصلت فرض 
من أبناء % 80من سكانه يعيشون تحت خط الفقر، و% 65ظالم على قطاع غزة الذي أصبح حصارها 

  .شعبنا يعيشون على معونات ومساعدات المنظمات الدولية
  24/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   حول استعادة غزة محاولة للعبث بالساحة الداخليةاألحمدتصريحات : حكومة هنية .6

عزام األحمد، حول قدرة فتح على استعادة قطـاع  " فتح"ثارت تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة  أ
غزة بالقوة، موجة من االنتقادات في األوساط الرسمية والفصائلية في القطاع، محملين حركة فتح تبعات               

  . عقد تنجم عن محاوالت العبث في الساحة الداخلية للقطا" أعمال فوضوية"ونتائج أي 
إن تصريحات األحمد تؤكد استمرار محـاوالت فـتح         :" وقالت وزارة الداخلية واألمن الوطني في غزة      

. ، موضحةً أن أجهزتها األمنية ستالحق المتمردين وسـتقدمهم للعدالـة          "للعبث بالساحة الداخلية في غزة    
ل فوضوية في قطاع    ، حركة فتح مسؤولية أي أعما     2010-12-24وحملت الداخلية في بيان لها، الجمعة       

  . غزة ونتائجها
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ورأت في تصريحات األحمد تأكيداً لما كشفته وثائق ويكيليكس من أقوال المسؤول األمنـي اإلسـرائيلي                
يوفال ديسكن أن فتح طلبت من جيش االحتالل القضاء على حماس وجناحها العسكري كتائب القسام في                

  . 2007خضم أحداث حزيران 
 كما فشلت كل محاوالتهم السابقة برهانهم على االحتالل، وخاصة ما قامت بـه فـتح                :"وتابع البيان قائالً  

بتعاونها المباشر مع االحتالل في الحرب على غزة كما أكدته تحقيقاتنا ووثائق ويكيليكس فإنهم هذه المرة                
  ". سيكونون أفشل

  24/12/2010فلسطين اون الين،
  

  عيد سيارة أسلحة لوحدة اغتياالت إسرائيلية السلطة تاالحتالل مع بفضل التنسيق األمني .7
أعادت قوة أمنية فلسطينية تتبع السلطة سيارة جيب عسكرية لوحدة           :وكاالت-محمد جمال -القدس المحتلة 

محملة باألسلحة كانت قد سرقت منذ أيام عندما كانت تقـف بـشارع             ) المستعربين–االغتياالت  (مختارة  
إنه بفضل عمل سريع ومشترك لشرطة      : "ات العسكرية اإلسرائيلية  وقالت المخابر  .سامت شمالي تل أبيب   

تل أبيب والجيش اإلسرائيلي أعيدت السيارة من أراضي السلطة الفلسطينية مع اللصوص الخمسة بفضل              
   .التنسيق األمني مع السلطة بقيادة محمود عباس وسالم فياض

 تقرير من ضابط الجيش اإلسرائيلي عن       ليلة الثالثاء الماضي وصل   ):"يديعوت أحرونوت (وقالت صحيفة   
وفيها قنابل وأسلحة وغاز وسكاكين، سرقت قرب شارع يهودا         " الندروفر"سيارة جيب عسكرية من نوع      

وبعد وقت قليل علم أن الـسيارة        .همكابي في تل أبيب وبدأت الشرطة في التحقيق وكذا سلطات الجيش          
ما أن علـم    :"ومضت الصحيفة تقول بلسان ضابط كبير      .نقلت دون مشكلة إلى مناطق السلطة الفلسطينية      

وأول أمس اعتقـل    .الجيش واإلدارة المدنية إلى نظرائهم بالسلطة      األمر حتى توجهت شرطة لواء شاي،     
وفي السلطة حققوا مع الخمسة، وهم فلسطينيين من القدس من سـكان            . خمسة من القدس ومعهم السيارة    

وبعد انتهاء التحقيق معهم نقلتهم أجهزة امن الـسلطة         .ا على الجيب  الثوري وهؤالء اعترفوا بأنهم استولو    
حيث كان ينتظرهم   ) بيت ايل العسكري اإلسرائيلي   (–الفلسطينية برام اهللا مع السيارة إلى حاجز قرية بيتين        
   .شرطة تل أبيب والمخابرات العسكرية اإلسرائيلية

  25/12/2010الشرق، الدوحة، 
  

  استثناء أميركا يؤيد مشروع القرار ضد االستيطان باألمنمجلس : رياض منصور .8
انتقدت الواليات المتحدة إصرار السلطة الفلسطينية على طرح مشروع قرار يـدين            : علي الصالح  -لندن

  .البناء االستيطاني على مجلس األمن الدولي
تور رياض منصور   وقال الدك . لكن الجانب الفلسطيني ال يزال يبذل الجهود إلقناع واشنطن بتغيير موقفها          

ـ      14إن  «: ، أمس »الشرق األوسط «لـ  حتى اآلن يؤيدون القـرار      15 عضوا من أعضاء مجلس األمن ال
ويدعمونه، وال نزال نبذل جهودا لدى األميركيين لدعم هذا المشروع، خاصة أنه ينسجم مـع مـواقفهم                 

الفلسطيني في الموضـوع    لكن ما يخيف الجانب     . »بشأن االستيطان حتى تكون المصادقة عليه باإلجماع      
  .»واشنطن ال تريد لمجلس األمن أن يدخل على خط عملية السالم«هو أن 

ـ     إن المجموعـة   : ، في تصريحات نُشرت األسـبوع الماضـي       »الشرق األوسط «كان منصور قد قال ل
ة العربية متفقة فيما بينها على عدم طرح الموضوع على مجلس األمن للتصويت عليه إال بعد انتهاء فتر                

الحالي، وتسليم مهامه إلى دولـة البوسـنة        ) كانون األول (الرئاسة األميركية للمجلس في أواخر ديسمبر       
إن هناك أصواتا في المجموعة العربية ال تريد أن تستخدم واشـنطن حـق              «: وقال منصور . والهرسك
  .»وهي في رئاسة المجلس) الفيتو(النقض 
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 النهائية السفراء العرب لدى األمم المتحدة في اجتماع عقد          ويفيد مشروع القرار، الذي اتفق على صيغته      
يوم االثنين الماضي، بأن إجراءات البناء االستيطانية اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة، بمـا              
فيها القدس الشرقية، هي إجراءات غير قانونية وتشكل العقبة الرئيسية في طريق السالم على أساس حل                

  .الدولتين
  25/12/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
   غير القانوني في األراضي الحكوميةبالتصرفحكومة فياض تتهم حماس  .9

قال الدكتور غسان الخطيب الناطق بلسان حكومة الدكتور سـالم فيـاض إن مـا               : صالح النعامي : غزة
فتح المجال أمام   أقدمت عليه حكومة حماس في غزة بعد قرار حكومة غزة المقالة برئاسة إسماعيل هنية               

منـاف للقـانون الـذي       »غير قانونية «بيع هذه األرضي لألهالي، وهي خطوة اعتبرتها حكومة رام اهللا           
يعطي رئيس السلطة وحده الحق في إصدار القرارات بشأن األراضي العامة بناء على توصيات لجـان                

  .وزارية مختصة
ـ    تشكيل لجنة وزارية مختـصة تبحـث        عادة يتم «: أضاف الخطيب » الشرق األوسط «وفي تصريحات ل

سبل التصرف في األراضي العامة بناء على اعتبارات المصلحة العامة، وتتقدم هذه اللجنـة بتوصـيات                
للرئيس التخاذ القرارات المناسبة بشأن التصرف في هذه األراضي سواء على سبيل تخصيـصها لبنـاء                

ح أن التصرف في األراضي العامة يتم بناء        وأوض. »المدارس أو للمواصالت أو غيرها من المستلزمات      
السلطة أقرت المخطط المكاني لقطاع غزة قبل سيطرة حمـاس          «، مشيرا إلى أن     »مخطط مكاني «على  
وأوضح الخطيب أن السلطة ترفض مناقشة المسوغات التي تقـدمها حكومـة حمـاس لتبريـر                . »عليه

جوز لها التصرف في هذه األرض على اعتبار        تصرفها في األراضي العامة، ألنه من ناحية قانونية ال ي         
  .أن هذا حق يخص رئيس السلطة

من ناحيته، رفض إبراهيم رضوان رئيس سلطة األراضي في حكومة غزة تصريحات الخطيب، مـشددا               
وفـي  . على أن ما تقوم به حكومته ينسجم مع القانون ويتم وفق أقـصى درجـات الـشفافية والنزاهـة           

ـ  ، قال رضوان إن المجلس التشريعي الذي كان قائمـا قبـل االنتخابـات       »الشرق األوسط «تصريحات ل
. الذي يعطي الرئيس صالحية التصرف فـي األراضـي        » لطة األراضي «األخيرة، رد مشروع قانون     

لكن حتى لو افترضنا أن القانون يمنح الرئيس حق التصرف في هذه األراضي، فإن محمـود                «: وأضاف
د انتهاء واليته القانونية كرئيس، وبالتالي، لم يعد ذا عالقة بهذا النوع مـن         عباس لم يعد رئيسا للسلطة بع     

، مؤكدا أنه ليس بوسع حكومته الوقوف مكتوفة األيدي أمام الحاجة الماسة للبناء بسبب الزيـادة                »القضايا
 ألف وحدة سكنية لتغطيـة العجـز فـي الـشقق       100السكانية، مشيرا إلى أن قطاع غزة في حاجة إلى          

سكنية، وأن فتح المجال أمام بيع األراضي الحكومية بشكل شفاف ونزيه يقطع الطريق على األشخاص               ال
  .الذين يتعدون عليها

ورفض رضوان بشدة ما يتردد عن أن التصرف في األراضي العامة يتم بناء على اعتبارات فئوية، نافيا                 
  .ر القيمةبذلك ما تردده حركة فتح من أن األراضي تباع لعناصر حماس بعش

وأشار رضوان إلى أن البت في مصير األراضي الحكومية يتم عبر ثالث مراحل، إحـداها لجنـة مـن                   
الخبراء تقدم توصياتها بشأن األراضي الحكومية للجنة وزارية من الوزارات ذات العالقة، التي تـدرس               

. صـيات أو يرفـضها    هذه التوصيات، وتقدم بدورها توصيات لمجلس الوزراء الذي يمكن أن يقبل التو           
ونفى رضوان أن يكون مجلس الوزراء المقال يستند ألي اعتبار سياسي أو تنظيمي عند البت في مصير                 

وفي المقابل، اتهم رضوان السلطة الفلسطينية بأنها قامت قبـل مواجهـات يونيـو              . األراضي الحكومية 
ضي بـشكل غيـر نزيـه        التي أفضت لسيطرة حماس على قطاع غزة، بتوزيع األرا         2007) حزيران(
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وأوضح أن حكومته تحترم المخطط المكاني الذي أقرته السلطة وستعمل          . والعتبارات تنظيمية وشخصية  
  .على أساسه

إن مـن حـق الحكومـة القائمـة         » مركز الميزان لحقوق اإلنسان   «من ناحيته، قال عصام يونس مدير       
 في غزة التي تعتبر أكثر مناطق العـالم         التصرف في األراضي العامة لمواجهة مشكلة االزدحام السكاني       

وفـي تـصريحات    . كثافة سكانية، مستدركا أنه يتوجب التعاطي بأقصى درجات الحذر مع هذه القضية           
، شدد يونس على أن قضية األراضي العامة من القضايا بالغة الحساسية والخطورة             »الشرق األوسط «لـ

عيدا عن الحسابات غير الموضوعية من قبل حكـومتي         التي يتوجب التعامل معها بحذر وشفافية مطلقة، ب       
واقترح يونس أن يتم تشكيل لجنة يشارك فيها ممثلو حكومة غزة وشخـصيات مـستقلة               . رام اهللا وغزة  

  .نزيهة وذات اختصاص للبت في مصير األراضي الحكومية وفق متطلبات المجتمع
  25/12/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
  أو السلطة أن تستعين باالحتالل لحل تناقض داخلي" فتح"ـال يمكن ل: سعيد ابو علي .10

سعيد أبو علي، اليوم الجمعة، أن األجهزة األمنية قادرة على          . أكد وزير الداخلية د   :  محمود خلوف  -وفا
ضبط األمن والنظام على جميع أراضي الضفة الغربية، وأنها مستعدة تماما الستالم أية منطقة ينـسحب                

  .االحتالل منها
في القاهرة عقب مشاركته في اجتماع مجلس وزراء الداخلية والعدل          ' وفا'فض أبو علي في حديث مع       ور

العناصر األمنية المحسوبة على حركة فتح      'نقال عن وثيقة أميركية بأن      ' ويكليكس'العرب، ما ذكره موقع     
  .'2007تنسق مع المخابرات اإلسرائيلية من أجل تسليم عناصر من حركة حماس عام 

هذه المعلومات تتنافى تماما مع ما نشره الموقع ذاته حول براءة السلطة الوطنية وحركة فـتح                : وأضاف
والشقيقة مصر مما ادعاه البعض في السابق حول وجود تواطؤ وتحريض من قبل هذه األطـراف فـي                  

  .م2009، وكانون ثان 2008العدوان اإلسرائيلي على غزة في كانون األول عام 
نه ال يمكن أن نثق بالمعلومات التي مصدرها إسرائيل، وال يمكن أن تستعين حركة فـتح أو                 وأشار إلى أ  

  .السلطة الوطنية باألجنبي وبقوات االحتالل لحل تناقض داخلي
وشدد على أن السلطة الوطنية نفذت كل ما طلب منها في البند األول من خطة خارطة الطريق، وأن من                   

اإلسرائيلي، بمواصـلة االسـتيطان، واقتحامـات المـدن والتجمعـات           تنصل من التزاماته هو الجانب      
  .الفلسطينية، ونشر الحواجز، وغير ذلك

وحول أزمة الملف األمني الذي تستخدمه حماس ذريعة لعدم توقيع اتفاق المصالحة مع حركة فتح، قـال                 
عدة حماية المشروع   من المهم أن يحرص الجميع على تحقيق المصالحة والوفاق على قا          ': وزير الداخلية 

الوطني، وتوحيد صفوف شعبنا لتجسيد حلمه وتطلعه وحقوقه الوطنية إلنهاء االحـتالل وبنـاء دولتـه                
  .'المستقلة وعاصمته القدس

الجهود مستمرة إلنهاء االنقالب في غزة وتداعياته وانعكاساته، والمدخل المتاح للجميـع هـو              : وأضاف
موجب ما اتفقت عليه الفصائل الفلـسطينية المتحـاورة، وهـذه           وثيقة المصالحة المصرية التي صيغت ب     

  .الورقة وقعت عليها حركة فتح ومازالت بانتظار أن توقع عليها حركة حماس
وأوضح أن ما حدث من مساس خطير بالوحدة الوطنية عبر االنقالب وتوظيف السالح فـي العالقـات                 

  .لمت بشعبناالداخلية هو أمر استثنائي وشكل سابقة خطيرة وكارثة أ
بعد انقالب حماس في غزة وضعنا حدا للعبث بأمن المواطنين وفوضى السالح، ألنه ال يمكن بناء                ': وقال

سلطة بمفهوم التحول إلى دولة في ظل فوضى السالح، وهذا أمر بديهي وغاية الـسلطة وشـرط مـن                   
 النظـام الـسياسي بـأدوات    شروط قيام هذه السلطة في أي مكان في الدنيا احتكار السلطات المنبثقة عن     

  .'الضغط بما فيها السالح
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هذا ما سعت إليه السلطة بتحقيق وحدانية السالح الشرعي وتعددية سياسية فال يمكن أن يستقر               ': وأضاف
حال شعبنا بفوضى السالح واستخدامه ألجندات وغايات حزبية فئوية، ألن من شـأن ذلـك أن يـضر                  

  .بالمصالح الفلسطينية
  24/12/2010، )وفا(ء والمعلومات الفلسطينية وكالة األنبا

 
   المضربين عن الطعام والسلطة بتنفيذ قرار اإلفراج عنهمالمختطفينتفاهم بين : عبد الرازق .11

أكد النائب اإلسالمي الدكتور عمر عبد الرازق، أن المختطفين المضربين عن الطعام في سجون              : رام اهللا 
ط تلك السلطة، يقضي باإلفراج عنهم في موعد أقـصاه شـهر            ، توصلوا إلى تفاهم مع ضبا     "فتح"سلطة  

  .واحد، وهو ما دفعهم إلى الموافقة على تناول الحليب إلى جانب الماء والملح
ـ ) 12-24(وقال عبد الرازق في تصريحٍ خاصٍ اليوم الجمعـة     إن " المركـز الفلـسطيني لإلعـالم   "لـ

قواسمي، ومهند نيروخ، ومحمد العويوي، الذين تم       المختطفين الخمسة وائل البيطار، ومجد عبيد، وسام ال       
نقلهم إلى سجن بيت لحم كخطوة أولى لحين نقلهم إلى منطقة سكناهم في الخليل، أبلغـوا النـائبين عـن                    
محافظة بيت لحم أنور زبون ومحمود الخطيب بتفاصيل التفاهم الذي جرى التوصل إليه مع ضباط مـن                 

  .جهاز المخابرات
ينص على نقل اإلخوة المضربين كل إلى محافظته؛ حيث ينقلـون إلـى بيـت لحـم        وأوضح أن التفاهم    

كخطوة أولى، وهو ما تم بالفعل، وهناك يتم تناول الحليب والماء والملح فقط لمساعدتهم علـى اسـتعادة                  
صحتهم مرورا بوصولهم إلى الخليل، حيث من المقرر أن يتم نقلهم حتى يوم الخميس المقبل كحد أقصى                 

  .إجراءات التنسيق المطلوبةلحين 
وأكد أن اإلخوة المضربين متمسكون بعدم تناول أي نوع من الطعام إال بعد وصولهم إلى الخليل، حيـث                  
من المقرر عندها أن يقوموا بفك إضرابهم عن الطعام على أن يتم تسهيل تواصلهم بأهلهم اتصاالً وزيارة                 

  .دون أي موانع
  24/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  "إسرائيل"ـ لحكم غزة حتى لو استعانت بالعودةفتح لن تستطيع : البردويل .12

مفوض العالقات الوطنية في اللجنة قلّل القيادي في حركة حماس صالح البردويل من أهمية تصريحات 
" حماس"لن نترك غزة مخطوفة من قبل " فتح"عزام األحمد والتي تعهد فيها بأن " فتح"المركزية لحركة 

، واعتبر ذلك مجرد كالم لالستهالك وإال فإن الواقع مناقض لذلك التي قال بأنها تمردت على القانون
  . تماما

عزام األحمد يناقض نفسه بنفسه فهو مرة يتحدث عن أن :" وقال البردويل في تصريحات صحفية
أما قضية , ها باالعتقالال عالقة ل" فتح"االعتقال السياسي هو نتيجة من نتائج االنقسام ومرة يقول بأن 

هي التي اختطفت الضفة " فتح"استعادة غزة المختطفة، فليست حماس هي التي اختطفت غزة، وإنما 
باألغلبية وتمردت على الحكومة الشرعية وشكلت " حماس"وانقلبت على نتائج االنتخابات التي فازت فيها 

  ". حكومة لها في رام اهللا
ومع األمريكيين وضربوا غزة لكنهم فشلوا، اآلن يتحدث عزام ) إسرائيل(مع " فتح"لقد تحالفت :" وأضاف

األحمد مرة أخرى عن استعادة غزة باالستعانة باإلسرائيليين، عزام األحمد ال يدرك ما يقول، وكان عليه 
  ". أن يتأكد مما يقول قبل ذلك

  على غزة " فتح"ال لسيطرة وأكد القيادي في حماس أن حركته ال تخشى التهديدات، وليس هناك من احتم
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حماس التي صمدت في وجه الضربة العسكرية اإلسرائيلية األولى :" ، مضيفاً"إسرائيل"إال إذا استعانت بـ
  ".  أن تهزمها"إسرائيل"ال يستطيع عزام األحمد وال 

  24/12/2010موقع فلسطين أون الين، 
  

   نفسية ضد غزة  حربا عسكرية بقدر ما هيتشن لن "إسرائيل":  المصريمشير .13
حماس أن محاولة إسرائيل في تغيير قواعد اللعبة السياسية   أكد مشير المصري القيادي في حركة:غزة

بالقطاع لن يكون بصالحها، مشيرا إلى أنها ليست معنية بشن حرب، بقدر ما هي حربا نفسية ضد 
لعالم أن التزام فصائل المقاومة وأكد المصري خالل مقابلة مع قناة ا .الشعب الفلسطيني ورجال المقاومة

الفلسطينية بالتهدئة مع االحتالل اإلسرائيلي ال تعني أنها تخلت عن المقاومة بل من أجل أن يلتقط أهل 
القطاع أنفاسهم من ويالت العدوان اإلسرائيلي األخير وحرب االستنزاف التي تقودها إسرائيل، إضافة 

وأوضح المصري أن االحتالل يخطط إلسقاط حركة  .دوان جديدإلى االستنفار واالستعداد لمواجهة أي ع
حماس، والمنظومة القائمة بالقطاع، مشددا على أنه لن ينجح بتحقيق ما يهدف إليه، وأنه تبين ذلك من 
خالل الصمود في وجه الترسانة اإلسرائيلية، ولم يجني سوى سفك الدماء وهدم منازل المواطنين 

  .والمساجد
  24/12/2010بارية، وكالة سما اإلخ

  
   باعتقال تسعة من أنصارها بالضفةحماس تتهم األجهزة األمنية  .14

 من 9اتهمت حماس في بيان لها أمس األجهزة األمنية في السلطة الفلسطينية باعتقال : حامد جاد -غزة 
  .أنصار الحركة في مدن الخليل ونابلس وطولكرم وجنين

  25/12/2010الغد، عمان، 
  

   الصواريخ لسيناء وتملك عشرات الصواريخ من طراز فجر إنتاج مخارطنقلت حماس  :معاريف .15
 نقلت صحيفة معاريف االسرائيلية في عددها الصادر اليوم عن  رئيس :ترجمة خاصة/ القدس المحتلة 

الصيغة " CERS"قوله بان معهد " نيتسان نوريئيل" قيادة مكافحة االرهاب في مكتب رئيس الحكومة 
تطور من أجل حركة ) سلطة تطوير الوسائل القتالية" (رفائيل"سة الصناعات العسكري السورية لمؤس

  . كم75 لمدى 5حماس وسائل قتالية جديدة زاعمة أن حماس تحوز على عشرات صواريخ فجر 
بان صاروخ الكورنيت الذي اصاب دبابة اسرائيلية بداية " ونقلت معاريف عن مصادر فلسطينية قولها

 لم تطلقه حماس بل الجهاد االسالمي مشيرة الى ان الجهاد تحوز اليوم على سالح ديسمبر الحالي
  . متطور، تماما مثل حماس، بما في ذلك صواريخ فجر التي تصل حتى تل أبيب

المتخصص في الشئون العسكرية عن مصادر امنية قولها ان  " عميت كوهين"ونقل الكاتب االسرائيلي 
 هي سيناء، التي استخدمت ذات مرة فقط لتهريب الوسائل القتالية، حيث الظاهرة االكثر اقالقا االن

  . لوجستية لحماس- مثابة جبهة داخلية تنفيذية -اصبحت ساحة نشاط 
اذا كانت "سيناء أصبحت الساحة الخلفية لقطاع غزة مشيرة الى انه "وتقول مصادر أمنية في اسرائيل ان 
انها مخزن هائل ..ن اليوم الحصول هناك على كل الوسائل القتاليةسيناء ذات مرة محطة انتقالية فانه يمك

  ". للوسائل القتالية
ان الواقع في سيناء اشكالي جدا حيث قسم كبير من مخارط "وتقول مصادر أمنية فلسطينية لمعاريف 

 اذا كانت"الصواريخ ومصانع انتاج الوسائل القتالية نقلت من قطاع غزة الى سيناء نفسها  موضحة 
حماس ذات مرة تهرب كل المواد الخام الى القطاع، فانها اليوم تبقيها في سيناء، تنتج صواريخ وتدخل 

  ".فقط المنتج الجاهز
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االنفاق هي عنق الزجاجة وعليه، فبدال من : االعتبار االقتصادي. لهذه الخطوة يوجد اعتباران"وتضيف 
 أي، -جون في سيناء ويدخلون فقط ما يحتاجونه ادخال اطنان من المواد الخام، يوفرون في النقل، ينت

حماس تفهم جيدا بان اسرائيل غير قادرة على مهاجمة هذه المصانع، : السالح واالعتبار الثاني امني
المخاطرة في االنكشاف من جانب اجهزة أمن " وتضيف . عندما تعمل هذه في االراضي المصرية

  ". ها سالح الجو االسرائيلي مبارك، كما يبدو، فتخيف حماس أقل مما يخيف
في اثناء اي حملة عسكرية اسرائيلية قادمة يمكن لحماس أن تستخدم سيناء ايضا " وتوضح الصحيفة انه 

كم فأكثر، فان 70فعندما يدور الحديث عن صواريخ بمدى .. كموقع الطالق صواريخ نحو اسرائيل
خطوة وان كانت كفيلة بان تورط حماس حماس يمكنها أن تضرب تل أبيب حتى من سيناء ومثل هذه ال

مع مصر فهذا اعتبار ال يردعهم ففي حماس يفهمون بان اسرائيل ستجد صعوبة في العمل ضدهم 
  . عسكريا، عندما يعملون من سيناء

كجزء من استخالص الدروس من رصاص مصبوب أعدت حماس سيارات مدنية، "وتزعم معاريف بانه 
لصحافة الستخدام عملياتي حيث أقام مقرات لنشطاء وقيادات في مبان مثل سيارات االسعاف وسيارات ا

  ". اصبح هدفا مفضال" حصانة"عامة، في مؤسسات طبية وفي شقق مدنية كل موقع كفيل بان يحظى بـ 
 منظومة -وعملت حماس بالتوازي حسب زعم الصحيفة في الجامعات على منظومتها التحت أرضية 

يل حيث تشكل هذه المنظومة مدماكا مركزيا في بناء القوة لدى حماس، االنفاق كما تسمى في اسرائ
  .والتي يفترض أن تزيد طول نفسها في اثناء قتال مستمر

وفضال عن االستخدام الهجومي، كانفاق اختطاف او تفجير، تأتي المنظومة للمساعدة في الحركة االمنة 
  ائيلي ؟للمقاتلين والمسؤولين بعيدا عن ناظر سالح الجو االسر

لديهم خطة لكيفية محاولة انقاذ قيادتهم ففي الحرب السابقة "ويقول مصدر امني فلسطيني للصحيفة 
اختبأوا جميعهم في مستشفى الشفاء وهذه المرة ايضا سيذهبون الى هناك وولن يبقوا لزمن طويل في 

يبقون تحت االرض الى االنفاق، تحت االرض وهم يعرفون بانهم اذا لم يصلوا بسرعة الى مكان آمن فس
  .حسب زعم المصدر " االبد

  25/12/2010وكالة سما اإلخبارية، 
  

  كتائب القسام ـ  ل موقعاًتقصف طائرات االحتالل :غزة .16
 ذكرت مصادر امنية فلسطينية ان طائرات االحتالل قصفت فجر اليوم موقع تدريب تابع لكتائب :غزة

قال أدهم ابو سلمية الناطق اإلعالمي باسم اللجنة العليا و .القسام في منطقة النصيرات جنوب وادي غزة
ان القصف الذي استهدف االنفاق برفح لم يسفر عن وقوع " سما"لالسعاف والطورائ في تصريح لوكالة 

  .اي اصابات
كما أكد أن القصف الذي استهدف موقعا في منطقة المغراقة بالمحافظة االوسطى بصاروخين اسفر عن 

  . المواطنين وحالتهم طفيفة وتم نقلهم إلي مستشفى شهداء االقصى لتلقي العالجاصابة اثنين من
  25/12/2010وكالة سما اإلخبارية، 

  
   على عدم التدخل في األزمة اللبنانيةتؤكدانحماس والقيادة العامة  .17

  القيادة-أكد ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة وأبو عماد رامز ممثل الجبهة الشعبية: تبيرو
العامة على ضرورة المحافظة على أمن المخيمات الفلسطينية في لبنان، وعدم توريطها في األزمة 
اللبنانية، وأن الفلسطينيين في لبنان لن يكونوا جزءاً في أي فتنة مذهبية، وهم يقفون مع لبنان جيشاً 

  .وشعباً ومقاومة
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) 12-24( القيادة العامة اليوم الجمعة -كما أكد الطرفان خالل استقبال بركة لوفد من الجبهة الشعبية
على توحيد الصف الفلسطيني على أساس التمسك بالثوابت الوطنية وحماية برنامج المقاومة، والتخلي 

  .عن مسار التسوية الفاشل الذي ال يستفيد منه اال العدو الصهيوني
ة اللبنانية، وتعمل على ودعيا إلى ضرورة تشكيل مرجعية فلسطينية موحدة تتولى الحوار مع الحكوم

  .اللبنانية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين-ترتيب العالقات الفلسطينية
وشددا على التمسك بحق العودة ورفض مشاريع التوطين والتهجير، وأن الفلسطينيين في لبنان لن يقبلوا 

  .بديالً عن وطنهم فلسطين ولن يقبلوا باستبدال حق العودة بأي ثمن آخر
 الطرفان فريق أوسلو الفلسطيني بالتراجع عن مسار التفاوض العبثي والعودة الى مربع المقاومة وطالب

  .ووقف التنسيق األمني مع االحتالل واطالق سراح المعتقلين في سجون السلطة في الضفة الغربية
  24/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

     
  قب الغربيسقوط قذيفة هاون على الن: مصادر إسرائيلية .18

 أطلقت من قطاع غزة سقطت في أرض خالء، في منطقة  هاونذكرت اإلذاعة العبرية أن قذيفة: غزة
  .بالنقب الغربي، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات، أو أضرار" اشكول"المجلس اإلقليمي 

  24/12/2010قدس برس، 
  

   أوروبا وبعضهم اعتقلإلىغادرت عين الحلوة  تح اإلسالمف تنظيم مجموعات من ":اللينو" .19
ما أشيع عن ") اللينو("العقيد محمود عبد الحميد عيسى " عين الحلوة"أكّد قائد الكفاح المسلح في مخيم 

دخلوا " فتح االسالم"هؤالء األفراد من تنظيم "توجه مجموعات من المخيم باتجاه أوروبا، موضحاً أن 
  ". التعمير وال يتجاوز عددهم العشرين-لطوارئ المخيم بعد أحداث نهر البارد وتمركزوا في منطقة ا

". هؤالء توجهوا الى اليونان وبلغاريا وصربيا وغيرها من الدول األوروبية"وذكر في حديث صحافي أن 
 منهم 5وقد تم في العاصمة البلغارية صوفيا، القاء القبض على . نحن لم نترك هؤالء بل تابعناهم: "وقال

وعن طريقة خروج هؤالء من المخيم وعبورهم حاجز الجيش اللبناني قال ". ةوتسليمهم للدولة اللبناني
  ".ال شك أنّهم خرجوا من خالل هويات مزورة: "اللينو

ال مجموعات متطرفة أو هيكلية لتنظيم متطرف في مخيم عين الحلوة ككل وحتى في "واذ شدد على أن 
يم ال يتجاوز أصابع اليد وهم بالتالي ال يشكلون عدد االسالميين في المخ"، لفت الى ان "منطقة الطوارئ

  ".حالة او ظاهرة ونحن نتابعهم باستمرار
ونفى اللينو كل ما ُيحكى عن تدريبات عسكرية تقوم بها بعض التنظيمات داخل المخيم، مشدداً على أن 

لسطينية الوضع في عين الحلوة هادئ ومستقر بفضل التفاهمات التي شاركت بوضعها كل الفصائل الف"
  ".من دون استثناء تحت عنوان االلتفاف حول الكفاح المسلح ليكون في المخيم عمل أمني فلسطيني موحد

  25/12/2010المستقبل، بيروت، 
  

  أولمرت يتهم باراك بالهروب من قطاع غزة  .20
األمن في كتابه الذي سينشر قريبا، وجه رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق، إيهود أولمرت، إلى وزير 

إيهود باراك تهما خطيرا، بضمنها الهروب من قطاع غزة، وإحالل تهدئة مع حركة حماس انهارت بعد 
  . التي تواجهها إسرائيل في قطاع غزة" التهديدات"وقت قصير، وزادت من 

ما جاء في أحد فصول الكتاب، مشيرة إلى أن باراك، بحسب أولمرت، حاول " يديعوت أحرونوت"ونقلت 
بكل قوته، ) ـرب48 عــ–الحرب العدوانية على قطاع غزة " (عملية الرصاص المصبوب"ذ منع تنفي

ومن خالل عرض معطيات مبالغ فيها أمام المجلس الوزاري وأمام المجلس الوزاري الثماني، بشأن المدة 
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 اتخاذ وبحسب أولمرت فإن هذه المعطيات أثرت على. الزمنية للعملية المطلوبة، وعدد اإلصابات المتوقع
  . القرارات الفعلية

وبحسب أولمرت فإن المعلومات التي قدمها باراك لم تتماش مع الواقع الذي تبدى له خالل جولة ميدانية 
  . ويضيف أنه سمع تقارير مطمئنة". قيادة الجنوب"مع كبار الضباط في ما يسمى بـ

 ألف جندي احتياط من أجل 60 ويضيف أن باراك عمل خالفا لقرار الحكومة التي أصدرت أوامر بتجنيد
ويدعي أن باراك جندي ثلث عدد القوات التي . القضاء على الخاليا التابعة لحركة حماس في قطاع غزة

". مراكمة صعوبات على الحملة، والمس بالقدرة على تنفيذ العمليات المطلوبة"تم تحديدها، وذلك من أجل 
  . على حد تعبيره

رة من الحرب، اتهم أولمرت باراك بالهروب من قطاع غزة في نهاية ولدى تطرقه إلى األيام األخي
الحرب، وأشار إلى أن باراك رفض إبقاء قوات في قطاع غزة وسارع إلى االنسحاب بالرغم من 

  . مخاوف فهم االنسحاب على أنه هروب خالل الحرب ونجاح لحركة حماس
بلورة اتفاق لوقف إطالق النار عن طريق كما يتهم أولمرت باراك بأنه عمل بدون علم الحكومة على 
ويشير إلى أنه مع انكشاف المخطط فإن . وزير الخارجية الفرنسية بدون إبالغ الطواقم الوزارية المقلصة

  . باراك اكتفى بتقديم االعتذار، بيد أنه رفض التراجع
 التملص من ومن جهته فقد شكك باراك في مصداقية أولمرت، ووصفه بأنه يعيش في ضائقة ويحاول

سمعنا عن أداء وصدقية أولمرت من الكاتب "مسؤوليته عن أدائه غير المسؤول في القضايا الجدية، وقال
  ".دافيد غروسمان، والقاضي إلياهو فينوغراد، وسوف نسمع المحاكم قريبا

  24/12/2010، 48موقع عرب
  

  لدستون وغتقرير  يتدرب على تفادي فضائح سرائيليجيش االال: جيروزاليم بوست .21
استكمل الجيش اإلسرائيلي أول دورة تدريب من نوعها تهدف لتقليل سقوط : يو بي أي - تل أبيب

اإلسرائيلية أمس أنه في إطار مساعيه لتفادي تقرير " جيروزاليم بوست"وذكرت صحيفة.ضحايا مدنيين
ألسبوع أول دورة جولدستون جديد بعد أية عملية في غزة أو لبنان، استكمل الجيش اإلسرائيلي هذا ا

تدريب من نوعها لوظائف جديدة تهدف لمساعدة إسرائيل في تقليص األذى للمدنيين أثناء العمليات 
  . وأوضحت الصحيفة أن الوظائف الجديدة سيتوالها جنود احتياط برتبة كابتن أو مايجور .العسكرية 

في التخطيط لعمليات مع األخذ وتدرب الضباط خالل أسبوع على كيفية مساعدة قادة الفرق والكتائب 
ودامت الدورة أسبوعاً وجرت في وحدة تنسيق أنشطة الحكومة في . بعين االعتبار تأثيرها على المدنيين

وقال قائد المدرسة أنه لو نشر مثل .بقاعدة تزريفين العسكرية جنوب تل أبيب" كوغات"األراضي المحتلة 
ل سنتين في غزة ما كان االنتقاد إلسرائيل ليكون حاداً هؤالء الضباط أثناء عملية الرصاص السكوب قب

وقيادة القوات البرية في الجيش " كوغات"وكانت . بقدر ما كان بعد العمليتين األخيرتين في غزة ولبنان
يشار إلى أن القاضي الدولي ريتشارد جولدستون أصدر .اإلسرائيلي هما اللتان اتخذتا قرار إجراء الدورة

  .قيقاته بشأن الحرب اإلسرائيلية على غزة اتهم فيه إسرائيل بارتكاب جرائم ضد اإلنسانيةتقريراً حول تح
  25/12/2010، الشرق، الدوحة

  
  48 نتنياهو يغذي التحريض على فلسطينيي الـ:بركةالنائب في الكنيست االسرائيلي محمد  .22

 النائب محمد بركة أن رئيس اعتبر رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة،:  حسن مواسي-القدس 
  .الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يغذي األجواء المعادية للمواطنين العرب

تعقيباً على االجتماع الذي عقده نتنياهو مع وزراء وأمنيين لمناقشة " المستقبل"وقال بركة في حديث لـ
قدم به وزير البيئة يوضح بما إن شكل ومضمون الرد الذي ت: " األحد الماضي48أوضاع فلسطينيي الـ
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ال يقبل الشك أن ما نشر كان له أساس من أن البحث هو أمني، فقد سمعنا هنا اعترافاً ضمنياً بهذا األمر، 
  ".وغياب نتنياهو مؤشر إلى أنه يريد إخفاء الحقيقة

سخرية  مليون شيكل التي تكثر الحكومة من الحديث عنها، هي خطة مثيرة لل800خطة "وأكد بركة أن 
من عدة جوانب، ألنها أوالً ليست ميزانية إضافية، بل تم أخذها من بنود ميزانيات قائمة أصالً، وجرى 

كذلك فإن حجم الميزانية أيضاً هزيل ال يلبي الحد األدنى . تجميعها في ملف واحد للظهور وكأنها خطة
 في المئة فقط من 30جهة لـلالحتياجات، وفوق كل هذا فإن الميزانية ستوزع على خمس سنوات، ومو

  ".المواطنين العرب
وانتقد بركة تهرب نتنياهو خالل جلسة الكنيست من مكاشفة الجمهور، والرد شخصياً في الهيئة العامة 
للكنيست على االستجواب المباشر والشفهي، الذي ووجهه له بركة، حول اجتماع الحكومة االسرائيلية 

وبعض وزراء طاقم " الشاباك"ر رئيس وقادة كبار في جهاز ، بحضو48لبحث قضايا فلسطينيي الـ
  .الوزاري" السباعية"

وتسأل بركة ما إذا كان نتنياهو مستعداً ألن يفصل بنفسه سياسته تجاه الجماهير العربية، والسؤال الثاني، 
تقد أن والسؤال الثالث، حول ما إذا كان نتنياهو يع" الشاباك"حول أسباب مشاركة رئيس وقادة جهاز 

  التعامل مع العرب هو على المستوى األمني فقط؟
يوفال ديسكن، في اجتماع لبحث " الشاباك"ووصف النائب بركة مشاركة رئيس جهاز األمن العام 

، بان الحكومة تتعامل مع المواطنين العرب من المنظور األمني، ونحن نرى 48موضوع فلسطينيي الـ
  .ها تجاه الجماهير العربيةأن التطرف هو في الحكومة وفي سياست

أال يعتقد رئيس الحكومة أنه آن األوان أن يكف عن كونه مايسترو خفياً، للتحريض على : "وسأل بركة
  ".الجماهير العربية، وللتشريعات العنصرية وسياسة التمييز ضد المواطنين العرب؟

  25/12/2010، المستقبل، بيروت
  

  حتجاجاً على الممارسات العنصريةتظاهرة لمهاجرين أفارقة في تل أبيب ا .23
المئات من ، أن حسن مواسي -القدس  عن مراسلها من، 25/12/2010، المستقبل، بيروت ذكرت

المهاجرين األفارقة ونشطاء المنظمات االجتماعية والحقوقية، تظاهر أمس في تل أبيب احتجاجاً على 
ظاهر العنصرية التي يتعرضون لها جزء من سياسة الحكومة اإلسرائيلية تجاه المهاجرين، معتبرين أن م

تتواصل ارتفاع موجة العداء والكراهية لألجانب والعرب في اسرائيل، ويقودها عناصر اليمين 
  .اإلسرائيلي المتطرف، ضد المواطنين العرب وضد كل من هو ليس يهودياً

 للعرب والعمال األجانب وشهدت مدن إسرائيلية مختلفة األسبوع الجاري عدداً من التظاهرات المعادية
  .وكذلك المهاجرين وطالبي العمل من األفارقة، الذين يتسللون إلى اسرائيل عبر الحدود مع مصر

نحو ألفي مهاجر إفريقي وإسرائليين تظاهر ، أن وكاالت عن، 24/12/2010، 48موقع عربوأضاف 
ء مركز احتجاز مهاجرين غير الجمعة، في تل أبيب، احتجاجا على مشروع الحكومة االسرائيلية إنشا

  .شرعيين
وتنوي الحكومة االسرائيلية إنشاء مركز احتجاز كبير قرب الحدود مع مصر، توفر فيه الغذاء والسكن 

  .للمهاجرين، لكن ال تسمح لهم بالعمل
دعا رئيس الوزراء االسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بعد التظاهرات األخيرة ضد المهاجرين األفارقة، و

كي ال ينتقموا ألنفسهم، ويلجؤوا إلى العنف أو التحريض على "طنيه، إلى التسامح مع المهاجرين موا
  ".الحقد، بسبب تحرك الحكومة
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  اليهود وراء أسباب التقدم فى مصر وعلى الحكومة المصرية االعتذار لهم: جيروزاليم بوست .24
لها أن اليهود المصريين تعرضوا فى اإلسرائيلية، فى تقرير " جيروزاليم بوست" زعمت صحيفة :القدس

عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لالضطهاد، مشيرة إلى أن حكومات عبد الناصر سعت إلى تهجير 
  .، مطالبة الشعب المصرى والحكومة المصرية الحالية باالعتذار لليهود1967اليهود بعد نكسة 

نية والحب واالنتماء الذى كان يكنها اليهود وحاولت الصحيفة اإلسرائيلية التركيز على مشاعر الوط
إظهار الفضل والدور الذى قام به اليهود والمصريون لبلدهم قبل وبعدما تعرضوا لالضطهاد والترحيل، 

المصريون قبل ترحيلهم، فى ازدهار وتقوية مصر فى شتى مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية 
التى " المعادى"وحى " السكاكينى"قصور واألحياء الراقية مثل قصر والثقافية والفنية، بدءاً من بناء ال

، باإلضافة إلى تأسيس مدرسة الفنون "سوارس وقطاوى"يحمل شوارعه أسماء يهودية حتى اآلن مثل 
ونجوم " توجو مزراحى"، وبناء صناعة السينما فى مصر على يد "حبر يهودى"الجميلة فى مصر على يد 

المعروفة " راشيل ابراهام ليفى"أو كاميليا و" ليليان كوهين"نير مراد وداود حسنى، والسينما ليلى مراد وم
باسم راقية إبراهيم التى خصصت أمولها للجيش المصرى، بجانب تعزيز المشروعات التجارية فيها مثل 

  ".شملة"و" شيكوريل"و" صيدناوى"و"عمر أفندى"تأسيس سوق الخضار فى باب اللوق، ومشاريع 
  24/12/2010، سما اإلخباريةوكالة 

  
  العمل حزب الليكود وتراجعحزب كاديما على حساب حزب تقدم :  للرأياستطالع .25

على » كاديما«أظهر استطالع للرأي أجرته القناة الثانية اإلسرائيلية تقدما لحزب :   دينة فارس- غزة
» العمل«ام، مع تراجع لحزب في حال إجراء االنتخابات للكنيست اإلسرائيلي هذه األي» الليكود«حساب 

  .في حال بقاء أيهود باراك زعيما للحزب
موجة «العبري أمس، فإن هذا االستطالع الذي أجراه مركز » قضايا مركزية«وبحسب ما نشر موقع 

بزعامة تسيفي ليفني » كاديما«لصالح القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي، أظهر بقاء حزب » جديدة
 29على » الليكود« عضو كنيست، وسيحصل حزب 32في إسرائيل بحيث سيحصل على الحزب األكبر 

 عضوا، 15بزعامة وزير الخارجية المتطرف أفيغدور ليبرمان على » إسرائيل بيتنا«عضوا وحزب 
 مقاعد في 10الدينية المتشددة بزعامة وزير الداخلية إيلي يشاي على » شاس«كذلك ستحصل حركة 

 سبعة مقاعد في حال بقاء وزير 7فإنه سيشهد تراجعا وسيحصل فقط على » العمل«الكنيست، أما حزب 
  .الدفاع ايهود باراك زعيما للحزب

وبحسب االستطالع، فإن هذه المقاعد للكنيست سوف يحصل عليها تغيير في حال وجود زعماء آخرين 
 32ر وسيحصل على الحزب األكبر، بحيث لن يتأث» كاديما«على رأس بعض األحزاب، مع بقاء حزب 

 مقاعد في حال وجود رئيس الحزب األسبق عميرام 10فإنه سيحصل على » العمل«مقعدا، أما حزب 
 15فإنها ستحصل على » شاس«ميتسناع على رأس الحزب بدال من باراك، وكذلك الحال مع حركة 
  .مقعدا في حال عودة آرييه درعي على رأس الحركة بدال من إيلي يشاي

  25/12/2010، عكاظ، جدة
  

   الف نسمة143 تعد "سرائيلإ" في المسيحيةالطوائف : مكتب االحصاء .26
افاد مكتب االحصاء في القدس الجمعة بمناسبة عيد الميالد ان عدد المسيحيين المقيمين في -القدس 

  .من اجمالي عدد السكان% 2 الفا اي 143اسرائيل بلغ 
 الفا منهم من ازواج او 28ي حين يعتبر اكثر من ويشكل العرب نحو ثمانين بالمئة من المسيحيين ف

اقارب اليهود المهاجرين من االتحاد السوفياتي السابق الى اسرائيل منذ بداية التسعينيات في اطار قانون 
  .العودة الذي يشجع يهود العالم على الهجرة الى اسرائيل والحصول على الجنسية
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 مع قيام الدولة العبرية لكنها ما زالت مستقرة نسبيا 1948 وقد انخفضت نسبة المسيحيين في اسرائيل منذ
  .منذ السبعينيات

سنة % 2,1 وباتو يمثلون 1972سنة % 2,3 و1948من السكان سنة % 2,9وكان المسيحيون يمثلون 
2009.  

ويبلغ معدل االنجاب بين المسيحيين طفلين لكل عائلة اي بانخفاض طفيف مقارنة بالعائالت اليهودية 
  ).ثالثة اطفال في كل عائلة(لكن بانخفاض كبير مقارنة بالسكان المسلمين ) 2,2(

. سبتمبر/ ماليين نسمة حسب االرقام الرسمية التي نشرت في ايلول7,2وقد تجاوز عدد سكان اسرائيل 
وال تاخذ هذه  .وال يشمل هذا العدد فلسطينيي القدس الشرقية المحتلة حيث يقيم عشرة االف مسيحي

  . في االعتبار العمال المهاجرين المقيمين في اسرائيلاالرقام
  24/12/2010، )االراضي المحتلة(القدس 

  
   بين األردن وإيرانالعالقاتتل أبيب قلقة من توثيق  .27

بين األردن " توثيق العالقات"أعربت مصادر سياسية إسرائيلية مسؤولة عن قلقها مما وصفته بـ : عمان
عوة الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد العاهل األردني الملك عبد اهللا وإيران، ال سيما في أعقاب د

  .الثاني لزيارة طهران
، سبب قلقها، باحتمال استجابة العاهل )أمس(وعللت المصادر، في تصريح نشرته اإلذاعة العبرية اليوم 

إن إسرائيل "وقالت . اناالردني الملك عبد اهللا الثاني لدعوة الرئيس االيراني الموجهة إليه لزيارة طهر
  ".تتابع بقلق توثيق العالقات بين األردن وإيران

من جهة أخرى؛ ربطت مصادر في وزارة الخارجية اإلسرائيلية هذا القلق بما وصلت إليه العالقات بين 
إن عمان لم تعين بعد سفيرا جديدا لها لدى اسرائيل خلفا للسفير علي العايد "األردن وإسرائيل، وقالت 

  ".لذي تولى منصب وزير اإلعالما
 24/12/2010قدس برس، 

  
  أسمى من أن يخضع للمفاوضات  األقصىالمسجد :صبريالشيخ عكرمة  .28

 أكد خطيب المسجد األقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري في خطبة صالة الجمعة :القدس المحتلة
أنه ال تنازل عن ذرة تراب  إلى  أن المصلى المرواني تابع للمسجد األقصى المبارك، مشيرا24/12ً

وقال الشيخ صبري إن  . عن ذرة تراب من حائط البراق الذي هو جزء من األقصى أيضاًعنه، وال أيضاً
 . إلى شد الرحال إلى األقصى للمحافظة عليهالمسجد األقصى أسمى من أن يخضع ألية مفاوضات، داعياً
 على يقظة من أجل إفشال ين إلى أن يبقوا دائماًكما دعا خطيب المسجد، سدنة األقصى وحراسه والمواطن

  .مخططات اقتحام األقصى من قبل المغتصبين الصهاينة كما حصل قبل عدة أيام
وأشاد الشيخ صبري بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي صدر قبل عدة أيام وفضح االعتداءات 

كيف لو أن منظمة فلسطينية قامت : "وتساءلالصهيونية تجاه الفلسطينيين وسياسية التمييز التي تنتهجها، 
  !".بإصدار هذا التقرير؟ لكانت قد اتهمت بأنها معادية للسامية

  24/12/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  نريد سالماً واستقراراً آمناً لكل الشرق األوسط:  في بيت لحمالميالد قداسالبطريرك طوال يترأس  .29
فؤاد طوال بطريرك الالتين واألراضي المقدسة، في كلمته خالل رحب البطريرك  :حسن عبد الجواد

قداس منتصف الليل لمناسبة عيد الميالد، بالرئيس محمود عباس لحضوره القداس، كما رحب بالدكتور 
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ن الميالد عيد لكل سكان هذه إ" سالم فياض رئيس الوزراء، وأعضاء حكومته والوفد المرافق، وقال
  ".عيد للعالم أجمع ولكل محبي السالماألرض المقدسة، كما هو 

 ترتفع دقات أجراس الكنائس فتغطي بألحانها صوت البنادق أنأمنية العيد  "إنوقال البطريرك طوال 
أمنيتنا في هذا العيد وفي مطلع السنة "وأضاف  ".والرشاشات وآالت الموت في شرقنا األوسط الجريح

، وإنما أيضاً نموذجاً ) وفلسطينيةإسرائيلية(صمة لدولتين الجديدة، أن تصبح القدس الشريف، ليس فقط عا
  ".حضارياً لعيش مشترك بين األديان الثالثة على أساس التسامح واالحترام المتبادل والحوار البناء

 الحل لمعظم ألنهالعالمي،  حتمية مصيرية مطلوبة على المستوى" حوار األديان باعتباره إلىودعا طوال 
حوار األديان هو دواء لمرض اإللحاد المعاصر والجواب  "إنوقال ". ة واالجتماعيةمشاكلنا الحياتي

حوار األديان هو عالج للتطرف الديني الذي يقلق " ان  وأضاف".الشافي لصراع الحضارات والثقافات
المسلم هو أمر يتبرأ منه . العالم اليوم، ويقتل من جرائه األبرياء وعباد اهللا كما يحدث يوميا في العراق

هنا نتذكر "لوضع األطفال وقال " حزنه"وأعرب عن  ".والمسيحي كما تبرأ منه كل صاحب ضمير حي
أطفالنا في الشرق األوسط ممن هم دون خط الفقر، وأطفال مخيمات الالجئين واليتامى، وأطفال األسرى 

وأشار البطريرك في كلمته  ".الذين ال يفرحون برؤية والديهم وال يتمتعون بحنانهم وال يعرفون طعم العيد
  .أوكتوبر/  العراق الفارين من مجزرة بغداد في نهاية تشرين األوليحيي مصير مسإلى

  وثانياًأوالًنحتاج السالم : إليه اهللا طالبين ما نحتاج إلىنرفع معا صوتنا "ن أ إلىوفي الختام دعا طوال 
 آمنا لكل الشرق  واستقراراًنريد سالماً. رائيلياإلسنريد سالما للشعب الفلسطيني وسالما للشعب . وأخيراً
 طفولتهم البريئة، وينمون بجو سليم، ويلعبون سوية في ساحات وأطفالنا أطفالهم، بحيث يعيش األوسط

  ".واألديرةالمساجد والكنائس 
  25/12/2010 رام اهللا، األيام،

  
  ةف جديدة في القدس والضاستيطان وحدة 5000بناء  .30

، تعمل على بناء اإلسرائيلية اإلسكانكشف المحامي قيس يوسف ناصر، أن وزارة  : وكاالت،رب48عـ
 للمعطيات التي حصل ووفقاً.  وحدة استيطانية جديدة في القدس والضفة الغربية5000وتسويق نحو 

 باعت عام اإلسرائيلية اإلسكانعليها ناصر، المحاضر في مجال قانون التنظيم والبناء، فإن وزارة 
 في شرقي القدس، والضفة الغربية، اإلسرائيلية وحدة سكنية في المستوطنات 1400أكثر من ، 2010

وأن هذه الوحدات االستيطانية بيعت في مستوطنات شرقي القدس مثل حومات شموئيل، ومعلي أدوميم، 
 594 على تسويق  تعمل أيضاًاإلسرائيلية اإلسكانكما كشف المحامي ناصر، أن وزارة  .وبسغات زئيف

 وحدة سكنية، وعلى 11وحدة استيطانية في مستوطنة بسجات زئيف، بيع منها حتى العام الماضي 
 وحدة 301 وحدة استيطانية في مستوطنة حومات شموئيل، بيع منها حتى العام الماضي 1280تسويق 
 80، مناقصات لبناء وتأجير 4/11/2010 نشرت يوم اإلسكانكما حذر ناصر من أن وزارة  .سكنية

 وحدة سكن في مستوطنة رموت، والتي 158وحدة سكن جديدة في مستوطنة بزجات زئيف، ولبناء 
  . سنة، مع إمكانية تمديد فترة التأجير لثمان وتسعين سنة أخرى98ستُأجر بعد بنائها للمستوطنين مدة 

 اإلسرائيلية اناإلسك، تعرضها وزارة  مربعاً مترا20,000ًوتبلغ مساحة البناء في هذه الوحدات نحو 
  .  مليون دوالر أمريكي16للبيع بمبلغ 

، قامت لجنة التنظيم والبناء اللوائية في القدس، التابعة 25/11/2010، أنه في تاريخ ويوضح ناصر أيضاً
 وحدة سكن استيطانية جديدة في مستوطنات 1230 عن إيداع مخططات لبناء باإلعالنلوزارة الداخلية، 

 التي أودعت قبل عدة اإلسرائيليةوئيل، ورموت، والتي تنضم إلى المخططات هار حوما، وحومات شم
  . وحدة سكن جديدة في مستوطنة رمات شلومو في القدس1961أشهر، لبناء 
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  24/12/2010، 48موقع عرب 
   في سلوانوإصاباتمواجهات : القدس .31

، بين قوات االحتالل 24/12اندلعت مواجهات عنيفة، مساء الجمعة :  محمد القيق– القدس المحتلة
وقال مركز .  اُعتقل خاللها أحد المقدسيين في البلدة،اإلسرائيلي وأهالي بلدة سلوان في القدس المحتلة

 أحياء بئر أيوب إن قوات كبيرة من جيش االحتالل اقتحمت بلدة سلوان وتحديداً:" معلومات وادي حلوة
الغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين ما أدى والبستان ووسط البلد، وبدأ الجنود بإطالق قنابل 

إلى اندالع مواجهات أصيب خاللها العشرات بحاالت اختناق، كما اعتقل أحد المارة في الشارع الرئيسي 
  ". ونقله الجنود إلى جهة مجهولة

ي من جهة أخرى، أفاد شهود عيان بأن قوات االحتالل حاولت دهس طاقم المسعفين الذين تواجدوا ف
  . البلدة وعززت قوات االحتالل من تواجدها في مداخل القرية وتم نشر القوات الخاصة في أزقتها

  24/12/2010، موقع فلسطين أون الين
  

   خالل مسيرات ضد الجدار واالستيطان34اختناق العشرات واعتقال و متظاهراً 12إصابة  .32
في مناطق االشتباك الدائم مع االستيطان  احتفل المواطنون مسيحيين ومسلمين : نائل موسى-رام اهللا 

وجدار الضم والتوسع العنصري أمس بعيد الميالد، والسنة الميالدية الجديدة فوق أراضيهم المهددة 
بالمصادرة مطالبين بلسان أبناء وطن واحد برحيل االحتالل وتمكين شعبنا من حقوقه وتقرير مصيره 

الل للمسيرات السلمية التي خرجت في ريف محافظتي وتصدت قوات االحت. أسوة بباقي شعوب األرض
 على األقل بجروح بينهم ناشطة متظاهرا12ً إصابة عن أسفررام اهللا والبيرة وبيت لحم وقمعتها بالقوة ما 

 العشرات بحاالت وإصابة، إسرائيليون بينهم نشطاء  متظاهرا34ً، واعتقال إسرائيلي وصحفي أجنبية
  .ل للدموع، التي طالت مسجد قرية النبي صالح ومنازل مأهولة فيهااختناق شديد بالغاز المسي

 وتقدموا "سانتا كلوز" ودوليين شخصية إسرائيليينوتقمص عشرات المتظاهرين المحليين واألجانب من 
  .المسيرات السلمية في قرى بلعين ونعلين والنبي صالح والمعصرة والولجة

  25/12/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   على التوالي22 عن الطعام لليوم  إضراباًتواصلأسيرة فلسطينية  .33
 أكد وزير األسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية، عيسى قراقع أن األسيرة لينان أبو غلمة :رام اهللا

 على التوالي، حسب ما نقلت عنها محامية وزارة شؤون األسرى 22تواصل إضرابها عن الطعام لليوم 
  .شيرين عراقي

  25/12/2010الغد، عّمان، 
  

  2011يناير / ُيعقد في الرباط في كانون الثاني الفلسطيني األسيرلمؤتمر الدولي لنصرة ا .34
 سينعقد بنادي  أن المؤتمر اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لنصرة األسير الفلسطينيأعلنت :الخليل

  .23/1/2011-22-21الرباط أيام ية العاصمة المغرباالستقبال والندوات التابع لوزارة التجهيز ب
القضايا : للقضايا القانونية، الثانية: ثالث ورشات، األولى" المؤتمر سينتظم في وذكرت اللجنة أن
كما ستعقد جلسة عامة لمناقشة تقرير الورشات والمصادقة  ...لقضايا اإلعالم والتواصل: الحقوقية، الثالثة

 تشكيل لجنة صياغة بيان عام ختامي للمؤتمر، يعقبها تشكيل عليها من طرف المؤتمرين، وبعدها سيتم
االئتالف الدولي لنصرة األسير الفلسطيني، وستتخلل الجلسات العامة عدة أشرطة وصور حية لوضعية 

  كما سيعرض أثناء المؤتمر شريط  . دقيقة في كل عرض20األسرى، ومشاهد مسرحية متقطعة لمدة 
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 المغربية الفلسطينية منذ عهد صالح الدين األيوبي إلى اآلن، وسيتوج يؤرخ للعالقات سينمائي مطول،

  ."المؤتمر الدولي بحفل فني وغنائي في مسرح محمد الخامس بالرباط
  24/12/2010وكالة معاً اإلخبارية، 

  
   جثامين الشهداء تثمن دور مجلس وزراء العدل العربالستردادالحملة الفلسطينية  .35

 الوطنية السترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين دور مجلس  ثمنت الحملة:رام اهللا
وزراء العدل العرب، في مناقشة وتبني التوصيات التي وردت في مذكرتها القانونية واإلنسانية، وذلك 

  .20/12خالل االجتماع الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة االثنين الماضي 
إنها تنظر بعين االرتياح لخطوات : نسخة عنه" قدس برس"طنية في بيان مكتوب وصل وقالت الحملة الو

 تجاه السعي نحو تدويل ملف  ومسؤوالً جاداًمجلس وزراء العدل العرب والتي لمست فيها الحملة نفساً
  .الشهداء األسرى في مقابر األرقام اإلسرائيلية، إلى جانب ملف المفقودين الفلسطينيين والعرب

كدت الحملة الوطنية على أنها وجهت الدعوة لقيادتها وأعضائها الجتماع طارئ لمناقشة آخر وأ
التطورات والمستجدات حول ملف الشهداء األسرى والمفقودين، ووضع آلية للتواصل مع مجلس وزراء 

والمفقودين العدل العرب وجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية واإلنسانية، باتجاه دفع ملف الشهداء 
  .نحو أروقة المحافل الدولية

وثمنت الحملة الوطنية أيضا قرار مجلس الوزراء العرب بدعوة الدول العربية التي يحتجز االحتالل 
اإلسرائيلي جثامين شهدائها لتشكيل لجنة وطنية لمتابعة هذه القضية المقدسة، في تلك الدول على أن 

ت والمعلومات الالزمة حول الشهداء والمفقودين، ورفعها لقطاع تتولى اللجنة توثيق األسماء والبيانا
  . فلسطين واألراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية باعتباره مركز التنسيق والمتابعة

  24/12/2010قدس برس، 
  

   باهتة بسبب الحصار واالنقسامميالدأجواء : مسيحيو غزة .36
لسطينيون في قطاع غزة سنوياً قيوداً شديدة من جانب سلطات يواجه المسيحيون الف:  رائد الفي-غزة 

  .االحتالل للتوجه إلى بيت لحم مهد السيد المسيح، عليه السالم، للمشاركة في احتفاالت أعياد الميالد
وال يدع نبيل ترزي وهو واحد من مسيحيي غزة وسيلة إال ويستخدمها، أمالً بالتوجه إلى بيت لحم، لكنه 

يقول ترزي إن سلطات االحتالل تواصل  .ر الحصول على تصريح االنتقال من االحتاللال يزال ينتظ
ويبرر سعيه لمغادرة القطاع أيام األعياد، بشوقه . فرض قيود مشددة على سفر مسيحيي غزة إلى الضفة

  .إلى بهجة بيت لحم بطقوسها الجميلة التي لم تعد قائمة في غزة، بسبب الحصار وإجراءات االحتالل
وتقتصر عادة احتفاالت األقلية المسيحية في غزة على الطقوس الدينية والزيارات العائلية، مع تشتت 

  .معظم العائالت بين القطاع وخارجه، إضافة إلى عدم تمكن الكثيرين من السفر إلى بيت لحم
ت الحصار وال يخاف ترزي تكدر بهجة االحتفاالت المسيحية واإلسالمية على حد سواء، تأثراً بسلبيا

  .واالنقسام الداخلي وما أفرزاه من تداعيات غير محمودة على النسيج المجتمعي
ويؤكد مدير العالقات العامة في مجلس وكالء الكنيسة األرثوذكسية العربية في غزة كامل عياد أن شعائر 

 القطاع،  لألوضاع التي يمر بهاالعيد ستقتصر على الصلوات في الكنيسة وزيارة األهل فقط، نظراً
ويقول إن مسيحيي غزة يحبون أن يقضوا العيد في مدينة المسيح،  .وكذلك ممارسات االحتالل المعيقة

ال تشعر " إلى أن األقلية المسيحية في غزة  النظرمدينة المحبة والسالم، وزيارة كنيسة المهد، الفتاً
  ".بأجواء العيد كما يشعر المسلمون بمناسباتهم الدينية
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 300 أو 200 ـو ألفي مسيحي في غزة ال تسمح سلطات االحتالل منذ أربعة أعوام سوى لومن بين نح
  .على األكثر بالتوجه إلى بيت لحم
نتقدم بطلب للسلطات اإلسرائيلية قبل االحتفاالت بثالثة أسابيع وننتظر "وبكثير من الحسرة، قال ترزي 

  ". ال يطاق نفسياًكل ضغطاًالرد حتى ما قبيل االحتفاالت بيوم أو يومين، وهو ما يش
  عاما35ًوتؤكد مصادر كنسية في غزة، أن جميع الطلبات التي قدمت إلى الجانب اإلسرائيلي تحت سن 

بما فيها طلبات لنساء وأطفال، رفضت بشكل تام، وهذا ما يتنافى مع ما أوردته وسائل إعالم إسرائيلية 
  .ي احتفاالت أعياد الميالد في بيت لحمبأن األخيرة ستسمح لجميع مسيحيي غزة بالمشاركة ف

  25/12/2010الخليج، الشارقة، 
  

   المقدسيين خالل الفترة الممتدة من بداية النهضة حتى النكبةالرواد أبرز عنكتاباً عشرون  .37
ئة صفحة من القطع المتوسط، أنجز ادفعة واحدة، وعلى مدار ما مجموعه ألف وستم: علي الخليلي

د أحمد صالح، في مطلع الشهر الماضي، عشرين كتاباً حول أبرز الرواد الباحث الفلسطيني جها
المقدسيين، في مختلف المجاالت الفكرية واالجتماعية والسياسية، خالل الفترة الممتدة من بداية النهضة 

، تناول في )من منتصف القرن التاسع عشر، إلى نهاية النصف األول من القرن العشرين(حتى النكبة 
ر كتاباً منها، السير الذاتية لتسع عشرة شخصية رائدة، كل واحدة منها في كتاب مستقل، إلى تسعة عش

  " .التشكيل الروحي والبيئة الثقافية في القدس"جانب الكتاب العشرين الذي أفرده للبحث في 
ال بد أن الباحث جهاد أحمد صالح، كان يعمل بصمت ودأب صارمْين، عبر عدة سنوات، على إعداد 

تجميع مئات المراجع من الكتب والصحف والوثائق والمخطوطات التي تخدمه في هذه المهمة الشاقة، و
حتى استطاع إنجازها بنجاح مثير، لتصدر كاملة عن االتحاد العام للكتاب واألدباء الفلسطينيين في رام 

اختصاصها الثقافي المقدسي، اهللا، ولتكون مدخالً ريادياً وقوياً لمشروع موسوعة ثقافية قائمة بذاتها، في 
ليس في عصر واحد، أو لعصرنا الراهن وحده، وإنما لجميع العصور التي شهدتها القدس، وأسهمت في 

  .صياغة مكوناتها الحضارية، واستقطبت فيها أجياالً متعاقبة من الرواد والمبدعين 
إلى أربعة " ثقافية في القدسالتشكيل الروحي والبيئة ال"قسم المؤلف الباحث جهاد أحمد صالح، كتاب 

صورة "تناول في الباب األول، العناصر التاريخية والجغرافية األساسية في تكوين . أبواب، مع مقدمة
العوامل المباشرة "وفي الباب الثاني، بحث في . ، من بداية النهضة إلى النكبة"المجتمع الفلسطيني

وأنماطه في المدينة، ثم المطابع والصحافة والترجمة ، متتبعاً أوضاع التعليم بمختلف أشكاله "للنهضة
فيها، والرصد المفصل ألنديتها وجمعياتها، وما اشتملت عليه من مراكز البحث المتعددة، ومن المكتبات 

التشكيل الروحي والبيئة "وأضاف في الباب الثالث، مزيداً من الضوء المفصل، حول . الخاصة والعامة 
، وصوالً إلى "القدس إسالمياً"، و"القدس في العقيدة المسيحية"، و"القدس توراتيا"، فتحدث عن "الثقافية

أما ". البيئة الثقافية في المدينة، وأثرها في حركة التنوير"رؤيته في التشكيل المجتمعي الذي قامت عليه 
  ".، التمثيلىوسيقالغناء، الم: الحياة الفنية في القدس"الباب الرابع، فقد أفسح فيه المجال، لحديثه عن 

بالعودة إلى شخصيات هؤالء الرواد أنفسهم، في سيرهم المتضمنة بسلسلة هذه الكتب التسعة عشر، نجد 
فايز على "فمن التربية والتعليم . أن هذه السير قد أحاطت بأهم مجاالت التنوير الحضاري في عصرها

بندلي "إلى البحث العلمي االجتماعي ، "الغول، وخليل السكاكيني، ونخلة زريق، وأحمد سامح الخالدي
القادر  الباقي، الشيخ عبد أحمد حلمي عبد"، إلى النضال السياسي المتماسك بثقافة وطنية راسخة "جوزي

نجاتي "، إلى األدب والمسرح والموسيقى "المظفر، روحي الخطيب، إميل الغوري، يوسف ضياء الخالدي
جمال الحسيني، محمد إسعاف النشاشيبي، نصري صدقي، روحي الخالدي، إسحق موسى الحسيني، 

، إلى التاريخ في سياقه الوطني والقومي "قسطنطين ثيودوري"، إلى المعاجم "الجوزي، واصف جوهرية
  ".عارف العارف"
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  25/12/2010الخليج، الشارقة، 
  

      باألردن "إسرائيل"ضد سفارة أسبوعي اعتصام  .38
لالعتصام ضد سفارة اليهود، وسأظل أحضر هنا حتـى         أحضر كل يوم خميس     ":  محمد النجار  - عمان

ـ       ". نزيل السفارة من عمان     عاما التي تحمـل وعيـا       12بهذه الكلمات تحدثت الطفلة سيرين عرار ابنة ال
سياسيا يذهل من يحاورها، في االعتصام الذي أقامه ناشطون ضد الـسفارة اإلسـرائيلية مـساء أمـس                  

  .الخميس
لعـدوان  "ت إن اعتصام أمس له وقع خاص فهو يتزامن مع الذكرى الثانية             الطفلة عرار قالت للجزيرة ن    

أدعو كل أطفال األردن لمشاركتنا مساء كل خميس حتى نزيل هـذا المكـان      "، وتابعت   "اليهود على غزة  
  ".المقرف من عمان

أيـار  /ومنذ الهجوم اإلسرائيلي على قافلة أسطول الحرية التي كانت متجهة إلى قطاع غزة نهاية مـايو               
ـ     باعتصام أسبوعي بالقرب من الـسفارة اإلسـرائيلية فـي          " جماعة الكالوتي "الماضي يقوم ما يعرف ب

ضاحية الرابية بعمان للمطالبة بإزالة السفارة وإلغاء معاهدة وادي عربة باعتبار أن هذه المطالبـة غيـر        
  .مرتبطة باألحداث وردات الفعل فقط

ـ    ة لمسجد الكالوتي الذي يتجمع النشطاء علـى رصـيفه، والـذي            نسب" الكالوتي"جاءت تسمية الجماعة ب
 سنوات إلى مكان تجمع وانطالق المسيرات واالعتصامات ضد السفارة ومحاولة النشطاء            10تحول منذ   

  .الوصول إلى مبناها الحصين أمنيا في عمان
ـ      ع المستقل عـن  ناشطين من تيارات شتى، يغلب عليهم الطاب " جك"تضم الجماعة التي تعرف اختصارا ب

  .االنتماء الحزبي
وقد بدأت الجماعة نشاطها ليلة الهجوم على أسطول الحرية واستمرت بعد ذلك بـشكل يـومي ليقـرر                  

  .40ناشطون فيها االعتصام أسبوعيا، ويحمل اعتصام أمس الرقم 
رة ال سـفا  "وفي اعتصام أمس رفع المعتصمون األعالم األردنية والفلسطينية، والفتـات كتـب عليهـا               

  ".أعلنوا بطالن معاهدة وادي عربة.. قاوم وال تساوم"، و"صهيونية على أرض أردنية
ولم يقتصر الحضور على الناشطين الشبان، فقد كان حضور األطفال مميزا، والالفت أن بعضهم يحضر               
كل االعتصامات منذ انطالقها بل ويحفظون هتافات ضد السفارة، ومن بينها الفتة حملها طفـل صـغير                 

  ".ال سفارة للكيان على أرضك يا عمان"تب عليها ك
  24/12/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  للمبحوح" الموساد"ويكيليكس ستؤكد اغتيال  وثائق :ضاحي خلفان .39

 أكد قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، أن البرقيـات الدبلوماسـية األمريكيـة الخاصـة                 :الفرنسية
اإلسرائيلي بالتورط فـي    " الموساد"كيليكس بنشرها، ستؤكد اتهامه لجهاز      التي وعد موقع وي   ) إسرائيل(بـ

 2010يناير  / ، في كانون الثاني   "حماس"محمود المبحوح المسؤول في حركة      " حماس"اغتيال القيادي في    
  ". بعض الناس سيستمرون في إنكار ذلك"وأضاف إنه مع ذلك فإن . بدبي

 ويكيليكس جوليان أسانج، الخميس، أنه يعـد بنـشر بعـض            وكانت تقارير إعالمية قد نقلت عن مؤسس      
  .  وعن اغتيال المبحوح في دبي2006وحزب اهللا في ) إسرائيل(حول الحرب بين " الحساسة"الوثائق 

 24/12/2010، موقع فلسطين أون الين
 

  مصرفي  الفلسطينيين  المعتقلينطالب باإلفراج عنتمنظمات حقوقية مصرية  .40
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دعت ثالث منظمات حقوقية مصرية في بيان مشترك إلى الكشف عـن            : اإلسكندرية - أحمد عبد الحافظ  
أعداد الفلسطينيين في السجون المصرية وأماكن احتجازهم، وطالبت باإلفراج عن هؤالء وعرضهم على             

  .محاكم مدنية للنظر في دواعي حبسهم بشكل غير قانوني
 الرئيس المصري حسنى مبارك التدخل شخـصيا        ويأتي ذلك بالتزامن مع انطالق حملة إلكترونية تطالب       
  . إلنهاء مأساة الفلسطينيين، سواء المعتقلين أو المالحقين

يعانون حاليا من أوضاع سـيئة      "وذكرت المنظمات الحقوقية أن المعتقلين الفلسطينيين في سجون مصر          
اإلنسان وغيره مـن    وغير آدمية ومخالفة للقانون وللدستور المصري ولنصوص اإلعالن العالمي لحقوق           

  ".االتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر والتزمت بتنفيذ بنودها
 المسؤولين في مصر بسبب مخالفتهم المـادة        -الذي حصلت الجزيرة نت على نسخه منه      -وهاجم البيان   

جزه ال يجوز القبض على أي إنسان أو ح       "التاسعة من الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان التي تنص على أنه           
يحق لكل فرد أن يغادر أية بالد بما في ذلك بلده كما يحق             "، وكذا المادة الثالثة عشرة منه       "أو نفيه تعسفاً  
  ". له العودة إليه

ومن جهة أخرى كشف الناشط الحقوقي للجزيرة نت أن مركزه يتبنى حملة إلكترونية مـع عـدد مـن                   
مة بصور عدد من المعتقلين الموجـودين قيـد         الناشطين تهدف إلى اإلفراج عن جميع الفلسطينيين مدعو       

الحبس القسرى منذ سنوات دون توجيه أي تهمة إليهم، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد فعاليـات                  
  .جديدة لإلفراج عنهم

  25/12/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
 

   بالدولة الفلسطينيةبوليفياالقاهرة ترحب باعتراف  .41
كد السفير حسام زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية المـصرية، أن قـرار بوليفيـا               أ": الخليج"القاهرة  

 يعكس المصداقية التي تحظى بهـا القـضية الفلـسطينية           1967باالعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود      
والتقدير الدولي للسعي الفلسطيني لتحقيق السالم واستئناف المفاوضات، وللعمل الجاد الـذي تقـوم بـه                

ورحب زكي بهذه الخطوة اإليجابية التي اتخذتها       . كومة الفلسطينية على صعيد بناء مؤسسات الدولة        الح
بوليفيا والتي تندرج في إطار التأكيد على أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة وعاصـمتها                

وقال إن هذا القرار    . سع  القدس الشرقية هو حق مشروع للشعب الفلسطيني ويحظى بتأييد ودعم دولي وا           
من شأنه أن يشجع عدداً من الدول على القيام بخطوات مماثلة لدعم الموقف الفلسطيني، ولتثبيت اإلجماع                

   .1967الدولي حول إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضي 
 25/12/2010، الخليج، الشارقة

 
  "إسرائيل" ترسيم الحدود بين قبرص واتفاق تراقب عن كثب مصر .42

  أعلنت القاهرة أنها تراقب عن كثب اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وقعته إسرائيل وقبرص، : القاهرة
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي أن بـالده تتـابع باهتمـام التفاصـيل            

 كـانون األول    17بين البلدين في    الخاصة باالتفاق الذي وقعته إسرائيل وقبرص لترسيم الحدود البحرية          
وأضاف زكي أن هناك اتصاالت جارية بين قبرص ومصر في هذا الصدد، ال سيما              . الجاري) ديسمبر(

  .في ظل وجود اتفاق بين مصر وقبرص لترسيم الحدود البحرية بينهما
مة للتأكد من عـدم     وأوضح زكي ان وزارة الخارجية المصرية تقوم حالياً بالدراسة الفنية والقانونية الالز           

  .مساس االتفاق الموقّع بين قبرص وإسرائيل بالمنطقة االقتصادية الخالصة لمصر في البحر المتوسط
 25/12/2010، الحياة، لندن
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   عاما13ً" إسرائيل"سوريا أعدمت عميالً خدم  .43
شفت عنها   في احدى القضايا التجسسية التي ك      قامت بإعدام متهم  أكدت صحيفة مصرية، أمس، ان سورياً       

  .تم اعدامه الشهر الماضيوالشبكة األخيرة، 
نسخة من التقارير التي تسلمها مـن       "وقالت صحيفة الشروق المستقلة ان المتهم قدم للمحققين المصريين          

" . خبير كيميائي سوري يعمل في جهاز أمني حساس حول البرنامج النووي السوري وكيفية دفن النفايات              
الخبير الكيميائي السوري ظـل     "اً ألقوال المتهم المصري في التحقيقات فإن        واوضحت الصحيفة انه طبق   

  . عاما13ًيمارس الجاسوسية لمدة 
  25/12/2010، الخليج، الشارقة

  
  مباحثات سرية إسرائيلية ـ أميركية حول األمن بعد التراجع عن تفاهمات جغرافية .44

ـ كشفت مصادر دب  :  عبدالرؤوف أرناؤوط، الوكاالت   - رام اهللا  أن اإلدارة األميركيـة    " الوطن"لوماسية ل
تراجعت عن تفاهمات أمنية تم التوصل إليها سابقا مع المبعوث األمني األميركي الجنرال جيمس جـونز                
بعد أن تراجعت عن إعالن أميركي رسمي بشأن حدود الدولة الفلسطينية، فيما باتت تلوح بإجراءات في                

  .طانحال التوجه إلى مجلس األمن ضد االستي
كما كشفت المصادر عن محادثات سرية حاليا بين الواليات المتحدة والحكومة اإلسرائيلية بمبـادرة مـن      
المبعوث األميركي السابق لعملية السالم دينيس روس بشأن الترتيبات األمنية لمـا بعـد قيـام الدولـة                  

  .الفلسطينية بما فيها المعابر واألجواء الجوية وغور األردن
ادر إلى أن الواليات المتحدة باتت تقترح لجنة لبحث الترتيبات األمنية لمـا بعـد الدولـة                 وأشارت المص 

الفلسطينية، وذلك في تراجع عن التفاهمات التي توصل إليها المبعوث األمني السابق، مستـشار األمـن                
نيـون  القومي األميركي السابق جيمس جنوز، والتي وافق عليهـا الفلـسطينيون واإلسـرائيليون واألرد             

  .والمصريون، وتنص على عدم وجود جندي إسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية بعد قيامها
ونوهت المصادر إلى أن اقتراح الواليات المتحدة تشكيل اللجنة األمنية جاء بـالتوازي مـع مفاوضـات            

الدولة بما يأخذ بعين    سرية تجري حاليا بين اإلدارة األميركية والحكومة اإلسرائيلية بشأن ترتيبات ما بعد             
االعتبار الخطوط الحمراء التي وضعها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيـاهو، وهـي أن الدولـة                

حمايـة  "الفلسطينية يجب أن تكون منزوعة السالح ووجوب إيجاد ترتيبات تسمح إلسرائيل بمـا أسـماه               
ي إيجاد موطئ قدم لإلسـرائيليين فـي        في حال أي هجوم من إيران أو غيرها، بما يعن         " الحدود الشرقية 

، "منـع التـسلل   "غور األردن فضال عن حرمان الفلسطينيين من أي سيطرة كاملة على معابرهم بداعي              
  .إضافة إلى وضع قيود على السيطرة الفلسطينية على أجواء الدولة الفلسطينية

رئيس األميركي دينـيس روس     وأشارت المصادر إلى أن المبعوث األميركي السابق، المستشار الحالي لل         
هو الذي يقود هذا الجهد بعد أن أخفق في إقناع نتنياهو بالحصول على هذه األمور على شكل تعهـدات                   

  . يوما90أميركية مقابل تمديد تجميد االستيطان لفترة 
  25/12/2010، الوطن اون الين، السعودية

  
  فلسطينيينمستشارة الرئيس الفرنسي تدعم تحسين األوضاع المعيشية لل .45

أكدت فاليري هوفنبرغ، مستشارة الرئيس الفرنسي نيكـوال        :  زكي أبوالحالوة ومحمد أبوخضير    -القدس  
رغم الجمود في عملية السالم     «ساركوزي وممثلة الحكومة الفرنسية لعملية السالم في الشرق األوسط انه           

 اقامة الدولة الفلـسطينية وكـي       يجب ان نستمر في الجهود لتحسين االوضاع المعيشية للفلسطينيين لدعم         
  .»نثبت ان الفلسطينيين مستعدون إلقامة دولتهم
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بمـا ان الـرئيس الفرنـسي       «لمناسبة زيارتها لالراضي الفلسطينية واسرائيل انه       » الراي«وتحدثت لـ   
، مشيرة الى   »صديق للفلسطينيين وإلسرائيل، فهو يود ان يكون هناك اتفاق سياسي في أسرع وقت ممكن             

تشجع ايضا اصدقاءها في الطرفين على ان يتجهوا الى اوروبا وفرنـسا لمـساعدتهم وهـذا        «الدها  ان ب 
  .»يكون من خالل تعاون وثيق مع االميركيين ايضا

فرنسا مقتنعة بانه في اطار االتحاد من اجل المتوسط يمكن حل العديد من المشكالت واعتقد               «وتابعت ان   
ساهمة فرق فلسطينية واردنية وتركية في اخماد النيران يثبت ان          ان ما حدث في حريق الكرمل اخيرا وم       

االتحاد من اجل المتوسط كونه حالً اقليمياً يبقى كإطار مهم، وأود اعادة اطالق هـذه المبـادرة إلقامـة                   
  .»تجربة موحدة بين الفلسطينيين واالسرائيليين واالردنيين والفرنسيين بالنسبة للمخاطر المدنية

تهدف لاللتقاء بكل االطراف لمعرفة عما      « زيارتها الى االراضي الفلسطينية، قالت انها        وعن الهدف من  
يحدث في المنطقة بالنسبة لمفاوضات السالم ورؤية كيف يمكن الوروبا وفرنسا ان تلعبا دورا في هـذا                 

 التـي   المجال والمساعدة في احراز تقدم في عملية السالم وكذلك لرؤية التقدم الحاصل فـي المـشاريع               
اطلقتها فرنسا في االراضي الفلسطينية والتأكد من ان االسرائيليين يتمكنون مـن مـساعدتنا واعطائنـا                

  .»االذونات الضرورية لنجاح هذه المشاريع
اعتقد انه بالنسبة للقطاع الخـاص هنـاك        «:  الفرنسية قالت هوفنبرغ   -وفي تقويمها للعالقات الفلسطينية     

 رجـال  3وفي شهر ابريل الماضي وصلت مع وزير الصناعة الفرنسي برفقـة  الكثير ما يمكن القيام به   
اعمال فرنسيين وهذا اكبر وفد من رجال االعمال يأتي الى االراضي الفلسطينية وتبعا لهذه الرحلة نجحنا                
في تعبئة الكثير من الشركات الفرنسية ومنها التي ستستقر في المنطقة الصناعية ببيت لحم ولكن هـدفي                 

قامة المزيد من العالقات وان يكون هناك المزيد من الشركات الفرنسية التي تـأتي وتـستثمر فـي                  هو ا 
  .»المنطقة

 السالم لكل شعوب المنطقـة      2011يجلب العام الجديد    «واعربت هوفنبرغ في ختام حديثها عن املها ان         
  .»واالزدهار وان يكون هناك تفهم جيد بين االطراف

 25/12/2010، الراي، الكويت
  

   إرهابيتينا ليست المسلمين واإلخوانحماس: محلل عسكري أمريكي .46
يقدم الكاتب األمريكي والمحلل العسكري مارك بيري خالصة انطباعاته الشخـصية حـول المنظمـات               

مبـدياً  , "التحدث إلى اإلرهابيين  "من وجهة نظر أمريكية في كتابه       " اإلرهابية"اإلسالمية التي وصفها بـ     
  . حركات اإلسالمية الثورية، التي يقابلها تأييد شريحة عريضة داخل مجتمعاتهاتعاطفاً مع ال

أن توضع  " اإلخوان المسلمين "اللبناني وجماعة   " حزب اهللا "و" حماس"و يتساءل الكاتب كيف لحركات مثل       
دى ويرى الكاتب أنه البد من البحث في م        .في سلة واحدة مع تنظيمات إرهابية أخرى مثل تنظيم القاعدة         

خاصة وأن حماس وحزب اهللا قد أدانتا هجمات        , اعتدالها وانفتاحها على الحوار السياسي وقابليتها للتغيير      
  . الحادي عشر من سبتمبر وأعربتا عن استعدادهما لفتح قنوات اتصال مع الواليات المتحدة وحلفائها

ات مثل حماس وحـزب اهللا      ويؤكد بيري أنه في الوقت الذي يرفض الساسة الغربيين التحدث إلى جماع           
واإلخوان بحجة أنهم ليسوا عناصر سياسية فعالة ومشروعة، تتم جلسات سرية بين مندوبين أمـريكيين               

  " . أخطر المنظمات اإلرهابية"وأوروبيين ومن يطلقون عليهم بقادة 
ومـة  وقد أجرى المؤلف اتصاالته الشخصية بقيادات في منظمات مختلفة مثل حماس وحـزب اهللا والمقا              

يرى مؤلف الكتاب أن غـزو      .السنية الوطنية بالعراق، وأخرى مع دبلوماسيين وعاملين داخل البنتاجون        
ما لبثت أن واجهـت     " الالتحدث إلى اإلرهابيين  "الواليات المتحدة للعراق كان زلة ال تغتفر، وأن سياسة          

سياسـات الواليـات المتحـدة      تحديا كبيرا في العراق، عندما فشل القادة العسكريون في سد الفجوة بين             
  . المقررة في واشنطن والحقائق على أرض الواقع
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أهم حركة سياسـية لهـا      , 1928يعتقد بيرى بأن جماعة اإلخوان المسلمين، التي أسسها حسن البنا عام            
وتواجه نقداً وإدانة وقمع مـن قبـل الحكومـة          , شعبية كبيرة في مصر واألردن والضفة الغربية وغزة       

تي عملت على تقويض الحركة منذ الخمسينات، حتى أيمن الظواهري لتنظيم القاعدة يرى أن              المصرية ال 
جـذب اآلف مـن     "الجماعة عدواً لإلسالم، ويدينها بسبب مشاركتها في العملية الديمقراطية في مصر و           

  ". بدالً من جذبهم لخط الجهاد... الشباب المسلم إلى خطوط االنتخابات
 نالت شعبية كبيرة وخدمت كنموذج للعمل السياسي لمنظمات أخـرى وولـدت             ويرى بيري بأن الجماعة   

وعلى رأسها حركة المقاومـة اإلسـالمية       , عدد ال يحصى من الحركات اإلسالمية األخرى في المنطقة        
 كامتداد لجماعة اإلخوان المسلمين في مصر، وكـرد علـى           1987التي تأسست في غزة عام      , )حماس(

وساعد في تأسيسها عبد العزيز الرنتيـسي       , سرائيلية الناجمة عن االنتفاضة األولى    العمليات العسكرية اإل  
الذي انضم لإلخوان عندما كان طالبا بجامعة اإلسكندرية ولمع صيته بين صفوفهم، حتى بعـد تخرجـه                 

  . وعودته لغزة ليعمل طبيباً
باعتبـاره واحـداً مـن أخطـر        ويرى بيري بأن حزب اهللا اللبناني ينظر إليه من قبل الواليات المتحدة             

أنها ال تفهم العدو    "المنظمات اإلرهابية في العالم، ويلخص بيري المشكلة األساسية التي تواجه أمريكا في             
  ".الذي تحاربه ولم تنجح في كسب المسلمين لصفها

  24/12/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  للتحدث أمام المجلسالفلسطينية  لطة يطالب بدعوة سفير الس"البريطانيينمجلس اليهود "ـقيادي ب .47
دعا مسؤول بارز في مجلس ممثلي اليهود البريطانيين رئيسة المجلس فيفيان واينمـان              :يو بي أي  -لندن

إلى توجيه ما وصفه بدعوة تاريخية إلى سفير السلطة الفلسطينية في لندن مانويل حساسيان للتحدث أمام                
أمس إن أمين صندوق المجلس لورانس براس حـث         " كلجويش كروني "وقالت صحيفة   . أعضاء المجلس 

فتح حوار مع المبعوث الفلسطيني حتى ولو جوبـه بانتقـادات مـن             "في رسالة وجهها إلى واينمان على     
وأضافت الـصحيفة أن    ". الجناح اليميني الذي هيمن على جدول أعمال المنظمة المتعلق بالشرق األوسط          

سيكون خطوة شجاعة رغم    " واعتبر أن توجيه دعوة إلى السفير        براس حث واينمان على اغتنام الفرصة،     
إن واجب القيادة الحالية للجالية اليهودية فـي بريطانيـا          "، وقال في رسالته     "أنها ستثير بعض االنتقادات   

وأشارت الصحيفة إلـى أن     ". يملي عليها إظهار استعدادها لتبني نهج أكثر انفتاحاً للنقاشات حول إسرائيل          
ثيرت خالل سلسلة اجتماعات عقدها مجلس ممثلي اليهود البريطانيين خـالل شـهري أكتـوبر               الفكرة أُ 

ونوفمبر الماضيين، لكن جوناثن أكوش نائب رئيسة المجلس عارض توجيه دعـوة للـسفير حـساسيان                
، كما عارضها مسؤولون سابقون في      "غير مفيدة وغير مناسبة   "للتحدث أمام أعضاء المنظمة واعتبر أنها       

أن السفير حساسيان كان تحدث من قبل أمام منظمة يهودية في لندن            " جويش كرونيكل "مجلس وذكرت   ال
  .قبل عامين

  25/12/2010، الشرق، الدوحة
  

   على حافالتها"إسرائيل"لـشبكة نقل أميركية ترضخ للضغوط وتلغي إعالنات مناهضة  .48
غرب الواليات المتحدة أمـس الـى       اضطرت شبكة النقل العام في مدينة سياتل        :  جويس كرم  -واشنطن  

الخضوع للضغوط الكبيرة التي مارستها مجموعات يهودية اميركية، والتراجع عن قرارها السماح بنشر             
  .اعالنات مناهضة السرائيل على حافالتها

جـرائم الحـرب    « الجمعة انها لن تسمح بنشر االعالن الذي يحمل عبارة           -وقالت الشبكة ليل الخميس     
كما كان مقررا اعتباراً من االثنـين المقبـل، وأنهـا بـصدد             » أموال ضرائبكم تقوم بعملها   : اإلسرائيلية

وأشـارت  . »لن تسمح في الوقت الحالي بأي اعالنات غيـر تجاريـة     »مراجعة استراتيجيتها االعالنية و   
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  الشبكة في بيان صحافي الى هناك مخاوف من حصول ردود فعل تطاول وسائل النقل وخصوصاً بعـد                 
  
وأكد البيان أن الشبكة لن تقبل ايضاً بنشر        . العتراضات التي تلقتها من مجموعات ترفض نشر الملصق       ا

  .رد على االعالن
  25/12/2010، الحياة، لندن

  
   أبرز تحديات االقتصاد األردنيالدينعجز الموازنة وحجم  .49

بدت في عجز  من ظروف صعبة ت2010 عانى االقتصاد األردني خالل عام .):آي.بي.يو( –عمان 
الموازنة وزيادة حجم الدين العام، ما أثّر بشكل مباشر على نشاط قطاعات اقتصادية كثيرة، كانت تعاني 

ورأى مراقبون أن االقتصاد األردني يواجه . أصالً من الركود نتيجة تداعيات األزمة المالية العالمية
قع أن يتجاوز بليون دوالر نهاية العام الحالي، تحديين كبيرين، هما أوالً، عجز الموازنة العامة، الذي يتو

 في نهاية األشهر التسعة األولى من %39على رغم اإلجراءات الحكومية التي ساهمت بخفضه بنسبة 
 بليون دوالر، متجاوزاً الحد المسموح به في 14وثانياً، بحجم الدين الكبير الذي بلغ نحو . العام الحالي

باإلضافة إلى هذين التحديين، شكل تباطؤ النمو مشكلة  و.ناتج المحلي من ال%60قانون الدين، وهو 
  . أخرى أضيفت إلى التحديات التي يواجهها االقتصاد األردني

 جمانة غنيمات أن أبرز التحديات التي واجهها االقتصاد "الغد"ة جريدورأت رئيسة الدائرة االقتصادية في 
 .العامة للدولة، وارتفاع حجم الدين إضافة إلى تباطؤ النموخالل العام الحالي، تمثلت بعجز الموازنة 

 مليون دوالر، مؤكدة أن الحلول 200واعتبرت غنيمات أن هذه الحلول الموقتة وفّرت على الخزينة نحو 
الصعبة التي تجنبتها الحكومة لمعالجة عجز الموازنة، هي األكثر أثراً في معالجة هذه المشكلة، ومنها 

وتعتقد غنيمات أن .  الضريبي، وتحصيل أموال الدولة المستحقة على بعض المتنفذينزيادة التحصيل
خفض النفقات الحكومية، ومنها خفض رواتب الوزراء، لن يسهما بحل جذري لمشكلة عجز الموازنة، 

  .داعيةً الحكومة للسير في اإلجراءات الصعبة لمعالجتها
 باليين دوالر، 8 البالغة نحو 2011الي موازنة عام ديسمبر الح/ وأقرت الحكومة بداية كانون األول

ويتوقّع أن يبلغ . وقال وزير المال محمد أبو حمور إنها ستركز على خفض العجز، واالعتماد على الذات
 %8.5 من الناتج المحلي مقابل %5 بليون دوالر، أي ما نسبته 1.49 نحو 2011عجز الموازنة للعام 

 2012 عام %4وتوقع أبو حمور استمرار انخفاض معدل العجز إلى . 2010 عام %5.3 و2009لعام 
  .2013 من الناتج المحلي عام %3و

وعلى رغم تباطؤ النمو خالل العام الحالي، حيث بلغت نسبته من الناتج المحلي للنصف األول منه 
زاد حجم ، إالّ أن بعض القطاعات االقتصادية شهدت انتعاشاً، السيما قطاع العقارات، الذي 2.9%

 3كما تجاوزت قيمة تحويالت األردنيين العاملين في الخارج الـ .  باليين دوالر6التداول فيه عن 
باليين دوالر في الشهور العشرة األولى من العام الحالي، علماً أنها تراجعت العام الماضي نتيجة 

 العربي، حيث تتواجد معظم تداعيات األزمة المالية العالمية، التي أثرت بشكل كبير على دول الخليج
  . بليون دوالر3.5 شهور إلى 10وارتفع الدخل السياحي في . العمالة األردنية

وساهمت األموال المتدفقة من قطاع السياحة وتحويالت العاملين في الخارج برفع احتياط البنك المركزي 
 /في نهاية تشرين أول بليون دوالر 11من العمالت األجنبية إلى مستوى غير مسبوق، إذ تجاوزت 

وال يزال األردن يواجه مشكلة في .  أشهر9 خالل %17وزاد حجم الصادرات بنسبة . أكتوبر الماضي
وذكرت بيانات المركزي أن صافي . جذب االستثمارات الخارجية التي تراجعت خالل العامين الماضيين
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 بليون دوالر خالل النصف 1.5االستثمار األجنبي خالل النصف األول من العام الحالي تراجع من 
  . ماليين دوالر903األول من العام الماضي إلى 

  
  

، مقارنة بالعام الذي سبقه، وبلغت قيمة %17 تراجع بنسبة 2009يشار إلى أن االستثمار األجنبي عام 
  .2008 بليون دوالر في عام 2.83 بليون دوالر مقارنة بـ 2.3صافي االستثمار المباشر منه 

  25/12/2010لندن، الحياة، 
  

  األمم المتحدة بين ساحل العاج وفلسطين .50
  نقوال ناصر

تؤكد تطورات األحداث في ساحل العاج أن ديمقراطية األمم المتحدة لها وجهان، وجه واضـح المعـالم                 
منحاز إلى الديمقراطية في هذا البلد األفريقي، ووجه آخر مصطف ضدها في فلسطين، وبين الـوجهين                

األممية مزدوجة المعايير أكثر من القوة األميركية العظمى التـي تـتحكم بقرارهـا فـي     تظهر المنظمة  
البلدين، مما يشكك في جدوى التوجه الفلسطيني الذي تقوده الرئاسة المفاوضة لمنظمة التحرير نحو األمم               

  ..المتحدة
اسية وسياسية إلجهاضـه    وهو التوجه الذي استنفر دولة االحتالل اإلسرائيلي لكي تنظم حملة دولية دبلوم           

في المهد، وفي إطار هذه الحملة يحتل تصعيدها العسكري وتحريضها الدبلوماسي والسياسي ضد قطـاع               
غزة موقع رأس رمح موجه ضد القطاع المحاصر عسكريا لكنه موجه سياسيا أيضا ضد توجه مفاوض                

نفسه كي ال تضطر تحت ضـغط       المنظمة نحو األمم المتحدة بل وضد المنظمة األممية نفسها في الوقت            
التعاطف الدولي المتعاظم مع الشعب الفلسطيني إلى احتضان التوجه الفلسطيني نحوهـا ولـو تظـاهرا                

  .إلثبات أن لها وجهاً ديمقراطياً واحداً بلون واحد في كل مكان من العالم
 األخيرة فيها بينما هي     ففي ساحل العاج تكاد األمم المتحدة تذهب إلى الحرب دفاعا عن نتائج االنتخابات            

في فلسطين تكاد تدفع المنطقة كاملة نحو الحرب ألنها ارتضت أن تحول نفسها إلى غطاء دولـي يمـنح        
على نتائج االنتخابات الفلـسطينية     " الفلسطيني "– األوروبي   – األميركي   –شرعية لالنقالب اإلسرائيلي    

اة حرب عدوانية شاملة عليها قبل عامين تقريبا        األخيرة، حد أن يزور أمينها العام بان كي مون غزة غد          
، وفـي الحـالتين تـضعها      2006دون أن يجرؤ على لقاء قادتها الشرعيين الذين أفرزتهم انتخابات عام            

  .ازدواجية معاييرها في تناقض مع تفويضها األصلي بالحفاظ على السلم الدولي
فـي انتخابـات    " االعتراف بالفائز " الجميع إلى    فمجلس أمن األمم المتحدة باالجماع باستثناء روسيا يدعو       

يونيو المقبل متحديا مطالبة الرئيس     / ساحل العاج، ويمدد وجود قوات القبعات الزرق فيها حتى حزيران           
، ويهدد بالمزيد من العقوبات المفروضة على       )وكذلك القوات الفرنسية  (الذي يرفض التنحي برحيلها فورا      

لكل من يهدد عملية السالم، أو يعرقل عمل        " بالكاكاو والماس منذ بضغ سنوات       الدولة األفريقية المشهورة  
، وهذا هو   "بعثة األمم المتحدة هناك، أو يرتكب انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي            

ن ومـا   مجلس األمن نفسه الذي لم يفعل شيئا حتى اآلن حيال تدمير مقر األمم المتحدة في غزة قبل عامي                 
زال يرفض حتى النظر في اتخاذ أي إجراء بشأن تقرير لجنة تقصي الحقائق التي ألفها مجلـس حقـوق                   

  ...اإلنسان التابع لألمم المتحدة للتحقيق في العدوان الشامل الذي شنته دولة االحتالل على قطاع غزة
حدة األميركية تعهدت لدولة    والمعروف باسم رئيس اللجنة القاضي ريتشارد غولدستون، ألن الواليات المت         

االحتالل بمنع وصوله إلى أي محفل دولي مهم، وبخاصة مجلس األمن الدولي، والواليات المتحدة التـي                
االنتخابـات  "تهدد اليوم بفرض عقوبات على الرئيس المتمرد على نتائج االنتخابات في ساحل العاج ألن               

م البيت البيض روبرت غيتس، واالتحاد األوروبي       كما قال الناطق باس   " كانت واضحة، ونتيجتها واضحة   
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الذي فرض عقوبات كهذه اعتبارا من األربعاء الماضي، هما القوتان الرئيسيتان اللتان تستقوي بهما األمم               
المتحدة دفاعا عن الديموقراطية وتبادل السلطة في الدولة األفريقية وهما أيضا اللتان تستقوي بهما للدفاع               

  . العسكري واألمني للديموقراطية وتبادل السلطة في فلسطينحتى عن االجتثاث
 مـون   –وبهذه الخلفية يصبح الجواب واضحا عن تساؤل الحكومة في غزة عما إذا كان مبعوث بان كي                 

إلى المنطقة، روبرت سري، يمثل األمم المتحدة حقا، بعد بيانه يوم األربعاء الماضي الـذي تبنـى فيـه                   
االحتالل مكررا معها أن بضعة صواريخ انطلقت من القطاع ولم تقتل أحدا تمثـل              الدعاية الحربية لدولة    

، دون أن   "الحق في الدفاع عـن نفـسها      "يسوغ لدولة االحتالل    " انتهاكا صارخا للقانون الدولي االنساني    "
ينبس ببنت شفة بشأن أحدث الطائرات الحربية اإلسرائيلية التي قتلت خمسة فلـسطينيين فـي القطـاع                 

 شهيدا خالل الشهر الحالي إضافة إلى أكثـر         12سبوع الماضي ليرتفع عدد ضحاياها الفلسطينيين إلى        األ
 منـذ   -اإلسرائيلية في تقريرها السنوي األخير الصيف الماضي      " بتسيلم" حسب منظمة    -من مائة غيرهم    

  . وأوائل العام التالي2008العدوان الشامل على القطاع أواخر عام 
، "حقوق االنـسان " أن لألمم المتحدة لسانين أيضا وليس وجهين فقط عند التعامل مع          فتصريح سري يؤكد  

فلسطيني لها ولسان آخر يصمت، مثال، عن منع دولة االحتالل لزميله في المنظمة             " انتهاك"لسان ينطق ب  
قيق فـي   الدولية، ريتشارد فولك، مقرر األمم المتحدة الخاص لحقوق اإلنسان الفلسطيني من زيارتها للتح            

انتهاكاتها، وقد وضع سري نفسه ومنظمته في موقف حرج يصعب فيه الدفاع عن ازدواجية معايير األمم                
المتحدة ألن تصريحه تزامن مع صدور تقريرين فيهما إدانة واضحة لدولة االحتالل االسـرائيلي التـي                

الفلسطينية، وكأنما كان   " االنتهاكات"بحجة  " الحق في الدفاع عن نفسها    "سوغ لها روبرت سري في بيانه       
يستجيب لمطالبة سفير دولة االحتالل في األمم المتحدة، ميرون روبين، في رسالته إلى مجلـس األمـن                 

في اليوم السابق   ) عنه" سلطة األمر الواقع في قطاع غزة ومسؤولة بالكامل       "معترفا فيها بأن دولته تمثل      (
والتي حذر فيها   " غير مقبولة "لهجمات الفلسطينية   بأن ا " إرسال رسالة واضحة وحازمة   "لتصريح سري ب  
  . ، وهي اللغة نفسها التي استخدمها سري"تستمر في ممارسة حقها في الدفاع عن النفس"بأن دولته سوف 

" كسر الصمت " صفحة عن شهادات جنود االحتالل أصدرته منظمة         431التقرير األول كان في كتاب من       
الذي لم تنف ما جـاء      ) هيومان رايتس ووتش  (مة مراقبة حقوق اإلنسان     اإلسرائيلية، والثاني تقرير منظ   

إن : فيه حتى وزارة الخارجية األميركية التي أكدت محتوياته بقول الناطق باسمها يوم األربعاء الماضي             
كثيرا من القضايا الواردة في تقرير هيومان رايتس ووتش مغطاة بتفصيل أكبر أيضا في تقرير حقـوق                 "

البريطانية بـأن   " الكريستيان إيد "الذي تصدره الوزارة، ناهيك عن تصريح مسؤول في         " لسنوياإلنسان ا 
ألهله في المستقبل، ومع ذلك لم تجد انتقائية روبـرت سـري            " أي أمل "الحصار اإلسرائيلي للقطاع قتل     

ال تفـسير   ضـده، و  " الحق في الدفاع  "الفلسطيني الذي سوغ به لدولة االحتالل       " االنتهاك الصارخ "سوى  
لتصريحه هذا غير كونه ضوءا أخضر من األمم المتحدة لدولة االحتالل بشن عدوان جديد على قطـاع                 

ـ           بعمـل  " عملية الـسالم "غزة، يستهدف القطاع عسكريا حقا لكنه يستهدف أيضا خلط المعادلة السياسية ل
حت األسبوع الماضي في    عسكري يخرج دولة االحتالل وراعيها األميركي من عزلتهما الدولية التي اتض          

 دولة عضو في الجمعية العامة لألمم المتحدة لصالح قرار بحق الـشعب الفلـسطيني فـي    177تصويت  
  . تقرير المصير عارضته واشنطن وتل أبيب فقط مع أربع دول جزر صغيرة في المحيط الهادي

القبـة  " لنشر منظومـة     فلسطيني" كورنت"إن دولة االحتالل لم تكن بحاجة إلى التذرع بإطالق صاروخ           
التي طالب الرئيس األميركي باراك أوبامـا الكـونغرس فـي           " القبة"في محيط القطاع، وهي     " الحديدية

 مليون دوالر، مما يحول الحصار اإلسرائيلي للقطاع        200مايو بالموافقة على تمويلها بمنحة قدرها       /أيار
على جانب دبابـة يكتـشف الـصواريخ        إلى حصار أميركي أيضا، وهذه القبة عبارة عن سالح مركب           

المقبلة ويطلق قذائف تتصدى لها، فهذا قرار قديم أعلن وزير الحرب في دولة االحتالل إيهود باراك قبل                 
بضع سنوات أن دولته لن تبرم أي اتفاق للسالم مع منظمة التحرير الفلسطينية قبل أن تبنـي المنظومـة                   
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 اليوم هو نذير عدوان جديد ما كان ينبغي أن يحصل علـى             وتجربها وتنشرها، ونشر هذه المنظومة فعال     
أي ضوء أخضر ال من األمم المتحدة وال من غيرها، فدولة االحتالل بنشر منظومة القبة الحديدية تعتقد                 
بأنها قد امتلكت قوة ردع تحميها من أي رد فعل دفاعي فلسطيني وتطلق يدها في مغـامرات عـسكرية                   

لشعب الفلسطيني ومقاومته والمفاوضين باسمه جميعـا علـى حـد سـواء،             جديدة لفرض إرادتها على ا    
  .وبالرغم من كل ذلك ما زالت األمم المتحدة بوجهين وتتحدث بلسانين

  24/12/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  الحبيبضرب  .51
  فهمي هويدي

ثير الدهشة، وتحتاج إلى    الرقة التي تتعامل بها السلطة الفلسطينية مع الحكومتين األمريكية واإلسرائيلية ت          
مـا  . تفسير، خصوصا أنها ال تقارن بالغلظة والشدة اللتين تتعامل بهما السلطة مع المخالفين الفلسطينيين             

 ديـسمبر تـصريحا لـرئيس البعثـة     19دعاني إلى إبداء هذه المالحظة أنني قرأت في صحف األحـد      
 بخصوص النشاط االستيطاني اإلسرائيلي فـي       الفلسطينية لدى األمم المتحدة قال فيه إن المشروع العربي        

  .الواليات المتحدة» إحراج«األراضي المحتلة، سيتم تأجيل عرضه على مجلس األمن لتجنب 
إذ تـصورت  . صبيحة ذلك اليـوم » الشرق األوسط«لم أصدق عينىّ حين وقعت على الخبر في صحيفة         

عام الدولي ضد االستيطان بأكثر مـن انـشغالها   ألول وهلة أن السلطة الفلسطينية مشغولة بتعبئة الرأي ال   
» الفيتـو «بمجاملة اإلدارة األمريكية وتجنيبها الحرج الذي سوف تستشعره حين تجد نفـسها مـستخدمة               

لرفض القرار، رغم أن الرئيس أوباما تبني الدعوة إلى وقف االستيطان في بداية توليه السلطة، وهو يعلم                 
وفي ذلك لم يكن يسدي معروفا للفلسطينيين، بقدر        . انين واألعراف الدولية  جيدا أنه يعد جريمة تنتهك القو     

ما كان يحاول في بداية واليته أن يمسح بعض العار الذي يجلل الوجه األمريكي، ويضفي على سياستها                 
  .مسحة أخالقية تفتقدها

 عنه، ثم أن ذلـك      لم يكن الكالم منصبا على االحتالل الذي هو أصل الداء، ولكنه كان منصبا على فرع              
الوعد تراجع عنه الرئيس أوباما بصورة تدريجية، إلى جانب أن وثائق ويكيليكس األخيرة كشفت النقاب               
عن أن الرئيس األمريكي لم يكن جادا فيه، باعتبار أن تجميد االستيطان لم يكن يعني بالضرورة إيقافـه،                  

، وتأجيل المشروعات الجديدة، لفترة محدودة      ولكنه يتسع الستمرار العمل في المشروعات الجاري تنفيذها       
  . يوما90قيل إنها 

باختصار فإن الموقف األمريكي كان متالعبا ومخادعا للفلسطينيين والعرب، في الوقت الذي كان مستمرا              
في استدراج الفلسطينيين إلى مفاوضات غير مباشرة وأخرى مباشرة، حين فشلتا فإن خزانـة االحتيـال                

وهو ما أعطى انطباعا قويا بأن      . جديدة أطلقوا عليها اسم المفاوضات الموازية     » نمرة«السياسي أفرزت   
وإن المراد هو إشغال الفلسطينيين بالثرثرة حول الطـاوالت،         . القضية أصبحت لغوية في نهاية المطاف     

  .في حين تستمر إسرائيل في تغيير الواقع على األرض
حتيال والتواطؤ مع اإلسرائيليين والتستر على ممارسـاتهم        طول الوقت كان الموقف األمريكي متسما باال      

وطول الوقت كانت القيـادة الفلـسطينية تتلقـى         . وتمكينهم من إجهاض الحلم الفلسطينى وتصفية القضية      
الصفعات والصدمات واإلهانات، حتى فقدت ثقة الجماهير في داخل فلسطين وخارجها، ونعتت بأوصاف             

فحين تهيأت الظروف لتقديم قرار من مجلس األمن إلدانة االستيطان، الذي ال            مع ذلك،   . ال تشرفها كثيرا  
تستطيع دولة عضو في األمم المتحدة أن تؤيده، فإن القيادة الفلسطينية رق قلبها وغضت الطـرف عـن                  
مسلسل اإلهانات واإلذالل الذي تتعرض له طوال نحو عشرين عاما، منذ استدرجت إلى عملية الـسالم،                

  . تأجيل المشروع العربي الخاص بالمستوطنات، مجاملة للواليات المتحدة األمريكيةودعت إلى
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، حين عرض تقريـر القاضـي الـدولي         2009ثمة سابقة مماثلة لجأت إليها الرئاسة الفلسطينية في عام          
إذ عندما عرض التقريـر     . جولدستون، الذي فضح وأدان الممارسات اإلسرائيلية أثناء العدوان على غزة         

لى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة فى جينيف، فإن الرئيس الفلسطينى آثر أيضا أال يحـرج                 ع
اإلسرائيليين، وطلب من مندوب السلطة لدى المجلس تأجيل بحث الموضوع، األمر الـذي كـان بدايـة                 

تطييب خـاطر   وبدا واضحا آنذاك أن رئاسة السلطة كانت مشغولة ب        . لتمييع الملف ونسيانه بمضى الوقت    
اإلسرائيليين ورفع الحرج عنهم، بأكثر من انشغالها بعذابات الفلسطينيين في غزة والجرائم الوحشية التي              

  .ارتكبت فى حقهم
حين يقرأ المرء أخبار التعذيب الذي يتعرض له المئات من الفلسطينيين الذين يحتجزهم جهـاز األمـن                 

وم السؤال عن سر ذلك االستئساد على الفلسطينيين فى الوقت          الوقائي في رام اهللا، فإنه ال يستطيع أن يقا        
وهي مفارقـة تثيـر     . الذي تمارس السلطة فيه مختلف صور الحنو والدعة مع األمريكيين واإلسرائيليين          

  هي مع مْن وضد مْن؟ : الحيرة والبلبلة بما يجعل المرء يتساءل
وعلماء النفس يصفون تعلق الضحية     . الزبيبفي العامية المصرية مثل يقول إن ضرب الحبيب مثل أكل           

، ويعتبرونه نوعا من الخلل في الشخصية يجعل اإلنسان يتعـاطف مـع             »ماسوشية«بأهداب الجاني بأنه    
وال أعرف ماذا كان أيهما يصلح لتفسير سلوك القيادة الفلسطينية، وذلك سبب            . جالده ويستعذب إهانته له   

  .إضافي للحيرة
  25/12/2010، الشرق، الدوحة
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  منير شفيق
أثبتت التجربة الواقعية، ومن خالل االستناد إلى الوقائع فيما انتهت إليه األوضاع على المستويْين العملي               

  :والسياسي، ما يلي
 ال جدوى من المفاوضات والسير في طريق التنازالت من جانب واحد، تحت شـعار إيجـاد حـّل                   -1
  .ضية الفلسطينية أو ما يسمى بالتسوية وصوالً إلى الحل على أساس حّل الدولتينللق
 ما سجلته التجربة أن كل ذلك كان يتم من خالل تقديم التنازالت من جانب واحـد، فيمـا الطـرف                     -2

 اإلسرائيلي لم يشر من بعيد أو قريب إلى ما يسلم به كحق من حقوق الشعب الفلسطيني وعلى التحديد في                  
  .األرض الفلسطينية

وهذا ال يعني االعتراف    . إن أقصى ما قدمه كان االعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلة للفلسطينيين          
ناهيك حتى عن االعتراف بحـق      . بأي حق للشعب الفلسطيني في أرض فلسطين وال حتى في جزء منها           

  .العودة، أو بحق الوجود في أرض فلسطين
ن جانب الطرف اإلسرائيلي لم يعن، ال تلقائياً وال ضمناً، أو علناً، اعترافاً بأي               إن مجرد التفاوض م    -3

ابتداء مـن   . بل لم يصحبه أي اعتراف بأي قرار من قرارات هيئة األمم المتحدة           . حق للشعب الفلسطيني  
ـ        . وهذا هو موقفه حتى اآلن    . 242قرار التقسيم وانتهاء بقرار      ق بل حتى خريطة الطريق بعـد أن ووف

  . تحفظا14ًعليها فلسطينياً سجل المفاوض الصهيوني عليها 
  
 كان نهج القيادات اإلسرائيلية ومن قبلها قيادات الوكالة اليهودية هو هاتوا ما عنـدكم، خطـوة بعـد                   -4

، أو األدق من االعترافات بحقوق لليهود كما يترجمه المشروع الصهيوني والدولة            "التنازالت"خطوة، من   
  .يةاإلسرائيل

 وكان النهج المتكرر منذ اليوم األول من جانب بريطانيا، ثم الحقاً من جانب أمريكا والدول الغربية،                 -5
طرح مشاريع للحـل، أو     : ومن يمكن أن يجر إليه من دول وقوى سياسية واجتماعية في العالم هو التالي             
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ه وحتى اآلن، إلى الفلـسطينيين      وهي جميعاً كانت موجهة، في حين     . مبادئ للحل أو اتخاذ قرارات دولية     
والعرب والعالم لالعتراف بها باعتبارها الحل الوسط المعقول والمقبول لحل الصراع عند الحـد الـذي                

  .وكان قدم في السابق كحل وسط. وصل إليه التنازل الفلسطيني والعربي
 الدولية غيـر العربيـة       وكانت المحصلة باستمرار هو انتـزاع الموافقة الفلسطينية والعربية، وحتى         -6

ولكن مـن دون    . عموماً، سواء أكان بعد تمنّع أم كان فوراً أم كان تدرجاً على المطروح في كل مرحلة               
فقد كان نهجهم هو انتظار موقـف الطـرف         . اشتراط الموافقة عليه من جانب قادة المشروع الصهيوني       
ة، حدثت مع مشروع الحل المطروح أو القرار        اآلخر بداية، وما أن يعلن موافقته، يعتبرونها خطوة إيجابي        

ثم يبدأون بطرح تحفظات ليترك األمر للتفاوض الـذي         . من هيئة األمم المتحدة ثم سيعتبرونها غير كافية       
  .ال يقوم على أي شروط مسبقة، عدا االعتراف بدولتهم وما تم تحقيقه

لسطينيين أو العرب المبادرة إلـى      وهكذا تدرجت كل المشاريع والقرارات، ودعك من التي طلب من الف          
طرحها، كحل، أو برنامج مرحلي، أو عبرت عن موقف جديد، مثالً البرامج المرحلية على اختالفها، أو                

  :وخالصته. مبادرة السالم العربية، مؤخراً
 الجانب اإلسرائيلي يستقبل ما يكون قد قدم له من خالل كل مشروع حل أو قرار من هيئة األمـم، أو                     -
من جانب  " تطويره"وقف فلسطيني أو عربي، اتخذ في حينه، فيعتبره قد أصبح في الجيب فيما المطلوب               م

  .هذا هو الموقف والمسار حتى اآلن. اآلخرين والوسطاء أو عبر المفاوضات وما سيطلبه فيها
يحصل في المقابل    الجانب الفلسطيني والعربي الباحث عن تسوية يكون عملياً قد قدم تنازالً جديداً، ولم               -

  .على شيء من االعتراف بأي من الحقوق الفلسطينية في األرض والوطن والوجود عليها أو العودة إليها
يقبل في كل مرة وجهـة النظـر        ) الدول الغربية أساساً  ( الجانب الدولي المعني في الرعاية والوساطة        -

ما كان قد طرحه من مشروع حل، أو اتخذ من          اإلسرائيلية، عملياً، إن لم يكن رسمياً، فيتناسى بعد حين          
أو " حل وسط "ثم يبدأ بطرح مشروع     . قرار دولي من قبل هيئة األمم المتحدة، وأساساً، من مجلس األمن          

، يتجاوز ما وافق عليه الفلسطينيون والعرب ليكون الحل الوسط          ")حل عادل ("جديد  " معقول ومقبول "حل  
مفترض من جانبهم؛ ألن الجانب اإلسرائيلي لم يحـدد         (أعلى جديد   بين آخر موقف لهم وسقف إسرائيلي       

  ).سقفاً للحل قط ولم يزل
ُأدخل عليه مبـدأ  ) 1967الدولة في الضفة والقطاع أو ما يسمى في حدود      ( حتى مشروع حّل الدولتين      -
وما .  منتهياً مع اعتبار مصير القدس الغربية    " للقدس الشرقية "، والبحث عن حل مشترك      "تبادل األراضي "

ـ  (كان منتهياً إالّ في المرحلة األخيرة من جانب أمريكا والدول الغربية             " القـدس الغربيـة   "االعتراف بـ
  ").القدس الشرقية"والتفاوض على وضع " إسرائيل"عاصمة لدولة 

هـل سـيعترف    : وبهذا لم تحدد األراضي التي ستقوم عليها الدولة الفلسطينية، وما هو وضعها الحقوقي            
بأنها حق للشعب الفلسطيني أم يترك له أن يعتبرها كذلك فيما يعتبر الجانب اإلسرائيلي أنه قـام بإعـادة                   

وحتى هـذا   . انتشار، أو فك ارتباط، أو اعترف بدولة دون االعتراف بحقها في األرض التي تقوم عليها              
جواء وتحديد التسلح وعـدد     سيكون مشروطاً بعدد من القضايا األمنية بما فيه السيطرة على المداخل واأل           

  .من الشروط األخرى اإلقتصادية والسياسية
ما يظهر حتى اآلن دولة مفرغة من السيادة السياسية واألمنية، وحرمان من الحق في األرض التي تقوم                 

  ".إسرائيل"عليها؛ ألن الجانب اإلسرائيلي سيظل يؤكد بأنها جزء من أرض 
. وقد أصبح سياسة رسمية لإلدارة األمريكيـة      . عتراف بيهودية الدولة  ثم تأتي ثالثة األثافي وهي شرط اال      

     أي المطلوب من الفلسطينيين والعرب والمسلمين والعالم       " أصل الحق في فلسطين   "إن هذا االعتراف يمس
ـ         . االعتراف به كذلك   ، وال مجـرد االعتـراف      "إسـرائيل "وبهذا ال يعود االعتراف بحـق الوجـود لـ
إنما يراد منه أن يكون اعترافاً بأصل الحق في فلسطين أي فلسطين حق مـْن راهنـاً                 الديبلوماسي بها، و  

  وتاريخياً؟
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وبهذا تكون التجربة التاريخية أثبتت أن المفاوضات وعملية التسوية، وبتواطؤ غربي، كانتا طريقاً باتجاه              
مفرغ من أي اعتراف بحقوق     الطرف اإلسرائيلي يأخذ ويأخذ، ولم يقدم شيئاً قط، عدا االعتراف، ال          . واحد

أي االعتراف بمنظمة التحرير بأنها ممثل ال أكثر، مع إلغاء جملـة مـن              . في األرض للشعب الفلسطيني   
ثم جاء القبول بحلِّ الدولتين من دون أن ُيعترف بأي محتـوى            ). دستور(بنود ميثاقها وتركها بال ميثاق      

أي ما سيوافق، أو األصح،     . ا ما سيخرج من المفاوضات    للدولة الفلسطينية، وعلى أية شروط ستقوم، عد      
التي ليس  (عدا ما سيشترطه المفاوض الصهيوني إن وصل فعالً لبحث إقامة دولة حتى بشروطه الكاملة               

  ).فيها حتى دويلة
فال يتفاصـحنّ   . فطريق المفاوضات والتسوية هو طريق باتجاه واحد وال يمكن أن يكون على غير ذلك             

فالقـانون  . ، أو يأتي بنتـائج مختلفـة      "أفضل" المفاوض الفلسطيني أنه كان باستطاعته أن يفعل         أحد على 
. ودعك من االفتراضات الوهمية والالواقعية التي لم تأخذ، في االعتبـار          . الحاكم، وهو ما أثبتته التجربة    

وضات بديلة إنما يقـدم     فمن يطالب بمفا  . استراتيجية المفاوض اإلسرائيلي واستراتيجية أمريكا ومؤيديهما     
  .ورقة حسن سلوك ال أكثر، إن لم يكن ساذجاً وتبسيطياً

فمن يرد التفاوض والعملية السياسية فذلكم الطريق الوحيد، وإالّ ال مفاوضات وال عملية تـسوية خـارج             
ـ     : المعادلة المحكومة باإلستراتيجيتين المتكاملتْين المذكورتْين     تراتيجية استراتيجية الكيان الـصهيوني واس

  .الواليات المتحدة
ولهذا ال طريق غير ذلك الطريق الذي اتخذته المفاوضات والعملية السياسية، وال نهاية غير النهاية التي                

  .وصلتها األوضاع وذلك الطريق حتى اآلن
ومن ثم من العبث تجريب المجرب، أو التشاطر في مجال ال تشاطر فيه لمن يريد دخـول المفاوضـات                   

  :ولهذا. ة السياسيةوالعملي
 إما اإليغال في الطريق نفسها وقد باتت نهاياتها معروفة بما يجعل استمرار السير في هـذا الطريـق                   -

  .محاالً؛ ألنه طريق لتصفية القضية واالنتحار الذاتي
 ليس أمامنا وضمن ما آلت إليه األوضاع في الضفة الغربية، حيـث الترجمـة العمليـة للمفاوضـات                   -

السياسية، غير التركيز على مقاومة االحتالل ووضع حد للتدهور الذي وصلته فـتح والقـضية               والعملية  
الفلسطينية والسلطة والوضع الفلسطيني بعامة، بسبب السير على طريق المفاوضات وعمليـة التـسوية              

وذلك بسبب وهم إيجاد حّل يحقق عشر معشار الحق الفلسطيني أو مـصلحة الـشعب               . والرهان عليهما 
فقد زاد االستيطان تغوالً وقضماً ألراضي الضفة الغربية وتهويداً للقدس، وانتقـل التفـاوض           . الفلسطيني

ومسار التسوية إلى بحث يهودية الدولة أي التنازل عن أصل الحق في فلسطين، بل زاد االحتالل هيمنة                 
ئ من وصفه باحتالل خمـس      ولم يخط . على الضفة الغربية ال سيما مع االتفاق األمني والتعاون األمني         

  :ولهذا خالصة. نجوم
األمر الذي  .  ليس أمامنا من هدف يمكننا العمل باتجاه غير مقاومة االحتالل واالستيطان وتهويد القدس             -

يتطلب أول ما يتطلب وقف التعاون األمني مع قوات االحتالل، في ظل االستمساك بـالحقوق والثوابـت                 
  .كاملة بال عوج

خلص من األوهام حول الرهان على أمريكا أو الرباعيـة أو التعـاون األمنـي أو بنـاء                   ال بد من الت    -
المؤسسات تحت االحتالل إلقامة الدولة، ألن التجربة المريرة أثبتت النتـائج الوخيمـة علـى الـشعب                 

  .الفلسطيني والقضية، والمترتبة عن مثل هذه الرهانات
ه والتعاون معه، يحمالن آفاقاً واسعة لفرض االنـسحاب          إن مقاومة اإلحتالل ومواجهته وليس مفاوضت      -

أما في األقل فعلى التأكيد أن االحـتالل والمـستوطنين ال           . عليه كما حدث في جنوب لبنان وقطاع غزة       
  .يفهمون لغة التفاوض والعملية السياسية والتعاون األمني
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اً الستراتيجية الكيـان الـصهيوني      وفهماً عميق ) صراع وجود ( استناداً إلى طبيعة الصراع في فلسطين        -
. مقاومة ومفاوضات كما حدث مع بعض التجـارب       : ولإلستراتيجية األمريكية ال يمكن أن تطبق منهجية      

ومن يطالب بذلك يخادع نفسه أو يخشى أن ُيواجِه المعادلة الحاسمة في القضية الفلسطينية، وهـي إمـا                  
 بأن المفاوضة تعني االنتحار الذاتي وتعريض القـضية         مقاومة وإما مفاوضة وال جمع بينهما، مع التأكيد       

  .الفلسطينية إلى التصفية
ولكنها في كل األحوال ليست من اختراعنا، وإنما هـذا          . ربما اعتبرها البعض معادلة مرة أو حقيقة مرة       

  .ما يؤكده الواقع وتثبته التجربة
  25/12/2010، السبيل، عّمان

  
   كونها قّبةمنثقوب أكثر  .53

  س فيشماناليك
، منظمين في أطر شبه عسكرية من ألوية وكتائـب          "جندي" ألف   16يوجد اليوم في جيش غزة نحو من        

وهم يستخلصون الدروس منذ سنتين ويتدربون في غوش قطيف، ويحفرون األنفـاق            . ووحدات مختصة 
  .نحو اسرائيل ومصر ويبنون قيادات ومخازن ومعابر تحت االرض في طول القطاع وعرضه

كذلك تـدربت   . ل الجنود الممتازون لتدريبات متقدمة في سوريا ودورات قيادة رفيعة جدا في ايران            ُيرس
متطـور، فـي    " كورينـت "الخلية التي رصدت قبل اسبوعين كمينا لدبابة المركباة وأصابتها بـصاروخ            

 90 – 80، ذات مدى    "5فجر  "تسلحت وحدات اطالق حماس في المدة االخيرة ايضا بصواريخ          . الخارج
  . مدى أكبر2011وكان طموح المنظمة ان تبلغ في . كم يبدو انها تصنع في سوريا

فهم يتدربون ويتدربون وُيرسلون في اعمـال مثـل جمـع           . ان جنود حماس في خالل ذلك خائبو األمل       
  .القمامة ووضع انابيب مجارٍ وال حرب للعدو الصهيوني

فعلى مدى السنة كلها نشبت خالفـات بـين غـزة           . فقطال يأتي النقد وخيبة األمل من صفوف المقاتلين         
فقد أغلق االيرانيون الصنابير وعادت العالقـات فـي         . وطهران بسبب ميزانية نشاط المنظمة العسكري     

لكن هنية ورفاقـه أدركـوا      .  مليون دوالر  70المدة االخيرة فقط الى ما كانت عليه، وحول احمدي نجاد           
بالمناسبة، يعاني حزب اهللا المشكلة     (لسلوك وكأنه ال حرب مع اسرائيل       انهم ال يستطيعون االستمرار في ا     

وقد ضاقوا ذرعا بالهدوء الذي استمر أكثر مـن         . فالجنود هناك يضغطون لفعل شيء ما     : نفسها بالضبط 
  ).اربع سنين

نيـون  ثمة الـروس وااليرا   :  كل واحدة في اتجاهها    –تدخل هذه القدر الغزية الفوارة أيد اجنبية وتُحرك         
وفوق الجميع على كرسي القائـد جلـست هـيالري          . واالتراك والسوريون واالسرائيليون واالوروبيون   

فقد حولت الواليات المتحدة مئات ماليين الدوالرات الى وكالة الغوث كي تنشيء مائة مدرسـة               . كلينتون
ضون بضعة اشهر   كذلك ضغطت واشنطن على اسرائيل لفتح المعابر لتصدير السلع، وفي غ          . في القطاع 

  .ستبدأ في الخروج منتوجات خشبية ومنتوجات نسيج من غزة الى الضفة
 حصلنا هذا االسبوع على تذكير بأن الحلبة مستعدة لتجديد المواجهة العسكرية، وعلّة السخونة هـي                -2

هته  نفس الشريط االمني المالصق للجدار االمني من ج        –" المعيار األمني "في ظاهر االمر الصراع على      
فاسرائيل تطلب أال يجري فيه أي حركة فلسطينية، والجيش االسرائيلي يعمل هناك على نحـو               . الغربية

  .دائم للبحث عن أنفاق والعثور على شحنات ناسفة ونصب كمائن
قبل عدة اشهر اتخذت قيادة حماس قرار منع دخول الجيش االسرائيلي في القطاع، لكن المنظمة امتنعت                

ومكّنت المنظمات الصغيرة من أن تُجري من آن آلخر اطالق النار على اسـرائيل أو               . عن العمل هناك  
على طول الجدار، احتجاجا    " مزارعين"وفي مقابلة ذلك، بدأت مظاهرات      . على القوات التي تدخل القطاع    

ح فقد أطلق الجيش االسرائيلي النار، وجـر      . فشلت المظاهرات . على القيود التي تفرضها اسرائيل عليهم     
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من آن آلخر في االشهر االخيرة نفذ رجالهـا         . المدنيون ولم ترد حماس على ذلك ايضا بخالف الماضي        
  .محاوالت اطالق مختلفة لكن لم يكن في ذلك ما يجعل اسرائيل ترد ردا كبيرا

ففجأة بدأ رجال حماس يطلقون قذائف الرجم ويتقنصون، ويوزعـون          . في تشرين الثاني بدأ تغيير يلوح     
  ".كورينت"وردت اسرائيل بهجمات جوية أقوى ثم جاء اطالق صاروخ . نالكمائ

. ربما كان سبب ذلك عاصفة الشتاء وربما استقر الرأي على تهدئـة االمـور     . لم يرد الجيش االسرائيلي   
وعلى العموم فان لها عادة معيبة هي أن تُـسخن الحـدود فـي الـشتاء الن                 . لكن حماس لم تفهم الرمز    

  .صعبان تحديد األهداف من الجوالضباب والبرد ُي
فقد قُتل أكثـر مـن      : سخنت الجبهة في االسبوع االخير مرة اخرى وزاد االندفاع في الجيش االسرائيلي           

والى ذلك يهاجم سالح الجـو      . عشرة فلسطينيين وُأجريت عمليا اغتيال وهو ما لم يحدث منذ زمن بعيد           
  .أهدافا واضحة لحماس

فالسلطة في غزة أكثر استقرارا مما كانـت        .  تسخين الجبهة اآلن خاصة    ليس عرضا أن اختارت حماس    
دائما، والذراع العسكرية استجمعت الثقة بالنفس لكن نشأ هناك أكثر من كل شيء انطبـاع ان اسـرائيل                  

في وضع تبديل القادة في منطقـة الجنـوب، وتبـديل رئـيس             .  السباب سياسية، داخلية ودولية    –مقيدة  
 لن تورط اسرائيل نفسها     –والقيادة االمنية المشاركة في ما ال يحصى من لجان التحقيق           االركان القريب   

 الفلسطيني ُيمكّن هنية من الكـف عـن         –وان فشل التفاوض المباشر االسرائيلي      . بضربة عسكرية شاذة  
سية هذا هو وقته لعرض البديل عن المسيرة الـسيا        . التظاهر باهتمامه بالتوصل الى مصالحة مع السلطة      

  .وهو المقاومة المسلحة
فـي اثنـاء   .  سنة منذ انشائها بمسيرة جماعية في القطاع     23 كانون االول احتفلت حماس بمرور       13في  

وسلكت اسرائيل علـى    . يوم االحتفال لم ُينفذ هناك نشاط عسكري ال من حماس وال من منظمات اخرى             
نى ذلك انه يمكن التوصل مع حمـاس        ومع. ومرت المسيرات واالحتفاالت تحت هدنة مطلقة     . حسب ذلك 

  .بمحادثة صحيحة الى تهدئة
وفي االسبوع االخير ايضا، وعلى خلفية ردود الجيش االسرائيلي التي هي أشد، أوقفت حماس اطـالق                

فاذا لم تجد اسرائيل طريقة لجعل المنظمة توافق على هدنة وتهدئة           . النار لكن الحديث عن خداع بصري     
  .اخرى، فان ما رأيناه هذا االسبوع هو المقدمة فقطبتوسط مصر أو أي جهة 

لقد تحولـت   : ُيحتاج الى اتفاق خطي ألننا رأينا ما حدث عندما كان بين اسرائيل وحماس اتفاقات شفهية              
  ".الرصاص المصبوب"الى 

 ومرة اخرى وبحسب الطقوس الدائمة التي تكرر نفسها في كل مرة يسقط فيها صـاروخ ويـصيب                  -3
ومرة اخرى وبحسب الطقـوس الدائمـة، ال        ". القبة الحديدية "ير هذا االسبوع ايضا سؤال أين       مدنيين، ُأث 

كان يفترض أن تدخل البطاريتان العملياتيتان الى الخدمـة فـي           : يقولون الحقيقة كلها لسكان غالف غزة     
  .ربما بعد عدة اسابيع. لن يحدث هذا. االول من كانون الثاني

 نشر البطاريات هو كم تستطيع اسرائيل أن تشتري من الصواريخ ومـن             أحد الشروط التي ستحدد شكل    
 ماليين  205وعد االمريكيون بتحويل    . ثمة مشكلة ميزانية  . الكمية المخطط لها اآلن محدودة    . البطاريات

لكـن مـن    . والتزمت اسرائيل أن تضيف الى كل دوالر ما يعادله من الشواقل          . دوالر النتاج هذه النظم   
 انه ال يوجد مال اسرائيلي للمشروع وال يوجد مال امريكي ايضا، وبقيت كمية الصواريخ               الصحيح اآلن 

  .محدودة
في طريقه قال المستخدم وهـو      " القبة الحديدية "فمنذ اول لحظة خرج فيها مشروع       . وليس هذا كل شيء   

. شـبه سالح الجو ان الجهاز ناجع في حماية منشآت استراتيجية مثل مطارات ومحطات طاقـة ومـا أ                
اذا وجد مقدار كبير مـن      . وليست له قدرات منقطعة النظير في حماية منطقة بلدية سوى الجانب النفسي           
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الصواريخ ومثله من البطاريات فسيمكن نشرها في مناطق واسعة وتقديم حماية فعالة ثمينة ألحيـاء بـل        
  .لكن هذا لن يحدث النه لن يكون أبدا مال لهذه الكميات. لمدينة

 –ستطيع اسرائيل ان تنشر بطاريات ثابتة بل تستطيع ان تالئم نفسها مع الظروف التي ستنـشأ                 اآلن ال ت  
وسيكون التفضيل دائما لمنشآت يكون المس بها اشكاليا على نحو خاص مثل            . في الشمال أو في الجنوب    

  .قاعدة سالح الجو أو محطة طاقة
عند سكان غالف غزة انه ستُقام حـولهم فـي          هذه هي الحقيقة لكنها ال تعوق الساسة عن إحداث انطباع           

  .التي تُثبط كل قذيفة رجم يتم اطالقها من غزة" القبة الحديدية"غضون بضعة اسابيع 
  "يديعوت"

  24/12/2010، وكالة سما اإلخبارية
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