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  ال نريد المواجهة لكننا جاهزون لها: "إسرائيل"تحذر والمقاومة تؤكد تمسكها بخيار كتائب القسام  .1

القائد العام لكتائب القسام  محمد الضيف، من غزة، أن 26/12/2010، المركز الفلسطيني لإلعالمنشر 
 وأكثر قوة بفضل اهللا، وأكثر استعدادا الجناح العسكري لحركة حماس أكد أن الكتائب اليوم أصلب عوداً

موقع "وقال القائد الضيف في كلمة له نشرها  .لالستمرار في طريق الجهاد وقتال أعداء األمة واإلنسانية
 مخاطبا الشعب الفلسطيني الذي هنأه في 23الـ" حماس"بمناسبة ذكرى انطالقة حركة ) أمس(" قسامال

ال تلتفتوا إلى كل محاوالت التخويف والحرب اإلعالمية والدعائية التي يخوضها العدو : "هذه الذكرى
لم " إسرائيل"وشدد الضيف على أن ما تسمى بـ ".لتركيع شعبنا وإرهابه وثنيه عن مساندة المقاومة

تستطع كسر شوكتنا عبر أكثر من ثالثة وعشرين عاما فإنها اليوم أعجز وأضعف وأوهن من أن تكسرنا 
  .بعد هذه السنوات العظيمة من الجهاد واإلعداد والتضحيات والبناء

د بعد ثالثة وعشرين عاماً تقف اليوم في مواقع متقدمة في المقاومة والقتال والجهاد ض: "وقال الضيف
أعداء اهللا اليهود الغاصبين، لم نكل ولم نتعب ولم نيأس ولم نتراجع، ولن ننحني أمام كل البطش والعربدة 
واإلجرام الصهيوني، نحن اليوم نهنئكم ألننا نعلم أن كل عام يمر على حركتنا وهي متمسكة بنهج ربها 

  ".وبالجهاد في سبيله فهي تقترب إلى النصر أكثر فأكثر
موعودون بعون اهللا بالنصر والتمكين مهما طال الزمن ومهما تكاثرت الجراح ومهما ونحن "وأضاف 

عظمت التضحيات ومهما تقاعس المتقاعسون وخان األقربون وتواطأ المجرمون، وال نقول ذلك خطاباً 
وكلمات بل إننا نرى النصر كما نرى الشمس في وضح النهار، وإن كل ما قدمناه من تضحيات على مر 

  ".ن ما هو إال مهر لهذا النصر القادم بإذن اهللا تعالىالسني
وأثنى القائد الضيف على التضحيات التي قدمها الشعب، كما وعد األسرى القابعين في سجون االحتالل 

تحية لقافلة الشهداء الممتدة من عمق تاريخ فلسطين إلى يومنا هذا، وتحية : "بتحريرهم من القيد وقال
  ". بكل خير بإذن اهللا، وتحية ألسرانا ونعدهم بالحرية وكسر القيد رغم أنف المحتلينلشعبنا العظيم ونعده

إنكم إلى زوال وإن فلسطين ستبقى : "وختم القائد الضيف كلمته برسالة وجهها إلى العدو الصهيوني قائالً
 لكم في شبر لنا بقدسها وأقصاها ومدنها وقراها، من بحرها إلى نهرها ومن شمالها إلى جنوبها، ال حق

منها، مهما طال الزمن ومهما حاولتم طمس معالمها، ولن نرفع لكم راية بيضاء ما دام هناك مسلم واحد 
  ".على وجه هذه البسيطة

 تسير الكتائب بعد ثالثة وعشرين عاماً"أكد أحمد الجعبري أحد أبرز قادة كتائب القسام أن ومن جهته، 
نا، وأنها تعتبر نفسها لبنة أساسية في صرح المشروع اإلسالمي قدما نحو تحقيق الحرية لشعبنا وأسرا

الكبير، وأنها بعون اهللا ثم بما أوتيت من قوة وعنفوان ستظل تحمي ثوابت الشعب والقضية الفلسطينية، 
  ".وستظل شوكة في حلق اليهود المعتدين

 حدود غزة، وإن إن عيوننا ستبقى دوماً صوب القدس واألقصى ولن تنحصر داخل"وقال الجعبري 
  ".مشروعنا المقاوم سيمتد كما كان دوماً إلى كل أرضنا المغتصبة، إن عاجالً أم آجالً
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كتائب القسام لم ولن تسقط من حساباتها أي خيار ممكن من أجل تفعيل المقاومة وتحرير األسرى "وتابع 
  ". الموت أو الرحيلوقهر العدو الغاصب المجرم، وما دام الصهاينة يحتلون أرضنا فليس لهم سوى

في ذكرى حرب الفرقان نقول للعدو إننا جاهزون بإذن اهللا للتصدي وبكل قوة ألي "وأضاف الجعبري 
جريمة صهيونية جديدة، وإن كل الخداع والتخويف الذي يمارسه قادة الكيان لن يفت في عضدنا بل 

  ".هيونيسيجعلنا أكثر إصراراً على المقاومة والجهاد ضد أي غزو أو إجرام ص
 الفلسطينيون، أن  فتحي صباح،غزةنقالً عن مراسلها في ، 26/12/2010، الحياة، لندنوأضافت 

 والمنطقة، بتوجيه القائد العام لكتائب القسام، محمد الضيف، ونائبه أحمد اإلسرائيليونفوجئ، وربما 
 عبيدة مؤتمراً الجعبري أمس، رسالتين بعد صمت طويل، في وقت عقد الناطق باسم الكتائب أبو

 عاماً من 23فوصف أبو عبيدة خالل مؤتمره الصحافي في مدينة غزة أمس الستعراض حصاد  .صحافياً
على العدو أن "وقال إن . "لعب بالنار"مسيرة كتائب القسام، التصعيد العسكري اإلسرائيلي األخير بأنه 

لقسام ليس ضعفاً أو خوفاً، بل تقدير يدرك أن تصعيد العدوان لن يقابل بالصمت، وأن الهدوء من جانب ا
إذا أراد االحتالل أن يختبر ردنا، فسيجد منا رداً قاسياً، فالعدو يدرك جيدا أننا ": وأضاف. "للموقف

إذا لم يكونوا فهموا مغزى رسائلنا في األيام الماضية، فسيصلهم المزيد ": وزاد. "قادرون على ردعه
  ." ليعلموا أن العجلة لن تدور إلى الوراءمنها، وعليهم أن يقرؤوها بتمعن ودقة

لن تخيفنا ولن تربكنا ولن "وشدد على أن التهديدات اإلسرائيلية المتكررة بشن حرب جديدة على القطاع 
إذا كان العدو ": وقال. "تغير مواقفنا، بل ستدفعنا إلى المزيد من اليقظة واإلعداد واالستعداد للمواجهة

كن أن تردعنا فهو واهم، واأليام ستثبت صدق قولنا، وإذا كان االحتالل فشل يظن أن حربه اإلجرامية يم
، فإننا اليوم أقوى من ذي قبل بفضل اهللا تعالى، )الرصاص المصبوب(فشالً ذريعاً في حرب الفرقان 

 مفادها أن الحركة ال تريد مواجهة إسرائيل إلىكما حاول توجيه رسالة أخرى . "والعدو إلى الفشل أقرب
  ."تجنيب شعبنا الحرب والعدوان"يدة معها وتسعى إلى جد

 القيادي البارز في الحركة محمود الزهار أول من أمس، إليهوجاءت الرسالة في السياق نفسه الذي ذهب 
إذا فرض العدو المواجهة فنحن لها بإذن اهللا، ": من أن الحركة ملتزمة التهدئة، والذي استدرك قائالً

  ". ا من قوة مهما كلف األمر، والصهاينة سيدفعون ثمن أي جريمة غالياوسنقاوم بكل ما أوتين
 عملية جهادية 1115"وأوضح أن عدد العمليات العسكرية التي نفذتها كتائب القسام منذ نشأتها بلغ 

  ." من مجمل العمليات%32 إلى تصل 2006نسبة العمليات منذ بداية العام " أن إلى، مشيراً "رسمية
 جندياً 15يات عسكرية نفذتها كتائب القسام خالل السنوات الخمس الماضية، قتل فيها وتبنى ست عمل

الهجوم الذي نفذه االستشهادي عالء "وقال إن احد أبرز هذه العمليات .  آخرون47ومستوطناً، وجرح 
 واستهدف مدرسة 2008 مارس /آذار 6هشام أبو هديم من جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة في 

 آخرين، وجاء رداً 30 للمتطرفين اليهود، وأسفر عن مقتل ثمانية إسرائيليين وإصابة أكثر من "افهر"
  . فلسطينيا120ً بداية الشهر نفسه، التي استشهد خاللها أكثر من "على المحرقة اإلسرائيلية في القطاع

يداً قبل انتفاضة  شه144 شهداء، منهم 1808كتائب القسام قدمت منذ نشأتها حتى اليوم "وأضاف أن 
  ."2005 شهيداً من بداية االنتفاضة حتى نهاية العام 611، و)2000العام (األقصى 

 شهيداً، وأن عدد 1053 وحتى نهاية العام بلغ 2006عدد شهداء القسام منذ بداية العام "وأوضح أن 
 من العدد %58دل  يعا2006شهداء القسام بعد فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية مطلع العام 

 أن إلىوأشار  ." عاماً، في تأكيد على أن حماس لم تتخل عن المقاومة23الكلي لشهداء القسام خالل 
 335 شهيداً، في حين كان شهداء القسام في الضفة المحتلة 1469عدد شهداء القسام في قطاع غزة بلغ "

 استشهدوا في عمليات 93هداء من بين الش" أن إلىولفت . " شهداء من خارج فلسطين4شهيداً، و
 شهيداً 68 برصاص حركة فتح، و99 شهيداً في عمليات اغتيال من قبل االحتالل، و119استشهادية، و
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وأما عدد الصواريخ وقذائف الهاون منذ العام . »في عمليات اقتحام للمستوطنات والمواقع العسكرية
  ." قذيفة هاون7475و  صواريخ، 3506«، فقال انه بلغ )لم تستخدم قبلها (2000

 إسرائيلية مصادر إلى في العمليات العسكرية التي نفذتها كتائب القسام، واستناداً اإلسرائيليةوعن الخسائر 
 قتيالً من الجنود والمستوطنين، فيما بلغ عدد 1363 عاماً 23فبلغ عدد القتلى خالل عمليات القسام منذ "

  ." جريحا6378ًالجرحى 
  

   برعاية مصريةية االعتقال في الضفة وغزةمبادرة لحل إشكال .2
أعلن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في الـضفة الغربيـة       :  عبد الرؤوف أرناؤوط   ،القدس المحتلة 

وقطاع غزة عن مبادرة لحل مشكلة االعتقال السياسي برعاية مصر، وذلك بعد اجتماعـات واتـصاالت                
، ركزت على تحريم االعتقال علـى       الفلسطينيةمحافظات  ال مكثفة أجرتها قيادات وممثلين للتجمع في كل      

  .خلفية االنتماء السياسي أو دون إجراءات قضائية عادلة
  :وتنص المبادرة على ما يلي

  .تشكيل لجنة من الشخصيات المستقلة وبعض مراكز حقوق اإلنسان من قطاع غزة والضفة الغربية: أوال
معتقلين من القوى والفصائل الوطنية واإلسالمية مـن قطـاع غـزة            تتسلم اللجنة المستقلة قوائم ال    : ثانيا

  .والضفة الغربية طبقا ألحدث المستجدات الميدانية
  .يتم إطالع جميع القوى والفصائل والجهات المعنية على قوائم األعداد واألسماء للتحقق منها: ثالثا
مها في جميع محافظات قطـاع غـزة        يتم تسهيل عمل اللجنة بفتح جميع السجون والمعتقالت أما        : رابعا

  .والضفة الغربية وتمكينها من االطالع على الملفات المطلوبة لكل معتقل
  .تتم دراسة كل حالة على حدة وبعناية دقيقة: خامسا
  .يتم حصر أسماء كل المعتقلين على خلفية سياسية وثبوت عدم إدانتهم بمخالفة القانون الفلسطيني: سادسا
والعمل على إطالق سراح كل من لم تثبت إدانته بمخالفة القانون الفلسطيني مـن جميـع        المطالبة  : سابعا

  .القوى والفصائل الوطنية واإلسالمية
اإلعالن في وسائل اإلعالم عن كل من يعطل عمل وآليات اللجنة ومن لم يلتزم بقرارات اللجنـة                 : ثامنا

  .المستقلة
  .ورية مصر العربيةيكون عمل اللجنة المستقلة برعاية جمه: تاسعا
تكون فترة عمل اللجنة لمدة شهر واحد من تاريخ تشكيلها، وتنتهي بكتابة ميثاق شرف بين القوى                : عاشرا

  .والفصائل الوطنية واإلسالمية بعدم العودة إلى االعتقال السياسي
  26/12/2010، الوطن اون الين، السعودية

  
  م حراسته الشخصي إثر خالفات مع دحالنعباس يدخل تعديالت على طاق": قدس برس"لـ مصادر .3

أفادت مصادر أمنية فلسطينية مطلعة أن رئيس السلطة محمود عباس أمر مؤخراً بإدخال تغييرات علـى                
طاقم حرسه الشخصي، بناء على نصيحة تلقاها من جهاز أمني عربي حفاظاً على حياته، في ظل ارتفاع                 

  .د دحالنوتيرة الخالفات في حركة فتح، ال سيما مع محم
، إن عباس تلقـى معلومـات       "قدس برس "وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لوكالة          

تشير إلى وجود مخطط لشن عمليات تصفية داخل الـسلطة الفلـسطينية            " دقيقة"استخبارية، وصفت بأنها    
 بهدف استحواذ دحالن    والفصائل، بهدف زعزعة األمن الداخلي، لتهيئة األجواء الستهداف قيادة السلطة،         

على الرئاسة بعد خلو الساحة له، وهو ما كانت ألمحت إليه بعض المصادر، ال سيما في ظـل رفـض                    
عباس أي وساطة للمصالحة مع دحالن، الذي أكد في أحاديث مسجلة وصلت رئيس السلطة، بأن عباس                

  .ليس أهالً لمنصبه
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 نوفمبر  /ثانيالبلس جبرين البكري، نهاية تشرين      ولم تستبعد المصادر أن تكون محاولة تصفية محافظ نا        
الماضي، في إطار المخطط، الذي تم الكشف عنه، رابطة ذلك أيضاً بما أعلنه الناطق باسم أجهزة األمن                 
الفلسطينية في الضفة بأنه تم العثور خالل األشهر الماضية على مخازن أسلحة لحركـة حمـاس كانـت        

  . في صفوف قيادات السلطة، حسب قولهتعتزم استخدامها لتنفيذ اغتياالت
وعلى إثر ذلك، توضح المصادر، قام الرئيس عباس بإدخال بعض التغييرات علـى طـواقم حراسـاته                 

 أجهـزة   إلىالشخصية واستبدال بعض منها بوحدة أمن معززة بأفراد مدربين في الخارج، وغير منتمين              
المباشر على عمل تدريب الوحدة، الفتـاً النظـر     باإلشرافأمنية محلية، حيث تقوم إحدى الدول العربية        

 األمنية المشددة في أمن الرئاسة في اآلونة األخيرة فيما يتعلق بتـنقالت             اإلجراءاتإلى أن هذا ما يفسر      
   .رئيسالولقاءات 

25/12/2010قدس برس،   
  

  "سلطة رام اهللا"غزة لن تقبل بأي حل استسالمي أو تنسيق أمني مثل : حمادفتحي  .4
اعتبر وزير الداخلية الفلسطيني فتحي حماد، تهديدات االحتالل بشن عدوان جديد على قطاع غزة،              : غزة

تحزم بكل أنواع العقيدة وقوة اإلعداد وااللتحام والفكـر  "، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني  "حرب نفسية "بأنها  
وفروا على أنفسكم كل    "وله  ، موجهاً رسالة لالحتالل بق    "والتطبيق واالعتماد على النفس ومواجهة الحصار     

  ".إعداداتكم وكل برامجكم ألن الحرب النفسية لن تؤثر فينا
غزة لن تقبل بأي حل استسالمي أو تنسيق أمنـي كالـذي            : "وقال حماد خالل مشاركته في لقاء للوجهاء      

 ، مشدداً على أن األجهزة األمنية بغزة وجدت لتحمـي العـرض واألرض  "تقوم به أجهزة فتح في الضفة  
  ."والمستقبل والثوابت

25/12/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم  
  

  السلطة تعد ببناء سجن مركزي بمواصفات دولية في أريحا .5
، "الخليج"لـحازم عطا اهللا، في حديث       قر مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء     أ:  منتصر حمدان  -رام اهللا   

 حقيقة فيما يخص مراكـز التوقيـف        إشكاليةبوجود   في رام اهللا،     اإلعالمخالل اجتماع مع ممثلي وسائل      
  ".2002كل مقار السلطة خالل " إسرائيل" إلى أن ذلك يعود بسبب استهداف واالعتقال، مشيراً

وقال الناطق الرسـمي باسـم      . وتنفي كل من سلطتي الضفة وغزة وجود معتقلين سياسيين في سجونهما          
األمر مرتبط بخرق   "، إن   "الخليج"ـلواء عدنان الضميري، ل   األجهزة األمنية التابعة للسلطة في الضفة، ال      

  " .القانون مهما كان االنتماء
ن ظروف احتجاز   أ إال لتبرير االعتقاالت السياسية،     األمنية األجهزةورغم المبررات التي تساق من قبل       

وي المحتجزين  وتوقيف المعتقلين في العديد من مراكز التوقيف، تقلق المؤسسات الحقوقية وتزيد من شكا            
 الصعبة التي يتم احتجازهم وتوقيفهم فيهـا التـي تتعـارض مـع القـانون                األوضاعوالموقوفين بسبب   

وحسب المسؤولين الفلسطينيين فان السلطة حصلت على تمويل مالي من جهات دولية مانحة              .الفلسطيني
 سـجن   إنـشاء مل مـن أجـل      ، حيث يجري الع   "إسرائيل" بناء مقار األجهزة األمنية التي دمرتها        إلعادة

 بمواصفات ومقاييس دوليـة يخـصص الحتجـاز المعتقلـين والـسجناء             أريحامركزي جديد في مدينة     
  .المتورطين بارتكاب كبرى بما فيها جرائم قتل أو انتهاكات جسيمة للقانون

26/12/2010، الخليج، الشارقة  
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  تؤكد تراجع نسبة الجريمة في قطاع غزةالفلسطينية الشرطة  .6
أكد الرائد أيمن البطنيجي، مدير المكتب اإلعالمي للشرطة الفلسطينية، تراجع نسبة الجريمة بشكل             : زةغ

وقال البطنيجي خالل لقـاء أجرتـه مـع          . بالجيد 2010عام في قطاع غزة، واصفا عمل الشرطة لعام         
مة، وصلت إلـى   فيما يتعلق بمستوى الجري2009إن األرقام الرسمية لعام : "أمسنشر " فلسطين"صحيفة  
 فتراجعـت الجريمـة إلـى       2010 جريمة من إجمالي الجرائم العامة في المجتمع، أما في عام            19.536
  ". جريمة14.520

25/12/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم  
  

  شهيدان من سرايا القدس خالل التصدي لتوغل صهيوني شرق خزاعة .7
العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي جراء استشهد مقاومان من سرايا القدس الجناح : خان يونس

االشتباكات الضارية مع قوات االحتالل الصهيوني شرق بلدة خزاعة إلى الشرق من خان يونس، جنوب 
قطاع غزة، والتي استمرت أكثر من ست ساعات فجر اليوم األحد وتخللها قصف باألسلحة الرشاشة من 

  .الطائرات المروحية الصهيونية
 لمحاولة تسلل نفذتها قوة صهيونية شرق 26/12المقاومة تصدت فجر اليوم األحد وكانت مجموعة من 

بلدة خزاعة إلى الشرق من خان يونس واندلعت بين الجانبين اشتباكات ضارية، تخللها قصف عشوائي 
  .بنيران األسلحة الرشاشة من طائرات األباتشي الصهيونية التي حلقت في سماء المنطقة

أن اشتباكات عنيفة وقوية سمعت على مسافات واسعة في " ز الفلسطيني لإلعالمالمرك"وأكد مراسل 
المنطقة الشرقية لخان يونس، بين مجموعة من المقاومة كانت ترابط شرق خزاعة، وقوة صهيونية 

وقال  .خاصة حاولت التسلل في المنطقة، حيث تم كشف القوة الصهيونية واالشتباك المباشر معها
ات مروحية حلقت في سماء المنطقة، وأطلقت النار بكثافة تجاه الجانب الفلسطيني من المراسل إن طائر

السياج األمني الصهيوني حيث تدور االشتباكات، فيما ولت تعزيزات كبيرة من آليات االحتالل للمنطقة 
واستمرت االشتباكات من أكثر من ست ساعات طوال ساعات  .وسط المزيد من القصف العشوائي

  . حتى الساعات األولى لصباح اليوم، حيث ال تزال األوضاع متوترة في المنطقة الفجر،
  26/12/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   خطوة نحو تحقيق المصالحةالجديدةالحكومة : الحية .8

اجتمع وفد رفيع المستوي من قادة ونواب حركة حماس، برئاسة النائب خليل الحية، مع قوى : غزة
 وشخصيات مستقلة في قطاع غزة، من أجل مناقشة التعديل الوزاري المرتقب، وطرح وفصائل وطنية

وضم وفد حماس النائب إسماعيل  .25/12أسماء منها للمشاركة في الحكومة الجديدة، مساء يوم السبت 
  . يوسف رزقه المستشار السياسي لرئيس الوزراء والقيادي في حماس أيمن طه.األشقر، ود

بناء على قناعاتنا في حماس وكتلة ": "المركز الفلسطيني لإلعالم"ة، في تصريح خاص لـوقال خليل الحي
التغيير واإلصالح البرلمانية بضرورة إشراك الكل الوطني في الحكومة الفلسطينية، نجري اليوم 
مشاورات مع كل الفصائل الحية والشخصيات كي نعرض عليهم المشاركة في التشكيلة الحكومية 

خطواتنا هذه تهدف إلى الرد على العدوان الصهيوني والمأزق التي تشهدها إدارة : "وأضاف ."الجديدة
االحتالل في توغلها على شعبنا، باإلضافة إلى أنها خطوة لإلمام نحو تحقيق المصالحة قبل أن تكون 

  ".على الورقة المصرية
  26/12/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  ذلك لن يكون في صالحها غزة وحاول تغيير قواعد اللعبة السياسية فيت "إسرائيل: "المصريمشير  .9
اتهم مشير المصري القيادي في حركة حماس إسرائيل بمحاولة تغيير قواعد اللعبة السياسية : حسن جبر

وقال المصري في تصريحات صحافية إن إسرائيل  .في القطاع، محذرا من أن ذلك لن يكون في صالحها
ن حرب على القطاع بقدر ما هي معنية بشن حرب نفسية ضد الشعب الفلسطيني ورجال ليست معنية بش

وجدد المصري التزام فصائل المقاومة الفلسطينية بالتهدئة مع االحتالل اإلسرائيلي، مؤكدا أن  .المقاومة
دوان االلتزام ال يعني التخلي عن المقاومة بل من أجل أن يلتقط أهل القطاع أنفاسهم من ويالت الع

اإلسرائيلي األخير وحرب االستنزاف التي تقودها إسرائيل، إضافة إلى االستنفار واالستعداد لمواجهة أي 
  .وقال إن االحتالل يخطط إلسقاط حركة حماس والمنظومة القائمة في القطاع .عدوان جديد

  26/12/2010، األيام، رام اهللا
  

  الحتالل الستهداف السلطة والمشروع الوطني واستئذان من اانقالبهاتهدئة حماس إلدامة : فتح .10
 أكدت حركة فتح أنها لن تسمح باقتتال وانقالب على النظام والقانون في الضفة الفلسطينية مهما :رام اهللا

ودعت الحركة العقالء في حماس للتبرؤ من الفتنة الداخلية التي بدأت حماس بإشعال . كانت التضحيات
سفك الدماء، وشن الهجمات القاتلة على مناضلي حركة فتح ومنتسبي فتيلها بدعوة مسؤولين فيها ل

أن فتح تبذل ": أمسوأضافت في بيان صحفي صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة .  األجهزة األمنية
قصارى جهدها من أجل إعادة قيادة حماس إلى رشدها، فالمصلحة العليا لشعبنا تقتضي تجنيبه تداعيات 

ء والصراعات الداخلية الذي بلغ عند قادة االنقالب حد الجنون واالستهتار بقيمة الهوس بإراقة الدما
لكن الحركة حريصة على كرامة مناضليها وقيادتها وحقوق الشهداء ..اإلنسان الفلسطيني وقيمه األخالقية

وشددت فتح على أن طلب حماس للتهدئة مع االحتالل . "الذين ذهبوا ضحية جموح حماس نحو السلطة
ي قطاع غزة ودعوتها لخالياها المسلحة بنشر الفوضى واستباحة دماء الوطنيين الفلسطينيين في الضفة ف

بنفس الوقت هو دليل قاطع على أن حماس قد قررت استكمال انقالبها على المشروع الوطني، وتقديم 
الن حماس معتبرة إع ...رأس القضية الفلسطينية على طبق من ذهب لمشروع االحتالل واالستيطان

للتهدئة بمثابة طلب إذن من حكومة وجيش االحتالل لبدء الهجوم على أركان السلطة في الضفة 
وحذرت فتح قيادات حماس من اللعب بالنار باستنساخ . "الفلسطينية، ولإلجهاز على المشروع الوطني

لوطنية والتقدمية أن فتح التي حملت على عاتقها مع القوى ا ":تجربة غزة في الضفة فجاء في البيان
الفلسطينية حماية المشروع الوطني لن تسمح ألي كان بتدمير إنجازات الشعب الفلسطيني على طريق 

 مؤكدة أن "الحرية واالستقالل وقيام الدولة، ففتح حامية المشروع وستبقى كذلك مهما بلغت التضحيات
حمي بالقانون أبناء شعبنا من عبث يقظة قيادة وضباط وأفراد األجهزة األمنية ستفشل مخطط حماس وست

سنعمل من أجل استعادة غزة إلى ": وأكدت الحركة في البيان. العابثين باستقراره وأمنه ومصيره
الشرعية وسلطة النظام والقانون، وأن توقيع حماس على وثيقة المصالحة هو السبيل الذي يتمناه شعبنا 

ة الوطنية، باعتبارها خيارنا اإلستراتيجي لمواجهة وقواه الوطنية من منطلق حرصنا على تحقيق الوحد
أن قيادات حماس قد برمجت هجومها بالتزامن مع ": ورأت فتح. "االحتالل االستيطاني على أرضنا

حوارات فتح مع القوى الوطنية والقرارات المشتركة التي ستعزز حتما دور منظمة التحرير الفلسطينية 
ي، وتدعم الخيارات الفلسطينية في مقاومة شعبية تتصدى لالحتالل في قيادة وتمثيل الشعب الفلسطين

إن إعالنات قيادات حماس المتكررة بدعوة مسلحيها للتمرد على النظام يعني أنها ":  وأضافت"واالستيطان
أن : مؤكدة. "اختارت الوقوف في الجبهة المعادية للمشروع الوطني، وقوى النضال والبناء الوطني

   أمام قيادات حماس لمراجعة نقدية قد تعينها على تبصر الحقائق والوقائع وهي إننا الفرصة مازالت
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جميعا مازلنا تحت االحتالل، إن أي مشروع مرتبط بأجندات خارجية سيجري تحويل مجراه ليصب في 
  . "مصلحة دوام االحتالل وتوسع االستيطان

  26/12/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   بالدولة الفلسطينيةاإلكوادور باعتراف ترحب ينية الفلسطالفصائل .11
 بالدولة الفلسطينية المستقلة على اإلكوادوررحبت الفصائل والقوى الوطنية أمس باعتراف دولة : رام اهللا

 رافاييل اإلكوادوروحيت الفصائل في بيانات منفصلة رئيس . 7691حدود الرابع من حزيران عام 
.  ى هذا الموقف التاريخي من النضال والكفاح الفلسطيني إلنهاء االحتالل علاإلكوادوريكوريا و الشعب 

 دولته واستعادة وإقامة مزيد من االعتراف بحق شعبنا في تقرير مصيره إلىودعت البيانات دول العالم 
  . حقوقه التاريخية

  26/12/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  حماس في صدارة المقاومة القسام تثبت أن إحصاءات: عدنان أبو عامر .12
 عدنان أبو عامر المحلل السياسي والخبير في الشأن الصهيوني، أن المؤتمر الذي عقدته .أكد د: غزة

كتائب عز الدين القسام لم يكن وليد الصدفة، وإنما تم اإلعداد له منذ أشهر عديدة، خاصة في ظل الحديث 
وأوضح أبو عامر في حديث  .الءها للسلطةعن عدم مواصلة حركة حماس لخيار المقاومة بعد اعت

، أن حماس تريد إيصال رسالة بدء بقواعدها التنظيمية، مرورا "المركز الفلسطيني لإلعالم"خاص لـ
تريد أن تقول لهم أنها مازالت : "بالجهات اإلقليمية المخاصمة لها، ووصوال لالحتالل الصهيوني، مضيفا

وأشار إلى أن اإلحصائيات أظهرت أن  ". بعديد من التغيراتتحت شعار المقاومة بالرغم من المرور
حماس مازالت تتصدر العمليات المسلحة بالرغم من ما نشهده من تراجع وبطء في تلك الوتيرة، مبينا أن 
الصورة اإلحصائية تشير إلى أن حماس ما زالت تتصدر المقاومة حتى لو اضطرت أن تعيد أو تقيم 

  .روف السياسية والميدانيةبعض عملياتها بالنظر للظ
حماس ما زالت تتصدر : "واعتبر أبو عامر أن حماس وباعتراف صهيوني مازالت تقاوم، متابعاً

  ".العمليات العسكرية المسلحة حتى إن حصل نوع من إعادة التموضع وإعادة انتهاج أسلوب جديد
  26/12/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم

    
   اإلسرائيلي -تجاهلوا الصراع الفلسطيني :  المتحدة وروسياالوالياتمخاطباً ليبرمان  .13

 دعا وزير الخارجية اإلسرائيلي المتطرف أفيغدور ليبرمان رئيس حزب :عبد القادر فارس -غزة 
كال من الواليات المتحدة األمريكية وروسيا إلى نسيان الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، » إسرائيل بيتنا«

  .ع الفلسطينيين يجب أن يكون أمنياً واقتصادياً وليس سياسياًمشيرا إلى أن الحل م
إن الجهود الكبيرة التي بذلتها كل من » روسيا اليوم«وقال ليبرمان في لقاء خاص أجرته معه قناة 

الواليات المتحدة األمريكية وروسيا في عملية السالم، وتدخلهما الزائد في منطقة الشرق األوسط، لم تأت 
من الضروري إقناع روسيا بتغيير نهجها تجاه قضايا الشرق األوسط والقضية « أن بشيء، مضيفا

وحزب اهللا اللبناني، واعتبارهما منظمات » حماس«الفلسطينية اإلسرائيلية، وخاصة عالقاتها مع حركة 
  . ، بحسبه»سياسية هو تصرف خاطئ، ونحن نحاول إقناع روسيا بتغيير نهجها

 اإلسرائيلي يجب أن يكون باتفاق بين الطرفين، إذ ال يمكن -الفلسطيني الحل «واعتبر ليبرمان أن 
وإذا كان التطور االقتصادي لدى السلطة الفلسطينية . فرض السالم، وهناك أمور لها إجراءاتها الطبيعية

  .»بمستوى األمن في دولة إسرائيل، فلسنا في حاجة ألي وسيط سياسي، واألمور ستنظم تلقائيا
  26/12/2010، عكاظ، جدة
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  67ا شريك في السالم إذا أسقط الفلسطينيون حق العودة وتنازلوا عن ن سيكون لنتنياهو: ويكيليكس .14
 في مبنى الكنيست اإلسرائيلي بين 2007إبريل / نيسانكشف موقع ويكيليكس، تفاصيل اجتماع عقد في 

ي، حث فيه نتنياهو على رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع وفد من الكونغرس األمريك
تجويع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وضرب إيران وحماس اقتصاديا، واشترط السالم مع العرب 

ويصف نتنياهو في المذكرة السرية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأنه . بتنازلهم عن حق العودة
 ويجب أن نضغط عليها اقتصاديا ،اسرجل طيب ولديه نوايا طيبة، لكنه يضيف أنه يجب إسقاط حم

  .بطريقة تجعل الرأي العام يلقي باللوم عليها
 وتقسيم القدس ليس حال ألن المزيد من االنسحابات يزيد شهية 1967ويقول نتنياهو إن العودة لحدود 

تنياهو أشار ن و. هي القوة الوحيدة التي تتصدى لإلسالم الراديكالي وأجندته"إسرائيل"التطرف اإلسالمي و
هو االختبار الحقيقي والفاصل لنوايا العرب، وأصر على أنه لن " إسقاط حق العودة"إلى أنه يعتقد بأن 

على الفلسطينيين أن يسقطوا حق أن نتنياهو  وأضاف ."إسرائيل"ـيسمح لالجئ فلسطيني واحد بأن يعود ل
هذه المطالب بما أنها تبقي على قضية المبادرة العربية لم تلبي . العودة ويقبلوا بحق إسرائيل في الوجود

وحين .  سيكون لها شريك في السالم فقط إذا أسقط الفلسطينيون حق العودة"إسرائيل"حق العودة مفتوحة، 
.. لن يعود الجئ واحد: سئل إذا كانت إسرائيل تقبل بمناقشة القضايا بشكل متفرق، قال نتنياهو مؤكده

  . اليهود للعراق أو القاهرة بحق عودة"إسرائيل"لم تطالب . أبداً
 ليس حال ألن إسرائيل هي القوة الوحيدة التي تتصدى لإلسالم الراديكالي وأجندته 1967العودة لحدود 

  .كما اقترح أن تعمل إسرائيل مع السعودية ضد إيران. التي تجتاح األردن والسعودية
نيين وستتعرض معاهداتنا مع مصر ويقول إنه إذا لم يتم القضاء على إيران فلن نتفاوض مع الفلسطي

  ويعتبر أن مسألة حق العودة هي اختبار حقيقي لنوايا العرب. واألردن للخطر
وجاء في المذكرة أن المناقشة غطت أفكار نتنياهو عن كيفية الضغط على إيران لمنع برنامجها النووي 

ة التي أدار بها أولمرت حرب لبنان فيما يخص الفلسطينيين، ينتقد نتنياهو الطريق. واإلطاحة بأحمدي نجاد
  .الثانية، كما عرض نتنياهو تحليله للسياسات المحلية اإلسرائيلية

  26/12/2010، 48موقع عرب
  

  "3ديربن "الخارجية اإلسرائيلية تعلن مقاطعة مؤتمر  .15
 في المناهض للعنصرية، الذي سيعقد» 3ديربن «أعلنت الخارجية اإلسرائيلية أنها قررت مقاطعة مؤتمر 

  . سبتمبر المقبل في نيويورك برعاية األمم المتحدة/أيلول
وقد أقرت األمم المتحدة يوم أمس عقد المؤتمر المذكور دون أن تتمكن الديبلوماسية اإلسرائيلية من 

  .التأثير على فحواه، وسيعقد المؤتمر بصيغته األصلية، أي على غرار المؤتمرين السابقين
» األغلبية األوتوماتيكية«لية في بيان لوسائل اإلعالم مساء السبت ما وصفتها واتهمت الخارجية اإلسرائي

المشاركة في المؤتمر بتسييسه، وذلك عن طريق تبني البيان الختامي لمؤتمر ديربن األول الذي عقد عام 
حدث «سرائيلية مؤتمر ديبرن األول بأنه إلووصفت الخارجية ا . والذي وصم إسرائيل بالعنصرية2001

كان ينطوي على مظاهر معاداة السامية، والتعبير «، وقالت إنه »تفضل الكثير من الدول طيه في النسيان
وأشار البيان إلى أن  .»عن الكراهية إلسرائيل واليهود ، وأبقى لدينا ندوبا لن تمحي في المستقبل القريب

ركين بأن يعملوا على مواجهة ما وطالبت المشا. إسرائيل ستتابع في الشهور القريبة التحضيرات للمؤتمر
مظاهر العنصرية الحقيقية في أنحاء العالم، وأن يقفوا في وجه محاوالت حرف أنظار العالم «وصفته 

 لن تشارك في "إسرائيل"وأكد البيان أن  .»مرة أخرى عن تلك المظاهر عن طريق تسييس المؤتمر
  .المؤتمر طالما يسير على غرار مؤتمر ديبرن األول

  25/12/2010، 48 عربموقع
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  أنباء عن تورط السفير اإلسرائيلي لدى القاهرة في شبكة التجسس: القناة العاشرة اإلسرائيلي .16
كشفت القناة العاشرة بالتليفزيون اإلسرائيلي في تقرير لها بثته على موقعها اإللكتروني صباح : رام اهللا
مصر على الفور بعد الكشف عن شبكة ، النقاب عن أن السفير اإلسرائيلي لدى القاهرة غادر أمس

وأضافت القناة . التجسس اإلسرائيلية لصالح الموساد تحسبا الستدعائه من جانب السلطات المصرية
اإلسرائيلية أن يتسحاق ليفانون غادر القاهرة األسبوع الماضي برفقة عائلته ولم يقدم تفسيرات لرحيله 

ألمحت لتورط السفير اإلسرائيلي  ائل اإلعالم الرسميةالمفاجئ وغير المتوقع، مشيرة إلى أن بعض وس
في شبكة التجسس األخيرة ومساعدتها جمع معلومات استخباراتية عن سوريا وعن حركة السوريين 

وذكرت القناة الفضائية اإلسرائيلية أن وزارة الخارجية اإلسرائيلية قدمت تفسيرا لرحيله . بمطار القاهرة
  .ستجمامبأنه طلب إجازة عادية لال

  26/12/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  مسؤول الموساد يعتزم االعتذار للندن عن استخدام الجوازات البريطانية في اغتيال المبحوح .17
اإلسرائيلي انه سيعتذر للمسؤولين البريطانيين » الموساد« تامير باردو الذي سيتسلم رئاسة أعلن: رام اهللا

انية في عملية اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في دبي عن استخدام جوازات سفر بريط
عن مصادر في الموساد قولها ان باردو سعيد » ديلي تيلغراف«ونقلت صحيفة . كانون الثاني الماضي

وحسب . بأن العمالء اإلسرائيليين لن يستخدموا جوازات او وثائق بريطانية مزورة في عملياتهم بالخارج
غراف، فان باردو يعتزم لقاء مسؤولين بريطانيين مطلع الشهر المقبل في لندن بما فيهم وزير تقرير التيل

    .الخارجية وليم هيغ من اجل اصالح العالقات مع الحكومة البريطانية
  26/12/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   تتهم سورية بتصنيع سالح لصالح حماس"إسرائيل" .18

يس قيادة مكافحة اإلرهاب في مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية إن مجمع قال نيتسان نورئيل رئ: غزة
يقوم بتطوير أسلحة ووسائل قتالية لصالح » CERSمعهد «الصناعات العسكرية السورية المعروف بـ

 75اإليرانية التي يصل مداها إلى » 5فجر «حركة حماس، زاعما أن حماس تحوز عشرات صواريخ 
  .كم

  26/12/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  "تل أبيب" من خطوات مصرية انتقامية رداً على تحركات يةمخاوف إسرائيل .19
كشف اإلعالم األمني اإلسرائيلي عن مخاوف من خطوات مصرية انتقامية بعد :  سمير سعيد-الشارقة 

الكشف عن شبكات التجسس في مصر ولبنان وسوريا، رداً على التحركات اإلسرائيلية المشبوهة في 
وب السودان ودول منابع النيل، ما قد يسبب إضراراً بالمصالح اإلسرائيلية في المنطقة والعالم، جن

  .العدوانية " إسرائيل"نشر وثائق متعلقة بأعمال " ويكيليكس"بالتزامن مع بدء موقع 
اع إن الكشف المصري األخير لشبكات التجسس جاء كرد فعل انتقامي على االجتم" تيك ديبكا"وقال موقع 
 من الشهر الحالي بين وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ورئيس لجنة 16في " تل أبيب"السري في 

الروسي الموفد الخاص للسودان ميخائيل مارغيلوف وبين مندوبين " الدوما"العالقات الخارجية بمجلس 
ل أبيب التي قال الموقع إن لها مكتب رعاية مصالح غير رسمي في ت(من حكومة جنوب السودان 

وأضاف الموقع أن هذا االجتماع دفع  .، بمبادرة من ليبرمان)للتنسيق السياسي والعسكري واالستخباراتي
الرئيس المصري حسني مبارك إلى إعطاء الضوء األخضر لرئيس المخابرات عمر سليمان بالكشف عن 

 عمن قال إنها مصادر ونقل .الشبكات اإلسرائيلية في مصر والشبكات المرتبطة بها في لبنان وسوريا
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استخباراتية إسرائيلية أن هذا الكشف مجرد مرحلة أولى من سلسلة ردات فعل انتقامية على النشاط 
  .اإلسرائيلي المشبوه في جنوب السودان، وتوقعت المصادر اتجاه القاهرة إلى التصعيد

 المفترض أنه كان عالي الذي من" تل أبيب"وأكدت المصادر االستخباراتية اإلسرائيلية أن خبر لقاء 
اإلسرائيلي الناطق بالروسية والمقرب من ليبرمان، ما دفع القاهرة ) إزروس(السرية، نشر على موقع 

وأوضحت المصادر اإلسرائيلية أن  . أيام من اللقاء إلى إعالن اعتقال الجاسوس طارق حسن4بعد 
فريقية في ملفات النفط والمياه، التي في قلب التحركات اإل" إسرائيل"القاهرة وجدت بشكل غير مسبوق، 

  .تمس األمن القومي المصري، وأنها تقوم بدور أقوى من الدور المصري في قلب العواصم اإلفريقية
  26/12/2010، الخليج، الشارقة

  
  "ميركافا" بعد إعطاب الـ"القبضة الحديدية" و"معطف الريح"احتدام التنافس بين  .20

اإلسرائيلية أن التنافس احتدم بين شركتي تصنيع » هآرتس«صحيفة ذكرت :  عبد القادر فارس- غزة
األسلحة اإلسرائيلية في أعقاب تصاعد األحداث على حدود قطاع غزة إثر إعطاب دبابة إسرائيلية 

التي » رفائيل لصناعة األسلحة«وأوضحت الصحيفة أن شركة . بصاروخ أطلق من غزة قبل أسبوعين
المزود على الدبابات اإلسرائيلية الذي أقر الجيش اإلسرائيلي » لريحمعطف ا«اختيرت لتطوير نظام 

، تتنافسان فيما بينهما في أعقاب نشر »إسرائيل لصناعة األسلحة«نشره األسبوع الماضي وشركة 
سيدر » معطف الريح«في تصميم منظومة » رفائيل«وقالت الصحيفة إن نجاح شركة . »معطف الريح«

  .كبيرة في حال تم شراؤها من دول أخرىعلى إسرائيل استثمارات 
تعثرت خالل السنوات األخيرة، » إسرائيل لصناعة األسلحة«وأشارت أن الشركة اإلسرائيلية المنافسة 

  .واآلن تعمل جاهدة على البقاء في ميدان تزويد األسلحة
القبضة «على مثيلتها » معطف الريح«وتوقع مسؤولون في وزارة الجيش اإلسرائيلي تفوق مظومة 

أن هزيمة الجيش اإلسرائيلي في حرب لبنان السابقة دفعها لتطوير أنظمة » هآرتس«وأوردت . »الحديدية
دفاعية خاصة بالدبابات أكثر تحصينا مجاراة ألنظمة الجيوش األمريكية واألوروبية العاملة في العراق 

  .لولأول من قدمت الح» رفائيل«وأفغانستان على سبيل المثال، وكانت شركة 
  26/12/2010، عكاظ، جدة

  
   يسجل ارتفاعاً بهجرة اليهود2010عام ": إسرائيل" .21

 "إسرائيل"أن ارتفاعاً ملحوظاً طرأ على أعداد المهاجرين اليهود إلى " الوكالة اليهودية"أظهر تقرير لـ
استجالبهم وأوضحت الوكالة، أن أعداد اليهود الذين تم  .، مقارنة باألعوام الماضية2010خالل العام 
 بنسبة ستة عشر في المائة، لتبلغ نحو تسعة عشر ألفاً مقارنةً بستة عشر ألفاً وأربعمائة 2010خالل العام 

  . الماضي2009يهودي تم استيعابهم خالل عام 
، نتان شيرانسكي، إن هدف المخطّطات الجديدة التي تتبعها الوكالة "الوكالة اليهودية"وقال رئيس إدارة 

ولفت  .اإلقبال على الهجرة عن طريق االستثمار في التعليم والتثقيف اليهودي، كما قالهو زيادة 
شيرانسكي النظر إلى أن الوكالة التي تعنى بتشجيع هجرة اليهود إلى األراضي الفلسطينية شرعت بتنفيذ 

وأشار إلى أنه  .جملة من اإلجراءات التي من شأنها تسهيل اندماج المستجلبين الجدد في المجتمع اليهودي
سيصار إلى استيعاب مائتين يهودي من أثيوبيا خالل األسابيع القادمة، وهي الدفعة األولى من ستة آالف 

  .يهودي أثيوبي قررت الحكومة اإلسرائيلية استجالبهم إلى األراضي المحتلّة
ة آالف من يهود وكانت تقارير إسرائيلية مماثلة قد تحدث مؤخراً عن خطط إسرائيلية لجلب نحو ثماني

  .أثيوبيا
  25/12/2010، موقع فلسطين أون الين
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   شعرت بالقلق على مستقبل برويز مشرف وتحدثت عن محاربة إيران من الداخل"إسرائيل": ويكيليكس .22
كشفت وثائق جديدة نشرها موقع ويكيليكس ما كان يدور بين تل أبيب وواشنطن حول عدد من القضايا، 

 أرسلها السفير األمريكي في تل أبيب إلى وزارة 31/8/2007ة مؤرخة في من بين تلك الوثائق رسال
الخارجية األمريكية، وهي عبارة عن تقرير حول أول لقاء جمع رئيس جهاز المخابرات اإلسرائيلي 

ويعرب داغان عن قلقه على مستقبل . السابق مائير داجان بوكيل وزارة الخارجية األمريكية) الموساد(
  .ستاني السابق برويز مشرف، كما يشير إلى ضرورة خلق قالقل داخلية في إيرانالرئيس الباك

 شكر رئيس جهاز الموساد اإلسرائيلي مائير داجان 18/8وتقول الرسالة إنه في االجتماع الذي عقد في 
 حيث تم قبلها بيوم واحد "إسرائيل"ـمساعد وزيرة الخارجية األمريكية بورنز على الدعم األمريكي ل

 2008 مليار دوالر كمساعدات عسكرية إلسرائيل للفترة من 30قيع مساعدات عسكرية بلغت قيمتها تو
 المسلمين وحماس، بينما اإلخوانال داجان إن األردن نجحت في القضاء على تهديدات قو .2018 –

؟ ويرى داجان أنه ال أمل "من سيخلف مبارك"تصارع مصر من أجل الحصول على إجابة لسؤال 
.  وعدم االستقراراالضطراب لسوريا ولبنان فلن تجد إال حالة من "إسرائيل"سطينيين، وإذا نظرت للفل

 وقد أصبحوا أصحاب شأن عظيم في تركيا، أما اإلسالميينوينظر داجان إلى أبعد من تلك المنطقة ليرى 
أنه حامي كم من الوقت سيبقى الجيش التركي على قناعته ب"تساؤله حول ما يجري في تركيا فهو 

 تعيش حالة من عدم "إسرائيل"ـويرى داجان إنه إذا كانت الدول المجاورة ل .العلمانية التركية؟
وقال إن كل تلك القضايا . االستقرار، فإنه من الخطر أن تلعب روسيا دوراً في منتهى السلبية في المنطقة

  .يجب طرحها ومناقشتها دوليا فال يمكن التعامل معها كل على حده
  26/12/2010، 48قع عربمو

  
  في غزة" منطقة أمنية عازلة" يمكن التخلي عن إقامة ال: الجيش اإلسرائيلي .23

أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية إصرار تل أبيب على إقامة منطقة أمنية عازلة داخل قطاع : الناصرة
  .غزة، وهو ما يرفضه الفلسطينيون ويتظاهرون أسبوعياً، مع متضامنين أجانب، ضد فرضه

إن سبب تصاعد األوضاع األمنية : "وقالت المصادر، في تصريحات نُشرت في وسائل اإلعالم العبرية
على حدود قطاع غزة، يعود إلى محاولة عناصر حماس تحدي قرار الجيش إنشاء شريط عازل بعمق 

  ".ثالثمائة متر داخل حدود القطاع
، كونه يستهدف عرقلة اعتداءات إرهابية ال يمكن التخلي عن الشريط العازل"وأكدت المصادر أنه 

  ، على حد تعبيرها"تستهدف قوات الجيش وإلجهاض عمليات حفر األنفاق في تلك المنطقة
  25/12/2010قدس برس، 

  
  االقتصاد اإلسرائيلي يعاني حالةً من الركود والهبوط الحاد": معاريف" .24

بطالة وارتفاع أعداد العاطلين عن العمل في حذّرت مصادر إسرائيلية من زيادة تفشّي ظاهرة ال: الناصرة
التي يعاني منها االقتصاد " الدراماتيكي الحاد"في الدولة العبرية، على خلفية حالة الركود والهبوط 

 العبرية؛ فإن حالة الركود االقتصادي تشمل معظم "معاريف"ووفقاً لما أعلنت عنه صحيفة  .اإلسرائيلي
ئيلي ال سيما مبيعات الشركات اإلسرائيلية وصادراتها؛ في حين تشير مجاالت وأفرع االقتصاد اإلسرا

 لتصل إلى ثمانية في المائة مقابل نسبة 2012التوقعات إلى ازدياد حاد في نسبة البطالة بحلول عام 
وأفادت الصحيفة بأن مؤشر إجمالي الصادرات  . الموجودة حالياً في المجتمع اإلسرائيلي6.6%

  عن معدله السنوي المألوف، ال سيما في  % 6.6بط خالل األشهر الثالثة الماضية بنسبة اإلسرائيلية قد ه
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 على صادرات %33أعقاب األزمة االقتصادية وانخفاض سعر الدوالر، كما طرأ انخفاض نسبته 
  .البضائع اإلسرائيلية إلى الواليات المتحدة خالل المدة ذاتها

  25/12/2010قدس برس، 
  

  ردني لفحص الوضع اإلنشائي للمسجد األقصىفريق هندسي أ .25
 ُأعلن يوم السبت عن تشكيل فريق من المهندسين اإلنشائيين والجيولوجيين األردنيين لفحص :رام اهللا

الوضع اإلنشائي للمسجد األقصى، وخاصة المصلى المرواني ومنطقة باب المغاربة بمدينة القدس، في 
ا قادة االحتالل بشأن ما يسمى بالمخاطر المتعلقة بالمصلى ضوء التحذيرات والتهديدات التي أطلقه

وقال حاتم عبد القادر، مسؤول مكتب التعبئة والتنظيم في حركة فتح في تصريح صحفي  .المرواني
إن األشقاء األردنيين يأخذوا هذه التهديدات والمخاطر التي يتعرض لها المسجد األقصى : "مكتوب

تاً النظر إلى أن عددا من المهندسين المقدسيين سينضم إلى هذا الطاقم ، الف"المبارك على محمل الجد
  ".الدولية" اليونسكو"إلجراء المسوحات الهندسية لتقديم تقاريره إلى منظمة 

  25/12/2010قدس برس، 
  

  مشروع وادي الجوز سيمزق القدس: التفكجي .26
ط خبير االستيطان في جمعية حذر خليل التفكجي رئيس وحدة الخرائ:  جمال جمال-القدس المحتلة 

 بيت الشرق بالقدس من خطورة المشروع االستيطاني في وادي الجوز الذي يجري -الدراسات العربية 
 المشروع عبارة عن مرحلة متقدمة لوضع كثافة إنوقال التفكجي  .حاليا وضع اللمسات األخيرة عليه

 مشاريع 10جد األقصى المبارك، ضمن استيطانية هائلة على بعد دقائق من البلدة القديمة والمس
 المشروع له بعد عميق وخطير حيث انه إنوقال التفكجي . استيطانية كبيرة في الواجهة الشمالية للقدس

  .2020 مدينة يهودية مطلقة في العام إلىسيمزق القدس ويحولها 
  26/12/2010الدستور، عمان، 

  
  قدسيين وممتلكاتهم الشهر الماضياالحتالل صعد اعتداءاته على الم: تقرير حقوقي .27

اتهم تقرير أصدرته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق االجتماعية : )أي، وفا.بي.يو(
 نوفمبر/ ثانيال بتصعيد انتهاكاتها لحقوق المقدسيين خالل شهر تشرين "إسرائيل"واالقتصادية، أمس، 

سيع البناء االستيطاني اليهودي في هذه الماضي، خصوصاً في ما يتعلق بمصادرة األراضي وتو
وأكد التقرير أن االحتالل واصل  .األراضي في مقابل زيادة وتيرة هدم المنازل واالستيالء على العقارات

االعتداء على المقدسيين، وأصدر مزيداً من أوامر اإلبعاد عن البلدة القديمة والمسجد األقصى، واإلبعاد 
ع سابقة باإلبعاد وحظر السفر للخارج، بما في ذلك منع السفر ألداء عن المسكن، وتجديد أوامر من

لجنة " الماضي صادقت ما تسمى بـنوفمبر/ ثانيالوأشار التقرير إلى أنه في شهر تشرين  .فريضة الحج
 وحدة استيطانية في الجزء الشرقي من 1300بالقدس على بناء " التخطيط والبناء في بلدية االحتالل

 وحدة استيطانية 978في القدس المحتلة، في حين تعتزم سلطات االحتالل بناء " ات زئيفبسغ"مستوطنة 
  ".راموت" وحدة استيطانية في مستوطنة 320جديدة في مستوطنة جبل أبو غنيم، و

وكانت سلطات االحتالل بدأت في العشرين من الشهر الماضي بتنفيذ ثالثة مخططات استيطانية جديدة 
وقال  . وحدة استيطانية716بواقع " رمات شلومو"و) جبل أبو غنيم" (ريخس شعفاط"لتوسيع مستوطنات 

التقرير إنه سبق ذلك قيام رئيسة ما تسمى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس بنشر مخطط لبناء ألف 
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يطانية،  وحدة است2233وحدة استيطانية جديدة في أبو غنيم، ليرتفع عدد تلك الوحدات إلى ما مجموعه 
  .إلى الجنوب من القدس" غيلو" وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة 130في حين تقرر بناء 

معاليه " عائلة يهودية انتقلت منتصف الشهر الماضي للسكن في مستوطنة 66وأوضح التقرير أن نحو 
 250ناك إلى في حي رأس العمود بعد توسيع هذه المستوطنة ليرتفع عدد العائالت اليهودية ه" هزيتيم

عائلة، في وقت كشفت فيه وحدة البحث والتوثيق في المركز في الثاني عشر من الشهر المنصرم عن 
  .مخطط إسرائيلي لعزل العيسوية وسلخها عن مدينة القدس

 ألفاً تعد من أكثر القرى والبلدات في 20ووفقا للتقرير، فإن بلدة العيسوية التي يقارب عدد سكانها نحو 
لدة القديمة وداخل الحدود البلدية المصطنعة للقدس معاناة جراء األزمة السكنية الخانقة والتي محيط الب

تدفع بالمواطنين إلى محاولة التغلب عليها من خالل البناء العمودي، في وقت تفرض بلدية االحتالل 
  .قيودا مشددة على أعمال البناء فيها

ستمرار عمليات الهدم لمنازل المقدسيين، واالستيالء على  الماضي انوفمبر/ ثانيالكما سجل شهر تشرين 
عقاراتهم من قبل مستوطنين وجمعيات يهودية ناشطة في هذا المجال، حيث هدمت البلدية مغسلة سيارات 

  .تعود للمواطن أمجد ياسر سلهب، كما أتلفت جميع محتويات هذه المغسلة من معدات
عتداءات اإلسرائيلية على المقدسات اإلسالمية خصوصاً  تواصل االنوفمبر/ ثانيالوسجل شهر تشرين 

  .المسجد األقصى ومحيطه في منطقة باب المغاربة
  26/12/2010، بيروت، المستقبل

  
   يوصي بتخصيص صندوق لدعم صمود الفلسطينيينالقدسمؤتمر  .28

مستقبل  على القدس واإلسرائيليةاالعتداءات " أوصى المشاركون في مؤتمر : فارس الزعبي–السلط 
  . الفلسطينيين هناكاألشقاء صندوق وتخصيصة لدعم صمود تأسيس بضرورة "ةالمدين

 الدولية بالتعاون مع مؤسسة واألبحاث مركز بترا للدراسات هوصى المشاركون في المؤتمر الذي نظمتأو
ة العربية  في القدس بتكليف وتفويض المنظمين للمؤتمر بمخاطبة الجامعاإلسالمية التراث والبحوث إحياء

على مما هو عليه للحد من خطر أ درجات إلى لرفع مستوى الدعم المادي والمعنوي اإلسالمية المنظمةو
 اعتماد وثيقة إلىودعت المؤتمرين  . وحضارة وفكراً و شعباًأرضاًالصهيونية واليهودية على المدينة 

ب والمسلمين وفي كافة دور العلم في العهدة العمرية في المناهج والكتب المدرسية وتدريسها للطلبة العر
 في القدس في األهل ألبناءوطالبت التوصيات بزيادة عدد المنح الدراسية  .اإلسالميةالدول العربية و

 تخصيص جائزة للبحث والتأليف عن مدينة القدس على إلى إضافة واإلسالميةجميع الجامعات العربية 
 من مجاالت البحث أي بحث وكتاب يصدر عن القدس في ضلألف تتوالها الجهة المنظمة وتقديم منحة أن

 رفع إلى العربي اإلعالمودعا المؤتمرون وسائل  . والثقافي والحضاري للقدسواألدبيالعلمي والتاريخي 
 األهداف العربية العليا ضد اإلعالمية األهدافسوية الدفاع عن القدس للمحافظة على عروبتها بما يحقق 

 مركز تأسيس ضرورة إلىودعوا  .ة المنبثقة من خطط التهويد المتعلقة بالقدس الصهيونياإلعالمية
 اللغة العربية للعمل على ترجمة إلى ثم األخرى اللغات إلى العربية واألبحاثلترجمة الكتب والمؤلفات 

 شبكة المنظمات تأسيس النظر في موضوع إعادة على والتأكيد والمؤلفات المتعلقة بالقدس األبحاث
  .ربية والمؤسسات المجتمعية المدنية في العالم العربي وتفعيل دورهاالع

  26/12/2010الرأي، عمان، 
  

  االحتالل يجبر ثالثة مقدسيين على هدم منازلهم بأيديهم .29
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 أجبرت قوات االحتالل اإلسرائيلي، ثالثة مواطنين فلسطينيين من سكان مدينة القدس :القدس المحتلة
أيديهم، بدعوى تشييدها بدون ترخيص، خشية هدمها من قبل االحتالل وفرض المحتلة، بهدم منازلهم ب

  .غرامات مالية على أصحابها
  25/12/2010قدس برس، 

  
  تحذير من مخطط االحتالل لتجنيد مقدسيين في شرطته .30

حذر مسؤولون في القدس المحتلة، أمس، من مخاطر التعامل مع مخطط يرمي إلى استدراج : رام اهللا
مراكز تجنيد المتطوعين في شرطة " وحبائل أجهزة أمن االحتالل، من خالل فتح أفخاخ إلى المقدسيين
وحسب جهات فلسطينية فإن الحديث يدور عن فتح مراكز تابعة لالحتالل وتهدف إلى تجنيد ". االحتالل

ودعا رئيس الهيئة اإلسالمية عكرمة  ".الشرطة الجماهيرية"شبان مقدسيين للعمل ضمن ما يسمى 
ال يجوز االتصال " إلى الحذر من الوقوع ضحايا لمثل هذه المراكز، وقال الفلسطينيينصبري، الشبان 

، مؤكداً أن االتصال "بسلطات االحتالل إال بما فيه حاجة ضرورية وال تتعارض مع أحكام ديننا اإلسالمي
  .والتعاون مع االحتالل وسلطاته أمر محظور من الناحية الدينية والوطنية

نخشى أن تكون خطوة تجنيد الشباب هذه " جانبه وصف وزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة، من
وربط ذلك مع انتشار التجهيل وانعدام ". منعطفاً متقدماً تجاه تهويد ما تبقى من النسيج المدني المقدسي

مخدرات، األمر الذي تسبب وتشجيع ال" اإلسرائيلية"قطاع التعليم وزيادة البطالة وإتاحة العمل لدى السوق 
  .في خلخلة هذه الشريحة وإضعافها تمهيداً لمحو هويتها القومية والوطنية

  26/12/2010الخليج، الشارقة، 
  

  مر بالخليلأاالحتالل يقمع مسيرة أسبوعية مناهضة لالستيطان في بيت  .31
، المسيرة األسبوعية المناهضة 25/12لي، مساء يوم السبت  قمعت قوات االحتالل اإلسرائي:الخليل

لالستيطان في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل المحتلة، ما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين، الذين 
وقال محمد عوض، الناطق اإلعالمي لمشروع التضامن  .بينهم متضامنين أجانب، بحاالت اختناق

الل، قمعت المسيرة األسبوعية لمناهضة االستيطان، والتي ينظمها مشروع الفلسطيني، بأن قوات االحت
التضامن الفلسطيني، واللجنة الوطنية لمقاومة الجدار في بلدة بيت أمر، مما أدى إلى إصابة العشرات من 

  .المواطنين، والمتضامنين األجانب بحاالت االختناق
  25/12/2010قدس برس، 

  
   أجانب خالل تظاهرة مطالبة بإعادة فتح شارع الشهداء وسط الخليلثالثة واعتقال أربعة إصابة .32

 نشطاء سالم أجانب خالل قمع قوات االحتالل تظاهرة 3 مواطنين واعتقل 4أصيب مساء أمس، : الخليل
تجمع شباب " وأوضحت مصادر  .مناهضة لالستيطان وللمطالبة بإعادة فتح شارع الشهداء وسط الخليل

 ،، أن اعتداء جنود االحتالل بالضرب على المشاركين في التظاهرة"األيام"ليل لـبالخ" ضد االستيطان
المغلقة حيث تقع البؤرة " سوق الحسبة" عند وصولها قريباً من ،"تجمع شباب ضد االستيطان"التي نظمها 
  .أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين" ابراهام أبينو"االستيطانية 

  26/12/2010 رام اهللا، األيام،
  

   على قطاع غزة إسرائيليةاعتداءات جرحى وانقطاع الكهرباء بعد أربعة .33
 مواقع وأدت إلى أربعةجرح ثالثة فلسطينيين، فجر أمس، في غارات جوية إسرائيلية استهدفت : غزة

انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة وسط قطاع عزة، وقال جيش االحتالل إن هذه الغارات 
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 في أنفاقاًواستهدفت الغارات . الجمعة" إسرائيل"قذيفة هاون وصاروخ من القطاع على  إطالقجاءت بعد 
   وأدى قصف هذا الموقع القريب من محطة توليد الكهرباء .رفح وموقعاً تابعاً لكتائب عز الدين القسام

  
  

  .الوحيدة في غزة، إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في وسط القطاع
  .غزةاد فلسطيني برصاص بحرية االحتالل في عرض البحر قبالة شاطئ السودانية شمال وأصيب صي

  26/12/2010الخليج، الشارقة، 
  

  االحتالل يعزل أسيراً مقدسياً ويهمل في عالجه لتقديمه شكوى ضد السجانين .34
مع وعزل  أفادت اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى، أن إدارة سجن جلبوع الصهيوني تتعمد ق:غزة

نه يعاني من عدة أ، رغم األسير جهاد محمد شكرى يغمور من مدينة القدس المحتلة وإهمال عالجه طبياً
" المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال المدير اإلعالمي باللجنة رياض األشقر، في بيان له، تلقى  .أمراض

ر في الزنازين االنفرادية، إن إدارة السجون أقدمت على عزل يغمو: "25/12نسخة منه، مساء السبت 
فقط ألنه تقدم بشكوى لمحاكم االحتالل على تصرف الشرطيات المهين معه، واللواتي يتعمدن التحرش به 

، إلى جانب حرمانه من الزيارة لمدة شهريين متتالين، ومنعته من الشراء من الكنتين، أو "بشكل متعمد
وأوضح أن  األسير يغمور يعاني من ضيق في  ".ئيةالخروج إلى الفورة، أو استخدام األجهزة الكهربا

التنفس وتزداد حدتها في األماكن المغلقة، وأن نقله إلى زنازين العزل سيفاقم من حالته الصحية التي قد 
  .تتدهور نتيجة العزل

  25/12/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  ي مع األسرى في مجال التضامن العربي ودول هو األكثر حراكا2010ً: تقرير .35
 الذي يشارف على االنتهاء كان 2010، أن عام "منظمة أنصار األسرى" أفاد تقرير صادر عن :رام اهللا

  .األكثر حراكاً على صعيد التضامن العربي والدولي مع قضية األسرى، مقارنة باألعوام الماضية
 والمؤتمرات والفعاليات التي تناولت ووفقاً لما أوردته المنظمة، فقد شهد العام الحالي الكثير من اللقاءات

قضية األسرى الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل اإلسرائيلي، في إطار محاوالت لتعريب هذه 
القضية وتدويلها، في حين سجل التقرير تراجعاً على المستوى المحلي في الفعاليات التضامنية مع 

  .ني، وفق تقدير المنظمةاألسرى، ال سيما في ظل حالة االنقسام الفلسطي
  25/12/2010قدس برس، 

  
  ما يحدث في الضفة مذبحة للقضية وال يخدم إال مصلحة العدو: رئيس مجلس القضاء في غزة .36

" االعتقاالت السياسية" أدان رئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة، حسن الجوجو :غزة
فة الغربية بحق عدد من المواطنين الفلسطينيين بينهم علماء التي تقوم بها أجهزة األمن الفلسطينية في الض

 25/12السبت " قدس برس"وانتقد الجوجو، في تصريح صحفي تلقته  .ومثقفين وأكاديميين ونقابيين
وضع األجهزة األمنية الفلسطينية الراهن، مشيراً إلى أنها تقوم باعتقال المواطنين الفلسطينيين وتعتدي 

واستنكر الجوجو، إقدام  ".سافرة"بالشتم والسباب، كما أنها تُخضعهم ألعمال تحقيق عليهم وعلى أسرهم 
األجهزة التابعة للسلطة على اعتقال النساء الفلسطينيات وإخضاعهن لعمليات التحقيق، مثل ما حدث مع 

سطينية للحد المدرسة تمام أبو السعود وأميهة إشتية، داعياً في الوقت ذاته إلى وقفة إسالمية وعربية وفل
وأفاد رئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي، أن الضفة الغربية تشهد  ".المرفوضة"من هذه االعتداءات 

  .، كما قال"مذبحة للقضية وللشرفاء ولألقصى، وال تخدم إال مصلحة األعداء"
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  25/12/2010قدس برس، 
  
  

  جون المصريةمنظمات حقوقية تطالب باإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في الس .37
 طالبت ثالث منظمات حقوقية مصرية باإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، ال سيما من سكان :القاهرة

" قدس برس"ودعت المنظمات، في بيان مشترك، وصل  .قطاع غزة، المحتجزين في السجون المصرية
زهم، وطالبت باإلفراج نسخة منه إلى الكشف عن أعداد الفلسطينيين في السجون المصرية وأماكن احتجا

وانتقد  .عن هؤالء وعرضهم على محاكم مدنية للنظر في دواعي حبسهم الذي يتم بشكل غير قانوني
، "مركز ضحايا لحقوق اإلنسان"و" جمعية بلدي لتنمية الديمقراطية"و" مركز الشهاب"البيان الصادر عن 

  .قلين الفلسطينيين في السجون المصريةإصرار الحكومة المصرية على عدم كشف األعداد الحقيقية للمعت
  25/12/2010قدس برس، 

  
  هيئة األعمال الخيرية تصدر فيلماً وثائقياً عن مشروع فرحة فلسطين .38

أنتجت الدائرة اإلعالمية في هيئة األعمال الخيرية بالدولة عبر مكتبها في فلسطين فيلماً وثائقياً : )وام(
عت من خالله أكثر من خمسة أطنان من الحلويات المنزلية عن فعاليات مشروع فرحة فلسطين الذي وز

في عيد األضحى المبارك بالتعاون مع جمعيات نسائية فلسطينية ما أدخل السرور على اآلالف من األسر 
وقال إبراهيم الراشد مدير مكتب  . جانب تأمين عمل للعشرات من النساء األرامل والمعوزاتإلىالفقيرة 

 الهدف من مثل هذه األفالم التوثيقية إبراز معنى الكرامة لدى الشعب إنغربية الهيئة في الضفة ال
الفلسطيني وإظهار التأثير الذي تستطيع من خالله أفكار تشغيلية بسيطة لدى العائالت الفلسطينية وكذلك 

  .إبراز مساحة الفرح لدى قطاعات عديدة محتاجة من الشعب الفلسطيني رغم الجراح
  26/12/2010ة، الخليج، الشارق

  
   تنفذ المرحلة الثانية من مشروع تأهيل المعاقين في فلسطين اإلماراتيهيئة الهالل األحمر .39

تبدأ هيئة الهالل األحمر تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة في فلسطين 
لمعاقين مشاريع إنتاجية صغيرة ويعمل المشروع على تمليك ا . درهما596ً ألفاً و227 و مليونا20ًبقيمة 

 أسرة في جميع 750في المجاالت التجارية والزراعية والصناعات الخفيفة وتستفيد منه أكثر من 
 ألفاً 695 ماليين و 3وكانت الهيئة قد أنجزت المرحلة األولى من المشروع بقيمة  .المحافظات الفلسطينية

اً للمعاقين في كل من نابلس وطولكرم وقلقيلية، جنين،  مشروعاً إنتاجي224 درهماً، حيث تم تنفيذ 772و
  .طوباس، سلفيت، بيت لحم، الخليل، القدس، أريحا ورام اهللا

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في ، ويهدف مشروع هيئة الهالل األحمر لتأهيل المعاقين في فلسطين
 معاقاً خالل المرحلة 750كثر من  ألإيجاد مصدر ثابت للدخل يتراوح ما بين ألف و ألفين شيكل شهرياً

  . محافظة فلسطينية من دائرة الفقر17 في  أسرة سنويا250ًالثانية مما يعني إخراج 
  26/12/2010االتحاد، أبو ظبي، 

  
  توقعان اتفاقية ربط الهيئة بشبكة األلياف الضوئية" االتصاالت" والتلفزيون واإلذاعةهيئة  .40

، أمس، "بالتل"ذاعة والتلفزيون الفلسطينية وشركة االتصاالت الفلسطينية وقعت الهيئة العامة لإل: رام اهللا
واعتبر الجانبان،  .اتفاقية لربط مراكز الهيئة بشبكة األلياف الضوئية التابعة لالتصاالت لمدة خمسة أعوام

عة نقلة نوعية في قطاع اإلعالم الفلسطيني، حيث سيرتقي المشروع بطبي"في بيان صحافي، هذه الخطوة 
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الخدمات المقدمة للمواطن الفلسطيني، وسيضع هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية في مصاف المؤسسات 
  ".اإلعالمية المتطورة

  26/12/2010 رام اهللا، األيام،
  

  %105 بسرطان الثدي ارتفعت 48إصابة النساء الفلسطينيان في أراضي  .41
ائيلية أن نسبة النساء الفلسطينيات المصابات  أظهرت معطيات أصدرتها وزارة الصحة اإلسر:الناصرة

، 2007-1966 ما بين األعوام %105، ارتفعت بنسبة 1948بسرطان الثدي في األراضي المحتلة سنة 
وتبين من المعطيات، التي نُشرت  . فقط%3بينما بقيت ثابتة لدى النساء اليهوديات وارتفعت بنسبة 

 بين النساء العربيات %98 إلىالسرطان مع انتشار الورم وصلت حديثاً، أن نسبة النساء اللواتي أصبن ب
كما أشارت إلى أن نسبة النساء  .في حين أن النسبة بين اليهوديات قد انخفضت بنسبة ثالثة في المائة

، %13 بينما لدى اليهوديات ارتفعت بنسبة %152 عاماً فما فوق ارتفعت بنسبة 65العربيات من عمر 
بينما % 114 عاماً فقد ارتفعت نسبة السرطان بنسبة إلى 45ء العربيات تحت سن إما بالنسبة للنسا

  .اليهوديات ثالثة في المائة
  25/12/2010قدس برس، 

  
  2010في األرض الفلسطينية لعام "  الخنازيرأنفلونزا"اكتشفت أول إصابة بمرض  :الخليل .42

 إن 1إتش "ن اكتشاف إصابة بفيروس ، ع25/12 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم السبت :الخليل
 خالد سدر، مدير صحة .وقال د .في الضفة الغربية المحتلة" إنفلونزا الخنازير"، المعروف باسم "1

 يوم الخميس المنصرم، وهي 2010إن الوزارة اكتشفت أول إصابة في األرض الفلسطينية لعام : "الخليل
  .، واصفا حالتها اآلن بالمستقرة"لفتاة في العشرينيات من العمر من محافظة الخلي

  25/12/2010قدس برس، 
  

   بمهرجان اسطنبول في ذكرى العدوان على غزةيشارك األردنيةشريان الحياة  وفد .43
 للمشاركة في ة تركيا وسوريإلى األردنية وفد لجنة شريان الحياة أمسغادر :  مجاهدإيهاب - عمان

كرى العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة وعودة السفينة المهرجان الذي سيقام اليوم في اسطنبول في ذ
 قطاع إلى التي ستتوجه 1 آسيا، فيما انضم جزء من وفد اللجنة للوفود المشاركة في قافلة لإلبحارمرمرة 

 أعضاء ترتيبات سفرها، فيما سيلتحق باقي إعداد جانب قيادة القافلة في إلىغزة، حيث سيساهم الوفد 
  . ترتيبات السفرإكمال الوفد بالقافلة عند

 15 الوفد المشارك في مهرجان اسطنبول يضم نحو أننصار أبو وقال مقرر اللجنة المحامي فتحي 
الفتاح الكيالني، وان الوفد سيقوم خالل زيارته بتكريم   عبد. البيطريين داألطباءمشاركا برئاسة نقيب 

 . الحريةأسطولاخرة مرمرة التي شاركت في  التسعة الذين سقطوا على متن الباألتراكعائالت الشهداء 
 الباخرة مرمرة إعادة" هيئة اإلغاثة والمساعدات اإلنسانية" انه سيتم خالل المهرجان الذي تنظمه وأضاف

 من جراء جرها من قبل قوات االحتالل أصابها اثر العطل الذي إصالحها تم أن مجددا بعد اإلبحار إلى
  .األسطول تمت السيطرة عليها خالل مشاركتها في أند  بعأسدود ميناء إلىاإلسرائيلي 

  26/12/2010، الدستور، عمان
  
  

   لكننا نصر على اعتذارات وتعويضات"إسرائيل"نريد المصالحة مع : داود اوغلو .44
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ن بالده تريد المصالحة مع أ أمس وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو أعلن : ا ف ب- اسطنبول
 غزة، لكن ذلك إلى كان متوجها إنسانية مساعدات أسطول الهجوم الدامي على  لطي صفحة"إسرائيل"

 أنباءونقلت وكالة  . التسعة الذين سقطوا في الحادثاألتراكيقتضي اعتذارات وتعويضات للقتلى 
 في المصالحة مع إسرائيل اإلرادةلدينا " عن أوغلو قوله لمجموعة من الصحافيين في اسطنبول األناضول
 ليست مستعدة للقيام "إسرائيل" الن األسف عن وأعرب. "ي عالقات سلمية مع كافة البلدانونرغب ف

االعتذارات والتعويضات " أنوشدد على .  صعبةاألمور هذا الوضع يجعل أنبالمثل مع تركيا، معتبراً 
  ."هي الحل الوحيد

  26/12/2010، الحياة، لندن
  

  للتحضير لزيارة نتنياهو مطلع الشهرأراد يزور القاهرة األحد عوزي : مسؤول مصري .45
 أن مستشار األمن القومي اإلسرائيلي "لحياةا"ـكشف مسؤول مصري رفيع ل:  جيهان الحسيني-القاهرة 

عوزي أراد سيقوم بزيارة للقاهرة األحد يلتقي خاللها المسؤولين المصريين، وعلى رأسهم رئيس 
ناول الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة بنيامين وأصاف إن المحادثات ستت. االستخبارات عمر سليمان
، الفتاً إلى أنها "سنحدد مع أراد موعد الزيارة": وأوضح المسؤول المصري .نتانياهو مطلع الشهر المقبل

ستتناول المسار السلمي وضرورة تحريك العملية السلمية، وسنبلغ اإلسرائيليين استياءنا من عدم التزام "
، مشيراً إلى أن الموقف المصري في مجلس "م، وعلى رأسها تجميد االستيطاناستحقاقات عملية السال

وأكد أن مصر مستاءة من الموقف . األمن يدعم المطلب الفلسطيني الداعي إلى ضرورة تجميد االستيطان
اإلسرائيلي السلبي تجاه عملية السالم، خصوصاً ما يتعلق برفضها لتجميد االستيطان، ما ينعكس سلباً 

  . الوضع في المنطقةعلى
  26/12/2010، الحياة، لندن

  
  سيناء ليست ساحة خلفية لحماس: مصر .46

 أمس مزاعمها بشأن تحول سيناء إلى ساحة نشطة إلنتاج وتخزين "إسرائيل"جددت :  يسري محمد-رفح 
  اإلسرائيلية عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن سيناء"معاريف"ونقلت صحيفة . صواريخ حركة حماس

ووصفت مصادر أمنية مصرية . ، وهو ما رفضته القاهرة"بمثابة جبهة داخلية لوجيستية لحماس"أصبحت 
  ."تصلح أن تكون عمال تليفزيونيا وليس واقعا ملموسا" بأنها "معاريف"ادعاءات 

 إن  قائالً"معاريف" المزاعم التي نشرتها "الشرق األوسط"ونفى مصدر أمني مصري بشمال سيناء لـ
راءات األمنية المشددة على الحدود بين مصر وقطاع غزة تمنع أن تكون سيناء مخزنا للوسائل اإلج"

وأضاف المصدر أن مصر لديها كل مائة متر برفح المصرية حاجز أمني، . "القتالية الخاصة بحماس
إضافة إلى المئات من رجال حرس الحدود المنتشرين على طول خط الحدود، وعشرات من رجال األمن 

  .المركزي عند الخطوط الخلفية لمنع أي عمليات تهريب
وأكد المصدر أن االدعاء بأن حماس نقلت مخارط الصواريخ ومصانع إنتاج الوسائل القتالية إلى سيناء 
يصلح أن يكون عمال تليفزيونيا وليس واقعا ملموسا، الفتا إلى أن الحدود بين مصر وغزة محدودة للغاية 

مصر ال يمكن أن "وقال المصدر األمني إن . ألنشطة التي تتحدث عنها إسرائيلوال تسمح بوجود مثل ا
تسمح بأن تستخدم أراضيها كموقع إلطالق صواريخ نحو إسرائيل وإن حماس نفسها تدرك خطورة مثل 

وأضاف أن أجهزة األمن المصرية تقوم بحمالت مداهمات وتفتيش . "هذه األفعال وال تغامر بالقيام بها
وتابع بقوله إنه لم يتم خالل . حثا عن مخابئ لألسلحة والمتفجرات التي يحتمل أن تكون بسيناءمستمرة ب

هذه الحمالت ضبط أي أسلحة كاملة األجزاء أو حديثة يمكن استخدامها، وإن ما يتم ضبطه هو بعض 
  .الدانات والقذائف من مخلفات الحروب التي يتم استخالص المادة المتفجرة منها
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  26/12/2010، وسط، لندنالشرق األ
  

  لجم أي عدوان إسرائيلي على غزةل تعمل مع كل األطراف الدولية القاهرة: سفير مصر لدى السلطة .47
 ياسر عثمان دعم القاهرة الفلسطينية السفير المصري لدى السلطة أكد : جزرأبو عبد الرازق -القاهرة 

 المرجعيات الدولية أساسية سالم تقوم على  عملفيللمواقف الفلسطينية والقائمة على ضرورة االنخراط 
 تستمر عملية السالم بما ينسجم ومخططاته وخاصة سياسة أنوليس وفقا للمنظور اإلسرائيلي الذي يريد 

ورفض السفير المصري سياسة الحكومة اإلسرائيلية التي تهدد القطاع بحرب  .االستيطان وتهويد القدس
 أنبغض النظر عن حالة االنقسام الموجودة ورغم : طورة وقالوعمليات عسكرية بحجة وجود أسلحة مت

 على اتصال مع كل أنها إال مازن أبو بسلطة شرعية واحدة يرئسها الرئيس إالالقاهرة ال تعترف 
 أي حرب قادمة سيكون لها أن إلى تهديدات إسرائيلية للقطاع، مشيرا أي الفلسطينية وترفض األطراف

 الرئيس مبارك والقيادة المصرية أنكد أو. وقد تكون على المنطقة بأسرها مدمرة على قطاع غزة آثار
 عدوان إسرائيلي على أي الدولية على منع حدوث أي تدهور في المواقف وللجم األطرافتعمل مع كل 
 العودة الفلسطينية السريعة للحوار الوطني الداخلي لمواجهة أهمية إلىعثمان   السفير وأشار.قطاع غزة

 حالة االنقسام إنهاءات الراهنة والمستقبلية مطالبا كل الفصائل باالستفادة من الجهود المصرية في التحدي
  .وعودة الوحدة الوطنية

  26/12/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   تغتصب مناطق بحرية مصرية غنية بالغاز الطبيعي والنفط "إسرائيل" .48
 وقعها تي الاالتفاقية أن أمس" المصريون"المصرية لـ  كشفت مصادر بوزارة البترول :احمد حسن بكر

 العاصمة في يديسمبر الماض/ كانون األول 17وزير البنى التحتية اإلسرائيلي عوزي الندو يوم الجمعة 
مع وزير الخارجية القبرصي ماركوس كيبريانو لترسيم حدود المياه االقتصادية بين " نيقوسيا"القبرصية 

 من المنطقة االقتصادية البحرية بحري ميل 20 ضم إسرائيل لنحو إلىإسرائيل وقبرص ستؤدى 
 ميل داخل فيهم 90 إلى 45 المصرية من الشواطئ يبلغ عرضها من والتي البحر المتوسط فيالمصرية 

 التي الحدود البحرية أن المصادر وأكدت.  ميل بحرى12 عرضها من يتراوح والتي اإلقليميةالمياه 
 تحرم مصر من مناطق كثيرة أنرسيمها مع قبرص دون مشاركة مصر من شأنها  ت"إسرائيل" أعادت

 شملت مناطق يجرى التنقيب فيها حاليا عن الغاز أنها البحر المتوسط، كما في الطبيعيغنية بالغاز 
  . تم فيها اكتشافات لصالح مصرأخرىلصالح مصر، ومناطق 

    26/12/2010، المصريون، القاهرة
  

  يحذر من تداعيات رفض أميركا االعتراف بدولة فلسطينيةالبرلمان المصري  .49
حذر مجلس الشعب المصري من تداعيات قرار مجلس النواب األميركي الرافض أي محاولة : القاهرة

لالعتراف بالدولة الفلسطينية خارج إطار اتفاق بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، وطالبه بإعمال قيم 
ة، وترجمة ذلك إلى مواقف على أرض الواقع في تحقيق السالم والعدل في الحرية والعدل والمساوا

 اإلسرائيلي وفي الشرق األوسط للتأكيد على دور الواليات المتحدة كوسيط رئيس -النزاع الفلسطيني 
  .محايد في عملية السالم، وعدم تحيزها إلى طرف على حساب طرف آخر

  26/12/2010، الحياة، لندن
  

  صر يرفض التطبيعمؤتمر أدباء م .50
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 من مؤتمرهم السنوي الذي استمر 25ـ أكد أدباء مصر في ختام الدورة ال:  رحاب عبد العظيم-القاهرة 
، موقفهم الثابت الرافض لكل أشكال التطبيع "تحوالت الواقع.. تغيرات الثقافة" أيام تحت عنوان 3

ي فلسطين والعراق والسودان واليمن والتعامل مع العدو الصهيوني، وأهاب المؤتمر بالقوى الوطنية ف
 أعظم ،د صفوفها، وأن تنأى عن النزاعات التي تُلحق بالقضايا العربية، والوطن العربيولبنان، أن توح

وأكد أن الجوائز الثقافية . وشهد المؤتمر مناقشة العديد من الموضوعات واألوراق البحثية  .األضرار
فة قد ال يكون لها عالقة بالثقافة، وإنما ترتبط بصراعات وعالقات أصبح لها معانٍ جديدة، وأهداف مختل

وأوصى المؤتمر بضرورة كفالة حرية التعبير، ورفض كل أشكال  .تربط بين الدول بعضها ببعض
  .الوصاية على اإلبداع والفكر 

  26/12/2010، الخليج، الشارقة
  

   على الحدود مراقبة جديدة مع قطاع غزة لزيادة السيطرةأبراجمصر تبني  .51
 ابراج مراقبة حدودية جديدة بطول حدود مصر مع قطاع غزة إنشاء بدأت السلطات المصرية في :غزة

واوشكت على االنتهاء من تشييد برج المراقبة االول بجوار منفذ رفح البري حيث يصل ارتفاع البرج 
صرية حوالي سبعة ابراج وستنشر السلطات الم . مترا80 مترا ويبعد عن خط الحدود بحوالي 30قرابة 

مراقبة امنية شاهقة االرتفاع بطول الشريط الحدودي للفصل بين مصر وقطاع غزة في مناطق تشمل 
نقطة معبر رفح البري ونقطة صالح الدين الحدودية ونقطة منطقة البرازيل وحي زعرب وحي البراهمة 

  .وساحل البحر الحدودي
ى تقارب ارتفاعات البنايات المقابلة في الجانب الفلسطيني والتي وتتميز هذه االبراج باالرتفاع العالي حت

برايهم تشكل خطورة امنية كبيرة لالمن المصري بسبب اعتالء القناصة من الفلسطينيين لالبراج 
  .الفلسطينية المنتشرة بطول الحدود مع مصر

  26/12/2010، وكالة معاً اإلخبارية
  

  بالضفة الغربية ألول مرة مدينة الخليل يزوروفد إعالمي كويتي  .52
قام وفد إعالمي كويتي بزيارة إلى مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية المحتلة، اطلع فيها على : الخليل

وتجول الوفد  .واقع الحياة في الخليل، وممارسات قوات االحتالل والمستوطنين ضد أهالي المدينة
إلبراهيمي الشريف، كما زيارة لجنة اعمار البلدة الكويتي، الذي يزور فلسطين ألول مرة، في المسجد ا

وضم الوفد اإلعالمي الكويتي، مدير جمعية الصحفيين  ".منبر الحرية"و" الرابعة"القديمة، وإذاعتي 
، يوسف خالد المرزوق، ورئيس تحرير جريدة "األنباء"الكويتيين عدنان الراشد، رئيس تحرير جريدة 

، إقبال األحمد، وعضو إدارة الجمعية "البيت المثالي"ن، ونائب مجلة عبد الرحمن العليا" كويت تايمز"
خالد معرفي ومبارك القناعي، وبدر مشاري، والمستشار : فاطمة حسين، وعدد من الصحفيين منهم

  .اإلعالمي جهاد محمود عبد الجليل، ومندوب سفارة فلسطين في عمان، عبد الحكيم الزريقي
تأتي في سياق التعاون المشترك "إلعالم، إسماعيل جحشن، إن هذه الزيارة بدوره؛ قال مدير عام وزارة ا

  ".والتكاملي بين الصحفيين الفلسطينيين والكويتيين، الذين ساهموا في نقل معاناة الشعب الفلسطيني
 25/12/2010قدس برس، 

 
  "تعايش عادل وسلمي " إلىالبابا يدعو الفلسطينيين واإلسرائيليين .53

دعا البابا بنديكتوس السادس عشر امس في رسالته التقليدية لمناسبة عيد الميالد .): أي.بي. يو-.ب.ف.أ(
  ".تعايش عادل وسلمي"من شرفة كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان الفلسطينيين واالسرائيليين الى 
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ة من شرف" الكلمة صارت جسداً"ووجه البابا ظهر امس رسالة تهنئة لمناسبة عيد الميالد تحت عنوان 
  .البازيليك في ساحة القديس بطرس التي اكتظت بالمؤمنين والحجاج والسائحين

يخفف إعالن مجيء المسيح من أوجاع الجماعات المسيحية في العراق والشرق األوسط "كما أمل في أن 
  ".أجمع ويمنحهم عزاء ورجاء بالمستقبل، ويحفّز زعماء العالم على التضامن الفاعل معها

  ن يتحرك زعماء العالم لتقديم المزيد من المساعدة لشعب هايتي الذي يعاني جراء الهزة وتمنى البابا أ
  

 عدم نسيان سكان كولومبيا وفنزويال وغواتيماال وكوستاريكا إلىودعا . األرضية المدمرة ووباء الكوليرا
  . المتضررين بشدة نتيجة الكوارث الطبيعية األخيرة

  26/12/2010، المستقبل، بيروت
  

   عن تصريحات تناولت هجرة اليهود من االتحاد السوفياتييعتذريسنجر ك .54
 اعتذر وزير الخارجية األميركي السابق هنري كيسنجر عن تصريحات أدلى .):آي.بي.يو( –واشنطن 
حتى إذا وضع االتحاد السوفياتي اليهود في غرف غاز « وكشف عنها اخيراً، قال فيها انه 1973بها عام 

  .وأكد انها أخرجت من سياقها. »أناً أميركياًفلن يكون ذلك ش
بالنسبة الى شخص خسر في المحرقة العديد من أفراد أسرتي، «: »واشنطن بوست«وكتب في صحيفة 

واشخاصاً ترعرع معهم، يحز في نفسي أن أرى كالماً قلته يخرج من سياقه ويؤخذ على عكس نياتي 
اإلشارات إلى غرف الغاز ال مكان لها في النقاش «: وزاد .»وقناعاتي، والتي تأثرت كثيراً بهذه األحداث

، وذلك خالل حديث لمدة دقيقة واحدة مع » سنة37السياسي، وآسف ألنني قلت هذه المالحظة قبل 
 مسألة هجرة اليهود 1969وأوضح أن اإلدارة األميركية أدرجت عام  .الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون
ألننا رأينا أن أي مواجهة سياسة خارجية ستؤدي إلى «ا قضية إنسانية في القنوات الرئاسية باعتباره

 1969 سنوياً عام 700وأدى ذلك الى ارتفاع الهجرة اليهودية من . رفض وزيادة التوتر مع السوفيات
ال شك في أن لو قرأتها «وأشار إلى أن العبارة كانت مختصرة، و  .»1972 الفاً عام 40إلى ما حوالى 

وجهت إلى رئيس التزم المسألة، ولم تستخدم أبداً «، مشدداً على أنها » ستكون جارحة سنة37بعد 
  .»ألغراض سياسية للحفاظ على إطارها اإلنساني

  26/12/2010، الحياة، لندن
  

   يدعو لتحويل القدس إلى مدينة مفتوحةسويسريمعهد  .55
د بسبب تعثر المفاوضات تبدو األوضاع في الشرق األوسط متجهة إلى طريق مسدو: بيرن  وكاالت

 في األراضي المحتلة وتواصل الحصار اإلسرائيلي االستيطانوالحلول السلمية واستمرار سياسة 
" معهد الصال" على قطاع غزة، ولكن على الرغم من ذلك يواصل 2006المفروض منذ العام 

Lassalleالسويسري مشروعه السالمي في القدس .  
بالقرب من مدينة تسوغ السويسرية، " باد شونبرون"جد مقره في مدينة الذي يو" معهد الصال"يواصل 

، كأهم برنامج "  مدينة مفتوحة لتعليم السلم في العالم-القدس "التمسك بإنجاز برنامجه الذي يحمل عنوان 
إن صيغة "من مدينة بازل، " كاتارينا فيركس"وتقول بيا غيغر، العضو في جمعية  .في دوراته التدريبية

مستوحاة من التقاليد العريقة لهده المدينة مهد الديانات " لقدس مدينة مفتوحة لتعليم السالم في العالما"
إلى سراب، أجابت " القدس مدينة مفتوحة"ولدى سؤالها عما إذا كانت هذه القرارات تحول فكرة  ".الثالث

طرف أو ذاك وعن الواقع السياسي إذا كانت لدي نظرة واضحة عن اإلرادة السائدة لدى هذا ال: "بيا غيغر
  ".فال يمكن اعتبار ذلك سرابا ، بل أمال رغم كل المواقف المتشائمة

  26/12/2010، الدستور، عمان
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  اإلعالم القطري يشوه صورة الدولة العبرية في العالم:  أمريكيةيهوديةرابطة  .56

األمريكية، التي تعد أهم المؤسسات نشرت رابطة مكافحة التشهير اليهودية  :عبد المنعم حالوة - القاهرة
 والداعمة لها ماديا وسياسيا وإعالميا في الواليات المتحدة، تقريرا مثيرا حول دور "إسرائيل"ـالمؤيدة ل

القطرية " الشرق"اإلعالم العربي في التشهير بإسرائيل ومسؤوليها طوال العقد الماضي، جاءت صحيفة 
 في العالم في تناولها للقضايا الفلسطينية في مقاالتها "ائيلإسر"بين أبرز الصحف التي تهدد صورة 

وأخبارها وتحليالتها السياسية، كما أنها تنتقد المسؤولين اإلسرائيليين وتصورهم كوحوش وحيوانات في 
  .رسوم الكاريكاتير التي تنشرها الصحيفة

خاصة " الشرق"القطرية عامة وووفقا للتقرير الذي نشرته الرابطة على موقعها اإلليكتروني فإن الصحف 
كانت من أكثر الصحف في الشرق األوسط التي وجهت انتقادات الذعة للغاية إلى السياسات اإلسرائيلية 
والمسؤولين الكبار طوال العقد الماضي، وتصاعدت الهجمات القطرية إبان فترة حكم رئيس الوزراء 

د أولمرت المسؤولية وحتى بعد خسارته األسبق أرييل شارون، واستمر الهجوم أثناء تولي أيهو
أكد التقرير أن الهجمات اإلعالمية ضد الدولة العبرية تصاعدت بشدة  و.االنتخابات وتولي بنيامين نتنياهو

، وأثناء العدوان على غزة، ونشر التقرير بعض 2006أثناء العدوان اإلسرائيلي على جنوب لبنان عام 
والتي أثارت غضب اليهود في العالم وأسهمت في تشويه " الشرق "الرسوم الكاريكاتيرية التي نشرتها

  .صورة إسرائيل وزيادة النبرة العدائية ضدها في العالم
 من الرسوم التي تم نشرها تهاجم ونشرت عدداً" الراية"و" الوطن"ضمت القائمة صحفا قطرية أخرى 

  . تجاه الفلسطينيين والدول العربيةالمسؤولين اإلسرائيليين وتفضح الممارسات اإلسرائيلية الوحشية
، ) الرأي-  الدستور األردنية–الغد (كانت هناك عدة صحف من دول عربية أخرى منها في األردن 

، وأخبار الخليج البحرينية، ومن مصر ضمت ) الخليج-  االتحاد–  البيان– أخبار العرب(ومن اإلمارات 
 –  الموقف العربي– الجمهورية - هرام المسائي األ-  األهرام العربي– األهرام(القائمة صحف 

 فلسطين - القدس- الحياة الجديدة-"رام اهللا"األيام (، ومن الصحف والمواقع فلسطينية ) الوفد- األسبوع
  الوطن السعودية-  الجزيرة– الحياة(، والسعودية ) تشرين-  سوريا نيوز- البعث(، ومن سوريا ")غزة"
 الرأي - الجريدة(، ومن الكويت ) الشرق األوسط-  الرياض– "غة اإلنجليزيةبالل" عرب نيوز -  اليوم–

، ) طهران تايمز- الوفاق(، إيران ) عمان- الوطن العمانية(، ومن عمان )المستقبل(، ومن لبنان )العام
  .والشمس الليبية

  26/12/2010، الشرق، الدوحة
  

  جفعاتي يعترف .57
  يوسف رزقة. د

الـصحيفة  ). إسـرائيل (إنها صحيفة اليسار ويسار الوسط في       . مي لحماس هآرتس صحيفة عبرية ال تنت    
وهي ليست من   . اليهودي الذي يسكن في جنوب أفريقيا     ) جولدستون(ليست عضواً في مجموعة القاضي      

. الصحيفة هي جزء من كيان السلطة الرابعـة فـي دولـة االحـتالل             . مؤسسات حقوق اإلنسان الدولية   
اعترف لها أنه قتل امرأة فلسطينية كانت تحمل راية بيـضاء           ) جفعاتي(في لواء   الصحيفة قالت إن جندياً     

  .ووقف قرب جثتها إلى أن حضر الضابط ووبخه
ما تقوله هآرتس ليس إال وثيقة واحدة من مئات الوثائق التي يمتلكها الجيش، ويمتلكها الشعب الفلسطيني                

وهـي  . جرائم حرب، وجرائم ضـد اإلنـسانية      متهمة ب ) إسرائيل: (جولدستون لخص األمر فقال   . أيضاً
جولدستون اطلع على عشرات القصص المماثلة      . منتهكة لقانون حقوق اإلنسان، والقانون اإلنساني الدولي      

  .العترافات الجندي من لواء جفعاتي
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مفهوم الدفاع عـن    . هكذا قال للضابط الذي وبخه بحسب المصدر      ). الجندي قتل المرأة دفاعاً عن النفس     (
نفس هذا أود أن أرسله إلى السيد روبرت سيري الممثل الخاص لألمين العام بأن كي مـون، بمناسـبة                   ال

منهج التفكير عند جفعاتي ال يختلف      . وصفه عمليات االغتيال اإلسرائيلية من الجو بأنها دفاع عن النفس         
الطيران اإلسرائيلي اغتـال    . كثيراً عن منهج التفكير عند ممثل األمم المتحدة على األقل في بيانه األخير            

التهديـد المـضاد مـن      . خمسة فلسطينيين دفاعاً عن النفس، ورجل جفعاتي قتل المرأة دفاعاً عن النفس           
الخمسة والمرأة غير مؤكد، وربما غير موجود، لكن الوجود الفلسطيني نفسه هو عدوان وتهديـد لحيـاة                 

  .اإلسرائيلي
ترافات الضباط والجنود ممن شاركوا في الحرب األخيرة        بإمكان صحيفة هآرتس أن تنشر المزيد من اع       

إنها بإمكانها أن تنشر وهي مطمئنة أنها ال   . على غزة دون أن تخشى من اإلفادة العربية والفلسطينية منها         
، ألن العربي نائم والفلسطيني في غفوة، وحـين         )إسرائيل(تقدم معلومات للعدو، وال تحرض على دولة        

د نائماً أو غافياً فال خطر وتبقى المسألة كيف تسهم هآرتس في الحفاظ على أخالقية               يكون الطرف المستفي  
  .الجندي اإلسرائيلي

مؤسسات حقوق اإلنسان الفلسطينية كالضمير والميزان كانت أقرب إلى اليقظة من رئيس السلطة، فقالت              
لسياسية، وهي وثيقة تثبـت     إن ما نشرته هآرتس يعد وثيقة اعتراف خطيرة تدين الجيش، وتدين السلطة ا            

صحة القصص والرواية التي نشرتها مؤسسات حقوق اإلنسان، وتعطي تقرير جولدستون مصداقية فيمـا     
  .ذهب إليه من إدانة للجيش اإلسرائيلي

ومحاصـرتها  ) إسرائيل(ال توجد سلطة فلسطينية قادرة على اإلفادة من هذه االعترافات ومثيالتها إلدانة             
تزعم أن سلطة عباس وفتح كانوا شركاء مع الجيش في المعركة األخيرة على             ) إسرائيل(في العالم، ألن    

  .غزة بأشكال مختلفة، نشرت ويكيليكس بعضاً مما يثبت ذلك األمر على األقل من وجهة نظرها
ى فإن وثيقة االعتراف هذه ستبق    ) إسرائيل(في ظل النوم العربي، والغفوة الفلسطينية، وانحياز أمريكا إلى          

جزءاً من التاريخ، وستدخل إلى الرف، وستنام هناك طويالً، إلى أن يستيقظ النائم، ويتنبه الغافي لحقوقه                
  .ويمارس مسؤولياته

أن يسجل اعترافات رجل جفعاتي هذه كوثيقة من وثائق األمم          ) ممثل األمم المتحدة  (وفي الختام أرجو من     
 نيابة عن سلطة عباس الغافية، ونيابة عن النظـام العربـي            يتقدم بها إليها ولي الدم الفلسطيني،     . المتحدة

  !؟)الدفاع عن النفس(النائم، وأرجوه أن يتذكر دائماً تعريفاً دقيقاً لمفهوم 
  25/12/2010، موقع فلسطين أون الين

  
  اإلسرائيلي" اليسار"احتواء  .58

  إبراهيم البحراوي. د
س الوزراء من المواقف المتوترة الجاريـة فـي         ترصد تحليالت عديدة في الصحافة اإلسرائيلية قلق رئي       

شريك الحكومة االئتالفية، والتي تركز على تحميل نتنياهو المسؤولية عن جمـود عمليـة              " العمل"حزب  
إلى أن نتنيـاهو تطـرق إلـى        " هآرتس"ولقد أشار أحد التقارير يوم الخميس الماضي بصحيفة         . السالم

مبيناً أنه ليس قلقاً من حزب      " ليكود" اجتماعه مع وزراء حزبه      خالل" العمل"التوترات الداخلية في حزب     
في السياق نفسه أوضح مقربون من نتنياهو أن مصدر عدم االستقرار الوحيد للحكومة هو              . إيهود باراك 

، الذي يحتمل أن ينسحب من الحكومة كلياً، أو أن ينسحب بعض وزرائـه منهـا ليواجـه                  "العمل"حزب  
  .على رأس حكومة ضيقة ويمينيةنتنياهو عندئذ وجوده 

إذا تفحصنا هذه الحالة، سنجد أن أمامنا سببين، األول متعلق بفروق وجهات النظر السياسية بين اليمـين                 
الذي يمثلـه حـزب     " الوسط"ومعسكر  " العمل"، الذي يمثله حزب     "اليسار"بزعامة نتنياهو وبين معسكر     

وجودهما في الواليات المتحدة للمشاركة في مؤتمر معهـد         ، ذلك أن أوباما وليفني قد حمال خالل         "كاديما"
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فلقد أدانت ليفني نتنيـاهو لعـدم قبولـه         . مؤخراً، على سياسات نتنياهو في مجال عملية السالم       " سابان"
تجاوزاً من  " اليمين"عرض أوباما بتجميد االستيطان مقابل حزمة مزايا إلسرائيل، وهو ما اعتبرته دوائر             

  .اً على سياسات الحكومة المنتخبة خارج البالدجانب ليفني وتهجم
عندما دعا إلى أن تشمل التسوية النهائية مـع الفلـسطينيين تقـسيم             " اليمين"أما باراك فلقد أثار غضب      

، شركاء باراك في الحكومـة      "إسرائيل بيتنا "و" شاس"و" ليكود"القدس، وهو أمر يخالف معتقدات أحزاب       
المحـسوبين علـى التيـار      " العمـل "لذي يفسر انتفاضة بعض وزراء حزب       أما السبب الثاني، ا   . الحالية

، فهو متعلـق    "يتسحق هرتزوج "ووزير الرفاهية   " أفيشاي بروفمان "مثل وزير شؤون األقليات     " اليساري"
أعضاء اللجنـة المركزيـة للحـزب       " بروفمان"لقد طالب الوزير    . بالصراع الداخل على زعامة الحزب    

 توقيـع قـدمها إلـى       600مر الحزب بمناقشة قضية جمود السالم ونجح في جمع          بتوقيع طلب يلزم مؤت   
: سكرتير الحزب الوزيران المذكوران، يطالبان الحزب بإصدار إنذار لنتنياهو يخبره فيـه بـين أمـرين               

من " العمل"األول العودة إلى المفاوضات المباشرة خالل شهر يناير، والثاني مواجهة قرار استقالة حزب              
تحليالت كثيرة تعتبر أن هذا التحرك يهدف إلى المزايدة على موقف باراك والظهور بمظهـر               . مةالحكو

  .معسكر السالم القوي داخل الحزب
غير أننا نعتقد أن ما يسرع هذه المنافسة على قيادة الحزب هي تلك االتصاالت التي يقوم بهـا رئـيس                    

. ع قيادات الحزب، بهدف العودة إلـى رئاسـته        م" عمرام متسناع "السابق  " العمل"الوزراء ورئيس حزب    
إذا واصل  " العمل"وفي تقديرنا أن هذه المنافسة على الزعامة ال تخلو من قلق حقيقي على مستقبل حزب                

" العمـل "فهؤالء المنتفضون داخل حـزب      . االنضواء تحت راية نتنياهو، وفي صفوف حكومته المتشددة       
  .جة لفقدان شخصيته السياسية وذوبانها في سياسات نتنياهويخشون أن يتفكك الحزب ويختفي كلية نتي

من حكومته إسرائيل، إلى حرب عاجلة      " العمل"هل يدفع قلق نتنياهو من انسحاب حزب        : السؤال اآلن هو  
في اتجاه غزة أو لبنان السترداد تماسك الحكومة تحت شعار الوحدة في مواجهة الخطر الخارجي؟ أعتقد                

  ".اليسار" كلمة نعم الحتواء انتفاضة أن اإلجابة تميل إلى
  26/12/2010االتحاد، أبو ظبي، 

  
  حرب الموساد على شبكات االتصاالت العربية .59

  عريب الرنتاوي
أن يتجسس الموساد اإلسرائيلي على لبنان، فهذا أمر طبيعي، ذلك أن لبنان، نصف لبنان على األقل، في                 

  . أحد المهددات الرئيسة لألمن الوطني اإلسرائيليحالة حرب مع إسرائيل، وتل أبيب تعتبر حزب اهللا
وأن تتجسس المخابرات اإلسرائيلية على سوريا، وأن تعمد إلى زرع العمالء وتجنيدهم في المؤسـسات               
الحساسة وعلى مقربة من مراكز صنع القرار، فهذا أيضاً أمر مفهوم ومنطقي، فسوريا، كل سوريا، في                

  .لدمشق، بوصفها واحدة من أهم التهديدات ألمنها الوطنيحالة حرب معها، وإسرائيل تنظر 
أما أن تتجسس إسرائيل على مصر، بعد ثالثين عاماً من توقيع معاهدة السالم وخروج مصر من حلبـة                  
الصراع العربي اإلسرائيلي، وبعد أن أجمعت األجهزة األمنية اإلسرائيلية على اإلشادة بـدور نظريتهـا               

بعد كل ما قاله قادتها في وصـف الـرئيس مبـارك كـذخر اسـتراتيجي                المصرية على جبهة غزة، و    
إلسرائيلي، فهذا أمر غير طبيعي وغير مفهوم وغير مقبول، خصوصا حـين ال نكـون أمـام حـدث                   

  .استخباري عابر أو معزول، بل أمام عمل منهجي منظم ومستمر
س إسرائيلية واحـدة علـى      منذ التوقيع على معاهدة السالم، والسلطات المصرية تكشف عن شبكة تجس          

وال نعرف في الحقيقة حجم الشبكات غير المقبوض عليها، وال المستوى الذي بلغته فـي             ...األقل كل عام  
  .اختراقها للمنظومات الدفاعية المصرية أمنياً وعسكرياً واقتصادياً واجتماعيا
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لطات المصرية مؤخراً بالتنـسيق     اإلسرائيلية، تلك الشبكة التي كشفت عنها الس      " العدوانات"آخر أنباء هذه    
وهي الشبكة التي أولت عناية خاصة بمنظومة االتـصاالت فـي هـذه             ...مع نظيرتها في لبنان وسوريا    

فـي شـبكة االتـصاالت الخليويـة        " دفرسوار"الدول، والعمالء المقبوض عليهم، كانوا مكلفين بإحداث        
  .المصرية، وكذا بالنسبة لسوريا ولبنان

د كشف تباعاً عن عشرات الشبكات االستخبارية، التي ركزت نـشاطها أساسـا علـى               وإذا كان لبنان ق   
شبكات اتصاالته الخليوية والثابتة، فإن األنباء تتحدث عن كشف سوري قد ال يقل أهميـة، وأن شـبكة                  

 واحد علـى    -مهمة سيجري اإلعالن عن تفكيكها قريباً، وأن من بين عناصرها، مسؤولون أمنيون كبار              
إلسرائيل، هكذا تقول المصادر اإلعالمية، وبصورة تستحـضر جريمتـي          " العمالة" تورطوا في    -األقل  

  .اغتيال عماد مغنية والعميد محمد سليمان، وتعيد إلى األذهان ضرب منشأة الكبر في دير الزور
 تلـو  إسرائيل التي لم تتردد في التجسس على حليفتها االستراتيجية، الواليات المتحدة، وحاولـت المـرة          

األخرى، الوصول إلى خزائن المعلومات العسكرية والتكنولوجية األمريكية، إسرائيل هذه لن تتردد فـي              
استهداف الدول العربية، جميع الدول العربية من دون استثناء، وثمة معلومـات تتحـدث عـن نـشاط                  

ق بـدءا بكردسـتان،      وفي العرا  - حادثة اغتيال المبحوح نموذجاً      -استخباري إسرائيلي في دول الخليج      
وفي السودان بدءا من الجنوب ودارفور، وانتهاء بشمال أفريقيا، األمر الذي يوجب قرع ناقوس الخطـر                
في مختلف العواصم العربية، فاألذرع اإلسرائيلية االستخبارية تتمدد كـاإلخطبوط، ال يهمهـا إن كـان                

ـ   ـ " معسكر االعتدال "الهدف ينتمي ل دول السالم ومعاهداته، أم مـن الـدول        ، من   "معسكر الممانعة "أم ل
  .من منظور إسرائيلي استخباري" هدفاً محتمالً"المناهضة للتطبيع، الكل اصبح 

لو سألت األردنيين عن مصدر التهديد األول لوجودهم وكيانهم وألمنهم الوطني، ألجابتك الغالبية الساحقة              
ما زالت تعمل على اختـراق األمـن الـوطني          ولو سألتهم عما إذا كانت إسرائيل       ...منهم بأنه إسرائيل  

األردني من خالل زرع شبكات تجسس على أرضه، ألجابتك غالبيتهم العظمى بنعم غير مترددة، ففـي                
الماضي القريب والبعيد، أمكن إماطة اللثام عن شبكات وأفراد عملوا لصالح العدو، ومحاولـة اغتيـال                

، تنهض كداللة على استعداد إسرائيل  1997في العام   رئيس مكتب حماس السياسي على األرض األردنية        
الستباحة السيادة األردنية، تماماً مثلما تفعل في القاهرة ودمشق وبيروت وغيرها من المدن والعواصـم               
العربية، فال يطمئن أحد لوجود معاهدة سالم، وال يثق أحد بنوايا إسرائيل، فآخر ما يمكن الركون إليه هو                  

  .آخر ما يمكن الرهان عليه هو أخالق قادتها والتزامهم بالعهود والمواثيقنوايا إسرائيل و
حرب إسرائيل على شبكات االتصاالت في لبنان وسوريا ومصر، تفتح عـصراً جديـداً فـي حـروب                  
الجاسوسية، وتملي علينا جميعاً حذراً أشد في التعامل مع هذه الشبكات، بعد أن أصبحت أسـهل قنـوات                  

استراق السمع بالنظر لقدرتها على مرافقتنا في نومنا وصحونا، في مكاتبنـا وغـرف              لجمع المعلومات و  
نومنا، ومن يقرأ تفاصيل االختراق اإلسرائيلي للشبكات اللبنانية يصاب بالفزع والهلع لهول ما يمكـن أن                

تـي  المـؤامرات ال  " فبركة"توفره شبكات االتصال من معلومات وقدرات على التحكم وإنتاج الحكايات و          
  .تجعل من إسرائيل، العبا محلياً فاعالً في دولنا ومجتمعاتنا

  26/12/2010الدستور، عمان، 
  

  أية آفاق؟.. مسيرة السالم .60
  ديدييه بيليون

أعلنت الواليات المتحدة مؤخّرا، نهاية جهودها من أجل الحصول من الدولة العبرية على تجميـد جديـد                 
إنّه إعالن عن الفشل الكامل للسياسة التـي انتهجهـا   . ية المحتلّة لبناء المستوطنات في األراضي الفلسطين    

باراك أوباما منذ وصوله إلى رئاسة الواليات المتحدة، وعن ترك الوضع في طريق مسدود بالكامل كما                
  .يبدو
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وإذا كانت إدارة أوباما قد عجزت عن جعل الحكومة اإلسرائيلية تمدد تجميد بناء المستوطنات لمدة ثالثة                
شهر، فكيف سيمكنها التقدم في الملفات الرئيسية المتعلّقة بوضع القدس ومسألة حدود الدولة الفلـسطينية               أ

والالجئين، وبالتأكيد التسوية النهائية لتفكيك المستعمرات اإلسرائيلية غير الشرعية كلّها والتـي تـشكّل              
  !خرقا للقانون الدولي؟

صرمة إقناع بنيامين نتانياهو بهذا التجميد المؤقـت، عبـر          كانت واشنطن قد حاولت خالل األسابيع المن      
، وااللتزام باستخدام الفيتو على جميع      »35 ?-إف  « طائرة مقاتلة    20?اتخاذ مبادرات مثل منح إسرائيل      

لكن بدون نتيجة، إذ تم استئناف بناء المستوطنات،        . القرارات التي يتم اعتبارها ضدها في األمم المتحدة       
حكومة اإلسرائيلية في تشددها مدركة أنها بمنجاة من العقاب، ورافضة السير خطوة واحـدة              واستمرت ال 

  .نحو استئناف المفاوضات
أما الفلسطينيون فيترددون كثيرا في ما ينبغي عمله، وقد طالبت أعداد متزايدة منهم، على لسان المفاوض                

لفلسطينية دون المرور بمرحلة المفاوضات     الرئيسي صائب عريقات، باالعتراف الدولي المباشر بالدولة ا       
وقد أعلنت البرازيل واألرجنتين وبوليفيا، ومن المفترض بعدهما في مطلع عام           . التي أبدت عدم فاعليتها   

 األوروغواي، إرادة االعتراف بالدولة الفلسطينية، وربما هناك دول أخرى ستسير في االتجـاه              2011?
  .نفسه

فهذا التقدم الدبلوماسي ستكون له حدوده السياسية، ذلك أنّه لن يغير           . وهاملكن ينبغي عدم الركون إلى األ     
ستكون إسرائيل معزولة أكثر لدى الرأي العام الدولي، لكن         . واقعيا الخرائط وموازين القوى في المنطقة     

  .لن تكون للدولة الفلسطينية حدود معترف بها، ولن تستطيع تأكيد سيادتها مقابل تل أبيب
الحجة وراء ذلك هي كـون الـضفّة   . برز اقتراح آخر يتمثل في قيام السلطة الفلسطينية بحّل نفسها        هكذا  

الفلسطينية أي قرار فـي     » السلطة«الغربية تحت االحتالل العسكري الذي يقرر كل شيء، بينما ال تملك            
وهذا ما يرى   . األراضيالواقع؛ ولذلك ينبغي حلّها ووضع إسرائيل أمام مسؤولياتها وتحمل أعباء احتالل            

لكن في المقابل، يمكن لذلك أن يعطي من جديد بعض          . فيه محمود عباس والمقربون منه اعترافا بالفشل      
والقرار . المكانة لقيادة لم تؤدّ استراتيجيتها لشيء، على مدى سنوات من محاوالت التفاوض مع إسرائيل             

  .المحتمل هو رهان زاخر بالمخاطر
متماسكة، لكنها تطرح مشاكل جدية على البلـدان المانحـة التـي تـدعم األراضـي                الحجج المستخدمة   

أمام عجز اإلدارة األميركية سيجد األوروبيون أنفسهم، وهم المانحون الرئيسيون عبر تقـديم             . الفلسطينية
ونحن نعرف لألسف، أنه من الصعب الوصول إلى        .  مليارات يورو للفلسطينيين، أمام خيارات معقّدة      8?

  .، وبالتالي قد تكون القرارات على مستوى الحد األدنى27?اتفاق عام بين دول االتحاد األوروبي الـ
ـ         مجموعـة القـادة    «، الذين وجهوا باسم     26?مع ذلك ينبغي مباركة مبادرة القادة األوروبيين السابقين ال

، وللسيدة كاترين أشتون    رسالة إلى هيرمان فان رومبي، رئيس المجلس األوروبي       » األوروبيين السابقين 
المسؤولة العليا للشؤون الخارجية األوروبية، ذكّروا فيها بالقرار الصادر عن مجلس الشؤون الخارجيـة              

النتائج التي وصل إليها المجلس حـول مـسيرة         «، تحت عنوان    2009?كانون األول   / في شهر ديسمبر  
  .»السالم في الشرق األوسط

ابقون، اعتمادا على قرارات االتحاد األوروبي، أن استمرار الوضع المسدود          ويؤكّد القادة األوروبيون الس   
 اإلسرائيلي يتفرد بكون أن أسس حلّه معروفة، وتحتويها         -والصراع العربي   . الراهن ليس قدرا محتوما   

  .القرارات العديدة الصادرة عن منظّمة األمم المتحدة
رار أن المستوطنات غير شرعية، لكنه لم يفرض أبـدا          وهم يذكّرون بأن االتحاد األوروبي اعتبر باستم      

وبالتالي يرون أنه ينبغي اآلن التأكيد بوضوح، أنه لن يتم تدعيم اتفاق            . عقوبات على االستمرار في بنائها    
وكذلك ينبغي أن يقترع االتحاد     . الشراكة بين االتحاد األوروبي وإسرائيل، طالما لم يتم تجميد االستيطان         
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 بنود تستثني األراضي المحتلّة من االتفاقيات الثنائية مع إسرائيل، مثـل وقـف اسـتيراد    األوروبي على 
  .منتجات المستوطنات اإلسرائيلية

إن القادة األوروبيين السابقين يدلّون على الطريق، وأنه نظرا لرفض إسرائيل تطبيق القانون الدولي، لـم                
 من فرض عقوبات لوضع حد نهائي لمشاعر النجاة من          يعد ممكنا االكتفاء بالتصريحات العامة، بل ال بد       

  .العقاب لدى القادة اإلسرائيليين
  26/12/2010، البيان، دبي

  
  بين القضية الفلسطينية واستهداف المسيحيين العراقيين .61

  حسن منيمنة
أن الصيغة التي يعتمدها الكثيرون في أوساطنا، عند مخاطبة اآلخرين، ال سيما منهم من في الغرب، هي                 

القضية الفلسطينية، فعالً وحقاً، منبع األزمات في المنطقة، بل وإلى حد ما في العالم أجمع، فاالسـتهتار                 
الدولي بفعل التشريد والتهجير الذي تعرض له اإلنسان الفلسطيني، وإنكار حق المجتمع الفلسطيني بإقامة              

د صريح يسعى لطمس التاريخ والحاضر      الدولة التي تعبر عن إرادته ومصالحه، وإتاحة المجال أمام جه         
والمستقبل في فلسطين لصالح رؤية قومية إقصائية جاءت من الخارج، وهـو جهـد مـستمر، بـشهادة                  
األعمال المسيئة التي يتوالى المستوطنون في الضفة اإلقدام عليها، من االستيالء على األراضـي إلـى                

اه، أفعال تؤسس لواقع رفض وغضب يستهدف المعتدي        تدمير المعالم والبساتين مروراً بتسييج منابع المي      
  .وكافة أدوات تمكينه من العدوان، بما فيها مشروعية المنظومة الدولية

فهذه المنظومة، والتي طال انتظار إقدامها على الخطوات التصحيحية، لم تعد تستحق التعويـل عليهـا،                
وهنا، وفق هذا الرأي، أصـل التأييـد        . نهاوليس من المستغرب أن ينحو الميل السياسي باتجاه البديل ع         

للحركات اإلسالمية، وليس من المستغرب كذلك أن تلقى التجاوزات على اإلطـار المعنـوي األخالقـي                
المتعارف عليه بعض القبول أو حتى التأييد، إذ هي مجرد ردة فعل على تجاوزات عديـدة مقابلـة، وإن                

  .األخيرة نفاقاً أو جهالًكان يجري التستر على الطبيعة السلبية لهذه 
ورغم أن هذه الصيغة تطرح غالباً كمعادلة سببية تتراجع معها كافة العوامل األخـرى إلـى مـؤثرات                  
عرضية، فإنها ال تلقى في الغرب عادة الموافقة، بل يكثر في األوساط الغربية اعتبار مـا أسـقط، إلـى         

 واالقتصادية، أساساً أصلح لتفسير ديمومـة القـضية    الثانوية من العوامل التاريخية والثقافية واالجتماعية     
الفلسطينية، بالمقارنة مع حاالت مشابهة في المنطقة وسائر العالم لم تـؤد إلـى اسـتفحال المواجهـات                  

  .وتصعيد العدائية بين المجتمعات المتشاركة في األرض
لفلسطينية وبين أقصى النتاجات التي     وإذا صح، جدالً على األقل، القبول بالسببية بين التعامل مع القضية ا           

تنسبها إليها هذه الصيغة، أي اإلرهاب الفج الساعي إلى قتل من أتيحت الفرصة لقتله في الغرب، مع مـا       
يستتبع ذلك من حاجة الغرب، المفترضة وفق هذه الصيغة، إلى مراجعة ذاتية وإلى تبديل في المواقـف                 

 معه تجفيف منابع اإلرهاب، فإن ثمة شقاً آخر تستوجبه هذه           في الشأن الفلسطيني، وصوالً إلى حل يمكن      
  .الصيغة، والمعني فيه حصراً هو الثقافة العربية

إلى ) الفلسطينية كما اللبنانية  (قد تكون فظاظة االحتالل وشراسة العدوان من الدوافع التي دفعت المقاومة            
 العدو على إعادة النظـر فـي اسـتباحته    اإلقدام على خطوات مبهمة أخالقياً، إذ لو أرغم توازن الرعب         

النسبية لدماء المدنيين من أهلنا، فإن التجاوز األخالقي المترتب على استهداف المـدنيين فـي الوسـط                 
لكن هذا التجاوز األخالقي في حالتنا لم يصبح مسألة قابلة للنقاش، بل            . المعادي يصبح مسألة قابلة للنقاش    
وات التي تعتبر أن قتل البريء من المحرمات األخالقية، مهمـا كانـت             أصبح حقاً مطلقاً، إذ باتت األص     
  .التبريرات، خافتةً إلى حد التالشي
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فبدالً من أن تتولى الثقافة في ديارنا مسؤولية موازنة المقاومة، كي تحتفظ هذه المقاومة ببعدها األخالقي،                
كار على البريء براءته، وعلى المـدنيين  عمدت الثقافة في غالبها إلى المزايدة على المقاومة، فجرى اإلن    

مدنيتهم، وأصبح جميع اليهود شراً متأصالً، يطيب ألكثرنا رؤية دماء أطفالهم تـسيل، انتقامـاً لـدماء                  
  .أطفالنا، وكأن األطفال هنا وهنالك سلع في سوق مضاربة

افتـه، انتـصاراً للقـضية    الثقافة العربية أساءت إلى اإلنسان اليهودي في سعيها إلى تأصيل العداء مع ثق          
أساءت إليه وصوالً إلى نزع اإلنسانية عنه، وأساءت إليه بتأرجحها، المؤذي بجانبيـه، بـين               . الفلسطينية

إنكار ما تعرض له اليهود في أوروبا من مشروع إبادة فتاكة، واعتباره مختلَقاً، ألغراض دعائية، وبـين                 
أساءت إليه في تجاهلها لإلرث المثقل بالمآسـي        . كتملالترحيب بهذه الجريمة والتأسف وحسب ألنها لم ت       

  .الذي يحمله، وأساءت إليه خاصة بإسقاطها لعالقته الحميمة باألرض الفلسطينية على مدى القرون
والمفارقة في هذه اإلساءات المتراكمة هي أن خالفها، أي اإلقرار بما تنكره، كل على حدة أو كمجموعة،               

الصهيوني، وال يلطف أبداً وطأة التجـاوزات الـصهيونية بحـق اإلنـسان             ال يستوجب القبول بالطرح     
  .هذه اإلساءات ال تأتي بأي فائدة للقضية الفلسطينية: بعبارة أخرى. والمجتمع الفلسطينيين

غير أن لهذه اإلساءات ثمناً آخر تدفعه الثقافة العربية، ومعها اإلنسان في عالم هذه الثقافة، فالذي يـسكت          
خرين بقتلة األنبياء وأبناء القردة والخنازير، ويرحب بتحميلهم جماعياً مسؤولية ما يجري            عن وصف اآل  

في فلسطين، يعجز عن معارضة الدعوة والفعل القاتل المصاحب لها لتحميل مجموع المـسيحيين مـن                
  .العراقيين مسؤولية معاملة مفترضة لسيدة أو سيدتين في مسألة مبهمة في مصر

، صـدر عـن الطـرف       2006 استنزفت لبنان وأزعجت شمالي إسرائيل في صيف         خالل الحرب التي  
في إسرائيل نتيجـة القـصف الـصاروخي        ) دون اليهود (اللبناني اعتذار عن مقتل المدنيين من العرب        

  .الصادر من الجنوب اللبناني
ة، بل تنقله ليس إال     والواقع أن اللغة االنتقائية لهذا االعتذار ال تؤسس لصيغة التحميل الجماعي للمسؤولي           

وثمة تطورات موازية في الثقافة اإلسرائيلية فـي انتقالهـا إلـى            (إلى مستوى الخطاب العلني الصريح      
  ).الصراحة في عدائيتها، غير أن ذلك شأن إسرائيلي ال يبرر ما يجري عربياً

 والتحميل الجمـاعي    أما الجديد في العقد المنصرم، فهو أن األدوات الخطابية، من نزع الصفة اإلنسانية            
للمسؤولية، والتي استهدفت اليهود دون تحفظ، أصبحت مؤهلة لالستعمال خارج إطار الصراع العربـي              

» النواصـب «و» القبوريين«و» الرافضة«و» الصليبيين«اإلسرائيلي، وجرى تطويعها بالفعل الستهداف      
  .انها القتل والتهجيروغيرهم من الجماعات األحادية المفترضة والتي يستحق أعي» العامة«و

جسامة التراجع الخطير الذي يشهده العراق اليوم، بخسارته لمكونه المسيحي، لم تستقر بعد في الـوعي                
وعوامل هذا التراجع عديدة دون شك، منها اآلني ومنها المتأصل، إال أن مسؤولية الثقافة              . الثقافي العربي 

  .يهود ابتداء، هي مسؤولية أوليةالعربية في المساهمة فيه، من خالل تجريحها بال
باألمس اليهود، واليوم المسيحيون، وغداً من تبقى منا، ما لم تشهد الثقافة العربية دفعاً باتجـاه المنحـى                  
اإلصالحي الكفيل بمساءلة الذات واعتماد الطرق السلمية النابذة للعنف غيـر المـشروع مهمـا كانـت                 

  .في مفهوم المواطَنةالمبررات، والتأكيد على الوحدة الجامعة 
  26/12/2010الحياة، لندن، 

  
  يحدث في السودان اآلن .62

  فهمي هويدي
  القادم بعد االنفصال سيكون أخطر وأبعد أثرا مما نتصور

ليس واضحا وال مفهوما الهدف من الزيارة التي قام بها للخرطوم الرئيـسان حـسني مبـارك ومعمـر                   
د عبد العزيز، ذلك أننا إذا استبعدنا أن يكون الهـدف هـو             القذافي، ومعهما الرئيس الموريتاني محمد ول     
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الحفاظ على وحدة السودان، وهو األمر الذي لم يعد واردا اآلن، فال يبقى أمامنا سـوى مباركـة إتمـام                    
االنفصال والدعوة إلى التسريح بإحسان، إذا استخدمنا المصطلح القرآني الذي يحث عن إيقاع الطالق مع               

  .الطرفين وتقليل الخسائر قدر اإلمكانالحفاظ على كرامة 
وإذا كان األمر كذلك، فللمرء أن يتساءل لماذا لم يتحرك أحد خالل الفترة السابقة للـدفاع عـن وحـدة                    
السودان، ولماذا جاء التحرك لمباركة االنفصال؟ وما حقيقة الدور الذي قام به العقيد القذافي في تـأجيج                 

وصا في دارفور؟ وبماذا يفسر استقبال جوبا، عاصـمة الجنـوب،           الصراعات التي تفتك بالسودان، خص    
لقادة فصائل التمرد في دارفور في الوقت نفسه الذي كان وفد الرؤساء مجتمعا في الخرطوم مع الرئيس                 
البشير ونائبه سلفاكير؟ وما حصة الواليات المتحدة وإسرائيل في الجنوب المستقل؟ وما طبيعة وحـدود               

 أن تلحق بمصر جراء ذلك؟ وبماذا تفسر أن الواليات المتحدة بعد أن تكللت جهـود                األضرار التي يمكن  
مبعوثها إلى السودان بالنجاح النسبي الذي يفترض أن يؤدي إلى االنفصال، فإنها عمـدت إلـى تعيـين                  

  مبعوث آخر لدارفور؟
  :ليةحين كان الرئيس مبارك وصاحباه في الخرطوم كانت تتفاعل على األرض العوامل التا

وصل إلى جوبا عاصمة الجنوب حشد كبير من الخبراء اإلسرائيليين فـي مختلـف المجـاالت مـن                  < 
الزراعة والتعدين واالقتصاد إلى الفنون والسياحة واإلدارة، وقدر عددهم بنحو ألف خبير تقاطروا خالل              

  .األسابيع األخيرة
 إلى بانجيه عاصمة إفريقيـا الوسـطى،        أقامت إسرائيل جسرا جويا لنقل السالح والعتاد في تل أبيب         < 

  .ومنها تحمل على الشاحنات إلى جوبا
سارعت أديس أبابا إلى إنشاء بنك إثيوبي جنوبي في جوبا، واستنفرت قواتها للتدخل لتثبيت االنفصال               < 

إذا لزم األمر، في الوقت الذي أوفدت فيه مجموعة من المستشارين للعمل إلى جانب السلطة في الوضع                 
  .ستجدالم
أوغندا استنفرت قواتها في الوقت ذاته لصالح االنفصال، وعقـد الـرئيس موسـيفيني سلـسلة مـن                  < 

االجتماعات في عنتيبي مع مجموعتين إحداهما تمثل السلطة في الجنوب، واألخرى تمثل جماعات التمرد              
  .في دارفور

 عـسكريا، بعـدما أقامـت       استقبلت إسرائيل خمسة آالف عنصر من المتمردين في دارفور لتدريبهم         < 
  .فصائل التمرد تحالفا للتنسيق فيما بينها، استعدادا للتعامل مع المرحلة التي تعقب االنفصال

هذه بعض المعلومات التي حصلتها من مصادر على صلة بمتابعة المشهد السوداني، وهي تعني أن القادم                
 فـإن   - وهـذا كالمهـم      -لحد األدنـى    بعد االنفصال سيكون أخطر وأبعد أثرا مما نتصور، وأنه عند ا          

وأن هذا النموذج يراد له أن يتكدر فـي دارفـور التـي             . الجنوب سيتحول إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية     
تستعد اآلن لالنتقال إلى تمثل النموذج الجنوبي وتعيين مبعوث أمريكي للتعامل مع ملف دارفور إشـارة                

  .واضحة إلى ذلك
براء السودانيين فوجدته مؤيدا لذلك االستنتاج، وأدهشني قوله إن األمر لو           ناقشت األمر مع أحد أبرز الخ     

توقف عند ذلك الحد فإن السودان لن يتضرر كثيرا، وإن قطاعات عريضة من السودانيين أصبحت على                
استعداد للقبول بالوضع الذي سيستجد إذا تم االنفصال، وإن هناك من بات يقول إن العالقات بين الشمال                 

أما األمر األخطر والـذي     . نوب في الوضع المستجد ربما صارت أفضل مما كانت عليه في السابق           والج
يستحق انتباهنا حقا فهو أن مصر ستكون المتضرر األكبر مما سيحدث، ألن وجود القاعدة اإلسـرائيلية                

ه، وبالتـالي   سيظل عنصرا ضاغطا عليها دائما، ثم إن الدولة المستجدة ستكون لها كلمة فيما يخص الميا              
فإنه من الناحية اإلستراتيجية فإن انفصال الجنوب سيعد انقالبا في الخرائط اإلستراتيجية، ليس واضـحا               

  .أن مصر مكترثة به ناهيك عن أن تكون متحسبة له
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ليس لدي تعليق على هذا الكالم، ولكني لدي أسئلة متعددة بخصوصه، ال أعرف إلى من أوجهها، فضال                 
 واثقا من صواب الرؤية اإلستراتيجية المصرية، حتى صرت أتشكك أحيانا في أن هناك              عن أنني لم أعد   

  .رؤية أساسا، وإتمام الزيارة الرئاسية وسط التحوالت الخطيرة الحاصلة في الجنوب أبلغ دليل على ذلك
  26/12/2010الشرق، القطرية، 
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