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  والمقاومة أصبحت أقوى ...  على غزة  لتبرير العدواناألمور لهوِّتُ "إسرائيل": هنية .1

أكد رئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة إسماعيل هنية أن المقاومة في : ضياء الكحلوت غزة
، متهما 2009 وبداية عام 2008القطاع أقوى مما كانت عليه في العدوان الذي نفذته إسرائيل نهاية عام 

  .إسرائيل بتضخيم قدرات المقاومة لتأمين تغطية عدوانها المرتقب
تسعى لمشاركة جميع ) حماس(وشدد هنية في حوار مع الجزيرة نت على أن حركة المقاومة اإلسالمية 

 برنامج الفصائل في حكومتها بغزة ألنها ال تريد اإلقصاء السياسي وإنما المشاركة السياسية على
  .حكومته

وتمنى أن تتحسن عالقة حركته بمصر ألنها عالقة إستراتيجية، وحماس راضية عن بقاء الملفات 
الفلسطينية الرئيسية بيد مصر، مؤكداً أن عالقة حماس مع إيران كعالقتها مع السعودية وقطر واألردن 

  :وفيما يلي النص الكامل للحوار. ومصر وسوريا
  

ي غزة وحديث إسرائيلي متصاعد عن أن غزة ومقاومتها تمتلك أسلحة أكثر هناك تصعيد ميداني ف
  تطوراً، ما مقصد هذا الكالم اإلسرائيلي؟

المعروف أن االحتالل اإلسرائيلي يستند إلى عقيدة عدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وهو أحيانا عندما 
قوة المضادة حتى يكون ذلك مبررا أمام ينفذ العدوان يلجأ إلى أسلوب التمويه والتحريض والمبالغة في ال

نحن نرى أن الكالم اإلسرائيلي يندرج في هذا . العالم الستخدام القوة الباطشة ضد الشعب الفلسطيني
السياق، هو محاولة تضخيم قوة المقاومة في غزة ليبرر لنفسه العدوان الذي ربما يحضر له ضد غزة 

المقاومة أن تملك ما تريد في إطار الدفاع المشروع عن من حق فصائل  .وربما ضد المنطقة بشكل عام
الشعب الفلسطيني، ولكن هناك كثيرا من األضاليل واألكاذيب التي ظهرت على مستوى الخطاب 

  .اإلعالمي والسياسي اإلسرائيلي
  

  لماذا هذا التضليل؟
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حتى اآلن ) 2009-2008(كما ذكرت هو محاولة تبرير للجرائم التي يقوم بها ألنه بعد انتهاء الحرب 
 جريح، والعديد من المقرات والمدارس والمؤسسات التي 2300 شهيدا وهناك أكثر 240هناك أكثر من 

  .تم قصفها، واليوم ونحن نجري هذا اللقاء كان هناك استشهاد اثنين صباحا في خان يونس
 يقوم به أمر طبيعي ألن هناك جرائم ترتكب من قبل االحتالل، فهو يريد أن يبررها أمام العالم بأن ما

  .هناك شيئا خطرا في الطرف اآلخر
  

  هل تعتقدون أن إسرائيل جاهزة لخوض حرب جديدة؟
ال نستطيع تقدير طبيعة جهوزية العدو، هو دائما يفكر بمنطق العدوان على الشعب الفلسطيني والمنطقة 

 ربما هناك كوابح إلمكانية بشكل عام وربما أن في كثير من السياق يندرج في سياق الحرب النفسية،
نشوء حرب ضد قطاع غزة سواء كانت الفضائح التي لحقت به جراء الحرب األخيرة أو بانشغاله 
بالوضع الداخلي وأزماته أو ملفات إقليمية أكبر، قد تكون الحرب مستبعدة في المنظور لكن هذا ال يعني 

  .ينيأن العدو قد تخلى عن نواياه العدوانية ضد الشعب الفلسط
  

  غزة تعيش الذكرى الثانية للحرب، هل تعتقدون أن غزة أقوى من قبل؟
صحيح، غزة استطاعت بفضل اهللا أن تتخطى الكثير من آثار العدوان وإن كان ما زال آثار العدوان 
لجهة اإلعمار والحصار ومن جهات كثيرة ماثلة وقائمة ولم نستطع معالجتها بسبب الحصار المفروض 

  .ن غزة اليوم وشعبها ومقاومتها أقوى مما كانت عليه وقت الحرب السابقةعلى غزة، ولك
  

 إلى قراءة وتفحص بيانات كتائب عز الدين القسام 23دعوتم في كلمتكم بمهرجان انطالقة حماس الـ
  التي أعلنت في وقت الحق، ماذا كنتم تقصدون بذلك؟

ذه الحركة تخلت عن مشروع المقاومة كثير من الذين يحاولون المس بحماس ومسيرتها يصورون أن ه
. وخاصة بعد دخولها الحكم، وهناك من يحاول ترويج أن هناك خالفات وانقسامات داخل حماس

اإلحصائية التي قدمت أمس من القسام أعطت رسائل عدة أولها انضباطية عالية بالعالقات داخل هذه 
  .الحركة، والحركة موحدة في مواقفها السياسية والميدانية

  
من شهداء القسام % 58ودخول حركة حماس على الحكم لم يكن على حساب مشروع المقاومة، 

أما النقطة . من عمليات القسام نفذت بعد دخول حماس الحكم% 32استشهدوا بعد دخول حماس الحكم، و
ني، الثالثة فنحن نتكلم عن حركة قدمت آالف الشهداء وأصيب منها آالف الجرحى على يد العدو الصهيو
  .هذه حركة شكلت نقطة تحول تاريخية في تاريخ الشعب الفلسطيني وقالت لشعبنا إنها درع واق يحميك

  
  المصالحة لماذا لم تتم حتى اآلن؟

ألنه هناك فيتو أميركي، وفي نفس الوقت هناك تيار بحركة فتح ليس تيارا وحدويا ويريد التفرد بالقرار 
  .لساحة، تجده يتعاون مع االحتالل اإلسرائيلي بهدف االستئصالوالتخلص من الشركاء السياسيين على ا

الذي يجري في الضفة بشكل أو بآخر هو تنفيذ لمخطط أميركي وإسرائيلي الستئصال المقاومة وحماس 
إذا تخلصوا من الفيتو األميركي وتسلحوا باإلرادة السياسية والقرار الفلسطيني المستقل . من الضفة

  . الذي يرفض الوحدة وإنهاء االنقسام، فسوف تكون مصالحة إن شاء اهللاوألجموا هذا التيار
  

  هناك من يقول إن حماس تخشى االنتخابات القادمة؟
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حماس تخطت ثقافة الخشية والخوف، والجماهير التي جاءت في انطالقتها تعطي رسالة مفادها أن 
فحماس إذا ما خاضت أي انتخابات الشعب الفلسطيني يلتف حول خيار حماس والمقاومة وحول اإلسالم، 

  .قادمة فإنها ستحصل على نتائج مهمة وطيبة
  

  لماذا تجرون التعديل الوزاري في هذا الوقت، البعض يراه معمقا لالنقسام؟
نحن طرحنا ذلك سابقا واليوم استحضرناه مجددا حتى نعطي رسالة لكل أبناء شعبنا بأننا معنيون 

لى اآلخر، وأننا ال نرغب في التفرد بالحكم وأن حركة حماس تقول بالشراكة السياسية واالنفتاح ع
للفصائل والشخصيات إن هذا وطن الجميع وبلد الجميع، ومن يريد أن يخدم هذا الوطن من الموقع 
الحكومي في إطار البرنامج الحكومي والتفاهم السياسي على البرنامج السياسي والميداني فهذا شيء 

  .مفتوح للجميع
  

   تغيير أو تنازل في مواقفكم؟1967قفكم من القبول بدولة على حدود هل مو
ليس هناك أي تغيير، نحن ثبتنا ذلك في كلمة االنطالقة، قلنا بأن فلسطين هي كل فلسطين وكل التراب 
الوطني، فلسطين هي فلسطين التاريخية لكن في إطار ما يسمى التحرر المرحلي، فإذا كانت هناك 

لة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس فال مانع من قبوله مقابل هدنة وليس مقابل إمكانية لقيام دو
  .االعتراف بإسرائيل

  
  كيف ترون توقف المفاوضات بين السلطة وإسرائيل؟

ال . المفاوضات متوقفة منذ زمن بعيد، وكل فترة وأخرى يعطونها تنفسا اصطناعيا فتبدو وكأنها حية
  .ت لطريق مسدود وهي النهاية الطبيعية لمسار أوسلوتوجد مفاوضات، واليوم وصل

وأذكر أننا عندما كنا في مرج الزهور بجنوب لبنان مبعدين، أعلن عن اتفاقية أوسلو، يومها عقد عدد 
كبير من المبعدين ورشة لدراسة األوضاع المترتبة على أوسلو، وكانت النتيجة تقول إن اتفاقية أوسلو 

  .1993ها، هذا الكالم منذ العام تحمل بذور الفشل في داخل
وحتى لو مضت بعض السنوات فإنها ستصل إلى نقطة النهاية، هناك الءات إسرائيلية ال يمكن أن 

  .يتنازلوا عنها بالمفاوضات
  

  هل أنتم جاهزون لمفاوضة إسرائيل تحت شروط؟
ائيل فاوضت المنظمة ال، المفاوضات مع إسرائيل في هذه المرحلة شيء من االنتحار السياسي، ألن إسر

  ".ال تجرب المجرب" سنة ولم تعطها أي شيء، ويقول العرب 18على مدار 
  

  العالقة مع مصر كيف تقيمونها اآلن وكيف تريدونها؟
عالقتنا مع مصر إستراتيجية، هناك شيء إستراتيجي يحكم العالقة في الماضي والحاضر والمستقبل، 

ث خالفات، نسعى لحل هذه الخالفات عن طريق التفاهم والحوار لكن في اإلدارة السياسية واليومية تحد
فمصر عندها . المباشر وغير المباشر، ونحن راضون أن تبقى في يد مصر الملفات الفلسطينية الرئيسية

ملف المصالحة، وملف الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط، وعندها ملف ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية، 
  . تناولت هذه القضية2005هرة ألن اتفاقية القا
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. كل ما نطلبه من األخوة في مصر هو ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من كل األطراف الفلسطينية
فبحكم التاريخ والجغرافيا مصر حريصة على العالقات، وعلى تأمين هذا العمق اإلستراتيجي للشعب 

  . والحوار وحده فقطالفلسطيني، ومعالجة القضايا التي نختلف عليها بالحوار،
  

  بعض األطراف العربية تشكك في عالقتكم بإيران، ما هو ردكم؟
. عالقتنا بايران مثل عالقتنا بالسعودية وقطر واألردن وتركيا وبمصر وبكل محيطنا العربي واإلسالمي

كما وحماس حركة منفتحة على الجميع، ونحن كحكومة ثبتنا سياسة االنفتاح على الجميع، وفي جوالتنا 
زرنا إيران، زرنا السودان ومصر وسوريا، ووزير الداخلية الشهيد سعيد صيام قام بزيارة إلى موسكو 

  .مع اإلخوة، نحن في عالقات مفتوحة عربيا وإسالميا ودوليا
إيران تقدم دعما سياسيا وإعالميا وماليا للشعب الفلسطيني هي مشكورة عليه، وهذا شيء نقدره كشعب 

وكذلك إيران . لة تقدم دعما للشعب الفلسطيني طالما لم يكن مشروطا فنحن نرحب بهفلسطيني، وأي دو
  .دولة إسالمية وهي جزء من المكون الثقافي والفكري لألمة والمنطقة، وهي جزء من نسيج المنطقة

  
  ماذا يريد الغرب من حماس وماذا يسألها؟: البعض يسأل

؟ ألنه باختصار وصل إلى قناعة بأن إزالة حركة حماس لماذا يلتقي الغرب مع حماس: في البداية نقول
عن الخارطة السياسية مسألة صعبة، ال بالحصار وال بالحرب، ولذلك صار هناك إعادة تقييم للموقف 
السلبي للغرب من حركة حماس، فوجدوا أن من يريد التعامل مع الوضع الفلسطيني ال بد أن يتكلم مع 

من هنا أعتقد أن العالقة . شرعية وذات وزن شعبي وجماهيريحماس باعتبارها حركة منتخبة و
والحوار مع الغرب شيء طبيعي، لكن غير الطبيعي هو عدم وجود اتصاالت مع حماس التي تشكل كل 

  .هذا الثقل السياسي
  

   كيف تديرون غزة في ظل الحصار والتضييق المالي والسياسي؟
طاع كال حسب اختصاصه، وهذه اإلدارة قائمة على تخطيط الحكومة من خالل وزاراتها المختلفة تدير الق

ورؤية وبرنامج، وعلى آليات عمل تُعتمد في مجلس الوزراء، ومبنية على قوانين سنها المجلس 
لذلك فاإلدارة السياسية واالقتصادية االجتماعية واإلنسانية ناجحة رغم كل الظروف الصعبة . التشريعي

  .التي نمر بها
اليوم هذه الحكومة .  أنها قادرة على تخطي الصعاب رغم كل العقبات التي تعترضهاوأثبتت الحكومة

أفضل وأقوى، وهي تعالج قضايا كبرى كموضوع اإلعمار والكهرباء وتحلية المياه، وهناك اآلن مشاريع 
  .بنية تحتية، وحكومتنا ماضية وتدشن مرحلة جديدة في إدارة قطاع غزة

  
   الحريات والمؤسسات في غزة، هل تتابعون ذلك؟ هناك من يشكو التضييق على

نحن نتابع هذا األمر، وأي شكوى تصلنا نعالجها فورا ونتابعها ونشكل لها غطاء بضرورة احترام 
الحريات العامة وحقوق اإلنسان، وهذا التزام ديني قبل أن يكون التزاما دستوريا وقانونيا، الناس تحترم 

أعراضهم، وهناك صورة إيجابية، ليس كما يريد أن يقدمها البعض حرياتهم ومعتقداتهم وأموالهم و
  .ويقصد بها تشويه صورة الحكم بغزة

  
   كيف تقيمون عالقتكم مع الفصائل في غزة؟



  

  

 
 

  

            8 ص                                     2007:         العدد       27/12/2010 اإلثنين :التاريخ

العالقة قائمة على االحترام المتبادل، نحن نحترم كل الفصائل الفلسطينية وال ننكر دورها وتاريخها 
طار منظمة التحرير بيننا وبينهم خالفات سياسية، وهناك فصائل هناك فصائل منضوية تحت إ. وعطاءها

  .في موقع التحالف نسميها فصائل مقاومة وممانعة، عالقتنا ممتازة بها
بشكل عام حماس تشارك في كل الهيئات الجامعة للقضية الفلسطينية، وليس أدل على ذلك من أننا شكلنا 

ية من داخل منظمة التحرير ومن خارجها من أجل مشاركتها لجنة لعقد لقاءات مع كافة الفصائل الفلسطين
  .في الحكم

ونحن نذكر هنا أننا سهلنا االحتفاالت الجماهيرية لهذه الفصائل التي تقيمها في غزة، وشاركنا كحكومة 
  .وحماس فيها، وهذا لألسف غير موجود بالضفة الغربية

 26/12/2010  الدوحة،الجزيرة نت،موقع 
  

  ية األسرى ذريعة من حماس لتعطيل المصالحةقض: نمر حّماد .2
 قلّل المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني نمر حماد من شأن قضية أسرى : جيهان الحسيني–القاهرة 

المضربين عن الطعام في سجن أريحا بسبب عدم اإلفراج عنهم على رغم وجود " حماس"كوادر حركة 
أزمة علّقت على خلفيتها جلسة الحوار مع حركة " حماس"ه قرار محكمة عليا بإطالقهم، وهو أمر اعتبرت

  .والتي كان من المفترض عقدها نهاية الشهر الجاري" فتح"
". حجة وذريعة استخدمتها حماس من أجل تعطيل الحوار"إن هذه " الحياة"وقال حماد في تصريحات لـ 

جهزة األمنية الفلسطينية اللواء وأشار إلى الزيارة التي قام بها أول من أمس المسؤول البارز في األ
 منهم وتأكد بنفسه 30عدنان الضميري لسجن أريحا، موضحاً أن الضميري زار هؤالء المعتقلين والتقى 

ونقل عن . بأنهم يعذبون ويتعرضون للتعذيب" حماس"من أنهم يعاملون معاملة كريمة، ونفى رواية 
 جنائياً، انتم فقط محتجزون أمنياً، وهذا األمر خاضع أنتم غير معتقلين سياسياً أو: "الضميري قوله لهم

ولفت الى أن السلطات األمنية في سجن أريحا كانت تسمح ". للمحكمة العسكرية وليس للمحكمة المدنية
لم يفقد أحد من هؤالء السجناء أطرافه كما جرى مع : "وأضاف. لبعضهم بزيارة أسره في المناسبات
وأكد أن كل ". إطالق الرصاص على األقدام من جانب أمن حماسبعض عناصر فتح في غزة بسبب 

لن نسمح بفوضى : "اإلجراءات التي تقوم بها السلطة تهدف الى منع تكرار ما حدث في غزة، وقال
  ".السالح التي آلت إليه األمور في غزة

وجد أحد في ال ي. هذا غير صحيح: "يعمل ضد المصالحة، أجاب" فتح"وعما يتردد عن وجود تيار داخل 
فتح ضد الحوار، بل أن هناك تياراً قوياً في فتح مع المصالحة ألنها ستؤدي إلى تقوية الموقف 
الفلسطيني، لكن هناك تيار داخل فتح يرى أنه ال فائدة من التعاطي مع حماس والحوار معها ألن هذا 

عباس ) محمود(والرئيس ... ة التيار لديه قناعة بأن حماس ليست لديها إرادة حقيقية في إنجاز المصالح
  ".أكد دائماً أنه ال بديل عن الحوار

في مؤتمرها األخير بأن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني وأال " فتح"وسئل عما تضمنه برنامج 
: يتعارض هذا مع النهج الذي تسلكه األجهزة األمنية في الضفة الغربية وما تقوم به من إجراءات، فقال

مقاومة المسلحة إطالقاً أو مع أي شيء يخدم رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو لسنا مع ال"
إسرائيل تتمنى أن يستخدم السالح، "، مضيفاً أن "واألحزاب اليمينية األكثر تطرفاً مثل شاس وغيرها

علينا، بينما هو ونتانياهو يتمنى أن يرى أعماالً انتحارية تخرج من الضفة ألنه حين ذلك سينقلب العالم 
حالياً يقف ضد إسرائيل ويلقي اللوم عليها، وكذلك فإن مثل هذه العمليات سينقذ أميركا من إحراجها 

  ".الحالي أمام العالم بأسره
ورأى حماد أن المقاومة الشعبية هي األسلم وتتناسب مع المرحلة الفلسطينية الراهنة، فمن خاللها يمكن 

م اإلسرائيلي ومتضامنين دوليين لدعم الموقف الفلسطيني ضد بناء كسب مناصرين من معسكر السال
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نريد أن نحمي الحقوق الفلسطينية بأن نحافظ على األرض : "وقال. الجدار العازل وضد االستيطان
 في المئة من أهالي قطاع غزة 70نحو "، مشيراً إلى أن "الفلسطينية، هذا هو الجوهر وهذا هو األساس

... ما يؤدي إلى تفريغ األرض الفلسطينية ... بسبب السياسات التي تنتهجها حماس يرغب في مغادرتها 
  ".وهذا هو الذي ينفذ المشروع الصهيوني

: ، مضيفاً"القيادة الفلسطينية لن تقوم بمغامرات ولن تخضع للمزايدات من هنا أو هناك"وشدد على أن 
عوضاً عن إطالق رصاصات ال تخدم الوضع أفضل أن نترك األميركيين يشعرون بأن إسرائيل خذلتهم "

الفلسطيني بل تهدد الساحة األمنية للضفة وتهدد المشاريع االقتصادية الواعدة هناك والتي من شأنها أن 
  ".تعزز الصمود والبقاء على أرض الوطن

  27/12/2010الحياة، لندن، 
  

  السلطة تنفي التهديد بإبعاد شخصيات وقيادات من حماس بالضفة .3
السلطة الوطنية الفلسطينية نفت أن يكون ضباط من جهاز  أن 26/12/2010الجزيرة نت،  ذكرت

المخابرات في مدينة رام اهللا شمال الضفة الغربية هددوا بإبعاد شخصيات وقيادات من حركة المقاومة 
  .بالضفة) حماس(اإلسالمية 

السلطة تستهجن وتستغرب ما تم وقال الناطق باسم حكومة تصريف األعمال برام اهللا غسان الخطيب إن 
ولم يثبت أن أي جهة "تداوله من تصريحات بشأن اإلبعاد، وأكد أنه تحرى بنفسه حول هذه االدعاءات 

  ".بالسلطة الفلسطينية واألجهزة األمنية تلفظت بذلك
وقال الخطيب للجزيرة نت إن السلطة نفسها استهجنت األمر، خاصة أنها تدعو دوما لتثبيت المواطن 

  .الفلسطيني على أرضه بغض النظر عن انتماءاته األيديولوجية أو السياسية
وأضاف المسؤول الفلسطيني أن هذه التصريحات تؤدي لتسميم األجواء في الوقت الذي تدعو فيه القيادة 

  .والسلطة الفلسطينية للمصالحة
الناطق الرسـمي    أن   ايبيوسف الش نقالً عن مراسلها    رام اهللا    من   27/12/2010الغد، عمان،   وأضافت  

ـ قالباسم األجهزة األمنية الفلسطينية، اللواء عدنان الضميري         ابعـاد عناصـر    (، أن هذه األنباء   "الغد"، ل
عارية تماما عن الصحة، وهي محض افتراءات وأكاذيب تسوقها حماس، وتـأتي كجـزء مـن                ) حماس

 من وسائل اإلعالم في الفترة األخيـرة،        الحملة التصعيدية ضد السلطة الفلسطينية والمتواصلة عبر العديد       
  ".وترقى إلى مستوى التحريض المباشر

  
   ممدودة من اجل تحقيق المصالحة مع حركة حماسأيدينا: عريقات .4

الى اعادة الحوار مع ) حماس( دعا كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات حركة :رام اهللا
  .لفلسطينيةمن اجل تحقيق المصالحة ا) فتح(حركة 

من اجل تحقيق هذه المصالحة ) حماس(ان ايدينا ممدودة لحركة "وقال عريقات في تصرحات له اليوم 
  ".التي اصبحت امرا هاما جدا مع استمرار تهديدات اسرائيل بشن حرب اخرى على قطاع غزة

 الى البلبلة االن استمرار التهدئة في قطاع غزة فيما تدعو) حماس(ال نفهم لماذا تطرح " وتساءل 
التصعيد ) حماس(ان ابناء شعبنا يتساءلون لماذا قررت "مشيرا الى " والفوضى والدمار في الضفة الغربية
  ".ضد السلطة الفلسطينية في هذا الوقت

معربا عن االمل في ان يتم )" حماس(ان ايدينا ممدودة لتحقيق المصالحة مع "وذكر المسؤول الفلسطيني 
  ".لعقل بعيدا عن التعصب التنظيمي وبعيدا عن االهداف االقلييمة الخبيثةاالحتكام الى لغة ا"
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بعد ان ) فتح(اعلنت قبل ايام انها لن تعود الى حوارات المصالحة مع حركة ) حماس(وكانت حركة 
باعتقال ناشطين من مؤيديها في الضفة الغربية وهو االمر الذي رأت فيه االخيرة جزءا من ) فتح(اتهمت 
  .القائمة بينهما وليس سببااالزمة 

انه ومع حلول الذكرى السنوية الثانية لجريمة الحرب التي شنتها اسرائيل على "واشار عريقات الى 
مشددا في ذات الوقت على اهمية االلتزام " قطاع غزه فأننا نحذر من مغبة قيامها بعدوان جديد عليه

  .بالتهدئة التي اعلنت عنها الفصائل الفلسطينية
اعذار لتبرير الحرب القادمة على "السياق ذاته لفت المسؤول الفلسطيني الى ان اسرائيل تبحث عن وفي 
يتوجب على الفصائل الفلسطينية الحفاظ على التهدئة حماية الرواح شعبنا من تكرار " مؤكدا انه " القطاع

  ".مشاهد العدوان االسرائيلي المتوقع
على القطاع تهدف منه الهروب الى االمام خاصة وانها تواجه ان اي عدوان تشنه اسرائيل "ورأى ايضا 

عزلة دولية لم تواجهها في الماضي بسبب رفضها لوقف االستيطان وتعيش تخبطا داخليا كبيرا لكون 
  ".الموقف الفلسطيني مدعوم دوليا

غدور من جهة اخرى ندد الدكتور عريقات بالتصريحات التي اطلقها وزير الخارجية االسرائيلي افي
ان "ليبرمان خالل المؤتمر السنوي لسفراء اسرائيل المعتمدين لدى دول العالم يوم امس والتي اعتبر فيها 

  ".التوصل الى تسوية نهائية مع الفلسطينيين هو امر شبه مستحيل
 27/12/2010وكالة سما اإلخبارية، 

  
  67عام ة حدود  لتقويض مرجعي"إسرائيل"اإلدارة األميركية تتواطأ مع ": المستقبل" .5

كشفت مصادر فلسطينية رفيعة فحوى الرسالة التي حملها االسـبوع          :  أحمد رمضان ووكاالت   -رام اهللا   
الماضي كل من مساعد المبعوث االميركي للشرق االوسط جورج ميتشل، ديفيد هيل، ومسؤول الـشرق               

ؤون المفاوضات في منظمة    االوسط في مجلس االمن القومي دانييل شابيرو، وأبلغاها الى رئيس دائرة ش           
  .التحرير الفلسطينية صائب عريقات وعضو الوفد المفاوض محمد اشتيه

ـ   ان هيل ابلغ عريقات رسالة تحمل موقف االدارة االميركيـة مـن ثـالث              " المستقبل"وقالت المصادر ل
  :قضايا تتصل بالمفاوضات وبعملية السالم وملفاتها، وهي

، وهو ما عدته المـصادر تراجعـاً        1967االتفاق النهائي الى حدود عام      ال انسحاب اسرائيلياً في     : اوالً
خطيراً عن موقف االدارة االميركية السابقة التي حددت بشكل واضح االراضـي الفلـسطينية بالـضفة                

 كيلومتراً مربعاً والبحر    47الغربية بما فيها القدس واالغوار وقطاع غزة والمنطقة الحرام البالغ مساحتها            
 مشيرة الى ان مالمح الموقف االميركي الجديد حيال مسألة الحدود وردت في خطـاب وزيـرة                 الميت،

األراضي الواقعة بين نهر    "حيث اشارت الى ان     " سابان"الخارجية االميركية هيالري كلينتون امام معهد       
عرفا بالضبط  األردن والبحر المتوسط غير محددة، وأن على كل من الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي ان ي             

المناطق التي تعود الى كل منهما، وأنهما يجب أن يتفقا على خط واحد مرسوم على الخارطـة يفـصل                   
إسرائيل عن فلسطين، وبالنتيجة يطبق الحل القائم على دولتين مع حدود فلسطينية دائمة مـع إسـرائيل                 

  ".واألردن ومصر
كية سيتركان امر تقرير حدود الدولة الفلسطينية       وهذا يعني بحسب المصادر، ان كلينتون واالدارة االمير       

تحت رحمة المتطلبات االمنية االسرائيلية، كما ان هذا الموقف ينطوي على عدم التعامل مـع اسـرائيل                 
كقوة احتالل، ويمثل تراجعاً عن موقف ادارة الرئيس األميركي السابق جورج بوش السابقة التي قالـت                

، وبالتالي هو تراجع ضمني عن رؤية بوش لحل الدولتين، ويظهـر أن             67بإنهاء االحتالل الذي بدأ عام      
وقوع االرض والشعب الفلسطيني تحت االحتالل هو واقع وهمي، وأن ما يجري مجرد نـزاع حـدودي     

  .سيقرر بشأنه في واقع االمر الطرف االقوى الذي هو هنا اسرائيل
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ا مستشار االمن القومي السابق جـيمس جـونز   التخلي عن الخطة االمنية التي عكف على صياغته       : ثانياً
عندما تولى ابان ادارة بوش مهمة اعداد خطة النهاء الملف االمني في اتفاق الوضع النهائي، والتي تـم                  
االتفاق بشأنها اثناء المفاوضات التي خاضها الرئيس الفلـسطيني محمـود عبـاس ورئـيس الـوزراء                 

  .االسرائيلي السابق ايهود اولمرت
 ابلغ هيل عريقات واشتيه رفض االدارة االميركية توجه السلطة الفلسطينية الى مجلس االمن بشأن               :ثالثاً

واعتبرت المـصادر    .االستيطان، وان هذا التوجه سينعكس سلباً على عالقة االدارة بالسلطة الفلسطينية            
، ورأت انها مـن صـناعة       الفلسطينية ان هذه المواقف تعتبر تراجعاً كبيراً في مواقف االدارة االميركية          

دنيس روس مستشار الرئيس باراك اوباما والمبعوث االسبق لعملية الـسالم ابـان ادارة الـرئيس بيـل                  
الموالي لحزب الليكود بزعامة " ايباك"كلينتون، والذي يعتبر من اهم اركان اللوبي اليهودي ـ االميركي  

  .سرائيلي المتطرفرئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو واليمين اال
وكانت مصادر اعالمية اسرائيلية كشفت ان روس وصل الى اسرائيل االسبوع قبل الماضي في زيـارة                
سرية في صحبة وفد عسكري وامني اميركي بحث مع نظرائه االسرائيليين الترتيبات االمنية التي تطالب               

  .بها اسرائيل في حال تم ابرام اتفاق نهائي مع الفلسطينيين
فت المصادر الفلسطينية ان نتيجة اجتماعات الجانبين االسرائيلي واالميركي تمخضت عن شـطب             واضا

كل ما جاء في خطة جونز التي تنص على اخالء الدولة الفلسطينة من أي وجود عسكري اسرائيلي بعد                  
ى عشرة  لمدة معلومة تمتد ال   ) الناتو(االنسحاب، وتتحدث عن مرابطة قوة ثالثة من حلف شمال االطلسي           

  .اعوام من دون مشاركة اسرائيل لتمكين الدولة الوليدة من السيطرة على اراضيها وحدودها
وبحسب هذه المصادر، فإن البحث بين الجانبين االسرائيلي واالميركي تناول بقاء قوات اسـرائيلية فـي                

ا تناولت وضـع    الضفة الغربية في اربع محطات لالنذار المبكر ستنصب على جبال الضفة الغربية، كم            
خطط عسكرية مشتركة تمكن الجيش االسرائيلي من السيطرة االمنية على منطقـة االغـوار وسـرعة                

  .انتشاره فيها في حال تعرض امن اسرائيل ألي مخاطر قادمة من الشرق
وبحسب المصادر ذاتها، فقد بحث الجانبان ايضاً موضوع سيطرة جيش االحتالل على اجـواء الـضفة                

هذا باالضـافة الـى انهمـا بحثـا         . اءها تحت الرقابة االسرائيلية بعد قيام الدولة الفلسطينية       الغربية، وبق 
موضوع بقاء المعابر البرية والبحرية تحت الرقابة االسرائيلية منعاً لدخول متسللين او شخصيات غيـر               

  .مرغوب فيها، وتهريب اسلحة او ومعدات عسكرية 
ان حمل عريقات رسالة ابلغها الى كل من هيل وشابيرو، تتكـون            في المقابل، قالت المصادر ان عباس ك      

  :هي االخرى من ثالثة عناصر
  .، بما فيها القدس1967ـ ان مرجعية عملية السالم هي حدود الرابع من حزيران عام 

  .ـ ان الدولة الفلسطينية ستكون خالية تماماً من أي وجود اسرائيلي او أي جندي
ن بخصوص االستيطان، خصوصا بعدما اعلنت االدارة االميركيـة فـشلها           ـ انه ذاهب الى مجلس االم     

  .النهائي في اقناع اسرائيل بوقف االستيطان وتخليها عن القيام بهذه المهمة
يشار الى ان بعض النقاط سالفة الذكر كانت وردت في العرض االميركي الـذي صـاغه روس واقنـع                   

 يوما، غير ان نتنياهو عاد ورفـض        90ميد االستيطان مقابل    اوباما بتقديمه الى نتنياهو حوافز مقابل تج      
العرض االميركي السخي، بيد ان القضايا بقيت مطروحة على جدول اعمـال اللقـاءات االميركيـة ـ     

  .االسرائيلية
  27/12/2010المستقبل، بيروت، 
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   في األراضي الفلسطينية تسعى لخلق واقع جديد"إسرائيل": عبد ربه .6
قال ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس إن : ب أ د -رام اهللا 

استمرار التصعيد العسكري اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية يعزز التوجه الفلسطيني لتدخل 
الرسمية " صوت فلسطين"وقال عبد ربه في تصريحات إلذاعة . المؤسسات الدولية من اجل حل الصراع

يؤكد أن الملجأ األساسي البد أن يكون عبر الهيئات الدولية خاصة مجلس " التصعيد اإلسرائيلي ، إن
واعتبر عبد ". األمن الدولي من اجل اتخاذ خطوات تردع هذه العدوانية اإلسرائيلية وتوقفها عند حدها
يطان الواسعة ربه أن إسرائيل تحاول بكل الوسائل سواء عبر التصعيد في غزة أو عبر عمليات االست

. المكثفة في الضفة الغربية وطرد الفلسطينيين من أراضيهم أن تخلق واقعا جديدا يتعايش معه العالم
هذا الواقع خالصته هو أن إسرائيل من حقها التصرف كقوة محتلة ومعتدية أمام سمع "وأضاف أن 

  ".وبصر العالم بطريقة عدوانية
  27/12/2010الدستور، عمان، 

  
   السلطة تالحق محسوبين على دحالن :الجزيرة نت .7

علمت الجزيرة نت أن أجهزة األمن بـالسلطة الفلسطينية تالحـق قيـادات أمنيـة              : خاص-الجزيرة نت 
محسوبين على القيادي بالحركة محمد دحالن، حيث       ) فتح(وأخرى من حركة التحرير الوطني الفلسطيني       
  .اعتقلت عددا منهم وأجرت تحقيقات واسعة معهم

والعناصر األمنية دلت الـشرطة     " الكبيرة"ب مصادر الجزيرة نت فإن بعض الشخصيات الفتحاوية         وبحس
  .على مخزن لألسلحة في مخيم بالطة شمال الضفة كانت تخبؤه إضافة إلى العديد من بنادق كالشينكوف

أنه وافق بعد   المحلية اإلخبارية ب  " معا"وعلى الصعيد نفسه نفى دحالن جملة وتفصيال ما ورد على وكالة            
هـذه المعلومـات خاطئـة    "تردد على المثول أمام لجنة تحقيق أمنية ومالية وسياسية، مـشيرا إلـى أن          

ومغرضة ولم يتم التطرق إليها مطلقا في اجتماع اللجنة المركزية الذي عقد األحد الماضي دون اكتمـال                 
  ".النصاب

 26/12/2010  الدوحة،الجزيرة نت،موقع 
  

  األمن في الضفة ال يسمح باستخدام السالح ألن هذا األسلوب يضر بالفلسطينيين :عبداهللا عبداهللا .8
أجاب عضو المجلس الثوري في حركة فتح وممثل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في : حنان عيسى

  : "السفير" التي طرحتها  التاليةلبنان عبداهللا عبداهللا على االسئلة الخمسة
ت في ظل تراجع الواليات المتحدة عن شرط تجميد البناء في ـ كيف ترى مستقبل المفاوضا1

  ؟ 1967المستوطنات، وقرار مجلس النواب األميركي برفض االعتراف بدولة فلسطينية على حدود العام 
ـ لماذا لم تتم المصالحة الفلسطينية؟ ماذا لو لم تذلل العقبات في الجولة التي قيل أنها ستكون األخيرة 2

  م؟ والى أي مدى تؤثر الضغوط الخارجية على القرار الفلسطيني المستقل؟ في نهاية العا
، بالرغم من االختالف 1967ـ حركتا فتح وحماس متفقتان على إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 3

ما هو السبيل إلقامة هذه الدولة؟ وهل انتم مستعدون لتقديم تنازالت من . في البرامج واإلستراتيجية
  ؟ اجلها

لماذا لم يطو هذا . ـ يكثر الحديث عن تجاوزات تقوم بها سلطتا فتح وحماس من اعتقال سياسي وقمع4
  الملف؟ ومن يحاسب في ظل غياب قانون عام وقضاء فعال وغياب السلطة التشريعية؟ 

   ـ أين موقع الفلسطينيين في لبنان في ظل حالة االنقسام اللبناني والتحريض المذهبي؟ 5
ـ عجز الواليات المتحدة عن إجبار اسرائيل على احترام القانون الدولي والتقيد ببنود 1: د اهللاوقال عب

كما أن اإلدارة األميركية لم تتنازل عن موقفها القائل . الشرعية الدولية ال يعني أن الموقف السياسي تغير
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ن تنطلق إال في حال توفرت أما بالنسبة للسلطة الفلسطينية، فالمفاوضات ل. بان االستيطان غير شرعي
لذلك علينا أن نبحث في اآلليات التي نريد أن نستخدمها للضغط على . الشروط الالزمة إلنجاحها

أما قرار مجلس النواب األميركي فال قيمة سياسية له مطلقاً ألن السياسة الخارجية ليست من . اسرائيل
  . اختصاص الكونغرس بل الرئيس

. همها أن يكون الصف الفلسطيني موحدا، وهناك ضغوط على كل األطرافـ هناك أطراف خارجية ي2
حركة فتح هي من وقع على ورقة المصالحة المصرية، ولم تنجح الضغوط في ثنيها عن ذلك، بل أنها 

وإذا لم تتحقق المصالحة قريبا، . اختزلت كل المصالح، وأصبحت المصالحة بالنسبة لها مصلحة وطنية
  . المصالحة ال تستثني أحدا، ويجب أال نكون أسرى للخارج. ني لن يسامح قياداتهفإن الشعب الفلسطي

ـ هناك طرق عديدة إلقامة الدولة، أهمها صمود أهلنا في داخل األرض، وموقف دولي واضح 3
وصريح من االنتهاكات اإلسرائيلية، وتطبيق الشرعية الدولية بما يخص كل القضايا العالقة من حدود 

أما األسلوب فيتحدد وفقاً لضرورات . جئين وإطالق سراح األسرى، والمقاومة بجميع أشكالهاوعودة الال
  . ولن نتنازل عن أي من الحقوق الوطنية. المرحلة التي تمر بها القضية

في الضفة الغربية يتم اعتقال من عليه شبهة أمنية، . ـ االعتقاالت السياسية هي نتيجة االنقسام الحاصل4
األمن في الضفة الغربية ال يسمح باستخدام السالح ألن هذا األسلوب . عن أي فصيل ينتميبغض النظر 

يضر بالفلسطينيين أكثر من اإلسرائيليين، فالمطلوب هو عدم إعطاء اسرائيل ذريعة لشن هجوم على 
  . ويجب معالجة جذر المشكلة كي يغلق هذا الملف بشكل نهائي. أبناء الضفة

الى مرحلة من النضج السياسي الذي يجعلهم يبتعدون كليا عن أن يزجوا في أي ـ وصل الفلسطينيون 5
سجال، حتى وإن كان لفظياً، ألننا نعتقد أن هذا األمر يضر اللبنانيين كما الفلسطينيين، فلبنان القوي سند 

لذلك نحن مع نزع فتيل أي توتر ولن نكون مع طرف ضد آخر، بل على العكس نحن . للفلسطينيين
. عدون للمساهمة إذا ما استطعنا في تقريب وجهات النظر والحفاظ على امن لبنان واستقراره ووحدتهمست

  .  وهذا موقف تجمع عليه فصائل منظمة التحرير وقوى التحالف والقوى اإلسالمية داخل المخيمات
  27/12/2010السفير، بيروت، 

  
تقوم دولـة فلـسطينية إال مـن خـالل          ولن  .. يدنا ممدودة للمصالحة ليس من واقع الضعف      : حمدان .9

    المقاومة
العالقات الدولية  نقال عن مراسلتها حنان عيسى، أن مسؤول 27/12/2010السفير، بيروت، نشرت 

  : وهي»السفير« خمسة طرحتها أسئلةفي حركة حماس في لبنان اسامة حمدان أجاب عن 
ة عن شرط تجميد البناء في ـ كيف ترى مستقبل المفاوضات في ظل تراجع الواليات المتحد1 

  ؟ 1967المستوطنات، وقرار مجلس النواب األميركي برفض االعتراف بدولة فلسطينية على حدود العام 
ـ لماذا لم تتم المصالحة الفلسطينية؟ ماذا لو لم تذلل العقبات في الجولة التي قيل أنها ستكون األخيرة 2

  خارجية على القرار الفلسطيني المستقل؟ في نهاية العام؟ والى أي مدى تؤثر الضغوط ال
، بالرغم من االختالف 1967ـ حركتا فتح وحماس متفقتان على إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 3

ما هو السبيل إلقامة هذه الدولة؟ وهل انتم مستعدون لتقديم تنازالت من . في البرامج واإلستراتيجية
  اجلها؟ 

لماذا لم يطو هذا . تقوم بها سلطتا فتح وحماس من اعتقال سياسي وقمعـ يكثر الحديث عن تجاوزات 4
  الملف؟ ومن يحاسب في ظل غياب قانون عام وقضاء فعال وغياب السلطة التشريعية؟ 

   ـ أين موقع الفلسطينيين في لبنان في ظل حالة االنقسام اللبناني والتحريض المذهبي؟ 5
  : وقال حمدان
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اية الطبيعية لمسار التفاوض الذي أضر بالقضية، ولم يحقق أي تقدم، ولن ـ ما يجري اآلن هو النه1
ففي المشهد األخير من التفاوض جاء األميركي ليقلص كل . يفضي إلى استعادة الحقوق الفلسطينية

تحديات القضية في موضوع االستيطان، وذلك في ظل امتداد الجدار في الضفة الغربية واحتواء 
كان يجب على . عازل وتهويد القدس، من دون الحديث عن أي من تلك القضاياالفلسطينيين داخل م

. إما أن ينسحب اإلسرائيلي من دون قيد أو شرط، او ال يحدث شيء: الموقف الفلسطيني أن يكون حازماً
ال أظن أن المشهد سيبقى على حاله ما لم يحصل تغيير جوهري في األداء الفلسطيني، وهذا األمر 

  .  الموقف العربيسينسحب على
في الجولة األخيرة كان واضحا الخطاب األمني الذي . ـ التدخل اإلسرائيلي هو الذي عطل المصالحة2

تواله مدير االستخبارات ماجد فرج عندما قال إن األمن مرتبط بالتزامات وتعهدات تجاه الواليات المتحدة 
مرتاح لالنقسام يجد صدى عند رام اهللا، إذاً، الصوت اإلسرائيلي الرافض للمصالحة وال. واسرائيل

حركة حماس ال تتعرض لضغوط بل على العكس، فأصدقاؤنا . وبالتالي ال يتحقق أي تقدم جدي وحقيقي
حماس لم توقع حتى اليوم على ورقة المصالحة، . وحلفاؤنا يؤيدون المصالحة ومرتاحون ألداء الحركة

وكل ما يقال عن أنها الجولة األخيرة هو . اتفق عليهألنها تحوي ما لم نتفق عليه، وغيرت بعض ما 
  . جزء من عملية الضغط التفاوضي

. ولن تقوم دولة فلسطينية إال من خالل المقاومة. ـ ال يمكن الحديث عن دولة قبل تحرير األرض3
هناك مشكلة يجب االعتراف بها، وهي ان فريقا كان في موقع قيادة الشعب الفلسطيني قدم تنازالت، 
ونحن نريد أن نصوب هذا األمر من خالل االتفاق على مشروع وطني جامع، وهذا حصل في وثيقة 

أعتقد أنه في ظل االنقسام . ولكن هذا ال يعني أن تحرير كل فلسطين تم التنازل عنه. الوفاق الوطني
ومن . ها األولىوانهيار عملية التسوية أصبح لزاماً على الجميع أن يستعيدوا القضية كما كانت منذ لحظت

يتكلم عن تنازالت هو مغفل سياسيا، والحديث عن دولة من خالل المفاوضات بات أمرا غير قابل 
  . للتحقيق

عندما يتم الحديث . ـ يسهل تبادل االتهامات في ظل الظروف الحالية، لكن الواقع أيضا ليس غامضا4ً
يأتينا وندرك أنه تجاوز، وال نزعم أننا نحن نعالج كل ما . عن تجاوزات يجب الحديث عن أسماء وحقائق

وفي المقابل ال نرى تصويباً . ال نخطئ، ولكن ما يقع من أخطاء ونعرفه، يجري تصويبه وتصحيحه
المطلوب أن تكون هناك مؤسسة وطنية جامعة تنفذ القانون . لألخطاء في رام اهللا بل نرى مزيدا منها

  . ياسيا واحدا عنوانه التحرير والعودة ومواجهة اإلسرائيليوتدير األمور، وقيادة وطنية تدير برنامجا س
ـ ليس هناك خوف على الوضع الفلسطيني في لبنان لكن التحسب والقلق ضروريان ألن الفلسطينيين 5

سياسياً، نحن غير معنيين في . يعيشون داخل البيئة اللبنانية ويحتكون ويتأثرون كأبناء الشعب اللبناني
ونأمل في أن يدرك اللبنانيون أن ال مصلحة . بنانية، وهذا موقف فلسطيني واضحالتدخل بأي أزمة ل

  . للطرفين في أن يجري توريط الفلسطينيين في الشأن اللبناني الداخلي وأن يعملوا معنا في هذا االتجاه
اسامة حمدان أكد أن الفلسطينيين في لبنان  أن صيدامن  27/12/2010المستقبل، بيروت، وذكرت 

  ".لن يكونوا طرفا في اي فتنة اذا حدثت في لبنان ال قدر اهللا"تحديدا " حماس"كة وحر
في صيدا في يوم " الجماعة االسالمية"الذي أقامته " مهرجان العهد والوفاء"كالم حمدان جاء خالل 

وألقى حمدان كلمة تناول فيها موضوع توقف " قوات الفجر"شهيدها وتكريماً لشهداء جناحها المقاوم 
العدو الصهيوني لن يعطي شيئا ألنه ال يفهم اال "المفاوضات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل، معتبرا ان 

المخرج هو برنامج "ورأى أن ". لغة واحدة هي لغة القوة، فلماذا نتعب انفسنا ولماذا نكرر المحاولة؟
نحن معنيون بتحقيق هذه : "وقال". وطني فلسطيني للمواجهة والمقاومة وإلدارة الصراع مع االحتالل
  ".المصالحة، ويدنا ال تزال ممدودة للمصالحة ليس من واقع الضعف
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نحن من موقعنا كفلسطينيين وأشقاء الخواننا وموجودون في لبنان، نسأل اهللا ان يحمي هذا البلد "واكد 
عتدي عليه وتعرض وان يعين قادته على التفاهم وتجنيبه اي فتنة داخلية والقيام بمسؤولياته اذا ما ا

واذا ما اعتدى العدو فنحن سنكون كما كنا دوما الى جانب اخواننا هنا في . لعدوان من الكيان الصهيوني
لبنان، حتى لو اقتضى األمر تضحية بالنفس، لكن اذا تحول األمر ال قدر اهللا الى فتنة ال نرجوها وال 

ة، ونرجو منهم ان يفهموا ذلك وان يقبلوه اظنهم يرجون ان تكون، فنحن لن نكون طرفا في هذه الفتن
هذا األمر ابلغناه الى كل المراجع السياسية في هذا البلد الكريم، ونحن متمسكون به، "، مشيراً الى ان "منا

  ".والفصائل معنا
  

   عن الضفة بإبعاد قياداتهابالتهديدحماس تتهم السلطة  .10
ي إبعاد عدد من قيادييها عن الضفة الغربية، فيما اتهمت حركة حماس السلطة الفلسطينية بأنها تنو: ةغز

  .»فبركات إعالمية«نفى مصدر أمني في السلطة هذه االتهامات ووصفها بأنها 
تم استدعاء عدد من قيادات «: في الضفة الشيخ حسين أبو كويك أمس» حماس«وصرح القيادي في 
امة في رام اهللا، وبعد طول انتظار، أمس من جانب جهاز االستخبارات الع) أول من(الحركة وأنصارها 

خرج عليهم أحد ضباط الجهاز ليخبرهم بقرار اإلبعاد، وأن هناك استمارات سيحضرها الجهاز للمعتقلين 
بعد اعتراضه واآلخرين، تبين أن األمر جاء كرد فعل على تصريحات «: وأضاف. »عن تفاصيل القرار

الشيخ صالح العاروري عن نية حماس إدراج )  الضفةالقيادي فيها في(الحركة التي جاءت على لسان 
أسماء المختطفين من الحركة في سجون السلطة في الضفة على قائمة المطلوب اإلفراج عنهم في صفقة 

  .»غلعاد شاليت) األسير في غزة(الجندي الصهيوني 
رات إيصالها لحركة األمر كان بمثابة مهاترات عوضاً عن كونها رسالة أراد جهاز االستخبا«واعتبر أن 

باالتصال مع ) األحد(أمس للمقابلة، وأنه قام صباح اليوم ) أول من(حماس من خالل الذين تم استدعاؤهم 
. »رفيق النتشة، وقدم احتجاجاً على تلك المهاترات) القيادي في حركة فتح رئيس المحكمة الحركية فيها(

 من الحركة اإلسالمية، كي يتم التوقيع على ضرورة اإلفراج عن كل المختطفين«وطالب أبو كويك بـ 
  .»المصالحة الفلسطينية

 من 50جهاز االستخبارات العامة في الضفة المحتلة استدعى السبت «الى أن » حماس«بدورها، أشارت 
هددهم «: وأوضحت في بيان أمس. »أبرز قيادات ونشطاء الحركة، وهددهم باإلبعاد خارج الوطن

لى استدعائهم بأنه سيتم توزيع استمارات خاصة عليهم لتعبئتها، وسيكون من الضباط الذين أشرفوا ع
هذا التصعيد يأتي في ظل استمرار أزمة «وأضافت أن . »ضمنها اختيار الدولة التي سيبعدون إليها

  .»المعتقلين المضربين عن الطعام في سجون األجهزة األمنية في الضفة من دون أي حل يذكر
  27/12/2010الحياة، لندن، 

  
   وفتح تشنان حرباً نفسية على المقاومة لدفعها إلى االستسالماالحتالل: المصريمشير  .11

ماس مشير المصري، من مغبة أي تصعيد ححذر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة : غزة
م ولن لن ترضخ لشروط االستسال"عسكري إسرائيلي جديد ضد قطاع غزو، وأكد أن المقاومة الفلسطينية 

  ".تتخلى عن التمسك بثوابتها، وأن عودها اليوم أشد من ذي قبل للتصدي ألي مواجهة عسكرية
، أن الهدف من التهديدات اإلسرائيلية بشن "قدس برس"وأوضح المصري، في تصريحات خاصة لـ 

هدفها ثني المقاومة عن التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني وفرض شروط "حرب جديدة على قطاع غزة 
نحن نعتقد أن العدو الصهيوني يسعى إلرضاء مجتمعه الداخلي ومحاولة فرض : "االستسالم عليها، وقال

نحن نعتقد أن هذه الحرب النفسية التي يشنها العدو . شروط االستسالم على الحكومة الشرعية في غزة
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 الميداني هدفها على شعبنا وأيضا الجرائم التي ينفذها على األرض من خالل ارتفاع وتيرة التصعيد
  ".فرض شروط االستسالم على المقاومة

العدو هو من يتحمل التداعيات الخطيرة عن أي تصعيد عسكري سيقدم عليه، والعدو يدرك أن : "وأضاف
دخول غزة لم يعد نزهة، ولذلك فسيحسب ألف حساب قبل أن يقدم على دخول غزة ألن المقاومة قادرة 

  ".على مواجهة أي عدوان
في " فتح"تساوق بين االحتالل وتصريحات عدد من قادة "لمصري عن أسفه لما وصفه بـ وأعرب ا

يشعرون باألريحية والطمأنينة أمام " فتح"واضح أن قادة : "، وقال"تهديد قطاع غزة بالتصعيد العسكري
التصريحات التي هددت باجتياح غزة، وهذا ما دفعها إلى التصريح بأنها ستعيد غزة إلى قبضتها 

المهددة لغزة تأتي في هذا الوقت لتؤكد على التبادل الوظيفي " فتح"لحديدية، وتصريحات األحمد وقيادات ا
  ".فهم وجهان لعملة واحدة" فتح"بين االحتالل وقادة 

في الضفة، بل يريدون ممارسة السيناريو ذاته في غزة " حماس"باستئصال " فتح"لم تكتف : "وأضاف
، على الرغم من أنهم يدركون أن "حماس" محاولة يائسة للقضاء على بالتحالف مع االحتالل، في

وفي هذا اإلطار تأتي . ولم ينجح في ذلك" حماس"االحتالل جرب حظه في حرب الفرقان للقضاء على 
تصريحات األحمد عن أنهم لن يتركوا غزة متمردة إذا فشلت جهود المصالحة، وهذا يؤكد مرة أخرى 

لى غزة وفي سفك دماء أهلها، ولذلك المطلوب من األجهزة األمنية في قطاع في الحرب ع" فتح"تورط 
لتشكيلها في قطاع غزة إلعادة الفلتان " فتح"غزة أن تكون يقظة في تفكيك الخاليا العسكرية التي تسعى 

  ".األمني
الحة لها المص: "إلى توفير شروط المصالحة الوطنية بعيدا عن التهديد، وقال" فتح"ودعا المصري حركة 

أن تستعيد فلسطينيتها " فتح"استحقاقاتها، ودعوات المصالحة ال تلتقي مع منهج االستئصال، وعلى 
ووطنيتها من خالل اإلفراج عن مئات المعتقلين السياسيين في سجونها والكف عن استئصال المقاومة، 

  ". صهيوني رخيصوعدم تنفيذ ذات النهج اإلسرائيلي بإبعاد المقاومة من ديارهم، فهذا منهج
  26/12/2010قدس برس، 

  
  الرشق يؤكد استمرار مشاورات إشراك الفصائل في الحكومة .12

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق أن الحكومة الفلسطينية تواصل : دمشق
مشاوراتها مع الفصائل والقوى والشخصيات الفلسطينية إلشراكها في الحكومة، وأن هذه المشاورات 

يعبر عن نهج الحركة في الشراكة الوطنية منذ تشكيلها للحكومة "تمرة حتى اآلن، مؤكدا أن ذلك مس
  ".العاشرة بعد فوزها في االنتخابات التشريعية
حماس حريصة منذ اللحظة ": "المركز الفلسطيني لإلعالم"وأضاف الرشق في تصريحات خاصة لـ

لسطينية، وهذا هو نهجها وسياستها حتى اللحظة األولى على أوسع مشاركة من الفصائل والقوى الف
الفصائل التي عرض عليها المشاركة إبان الحكومة العاشرة أحجمت، إما بسبب "، مشيرا إلى أن "الحالية

الضغوط التي مورست عليها من قبل حركة فتح، او لمراهنتها على أن هذه الحكومة  لن تصمد وبالتالي 
  ."تركها لمواجهة مصيرها لوحدها

بالرغم من ذلك كله، استمرت حماس في محاوالتها إلشراك الفصائل، إلنها ال تريد االستئثار : "وتابع
  ".بالحكم، وال تريد إقصاء أحد، وتؤمن بالمشاركة الوطنية مع كل أبناء الشعب الفلسطيني

لجنة خاصة دعوة رئيس الوازرء اسماعيل هنية في هذا اإلطار وتشكيل "وأوضح القيادي الفلسطيني أن 
لمتابعة ذلك، ينبع من حرص الحركة على المشاركة الوطنية، سواء من القوى والفصائل او من 

  ".المستقلين والوجهاء
    27/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  عن المشاركة في حكومتها اعتذرنا لحماس:  نافذ عزامالجهادقيادي في ال .13
قال وة حماس، عن المشاركة في الحكومة الفلسطينية بغزة، اعتذرت حركة الجهاد اإلسالمي، لحرك: غزة

" حماس"إن حركة " قدس برس"الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي لوكالة 
وجهت لنا دعوة للمشاركة في الحكومة المقبلة في غزة، والجاري تعديلها، ونحن نقدر دعوتهم، لكن 

  ".اركة في الحكومات الفلسطينية، وهذا الموقف لم يتغيرموقفنا واضح من مسألة المش
نحن في الجهاد اإلسالمي، رفضنا المشاركة في كل الحكومات الفلسطينية السابقة، بغض : "وأضاف

النظر عمن يشكل الحكومة، ولنا موقف واضح بما يتعلق برؤيتنا تجاه النظام السياسي ولمن يحكم، منذ 
  ".التوقيع على اتفاق أوسلو

مازلنا نؤمن بأن النظام السياسي الموجود في السلطة محكومة بالتوقيع على اتفاق أوسلو، : "وتابع
  ".واألرجح نعتزم عدم  المشاركة في أي حكومة مقبلة

وفيما يتعلق بأن اتفاق أوسلو لم يبق منه شيئاً، كما يرى المراقبون، وحصلت هناك تغيرات كثيرة خالل 
حتى بعد خروج : "حتالل من غزة، قال القيادي في الجهاد اإلسالميالسنوات الماضية بخروج اال

االحتالل من غزة، نحن رفضنا المشاركة في الحكومة العاشرة، وحكومة الوحدة الوطنية، وهذا الموقف 
ينسجم مع رؤيتنا السياسية، وهذا ال يعني أن نكون بعيدين، نحن سنقدم كل الدعم من اجل الحفاظ على 

  ".لية، ومن اجل دعم صمود شعبنا، ومن اجل تعزيز خيار المقاومةجبهتنا الداخ
نحن سنقدم كل أشكال الدعم في هذا اإلطار، لكن نحن لن نشارك في الحكومة، ولن نكون : "وأضاف

  ".داخل النظام السياسي النظام السياسي الذي هو صدى التفاق أوسلو
  26/12/2010قدس برس، 

  
  "حماس"ترفض المشاركة في حكومة موسعة لـ " الشعب"و" الديموقراطية"و" الشعبية" .14

" حمـاس "أبلغت ثالثة فصائل منضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية حركة   :  فتحي صباح  -غزة  
" الجهاد اإلسـالمي  "رفضها المشاركة في حكومة موسعة تنوي الحركة تشكيلها قريباً، فيما أعلنت حركة             

و " الجبهة الشعبية لتحرير فلـسطين    "واعتبرت  .  األيام القليلة المقبلة   أنها سترد على عرض الحركة خالل     
أن تشكيل حكومة جديدة ال يـساهم فـي إنهـاء           " الشعب"وحزب  " الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين   "

  .االنقسام بل يعمل على تعزيزه
من الفصائل األربعة وعرض    التقى خالل األيام القليلة الماضية وفوداً قيادية        " حماس"وكان وفد قيادي من     

  .عليها المشاركة في الحكومة الموسعة التي ستكون بديالً من حكومة اسماعيل هنية المقالة الضيقة الحالية
وفد الجبهة أبلغ وفد حماس رفض      "إن  " الحياة"جميل مزهر لـ    " الشعبية"وقال عضو اللجنة المركزية لـ      

، علماً  "ز االنقسام، ويعطل الجهود المبذولة إلنهاء االنقسام      المشاركة في هذه الحكومة نظراً ألن ذلك يعز       
كمـا قـال عـضو اللجنـة المركزيـة لــ       . ال تشارك أيضاً في حكومة الضفة الغربيـة " الشعبية"أن  

وكذلك فعل حزب   . الموقف نفسه " حماس"إن وفد الجبهة أبلغ وفد      " الحياة"محمود خلف لـ    " الديموقراطية"
  ".الحياة"مكتبه السياسي وليد العوض لـ ، كما قال عضو "الشعب"

وفد الجبهة أبلغ حماس أن المطلوب اآلن إعطاء األولوية للمصالحة، خصوصاً في            "وأشار مزهر الى أن     
". ظل التهديدات اإلسرائيلية بشن حرب على القطاع، واستمرار االستيطان وتهويد القدس والضفة الغربية            

الشراكة السياسية يمكن أن تكون من خالل أشكال أخرى غيـر           "ن  واعتبر مزهر الذي شارك في اللقاء أ      
  ".الحكومة، من بينها تشكيل جبهة مقاومة موحدة، وتعزيز الوحدة الوطنية ورأب الصدع الفلسطيني

األولوية في هذه المرحلة الخطيرة هي لبذل مزيد مـن الجهـود إلنهـاء االنقـسام                "ولفت خلف الى أن     
ووثيقـة الوفـاق    ) 2005(على أساس وثائق اإلجماع الوطني إعالن القـاهرة         واستعادة الوحدة الوطنية    

ورأى خلـف الـذي     . تشارك بوزير واحد في حكومة رام اهللا      " الديموقراطية"، علماً أن    2006" الوطني
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ضرورة تشكيل حكومة ائتالف وطني يشارك بها الجميع وذات وظائف محددة، منهـا             "شارك في اللقاء    
 رئاسية وتشريعية وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، وتوحد المؤسسة الفلسطينية وإدارة            اإلعداد النتخابات 

  ".الشأن العام حتى االنتخابات وتشكيل حكومة دائمة من خالل المجلس التشريعي
أبلغنا حماس أن أي تشكيل أو توسيع لما هو قائم في غزة سيسهم في تعميق               : "من جانبه، أوضح العوض   

 عقبات إضافية أمام المصالحة، عالوة على أنه يمكن أن يشكل مبرراً إضـافياً للعـدوان                االنقسام ويضع 
مخاطر تكريس مفهوم حكومة غزة علـى مجمـل         "وحذر العوض الذي شارك في اللقاء من        ". على غزة 

  ".القضية الوطنية
  27/12/2010الحياة، لندن، 

  
  لحالة االنقسام لحكومة جديدة في غزة تكريس حماس تشكيل": النضالجبهة " .15

الفلسطيني، رفضها المشاركة في التشكيل الحكومي الجديد التي " جبهة النضال الشعبي"أكدت : رام اهللا
  .في غزة" حماس"دعت إليه حركة المقاومة اإلسالمية 

أي تشكيل حكومي جديد بمثابة "إن ) 26/12(األحد " قدس برس"في بيان صحفي تلقته  وقالت الجبهة
وتكريس حالة االنقسام الداخلي، الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني منذ ما يزيد عن ثالثة تعميق لألزمة 

  ".سنوات
توحيد كل الجهود إلنهاء حالة االنقسام، لمواجهة المخاطر والتحديات "إلى " جبهة النضال الشعبي"ودعت 

  ".التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية
اليوم األحد في مدينة غزة، وجهت خالله " حماس"ي التقى مع حركة وكان وفد من جبهة النضال الشعب

  .تشكيلها" حماس"الدعوة للجبهة للمشاركة في الحكومة الجديدة الذي تنوي " حماس"حركة 
، "يمثل مفتاح المصالحة الفلسطينية وإنهاء االنقسام"وشددت الجبهة على أن التوقيع على الورقة المصرية 

يعني مزيداً من معاناة شعبنا، حيث أن االحتالل يستغل حالة "ي إنجاز المصالحة مؤكدة أن كل تأخير ف
  ".االنقسام لشن عدوانه على الشعب الفلسطيني

  26/12/2010قدس برس، 
  

  حماس تدعو في الذكرى الثانية لحرب الفرقان لمحاكمة كل من خان الشعب .16
حماس، دعت في الذكرى الثانية  ةحرك من غزة أن 26/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، نشر 

، إلى محاكمة كل من خان الشعب الفلسطيني )حرب الفرقان(للحرب الصهيونية على قطاع غزة 
إذا كان لديها "بوقف االعتقاالت السياسية في الضفة واإلفراج عن المعتقلين " فتح"والقضية، مطالبة حركة 

  .صف الشعب والمقاومة في وجه العدوإرادة للمصالحة والتحول من محالفة االحتالل إلى 
، "ويكيليكس"دراسة دقيقة لوثائق "وحثّت الحركة، في بيان صادر عنها في ذكرى حرب الفرقان، إلى 
سيقف كل المتآمرين "وأضافت ". الستخالص العبر ومحاكمة كل من خان الشعب الفلسطيني والقضية

 أمام الشعوب المؤمنة الحية ليكون خزيهم في أمام ربهم يوم الحساب، ولكنهم سيقفون يوماً قبل ذلك
  ".اآلخرة وقبل الممات

إالّ بعد أن أخذ الضوء ) الحرب(لم يجرؤ أن يقدم على هذه الخطوة "إن هذا العدو " حماس"وقالت 
األخضر من الواليات المتحدة التي كانت تمر بفترة انتقال الرئاسة، ووجد ترحيبا ومباركة من بعض 

، وتشجيعاً من سلطة عباس، وكان العدو الصهيوني قد وعد هذه األطراف جميعاً بأنه لن الدول اإلقليمية
يحتاج سوى ضربة خاطفة قد تستمر ثالثة أيام وسينهي كل شيء لصالح المشروع المتصهين في 

   ".المنطقة، ولن يحدث حرجاً لألطراف المتعاونة معه
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و؛ فقد استطاعت المقاومة الفلسطينية التي تقودها مع كل هذا التحالف والتخطيط من طرف العد: "وتابعت
، أن تفهم العدو وتحالفه أن قوة اهللا أقوى، وأن إرادة األحرار ال ترهبها "حماس"حركة المقاومة اإلسالمية 

القنابل، ولن تهزهما التحالفات الباطلة، وأن شرعية الدم وشرعية الشعب لن تندحر أمام الغطرسة والظلم 
اضطر الجيش الصهيوني أن ينسحب ليترك غزة رغم الدمار شامخة الرأس لم يستطع أن والدجل، فلقد 

ينتزع منها حرفاً من حروف االستسالم، تركها بعدما تنزلت عليه لعنة اهللا والناس أجمعين، حيث انكشف 
  ".زيف أكذوبته حتى في وسط الشعوب التي تعاطفت معه طويالً

تمكنت مع فصائل من غزة أن حماس أكدت أنها  27/12/2010 وكالة سما اإلخبارية، وجاء في
المقاومة الفلسطينية من مواجهة االحتالل االسرائيلي خالل الحرب االخيرة التي شنتها على قطاع غزة 

  .والتي تصادف ذكراها الثانية اليوم
 ترضخ وشددت الحركة في بيان صادر عنها على أنها لم تتنازل ولم تعترف بالكيان االسرائيلي ولم

بوقف االعتقاالت السياسية واالفراج عن المعتقلين ان كان لديها ارادة ) فتح(لشروطه مطالبة حركة 
  .للمصالحة

 1419يذكر انه قبل عامين شنت اسرائيل حربا على قطاع غزة استمرت نحو ثالثة اسابيع وسقط خاللها 
  .ية جريح وفق االحصائيات الفلسطين5300شهيدا وشهيدة وما يزيد على 

 ماليين دوالر بعد ان 309فقد خسر القطاع االقتصادي نحو " وحسب تقرير احصائي اصدرته حماس 
  .استهدف جيش االحتالل بقذائفه وصواريخه كثيرا من المصانع والمزارع والمؤسسات االقتصادية 

  
  حماس تنفي تقارير إسرائيلية عن نقلها مخازن صواريخها لسيناء المصرية .17

 حماس أمس تقارير إسرائيلية عن نقلها مخازن صواريخها وأسلحتها إلى سيناء نفت حركة :لندن
ادعاء «وقال القيادي في الحركة، صالح البردويل، في بيان صحافي، إن هذه التقارير  .المصرية

واعتبر البردويل أن . »صهيوني مضلل كاذب يهدف لدق األسافين بين حماس وجمهورية مصر العربية
تهدف إلى وضع مصر في خانة االتهام واستعداء الغرب عليها من أجل ابتزازها «ير مثل هذه التقار

وأضاف أن  .، مشددا على أن حركته ال تتدخل في شؤون أي بلد عربي بأي حال من األحول»سياسيا
ستعمل كل ما بوسعها من أجل الدفاع عن الشعب الفلسطيني، ولن ترهبها كل األباطيل «حماس 

  .»واالتهامات
  27/12/2010شرق األوسط، لندن، ال

  
  قطاع غزةقوات االحتالل ستدفع الثمن إذا فكرت بالقيام بأي تصعيد في ": سرايا القدس" .18

 إن : بعد استشهاد عنصرين من السرايا بغزة أمس»أبو أحمد» «سرايا القدس«قال الناطق باسم : غزة
ت الخاصة التي توغلت شرق خان حاولت اختبار مدى جاهزية المقاومة عبر القوا«قوات االحتالل 

يونس أمتاراً عدة عندما فوجئت بوجود عناصر من السرايا مرابطين في المنطقة وتصدت لها بوابل من 
الرصاص وأصابت عدداً من جنود االحتالل، ما خلق حاالً من اإلرباك في صفوفهم، وطلبوا تعزيزات 

  .ابين وسط تغطية كثيفة من الطائرات الحربيةمؤلفة من عدد من آليات االحتالل النتشال الجنود المص
 قذيفة في المنطقة للتغطية على 30في تصريح أن قوات االحتالل أطلقت أكثر من » أبو أحمد«وأضاف 

ووجه رسالة الى اسرائيل قائالً إن حدود قطاع غزة . ما حدث، ما أدى الى استشهاد أبو روك والنجار
 على أن قوات االحتالل ستدفع الثمن إذا فكرت بالقيام بأي تصعيد وشدد. محمية بالمرابطين والمجاهدين

  وأشار الى أن قوات االحتالل تحاول منذ فترة جس مدى جاهزية المقاومة من خالل . في القطاع
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التوغالت والقصف المتكرر، الفتاً الى ظهور غواصة اسرائيلية في عرض البحر قبل أيام عدة، ما يدل 
  .بلة ستحمل مزيداً من التصعيدعلى أن األيام المق

  27/12/2010الحياة، لندن، 
  

   القدس شرقّي انسلوإبعاد أمين سر حركة فتح في حي : القدس .19
في حي سلوان في القدس المحتلة » فتح«قررت اسرائيل إبعاد أمين سر حركة : ا ف ب - القدس المحتلة

. يخشى كثيرون ان يتحول الى ابعاد نهائيعدنان غيث لمدة أربعة اشهر ألسباب امنية، وهو القرار الذي 
وكان غيث تسلم قبل اسبوعين أمراً عسكرياً بهذا المعنى صادراً عن قائد الجيش االسرائيلي في المنطقة 

وسارع غيث الى تقديم اعتراض على القرار لدى المحكمة المركزية . الوسطى التي تشمل القدس
االستئناف، وطلب منه القائد العسكري مجدداً عبر محاميه االسرائيلية، لكنه تسلم امس اخطاراً برفض 

مغادرة المدينة الى الضفة الغربية قبل الخامسة مساء، مهدداً باعتقاله وابعاده عن المدينة، كما جرى مع 
لكن غيث قال انه لن يغادر بيته، تاركاً امر . محمد ابو طير قبل أسبوعين» حماس«النائب من حركة 

  .عسكرية االسرائيليةابعاده للقوة ال
  27/12/2010الحياة، لندن، 

      
  لن تعتذر لتركيا" إسرائيل"و... غير شرعيةالفلسطينيةالسلطة : ليبرمان .20

يعمل على بلورة  وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن، 27/12/2010، 48موقع عرب ذكر
طة مؤخرا بشكلها العام على رئيس خطة سياسية لتسوية مؤقتة مع الفلسطينيين، وكان قد عرض الخ

الحكومة بنيامين نتانياهو، ويسعى للمصادقة عليها في المجلس الوزاري السباعي قبل عرضها على 
وفي الوقت نفسه تعمل الخارجية . الحكومة األمريكية في الشهورة القريبة كموقف يمثل إسرائيل

ة الفلسطينية في حال قامت بخطوات من اإلسرائيلية على قائمة عقوبات يمكن استخدامها ضد السلط
  . جانب واحد

ونقل عن مصدر مسؤول في الخارجية اإلسرائيلية قوله إن الخطة قد وضعت في ظل الطريق المسدود 
  . الذي وصلت إليه المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن الحل الدائم

السنوي لسفراء إسرائيل قد قال إنه تجري تغييرات وكان ليبرمان في كلمته يوم أمس األحد، في المؤتمر 
  ". موضوعة على الرف وجاهزة للعرض"أخيرة على الخطة وأنها 

وبحسبه فإنه بعد عيد الميالد ورأس السنة فمن المتوقع أن تجدد اإلدارة األمريكية الضغوط على إسرائيل 
رح ليبرمان خطته البديلة كمخرج من ويقت. في الشأن الفلسطيني، وأنها ستطلب خطة سياسية من إسرائيل

  . الجمود السياسي الحالي
إنزال عملية السالم إلى "كما نقل عنه قوله في محادثات مغلقة إن الهدف من خطته للتسوية المؤقتة هو 

وبرأيه فإنه ال يمكن التوصل في السنوات القريبة إلى حل دائم مع . ، على حد تعبيره"أرض الواقع
  . صة بكل ما يتصل بالقدس وحق العودة لالجئينالفلسطينيين، وخا

 فسوف يجدون سببا لعدم 1947حتى لو عرضنا تل أبيب على الفلسطينيين واالنسحاب إلى حدود : "وقال
وبحسبه فإن رئاسة السلطة الفلسطينية غير شرعية، وال تجري انتخابات، ". التوقيع على اتفاق سالم

  . ن الحل الدائمويجب عدم التوصل معها إلى اتفاق بشأ
وقال أيضا في مؤتمر السفراء إنه في ظل الخالف الحاد في االئتالف الحكومي اإلسرائيلي، والفجوات 
الكبيرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، فإن التسوية المؤقتة هي الحل الممكن الوحيد من الناحية 

  . السياسية الداخلية، ومن الناحية الدولية
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لواقع السياسي الحالي ال يمكن التوصل إلى صيغة مشتركة بين إيلي يشاي وإيهود في ا"وأضاف أنه 
وبحسبه ". باراك، أو بينه وبين دان مريدور، أو حتى في داخل الليكود بين بيني بيغين وميخائيل إيتان

ئما فإنه في الظروف السياسية القائمة ال يمكن عرض خطة سياسية للحل الدائم ألن االئتالف لن يظل قا
  ". عندئذ

وعلم أن ليبرمان ينوي أن يبلغ نتانياهو بأنه في حال رفض اقتراحه للتسوية المؤقتة، فإن عليه أن 
  . يعرض خطته للحل الدائم في استفتاء عام

وتستند خطة ليبرمان على زيادة حجم التعاون بشكل ملموس بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في 
سبه فإن الهدف من الخطة هو تثبيت االستقرار في األوضاع في الضفة وبح. مجاالت األمن واالقتصاد

  . الغربية، وزيادة التعاون األمني مع السلطة الفلسطينية قبل تسليمها المزيد من المسؤوليات األمنية
كما يدعي ليبرمان أن خطته ستعمل على تعزيز االقتصاد الفلسطيني، من خالل محفزات اقتصادية 

وبحسبه فإنه عندما يكون االقتصاد .  القيود على حرية التنقل بين المدن الفلسطينيةمختلفة، وتخفيف
  . الفلسطيني مماثال القتصاد إسرائيل، سيكون باإلمكان تجديد المفاوضات السياسية والوصول إلى حل دائم

خارجية تعمل وقال مصدر في الخارجية اإلسرائيلية إنه وبموازاة خطة ليبرمان للتسوية المؤقتة، فإن ال
على وضع قائمة عقوبات تستطيع إسرائيل استخدامها في حال قامت السلطة الفلسطينية بخطوات من 

وتشتمل القائمة على ضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل، وعرقلة نشاط السلطة . جانب واحد
  . الفلسطينية في مناطق السلطة

 ليبرمان تركيا والسلطة الفلسطينية، أصدر مكتب رئيس إلى ذلك، تجدر اإلشارة إلى أنه بعد أن هاجم
الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو بيانا جاء فيه أن موقف ليبرمان يعكس تقديراته ومواقفه الشخصية، 

  .وأن موقف الحكومة اإلسرائيلية هو ما يصرح به رئيس الحكومة
ة الفلسطينية كيان غير شرعي وغير إن السلط: "ليبرمان قال، ان 27/12/2010، قدس برسونشر 

خسرت االنتخابات وترفض إجراء انتخابات "، مشيراً إلى أنها "مستقر، وال تتمتّع بأي صالحية قانونية
، "جديدة خشية فوز حماس، وعليه فإنه ال يجوز بالنسبة إلسرائيل التفاوض معها بشأن اتفاق الحل الدائم

  .على حد تعبيره
ليبرمان ، أن دان وليامز -القدس، عن مراسلها من 27/12/2010، ألنباءوكالة رويترز لوأضافت 

رفض يوم االحد عرضا تركيا الستئناف العالقات اذا اعتذرت اسرائيل عن غارتها الدامية على سفينة 
   .قائال ان على انقرة أن تبادر باصالح تلك العالقات" وقاحة"كانت في طريقها الى غزة ووصفه بأنه 

اعتقد ان موضوع " ان أمام دبلوماسيين اسرائيليين في خطاب حضره صحفيون اجانب وقال ليبرم
  .االعتذار يصل الى الوقاحة وربما تجاوزها

وكان ليبرمان يرد بهذه التصريحات على طلب تركي أعاد فيه وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو 
ن قتل قواتها البحرية لتسعة أتراك في يوم السبت مطالبة اسرائيل بأن تعتذر وأن تقدم تعويضا ع
  .اشتباكات على سطح سفينة المساعدات مافي مرمرة في مايو ايار

وقال داني ايالون نائب ليبرمان ان اعتذار اسرائيل رسميا لن تكون له فائدة سوى دعم دعاوى قضائية 
  .من هذا النوع

ية التي رعت السفينة مافي مرمرة وسفنا واتهم ليبرمان حكومة اردوغان بتحريض الجمعية الخيرية الترك
وتطالب انقرة بفتح حدود غزة لكنها نفت اي عالقة لها باالسطول الذي . أخرى حاولت خرق الحصار

  .ارسلته جمعية مؤسسة االغاثة االنسانية
ع اذا كان ال بد وان يعتذر احد فيجب ان تعتذر الحكومة التركية السرائيل على تعاونها م"وقال ليبرمان 

لن يكون هناك . عناصر ارهابية ودعمها لالرهاب ودعمها لمؤسسة االغاثة االنسانية وحماس وحزب اهللا
  )."اسرائيلي( اعتذار 
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   عما يقوم به الجيش إلطالق سراح شاليط الكشفال يمكن : أشكنازي .21
 قال رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي، غابي أشكنازي، إن الجيش يعمل على إعادة الجندي

  . اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة غلعاد شاليط بطرق لم يكشف عنها
جاء ذلك ردأ على أسئلة طالب في مدرسة ثانوية للعلوم والفنون في القدس بشأن ما تفعله الدولة من إجل 

  . إطالق سراح شاليط
  . وقال أشكنازي إن ما يتم فعله لن يكون كافيا إال حين يتم إطالق سراح شاليط

أستطيع القول إن هناك أمورا يقوم بها الجيش وال يتم التحدث عنها، وهي كثيرة وخافية عن "وأضاف 
وبحسبه فإن الجيش يواصل بذل ". نحن نعرض حياة أناس للخطر من أجل إطالق سراح شاليط. العيان

  .الجهود من أجل إطالق سراحه
  26/12/2010، 48موقع عرب

  
  حال استنفاد فرص استئناف المفاوضات في إسرائيليةمبادرة سياسية : أيالون .22

أفاد نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي، داني أيالون، أن تل أبيب تعكف على التخطيط لتحرك : الناصرة
، من المقرر أن تشرع به بعد أن تستنفد فرصة العملية التفاوضية مع الجانب "واسع النطاق"سياسي 

  .الفلسطيني المعلّقة حالياً
، أن الحكومة اإلسرائيلية تجري مداوالتها حالياً )أمس(، في مقابلة مع اإلذاعة العبرية اليوم وأكّد أيالون

الوقت لم يحن بعد الستعراض "توطئة الحتمال إقدامها على تحرك سياسي واسع النطاق، مشيراً إلى أن 
نفاد العملية السياسية مثل هذه البادرة على المأل، ألنه يجب إتاحة الفرصة أمام الواليات المتحدة الست

  .، كما قال"الحالية
  26/12/2010قدس برس، 

  
   اعتراف العالم بفلسطين منبن إليعيزر يحذر  .23

قد يعترف " العالم أجمع"حذر وزير الصناعة والتجارة اإلسرائيلي بنيامين بن اليعازر، اليوم األحد من أن 
  . المجمدة كليا"  السالممفاوضات"بدولة فلسطينية في غضون عام، داعيا الى استئناف 

ويأتي هذا التحذير في حين اعترفت أربع دول في أميركا الالتينية، هي البرازيل واألرجنتين وبوليفيا 
  . واألكوادور، بفلسطين دولة مستقلة، بينما تستعد دولة خامسة لتحذو حذوها هي األوروغواي

ام المقبل، بما فيه الواليات المتحدة، بدولة لن يفاجئني إذا ما اعترف العالم اجمع الع"ونقل عنه قوله 
  ".ثم ينبغي أن ال تدهشنا الطريقة التي تم فيها ذلك. فلسطينية

  26/12/2010، 48موقع عرب
  

  "اسرائيل" تريد تفادي اي تصعيد في المواجهة مع حماس: عاموس جلعاد .24
موس جلعاد للقناة السياسية في وزارة الدفاع عا-قال مدير الشؤون العسكرية: ا ف ب -القدس 

انها تفعل كل ما بوسعها كي ال . ال تريد مواجهة في هذه المرحلة"التلفزيونية العاشرة الخاصة ان حماس 
  ".يتدهور الوضع

تعتبر، مع دعوتها في الوقت نفسه الى "وبحسب هذا المستشار لوزير الدفاع ايهود باراك، فان حماس 
  ".جهةتدمير اسرائيل، ان الوقت غير مناسب لموا

بالمحافظة على وقف اطالق النار لتستعد بطريقة افضل الي هجوم "واضاف ان حركة حماس مهتمة 
  ".اسرائيلي

  26/12/2010، )االراضي المحتلة(القدس 
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   شن حرب جديدة على قطاع غزة يستبعدنائب نتنياهو ال  .25
االحتالل هجوم عسكري ألمح نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، سيلفان شالوم، إلى إمكانية شن جيش 

  . جديد على قطاع غزة، في ظل األوضاع األمنية الراهنة والتصعيد الذي تشهده منطقة الحدود مع القطاع
لها تل أبيب، في محاولة لتغيير " تضطر"وأفاد شالوم، في تصريحات صحفية ، أن مثل هذه الخطوة قد 

  . مجرى األوضاع الراهنة في المنطقة المحيطة بالقطاع
ستضطر عاجال أم آجال إلى البت في " جانبه، أكّد الوزير يوفال شتاينتس، أن الحكومة اإلسرائيلية من

  . ، كما قال"مسألة إسقاط حكم حماس في قطاع غزة
غير معنية بتصعيد ) إسرائيل" (من جانبه شدد الوزير اإلسرائيلي، بنيامين بن إليعيزر، على أن 

، على حد "هي من ستدفع الثمن غالياً إذا استمرت في هذا النهجاألوضاع في القطاع، إال أن حماس 
  . تعبيره

  26/12/2010، موقع فلسطين أون الين
  

   نتنياهو إلى االستقالة على ضوء تصريحات ليبرمانحكومةدعو يكاديما حزب  .26
يلية ، كبرى أحزاب المعارضة في الدولة العبرية، أن الحكومة اإلسرائ"كاديما"أفادت كتلة : الناصرة

  .جسيماً بمكانة إسرائيل، كما قالت" ضررا"الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو تلحق 
تظهر حالياً وكأنها بدون سياسة وال رئيس وال حتى طريق، ال سيما "وأضافت أن الحكومة اإلسرائيلية 

كيان "نها في أعقاب تصريحات وزير الخارجية اإلسرائيلية التي نعت من خاللها السلطة الفلسطينية بأ
، فيما دعا حكومته إلى عدم التفاوض مع الجانب الفلسطيني من خالل هذا "غير شرعي وغير قانوني

  .الكيان
ولفت أكبر األحزاب اإلسرائيلية المعارضة، إلى الضرر الذي قد يلحق بتل أبيب جراء تصريحات 

  . كما قالت،"تعبر عن عكس االنطباع الذي يريد رئيس الوزراء خلقه"ليبرمان التي 
فيما جددت الكتلة مطالبها باستقالة أعضاء الحكومة الحالية وتبكير موعد االنتخابات اإلسرائيلية العامة 

  .والمقررة بعد نحو عامين من اآلن
  27/12/2010قدس برس، 

  
  تل أبيب تهدد بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية .27

 اإلسرائيلية، النقاب عن عزم تل أبيب فرض كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الخارجية: الناصرة
فيما " أحادية الجانب"عقوبات على السلطة الفلسطينية وإلزامها بها، إذا قامت األخيرة باتخاذ خطوات 

يتعلّق بالعملية السياسية العالقة بين الجانبين، والتي تتمثّل بشكل أساسي بحشد االعترافات بالدولة 
  .1967د عام الفلسطينية المستقلة على حدو

وأكّدت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، في تصريح نشرته اإلذاعة العبرية اليوم، أن وزارة 
الخارجية اإلسرائيلية تعكف حالياً على إنشاء قائمة عقوبات يتم استخدامها ضد السلطة الفلسطينية، في 

  ".أحادية الجانب"حال قامت باتخاذ أي خطوات تُصنّف على أنها 
شمل العقوبات، بحسب المصادر، ضم مناطق تابعة للسلطة في الضفة الغربية المحتلّة إلى الدولة وت

الخاضعة لسيطرة أمنية ومدنية " (ج"العبرية، وعرقلة نشاط السلطة في مناطق سيطرتها المصنفة 
  ).إسرائيلية

  27/12/2010قدس برس، 
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  ة  من العنصرية ويصفونها بالالسامييحذرونمثقفون يهود  .28
حذر مثقفون يهود من تفشي العنصرية في إسرائيل واعتبروها خطرا استراتيجيا عليها، بينما دعا : القدس

  .»باحث يهودي إلى تسميتها بالالسامية
وانتقد المثقفون اليهود في بيان نشرته الصحف العبرية أمس رفض المجتمع اإلسرائيلي االعتراف بها 

أو » الديمقراطية المدافعة عن نفسها«ها باصطالحات مختلفة كـ وخلع مسميات تجميلية عليها وتبرير
  .»وقف المد العربي«أو » الدفاع عن حقوق اليهود«

ووقعت مجموعة من رجال الفكر اليهود أمس رسالة مفتوحة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين 
سبقت اغتيال رئيس أنت بالذات تعرف عن كثب موجة التحريض التي : نتنياهو، وجاء في الرسالة

الوزراء السابق إسحاق رابين لهذا فأنت تعي جيدا العالقة بين تحريض الحاخامات، والشعور بأن ثمة 
وشددت على واجبه بالعمل على تعليق عمل . »غطاء سياسيا، فكان يتعين عليك العمل بشكل فوري

صفد، ووقف تمويلهم على يد الحاخامات المحرضين وعلى رأسهم الحاخام شموئيل إلياهو حاخام مدينة 
  .الدولة

على ضوء تاريخنا، فإن تحول إسرائيل لكيان عنصري أمر مرير ويشكل «: وتختتم الرسالة بالقول
  .»خطرا على وجودها، فإذا لم تكن قادرا على إصالح فشلك هذا من أجل إسرائيل، فعليك أن تستقيل

شنهاف أن فلسطينيي الداخل تعرضوا في وفي سياق متصل أكد األستاذ الجامعي البروفسور يهودا 
السنوات األخيرة لعمليات اضطهاد ومالحقة أبرزها سن قانون منع لم شمل العائالت الفلسطينية على 

، وقانون الوالء إلسرائيل كدولة يهودية، وقانون النكبة، وتمرينات 2003طرفي الخط األخضر عام 
  .ماتعسكرية تشمل تدربا على الترحيل وفتاوى الحاخا

  27/12/2010، العرب، الدوحة
  

   مستوطنات غالف غزة أشد خوفاً من النساء رجال: دراسة اسرائيلية .29
المسؤول عن عالج حالة الهلع في أوساط " خوسن"مديرة مركز " هيال غونين برزيالي" قالت :القدس

على اإلطالق، يجب القول بصوت عالي أنه لم تكن هناك تهدئة "مستوطني سديروت والبلدات المحيطة، 
، مضيفة "فمنذ أن انتهت عملية الرصاص المصبوب نشهد رشقات متفرقة من الصواريخ وقذائف الهاون

أن إعادة تأهيل السكان يستغرق وقت طويل وصحيح األيام األخيرة شهدت تصاعدا في حالتي الهلع "
  ".قيقةوالصدمة النفسية ولكن لم يكن هنا استقرار وهدوء على اإلطالق وهذه هي الح

خالل لقاء خاص مع إذاعة الجيش اإلسرائيلي، أنه يوجد في غالف غزة خمسة " برزيالي"وأوضحت 
وهي أنشأت بقرار حكومي، ويتعاون معها عدة وزارات مثل " خوسن"مراكز أخرى مماثلة لمركز 

  . يلي للهلعالصحة، الرفاه االجتماعي، وزارة المتقاعدين، والجهة التي تقود العمل االئتالفي اإلسرائ
لم تنخفض حتى في فترة الهدوء النسبي " خوسن"إن نسبة الذين يتوجهون لمراكز "وقالت مديرة المركز، 

منذ عامين، وهناك مشاكل تطفو على السطح لدى الناس في فترة الهدوء فهم يواجهون مشاكل ويشعرون 
  ".التي تشهد صفارات إنذارباالضطرابات النفسية الداخلية وظهر ذلك بالطبع في الفترة األخيرة 

لقد بدأنا نرى فئات جديدة تتوجه للمراكز مثل األزواج والشبان ومختصين في "قائلة، " برزيالي"أردفت و
عالج مصابي الهلع أنفسهم والذين قدموا المساعدات في األعوام الصعبة الماضية، اليوم هم أنفسهم 

مقبلة، ومازالت هنالك يحتاجون للمساعدة من اجل أن يواصلوا حياتهم، فالسكان يشمون رائحة الجولة ال
  ".من اجل تلقي الرعاية والعالج" خوسن"طلبات توجه لمركز 

المتخصص في مجال مواجهة " مولي الهد"وفي ذات الشأن أجرت اإلذاعة لقاء ثاني مع البروفيسور 
  . في كلية تل حي" مشعفيم"حاالت الضغط النفسي ورئيس مركز 
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بالنسبة لي معرف سواء في المنطقة الشمالية أو " هيال "إن ما تحدثت عنه"، "الهد"وقال البروفيسور 
  ".هيال"الجنوبية فنحن نتواجد فكال المنطقتين وأبحاثنا تشير لنفس الظواهر التي تحدثت عنها 

قارنا من خالله بين سكان الجنوب " مشعفيم"على فكرة في بحث أجرينه في مركز "وأردف البروفيسور، 
ل عام، تبين من المعطيات وبشكل يخالف المتعارف عليه دوليا أن الذكور وسكان الشمال وقد أنهيناه قب

  ".في المنطقة الجنوبية يعانون أكثر من اإلناث
إن هذه الظاهرة تعتبر مميزة للغاية فعادتاً في العالم معروف أن اإلناث تحتاج لرعاية النفسية "وأضاف، 

 أن الوضع المعتاد الذي اعتاد عليه السكان وهو أكثر من الرجال وفي نقطة الزمن الحالية على ما يبدو
  ". الهدوء النسبي قد اختل وألسفي خرق الهدوء واالستقرار يدفع الناس نحو أصعب السيناريوهات

سأقول عدة أمور "وبخصوص قدرة المصابين بالحاالت النفسية على بلورة مناعة ضد هذه الحالة قال، 
 الماضي نسبيا في الحاضر ألسفي ذوي الشخصيات القوية في" كريات شموني"أولها ما اعرفها عن 

  ". تتوفر لديهم الخيارات وهذا أمر مهم إدراكه
إن لدى بعض الناس يعانون من تدهورا في حالتهم وذلك "، "الهد"واألمر األخر بحسب البروفيسور 

ة االضطرابات بسبب احتدام اإلحداث أو األوضاع بعد أن شعروا بالطمأنينة وذلك ال يؤدي إلى عود
  ".النفسية فحسب بل أحيانا عودتها بصورة نوبات اشد من السابق

  27/12/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

   تتراجع النخفـاض مخزونـه مـن الغـاز "لفيتان"أسهم : "إسرائيل" .30
فمن . شهدت الحلبة االقتصادية في اسرائيل في األيام األخيرة توترات كبيرة تتعلق بقطاع الغاز والنفط

» لفيتان«ناحية تأخر أكثر من مرة موعد اإلعالن عن النتائج الفعلية للتنقيب الجاري عن الغاز في حقل 
في عمق البحر المتوسط، والذي سبق وأعلنت توقعات بأنه قد يكون أحد أكبر االكتشافات الغازية في 

نتائج كانت مخيبة لآلمال، وهو وسرت شائعات بأن التأخر في اإلعالن يعود إلى واقع أن ال. العقد األخير
ومن ناحية أخرى تأخر أيضا صدور . في بورصة تل أبيب» لفيتان«ما قاد إلى تراجع قيمة أسهم تجمع 

التي أوكلت إليها الحكومة اإلسرائيلية أمر التوصية بطريقة التعامل » شيشنسكي«توصيات لجنة 
  . الضريبي مع شركات التنقيب عن الغاز والنفط

االقتصادية إلى أن الخيبة في الحلبة االقتصادية نبعت من شائعات عن أن » غلوبوس«يفة وأشارت صح
وقادت هذه . الحفريات أظهرت أن سمك الطبقة المستهدفة، والتي تحوي الغاز، كان أقل من التوقعات

 نتائج في بورصة تل أبيب، التي كانت تتوقع أن تعلن الشركة عن» لفيتان«الخيبة إلى تراجع قيمة أسهم 
  . أكبر مما كان معلنا بشكل أولي

وكان من المقرر في نهاية األسبوع الماضي اإلعالن عن نتائج التنقيب الفعلي عن الغاز في حقل 
 1،6ويبلغ عمق البحر في موقع لفيتان .  كيلومترا شمالي غربي حيفا135الذي يقع على مسافة » لفيتان«

  .  كيلومترات5،1 يجري الحفر فيها تقع على مسافة كيلومتر، في حين أن طبقة االستهداف التي
حتى اآلن على نتائج فحص سيسمولوجي، أظهر بنسبة » لفيتان«وقد اعتمدت التقديرات حول حجم حقل 

. »تمار« تريليون قدم مكعب من الغاز، أي حوالى ضعف حقل 16 في المئة أن حجم المخزون هو 50
 في المئة 17 كيلومترات ثمة احتمال بنسبة 5،8عمق وأوضح الفحص السيسمولوجي أنه في طبقة ب

 مليار 1،2 في المئة لوجود 8 كيلومترات بنسبة 7،2 مليارات برميل من النفط وطبقة بعمق 3لوجود 
أكثر حذرا هذه المرة من المرة السابقة عندما » نوبل أنرجي«ويقدر الخبراء أن تكون شركة . برميل نفط

  . »تمار«من الغاز في حقل أعلنت عن وجود كميات هائلة 
  27/12/2010، السفير، بيروت
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  2010 في حوادث طرق خالل اسرائيليا 381مصرع  .31
 شهد ارتفاعا في عدد القتلى نتيجة لحوادث الطرق، 2010اعلنت الشرطة االسرائيلية ان عام : بيت لحم

اسرائيليا، في الوقت  381حيث وصل عدد االسرائيليين الذين لقوا مصرعهم حتى مساء امس االحد الى 
  .2009 اسرائيليا في عام 354الذي لقي مصرعه 

فقد اعتبرت الشرطة االسرائيلية ان العام السابق شهد اقل " معاريف"وبحسب ما ورد على موقع صحيفة 
عدد من القتلى نتيجة لحوادث الطرق منذ قيام اسرائيل، وهذا ما دفع الشرطة للتفاؤل قليال نهاية عام 

ا استطاعت وضع بعض الحلول لحوداث الطرق، ولكن هذا العام والنتائج التي وصلت اليها  وانه2009
 14060الشرطة االسرائيلية اظهرت مدى صعوبة الوضع على الطرقات في اسرائيل، بحيث تم تسجيل 

 1659 اسرائيليا، في حين اصيب 381حادثا منذ بداية هذا العام، حيث كان نتيجة هذه الحوادث مصرع 
  .رائيليا اصابة خطيرةاس

 اسرائيليا لقوا مصرعهم نتيجة لحوادث الدهس، وتصل نسبة كبار 121واضاف الموقع ان من بين القتلى 
، وبحسب الشرطة االسرائيلية فان ارتفاع عدد القتلى %60السن واالطفال من بين هؤالء القتلى الى 

  . ممرات للمشاة على الطرقاتنتيجة لحوادث الدهس ناتج عن فشل الشرطة والمرور في تنظيم
 اسرائيليين نتيجة لحوادث الطرق، فقد لقيت اسرائيلية مصرعها 3يشار ان يوم امس االحد شهد مقتل 

  .نتيجة لحادث دهس في حين قتل اثنان اخران في حادثين منفصلين شمال اسرائيل
  27/12/2010، وكالة معاً اإلخبارية

  
  وبحوزته متفجرات حاول دخول األقصى مستوطنالقبض على  .32

خالد أبو عرفة في . قال وزير شؤون القدس السابق م:  ووكاالت األنباء، الدستور–القدس المحتلة 
 الشيخ أحياء سلطات االحتالل لن تتوانى عن تنفيذ مخططاتها التهويدية في إن" الدستور"تصريح لـ

 ألف 187شفت عن مخطط لبناء  كأنجراح وسلوان وراس العمود والبلدة القديمة وباب المغاربة بعد 
 مدينة القدس إلى مليون مستوطن قادم 1.2 أن إلى هذا الرقم المهول يشير إنوقال . وحدة استيطانية

  .المحتلة ومحيطها خالل السنوات العشر المقبلة
حد المستوطنين قبل أ القبض على إلقاء انه تم إلى ن المسجد األقصى في الخطر، مشيراًأ عرفة أبووأكد 

  . يحمل متفجرات يريد دخول المسجد األقصى المباركيامأ
  27/12/2010الدستور، عّمان، 

  
  "بيت يوناتان"إلخالء و ناب بسلوان أبو منزل إلغالق استعداداتهاالحتالل ينهي  .33

أغلقت قوات االحتالل حي بطن الهوى المعروف باسم الحارة :  وفا، وكالة الحياة الجديدة-محافظات 
لوان جنوب المسجد األقصى أمام حركة مركبات وسيارات المواطنين وسط انتشار الوسطى ببلدة س

  . في قلب الحي"بيت يوناتان"عسكري مكثف في محيط البؤرة االستيطانية المعروفة باسم 
، في الوقت الذي ذكرت فيه شرطة  عسكريا كبيراً، تواجداًأمسوشهدت البلدة منذ ساعات صباح 

 منزل عائلة أبو ناب بحي بطن الهوى، بزعم أنه كان كنيساً إلغالقستعداداتها  استكملت اأنهااالحتالل 
  . في الماضي وتقيم فيه عدة عائالت من آل أبو ناب منذ سنوات طويلة وما قبل االحتالل للمدينةيهودياً

يطانية  البؤرة االستإلغالق، انتهاء استعداداتها اإلسرائيلية العبرية اإلذاعةكما أعلنت الشرطة، حسب 
  . في نفس الحي، والذي تقيم فيه جماعات يهودية متطرفة"بيت يوناتان"المعروفة باسم 

  اعتراضاًإنمن ناحيته قال حاتم عبد القادر رئيس لجنة القدس بمكتب التعبئة والتنظيم بحركة فتح، 
 عائلة المواطن إخالء إجراءاتسيقدم صباح اليوم االثنين، بدائرة التنفيذ في بلدية االحتالل بالقدس لوقف 
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 إذاووصف عبد القادر الوضع في سلوان بأنه خطير وقابل لالشتعال  .عبد اهللا أبو ناب من منزلها
  .واصلت سلطات االحتالل والمستوطنين سياساتها التهويدية ضد بلدة سلوان

  27/12/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  خليل ونابلسالمستوطنون يستولون على آالف الدونمات قرب ال .34
المقامة على أراضي " مسا يائير"استولى عشرات المستوطنين من مستوطنة :  يوسف الشايب–رام اهللا 

 دونم من أراضي أم 1500 األحد، على نحو أمسالمواطنين الفلسطينيين شرق بلدة يطا، قرب الخليل، 
  .العرايس، التي تعود ملكيتها لعائلة حوشيه

شمال غرب بلدة سعير بفي محافظة لخليل، أمس، في تجريف " أسفر"وشرع مستوطنون من مستوطنة 
وقال عضو لجنة الدفاع عن األراضي في  .عشرات الدونمات من أراضي البلدة المحاذية للمستوطنة

 دونما من 60المنطقة عبد الهادي حنتش، إن جرافات إسرائيلية، شرعت وللمرة الثانية بتجريف نحو 
التي تعود ملكيتها للمواطن حسين عبد القادر الشاللدة، منوها إلى أن أصحاب ، و"القنوب"أراضي منطقة 

  .األرض لم يبلغوا ولم يتسلموا أية إخطارات بالمصادرة أو بوضع اليد
 دونما من أراضي خربة سرا شرق قرية قريوت 20وفي ذات اإلطار، استولى مستوطنون، أمس، على 

  .ونمات من أراضي بلدة سعير شمال شرق الخليلجنوب شرقي نابلس، كما جرفوا عشرات الد
  27/12/2010الغد، عّمان، 

  
   في الضفة الغربيةمتضامنين أجانب وتسعة فلسطينياً 11اعتقال  .35

اعتقلت قوات االحتالل فجر أمس عشرة مواطنين :  ووكاالت األنباء، جمال جمال-القدس المحتلة، غزة 
 قوات االحتالل دهمت مدن بيت لحم والخليل أنفلسطينية وذكرت مصادر . فلسطينيين في الضفة الغربية

  . نار كثيف واعتقلتهمإطالقوسلوان ونابلس وسط 
 ابرز نقطة تفتيش بين الضفة الغربية أمامفي السياق، اعتقل تسعة ناشطين فرنسيين أمس خالل تظاهرة 

هذه التظاهرة جرت  "إنفيلد وقال ميكي روزن.  والمنظميناإلسرائيلية الشرطة أعلنتوالقدس المحتلة كما 
". بالقرب من حاجز قلنديا شمال القدس وقامت الشرطة باالعتقاالت حين حاول الناشطون اقتحام الحاجز

 وأوضح. أوقفواالفرنسية فان تسعة رعايا فرنسيين "  فلسطين-ورو أ"وبحسب متحدث باسم جمعية 
  . عنهأفرج لفترة وجيزة ثم أوقف  فلسطينياًأنالمصدر نفسه 

  27/12/2010الدستور، عّمان، 
  

   التعذيب في سجون االحتاللأنواعاألسيرات الفلسطينيات يواجهن أبشع  .36
لفت رياض األشقر مدير الدائرة اإلعالمية بوزارة األسرى والمحررين :  جمال جمال-القدس المحتلة 

ن وهشارون، منهن  األسيرات موزعات على سجني الداموإنوقال . األسيرات الفلسطينيات معاناة إلى
 أسيرات من الداخل 3 أسيرات من القدس، و6واحدة من قطاع غزة وهى األسيرة وفاء البس، بينما 

 أسيرات 3ن هناك أوحسب الوضع القانوني بين ب . أسيرة من الضفة الغربية المحتلة26الفلسطيني، 
 5سيرة محكومة منهن  أ28و دون تهمة أو محاكمة، اإلداري أسيرات يخضعن لالعتقال 5موقوفات، 

أسيرات محكومات بالسجن المؤبد لمرة أو ألكثر أعالهن حكماً صدر بحق األسيرة أحالم التميمي وهو 
ن اعتقلن وامضين فترات حكم مختلفة في سجون االحتالل، وأعيد أ أسيرات سبق و6، ومنهن  مؤبدا16ً

  .لسمن ناب" لنان ابوغلمة"اعتقالهن مرة أخرى وكان أخرهن األسيرة 
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  ابنا27ً أمهات لديهن 7 أسيرات متزوجات، بينهن 10أما عن الوضع االجتماعي لألسيرات فهناك 
عميدة األسيرات، حيث " آمنة منى"وتعتبر األسيرة  .وابنة، فيما الباقي لم يسبق لهن الزواج أو مطلقات

 إلى بعض أشكال ، وتقضي حكماً بالسجن المؤبد، مشيرا2001ًأنها مختطفة منذ شهر كانون الثاني 
المعاناة التي تتعرض لها األسيرات، مبيناً أن أصعبها هو اإلهمال الطبي المتعمد للحاالت المرضية 

 الفلسطينيات يواجهن أساليب األسيراتكدت مصادر فلسطينية متعددة، أن أو. الموجودة بين األسيرات
  .بشعة من التعذيب واالهانة

 الظروف االعتقالية التي تحتجز بها األسيرات إن في بيان ساناإلنلحقوق " مانديال"قالت مؤسسة و
 وتجاوزت كل الحدود اإلنسانية، مست كل القيم والمبادئ اإلسرائيليالفلسطينيات في سجون االحتالل 

  .والبنود التي نصت عليها االتفاقيات والمعاهدات الدولية وبالتحديد اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة
  27/12/2010ن، ، عّماالدستور

  
   عملية تفتيش لألسرى خالل العام الواحد720 تقوم بـ "إسرائيل": مركز حقوقي .37

أكد مركز األسرى للدراسات أن الفرق المتخصصة للتفتيش والتابعة لمصلحة السجون اإلسرائيلية : غزة
 تفتيش  حملة60تحت مسميات عدة، كفرقة متسادا والناحشون ومبتسعيم ودرور، تنفذ ما يقارب من 

وقد تصل . واقتحام شاملة لكل سجن في العام الواحد، أي بمعدل خمس حمالت شاملة في الشهر الواحد
 تفتيش 720 إلى ما يقارب من إضافةحملة التفتيش الواحدة لثماني ساعات متواصلة ليالً ونهاراً، هذا 

" الساحة"وج األسرى للفورات تقوم به شرطة السجن مرتين يومياً إحداهما في الصباح وثانيهما أثناء خر
  .على مدار العام

كما وأكد األسير المحرر رأفت حمدونة، وهو مدير مركز األسرى للدراسات وعضو لجنة األسرى 
للقوى الوطنية واإلسالمية، أن إدارة مصلحة السجون قامت بتدريب وحدات خاصة تحمل سالح قاتل 

من األلم جراء الطلقات الخاصة التي يستخدمونها في وخطير قد يقعد األسير عشرات األيام وهو يعاني 
، والذي استشهد خالله 2007 أكتوبر /األولسابقة غير معهودة وكان أخطرها تفتيش النقب في تشرين 

والذي كان يقضي حكماً بالسجن لمدة )  عاما23ً(األسير محمد ساطي األشقر من قرية صيدا في طولكرم 
  . أسير بجروح مختلفة300 يوماً لإلفراج عنه وأصيب معه سنتين، ولم يتبق له سوى خمسين

  27/12/2010، بيروت، المستقبل
  

   معاقاً فلسطينياً أسيرا50ً تحتجز "إسرائيل: "قراقع .38
 في سجون األسرى والمحررين عيسى قراقع انه يوجد من بين األسرىعلن وزير شؤون أ :رام اهللا

 الطبي المتعمد من قبل ما تسمى مصلحة واإلهمال اليومي  معاقا يعانون العذابأسيراًاالحتالل خمسون 
 يعاني هؤالء المعتقلون معاناة مضاعفة بحكم االعتقال وبحكم نسبة العجز الكبيرة في إذسجون االحتالل، 

 أو بها من الطلقات النارية أصيبوا التي إصاباتهم التي تعيقهم عن العيش بشكل طبيعي نتيجة أجسادهم
 عالء الدين البازيان الذي اعتقل وهو األسيرم معاقون قبل االعتقال كما حصل مع حتى اعتقالهم وه

  ."معاقون بال حدود" من منظمة  وفداًأمس األسرىجاء ذلك خالل لقاء قراقع في وزارة  .ضرير
  27/12/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   غزةن خالل العدوان على قطاع جرائم حرب في سياق احتجازها للمدنييارتكبت "إسرائيل": فروانة .39

الناصر فروانة أن قوات االحتالل   أكد األسير السابق والباحث المختص بشؤون األسرى عبد:غزة
اإلسرائيلي ارتكبت في سياق احتجازها واعتقالها للمدنيين بما فيهم النساء واألطفال أثناء حربها على 
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 الدولي اإلنساني، ولالتفاقيات الدولية ذات الصلة، غزة، سلسلة من االنتهاكات الفظة والجسيمة للقانون
  .بعضها يرتقي إلى مصاف جرائم حرب وفقاً للتوصيف الدولي

 مواطن 100وقال فروانة إن قوات االحتالل اعتقلت واحتجزت خالل فترة الحرب على غزة قرابة 
ت الجهات السياسية ومواطنة، جميعهم من المدنيين بينهم أطفال ونساء، مرضى وجرحى وشيوخ، وأعلن

والقضائية منذ اليوم األول لحربها على غزة بأنها ستتعامل مع كل من سيتم اعتقالهم أثناء الحرب، وفقاً 
، والذي يحرمهم من حقوقهم األساسية المتعارف عليها وفقا التفاقيات جنيف، "مقاتل غير شرعي"لقانون 

  .كات والجرائم بحق المدنيين أثناء احتجازهممما أتاح لقوات االحتالل ارتكاب المزيد من االنتها
وذكر فروانة في تقرير موسع بمناسبة الذكرى الثانية لحرب غزة أن تقرير بعثة التحقيق الدولية برئاسة 

لم يأت سوى على القليل منها، لكنه، ومع ذلك أدان استخدام قوات ) ريتشارد غولدستون(القاضي 
عزل كدروع بشرية، وتعريض حياتهم للخطر بطريقة تعسفية، وهم االحتالل للمدنيين الفلسطينيين ال

معصوبي األعين ومصفَّدي األيدي، في ظل التهديد بالقتل وإشراكهم في عمليات بحث أثناء العمليات 
وقال فروانة، إن تقرير غولدستون لم يشر إلى ما هو أفظع وأكثر إجراماً كظاهرة اإلعدام  .العسكرية

العمد للمدنيين داخل شققهم السكنية أو بعد اعتقالهم في الشارع وأمام مرأى اآلخرين أو الميداني والقتل 
إطالق النار عليهم من مسافة قريبة جداً، في حين أنه كان بإمكان قوات االحتالل السيطرة عليهم دون 

أو إبقائها في وأضاف فروانة، أن من قتلتهم قوات االحتالل ألقت جثامينهم على قارعة الطريق،  .مقاومة
الطرقات لفترات طويلة دون السماح لطواقم اإلسعاف بانتشالها، إال بعد انسحابها من المكان كي توهم 

  .المتابعين، وكأنهم قتلوا خالل تبادل إطالق النار
وفي جرائم متصلة، كان يتم اعتقال مدنيين ونقلهم إلى حدود القطاع، ومن ثم يطلق سراحهم ويسمح لهم 

 باتجاه مناطق تعتبر آمنة داخل القطاع، وبعد عشرات األمتار تُطلق عليه قوات االحتالل النار أو بالعودة
  .قذائف الدبابات، مما أدى إلى استشهاد بعضهم

وأعرب فروانة، عن قلقه من استمرار الصمت الدولي إزاء ما جرى في سياق احتجاز المدنيين واعتقالهم 
ك الجدي باتجاه محاسبة المجرمين على ما اقترفوه بحق المدنيين، خالل الحرب على غزة، وعدم التحر

ألن من شأن ذلك أن يفتح المجال أمام قوات االحتالل الرتكاب المزيد من الجرائم في غزة، وفي أماكن 
  .أخرى في فلسطين والتمادي في انتهاكاتها وجرائمها بحق آالف األسرى في سجونها

  27/12/2010العرب، الدوحة، 
  

   اإلسرائيلي على قطاع غزةعدوان إلكترونية خاصة بالموسوعةتطلق " ؤسسة إبداعم" .40
أطلقت مؤسسة بحثية فلسطينية أمس موسوعة إلكترونية .): أ.ب.د( ووكالة ، الدستور–فلسطين المحتلة 

  .خاصة بالحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة بغرض توثيقها وأرشفة أحداثها
س إدارة مؤسسة إبداع، خالل مؤتمر صحفي لإلعالن عن انطالق وقال محمود المدهون رئيس مجل

 ميجا بايت لتوثيق كافة أحداث 35الموسوعة اإلليكترونية عقده في غزة، إن الموسوعة تضم أكثر من 
" محرقة غزة"وذكر المدهون أن الموسوعة االلكترونية التي حملت اسم . الحرب اإلسرائيلية على القطاع

 التابعين للمؤسسة، عالوة على مساهمة العديد من مراكز  ميدانياً باحثا120ً أكثر من  لجهودتأتي تتويجاً
وأفاد بأن فكرة الموسوعة اإللكترونية . األبحاث والمعلومات ومؤسسات حقوق اإلنسان والوزارات

آكل ت" أنها تعمل على المساهمة في ، معتبراً"جاءت لتوثيق معاناة الحرب اإلسرائيلية وكشف جرائمها"
  ".شرعية االحتالل في إطار معركة نزع الشرعية األخالقية واإلنسانية عنه

  27/12/2010الدستور، عّمان، 
  

  العدوان على قطاع غزة خالل إجرام االحتالل جسد يستعدادات إلقامة معرض صورانتهاء اال .41
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اس استعداداتها أنهت اللجنة اإلعالمية في حركة حم.): أ.ب.د( ووكالة ، الدستور–فلسطين المحتلة 
للصور، حيث تعرض الحركة العديد من الصور التي تجسد إجرام االحتالل " شاهد"إلقامة معرض 

 وأكد .2008األخيرة التي تعرض لها قطاع غزة في نهاية عام ) حرب الفرقان(اإلسرائيلي خالل 
 عدد من قيادة حماس مسؤول اللجنة اإلعالمية في الحركة، أن المعرض سيتخلله حفل افتتاح سيشارك فيه

وعرض أفالم وثائقية لم . وعدد آخر من وزراء الحكومة، باإلضافة للعديد من الشخصيات األكاديمية
وقال أن المعرض سيشتمل على صور معبرة عن الحرب ومجسمات وبقايا الصواريخ . تعرض من قبل

لى رسومات فنية تعزز جهاد  عوالقذائف التي أطلقتها قوات االحتالل على القطاع، كما وسيشمل أيضاً
  .وتضحيات الشعب الفلسطيني

  27/12/2010الدستور، عّمان، 
  

   إلنهاء االعتقاالت بحق الصحفيين في الضفةيدعو" منتدى اإلعالميين" .42
مسلسل االعتقاالت واالستدعاءات " عبر منتدى اإلعالميين الفلسطينيين عن قلقها من استمرار :رام اهللا

إعالميين لدى األجهزة األمنية في الضفة الغربية، رغم المطالبات المتكررة بوقف واالحتجاز لصحفيين و
نسخة منه، رفضه العتقال " قدس برس"وأكد المنتدى في بيان مكتوب وصل  ".انتهاك حرية اإلعالم

 خالل 23/12ممدوح الحمامرة مرة أخرى لعدة ساعات يوم الخميس الماضي " القدس"مراسل فضائية 
" القدس"فاالت أعياد الميالد في بيت لحم، واالستدعاء األمني لمنسق البرامج واإلنتاج لقناة تغطيته احت

  .  لدى جهاز األمن الوقائي25/12بالضفة نواف العامر يوم السبت 
أكرم النتشة " القدس"، عن مراسلي قناة 22/12وكانت األجهزة األمنية الفلسطينية أفرجت مساء األربعاء 

، وكذلك اإلفراج عن 21/12الذين اعتقال من مقر عملهما في محافظة الخليل في وممدوح حمامرة 
  . لدى جهاز المخابرات الفلسطينيةالصحفي أسامة شاهين الذي كان معتقالً

التدخل الفعلي "رئيس محمود عباس ورئيس الحكومة في الضفة سالم فياض بضرورة ال" منتدىال"وطالب 
  ". الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين، واحترام حرية الرأي والتعبيرمن أجل اإلفراج الفوري عن كافة

  26/12/2010قدس برس، 
  

   في المسابقة الدولية لحساب الذكاء العقلي بماليزيايفوزون أطفال فلسطينيين ثالثة .43
، بمدينة جوهربهرو "برنامج  حساب الذكاء العقلي"، المسابقة الدولية في 26/12 عقدت يوم األحد :غزة
ي ماليزيا، وذلك بمشاركة المئات من الطالب، من بينهم عدد من الطالب الفلسطينيين الذين حققوا ف

وقد حقق ثالثة طالب، وطالبات فلسطينيين مراتب متقدمة في المسابقة التي  .مراتب متقدمة في المسابقة
  . طالب وطالبة من مختلف أنحاء  العالم1500 شارك  بها

 إضافة إلى فلسطين وماليزيا بوالياتها التسعة، الباكستان، ومصر، وبريطانيا، ومن بين الدول المشاركة
  .والواليات المتحدة األمريكية، وغيرهم من الدول

وقال ماجد عبد الباري مدير برنامج حساب الذكاء العقلي في فلسطين ورئيس وفد فلسطين للمسابقة أن 
، في المستوي ) عاما13ً(الطالبة ميار الطائي، :  همالطالب الفلسطينيين الذين فازوا بالمراتب األولى

 8السادس في البرنامج، والطالبة إيمان إسماعيل، والطالب جاسر الكتناني، والذين يبلغان من العمر 
  .سنوات، وفاز في المستوى الخامس

  26/12/2010قدس برس، 
  

  عين الحلوة ترفض التوتير األمني مخيمفي " المتابعة الفلسطينية" .44
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 وضع امني متوتر، ولماذا في هذا إلىمن يحاول جر مخيم عين الحلوة ومعه صيدا :  رأفت نعيم-دا صي
التوقيت بالذات؟ وهل يأتي تفجير فجر األحد في سياق امني متصل بحادثة مقتل السحمراني فجر السبت؟ 

  وهل من رابط بينهما؟
 مقتوالً)  ما كان يسمى تنظيم جند الشامأحد عناصر(وكأنه لم تكن حادثة العثور على غاندي السحمراني 

في احد أحياء مخيم عين الحلوة كافية إلحداث اهتزاز أمني في هذا المخيم بعد طول ثبات واستقرار نعم 
  معنوياًبهما، حتى هزه بعد يوم واحد على الحادثة األولى، انفجار عبوة ناسفة أحدث دويها ضرراً

لحق بمحل لبيع األلعاب والهدايا يملكه أحد ضباط الكفاح المسلح بالمخيم أكثر من ضرره المادي الذي 
  فلسطينياًما استدعى استنفاراً". اللينو"الفلسطيني الذي يشرف عليه العقيد محمود عبد الحميد عيسى 

 عبرت عنه لجنة المتابعة للقوى الفلسطينية بتحرك سريع وحازم، فأبقت اجتماعاتها  وشعبياًسياسياً
 وضع امني متوتر، إلىاعتبرته مصادرها مؤشرا خطيرا ومحاولة مشبوهة لجر المخيم مفتوحة لما 

  .وجددت قرارها تكليف الكفاح المسلح الفلسطيني مهام ضبط الوضع األمني في المخيم
 لكبار ضباط الكفاح  طارئاًالذي رأس اجتماعاً" اللينو"االنفجار قائد الكفاح المسلح العقيد  وتفقد مكان
  . المستجد واتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على االستقرار في المخيماألمنيتدارس الوضع المسلح ل

 لها في مقرها في المخيم دانت فيه محاوالت  طارئاًوعقدت لجنة المتابعة للقوى الفلسطينية اجتماعاً
القوى  وحدة وتماسك جميع وأكدت.  خطيراًالتوتير األمني في المخيم، واعتبرت ما جرى مؤشراً

 واللجان الشعبية في مواجهة كل ما من شأنه المس بأمن واستقرار المخيم واإلسالميةوالفصائل الوطنية 
 لجنة المتابعة تكليف الكفاح المسلح الفلسطيني تكثيف دورياته وتعزيز تدابيره المتخذة وأعادت. والجوار

  .الهدوء واالستقرار فيهء اجوأفي جميع شوارع وأحياء المخيم لضبط الوضع األمني وتثبيت 
أن القوى الفلسطينية الممثلة في لجنة المتابعة تعكف على " المستقبل"وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ

 كانا يأتيان في سياق إذا كان هناك رابط بين حادثة مقتل السحمراني وانفجار األمس، وما إذاالتحقق ما 
  .ي المخيم  فتيل التوتير فإشعالأمني واحد لهدف واحد هو 

الى ذلك، نفى قائد األمن الوطني الفلسطيني في لبنان العميد صبحي أبو عرب أي عالقة لحركة فتح 
لن يكون مسموحاً ألي "وشدد أبو عرب على أنه ". ال من قريب وال من بعيد"بحادثة تصفية السحمراني 

تكرر أحداث نهر البارد طرف أن يزج مخيم عين الحلوة في أتون صراع فتنوي أو فصائلي، حتى ال ت
  ".التي جرت الويالت على الشعب الفلسطيني

  27/12/2010، بيروت، المستقبل
  
  

   في قطاع غزة مليون دوالر خالل عامين11أقمنا إنشاءات صحية بـ : باسم نعيم .45
 باسم نعيم وزير الصحة الفلسطيني أن حكومة هنية أقامت إنشاءات صحية تبلغ قيمتها  نحو .أكد د: رفح
 مليون دوالر خالل العامين الماضيين، وذلك في إطار مساعيها للنهوض بالواقع الصحي على الرغم 11

 نظمه 26/12جاء ذلك خالل لقاء مفتوح يوم األحد  .من الظروف الصعبة جراء الحصار الصهيوني
حو تقديم تجمع النقابات المهنية بمحافظة رفح جنوب القطاع، مشدداً أن وزارة ال يمكن أن تتباطأ ن

وأشار نعيم  .الخدمات الصحية للمواطنين رغم الظروف والمعيقات القاسية التي عصفت بالقطاع الصحي
 قرابة 2010 بلغ نحو ستة ماليين دوالر، فيما بلغت في 2009إلى أن تكلفة ما أنجز من إنشاءات خالل 

ن تحديث لألجهزة الطبية إنـه لم يـخل مرفق صحي م: وقال الوزير الفلسطيني. خمسة ماليين دوالر
أجهزة التخطيط، : فيه، وإضافة أخرى جديدة تمكنت من تحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات مثل
  .واألشعة المقطعية، وقسطرة القلب، والمختبرات، وطاوالت العمليات، ومعدات الجراحة

  26/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  وارتباطه بالفلسطينيين" القاعدة"يتناول نشأة تنظيم األمين حازم  لكتاب جديد": السلفي اليتيم" .46
 للكاتب حازم "السلفي اليتيم " في بيروت كتاب"دار الساقي"خيراً عن أ صدر : محمد بركات-بيروت 

يطرح هذا الكتاب فكرة على قدر عال من  و. وارتباطه بالفلسطينيين"القاعدة"األمين يتناول نشأة تنظيم 
 وحتى قبلها، لديه "القاعدة"، من "الجهاد العالمي" إن كثير من النقاش، فكأنه يقول إلىحتاج الحساسية ت

  .جذور فلسطينية، فلسطينية التنظيم حيناً وفلسطينية الهوية والهوى أحياناً
، بدءاً "القاعدة" مشايخ فلسطينيون على مدى مراحل تجربة أداهيحاول الكتاب فهم الدور المركزي الذي 

 بن الدن بحسب الكاتب قبل أن يرثه أيمن "اخترع" اهللا عزام الذي كان وراء ظاهرة األفغان العرب وبعبد
 "القاعدة"الظواهري، مروراً بأبو محمد المقدسي الذي اخترع الزرقاوي، والحقاً أبو أنس الشامي مفتي 

ي الجهاد الفلسطيني وفي  مشايخ لندن ودور أبو قتادة فإلى إضافةفي العراق والذي هو أيضاً فلسطيني، 
  .العنف بالمغرب العربي

دائماً ما كان هناك شيخ فلسطيني وراء الستار غير الفلسطيني، الستار البن " "الراي" لـاألمينوقال 
  ." نفسه ينطبق على المغرب العربي والمشرق العربيواألمر. الدني

؟ "القاعدة" الخاص للفلسطينيين في تنظيم لماذا نجد هذا الموقع: اآلتي عن السؤال اإلجابةيحاول الكتاب 
 أو الذي ال يملك هوية وطنية، وليس ابن تجربة اجتماعية "القاعدة" كثيرة، منها أن عنصر إجاباتوفيه 

 سهل األمرهذا . أعوامسياسية محددة، يشبه بتعريفه الشتات الفلسطيني الذي تم تبديد هويته على مدى 
 حتى ، متجاوزاً، وكان الدور الفلسطيني األكبر واألكثر تأثيراً"القاعدة" انخراط الفلسطينيين في شبكة مثل

  .الدور السعودي
الكتاب مقسم فصوالً عن عبد اهللا عزام والمقدسي والشامي وأبو قتادة، وقبلهم في السبعينات صالح سرية، 

بواكير الجهاد "وهو من .  في مصر وقام بمحاولة انقالب وأعدم"الفنية العسكرية"الذي أسس تنظيم 
 أنوالمالحظ أن معظم هؤالء من الذين نشأوا وكبروا في الكويت قبل . ، على ما يصفه الكاتب"العالمي
  . ويقيموا هناكاألردن إلىيعودوا 

  .يضاً فصل كامل عن مساجد هؤالء وأين عاشوا وصالتهم بالبيئة االسالمية الكويتيةأوفي الكتاب 
  26/12/2010الراي، الكويت، 

  
   التركية أثر أحمد داود أوغلو في السياسة الخارجيةيكشف جديد  كتاب":خوجةال" .47

 "العمق االستراتيجي"بعد أن ساهمت الترجمة العربية لكتاب أحمد داود أوغلو :  يوسف الشريف–أنقرة 
 أثر أحمد داود أوغلو -الخوجة "في إعطاء صورة أوضح عن أفكاره ونظرياته السياسية، يكشف كتاب 

 للصحافي التركي الخبير في شؤون الديبلوماسية غوركان زنغين، شخصية وزير "ياسة الخارجيةفي الس
الخارجية التركي ونشأته وبمن تأثر وكيف يفكر، كما يكشف الستار عن تفاصيل مهمة في حياته وحكاية 

المواقف دخوله عالم السياسة وعالقاته برجالها وكيف كان يؤثر في رسم سياسة تركيا في العديد من 
 وحتى تعيينه وزيراً، ويتابع المؤلف التحديات 2002واألزمات منذ تعيينه مستشاراً لرئيس الوزراء عام 

التي واجهتها تركيا خالل السنوات العشر األخيرة ويكشف دور داود أوغلو في التعامل معها، باإلضافة 
 أو األستاذ، هو اللقب األقرب "الخوجة".  طرح أهم أفكار الرجل والقواعد السياسية التي يتحرك وفقهاإلى
 قلب أوغلو، وهو عنوان الكتاب الذي يعد جولة في حياته وأفكاره وشخصيته، ويجيب على األسئلة إلى

  .التي تثار حول هذا الرجل الذي غير سياسات تركيا وصورتها أمام العالم
  27/12/2010الحياة، لندن، 
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  ة مساعدات طبية وإنسانية إلى غزةقافلتسّير  االردنيةالهيئة الخيرية  .48

 سيرت الهيئة الخيرية االردنية الهاشمية بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية امـس عبـر               : بترا –عمان  
واشـتملت   .تحمل مواد طبية وانـسانية مختلفـة      ،   الى غزة  339جسر الملك حسين قافلة مساعدات رقم       

 ومواد بناء الستخدامها في توسعة المستشفى الميـداني          شاحنة محملة بمواد واجهزة طبية     17القافلة على   
في غزة، منها ثماني شاحنات جهزتها الهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص وتسع شاحنات اخرى مقدمة من                

  .الخدمات الطبية الملكية
لملـك  وقال امين عام الهيئة احمد العميان ان هذه القافلة تأتي للتأكيد على استمرارية ومتابعـة جاللـة ا                 

عبداهللا الثاني لحاجات المستشفى الميداني االردني في غزة، السيما التوسعة الجديدة للمستشفى بمـساحة              
  . مترا مربعا360اضافية قدرها 

  27/12/2010، الرأي، عّمان
  

   في البقاع الغربي وتجهيزات تجّسس في تومات نيحا"إسرائيل"لـ  كشف ثالثة عمالء:لبنان .49
هات األمنية قبضت على ثالثة متهمين بالعمالة السرائيل خالل األسبوع الماضـي            أن الج " النهار"علمت  

كذلك  .في منطقة البقاع الغربي، أحدهم من آل الشيخ آٍت حديثاً من كندا، وهو يتردد باستمرار الى  لبنان                 
مع مخابرات الجـيش    " حزب اهللا "عثر على تجهيزات للتجسس في منطقة جبل تومات نيحا، وقد تعاون            

ولم يعلن عنها في انتظار متابعة التحقيقات واختيار الوقت المناسب لذلك، كما حـصل               .اللبناني لتفكيكها 
  .األسبوع الماضي في منطقتي الباروك وجبل صنين

  27/12/2010النهار، بيروت، 
  

   عام20منذ " إسرائيل" جديد يعمل لصالح مصرى جاسوس "األستاذ" .50
يقات النيابة فى قضية التجسس، المتهم فيها طـارق عبـدالرازق           كشفت تحق : هشام بدوى  - أحمد شلبى 

حيث قال المتهم فى    . حسين بالتجسس لصالح إسرائيل، عن جاسوس جديد تراقبه أجهزة األمن المصرية          
ـ        عامـا، وأكـد     20يعمل لصالح اإلسرائيليين منـذ      » األستاذ«التحقيقات إن مصرياً آخر يلقبه الموساد ب

لذى اليزال طليقا وقابله فى بكين، تمكن من تجنيد مئات من المـصريين للعمـل               المتهم أن الجاسوس، ا   
 650كما ضمت اعترافات المتهم فى تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى القـضية رقـم                . لصالح الموساد 

أن جهـاز   » إيدى موشيه « أمن دولة عليا، أنه علم من ضابط الموساد المسؤول عن متابعة             2010لسنة  
بارات اإلسرائيلى وراء قطع كابالت اإلنترنت الخاصة بمصر فى البحر المتوسـط علـى بعـد                االستخ

كيلومترات من السواحل اإليطالية قبل عام ونصف العام، وهو القطع الذى أثر سلباً على شبكة اإلنترنت                
 عبـر    مما تسبب فى خسائر اقتصادية فادحة لجميع الشركات الكبرى التى تنفذ معامالت ماليـة              ،بمصر

على األسئلة التى وجهها ضابط الموساد المسؤول عن جهـاز          » المصرى اليوم «كما حصلت   . اإلنترنت
.  » مرات مختلفة باإليجـاب    3هل تحب مصر؟ فأجاب المتهم فى       «: كشف الكذب للمتهم، وكان من بينها     

 القـاهرة إلبـالغ     وأشار إلى أنه أبلغ السفارة المصرية بعمله مع إسرائيل وطالبه السفير بالحضور إلى            
الجهات األمنية إال أن المتهم جاء إلى مصر ومكث فيها يومين دون أن يبلغ أحداً بشىء وقضى اليـومين       
فى فندق بميدان التحرير ولم يذهب لزيارة أسرته، وألقى القبض عليه أثناء سفره إلى الـصين بمطـار                  

ة بعمله مع الموساد قبل إلقـاء القـبض         وأكدت مصادر أمنية أن إخطار المتهم السفارة المصري       . القاهرة
   .  أشهر وأنه فعل ذلك لشعوره بأنه مراقب6عليه بشهر لن يفيده فى القضية، ألنه كان مراقباً منذ 
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 27/12/2010، المصري اليوم، القاهرة
  
  

  امعة العربية ترحب باعتراف اإلكوادور بدولة فلسطينالج .51
 1967 اإلكوادور بالدولة الفلسطينية على حـدود سـنة ،         رحبت جامعة الدول العربية باعتراف    : القاهرة

وأكدت أن اعتراف دول أمريكا الالتينية بدولة فلسطينية يمنح وزناً لبـدائل مفاوضـات التـسوية مـع                  
  " .إسرائيل"

وأعرب األمين العام للجامعة عمرو موسى، في بيان أمس، عن تقديره لهذه الخطوة اإليجابية التي وقـع                 
إلكوادوري رافاييل كوريا تعبيرا عن دعم بالده للتطلعات المشروعة للشعب الفلـسطيني            عليها الرئيس ا  

  .في قيام دولة حرة ومستقلة 
 يمـنح وزنـا   1967اعتراف دول أمريكية التينية بدولة فلسطينية على حدود سنة "وأشار موسى إلى أن    

االعتراف المماثل للبرازيل   "الفتاً إلى   ،  "إسرائيل"لبدائل المفاوضين الفلسطينيين في مفاوضات التسوية مع        
  " .واألرجنتين وبوليفيا بالدولة الفلسطينية

  27/12/2010،الخليج، الشارقة
  

   اإلسرائيلية بشن عدوان جديد على قطاع غزةالتهديداتالجامعة العربية تدين  .52
بشن حرب جديـدة    أعرب مسؤول في جامعة الدول العربية، عن قلقه من التهديدات اإلسرائيلية            : القاهرة

 2008على قطاع غزة، معتبرا أن تزامن تلك التأكيدات مع الذكرى السنوية للعدوان على غزة نهاية عام                 
  .الماضي، يحمل دالالت كبيرة

صـمت المجتمـع الـدولي إزاء       "واستغرب هاشم يوسف، رئيس مكتب األمين العام للجامعة العربيـة           
سكون عنها، خاصة وأن القطاع ال يزال يعـاني مـن تـداعيات             التهديدات اإلسرائيلية، التي ال ينبغي ال     

الحرب األخيرة، بالرغم من مرور عامين على هذا العدوان الذي ارتكبت القـوات اإلسـرائيلية خاللـه                 
  ".جرائم حرب ضد المدنيين األبرياء من سكان القطاع

اسـتمرار حالـة   "أن إلى ) 26/12(األحد " قدس برس"وأشار يوسف، في تصريح صحفي مكتوب، تلقته  
إفالت مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، يضع مصداقية المجتمع الدولي ونظام العدالة الجنائيـة الدوليـة                

  ".على المحك، ويغذي شعور إسرائيل بأنها دولة فوق القانون ويجعلها تتمادى في ممارساتها
  26/12/2010، قدس برس

  
   سنوات10ة الفلسطينية خالل  سيدّمر القضياالستيطاناستمرار : أبو الغيط .53

حذّر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط من استمرار الوضـع الحـالي فـي               : )فلسطين(رام اهللا   
 اإلسرائيلي على حاله دون حل، مشيراً إلى أن ذلك من شـأنه أن يـدمر القـضية        –الصراع الفلسطيني   

  .الفلسطينية  خالل عقد من اآلن في ظل استمرار االستيطان
وقال أبو الغيط، على هامش المؤتمر العام للحزب الوطني الحاكم في مصر الذي انطلق أمس ويـستمر                 

إن استمرار الوضع الحالي دون حل، سوف يقضي على القضية الفلسطينية خالل            ): "25/12(اليوم األحد   
 والـضفة   عشر سنوات في ظل استمرار االستيطان اإلسرائيلي، حيث وصل عدد المستوطنين في القدس            

  ".1978 ألفا عام 50 ألف مستوطن مقابل نحو 550 عاماً إلى 30الغربية خالل 
تمر حاليا في أصعب مراحلها، وأحلك لحظاتها، فـي ظـل التعنـت             "وأشار إلى أن القضية الفلسطينية      

بات يطالـب بتحقيـق الـشرعية       "، مشيراً إلى أن العالم      "اإلسرائيلي ومجلس أمن تهاون أكثر من الالزم      
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نهج موضوعي يسعى لتخليص    "، مؤكداً في الوقت ذاته على أن النهج المصري          "وإقامة الدولة الفلسطينية  
  ".األرض ومساعدة الفلسطينيين

من يريد أن ينتقد الجهد المصري لحل القضية الفلسطينية، عليه أن يضع لنا حلوله، وإال               : "واستطرد قائالً 
جهوداً حثيثة للتوصل من خالل المفاوضات بين الفلسطينيين        تبذل  "، مشيراً إلى أن مصر      "فليصمت أفضل 

  ".واإلسرائيليين إلى اتفاق إلقامة دولة فلسطينية مع تبادل محدود لألراضي
 26/12/2010، قدس برس

 
  في طريقها نحو قطاع غزة تصل إلى الالذقية "1آسيا "قافلة  .54

 إلى مدينة الالذقية علـى الـساحل        لكسر الحصار عن قطاع غزة    » 1آسيا  «وصلت قافلة   : دمشق، سيناء 
 دولة آسيوية،   20 متضامناً من    170السوري اول من أمس، في انتظار انطالقها نحو القطاع وعلى متنها            

واستقبلت القافلة رسمياً وشعبياً من أبناء الالذقية ورفعـت         . إضافة إلى مساعدات إنسانية وطبية وغذائية     
 الشعب الفلسطيني، والدعوة إلى تكثيف الجهـود والحمـالت   لدى وصولها الفتات تعبر عن التضامن مع     

  .لكسر الحصار ومعاقبة المجرمين اإلسرائيليين
إن القافلة تعبير عن وقوف الـشعوب اآلسـيوية إلـى           «: وقال رئيس القافلة فيروز ليكي تاواال من الهند       

بناء الشعب الفلسطيني فـي     جانب القضية الفلسطينية ودعمها للجهود الدولية لكسر الحصار الجائر على أ          
، »قطاع غزة وفضح المواقف اإلسرائيلية المتعنتة المعادية للسالم والتي تجاوزت كل األعراف الدوليـة             

أن ازدياد المشاركة في هذه القوافل دليل واضح على تصاعد حال الوعي بعدالـة القـضية                «مشيراً إلى   
  .»الفلسطينية

م الميناء إن الميناء جاهز الستقبال سفينة المساعدات التي ترفع          وقال الربان جمال عبد المقصود مدير عا      
 طن من المواد الغذائية والطبية واالغاثية المقدمة إلـى أهـالي            1000علم سيراليون وتحمل على متنها      

  .القطاع 
م وقال القبطان البحري هشا   . كثفت السلطات المصرية في ميناء العريش استعداداتها الستقبال القافلة        كما  
مصر تمنح األولوية لكل السفن المحملة بالمساعدات اإلغاثية والطبية المقبلة إلى قطاع غزة في              «: جنينة

دخول الميناء لتفريغ حمولتها وفق اآللية المصرية إلدخال كل أنواع المساعدات الخارجية إلى قطاع غزة               
 نظيره الفلسطيني وممثل أونروا     الهالل األحمر المصري يتولى تسليمها إلى     «، مضيفاً أن    »عبر أراضيها 

  .»عبر معبري رفح والعوجة التجاري
 27/12/2010، الحياة، لندن

 
   باإلعدام إسرائيليعميلإيران تحكم على  .55

، حسب ما ذكر    ”للنظام الصهيوني “حكمت المحكمة الثورية في إيران باإلعدام على جاسوس         : )وكاالت(
هذا الجاسوس حكـم عليـه      “وقال دولة ابادي ان     . دي  المدعي العام في طهران عباس جعفري دولة ابا       

، مـن دون تقـديم مزيـد مـن          ”وبعد تثبيت العقوبة الصادرة بحقه، سيتم الكشف عن هويته        . باإلعدام  
وكان دولة ابادي أكـد قبـل       . ” ملفات أخرى مرتبطة بالتجسس   “وأضاف أن القضاء يدرس     . التفاصيل  

  .  ” إسرائيل“همين بالعمل لحساب شهرين أن القضاء كان سيحاكم جاسوسين مت
  27/12/2010،الخليج، الشارقة

 
   التركية "مافي مرمرة" تستقبل سفينة فلسطينيةالوتركية ال األعالمآالف  .56

استقبل آالف األشخاص الذين حملوا أعالماً تركية وفلسطينية، أمس، في أحد مرافئ اسطنبول، الـسفينة               
علـى يـد    " أسطول الحرية " ناشطين أتراك في مجزرة      9 متنها   التي استشهد على  " مافي مرمرة "التركية  
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ومن المفترض أن تشارك الـسفينة التـي تـم    . أيار الماضي   /  مايو 13في  " اإلسرائيلي"جيش االحتالل   
أيـار  /  مـايو  13إصالحها طوال أشهر في مرفأ متوسطي في أسطول إنساني جديد ينطلق إلى غزة في               

2011.   
  27/12/2010،الخليج، الشارقة

  
  "القبة الحديدية"تعرقل عمليات تطوير " الكونغرس "فيخالفات ": هآرتس" .57

، المزيد من العقبات في التمويـل،       »القبة الحديدية «تواجه منظومة االعتراض الصاروخي اإلسرائيلية أو       
من الكونغرس األميركي والحكومة اإلسرائيلية، األمر الذي سيؤدي إلى تأجيل إضافي فـي تنفيـذ هـذا                 

  .لمشروعا
اإلسرائيلية أن الرئيس األميركي، باراك أوباما، يواجه صعوبات فـي دفـع            » هآرتس«وذكرت صحيفة   

 "إسـرائيل "ـموازنة العام القادم في الكونغرس، األمر الذي يعني أن المعونة األميركية التي خصصت ل             
  .ستؤجل لبضعة أشهر» القبة الحديدية«لتطوير وشراء منظومة 

ب األميركي قد صدق، في شهر أيار الماضي، على قرار الـرئيس األميركـي بمـنح                وكان مجلس النوا  
ـ      ماليين دوالر، يفترض أن تستخدم لشراء بطاريات أخرى وعـدد           205إسرائيل مساعدة خاصة تقدر ب

  .كبير نسبياً من الصواريخ االعتراضية
فاته مع الجمهوريين حول عـدة     ولفتت الصحيفة إلى أن أوباما لديه مشاكل في تمرير الموازنة بسبب خال           

قضايا، وجراء ذلك وقَّع أوباما مرسوماً يمدّد العمل بالموازنة الحالية، إلى شهر آذار من العـام المقبـل،                  
  . من موازنة العام الحالي1/12تُصرف بموجبه موازنة شهرية تقدر بـ

زنة األميركية، إذ لـم تتخـذ       ال تقتصر على الموا   » القبة الحديدية «لكن المصاعب التي تواجه منظومة،      
ونتيجة لذلك، فـإن عـدم      . الحكومة اإلسرائيلية حتى اآلن قراراً برصد موازنة لشراء بطاريات إضافية         

، أنه ال وجود لخطة أو جدول زمني مقدر         »هآرتس«وجود موازنة أميركية أو إسرائيلية، يعني، بحسب        
  . إلنتاج بطاريات إضافية وشرائها

27/12/2010، خبار، بيروتاأل  
  

   للندن عن جوازات السفر المزورة في اغتيال المبحوحسيعتذر الموساد: تلغرافال .58
البريطانية عن مصادر في اجهزة االستخبارات الخارجية االسرائيلية        » ذي تلغراف «نقلت صحيفة   : لندن

ـ  » موساد«قولها ان رئيس   » موساد« ة اسـتخدام  الجديد تامير فريدو سيقدم اعتذاراً لبريطانيا علـى خلفي
  .جوازات سفر بريطانية في عملية اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في دبي

وأضافت الصحيفة ان فريدو سيلتقي الشهر المقبل وزير الخارجية البريطاني وليام هاغ، ووزيرة الداخلية              
انية في عملية اغتيـال  على استخدام جوازات سفر بريط » موساد«تريزا ماي، وسينقل اليهما اعتذاراً من       

  .المبحوح، وفي الوقت نفسه، سيتعهد لهما عدم تكرار هذا العمل
وأضافت ان فريدو الذي باشر مهماته بداية الشهر خلفاً لمئير دغان، ابدى معارضته استخدام جـوازات                

 ان  وتابعـت . سفر مزورة، مشيراً إلى ان داغان يتحمل المسؤولية في استخدام جوازات السفر المزورة            
 االسرائيلية في أعقاب نتائج     -زمة التي شهدتها العالقات البريطانية      محاوالت فريدو تهدف الى إنهاء األ     
  . على تزوير جوازات سفر بريطانية"سرائيلإ"التحقيق البريطانية التي اكدت إقدام 

  27/12/2010، الحياة، لندن
  

   مع غزةيتضامنون باريس متظاهر في 200 .59
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حياء الذكرى الثانية للعدوان االسرائيلي     تجمع نحو مئتي شخص أمس في باريس إل       ):  ف ب  أ( –باريس  
ودان المتظاهرون  . سطول مساعدات جديد لكسر الحصار االسرائيلي     أرسال  إعلى قطاع غزة ، واعالن      

علـى  " الرصاص المـصبوب "، عشية الذكرى الثانية للعدوان االسرائيلي " افالت اسرائيل من اي عقاب  "
  .قطاع غزة

  27/12/2010، الدستور، عّمان
  

  2010في % 30 وحصتها شرق األوسط للودائع في الاستقطاباًمصارف لبنان األكثر  .60
 بما يقارب 2009 مقارنة مع العام 2010على الرغم من تراجع حركة الرساميل الوافدة خالل العام 

 ملياراً للفترة ذاتها من 16,5 حوالي مقابل أكتوبر/  مليار دوالر حتى نهاية تشرين األول13,9 ( 15%
، فإن القطاع الخاص اللبناني وخصوصاً القطاع المصرفي استطاع أن يضطلع بأكثر من )2009العام 

كما استطاع القطاع المصرفي أن يكون في المرتبة الرابعة في .  من حجم النمو االقتصادي80%
 من الودائع %30تحوذ على أكثر من  من حيث حجم الودائع المصرفية، وان يس)الشرق األوسط(المنطقة

  ). مليارا25ً حوالي مليارات دوالر من أصل 8 حوالي(الوافدة إلى المنطقة 
 وهو %80 إلى 79في األمر أن االقتصاد اللبناني أظهر انه اقتصاد القطاع الخاص بنسبة للنظر الالفت 

 كان الحديث عن القطاع الخاص، وإذا. الحجم الذي يشكله القطاع الخاص من الطلب اإلجمالي في البلد
فالقطاع المصرفي يأتي في الطليعة من حيث المساهمة في النشاط االقتصادي باتجاه القطاعين العام 

  .  تقريباً من الودائع%60والخاص حيث توظف نسبة 
  27/12/2010السفير، بيروت، 

  
  في مزايا االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية .61

   عماد جاد . د
 كلمة أمام مركز سابان      , زيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون في العاشر من ديسمبر الجاري         ألقت و 

 أعلنت فيها توقف اإلدارة األمريكية عن المطالبة بتجميد البناء في المـستوطنات              , التابع لمعهد بروكينجز  
  . اليهودية

دها لتحقيـق الـسالم فـي الـشرق         وشددت في نفس الوقت علي عدم تخلي اإلدارة األمريكية عن جهو          
 واضافت أن اإلدارة األمريكية سوف تركز جهودها علي رعاية مفاوضات غير مباشرة يتم فيها                . األوسط

 وأعلنـت أن المبعـوث       .  واألمـن   ,  المياه  ,  الالجئين  ,  القدس  , بحث كل القضايا الجوهرية للصراع الحدود     
ل سوف يـزور المنطقـة ويلتقـي المـسئولين الفلـسطينيين            األمريكي للمنطقة السيناتور جورج ميتشي    

   . واإلسرائيليين من أجل االستماع منهم مباشرة إلي مواقفهم بشأن هذه القضايا
 وكانت هناك أكثـر      ,  كما أنها بدأت تختلف بمرور الوقت       , تباينت ردود الفعل علي هذا التوجه األمريكي      
 فرد الفعل األولـي مـن        ,  لسان وزيرة الخارجية األمريكية    من قراءة داخل الطرف الواحد لما ورد علي       

جانب الحكومة اإلسرائيلية كان الترحيب بإعالن وزيرة الخارجية األمريكية أن واشنطن أوقفت جهودهـا   
 وهناك من اعتبر اإلعالن      , الرامية إلي إقناع الحكومة اإلسرائيلية بتجميد البناء في المستوطنات اليهودية         

ر لحكومة نتنياهو السيما وأن كلينتون وجهت انتقادا مباشرا لقـرار البرازيـل واألرجنتـين               بمثابة نص 
 ولكن بمرور الوقـت      1967. االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود ما قبل الخامس من يونيو          
ر اإلسـرائيلي كـان      فالتقدي  , ظهرت قراءة إسرائيلية مغايرة بدأت مع إيفاد السيناتور ميتشيل إلي المنطقة          

 ولكن إيفاد ميتـشيل      , تراجع االهتمام األمريكي بملف الشرق األوسط لحساب ملفات أخري داخلية ودولية          
 وقد دفـع هـذا       . عني بالنسبة لهم إصرار اإلدارة األمريكية علي مواصلة جهودها إلدارة عملية التسوية           

 ووضعوا خطوطا عـدة أسـفل فقـرات          , كلينتونالتوجه دوائر إسرائيلية إلعادة قراءة ما ورد في كلمة          



  

  

 
 

  

            38 ص                                     2007:         العدد       27/12/2010 اإلثنين :التاريخ

 منها أن وزيرة الخارجية األمريكية أثنت علي الجهود التي يقوم بها             , وردت في الخطاب أثارت مخاوفهم    
 ومنهـا    ,  في حين لم تذكر اسم نتنيـاهو        ,  ورئيس وزرائه سالم فياض     , الرئيس الفلسطيني محمود عباس   
 وإشارتها إلي    , أن اإلدارة سوف تسهم في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية        أيضا تأكيد الوزيرة األمريكية     

ضرورة إنهاء االحتالل بالقول ينبغي أن يبلغ القادة الفلسطينيون مرحلة يـستطيعون فيهـا أن يظهـروا                 
لشعبهم أن االحتالل اإلسرائيلي قد انتهي وهناك من رأي في هذه اإلشارة ما يفيد رفضا أمريكيا ضـمنيا                  

 ايضا الدعوة التـي      . طلب إسرائيلي باستمرار سيطرة الجيش علي غور األردن في ظل أي اتفاق سالم            لم
 واالجتماع معهـا     , وجهتها وزيرة الخارجية األمريكية لزعيمة المعارضة اإلسرائيلية تسيبي ليفني للقائها         

جتماع فـي إطـار تجنـب        ووضع هذا اال    , ألكثر من ساعة ألول مرة منذ تولي نتنياهو رئاسة الحكومة         
 إضافة إلي ما ذكرته مصادر إسرائيلية من وجود حالة من الغضب             , اإلشادة بنتنياهو أو مجرد ذكر اسمه     

 وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك الـذي تتهمـه واشـنطن             , األمريكي الشديد من زعيم حزب العمل     
 ومن ثم قوله بأن نتنياهو جاد فـي          ,1996 يناهوبخداعها ألنه أكد لها أن نتنياهو تغير وأنه يختلف عن نت          

 وقد أدي هذا الغضب األمريكي من وزير الدفاع اإلسرائيلي إلي دفـع              , التوجه نحو تسوية سياسية حقيقية    
 كما هدد أحد أبرز قادة       , األخير للقول بأن التسوية السياسية تنهض علي أساس حل الدولتين وتقسيم القدس           

 بخروج الحزب من الحكومة فـي        , لتجارة والصناعة اإلسرائيلي بنيامين بن أليعازر      وزير ا   , حزب العمل 
   . حال جمود المفاوضات بسبب تصلب موقف الحكومة اإلسرائيلية

 والعمـل    , في المقابل اتسمت القراءة الفلسطينية والعربية للتوجه األمريكي الجديد بقدر أكبر من الواقعية            
 فمن ناحية شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس علـي أنـه ال              ,  هذه األفكار  علي االشتباك اإليجابي مع   

 ثم التنفيذية    ,  كما عقد اجتماعا للجنة المركزية لحركة فتح        , تفاوض في ظل مواصلة البناء في المستوطنات      
لرباعيـة   دعوة اللجنة ا  , لمنظمة التحرير خلص إلي الدعوة لتحرك دولي واسع لضمان إنقاذ عملية السالم           

 وطالـب الجانـب الفلـسطيني        . الجتماع عاجل لوضع األسس الكفيلة بإطالق علمية السالم من جديـد          
بضمانات جدية ألية عملية سالم قادمة تتمثل في توفير األسس التي تم التأكيد عليها وهي وقـف شـامل                   

اضي الفلـسطينية التـي      توفير مرجعية سياسية واضحة تشمل باألساس إنهاء االحتالل لألر          , لالستيطان
 ووجود قوة دولية ثالثة علـي        ,  وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية       ,1967 احتلت في يونيو  

 وحل جميع قضايا الوضع النهائي وخاصة قضية الالجئين وفق قـرارات الـشرعية               , الحدود الفلسطينية 
   . الدوليةب

عربية إلي االنعقاد األربعاء للنظر في الموقف والتباحث حـول  في نفس الوقت تمت دعوة لجنة المتابعة ال     
   . السبل التي يمكن طرقها في الفترة القادمة بعد التغير في الموقف األمريكي

ويبدو واضحا أن اإلدارة األمريكية قررت التخلي عن جهود وقف البناء في المستوطنات كشرط مـسبق                
 يتعامل مع أوباما علي أنه بـات أضـعف           , لي موقف إسرائيلي   نزوال ع   , الستئناف المفاوضات المباشرة  

 وتراجع غالبيته    ,  أي بعد فقدان الغالبية في مجلس النواب        , كثيرا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس     
 كما أن إدارة أوباما واجهت تحديا إسرائيليا يقول أن ما تطرحه من وقف البناء فـي                  . في مجلس الشيوخ  

 ومن ثـم علـي       , طنات لم يسبق أن كان شرطا فلسطينيا في كافة المفاوضات التي دارت من قبل             المتستو
 وبدا واضحا أن الحكومة اإلسرائيلية كانت ترمي مـن           . اإلدارة األمريكية التوقف عن طرح هذا الشرط      

 ثقة الجانب العربـي      وإفقاده  ,  ضرب مصداقية أوباما وإدارته     , وراء إقرار اإلدارة األمريكية بهذا المطلب     
  ,  فالتقدير اإلسرائيلي هو أن خطابات أوباما أحدثت ثورة توقعات لدي الجانب الفلسطيني والعربـي               , تماما

 وأنـه مـا دام هنـاك رهـان           , وأن هذه التوقعات باتت تمثل عائقا أمام تمرير صيغة إسرائيلية للتسوية          
   . ير في مفاوضات للتسوية السياسية فلن يكون ممكنا الس , فلسطيني وعربي علي أوباما

من هنا تعاملت الحكومة اإلسرائيلية مع إعالن اإلدارة األمريكية عن وقف جهودها لتجميد البنـاء فـي                 
 فـي المقابـل بـدت اإلدارة         . المستوطنات علي أنه الخطوة األولي في معركتها لضرب مصداقية أوباما         
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لدي الجانبين الفلسطيني والعربي لـذلك جـاءت اإلشـادة          األمريكية حريصة علي عدم فقدان المصداقية       
   .  ومواصلة رعاية المفاوضات ,  والتعهد بمواصلة تمويل بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية , بعباس وفياض

 ومن ثم لم يصدر عنه رد فعل متـسرع و            , وبدا واضحا أيضا أن الجانب الفلسطيني أدرك أبعاد المعادلة        
 أعاد التأكيـد علـي       ,  لجنة المتابعة العربية لتقديم الغطاء الالزم للموقف الفلسطيني        فضل التريث و دعوة   

 واإلشارة إلي البدائل األخري التـي يملكهـا الجانـب الفلـسطيني      , صيغة ال تفاوض في ظل االستيطان     
 كما   ,1967 وتحديدا بديل طلب االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود ما قبل الخامس من يونيو             

 لذلك جاءت التوصية من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير           , جاء في االعتراف البرازيلي ثم األرجنتيني     
بإيفاد مبعوثين إلي جميع الدول األعضاء في مجلس األمن الدولي لطلب االعتراف بدولة فلسطينية علـي                

توجه الفلسطيني والعربي في الفترة القادمـة        ويبدو واضحا أن ال     1967. حدود ما قبل الخامس من يونيو     
 أي اسـتمرار     , سوف يعتمد علي عدم المبادرة بالخروج علي معادلة المفاوضات كما تطالـب واشـنطن             

 وترك األخيرة تبذل الجهود كما       ,  حتي ال تتعرض لالنتقاد من الواليات المتحدة        , الرهان علي المفاوضات  
 وفي نفس الوقت التركيز علي قضية الحـصول   ,  الحكومة اإلسرائيلية  وتصل إلي طريق مسدود مع      , تريد

 فالمؤكد أن عدم خروج السلطة الوطنيـة         , علي اعتراف بالدولة الفلسطينية من أكبر عدد من دول العالم         
 وكشف مواقف الحكومة اإلسرائيلية وجعل واشنطن تصل إلـي           - علي المفاوضات غير الموجودة أصال    

 سيؤدي إلي إضـعاف الحجـج        , ومة اإلسرائيلية هي التي تقف عقبة في وجه المفاوضات        قناعة بأن الحك  
الرافضة لالعتراف بالدولة الفلسطينية علي النحو الجاري اآلن مع دول االتحاد األوربي التي تفكر فـي                
صيغة للتعاطي مع عملية التسوية تصل إلي االعتراف الجماعي بالدولة الفلسطينية فـي حـال وصـول                 

   .  إلي طريق مسدود ,  في غضون عام , لمفاوضاتا
  واشنطن  , من هنا يبدو مهما للجانب العربي والفلسطيني أن يصل إلي تفاهمات محددة مع اللجنة الرباعية              

 حتي   , واالتحاد األوروبي تحديدا  مؤداها الوصول إلي الدولة الفلسطينية في غضون عام علي أكثر تقدير              
 وينطوي هذا    , واء عن طريق المفاوضات أو عبر االعتراف الدولي الجماعي بهذه الدولة           س  , نوفمبر القادم 

 مع تعهد فلسطيني وعربي بعـدم   , التوجه علي إعطاء واشنطن مدة عام تحاول استئناف التسوية كما تريد   
اسية  الشرط الوحيد هو في حال فشل واشنطن في التوصل إلي تسوية سي             , الخروج علي هذه المفاوضات   

 يفتح الطريق أمام االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة سواء عبر قرارات فردية             , في غضون عام واحد   
 ويمكن بذل جهود مع الدول األقرب إلـي وجهـة            , وجماعية أو من خالل قرار من مجلس األمن الدولي        

  , لدولة الفلسطينية في أقرب وقـت      لدفعها إلي االعتراف با     )  علي غرار البرازيل واألرجنتين     ( النظر هذه 
 يمثل خطوة علي طريق دفع       ,1967 فكل اعتراف بالدولة الفلسطينية علي حدود ما قبل الخامس من يونيو          

واشنطن إلي تسريع جهود التسوية أو يضع مزيدا من القيود عليها لعـدم عرقلـة االعتـراف بالدولـة                   
 فلسطينية مستقلة علي حـدود مـا قبـل الخـامس مـن               المؤكد أن االعتراف الدولي بدولة      . الفلسطينية

 فاالعتراف العالمي    ,  خطوة متقدمة حتي علي الوصول إلي هذه الدولة عن طريق المفاوضات            1967 يونيو
 وأول هـذه التغيـرات     , بالدولة سيغير جذريا من أساس التفاوض ويحدث نقلة نوعية في التعاطي معهـا            

عتبارها قضية احتالل تقليدي مطلوب تصفيته علي قاعدة عدم جـواز           تتمثل في إعادة تعريف القضية با     
 مع عدم شرعية كل ما قامت به إسرائيل من تغييـرات فـي البنيـة                 , اكتساب األرض عن طريق القوة    

 تحتل   , الجغرافية والديموجرافية االستيطان والضم فضال عن أن المفاوضات ستجري بعد ذلك بين دولتين            
 باختصار ينبغي أن يستند التحرك الفلسطيني والعربي في الفترة القادمة            . ولة األخري إحداهما أراضي الد  

  , علي التوصل إلي تفاهم مع الدول الكبري علي منح من يريد التوسط ورعاية المفاوضات عامـا كـامال      
 عـن طريـق     بشرط أن تتعهد بعدم عرقلة إعالن الدولة المستقلة إذا ما انتهي العام دون قيام هذه الدولة               

   . المفاوضات
  27/12/2010، األهرام، القاهرة
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  سنتان سيئتان ألوباما .62
  جون بولتون

مرت على الرئيس أوباما سنتان سيئتان في الشرق األوسط مما يعني أن أصدقاء أميركا وحلفاءها عرفوا                
نان سـيئتين علـى     وتشير التوقعات إلى أن السنتين المقبلتين ستكو      . بدورهم ولسوء الحظ سنتين سيئتين    

وتكبدت الواليات المتحدة ثمناً باهظاً جراء انعدام خبرة أوبامـا          . غرار اللتين سبقتهما أو أكثر سوءاً ربما      
فـإليكم نظـرة عـن      . وسذاجته وانعدام كفاءته االستراتيجية في مجموعة المشاكل التي تواجهها المنطقة         

  .بعض المسائل األساسية
رائيل والفلسطينيين إلى مستوى متدنٍ خالل سنتين وذلك بسبب إخفاق جهود           تراجعت العالقات بين إس   . 1

ومن خـالل   . أوباما الواضح في ممارسة الضغوطات على إسرائيل لحملها على تقديم تنازالت جوهرية           
محاولته إجبار إسرائيل على االمتثال للشرط المسبق الذي طرحه محمود عباس الستئناف المفاوضات أال              

اء المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية وإخفاقه في تحقيق ذلك، تسبب أوباما ببـروز              وهو وقف بن  
فقد أخفق في استمالة إسرائيل إال أنه قوض سلطة عباس من خـالل رفـع               . أسوأ العوالم على اإلطالق   

  .التوقعات ومن ثم اإلخفاق في تحقيق األهداف التي وضعها
طينية بسلطة وبشرعية جراء االنتخابات الحرة والنزيهة وال أمـل لـديها            بالتالي، ال تحظى السلطة الفلس    

فأنا أتمنى لها حظاً موفقاً فـي       . فلسطينية» قيام دولة «سوى مبادرة عقيمة تقوم بها األمم المتحدة إلعالن         
ولو أنه لم يقم بـأي شـيء        . يعمل أوباما في بيئة معقّدة ومضطربة وخطرة وقد جعلها أكثر سوءاً          . ذلك

. واكتفى باعتماد سياسة اإلهمال الحميد، لتم إحراز تقدم بين الـسلطة الفلـسطينية وحكومـة نتانيـاهو                
والمجموعـات  » اإلخوان المسلمون «وروابطها بجماعة   » حماس«ولسخرية القدر، يفرض تطرف حركة      

  .المتشددة األخرى خطر زعزعة االستقرار في األراضي العربية أكثر منه في إسرائيل
فدفع . وعلى خطّ موازٍ، ساهم أوباما في جعل التهديد الذي تفرضه أسلحة إيران النووية أكثر خطورة              . 2

اعتقاده الساذج بإمكان إقناع طهران بعدم المضي قدماً في برنامجها النووي الواليات المتحدة وأصدقاءها              
  .نةفي المنطقة، اإلسرائيليين والعرب على حد سواء، إلى إضاعة وقت وفرص ثمي

وخالل السنتين الماضيتين، استمرت إيران في إحراز تقدم باتجاه هدفها الذي وضعته نصب عينيها على               
مدى عشرين سنة والقاضي بحيازة أسلحة نووية مع العلم أنها لم تتأثر كثيراً بالعقوبات االقتصادية التـي                 

  .فُرضت عليها جراء ذلك
حتواء إيران نووية وردعها تماماً كما تعاملت مـع الخطـر           ويبدو أن موقف إدارة أوباما البديل يقضي با       

إال أن هذا االعتقاد خاطئ بما أن زعمـاء         . النووي الذي فرضه االتحاد السوفياتي خالل الحرب الباردة       
إيران المتشددين ال ينظرون إلى الحياة البشرية بالطريقة نفسها التي كان ينظـر إليهـا الملحـدون فـي                   

ك، حتى لو نجحنا في ردع إيران فلن يقف الخطر النووي عند هذا الحد ال سيما أن                فضالً عن ذل  . موسكو
المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا وبلدان أخرى ستسعى حتماً إلى حيازة األسلحة النوويـة حـين                

 قد تحظى بالتالي عشرات البلدان في الشرق األوسط بترسانات نووية، ما يعد وصـفة             . تحظى بها إيران  
  .الندالع معركة نووية في المنطقة

فضالً عن ذلك، لم تبذل إدارة أوباما أي جهد من أجل الحد من دعم إيران لإلرهاب في المنطقة وفي                   . 3
ويبدو أن الرئيس ال ينوي انتقاد الزعماء اإليرانيين خشية من أن يتم            . أنحاء أخرى وذلك لألسباب نفسها    

 هذا األمر مستغرباً بما أن أبرز نقّاد إيران موجودون في بلدان إسـالمية              ويعتبر. اعتباره معاٍد للمسلمين  
وإلزالة الشكوك حول هذا الموضوع، يجب قراءة البرقيات التابعة لـوزارة الخارجيـة التـي               . مجاورة

  .»ويكيليكس«نشرها موقع 
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الذخائر واالستمرار في   في لبنان بالكامل وتزويده ب    » حزب اهللا «دفع جمود أوباما إيران إلى إعادة تسليح        
كما تساعد إيران اإلرهابيين في العـراق وأفغانـستان         . في قطاع غزة وتمويلها   » حماس«تسليح حركة   

وقريباً سيبدأ مـدعي عـام      . الذين يسعون إلى قتل األميركيين فيما يبدو أن إدارة أوباما ال تحرك ساكناً            
ت االتهامية ضد األشخاص الذين اغتـالوا رئـيس         المحكمة الدولية في اغتيال الحريري بإصدار القرارا      

الوزراء اللبناني األسبق، وبات شبه مؤكد ذكر أسماء مسؤولين سوريين بـارزين وآخـرين تـابعين ل                 
» حزب اهللا « بين إسرائيل و     2006وقد تؤدي هذه القرارات االتهامية إلى تجدد حرب عام          . »حزب اهللا «

إال أن الرئيس أوباما يبدو غائباً دون إجازة عـن هـذا            .  المرة ومن المحتمل أن تشارك فيها سورية هذه      
  .الموضوع

أما في ما يتعلق بالعراق وأفغانستان، فتبدو إدارة أوباما عازمة علـى سـحب القـوات األميركيـة                  . 4
ومن خالل إنكار األوضاع االستراتيجية الحالية، قـد تـؤدي هـذه            . والتحالف وفق جدول زمني محدد    

لى زعزعة االستقرار في كال البلدين، األمر الذي من شأنه تعزيز تأثير إيران وإمكـان أن                االنسحابات إ 
سلطتهما في أفغانستان وتفرضـان خطـراً علـى الحكومـة           » القاعدة«وتنظيم  » طالبان«تستعيد حركة   

وفي حال وقعت باكستان ومخزون أسلحتها النوويـة فـي يـد المتطـرفين،              . الديموقراطية في باكستان  
  .زداد خطر اإلرهاب النووي في الشرق األوسط وفي أنحاء العالمفسي

و » العجرفـة «يتعين على األشخاص في الشرق األوسط الذين أملوا في انتخاب أوبامـا وفـي انتهـاء                 
وقد يكتشفوا أن ما يثير االستفزاز فعلياً فـي العـالم           . األميركية، إعادة النظر في ذلك اآلن     » اإلمبريالية«

إذ يساهم الضعف في تقوية خـصومنا ويحـبط عزيمـة           .  األميركية بل الضعف األميركي    ليس السلطة 
وفي هذا اإلطار، يعتبر أوباما أحد أكثر الرؤساء استفزازية فـي           . أصدقائنا وذلك ضد مصلحتنا الجماعية    

  .التاريخ األميركي
  27/12/2010، الحياة، لندن

  
  ..!أسلوب غزة في إعالن جدارتها بالحياة .63

  لزرونواف ا
اهل غزة ورفح وخانيونس وبيت حانون ودير البلح وبيت الهيا وعبسان الكبيرة والصغيرة وكل مخيمات               

والتضحيات الكبيرة المستمرة بغية دحر االحتالل      .. اللجوء في القطاع لم يعرفوا سوى الصمود والمقاومة       
  .واالستقالل

  .ضة والمقاومةوالذاكرة الوطنية الهل غزة ال تعي سوى االحتالل واالنتفا
فلوال االنتفاضـة   .. اعترف شارون وجنراالت االحتالل بهذه الحقيقة الكبيرة الصارخة رغما عن انوفهم          

ولوال نجاح اهل القطاع من اقصاه الى اقصاه بتحويل مشروع االحـتالل            .. والضربات المؤلمة للمقاومة  
مـشروع   "صورة غير مباشرة بأن     الى مشروع خاسر بالكامل، لما طأطأ شارون رأسه وهامته معترفا ب          

  ".وانه ال امل في ان يتحول اليهود الى غالبية في تلك المنطقة.. االستيطان فشل في غزة
ان غزة ليست واردة في اي خطـة        : "قال شارون في لقاء اجرته معه صحيفة يديعوت احرونوت العبرية         

  ".اسرائيلية ولم نخطط ابدا للبقاء فيها
، بينما تمنى اسحق رابـين      1948مؤسس دولتهم يخشى من اجتياح القطاع عام        وكان ديفيد بن غوريون     

، يـصل   "إلسرائيليين"فقطاع غزة يشكل كابوسا ل    " ،  "غزة وقد ابتلعها البحر   "ان يستفيق ذات صباح ليرى    
  ".اذهب الى الجحيم"عندما يريدون القول ) أي اذهب الى غزة" (ليخ لغزة"الى حد انهم يقولون بالعبرية 

نقـل  "اإلسرائيلية األولى أطلق كـذلك فكـرة        -غوريون الذي رفض غزو غزة خالل الحرب العربية       بن  
  ...!.، لكن هذه الخطة لم يكتب لها النجاح"اإلشراف على قطاع غزة من مصر الى األردن
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الوحيد الذي كان رفض التخلي عن القطاع هو رئيس  الوزراء مناحيم بـيغن              "ويقول الباحث عكيفا الدار     
رافضا التخلي عن القطاع    " إسرائيل"الذي لم يدرك أن مسألة الالجئين ستتحول كابوسا ل        ) 1977-1983(

  ".لمصر، بغية إقامة مستوطنات جديدة فيها
 في مخيم جباليا لالجئين، وبعد شهر علـى         1987ديسمبر  /وقد اندلعت االنتفاضة األولى في كانون االول      

  ".  إسرائيل" بدأ إطالق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه 2000مبر ،سبت/اندالع االنتفاضة الثانية في أيلول
ان حربنا مع الفلسطينيين صعبة     : "رئيس اركان جيش االحتالل االسبق الجنرال موشيه يعلون اعلن قائال         

  ".ومعقدة وليس فيها ضربة قاضية
خطيط االستراتيجي فـي    رئيس وحدة الت  " فك االرتباط "احد اآلباء المؤسسين ل     " عيبال جلعادي "الجنرال  

شعبة التخطيط في االركان العسكرية االسرائيلية اعترف في لقاء صريح لـه مـع صـحيفة معـاريف                  
رغم كل القدرات االسرائيلية واالفضلية العسكرية علـى الفلـسطينيين بكـل            : "وبمنتهى الوضوح قائال  

  ".نتمكن من اخضاع الفلسطينيينرغم كل ذلك لم .. المقاييس والقدرات االقتصادية والسياسية والدولية
 فـي اعقـاب     – 1988ان شارون كان قد اقترح االنسحاب من غزة عـام           "النقاب عن   " جلعاد"ويكشف  

 في اعقاب تفاقم الوضع االسرائيلي في كل        -1992 ثم عاد وطرح الفكرة نفسها عام        –االنتفاضة االولى   
 ان الوقت قد حان لالنـسحاب       – 2000/انية في اعقاب االنتفاضة الث    – واخيرا رأى شارون     –المجاالت  
  ".من غزة

يكثف هذه المعطيات واالعترافات االسرائيلية بفعل صمود       " عوزي بنزيمان "الكاتب االسرائيلي المعروف    
ان الجولـة   : "قائال" نعتذر عن الهزيمة  "ومقاومة اهل غزة في مقالة نشرتها صحيفة هآرتس تحت عنوان           

 كوت الوعي الفلسطيني بفكرة االنتصار ودفعت االسرائييلين الـى          –هات   المواج –االخيرة في الصراع    
لالنتفاضة الفلسطينية المسلحة تأثير حقيقـي علـى        : "وبكلمات اخرى .. ادراك قصور قوتهم ومحدوديتها   

قرار االنسحاب، وبينما يصر القادة االسرائيليون على االدعـاء بـأن اسـرائيل قـد انتـصرت علـى                   
فحـرب  : فكل المساحيق لن تغطـي نـدوب الواقـع   .. ن الحقائق تشير الى عكس ذلك   الفلسطينيين، اال ا  

العصابات الفلسطينية تدفع اسرائيل الى جر ذيولها من كل قطاع غزة، والجيش االسرائيلي العظيم وباقي               
وقد توصلت اسـرائيل الـى هـذه النتيجـة          .. االذرع االمنية المتطورة لم ينجحوا في تركيع االنتفاضة       

  ..".مؤخرا
وليس اجدر من ان نستحضر في هذا السياق ما كان الراحل محمود درويش شاعر فلسطين والعرب قـد                  

غزة وروحها وصمودها وبطوالتها ومعنوياتها     "كثفه لنا عن غزة حينما كتب كان معبرا اعمق تعبير عن            
  :قائال" وجدارتها بالحياة

اتب في العواصم، إن غزة تحرر نفسها من        ليست لغزة خيول، وال طائرات، وال عصى سحرية، وال مك         "
صفاتنا ولغتنا، ومن غزاتها في وقت واحد، وحين نلتقي بها  ذات حلم  ربما لن تعرفنا، ألن غـزة مـن           
مواليد النار، ونحن من مواليد االنتظار، والبكاء على الديار، صحيح أن لغزة ظروفًا خاصـة، وتقاليـد                 

تريد طرد العدو مـن     "اومتها شعبية متالحمة، تعرف ماذا تريد       ثورية خاصة، ولكن سرها ليس لغزا، مق      
  ".ثيابها

لم تقبل وصاية أحد، ولم تعلق مصيرها على توقيع أحد، أو بصمة أحد، وال يهمها كثيرا أن نعرف اسمها                   
وصورتها وفصاحتها، لم تصدق أنها مادة إعالمية، لم تتأهب لعدسات التصوير ولـم تـضع معجـون                 

  .جههااالبتسام على و
قد ينتصر األعداء على غزة، وقد ينتصر البحر الهائج على جزيرة، قد يقطعـون كـل أشـجارها، قـد                    

قد يزرعون الدبابات في أحشاء أطفالها ونسائها، وقد يرمون في البحر أو الرمـل أو               .. يكسرون عظامها 
  .نعم وستستمر في االنفجار: الدم، ولكنها لن تكرر األكاذيب ولن تقول للغزاة

  ". هو موت، وال هو انتحار، ولكنه أسلوب غزة في إعالن جدارتها بالحياةال
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  :فالحقيقة الكبيرة الصارخة في عمق هذا المشهد اذن
  ..وعلى ارض غزة..اندحار اسرائيلي امام عظمة الصمود والمقاومة هناك لدى اهل غزة

اد المدن والمخيمات والقرى    بل يحق لكل بيت غزاوي على امتد      .. يحق لشوارع وازقة واحياء غزة     -لذلك
والبلدات هناك على امتداد القطاع ان تعيش مخاض وملحمة التصدي والصمود  في مواجهة اعتى آلـة                 

  ..عسكرية في المنطقة، برغم حجم التضحيات والمعاناة المتصلة على مدى سنوات االحتالل
  ..بل في كل بيت غزاوي.. فهناك في كل شارع وزقاق وحي

  ..عن التضحيات والشهداء والجرحى والمعتقلينالف قصة وقصة 
  ..وعن االجتياحات والتجريفات وعمليات الهدم والتدمير

  ..وكذلك عن خيام االلم والمعاناة والصبر
  ..وكذلك عن البطوالت الفردية والجماعية

  ..!1967/وعن المالحم التي يسطرها اهل غزة منذ احتاللها عام
  27/12/2010، المستقبل العربي

   
   المسكوبالرصاصعامان على  .64

  شاي فوغلمان
اليوم بعد عامين يبدو أن فعل ابتداء الرصاص المسكوب بالغ األهمية لفهم العملية بأسرها، وبقـدر مـا                  

فقد بدأت العملية بـإطالق مـن الجـو لخمـسة           . أيضا، فهم شخصية الجيش اإلسرائيلي منذ ذلك الوقت       
. ، وهي مجمع سلطوي في قلب مدينة غزة       »نة عرفات مدي«صواريخ نحو استعراض لرجال الشرطة في       

سيارات إسعاف تهرع عبر بوابات المقر لتمـر        . وتظهر أشرطة الفيديو عن ذاك المشهد صوراً استثنائية       
أفـراد طـواقم    . عن مصابين بجروح بسيطة لتصل إلى قلب االستعراض حيث امتألت المنطقة بالجثث           

بدا أنهم يتركون المـصابين     . ن بين المصابين الصارخين   اإلسعاف بدوا مصدومين وعاجزين، يتراكضو    
وشوهد رجال الشرطة والمـدنيون يحملـون بـسياراتهم         . بشدة وينظرون باهتمام نحو من يمكن إنقاذهم      

الخاصة ما أمكن من المصابين والجثامين حيث تحولت أبواب اقتلعت من أماكنها في البيوت المجـاورة                
  . إلى نقاالت لحمل الجرحى

 مـن   28 شرطياً و  48ماً لقي مصرعهم في إطالق الصواريخ الثالثة األولى على العرض العسكري            عمو
 89وباإلجمال لقي مصرعهم    . صاروخين آخرين أطلقا على مجموعة الضباط التي كانت تراقب العرض         

اضـي  والحقاً وجدت لجنة التحقيق برئاسة الق     . من رجال الشرطة بينهم توفيق جبر قائد الشرطة المحلية        
ريتشارد غولدستون في المكان حفرتين أخريين تدالن على صاروخين وقعا على منطقـة فارغـة ولـم                 

وبموجب المعطيات المخبرية قررت اللجنة أن الصواريخ التي أطلقت هي من النوع الموجه             . يصيبا أحداً 
جهـه وفـق    ومن يطلق الـصاروخ يو    . يدوياً من طراز سبايك وهو من صنع شركة رفائيل اإلسرائيلية         

  . صورة تصل إليه من كاميرا موضوعة في مقدمته
  من قتل التهدئة 

من أجل فهم التصعيد الذي حدا بإسرائيل التخاذ القرار حول عملية عسكرية في قطاع غـزة، وأيـضاً                   
، أي إلى ما قبل     2008بشكل غير مباشر تحديد صورة بدئها، ينبغي العودة إلى الرابع من تشرين الثاني              

في ذلك اليوم توغّل الجيش اإلسرائيلي في عمـق القطـاع           .  من بدء الرصاص المسكوب    شهر ونصف 
وفي عمليـة   . لتدمير نفق في القطاع األوسط، في أعقاب معلومات محددة عن التخطيط الختطاف جندي            

وكان هذا عملياً االنتهاك األول للتهدئة بعـد أربعـة          . تفجير النفق قتل ناشط من حماس وأصيب آخرون       
وبعد يوم من ذلك قصف الجيش اإلسرائيلي عن طريـق          .  ونصف من الهدوء النسبي في الجنوب      شهور
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وقادت هذه العملية إلى استئناف إطالق الصواريخ وقـذائف         . الجو سيارة تحمل خمسة من نشطاء حماس      
  . الهاون بشكل مكثف مما أدى فعلياً إلى انتهاء التهدئة

وكانـت  . عر اقتراب الجيش اإلسرائيلي من تنفيذ عملية واسعة       بعد انهيار وقف النار راجت في غزة مشا       
وفـي  . إسرائيل تعلن أنها لن تمر مرور الكرام على إطالق الصواريخ وقذائف الهاون على مستوطناتها             

.  كانون األول صارت المشاعر ملموسة بعد قرار الحكومة تنفيذ عملية عسكرية           21اجتماع الحكومة في    
 وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، أن كل ما تبقـى هـو انتظـار االسـتعدادات                في أعقاب القرار أعلنت   

  . العسكرية
. ورغم تهويالت قادة حماس كان جلياً لهم تخلفهم العسكري والعددي في مواجهـة الجـيش اإلسـرائيلي            

وبحسب أجهـزة  . وكانت تقديرات حماس، نتيجة الخبرة السابقة، أن إسرائيل ستشن عملية في ظلمة الليل   
المخابرات اإلسرائيلية، فإن وثائق ضبطت أشارت إلى أن حماس توقعت هجوماً برياً، يتطور في عـدة                

  . اتجاهات، بمصاحبة قصف جوي ومدفعي
تم التخطـيط لتوسـيع     : ووفقا لهذه التقديرات بنت حماس عقيدتها الدفاعية على عامل استنزاف مزدوج          

وبموازاة ذلك تكثيف منظومـة الـدفاع الراميـة         . اهاإطالق الصواريخ وقذائف الهاون وأيضاً زيادة مد      
وتحدثت تقديرات حماس عن أن     . لإلثقال على تقدم الجيش اإلسرائيلي وإيقاع إصابات كثيرة في صفوفه         

أسبوعين من القتال سيقودان إلى تكثيف الضغط الدولي أو الضغط الداخلي جراء الخسائر إليقاف إطالق               
  . ارد حماس أن يكون الهجوم اإلسرائيلي األساسي جوياًوكما يبدو لم يكن في و. النار

  التكتم على الوزراء 
قبل يومين من الهجوم نشرت وسائل اإلعالم أن المجلس الوزاري األمني المصغر سينتظر حتى صـباح                

بل أن وزير الدفاع إيهود باراك أمـر        . األحد لبحث موعد الرد اإلسرائيلي على تعاظم إطالق الصواريخ        
 شـاحنة أغذيـة     40 اليوم بفتح معبر رفح بعد أن كانت مغلقة ألكثر من أسبوعين وسمح بمرور               في ذلك 

  . وكانت هذه ضمن خطة التضليل. ومواد إنسانية
ويؤمن قادة من حماس بأن مصر شاركت في التضليل بإعالنها أنها تلقت من إسرائيل رسالة تفيـد بـأن      

التي أشارت إلـى    » ويكيليكس«بعض هؤالء حالياً تسريبات     ويستخدم  . العملية لن تنفذ في نهاية األسبوع     
ويشير . كالم إيهود باراك أمام أعضاء كونغرس حول محاولة إسرائيل تنسيق األمر مع مصر وأبو مازن              

  . قادة من حماس إلى أن عنصر مفاجأة إضافياً تمثل في قناعتهم بأن إسرائيل لن تبدأ عملية يوم السبت
 بشن الحرب على غزة اتخذ على يد كل من رئيس الحكومة إيهـود أولمـرت،                وفي كل حال فإن القرار    

ويشار إلى أن الوزراء لم يعلموا بموعد بـدء العمليـة وأن            . وزير الدفاع باراك ووزيرة الخارجية ليفني     
كما لم تعرض على الحكومة ال أهداف الحرب وال المواقع          . المجلس المصغر خول الثالثة باتخاذ القرار     

  . ستستهدفها الغاراتالتي 
  رجال الشرطة مدانون 

النظرية اإلسرائيلية الكامنة خلف قـصف      «في إسرائيل، إيتان برونر أن      » نيويورك تايمز «كتب مبعوث   
وأشار إلى أن   . »رب البيت فقد صوابه   : مقر للشرطة تتلخص بالقول الذي تردد هذا األسبوع في إسرائيل         

ويجد هذا القول تعزيزاً من شهادات قادة       . » يمكن السيطرة عليه   شيء يثير االنطباع عن مجنون ال     «ذلك  
، وهي عقيدة   »الصدمة والرعب «الجيش الذين قالوا إن الضربة االستهاللية، بمعانٍ كثيرة، تأثرت بعقيدة           

وتقضي هذه العقيدة بأن يستخدم الطرف المهاجم قوة نار كبيـرة           . أميركية تبلورت في العقدين األخيرين    
الل وقت قصير جداً بهدف غرس اإلحساس بالصدمة لدى الطرف الثاني األمر الـذي يـشل                ودقيقة وخ 

وقد تعلم قادة الجيش اإلسرائيلي تفاصيل هذه العقيدة من القادة األميركيين           . دوافعه على القتال أو المقاومة    
  . الذين خدموا في أفغانستان والعراق
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، بنـى الجـيش اإلسـرائيلي       »الصدمة والرعب «يدة  وكدرس من حرب لبنان الثانية، ولتجسيد أفضل لعق       
ولكن هـذه المـرة   «وفي الماضي كان لكل سالح بنك أهداف خاص،     . طوال عامين بنك أهداف مشتركاً    

  . »جرى العمل كله بشكل مركز
وقال العميد تسفي فوغل، وهو أحد الضباط الذين شاركوا في بلورة بنك األهداف ووضع خطـة النـار                  

خططت الفتتاح العملية بأهداف سوف تخلق، عـدا فعـل          «ية الرصاص المسكوب، إنه     لتدميرها في عمل  
فقد حددت األهداف التي ستؤثر على حماس، بما يزيد كثيراً عن البعـد             . المباغتة العسكرية، أثراً معنوياً   

ولقوته العسكرية مغزى هائـل     . إذ أن حماس تنظيم إرهابي يحاول خلق أجندة سياسية        . العسكري البحت 
واالفتراض هو أن هزيمة التنظيم بالمعنى العسكري، ستدفعه أيضاً إلى          . وتأثير كبير على القوة السياسية    

وكان واضحا أننا لن ننجح في القضاء على كل قيادة وكل راجمـات الـصواريخ               . خسارة قوته السياسية  
 أن نخلـق أثـراً      ولكنه كان مهماً  . وكل بنى ومخازن أسلحة حماس في الهجمات األولى عن طريق الجو          

  . »بوقوع أكبر ضرر ممكن
وشمل بنك األهداف األركاني المشترك، الذي استند إلى معلومات استخبارية بشرية وتكنولوجية جمعـت              
طوال عامين، على مئات البيوت والورش ومخازن السالح واألنفاق ومنشآت أخرى تابعة لحماس بينهـا               

وحسب مصادر في غزة فإنه بين حوالى مئة هـدف          . اسكل مراكز الشرطة في المدينة وكل مواقع حم       
 60وحتى نهاية الحرب كان قـد تـم قـصف           .  مركز شرطة  24ضربت في الضربة األولى كان هناك       

مركز شرطة بما أشار إلى الرسالة اإلسرائيلية الواضحة وهي أن كل مراكز الشرطة أهـداف للهجـوم،              
ف الشرطة سياسة مبدئية اتخـذت علـى أعلـى          لقد كان استهدا  . وكل رجال الشرطة هم هدف مشروع     

  . المستويات
  معلومات استخبارية 

وصبيحة السبت خـالل    . اتخذ القرار النهائي بالعملية يوم الجمعة في اجتماع المجلس الوزاري المصغر          
وفي اليوم نفسه تمـت     .  هدفاً في أنحاء القطاع    50أربع دقائق كانت عشرات الطائرات اإلسرائيلية تهاجم        

 فلسطينياً وأصيب حـوالى     225في ذلك اليوم قتل     .  هدفاً آخر  50وجة الثانية من الغارات واستهدفت      الم
750 .  

وما أملى  . تم بقصد اختيار استعراض الشرطة كهدف أول للهجوم       «وأشار ضابط رفيع المستوى إلى أنه       
. من األثـر المعنـوي    علينا هذا الفعل هو الحاجة ألن نحقق في هجوم يستمر ثالث دقائق الحد األقصى               

فاالستعراض نفسه، الدورة التي شارك رجال الشرطة فيهـا، كانـا عـديمي             . ليس جثث وإنما معنويات   
من ناحيتنا كانا مجرد فرصة للمساس بمن شاركوا فيها، وأنا أقصد أناساً محددين، الحقناهم بشكل               . القيمة

  . »شخصي
ستخبارية أشارت في حينه إلى رجـال شـرطة         ويكشف الضابط ألول مرة النقاب عن أن المعلومات اال        

شاركوا في االستعراض بوصفهم أهدافاً ذات أهمية مركزية، جراء نشاطهم الجاري في أجهزة األمن في               
إذ تنسب لرجال هذا الجهاز المسؤولية عن إحبـاط         . غزة، وليس جراء مشاركتهم في تلك الدورة تحديداً       

كان هناك، بين آخرين، رجال جهاز األمـن الـداخلي          «ه  ويضيف الضابط أن  . نشاطات عمالء إسرائيل  
كما كان هناك أيضا نـشطاء فـي جهـاز          . الذين عرضوا لخطر مباشر النشاطات االستخبارية في غزة       

األنفاق ممن عملوا كثيراً على تهريب أسلحة متطورة للقطاع ونشطاء في أذرع مختلفـة عملـوا لتنفيـذ                  
  . »عمليات جوهرية في المدى القريب

جرى » هآرتس« في ملحق    2009 كانون الثاني    23في مقالة أوري بالو ويوتام فلدمان التي نشرت في          و
واقتبـست المقالـة عـن مـصدر        . وصف السجال القانوني في الجيش حول طريقة بلورة بنك األهداف         

خريجـي  «مهاجمة موقع االستعراض تم من دون مصاعب، غير أن النية لـضرب             «عسكري قوله إن    
فرجال شعبة االستخبارات العسكرية كانوا مقتنعين بصدقية الهجوم، وضغطوا         . أثارت تساؤالت » الدورة
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أما ممثلة دائرة القانون الدولي في النيابة العسكرية فقد عارضت العملية فـي البدايـة،               . للمصادقة عليه 
  . »خشية تعارضها مع القانون الدولي

ل شهور ضغوطاً على النيابة إلى أن منحت ذات يوم          وتصف المقالة كيف مارست الجهات الميدانية طوا      
رجال الشرطة  » تجريم«استند  «: والتبرير الذي صاغته النيابة كان على هذا النحو       . تصديقاً على الخطة  

على وصف مكانتهم بأنهم قوة مقاومة في حال دخول إسرائيل للقطاع، وليس علـى أسـاس معلومـات                  
ونتيجة .  أن مجرد تنفيذ الهجوم غير وصف الضحايا المستهدفين        وهذا يعني . تفصيلية عن كل واحد منهم    

لذلك، وفق القانونيين، فإن وظيفة رجال الشرطة تغيرت من فارضي النظام المـدنيين إلـى مـشاركين                 
  . »محتملين في القتال، يمكن المساس بهم

لك الذي عرض في مقالـة      أوالها، ذ . وبعد عامين تقريباً يستند التبرير اإلسرائيلي حالياً على ثالث حجج         
ومن أجل تعزيـز    . بالو وفلدمان، ويرى أن هذه القوة ستغدو قوة عملياتية دفاعية ولذلك مشروع ضربها            

: 2008هذه الحجة يشيرون إلى خطاب إسماعيل هنية في حفل إنهاء دورة ضباط فـي تـشرين األول                  
ولكن لجنة غولدستون . »»فسهم مقاومة مظلة للمقاومة وهم أن   «بأنهم لن يطاردوا المقاومة ألنهم نوع من        «

رفضت هذه الحجة بسبب أن هؤالء وقت الهجوم لم يكونوا يشاركون في القتال ضد إسـرائيل وبالتـالي                  
  . يتمتعون بحصانة المدنيين

وتستند الحجة اإلسرائيلية الثانية على معلومات استخبارية وتصريحات علنية لقادة حماس تفيد بأن قـسماً               
وفي هذا السياق أشارت االستخبارات اإلسرائيلية      .  االستعراض ذوي طبيعة عسكرية بحتة     ممن كانوا في  

وبحسب االستخبارات فإن أفراد هـذه الوحـدات        . إلى القوة البحرية وقوة التدخل السريع والقوة التنفيذية       
ـ                 ن تدربوا على مر السنين على أعمال عسكرية مثل إطالق صواريخ، زرع عبوات واستخدام أنـواع م

ولكن استخدام هذه الحجة بعد تقرير غولدستون واجه مصاعب ألنه          . األسلحة ال شأن لها بالعمل الشرطي     
ويـشير تقريـر    . إذا كانت مبرراً لقتل من كانوا من أعضاء حماس فليس في ذلك ما يبرر قتل اآلخرين               

  . سلح أو عسكري شرطياً لم يكونوا البتة ضمن أي إطار م34غولدستون إلى اعتراف إسرائيل بوجود 
أما المبرر الثالث الذي تبلور بعد شهور عدة على العملية فخالصته تفيد بازدواجية دور الكثيرين ممـن                 

إذ أن هؤالء إضافة إلى خدمتهم في الشرطة المدنية كانوا أيضاً منخرطين في أطـر مقاتلـة فـي                   . قتلوا
ممن ينتمـون  » القبعة المزدوجة«تمري وتشير إسرائيل إلى هؤالء بصفتهم مع. حماس والجهاد اإلسالمي  

  . للشرطة المدنية، لكنهم في ماضيهم ممن شاركوا في عمليات ضد إسرائيل
  14/12/2010، هآرتس
  27/12/2010، السفير، بيروت
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  27/12/2010  عمان،الدستور،                  


