
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    

  
    

  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

  نتنياهو يقترح تسوية مؤقتة تستثني القدس والالجئين
   قرارا بشن حرب على غزة اتخذت "إسرائيل" بان أبلغتناجهات عربية : "سرايا القدس"

  تحاول الحؤول دون ذلك" إسرائيل" وبريطانيا تدرس رفع مستوى البعثة الفلسطينية :يديعوت
  واشنطن كذبت ودبي طلبت مساعدتها لمالحقة الجناة :وثائق ويكيليكس حول اغتيال المبحوح

  مليار متر مكعب سنويا5لى  إ"سرائيلإ"زيادة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي لـ 

 الحلــول االنتقاليــة: الــسلطة
جميع قضايا الحـل النهـائي      ل

  مرفوضة جملة وتفصيال
  

  5ص... 

 2008 28/12/2010الثالثاء 



  

  

 
 

  

            2 ص                                     2008:         العدد       28/12/2010 الثالثاء :التاريخ

    :السلطة
 5  نهاية سبتمبر المقبل السقف الزمني للوضع الحالي: عباس.2
 7  المصالحة لن تتم في ظل االعتقال السياسي: دويك.3
 7   الفصائل تهدف لتحقيق الشراكة السياسيةالمشاورات مع: مستشار هنية.4
 8  الشيء الوحيد غير الشرعي هو االحتالل: غسان الخطيب.5
 8  من مقراتها بعد عامين عن الحرب اإلسرائيلية% 50 تعيد بناء  في غزة الداخلية.6
 9  ترفض المشاركة بحكومة جديدة لحماس" فدا".7
 9  النواب اإلسالميون يستنكرون التضييق على وسائل اإلعالم: رام اهللا.8

 9  تيسير خالد يحذر من عدوان إسرائيلي جديد على قطاع غزة.9
 10  تطالب الحكومة اإلسرائيلية بإدانة تصريحات ليبرمان" هللالخارجية في رام ا".10
 10  غزة تحيي الذكرى الثانية للحرب وسط مخاوف من عدوان إسرائيلي جديد.11
 11   وأطماعها" إسرائيل"بالوحدة يمكن تفويت الفرصة على مؤامرات : الزعنون.12
 11   مليون دوالر أمريكي11,9فياض يوقع اتفاقية منحة مع الحكومة اليابانية بقيمة  .13
 11   مليون يورو68دعم فرنسي للسلطة بـ.14
    

    :المقاومة
 11   وحماس تناقش التصعيد..فصائل المقاومة في غزة تؤكد استعدادها لصد أي عدوان.15
 12  اتصاالت لتحديد موعد ومكان جديدينو.. تأجيل اللقاء بين فتح وحماس.16
 13   وحماس مستمرة في إدارة غزة ..الفصائل اعتذرت عن المشاركة في الحكومة: برهوم.17
 13  ء االنتخابات الرئاسية والتشريعية مطلب فتحاوي ثابت لتجديد هياكل السلطةجرا: فتح.18
 13  بالتقصير في العمل على المستوى الخارجي وفي غزة في رام اهللا شعث يتهم الحكومة.19
 14  وتجاهل مطالبهقيادة فتح في غزة تتهم حكومة رام اهللا بتهميش القطاع .20
 15  تهديد السلطة لقيادات الحركة في الضفة باإلبعاد غير وطني وال أخالقي: حماس.21
 15  الوسيط األلماني في صفقة تبادل األسرى زار غزة قبل يومين:  فلسطينيةمصادر.22
 16  سلطة عباس تعتقل المئات من عناصر دحالن تمهيداً إلبعادهم إلى غزة": لفلسطينيالمركز ا".23
 17   قرارا بشن حرب على غزة اتخذت "إسرائيل" بان أبلغتناجهات عربية : "سرايا القدس".24
 17  ت القرار الظني مسعى لتحييد مخيمات لبنان عن تداعيا:علي بركة.25
 18   الحقوق االجتماعية للفلسطينيين  تناقشجبهة التحرير الفلسطينية: لبنان.26
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 18  نتنياهو يقترح تسوية مؤقتة تستثني القدس والالجئين.27
 19   أي نية لتوسيع رقعة الخالف معها"إسرائيل"ـركيا هي دولة مهمة وليس لت: باراك.28
 19  أعبر عن رأيي وال أتكلم باسم نتنياهو: ليبرمان.29
 20  غزةغير معني بتصعيد األوضاع في الجيش االسرائيلي : أشكنازي.30
 20  "إسرائيل"ـ بالنسبة لةغزة مشكل: فلنائي.31
 20  رهابية حسب القانون الدولي وتنتهك حقوق اإلنسانإحماس منظمة : عوفير جندلمان.32
 20  الحل الوحيد دولتان قد يكون بينهما اتحاد كونفيدرالي: برافرمان.33



  

  

 
 

  

            3 ص                                     2008:         العدد       28/12/2010 الثالثاء :التاريخ

 21  ال طريق لها وال سياسة وال رئيسالحكومة االسرائيلية : حزب كديما.34
 21    بسبب حريق الكرملالمستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية يرفض التحقيق مع نتنياهو.35
 22  الضرورية لترسيم الحدود تقدم لواشنطن شروطها األمنية "إسرائيل".36
 22       ال نية له لشن حرب برية على غزة اإلسرائيليالجيش: سرائيليإ عسكري مصدر.37
 23  الشرطة اإلسرائيلية تدهس مجندة خالل تدريب ظنا أنها فدائية فلسطينية.38
 23  الكثير من المهاجرين الروس ليسوا يهوداً ويرون بفلسطين مصدر رزق: ؤول إسرائيليمس.39
 23  جدار يفصل قبور اليهود السود عن بقية الموتى: معاريف.40
    

    :األرض، الشعب
 24  المستوطنون يجرفون عشرات الدونمات في سلفيت.41
 24  مواجهات في سلوان وجريح في بيت أمر.42
 24  ثنيناإل  فلسطينيين في الضفة الغربية فجر يومعشرةاالحتالل يعتقل .43
 24  "أوهليكدار"ينيين في تحذّر من تداعيات اإلهمال الطبي بحق األسرى الفلسط" مانديال"مؤسسة .44
 25  من المعتقلين الفلسطينيين يمنعون من االلتقاء بالمحامين% 90:لجنة إسرائيلية.45
 25   جراء هدم منازلهم في الضفة خالل أسبوع فلسطينيا54ًتهجير : "أوتشا".46
 26  2010طفال فلسطين الضحية األبرز لالحتالل خالل أ.47
 26  2010 في سنة من القدس  فلسطينياً مواطنا760ًقوات االحتالل تختطف أكثر من .48
 26  2010الفلسطينيين في ارتفاع وتيرة االنتهاكات ضد الصحفيين : تقرير.49
 27   على وقع التهديد بتكرارهالعدوانغزة تتذكر .50
 27  من العقاب" إسرائيل"المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان يندد بإفالت .51
 28   ألف شجرة100غزة تتحدى الموت بـ .52
 28   آالف سنويا7ً-5 ألف مواطن خالل األربع سنوات الماضية وعودة 32هجرة :  الفلسطينياإلحصاء.53
   

   :اقتصاد
  29 شركة االتصاالت الفلسطينية تبيع مليون سهم في الشركة الفلسطينية للخدمات اللوجستية.54
   

   :صحة
  29 الصحة تحذر من منع إدخال المادة الكيميائية لمحطة األكسجينوزارة : غزة.55
   

   :ثقافة
  30   في كتابشهادات طاقم الجزيرة بأسطول الحرية.56
  30  يقدم وصفاً جلياً لدوافع الدولة اليهودية" الدم والدين"الكتاب .57
  30  لبيني موريسجديد  كتاب عبري :"اإلسرائيلية األولى/  تاريخ الحرب العربية1948".58
   

   : األردن
 31  أي عدوان جديد على غزة سيقوي عود المقاومة: العمل اإلسالميحزب جبهة .59
 31   بالتخلي عن المفاوضاتالسلطة الفلسطينية ل اإلسالمي يطالب حزب جبهة العم.60



  

  

 
 

  

            4 ص                                     2008:         العدد       28/12/2010 الثالثاء :التاريخ

 32   إسرائيلي–إسالميو األردن يحذرون من تعاون نووي أردني.61
   

   : لبنان
 32  "إسرائيل"سفير لبنان في االرجنتين يحتج على زيارة حاكم بوينس أيرس لـ.62
   

   :عربي، إسالمي
 32  عمرو موسى يرفض اتهام الجامعة العربية بالتركيز على الملف الفلسطيني دون غيره.63
 33  إلى غزة" التشريعي"وساطة كويتية تنهي أزمة عودة وفد  بعد رفض القاهرة مرورهم.64
 33  األمن المصري يضبط صواريخ مضادة للطائرات بسيناء.65
 33   مليار متر مكعب سنويا5الى "إسرائيل"زيادة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي لـ .66
 34  العقوبات ضد إيرانباالعتذار وأكد عدم التزام أنقرة ب" إسرائيل"أوغلو يجدد مطالبة .67
 34  ايران تشنق رجال ادين بالتجسس للموساد: وكالة االنباء االيرانية.68
 34  دمشق تدعو إلى عدم االكتفاء بإرسال مساعدات إلى غزة.69
 35  للزوار في اسطنبولسفينة مافي مرمرة تفتح أبوابها .70
 35  أطفال سوريا يمثلون معاناة أطفال غزة.71
 35  "أبوحصيرة"مولد ن يتدفَّقون إلى مصر لالحتفال بمئات اإلسرائيليي.72
 36  حائل يحمل أجهزة استشعار إسرائيليةاصطياد طائر جارح غريب في : جزيرة العرب نيوز.73
   

   :دولي
 36  تحاول الحؤول دون ذلك" إسرائيل" وبريطانيا تدرس رفع مستوى البعثة الفلسطينية: يديعوت.74
 37  2011وزيرة الخارجية اإلسبانية تلمح باعتراف بالدها بدولة فلسطينية بحلول .75
 37  67قادة حماس يرغبون في تحقيق السالم والعيش بجوار اسرائيل على حدود : كارتر.76
 38   واشنطن كذبت ودبي طلبت مساعدتها لمالحقة الجناة:وثائق ويكيليكس حول اغتيال المبحوح.77
 39  والفلسطينيين" إسرائيل"نعمل بجهد من أجل اتفاق للسالم بين ": ارجية األمريكيةالخ".78
 39   حزب مناهض للصهيونية يخوض انتخابات رئاسة فرنسا.79
 39    "حملة الرصاص المصبوب"لندن تحيي ذكرى حرب غزة في مظاهرة .80
    

   :مختارات
 40  األسبيرين دواء منذ آالف السنين.81
 40   أسطورة تروي تطور مجتمع"بيك"قلم الحبر الجاف .82
    

    :حوارات ومقاالت
 41  داود الشريان... رسالة الى رأفت الهجان.83
 41  هاني المصري... دولة ميكي ماوس.84
 43  عبد الباري عطوان... وصالبة اردوغان.. وقاحة ليبرمان.85
 45  نواف الزرو... غزة على صفيح محرقة جديدة في االفق.86
 51  *هنري عزام ... ؟2011عاش في المنطقة عام  هل يتحقق االنت-وجهة نظر إقتصادية .87
    



  

  

 
 

  

            5 ص                                     2008:         العدد       28/12/2010 الثالثاء :التاريخ

  53  :كاريكاتير
***  

  
   قضايا الحل النهائي مرفوضة جملة وتفصيالاالنتقالية لجميعالحلول : السلطة .1

صائب عريقات، . عبد الرؤوف أرناؤوط أن د نقالً عن مراسلها  28/12/2010 األيام، رام اهللا، ذكرت
الرفض القاطع ألية حلول " األيام"يس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، أكد لـ رئ

انتقالية أو جزئية، مشدداً على أن الوقت هو التخاذ القرارات وليس المفاوضات بشأن جميع قضايا الحل 
د على عدم رغبة الحكومة النهائي، معتبراً أن تصريحات القياديين االسرائيليين بهذا الشأن إنما تؤك

  .االسرائيلية بالوصول الى سالم
وقال عريقات، رداً على تصريحات لرئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو اشار فيها الى امكان 

لقد قلنا مراراً وتكراراً ان ال للحلول االنتقالية وان الوقت هو وقت اتخاذ "الوصول الى اتفاقات انتقالية، 
 كافة قضايا الحل النهائي وهي القدس والحدود والالجئين والمستوطنات والمياه واألمن قرارات حول

  ".واإلفراج عن المعتقلين في السجون االسرائيلية
هذا هو الوجه الحقيقي للحكومة االسرائيلية التي تفضل االستيطان على السالم وتصر "وقال عريقات 

 االستيطان والجدران وهدم المنازل ومصادرة االراضي يومياً على فرض الوقائع على االرض من خالل
  ".ومن يريد اعادتنا الى الحلول االنتقالية التي نعيشها منذ سنوات

إن الحلول االنتقالية مرفوضة جملة وتفصيالً وهذه التصريحات إن دلت على شيء "واضاف عريقات 
عريقات على وجوب قيام دولة فلسطينية وشدد  ".فإنما تدل على عدم رغبة الحكومة االسرائيلية بالسالم

  . عاصمتها القدس الشرقية1967على حدود الرابع من حزيران 
رام اهللا  أن النـاطق باسـم         من  27/12/2010،  )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية      وأضافت

فلسطينيا، ألن ذلك   الرئاسة نبيل أبو ردينة، قال إن أي اقتراح للوصول إلى حل مرحلي، لن يكون مقبوال                
  .سوف يستثني موضوعي القدس والالجئين

وكان أبو ردينة يرد على تصريحات بهذا الصدد أدلى بها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو على 
  .القناة العاشرة اإلسرائيلية
ود مؤقتة هو ، اليوم االثنين، أن العودة للحديث عن دولة فلسطينية على حد'وفا'وأضاف في تصريح لـ 

غير مقبول على اإلطالق، ولن يؤدي إلى سالم حقيقي، مشددا على أن الوقت قد حان للبت في قضايا 
  .1967المرحلة النهائية، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 

  .تقبليةوقال أبو ردينة، إن القدس خط أحمر ال يمكن تجاوزه، وهي عاصمة الدولة الفلسطينية المس
  

  نهاية سبتمبر المقبل السقف الزمني للوضع الحالي: عباس .2
الفلسطينيين ال يمكن ان ينسوا ان الثورة نشأت "أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ان : كونا

وترعرت في الكويت ولم تكن سرية او تعمل من وراء القيادة وانما كانت بشكل علني وتلقى الدعم 
  ".يادة الكويتيةوالمساندة من الق

واضاف عباس في حديث مع الوفد االعالمي الكويتي الذي اختتم أمس زيارة رسمية إلى رام اهللا 
رغم الظروف الصعبة التي مرت فانه لم يتغير اي شيء على صعيد العالقات بين " ايام انه 4استمرت 

  ".تالشعبين ولم يتغير موقف الكويت وقيادتها السياسية حتى في اصعب االوقا
عالقة قوية تجمعه مع سمو امير البالد الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح، وان الفلسطينيين "واكد ان 

  ".يقدرون الدعم الكويتي المتواصل والمستمر لهم
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) فتح( الفلسطينية وتوقيع حركة -واستعرض عباس أمام الوفد آخر تطورات ملف المصالحة الفلسطينية 
حظات والضغوط االميركية التي مورست على القيادة الفلسطينية لعدم الورقة المصرية رغم المال

  ".المصلحة الوطنية كانت اهم"، مؤكدا ان "توقيعها
جزء اصيل من الشعب الفلسطيني ومهما كان االختالف البد من التعايش لكنها ) "حماس(وقال ان حركة 

لك من اجل تشكيل حكومة جديدة تعمل بذ) فتح(حتى اليوم لم توقع على الورقة المصرية رغم مطالبة 
  ".على ادخال مواد البناء العادة تشييد ما دمره االحتالل االسرائيلي

االعتقاالت تتم "موضحا ان " على خلفية حرية الرأي) حماس(يكون هناك اي معتقل من "ونفى عباس ان 
وشدد على ". ة االمنعلى خلفية محاوالت نزع االستقرار االمني لعناصر من الحركة تعتقلهم اجهز

  ".جهوزية السلطة النهاء االنقسام والتوصل الى المصالحة"
 الى 2002الذين أبعدتهم اسرائيل عام ) المهد(من جهته اثار الوفد االعالمي الكويتي قضية مبعدي كنيسة 

 ان تطالب منذ ابعادهم وحتى اليوم بعودتهم اال"غزة ودول اجنبية، ورد عباس ان السلطة الفلسطينية 
  ".اسرائيل ترفض

سقفا زمنيا للوضع الحالي وهو نهاية سبتمبر المقبل السباب ثالثة "ووضع رئيس السلطة الفلسطينية 
العام (االول، وتحديد االميركيين مدة عام النجاز الحل، والثاني، قول الرئيس االميركي باراك اوباما 

  ".ناء مؤسسات الدولة في ديسمبر المقبلوالثالث، انتهاء ب) المقبل سنلتقيكم في االمم المتحدة
لم تقدم اي تنازل عن ثوابتها وتصميمها وهي مستمرة في الحصول على الدعم "وشدد على ان السلطة 

الدولي لقضيتها اذ تجلى ذلك في دعم الموقف الفلسطيني عبر بيانات االتحاد االوروبي واعتراف دول 
  ".1967حدود عام اميركا الالتينية بالدولة الفلسطينية وفق 

من جهته اطلع رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض الوفد االعالمي على برنامج الحكومة المتعلق 
بانهاء االحتالل وبناء الدولة الفلسطينية وما حققته حكومته من مشاريع في مختلف مناطق الضفة 

  .الغربية
 مدرسة 180 ايضا من بينها انجاز الف مشروع انجز وبانتظار انجاز ألف آخر خالل عام"وقال ان 

وتعبيد طرق وشق اخرى وربط جميع التجمعات السكانية بالكهرباء وحفر آبار المياه للمزارعين 
  ".الفلسطينيين وانشاء مستشفيات جديدة ومرافق صحية

تعمل بشكل متكامل مع بعضها وتتفاعل النجاز عملها واالنجازات "واضاف ان المؤسسات الفلسطينية 
ققة انما هي نتيجة عمل مشترك بين مختلف المؤسسات مبينا ان عمل الحكومة الفلسطينية زرع في المح

الوعي الدولي ان الجهوزية لبناء الدولة ستكتمل وحينها سيتم وضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته 
  ".العالن الدولة

 مليون دوالر في حين بلغ 216غت تكلفة المشاريع التي تنفذها الحكومة في قطاع غزة بل"وبين فياض ان 
  ". ما يقارب خمسة مليارات دوالر2007اجمالي ما انفقته الحكومة من مشاريع في القطاع منذ عام 

يجب ان تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة "واكد موقف السلطة الفلسطينية من ان الدولة الفلسطينية 
ا من اجل جلب االستثمارات العربية واالجنبية تعمل ما بوسعه"، مضيفا ان السلطة "والقدس عاصمة لها

  ".الى االراضي الفلسطينية
الحكومة انجزته بشكل شبه كامل "وحول ملف االمالك الكويتية في االراضي الفلسطينية قال فياض ان 

  ".وتم حصرها بالكامل لتتم اعادتها الى اصحابها
  28/12/2010الرأي، الكويت، 
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   ظل االعتقال السياسيالمصالحة لن تتم في: دويك .3
أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك، أن ال نتائج عملية إلنهاء ومعالجة : غزة

مساء " المركز الفلسطيني لإلعالم"ملف االعتقال السياسي، وقال دويك، في تصريح خاص أدلي به لـ 
ول تشكيل لجنة عليا من أجل إطالق سراح بعض الشخصيات الفلسطينية المستقلة تحا): "12-27(االثنين 

  ".المعتقلين في سجون السلطة، ولكننا لم نر نتيجة لذلك على أرض الواقع
يحاول جاهداً، رغم أنه معطّل بشكل تام في الضفة، دفع الكتل والقوائم "وأشار إلى أن المجلس التشريعي 

أن تكون هناك جلسات مصالحة مادام هذه المختلفة إلى السعي الجاد إلنهاء هذا الملف، ألنه ال يمكن 
  ".الملف عائقاً وساخناً وهو مرفوض من كافة شكال وموضوعاً من كافة شرائح الشعب

مجرم وال يجوز، وال يمكن تحقيق مصالحة ما دام "وشدد على أن االعتقال على خليفة سياسية فصائلية 
  .هذا الملف عالقاً ويؤرق كافة شرائح الشعب الفلسطيني

نحن نحرم أن يعتقل الفلسطيني للفلسطيني تحت إي ظرف من الظروف، إال أن تكون قضايا : "ضافوأ
جنائية، أما عدا ذلك وبالذات االعتقال على خلفية سياسية فصائلية، فهذا االعتقال مجرم وال يجوز أن 

نا، ويقوم يكون بأي حال من األحوال، فال يعقل أن نطالب العالم بأن يساعدنا بإطالق سراح أسرا
الفلسطيني باعتقال أخيه الفلسطيني أو يحققه معه أو يقتله كما حصل عندما استشهد خمسة من المعتقلين 

  ".في سجون السلطة
شعبنا أبدى بطولة نادرة ال يمكن أن : "، قال رئيس المجلس التشريعي"حرب الفرقان"وفيما يتعلق بذكرى 

، فالشعب الفلسطيني غير من "ا بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهمإن اهللا ال يغير م"توصف إال في قوله تعالي 
العلمانية والضياع والتشرد وعاد لحضن دينه العظيم، عاد للفكر اإلسالمي وللممارسة اإلسالمية، وهذه 

 يوماً،  فبدل أن يرفع الناس الرايات البيض كما فعلوا 23العودة حميدة دل عليها صمود شعبنا في حرب 
رايات الصمود والتحدي، حيث كانت المعابر تغص بالمواطنين العائدين لألرض التي سابقا، رفعوا 

تحترق من ظلم المعتدي المحتل، والحمد اهللا الشعب قال لربه وللبشرية اللهم إنا قد غيرنا ما في أنفسنا، 
  ".فانزل نصرك علينا

  27/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  لفصائل تهدف لتحقيق الشراكة السياسيةالمشاورات مع ا: مستشار هنية .4
أكد الدكتور يوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس الوزراء إسماعيل هنية، وعضو اللجنة : غزة

المكلفة من أجل التشاور مع الفصائل والشخصيات الوطنية إلجراء تعديل وزاري، أن الرسالة الجوهرية 
  .لهذا التحرك هو تعزيز الشراكة السياسية

إن الرسالة الجوهرية التي ينظر لها " المركز الفلسطيني لإلعالم" رزقة، في تصريحٍ خاص لـوقال
رئيس الوزراء من خالل إجراء مشاورات مع الفصائل والشخصيات هو تحقيق الشراكة السياسية 
 وإشراك كافة أطياف الشعب الفلسطيني في تحمل المسئولية، على قاعدة أن العمل المشترك سيكون سبباً

  .في تقريب وجهات النظر
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن اللجنة المكلفة أجرت مشاورات مع جميع الفصائل المنضوية لمنظمة 
التحرير، والفصائل غير المنضوية، الفتاً إلى ان هذه الفصائل أبدت تفهمها وشكرها لموقف حماس 

  .ورئيس الوزراء للشراكة
ه المقترحات في هيئاتها القيادية العليا، وإبالغ اللجنة الحقاً بموقفها وقال إن الفصائل وعدت بدراسة هذ

الرسمي، مبيناً أن بعض هذه الفصائل أبلغت رسمياً أنها لن تشارك بناء على موقفها السابق برفض 
  .المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية
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ن، فيما اختارت بعض الفصائل أن وأشار إلى أن حركة الجهاد اإلسالمي لم تبلغ موقفها الرسمي حتى اآل
سالم فياض غير " حكومة"تعلن موقفها عبر وسائل اإلعالم، فالجبهة الديمقراطية تشارك بوزير في 

  .الدستورية في الضفة وبالتالي أي مشاركة في غزة تعني تناقض موقفها
لشخصيات الوطنية وأكد أن الحكومة تتجه خالل األيام المقبلة إلى إجراء مشاورات مع المستقلين وا

لمعرفة موقفها، الفتاً إلى أن الحكومة عندما تطرح التعديل الوزاري فهي تطرح فكرة إشراك الفصائل 
  .وتعزيز الشراكة وليس مجرد عملية توسيع للحكومة

وأشار إلى أن المشاورات ستستمر في هذا الموضوع بعد االنشغال الحالي في إحياء الذكرى الثانية 
  . على قطاع غزةللحرب الغاشمة

  27/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  الشيء الوحيد غير الشرعي هو االحتالل: غسان الخطيب .5
بل ردت السلطة على تصريحات ليبرمان، وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية،           : كفاح زبون : رام اهللا 

ـ   االحتالل، هذا هو الموضـوع،     إن الشيء الوحيد غير الشرعي هو       ": الشرق األوسط "غسان الخطيب، ل
وسيلة هروب مـن اسـتحقاقات      "واعتبر الخطيب اتهامات ليبرمان     ". هم الذين يعانون اآلن أزمة شرعية     

السلطة شرعية  : "وأردف". السالم التي يطالبها بها العالم، وأهمها وقف االستيطان تمهيدا إلنهاء االحتالل          
يتعامل معها على هذا األساس، حتى الحكومة اإلسـرائيلية         وال تأخذ شرعيتها من ليبرمان، وجميع العالم        

  ".نفسها
وطالبت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية، الحكومة اإلسرائيلية ورئيس وزرائها، بإدانة التـصريحات            

ودعت، في بيان لها، الواليات المتحـدة، والرباعيـة الدوليـة، واألمـم           . العنصرية التي أطلقها ليبرمان   
االتحاد األوروبي والمجتمع الدولي، إلى إدانة هذه المواقف المعادية للسالم التي تعترف علنـا              المتحدة، و 

وطالبـت جميـع    . بأن الحكومة اإلسرائيلية أفشلت عملية المفاوضات والسالم عن سبق إصرار وترصد          
ثقافـة  دول العالم، ووزراء خارجيتها، ومسؤوليها، بمقاطعة هذا المستوطن بسبب التحريض على نـشر              

واعتبرت تعليق مكتب رئيس الوزراء اإلسـرائيلي       . العنصرية والفاشية، وتهديد السلم اإلقليمي والعالمي     
على هذه التصريحات األخيرة هروبا من المسؤولية، وال يحق لنتنياهو أن يدعي في كل مرة أن مواقـف     

تماع رسمي للسفراء في    ليبرمان تعبر عن رأيه الشخصي، خاصة أنها تصدر عن وزير خارجيته وفي اج            
 .مقر وزارة الخارجية اإلسرائيلية

  28/12/2010الشرق األوسط، لندن،   
  

  من مقراتها بعد عامين عن الحرب اإلسرائيلية% 50 تعيد بناء  في غزة الداخلية .6
, 2010-12-27أكد وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية في غزة اللواء فتحي حماد، االثنين : وكاالت
من المقرات األمنية التي دمرتها قوات االحتالل، % 50زارته تمكنت من تشييد وإعادة بناء قرابة أن و

وأشار حماد . وذلك بجهود ذاتية من الوزارة والحكومة الفلسطينية, خالل الحرب اإلسرائيلية على غزة
، وكذلك إنهاء "فتح"ة إلى أن وزارة الداخلية أنهت ظاهرة الفلتان األمني التي كانت سائدة في عهد سلط

, المخالفات األمنية، ونزع سالح العائالت، وتطبيق القانون على الجميع، وتحقيق مبدأ المساواة بين الناس
  ". رادع قوى للخونة"ولم يخف حماد نية وزارة الداخلية تنفيذ أحكام القضاء فيما يتعلق بإعدام العمالء كـ

قدمت معلومات لالحتالل عن المقاومة " فتح"سوبة على حركة وبين وزير الداخلية أن هناك عناصر مح
  وأماكن تواجدها وأن االحتالل بناء على تلك المعلومات قصف تلك المناطق واستشهد جراء ذلك 
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مواطنون وشردت عائالت بأكملها، ملمحاً أنهم ضبطوا عدداً ممن شارك في جمع تلك المعلومات وقدمها 
  . على حد تعبيره-لالحتالل

  27/12/2010فلسطين اون الين،
  

  ترفض المشاركة بحكومة جديدة لحماس" فدا" .7
في ختام لقاء دعت إليه حركة حماس في غزة " فدا"رفض االتحاد الديمقراطي الفلسطيني : القدس المحتلة

وقال ممثلو حركة حماس في االجتماع ان حكومة وحدة . المشاركة في حكومة جديدة تشكلها حماس
ردا على التهديدات اإلسرائيلية ، والوسيلة األنجع إلعادة إعمار قطاع غزة وتحقيق  "وطنية تعتبر

منصور أبو " فدا"ورد ممثل ". المصالحة بعد فشل الجهود التي بذلت في هذا االتجاه نتيجة ضغوط إقليمية
سيشكل يرفض هذا الطلب باعتبار أن تشكيل مثل هذه الحكومة " فدا"رضوان نائب األمين العام بأن 

الذي يدعو حركة حماس إلى التوقيع على " فدا"تعميقا لالنقسام الموجود أصال ، وجدد التأكيد على موقف 
الورقة المصرية للمصالحة ما يسمح بإنهاء االنقسام الراهن وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى التصدي 

شريعية تعقد بالتزامن مع انتخابات للتهديدات اإلسرائيلية وملف اإلعمار والتحضير النتخابات رئاسية وت
  .للمجلس الوطني حيثما أمكن في مناطق اللجوء والشتات

  28/12/2010الدستور، عمان، 
  

  النواب اإلسالميون يستنكرون التضييق على وسائل اإلعالم :رام اهللا .8
ا األمنية فـي    أكد النواب اإلسالميون في رام اهللا أن تضييق السلطة الفلسطينية ومؤسسته          : القدس المحتلة 

المدينة وكافة مدن الضفة الغربية المحتلة على اإلعالم والصحفيين ومنع بعضهم مـن ممارسـة العمـل     
وتابع النواب في بيـان لهـم       . الصحفي بحرية يدلل على سياسة تكميم األفواه وتقييد الحريات في الضفة          

رادوا كـشف الوجـه الحقيقـي       إن مالحقة األجهزة األمنية للصحفيين واختطافهم لمجرد أنهـم أ         "امس  
للمارسات القمعية بحق المواطنين وإظهار حقيقة األمر إحدى صور القمع والنظام البوليسي الذي تمارسه              
السلطة وأجهزتها األمنية في الضفة الغربية ، عوضاً عن كون ذلك خرقاً للقوانين والحريات العامة التي                

لصحفيين وترويعهم والتعدي عليهم ، معتبـرين أن ذلـك          واستنكر النواب اعتقال ا   ". نص عليها القانون  
يدخل في نطاق تغييب اآلخر ومنع إظهار الصورة على حقيقتها وطريقة من طرق تضليل الرأي العـام                 

  .لحساب طرف على آخر
  28/12/2010الدستور، عمان، 

  
  تيسير خالد يحذر من عدوان إسرائيلي جديد على قطاع غزة .9

د، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي حذر تيسير خال: رام اهللا
للجبهة الديمقراطية، من المخاطر المترتبة على عدوان اسرائيلي جديد، تترقب إسرائيل الفرصة والذرائع 

  .المناسبة لشنه على قطاع غزة
 من خالل هذا العدوان حرف وأشار خالد، في بيان أصدره، اليوم االثنين، إلى أن إسرائيل تستهدف

األنظار عن أزماتها وعزلتها الدولية وتخبط قادتها في مواقفهم وتصريحاتهم، بعد أن تعاظمت حملة 
التأييد الدولي لالعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية واالعتراف بدولة فلسطين في حدود الرابع من 

  . وبالقدس عاصمة لها1967حزيران 
المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل وقبل فوات األوان والضغط على حكومة إسرائيل  'ودعا تيسير خالد

لثنيها عن شن عدوان دموي جديد، تعتقد أنه وسيلتها إلعادة خلط األوراق في عالقتها مع الجانب 
  .الفلسطيني للتهرب من التزاماتها ومن االستحقاقات السياسية لتسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع
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كما طالب خالد المجتمع الدولي بالضغط على حكومة إسرائيل لفك الحصار الظالم المفروض على قطاع 
 الفلسطيني والتوقف عن استخدام األوضاع في قطاع –غزة كما دعا إلى طي صفحة االنقسام الفلسطيني

 وإلى اإلسراع في غزة في تجاذبات سياسية وإلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية الضيقة،
  .انجاز ملف المصالحة الوطنية برعاية األشقاء في مصر

  27/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  تطالب الحكومة اإلسرائيلية بإدانة تصريحات ليبرمان" الخارجية في رام اهللا" .10
ثنين، الحكومة اإلسرائيلية  طالبت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم اال- وفا2010-12-27رام اهللا 

  .يوم أمس' أفيغدور ليبرمان'ورئيس وزرائها، بإدانة التصريحات العنصرية األخيرة لوزير خارجيتها 
ودعت في بيان لها، الواليات المتحدة، والرباعية الدولية، واألمم المتحدة، واالتحاد األوروبي والمجتمع 

لسالم التي تعترف علناً بأن الحكومة اإلسرائيلية أفشلت عملية الدولي، إلى إدانة هذه المواقف المعادية ل
  .المفاوضات والسالم عن سبق إصرار وترصد

وطالبت كافة دول العالم، ووزراء خارجيتها، ومسؤوليها، بمقاطعة هذا المستوطن بسبب التحريض على 
  .نشر ثقافة العنصرية والفاشية، وتهديد السلم اإلقليمي والعالمي

تعليق مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي على هذه التصريحات األخيرة، هروباً من المسؤولية، واعتبرت 
وال يحق لنتنياهو أن يدعي في كل مرة أن مواقف ليبرمان تعبر عن رأيه الشخصي، خاصة وأنها تصدر 

  .عن وزير خارجيته وفي اجتماع رسمي للسفراء في مقر وزارة الخارجية اإلسرائيلية
 27/12/2010، )وفا(نباء والمعلومات الفلسطينية وكالة األ

  
  غزة تحيي الذكرى الثانية للحرب وسط مخاوف من عدوان إسرائيلي جديد .11

أحيا قطاع غزة امس الذكرى الثانية للعدوان االسرائيلي المدمر وسط مخاوف من هجوم :  وكاالت-غزة 
تي تسيطر على القطاع في بيان بهذه وشددت حركة حماس ال. جديد في ظل التوتر المتصاعد الذي يسود

المقاومة وعلى رأسها حماس استطاعت ان تفشل هذا العدو ولم تتنازل ولم تعترف بالكيان "المناسبة ان 
يقضي على مقاومة "حاول بحربه على غزة ان " العدو"واشارت الى ان ". ولم ترضخ للشروط الصهيونية

  ".حلوله االستسالميةالشعب وان ينهي حكم الحكومة الشرعية ليفرض 
وضمن فعاليات احياء الذكرى في غزة ، وضع قائد شرطة حماس العميد ابو عبيدة الجراح اكليال من 
. الزهور على نصب تذكاري وسط مقر الشرطة تكريما للشهداء من عناصرها الذين سقطوا في العدوان

االحتالل الصهيوني ارادة االحرار لن المقاومة قهرت "وفي بيان اكدت وزارة داخلية الحكومة المقالة ان 
وقامت الحكومة المقالة التي تديرها حماس بحملة زرعت خاللها ". تهزهما التحالفات الباطلة ضد شعبنا

  . شتلة في شمال قطاع غزة وفاء لشهداء العدوان1440
وانتشر مئات من عناصر شرطة حماس على المفترقات الرئيسية في مدن قطاع غزة تعبيرا عن 

 من مراكز االمن والشرطة المدمرة في غزة وفقا اليهاب 70%واعادت حكومة حماس بناء . الصمود
رغم الصعاب وقلة "وشدد على انه . الغصين المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة

حتى االمكانيات بسبب الحصار بتنا اكثر قوة بتطوير افراد االجهزة وتأهيلهم وتدريبهم منذ الحرب 
  ".شهيدا من ابناء االجهزة الشرطية واالمنية سقطوا في الحرب" 366وقال ان ". اللحظة

 28/12/2010الدستور، عمان، 
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   وأطماعها" إسرائيل"بالوحدة يمكن تفويت الفرصة على مؤامرات : الزعنون .12
ا لحق به من صرح سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن هذا العدوان وم:  وكاالت–غزة 

سلسلة اعتداءات متواصلة على غزة وعلى الضفة وما تقوم به إسرائيل من اقتحامات واعتقاالت 
كل ذلك يؤكد ان إسرائيل ال تريد .. وإصرار على سياسة بناء المستوطنات مما أوقف عملية السالم

محدودة والتي ال تهدد السالم وانها تعتمد على قوتها العسكرية فقط في تحقيق أهدافها ومراميها الال
  .فلسطين وحدها فقط بل وتستهدف الدول العربية واكثر فأطماعها التوسعية ال نهاية لها

وأكد الزعنون ان وحدة المقاتلين في الدفاع عن القطاع أثبتت أنه بالوحدة والوحدة فقط يمكن تفويت 
هذه التجربة إلنهاء االنقسام وإعالن الفرصة على المؤامرات اإلسرائيلية وأطماعها ، داعيا لالستفادة من 

الوحدة الوطنية الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه التي كفلتها له الشرعية الدولية 
كما حيا الدول . والمتمثلة بعودة الالجئين إلى ديارهم وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

 حسب القرارات 1967طين دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام التي أعلنت اعترافها بفلس
  .الدولية

  28/12/2010الدستور، عمان، 
 

   مليون دوالر أمريكي11,9فياض يوقع اتفاقية منحة مع الحكومة اليابانية بقيمة  .13
ليابانيـة  وقع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سالم فياض صباح أمس، مع الحكومـة ا        : القدس المحتلة 

 مليون دوالر أمريكي ، في مقر رئاسة الوزراء فـي مدينـة رام اهللا ، حيـث                  11,9اتفاقية منحة بقيمة    
تخصص هذه المنحة لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية ، ومساعدتها علـى الوفـاء بالتزاماتهـا ،                 

  .وتلبية االحتياجات الضرورية لألنشطة االقتصادية اليومية
الوزراء بالدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة اليابانية للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنيـة ،             وأشاد رئيس   

، ء االحتالل ونيل حريته واستقالله    ومساندة اليابان الدائمة لحقوق شعبنا الفلسطيني ، وخاصة حقه في إنها          
  .  وعاصمتها القدس الشرقية1967وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 

  28/12/2010 عمان، الدستور،
  

   مليون يورو68دعم فرنسي للسلطة بـ .14
 مليون يورو للعام 68اعلنت الحكومة الفرنسية عن دعم للسلطة الوطنية الفلسطينية بقيمة : رام اهللا
 75يشار الى أن الحكومة الفرنسية دعمت الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية بما يقارب . 2010

-2008، بينما قدر اجمالي الدعم العام الفرنسي لألعوام الثالث 2010-2008م مليون يورو لألعوا
  . ماليين يورو205 بحوالي 2010

  28/12/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  وحماس تناقش التصعيد.. فصائل المقاومة في غزة تؤكد استعدادها لصد أي عدوان .15
خمس مجموعات ، أن غزة حامد جاد نقال عن مراسلها من 28/12/2010الغد، عمان، نشرت 

على جاهزية "اكدت في مؤتمر صحافي عقد في غزة انها " فصائل الممانعة"عسكرية تطلق على نفسها 
ورأت ان التهديدات االسرائيلية بشن هجوم على  ".تامة لصد العدوان وافداح الخسائر في صفوف العدو

 وخطف الجنود الصهاينة وتحقيق امال شعبنا في ال يزيدنا اال قوة وتمسكا بالمقاومة وقتل"قطاع غزة 
  ".الحرية وتحرير االسرى
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هو األكثر عنفا منذ " الرصاص المصبوب" يوما وعرف بعملية 22وكان العدوان اإلسرائيلي الذي استمر 
 طفال 431 فلسطينيا بينهم 1440 واسفر عن استشهاد 1967احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة العام 

  . امرأة114و
 من مقاتلي الحركة استشهدوا في 300بان نحو ) نوفمبر(واقر مسؤول في حماس مطلع تشرين الثاني

  .هذه الحرب
اليوم أكثر قوة "قالت كتائب عز الدين القسام ،الجناح المسلح لحماس، في بيان صحافي انها اصبحت و

  ".واصلب عودا واشد استعدادا لمواجهة العدو الصهيوني
صر وانصار حركة الجهاد االسالمي في تظاهرة نظمتها الحركة لمناسبة مرور شارك مئات من عناو

واكد محمد الهندي القيادي البارز في الجهاد االسالمي ، عامين على الحرب في جباليا شمال قطاع غزة
لن يستطيعوا ان (...) بعد عامين على الحرب قوة الردع لدى العدو تأكلت "االمة مخاطبا المتظاهرين 

رغم الصعاب وقلة االمكانيات بسبب "وشدد على انه  ".وا بعد اليوم نصرا على شعبنا ومقاومتهيحقق
وقال ان  ".الحصار بتنا اكثر قوة بتطوير افراد االجهزة وتأهيلهم وتدريبهم منذ الحرب حتى اللحظة

  ".في الحرب) سقطوا( شهيدا من ابناء االجهزة الشرطية واالمنية 366"
القيادي في  من غزة أن ايمن طه 27/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، ر في نفس السياق ذك

مع الفصائل الفلسطينية، التصعيد الصهيوني ) 12-28( أن الحركة ستناقش الثالثاء  أكدحركة حماس،
الحاصل على أرض الواقع، وأنها ستضع الفصائل أمام مسؤولياتها من أجل تغليب المصلحة الوطنية 

 الفلسطيني من خالل الخروج بتوافق فصائلي حول الوضع الراهن الذي تعيشه الساحة العليا للشعب
  .الفلسطينية

إن حركة حماس ستكون ": "المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال طه، في تصريح صحفي خاص أدلى به لـ 
ركة ستعمل ، مضيفاً أن الح"جزء من التوافق الفصائلي وستعمل على حمايته مهما كانت نتائجه وأشكاله

وشدد على أن الموضوع المطروح على جدول األعمال هو فقط  .مع الحكومة الفلسطينية بعد التوافق
سيتم تقييم اللقاء في نهايته والعمل "موضوع الوضع الميداني والتصعيد الصهيوني، الفتاً النظر إلى أنه 

  ".بمقتضاه
  

  مكان جديديناتصاالت لتحديد موعد وو.. تأجيل اللقاء بين فتح وحماس .16
 اعلنت حركتا حماس وفتح أمس تأجيل لقائهما الذي كان مقررا اليوم لمتابعة :ب ف  ا– رام اهللا -دمشق

  .البحث في ملف المصالحة الفلسطينية، بسبب خالفات حول مكان انعقاده
اعتذرت «اكد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس لوكالة فرانس برس في دمشق ان حركة فتح 

بالرغم من استهجاننا لموقف حركة «واضاف ). اليوم(األربعاء » حضور لقاء المصالحة في دمشقعن 
فتح، اال اننا وحرصا منا على انجاز المصالحة وسد كل الذرائع فاننا سنتواصل مع االخوة في فتح 

ث وفي غزة قال فوزي برهوم المتحد. »لترتيب موعد بديل من أجل عقد اللقاء في أسرع وقت ممكن
هذا غير مبرر «واضاف . »طلبت نقل اللقاء من دمشق«باسم حماس لوكالة فرانس برس ان حركة فتح 

نحن نستهجن موقف فتح المصر على هذا التغيير للمكان وهذا عكس ما اتفقنا عليه في لقاء . وغير مقنع
م ان هذا الموقف واعتبر برهو. »دمشق األخير ونحن ابلغنا فتح ان اللقاء هو في نفس المكان في دمشق

يعكس عدم جدية فتح وتراجعها عما اتفقنا عليه في اللقاء األخير عن تحديد الزمان والمكان وهو الـ «
وفي رام اهللا اعلنت مصادر في فتح ان . حسب قوله» واللقاء يكون في دمشق) اليوم( من هذا الشهر 20

، اال ان حماس التي يتخذ »مكان آخرأو أي «الحركة طلبت من حماس نقل اللقاء من دمشق الى بيروت 
وقال عزام األحمد عضو اللجنة . مكتبها السياسي من العاصمة السورية مقرا له، رفضت هذا الطلب

تحديد موعد «المركزية لحركة فتح والذي يتولى ملف الحوار مع حماس، ان حركته تنتظر من حماس 
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حتى هذه اللحظة ال يوجد «فرانس برس واضاف األحمد في تصريحات ل. الستكماله» ومكان جديدين
  . »جديد، ونحن خولنا حركة حماس باختيار مكان وزمان جديد لهذه الجلسة، وننتظر منهم الرد

  28/12/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   وحماس مستمرة في إدارة غزة .. اعتذرت عن المشاركة في الحكومةالفصائل: برهوم .17
 حماس فوزي برهوم النقاب عن أن الحركة أجرت مشاورات مكثفة مع كشف المتحدث باسم حركة: غزة

الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة من أجل توسيع حكومة الشراكة الوطنية في قطاع غزة، اكن هذه 
  .الفصائل اعتذرت ألسباب متعددة

ت لها أن ذلك ال يعني فشل حكومة الشراكة التي دع" قدس برس"وأكد برهوم في تصريحات خاصة لـ 
مع بقية الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وطلبت منهم " حماس"لقد تشاورت حركة : "، وقال"حماس"

المشاركة في الحكومة، ولكن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية اعتذرت العتباراتها الخاصة 
تها في حكومة واللتزاماتها بقرارات منظمة التحرير، كما أن الجبهة الديمقراطية اعتذرت بسبب مشارك

قد فشل، وإنما " حماس"وهذا االعتذار ال يعني أن مشروع الشراكة السياسية الذي تطرحه . الضفة
ومع ذلك فإن . الظروف السياسية المعقدة التي تعيشها غزة والمنطقة هي التي تقف خلف هذا االعتذار

  ".ستواصل تحمل مسؤوليتها في إدارة الشأن العام" حماس"
لى أن مشاورات الحركة مع بقية الفصائل الفلسطينية والمقاومة في غزة مستمر إزاء وأشار برهوم إ

في ظل مواجهة التهديدات اإلسرائيلية على : "التهديدات اإلسرائيلية بشن عدوان جديد ضد غزة، وقال
تضع بقية الفصائل في صورة التحديات من أجل تشكيل جبهة مقاومة قوية في " حماس"قطاع غزة، 

  ".ة االحتالل، والحمد هللا فإن الفصائل متفهمة للموقف، وقد عبرت عن ذلك في مواقفها المعلنةمواجه
  28/12/2010قدس برس، 

  
   االنتخابات الرئاسية والتشريعية مطلب فتحاوي ثابت لتجديد هياكل السلطةجراء: فتح .18

ور ليبرمان، التي وصف  أفيغدالخارجية اإلسرائيليزير وهاجمت فتح تصريحات :  كفاح زبون- رام اهللا
فيها السلطة بكيان غير شرعي ، وقال فهمي الزعارير، المتحدث الرسمي باسم حركة فتح وعضو 

إن شرعية النظام السياسي الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، «: المجلس الثوري
وأضاف الزعارير، في . »ل اإلسرائيليتستمد من القانون الفلسطيني وال تعير اهتماما لموقف االحتال

إن االحتالل اإلسرائيلي لن يحظى بشرعية وجوده واستقراره ما لم يحظَ شعبنا بحقوقه الوطنية «: بيان
  .»والسياسية كاملة مكتملة

وعقب الزعارير على تصريحات ليبرمان بأن السلطة الوطنية ترفض إجراء االنتخابات مجددا، خشية 
إن إجراء االنتخابات الفلسطينية العامة الرئاسية والتشريعية مطلب فتحاوي «: همن فوز حماس، بقول

وأكد الزعارير أن كل المحاوالت . »ثابت، لتجديد هياكل السلطة، ونحن جاهزون النتخابات عامة غدا
ة المحمومة من قبل دولة االحتالل لن تهز موقف ومكانة السلطة الوطنية، وتأييد وتعاطف الدول المختلف

  .، وحق تقرير المصير1967لالعتراف بحقوقنا ومساندتنا عبر االعتراف بدولتنا على حدود 
  28/12/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
  بالتقصير في العمل على المستوى الخارجي وفي غزة في رام اهللا  الحكومةيتهمشعث  .19

إستراتجية الحكومة جزءا 'ث نبيل شع' فتح'قال عضو اللجنة المركزية لحركة :  زلفى شحرور-رام اهللا 
وإستراتجية منظمة التحرير الفلسطينية في عناصرها المختلفة، وأهم عنصر ' فتح'من إستراتجية حركة 

  .'فيها يقوم على تثبيت المواطن على أرضه، وتصعيد النضال الشعبي والمقاومة الشعبية
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نات، كما تساهم في دعم الحكومة بذلت جهودا مهمة في موضوع مكافحة بضائع المستوط'وأضاف 
المناطق التي تشهد فعاليات ضد االستيطان واالحتالل مثل نعلين وبلعين، ولكنه غير كافي وبحاجة 

  .'للتطوير من قبل الحكومة في عدد من الجوانب
ووجه شعث نقده ألداء الحكومة على المستوى الخارجي، وعلى األخص في النضال الفلسطيني لخلق 

ولي، الذي تقوده حركته تجاه أميركا الالتينية وإفريقيا وأوروبا لحشد االعتراف نوع من الحراك الد
  .67بالدولة الفلسطينية على حدود العام 

 سفارة في العالم، ويجب أن تشكل جزءا من 96وزارة الخارجية لديها جسم قوى ومؤلف من 'وأضاف 
 لتطوير وزارة الخارجية وتطوير نضالنا الخارجي، وحراكنا الدولي، وعلى الحكومة أن تبذل جهدا

  .'التنسيق مع العالقات الدولية في فتح وفي دوائر منظمة التحرير
وعلى المستوى االقتصادي والمؤسسي، أكد شعث أن الحكومة تتولى عملية التنمية والتخطيط والصرف، 

  . المحليةوهي التي تقرر وتتحكم باألموال التي تصلها، سواء من قبل المانحين أو من المصادر
الحكومة عندها جهاز كبير للتخطيط والتنفيذ، وبدون شك حققت نتائج جيدة جدا، ولكن الجزء 'وأضاف 

األكبر من العمل هو عمل بنية تحتية، مباني حكومية، وطرق، والجزء األكبر من هذا الدعم يتركز في 
مثل رام اهللا، وواقعها ال يعبر عن رام اهللا، وهو أمر مخادع، ألن الزائر لرام اهللا يعتقد أن كل فلسطين 

  .'الواقع السيئ الذي تعيشه فلسطين، وال يعكس واقع القدس والجدار واالستيطان
ومناطق الجدار، ولكنها لم تحقق نتائج، ) سي(صحيح أن الحكومة تتحدث عن اختراق لمناطق 'وتابع 

ور، ال تلقى العناية الكافية من فالمناطق التي تتآكل بفعل الجدار مثل بيت لحم وبيت جاال وبيت ساح
  .'الحكومة

الحكومة مرتاحة لمقولتها 'ورأى شعث أن الفشل األكبر في برنامج الحكومة كان في قطاع غزة، وقال 
من مصروفاتها تذهب لقطاع غزة، صحيح هي ما زالت تدفع رواتب الموظفين % 58التي ترددها بأن 

، ومع ذلك ال نحل لهم مشاكلهم اليومية من ترقيات، في غزة، نحن من طلب منهم الجلوس في بيوتهم
  .'وعملية التعمير تخص فقط وجزئيا بعض المدارس والمستشفيات
من شعبنا، وهم جزء % 40ألن غزة فيها 'وطالب شعث الحكومة بأن تبذل جهدا كبيرا ومختلفا في غزة 

تها بالرغم من الحصار مهم من دعم الصمود في غزة، وعلى الحكومة أن تصرف جزءا كبيرا من وق
  .'وحماس، من أجل إنعاش غزة وإعادة تعميرها، وهذا أمر لم يسجل أي تقدم

ورأى شعث في موضوع البناء المؤسسي أن الحكومة نجحت في توفير األمن، وحققت الكثير على هذا 
  .الصعيد

تقاده لفكرة بناء ، موجها ان'مطلوب من الحكومة بذل جهد أكبر لدعم النشاطات اإلنتاجية'وقال شعث 
  .'ألن هذا الجهد ال تقوده الحكومة بل يقوده المستوى السياسي'الدولة من خالل عملية البناء المؤسسي، 

  27/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   في غزة تتهم حكومة رام اهللا بتهميش القطاع وتجاهل مطالبهفتحقيادة  .20
 قيادة حركة فتح في قطاع غزة الرئيس محمود عباس الذي يتزعم الحركة طالبت: أشرف الهور -غزة 
  .نحو مطالبهم' النظر بايجابيه'سكان القطاع، و' إنصاف'بـ

نسخة منه صادر عن مكتب الدكتور صالح أبو ختلة ' القدس العربي'وأكدت الحركة في بيان تلقت 
لب نواب المجلس التشريعي الذين استقالوا مفوض العالقات الوطنية لفتح في غزة على ضرورة تلبية مطا

  .بسبب عدم تلبية مطالبهم الخاصة بسكان القطاع ' لجنة غزة'قبل أسبوعين من 
التي شكلت لبحث مشاكل ' لجنة غزة'وكان نواب فتح في التشريعي عن قطاع غزة وهم المشاركون في 
م تلبية مطالبها بحل العديد من القضايا سكان القطاع وحلها مع الحكومة في رام اهللا قدمت استقالتها لعد
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والتي برزت وصعب حلها بسبب االنقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنها التحويالت 
، 2005للحاالت المرضية للعالج بالخارج، إلى جانب تثبيت موظفي الحكومة الذين تم تعيينهم في العام 

، والذين تم توقيف دفع رواتبهم، إلى جانب 2007، و2006ين وحل قضية المعلمين الذي عينوا في العام
المطالبة بإيجاد حل ألعداد كبيرة من الموظفين القاطنين في القطاع والذين أوقفت رواتبهم بأمر من 

  .'تقارير كيدية'الحكومة في الضفة بناء على 
مطالب المواطنين في 'ن تعد وأكدت قيادة فتح في بيانها على أن المطالب التي ذكرها النواب المستقيلو

استمرار التهميش والتجاهل من جانب الحكومة الفلسطينية للمطالب العادلة '، مستغربة ما وصفته بـ'غزة
التي تمس حياة الموظفين من أبناء السلطة الوطنية وحياة المواطن الفلسطيني في المحافظات الجنوبية 

  .')قطاع غزة(
بأن الحكومة الفلسطينية ) غزة(ا لدى أبناء المحافظات الجنوبية خلف انطباع'وأكدت أن هذا األمر 

  .'الشرعية في رام اهللا تتنصل من مسؤوليتها نحو أبنائها ومواطنيها
أتاح الفرصة للشامتين للتشفي من الحركة والتحريض 'ولفتت قيادة فتح في غزة إلى أن هذا االنطباع 

  .ذا الشيء وتتصدى له بكل ما تستطيع، مشيرة إلى أنها ترفض ه'على السلطة الشرعية
التدخل ألنصاف أبنائه ومواطنيه في قطاع 'وطالب تنظيم فتح في غزة في نهاية البيان الرئيس عباس بـ 

غزة والنظر بايجابيه نحو المطالب التي أوردها النواب المستقيلون وإغالق الباب في وجه الشامتين 
لوطنية ورئيسنا الذي يقود سفينتنا الفلسطينية نحو الدولة والحاقدين على حركتنا الرائدة وسلطتنا ا

  .'وعاصمتها القدس وتحقيق أهداف شعبنا المشروعة
  28/12/2010القدس العربي، لندن، 

  
   السلطة لقيادات الحركة في الضفة باإلبعاد غير وطني وال أخالقيتهديد: حماس .21

في " حماس"لفلسطينية في رام اهللا قيادات استنكرت حركة حماس بشدة تهديد أجهزة أمن السلطة ا: غزة
تهديدات خرقاء خارجة عن اإلطار الوطني "الضفة الغربية باإلبعاد عن وطنهم، ووصفتها بأنها 

غت قلقها الشديد إزاء " قدس برس"وأعربت في بيان لها أرسلت نسخة منه لـ  ".واألخالقي واإلنساني
ننظر بخطورة بالغة إلى تلك التهديدات التي تحاكي " حماس"ة إننا في حرك: "هذه التهديدات، وقال  البيان

سياسة االحتالل الصهيوني في تعامله مع المناضلين والمقاومين الفلسطينيين، ونعدها تهديدات خرقاء 
خارجة عن اإلطار الوطني واألخالقي واإلنساني، فليس مقبوالً أن تتحول األجهزة األمنية التي تدعي 

ى أداة طيعة لتنفيذ سياسة االحتالل الساعي إلى تفريغ األرض من أصحابها، وإلى نفي قيادات الشرعية إل
  ".ورموز العمل الوطني تمهيداً لتصفية القضية الفلسطينية

إننا إذ نعبر عن بالغ استنكارنا واستهجاننا : "ودعا البيان إلى محاسبة المسؤولين عن هذه التهديدات، وقال
إننا ندعو أبناء شعبنا للتعبير عن غضبهم واستنكارهم لما وصل إليه حال سلطة فريق لتلك التهديدات ف

أوسلو وأجهزتها األمنية من تخبط وجنون، والمطالبة بمحاسبة كّل من تسول له نفسه المشاركة في إبعاد 
انة أي مواطن فلسطيني عن أرضه إن كان بشكل مباشر، أو بالتنسيق األمني مع االحتالل، فتلك خي

وطنية لن يسمح بها شعبنا الصامد بعد اإلنجاز البطولي لمبعدي مرج الزهور، الذين أغلقوا بدمائهم 
  .، على حد تعبير البيان"وصبرهم باب اإلبعاد عن الوطن

  27/12/2010قدس برس، 
  

  الوسيط األلماني في صفقة تبادل األسرى زار غزة قبل يومين: فلسطينية مصادر .22
 كشفت مصادر فلسطينية ان الوسيط األلماني في صفقة تبادل األسرى بين :االت وك– بيت لحم -غزة 

 واوضحت المصادر الفلسطينية التي رفضت الكشف .اسرائيل وحركة حماس زار قطاع غزة قبل يومين
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أمس ان الوسيط األلماني غيرهارد كونراد ) كونا(عن اسمها في تصريح خاص لوكالة األنباء الكويتية 
وذكرت المصادر ان زيارة .  حماس في غزة المكلفين بالتفاوض حول صفقة تبادل األسرىالتقى قادة

الوسيط األلماني كانت قصيرة جدا واستمرت ساعات قليلة غادر بعدها القطاع الى اسرائيل عبر معبر 
ولم تكشف المصادر عن طبيعة الحوار الذي جرى بين الوسيط األلماني وقادة ). ايرز(بيت حانون 

  . س الذين يرفضون التحدث لوسائل االعالم عما يجري من مفاوضات حول الصفقةحما
وكشفت القناة العاشرة في التلفزيون االسرائيلي الليلة قبل الماضية عن ان شخصية اسرائيلية بارزة قامت 

واضافت ان . قبل ثالثة أسابيع بزيارة السجون االسرائيلية والتقت مع قيادات من حماس في السجون
. الشخصية االسرائيلية اوضحت لقيادات حماس في السجون صورة المفاوضات التمام صفقة التبادل

قيادة حماس في غزة ودمشق فهمت من زيارة الشخصية «وحسب تقرير التلفزيون االسرائيلي فان 
  . »االسرائيلية للسجون بان اسرائيل تريد استئناف المفاوضات التمام صفقة غلعاد شاليط

السعودية ان رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين » المدينة«عيد ذاته قالت مصادر لصحيفة على الص
واضافت المصادر ان . نتنياهو وافق على ان تشمل عملية تبادل األسرى األسير مروان البرغوثي

 الوسيط األلماني ابلغ حماس موافقة اسرائيل على ان تشمل صفقة التبادل األسير البرغوثي مع رفضها
  .ان تشمل الصفقة أسماء اخرى وردت في قائمة األسماء التي تسلمتها الحكومة االسرائيلية من حماس

  28/12/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  سلطة عباس تعتقل المئات من عناصر دحالن تمهيداً إلبعادهم إلى غزة": الفلسطينيالمركز " .23
أن سلطة عباس  في رام اهللا " الفلسطيني لإلعالم المركز"أكدت مصادر فلسطينية واسعة االطالع لـ

شنت خالل الشهرين الماضيين حملة اعتقالت واسعة ضد عناصر أمنية تابعة لقائد التيار الخياني في 
حركة فتح والهارب من غزة محمد دحالن بمختلف مدن الضفة، في إطار الخالفات المتزايدة التي 

  .استعصف بالحركة، والصراع بين دحالن وعب
وفي التفاصيل التي أوضحتها المصادر لمراسل المركز القدس المحتلة أن جهاز االستخبارات التابع 
لمحمود عباس كشف مخططاً انقالبياً لمحمد دحالن ضد عباس خالل ذكرى الرئيس الراحل ياسر 

ذا ؛ حيث تم منع جميع العناصر المحسوبة على دحالن من دخول المقاطعة في ه11/11عرفات في 
  .التاريخ، ومنع أي حافالت تقل عناصر فتحاوية من الدخول الى رام اهللا خوفا من أن تكون موالية له 

وتوصلت التحقيقات التي أجرتها سلطة فتح مع العناصر المحسوبة على دحالن إلى مخططها االنقالبي؛ 
دحالن من مقاطعة رام األمر الذي أدى إلى اعتقال المئات منهم، إضافة الى فصل كل المحسوبين على 

  .اهللا، سواء كانوا من الموظفين المدنيين او العسكريين 
وأشارت المصادر الى أن عددا كبيرا من العناصر ُأخرجت من غزة عبر تنسيق دحالن مع الجانب 
الصهيوني إضافة الى الهاربين عقب الحسم العسكري بغزة، كما أكّدت المصادر أن سلطة فتح برئاسة 

الى غزة، حيث بدار هؤالء والمعتقلون في سجون مدينتي رام اهللا " الدحالنية" إبعاد العناصرعباس تنوي
  .لعباس للعودة عن قراره بإبعادهم خشية المصير الذي ينتنظرهم" استرحامات"ونابلس إلى كتابة 

شر عن حقيقة ما ن" المركز الفلسطيني لإلعالم"وفي ذات السياق كشفت مصدر مقرب من حركة فتح لـ
في عدد من وسائل اإلعالم بشأن طلب قائد التيار الخياني في حركة فتح والهارب من غزة محمد دحالن 
لقاء قيادة حركة المقاومة اإلسالمية حماس، والظروف التي جاء فيها هذا الطلب والسياق الذي أراد 

  .دحالن وضعه فيه من خالل وسطاء عرب التقى بهم لهذه الغاية
مقرب من حركة فتح، في تصريحات خاصة للمركز أن دحالن ومن خالل الوسطاء وأوضح المصدر ال

طلب منهم التوسط لترتيب لقاء بينه وبين رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، ومن بين الوسطاء 
  .سيف اإلسالم القذافي نجل الزعيم الليبي
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دحالن من خالل نجل القذافي بطلب وأضاف المصدر، أنه وخالل زيارة مشعل للجماهيرية الليبية تقدم 
للقاءه، زاعما قدرته على تحقيق المصالحة بين حركتي حماس وفتح بعكس رئيس السلطة المنتهية واليته 
محمود عباس، لكن مشعل رفض المقابلة رفضا قاطعا، كما رفض كل الوساطات التي أدخلها دحالن 

  .للقاءه أو لقاءه بأي من قيادات حماس
  27/12/2010يني لإلعالم، المركز الفلسط

  
   قرارا بشن حرب على غزة اتخذت "إسرائيل" بان أبلغتناجهات عربية : "سرايا القدس" .24

 قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد االسالمي في فلسطين ان المجلس الوزاري :غزة
ن حرب جديدة على قطاع غزة اتخذ قرارا بش) الكابنيت(االسرائيلي المصغر للشؤون السياسية واالمنية 
  .مؤكدة انها ستصد اي عدوان اسرائيلي جديد

ابلغنا من بعض الجهات الصديقة لنا في "في تصريحات له اليوم ) ابو احمد(وقال الناطق باسم السرايا 
اتخذ قرار بالحرب على غزة وان هذا القرار يأتي ضمن اسراتيجية الكيان ) الكابنيت(العالم العربي ان 

  ".يوني بتوجيه ضربة للمقاومة بغزة كل فترة واخرى حتى ال تكمل استعداداتهاالصه
نمتلك ما لم نكن نمتلكه "مضيفا " واكد ان المقاومة في قطاع غزة اقوى بكثير مما كانت عليه قبل الحرب

مشير الى انه سيتم الكشف عن االسلحة واالمكانات " خالل السنوات الماضية وال استطيع الكشف عنه
  .اذا ارتكب االحتالل عدوانا كبيرا على غزة) سرايا القدس(لتي وصلت الى ا

ونبه الى ان امتالك المقاومة في غزة السلحة ووسائل قتالية جديدة ايضا يؤخر الحرب االسرائيلية المقبلة 
  ".اننا على استعداد لمواجهتها"مشددا على " بعض الوقت"على غزة 
الننا نعرف ان الوضع في قطاع غزة صعب جدا وهناك حصار وبيوت لن نبادر الى الحرب "وقال اننا 

قررنا في اليوم الثاني النتهاء الحرب على غزة قبل "مبينا اننا " ومؤسسات كثيرة مدمرة وبحاجة للبناء
  ".عامين في اجتماع لنواب االمناء العامين في دمشق اعطاء فرصة للهدوء حتى يتم بناء ما تم تدميره

هناك غرفة عمليات "سيق ميداني بين االجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية مضيفا واكد وجود تن
  ".مشتركة دائمة االنعقاد واتصاالت بشكل شبه يومي ومشاورات في ما يخص ابناء شعبنا

محمود الزهار بان حركته ملتزمة بالتهدئة ما التزمت بها ) حماس(وحول تصريحات القيادي في حركة 
حول تهدئة ميداينة مع ) حماس(ل وتصريح اخر للناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لاسرائي

ذلك هو موقفنا اذ ان هناك توافقا على اعطاء فرصة للهدوء حتى يتم بناء ما ) "ابو احمد(االحتالل قال 
  ".دمر خالل الحرب

  28/12/2010وكالة سما اإلخبارية، 
  

  لبنان عن تداعيات القرار الظني مسعى لتحييد مخيمات :بركةعلي  .25
في لبنان علي بركة امس، ان الفصائل الفلسطينية تنسق لتحييد مخيمات " حماس"اعلن ممثل حركة 

وقال .  الالجئين عن اية صراعات قد يتسبب بها القرار االتهامي المتوقع صدوره عن المحكمة الدولية
ينية لتشكيل هيئة تنسيق مشتركة لتحييد المخيمات هناك مسعى من الفصائل الفلسط": "فرانس برس"لوكالة 

من االشقاء اللبنانيين ان يساعدوننا على "وأمل ". عن اية ازمة قد تحدث في لبنان نتيجة للقرار االتهامي
امكانية ان تسعى جهات لبنانية الى "وحذر من ". تحييد هذه المخيمات عن اية صراعات داخلية قد تقع

االشقاء في "، مطالباً "ة استعدادا ألي تدهور امني على خلفية القرار االتهاميتسليح مجموعات فلسطيني
واذ ". لبنان بعدم تسليح فلسطينيين خارج المخيمات، ألن هذا االمر قد يورط المخيمات كلها في االزمة

د ، شد"لن يؤثر على امن المخيمات"غاندي السحمراني، " جند الشام"اكد بركة ان مقتل مسؤول تنظيم 
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الوضع مستقر وهناك حرص من كل االطراف الفلسطينية على اال يكونوا حطبا ألي فتنة "على ان 
    ".مذهبية في لبنان

  28/12/2010المستقبل، بيروت، 
  

   الحقوق االجتماعية للفلسطينيين  تناقش الفلسطينيةالتحريرجبهة : لبنان .26
العودة والحقوق اإلنسانية واالجتماعية حق «ندوة سياسية بعنوان » جبهة التحرير الفلسطينية«نظمت 

في » التوجية السياسي«قاعة » الرئيس الشهيد ياسر عرفات«، في مركز »لالجئين الفلسطينيين في لبنان
مخيم البص ـ صور أمس، بحضور ممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية واالحزاب والقوى 

  . ينية ولبنانية وعدد من المخاتير وحشد من المواطنينالوطنية اللبنانية واللجان الشعبية وفعاليات فلسط
في الندوة، تحدث عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير عباس الجمعة عن حق العودة، مشيراً إلى أن 

حق عودة الالجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم وبيوت منشئهم، التي شردوا منها بقي ثابتا ويمثل جوهر «
منظمة التحرير خاضت معارك مختلفة للدفاع عن ثوابت الشعب «إلى أن ولفت . »القضية الفلسطينية

أن القانون الجديد للعمل لم يغير شيئا، فمعظم المهن «واعتبر . »الفلسطيني وفي المقدمة منها حق العودة
التي حاول الفلسطينيون جاهدين العمل بها ضمن القرار الدستوري اللبناني ما زالت معلقة، وال يحق لهم 

  .عمل بهاال
سماح مهدي، فشدد على » الحزب السوري القومي االجتماعي«تحدث ممثل معتمدية فلسطين في و
  . »أهمية إعطاء الحقوق المدنية واالجتماعية التي يطالب بها الفلسطينيون المقيمون في لبنان«

  28/12/2010السفير، بيروت، 
  

   مؤقتة تستثني القدس والالجئين تسويةنتنياهو يقترح  .27
عرض رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، على المفاوض الفلسطيني :  رويترز–  ف بأ

اتفاقاً موقتاً في حال عدم التوصل إلى اتفاق شامل حول ملفي القدس والالجئين، مشترطا موافقة 
مع القناة الفلسطينيين على دولة منزوعة السالح وتخليهم عن حق العودة، وقال نتنياهو، في مقابلة 

ربما إذا وصلنا الى طريق مسدود بشأن القدس، وربما الى طريق مسدود «العاشرة للتلفزيون اإلسرائيلي 
، لكنه أوضح »ال أستطيع أن أستبعده. هذا محتمل. بشأن الالجئين، فربما تكون النتيجة هي اتفاق موقت

 بحكم األمر الواقع عن حق العودة، في حال وافق الفلسطينيون على دولة منزوعة السالح وتراجعوا«أنه 
  . »عندها سأذهب الى نهاية المطاف، واعتقد أن غالبية اإلسرائيليين ستتبعني

فسيكون مستعداً » كدولة يهودية«وقال نتنياهو إنه إذا وافق الفلسطينيون على االعتراف بإسرائيل 
إذا «وأضـــاف . فاق للســالملتعريض اتفاقات تشكيل االئتالف الحاكم للخطر سعياً للوصول إلى ات

اعتــرف الفلسطينيون بدولة يهودية، فإنني أقول لكم اآلن وهنا إنني سأمضي حتى آخر الطريق في 
هذا األمر، ولن تعوقني أي اعتبارات خاصة باالئتالف، ال عن الوصول إلى اتفاق وال عن عرضه على 

  . »الشعب وستؤيدني األغلبية الشعبية
صريحه هذا، في أعقاب اقتراح وزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان التوصل الى وأدلى نتنياهو بت

من المستحيل بالنسبة إلينا توقيع اتفاق شامل اليوم «اتفاق مرحلي بعيد المدى مع الفلسطينيين، باعتبار أنه 
  . »مع الفلسطينيين

ال «، موضحاً »أسطول الحرية«جزرة من جهة ثانية، قال نتنياهو إن اسرائيل لن تعتذر لتركيا عن م
  ال نريد ان نسمح بجر جنودنا امام المحاكم «وأضاف . »نريد أن نعتذر، لكن أن نعبر عن اسفنا لتركيا
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، ملمحا الى ان االعتذار يمكن ان يفسر باعتباره اعترافا »جنودنا تصرفوا وفق القوانين. الدولية
  . بالمسؤولية

  28/12/2010، السفير، بيروت
  

   أي نية لتوسيع رقعة الخالف معها"إسرائيل"ـتركيا هي دولة مهمة وليس ل: باراك .28
الوسطي، وزير الدفاع ايهود باراك تخفيف حدة » العمل«حاول زعيم حزب :  أسعد تلحمي–الناصرة 

تركيا هي دولة مهمة وليس إلسرائيل أي نية لتوسيع رقعة الخالف «تصريحات ليبرمان بتأكيده أن 
وعن المفاوضات مع الفلسطينيين، . »ال ينبغي تحويل مسائل خالفية إلى خصومات«يفاً أنه ، مض»معها

لكن يجب أال نخدع أنفسنا ألن التهديدات لم تقْل « المنتهي كان عاماً هادئاً أمنياً 2010قال باراك إن عام 
. »يداً يجب معالجتهحماس في الجنوب وحزب اهللا في الشمال وفي الخلفية ايران، وجميعها يشكل تهد... 

وحذر من تدهور األوضاع على الحدود مع القطاع، وعزا التصعيد األخير في قصف إسرائيل بقذائف 
  .»نجاح الجيش في عملياته حول السياج وقتل عشرة مخربين«صاروخية من القطاع إلى 

د كل الطرق وينبغي استنفا« يمكن أن يكون عام حسم، وأيضاً عام فرص سياسية 2011وأضاف ان عام 
للتوصل إلى عملية سياسية مع الفلسطينيين تقود في نهاية المطاف إلى دولتين تعيشان جنباً إلى جنب 

  .»ينبغي أيضاً على الفلسطينيين اتخاذ قرارات صعبة، ونحن أيضاً«وأردف أنه . »بسالم
، مضيفاً ان »ن لهابائسة ال لزوم وال مكا«قال نائب وزير الدفاع متان فلنائي إن تصريحات ليبرمان 

  .وأنه يلحق الضرر بإسرائيل» العتبارات غريبة«هجومه على تركيا كان 
وتابع ان . ، إن ليبرمان ال يمكنه تمثيل إسرائيل»العمل«وقال الوزير بنيامين بن اليعيزر، وهو أيضاً من 

يس الحكومة أن وعلى رئ«االنتقادات يجب أال توجه إلى ليبرمان إنما لرئيس الحكومة الذي عينه 
وأضاف أن وزير . »يستدعي ليبرمان ليضع له حداً ويوضح له أنه ال يمكن للحكومة أن تتحدث بصوتين

لكن بن . »بوقاً إلسرائيل، والتصريحات التي أدلى بها ضد األتراك خطيرة للغاية«الخارجية يعتبر 
 لتركيا على أحداث اعتراض قافلة اليعيزر شدد هو أيضاً على أنه يجب على إسرائيل أال تقدم اعتذاراً

. »ينبغي أن نتذكر أن العالقات مع تركيا هي مصلحة استراتيجية لنا«، مضيفاً مع ذلك أنه » السفن
  .وحذر من تجميد المفاوضات مع الفلسطينيين

أصدر بياناً جاء فيه انه ينبغي على الحكومة إقرار الخطاب الذي ألقاه نتانياهو صيف » العمل«وكان 
: وأضاف. والتزم فيه مبدأ حل الدولتين رسمياً ليصبح سياسة الحكومة) خطاب بار ايالن(ام الماضي الع
من المؤسف أن وزير الخارجية يحاول من خالل تصريحات متسرعة وعديمة المسؤولية إجهاض كل «

  .»تقدم في العملية السياسية
  28/12/2010، الحياة، لندن

  
  م باسم نتنياهوأعبر عن رأيي وال أتكل: ليبرمان .29

دافع وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيجدور ليبرمان أمس عن التـصريحات المثيـرة            :  وكاالت -تل أبيب   
باإلضافة إلـى   " غير شرعية "للجدل التي أطلقها األحد،ووصف فيها السلطة الفلسطينية في رام اهللا بأنها            

ماذا أفعل،لدي وجهة نظر    "عة اإلسرائيلية   وقال ليبرمان،في تصريحات لإلذا   .توجيه انتقادات الذعة لتركيا   
ليست وجهـة   .عالمية مغايرة لوجهة نظر رئيس الوزراء،وهذا هو السبب في أننا ال ننتمي للحزب نفسه             

وأضاف وزير الخارجية اإلسرائيلي أنه ليس ناطقـا بلـسان رئـيس    ".نظري وال وجهة نظره أمرا سريا     
  .الوزراء ومن حقه التعبير عن رأيه
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وكـان  . ما قاله األحد تم في اجتماع مغلق لوزارة الخارجية حيث يسمح بطرح أفكار مختلفة               وأضاف أن 
ديوان رئيس الوزراء قد تحفظ عما قاله ليبرمان من إنه ال يجوز التوصـل إلـى تـسوية شـاملة مـع                      

  .الفلسطينيين وأن حكام انقرة يكذبون
  28/12/2010، الراية، الدوحة

  
  غزةير معني بتصعيد األوضاع في غ االسرائيليالجيش : أشكنازي .30

قال رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي الجنرال غابي أشكنازي إنه ال يمكن إلسرائيل أن : رام اهللا
تسمح باستمرار إطالق الصواريخ بين حين وآخر من قطاع غزة باتجاه النقب الغربي، مؤكدا أن الجيش 

  .يعتبر حركة حماس المسؤولة عما يجري في القطاع
وأوضح أشكنازي أن الجيش غير معني بتصعيد األوضاع في القطاع، إال أنه يستعد لمواجهة أي تطور 

  .كان
  28/12/2010، الشرق األوسط، لندن

  
   "إسرائيل"ـ بالنسبة لةمشكلغزة : فلنائي .31

، أجراها اليوم اإلثنين، قال نائب وزير األمن "المجلس اإلقليمي أشكول"خالل جولة في ما يسمى بـ
  ". قطاع غزة قيح مشكل بالنسبة إلسرائيل"إلسرائيلي متان فيلنائي إن ا

تحاول احتالل القدس بدال من االهتمام "وقال إن حركة حماس حولت قطاع غزة إلى مشكلة ملتهبة، وأنها 
  ". بعناصرها

ول الحدود وقال إن األجهزة األمنية تعمل بكل طاقتها من أجل مواجهة التهديدات األمنية المحتملة على ط
. وأضاف أن الجيش يعمل انطالقا من معرفته العميقة في المكان لمواجهة هذه المشكلة. مع قطاع غزة

  . وأن إسرائيل تدرك ما يحصل هنا، وهو بمثابة اختبار لها
وأيد فيلنائي مطالب رؤساء السلطات المحلية في المستوطنات المحيطة بالقطاع، بتوفير الحماية لكافة 

  . كيلومترات من حدود القطاع7ت على بعد المستوطنا
  27/12/2010، 48موقع عرب

  
   نساناإلرهابية حسب القانون الدولي وتنتهك حقوق إحماس منظمة : عوفير جندلمان .32

ان الحكومة " روسيا اليوم"قال عوفير جندلمان المتحدث باسم الحكومة اإلسرائيلية في حديث لقناة 
  ".نحن نتهيأ الي طارئ" اي ضربة عسكرية على قطاع غزة، مضيفا االسرائيلية ال تتهيأ حاليا لشن

 قذيفة هاون وصاروخ على جنوب اسرائيل، مشيرا 30واضاف انه خالل االسابيع الماضية اطلق حوالي 
  . الى ان على حماس ان توقف وقف اطالق الصواريخ

ريخ على مواطنينا فعلينا ان وقال جندلمان اننا لسنا معنيون بالحرب في غزة ولكن عندما تطلق الصوا
واكد جندلمان ان حماس منظمة ارهابية حسب القانون الدولي وتنتهك حقوق االنسان، مضيفا نحن  .نرد

  . في حالة متوترة واننا لم نختر هذه الحالة، بل فرضت علينا من قبل حماس
  28/12/2010، روسيا اليوم

  
  تحاد كونفيدرالي دولتان قد يكون بينهما االوحيدالحل : برافرمان .33

صرح وزير شؤون األقليات االسرائيلي البروفيسور أفيشاي برافرمان بأن : ر محمد ابو خض-القدس 
هناك فرصة تاريخية لتحقيق السالم يجب انتهازها والعودة الى المفاوضات المباشرة لمناقشة القضايا «

وأضاف في مقابلة خاصة مع . »م يتمالمهمة وهي الحدود واألمن والقدس سواء تم تجميد االستيطان أم ل
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بعقد «ايهود باراك » العمل«أجرتها معه في الكنيست إنه طالب وزير الدفاع وزعيم حزب » الراي«
مؤتمر للحزب خالل أشهر لتقويم موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من عملية السالم واالنسحاب من 

  .»مسيرة السلميةاإلئتالف الحاكم إذا استمر الجمود الراهن في ال
يتم حل معظم «، معربا عن األمل في أن »كأساس للتفاوض«وأكد أنه يؤيد مبادرة السالم العربية 

رفض اسرائيل مبدأ حق عودة «، مشددا على »القضايا المختلف عليها بما فيها القدس والمستوطنات
جيا في نطاق ما يسمى بجمع يكمن في إعادة عدد منهم تدري«، معتبرا أن حلها »الالجئين الفلسطينيين

  .»شمل العائالت على أساس إنساني
فبعد الحرب العالمية الثانية كانت هناك قوى عظمى . العالم يمر حاليا بظروف بالغة الحساسية«وقال إن 

أما اآلن فالواليات المتحدة تشهد حالة من التراجع وتظهر قوى . مميزة منها الواليات المتحدة وروسيا
مثل الصين والهند وأوروبا وهذا أمر الفت وال نعرف مدى الحكمة فيه، لكن النتيجة هي عظمى جديدة 

  .»نوع من عدم االستقرار االقتصادي، وبالتالي عدم استقرار سياسي
عندما يتعلق األمر بإسرائيل أعتقد أن القضية األهم، وهناك العديد من القضايا المهمة هي «: وتابع

. لية السالم، وهذا ما قلته لرئيس الوزراء وأريد أن يكون هذا واضحا تماماالتحرك بشجاعة أكبر في عم
 شهور من انتهاء االنتداب البريطاني على فلسطين العام 5فطيلة حياتي وأنا في عمر اسرائيل ولدت قبل 

 وبقيت أعتقد أن الحل الوحيد هو دولتان قد يكون بينهما اتحاد كونفيديرالي، وربما أيضا مع 1948
ردن، لذلك ضغطت لتحديد موعد نهائي واضح طرحته على اللجنة المركزية لحزب العمل وحصلت األ

 صوت لدعم اقتراحي وهو أنه خالل شهور على األكثر ستكون هناك مناقشة في 500على تأييد نحو 
اك الحزب لتحديد ما اذا حصل هناك تقدم في عملية السالم نتيجة المفاوضات المباشرة وإذا لم يكن هن

  .»تقدم فعلينا االنسحاب من حكومة اإلئتالف
  28/12/2010، الراي، الكويت

  
  ال طريق لها وال سياسة وال رئيسالحكومة االسرائيلية : حزب كديما .34

مرة «: المعارض بياناً ندد فيه بتصريحات ليبرمان، وقال» كديما«أصدر حزب :  أسعد تلحمي–الناصرة 
ول بصوت عال عكس الصورة التي يريد رئيس الحكومة أن ترتسم أخرى، ثبت ان فم حكومة إسرائيل يق

  .»ال طريق لها وال سياسة وال رئيس«، مضيفاً انه توجد في إسرائيل حكومة »عنه
مصاب بهوس إشعال الحرائق وتأجيج النيران، لكننا «وقال النائب عن الحزب يوئيل حسون إن ليبرمان 

وأضاف أن نتانياهو هو من . »بي بينه وبين رئيس الحكومة الحز-جميعنا سندفع ثمن الصراع السياسي 
ولو كان رئيس الحكومة يملك ذرة استقامة ألقاَل ليبرمان من «اختار ليبرمان ليمثل إسرائيل دولياً، 

الذي يستغل منصبه الوزاري «الحاكم، سمعت أيضاً انتقادات لليبرمان » ليكود«وداخل حزب . »منصبه
  .»ياسية تهدف إلى تزعم معسكر اليمينالرفيع للقيام بحملة س

  28/12/2010، الحياة، لندن
  

   بسبب حريق الكرمل للحكومة اإلسرائيلية يرفض التحقيق مع نتنياهوالقانونيالمستشار  .35
رفض المستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية يهودا فاينشتاين أمس، طلباً لفتح تحقيق جنائي في : ي ب أ

  .  مين نتنياهو ووزراء آخرين عقب إخفاقات حريق جبل الكرملحق رئيس الوزراء بنيا
وأوردت وسائل إعالم إسرائيلية أن فاينشتاين سوغ رفض فتح التحقيق، قائالً ان الحلبة الجنائية ليست 
المكان الذي ينبغي أن يبحث فيه في اإلخفاق في تطوير أجهزة اإلطفاء واإلنقاذ اإلسرائيلية وإنما يجب أن 

  . البحث في الحلبتين العامة والبرلمانيةيجري هذا
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وجاء قرار فاينشتاين رداً على طلب قدمه إليه ضابطا الشرطة الكبيران المتقاعدان زئيف إيفن وحاييم 
كالين، لفتح تحقيق جنائي في حق نتنياهو ووزراء الداخلية إلياهو يشائي والمال يوفال شتاينيتس والدفاع 

  .ايهود باراك
إنه ال يعتقد ان ثمة قاعدة أدلة تبرر إجراء تحقيق جنائي في الموضوع، وأن البحث في وقال المستشار 

تبعات الحريق في اإلمكان اجراؤه في إطار لجنة تحقيق رسمية أو لجنة تدقيق حكومية أو لجنة تقصي 
  .حقائق أو تحقيق برلماني

وأن الحكومة ستستخلص العبر وكان نتنياهو قال عقب إخماد الحريق أنه يعارض إجراء تحقيقات كهذه 
  .من القصور في هذا المجال

  28/12/2010، النهار، بيروت
  

   لواشنطن شروطها األمنية الضرورية لترسيم الحدودتقدم "إسرائيل" .36
قدمت الحكومة اإلسرائيلية في اتصاالت هادئة تجرى اآلن مع إدارة الرئيس : أحمد عبدالهادي - واشنطن

ملية السالم المجمدة رؤية بالغة التشدد لتعريفها لما تسميه الشروط األمنية باراك أوباما حول تحريك ع
وكانت اإلدارة . التي ينبغي على الفلسطينيين الموافقة عليها مقابل إقرار خط الحدود بين الدولتين

األميركية قد سعت إلى تطبيق مبدأ جديد إلدارة عملية التفاوض غير المباشر هو الحصول من كل طرف 
  .تتعلق بقضايا الحل النهائي" ودائع"ى ما يسمى عل

وقدم اإلسرائيليون لواشنطن قبل نحو عشرة أيام، رؤية للمتطلبات األمنية تتضمن الحفاظ على قوات 
إسرائيلية في غور األردن وإبقاء المستوطنات والبؤر االستيطانية القائمة داخل األراضي الفلسطينية على 

لمستوطنات في أراضي الدولة الفلسطينية والحفاظ على طرق تصل تلك حالها حتى إذا وقعت تلك ا
المستوطنات بإسرائيل تحت سيطرة أمنية إسرائيلية باإلضافة إلى التحكم في المجال الجوي والمائي 

  .للدولة الفلسطينية المقترحة ورفض إعادة أي من الالجئين إلى إسرائيل
اما كتعريف إسرائيلي للضمانات األمنية التي تطلبها حكومة ونقلت تلك الرؤية المتشددة إلى إدارة أوب

وعلى الرغم . بنيامين نتنياهو، وذلك بعد تقديم السلطة الفلسطينية لتعريفها للضمانات التي بوسعها تقديمها
من أن الضمانات التي قدمتها السلطة غير معروفة بعد، إال أن ما نشر عنها يتلخص في تعزيز 

  . والتعاون مع إسرائيل لضمان منع وقوع أي هجمات فدائيةاإلجراءات األمنية
  28/12/2010، الوطن اون الين، السعودية

  
   ال نية له لشن حرب برية على غزة االسرائيليالجيش: سرائيليإ عسكريمصدر .37

قال مصدر عسكري إسرائيلي لبي بي سي ان في غزة خمسمائة مدرب اجنبي : أحمد البديري - القدس
تلين الفلسطينيين وان عمليات تهريب االسلحة مستمرة وطريقها يبدأ من السودان فمصر يدربون المقا

  .فصحراء شبه جزيرة سيناء وصوال إلى االنفاق المؤدية إلى القطاع
الجيش االسرائيلي ال يخفي تخوفه من حصول حماس على صاروخ كورنت وهو صاروخ روسي مضاد 

 على اختراق الدروع بما فيها دبابات المركفاه المتطورة حيث سبق للدبابات االكثر تقدما في العالم وقادر
  .ألحد تلك الصواريخ التي أطلقت من غزة أن نجح في اصابة دبابة اسرائيلية

وقال يعقوب كاتس، المحلل العسكري االسرائيلي، لبي بي سي عن تطور الفصائل المسلحة في غزة 
عدة سنوات حتى قبل عملية الرصاص المسكوب حماس حصلت على عدد من صواريخ الكورنت قبل "

ولكن لم تعرف تشغيلها بشكل جيد وخالل العامين الماضيين تعلمت حماس استخدام هذه الصواريخ بشكل 
ممتاز وتعلمت كيفية تشغيلها لتحول تلك الصواريخ إلى سالح خطير موجه إلى الجيش االسرائيلي في 

  ". غزة
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 ان الفصائل لديها ما يكفيها من االسلحة للمواجهة القادمة وأضاف المصدر العسكري االسرائيلي
واكد المصدر . واصبحت اكثر تطورا ومع هذا فان الجيش ال نية له لشن حرب برية على قطاع غزة

  .العسكري ان نوعية االسلحة في غزة تطورت إلى اسلحة مصنعة بدل االسلحة محلية الصنع
المنية على الحدود واستمرار سقوط الصواريخ على جنوبي وقال الحكومة االسرائيلية ناقشت التطورات ا
حتما سنرد بناءا ع على ما يجري و ارجو ان حماس تفهم ذلك "وزير البنية التحتية بنيامين بن إليعيزر

  ".واننا لسنا معنيين بأي عمل قد يؤدي إلى التصعيد بل على العكس
مع ذلك لم يستدعي اي قوات اضافية ويكتفي بضرب الجيش االسرائيلي مازال يرفع حالة التاهب ولكنه 

  .الفلسطينيين من الجو او من البحر واحيانا من مدفعية الدبابات عن بعد
  28/12/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
   تدهس مجندة خالل تدريب ظنا أنها فدائية فلسطينية اإلسرائيليةالشرطة  .38

" إرهابية"يفة بعد تعرضها للدهس بسيارة شرطة، بعد االشتباه بأنها أصيبت مجندة إسرائيلية بجراح طف
فلسطينية، علما أن المجندة كانت في تدريب يحاكي عملية خطف لجنود إسرائيليين وكانت المجندة تتخفى 

  .بلباس فلسطيني
نت في وشارك في هذا التدريب كتيبة احتياط تم تأهيلها للعمل، وعلى ما يبدو فإن قوة من الشرطة كا

  .المكان لم تفهم ما يدور على األرض وصدمت إحدى المجندات التي كانت تشارك في التمرين
وبعد الحادث يفحص الجيش اإلسرائيلي هل تم مراعاة جميع قواعد السالمة في المكان، وهل تم إطالع 

  .جميع القوات في المكان حول القيام بالتدريب العسكري
  27/12/2010، المستقبل العربي

  
  ن الروس ليسوا يهوداً ويرون بفلسطين مصدر رزق يلمهاجرالكثير من ا :إسرائيليمسؤول  .39

أن الكثير من المهاجرين إلى فلسطين من روسيا ليسوا يهودا وإنما " إسرائيلي" كشف مسؤول : القدس
 على وحمل رئيس طاقم المستشارين في وزارة المالية الصهيونية آفي سمحون. جاؤوا بدوافع اقتصادية 

المهاجرين من أصل روسي الذين تكثّفت هجرتهم لبالدهم مطلع التسعينات عقب انهيار االتحاد 
  .السوفياتي، وقال إنهم تظاهروا باليهودية للبحث عن لقمة العيش 

تل "تسجيالت سرية على لسان سمحون في منتدى تجاري صناعي في " اإلسرائيلية"وكشفت اإلذاعة 
لك كانت الكاتبة عليزا ليفي زعمت في محاضرة جمعتها إلى سيمحون أن قبل ذ. قبل أيام " أبيب

عندها قاطعها . تهمل المهاجرين من أصل روسي وتضع العراقيل أمام عملية تهويدهم " إسرائيل"
إن هؤالء الناس لم يكونا يهودا يوما، وربما لهم صلة ضعيفة بأحد أجدادهم اليهود "سيمحون قائال 

إذا قبلنا بهجرة مئات اآلالف من المهاجرين الروس فلماذا ال نقبل "وتساءل " . ودةفاستغلوا قانون الع
  " .المتسللين من إفريقيا ونقوم بتهويدهم؟

  28/12/2010، العرب، الدوحة
  

  جدار يفصل قبور اليهود السود عن بقية الموتى: معاريف .40
وماً بعد يوم حيث كشفت صحيفة  سمات العنصرية في إسرائيل كثيرة وتتجسد ي: كامل إبراهيم-القدس 

من الطائفة األثيوبية توجه لشركة » أ«معاريف أن أحد سكان كريات مالخي قرب تل أبيب ويدعى 
  .المسؤولة عن دفن الموتى اليهود بطلب لشراء قبر في مقبرة مدنية بعد وفاة والدته» كديشا«
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وأن , ا عن آالف القبور في المكانواتضح فيما بعد أن القبر الذي خصصته الشركة لوالدته يقع بعيد
وأن جدارا فاصال يفصل بين قبور اليهود السود وغيرهم , الشركة قرت دفن والدته بشكل مالصق للجدار

  .من الموتى
وأن هناك طبقات بين , اكتشف أن هناك تمييز عنصري حتى بين الموتى» أ«وأشارت الصحيفة إلى أن 

وأنهم ,  الذين يمثلون ثلث السكان في المدينة يقعون في الطبقة الدنياوأن أبناء الطائفة األثيوبية, الموتى
  .وأن جدارا فاصال يفصل قبورهم عن باقي الموتى, يدفنون في قسم منفرد مخصص لهم

  28/12/2010، الرأي، عمان
  

  المستوطنون يجرفون عشرات الدونمات في سلفيت .41
ن مساحة واسعة من أراضي بلدة مسحة غرب  جرف مستوطنو: بتراإبراهيم، وكالة كامل -رام اهللا 
بهدف إقامة وحدات سكنية في "وأوضحوا أن عمليات التجريف طالت عشرات الدونمات الجديدة  .سلفيت

 فلسطينية إن جرافات أمنيةوقالت مصادر  ."الحي الجديد الذي يقوم المستوطنون بإنشائه في المنطقة
، منوهة إلى أن أصحاب األرض لم "باط أبو أرزيق"قة  دونما من أراضي منط40إسرائيلية جرفت نحو 

  .يبلغوا ولم يتسلموا أي إخطارات بالمصادرة أو بوضع اليد عليها
  28/12/2010الرأي، عمان، 

  
  مواجهات في سلوان وجريح في بيت أمر .42

ن تجددت، أمس، المواجهات العنيفة في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى بين األهالي م: )وام، معا(
وقال شهود عيان إن عشرات الفلسطينيين . الفلسطينيين وقوات معززة من جنود وشرطة االحتالل

أصيبوا بحاالت اختناق أثناء المواجهات جراء استخدام جيش االحتالل لقنابل الدخان السامة المسيلة 
ل حاولوا وأكد الشهود أن جنود االحتال .للدموع وقنابل الصوت الحارقة والرصاص الحي والمطاطي

  .اقتحام مسجد العين في منطقة وادي حلوة بذريعة اعتقال شبان يتحصنون داخله
وتركزت المواجهات التي كانت ال تزال مستمرة عند إعداد هذا التقرير، في محيط خيمة االعتصام في 

  .حي البستان ومنطقة بئر أيوب وامتدت نحو حي بطن الهوى الحارة الوسطى ومنطقة عين اللوزة
ي منطقة أخرى في الضفة الغربية، أصيب الشاب حماد احمد حماد، إثر انقالب سيارته أثناء فراره وف

.  بجروح في الرأس والصدرإلصابتهمن شرطة االحتالل التي طاردته قرب بلدة بيت أمر، ما أدى 
  . يوما14ً سراحه قبل إطالق، وتم  شهرا13ً أمضىوكان حماد أسيراً في سجون االحتالل، حيث 

  28/12/2010الخليج، الشارقة، 
  

  ثنيناإل  فلسطينيين في الضفة الغربية فجر يومعشرةاالحتالل يعتقل  .43
 عشرة فلسطينيين من مناطق مختلفة من الضفة 27/12ثنين  اعتقلت قوات االحتالل فجر يوم اإل:رام اهللا

  ".مطلوبون"الغربية المحتلة بحجة أنهم 
  27/12/2010قدس برس، 

  
  "أوهليكدار"تحذّر من تداعيات اإلهمال الطبي بحق األسرى الفلسطينيين في " الماندي"مؤسسة  .44

التي تنتهجها " اإلهمال الطبي"لحقوق اإلنسان، من تداعيات سياسة " مانديال" حذّرت مؤسسة :رام اهللا
أحد " (أوهليكدار"سلطات االحتالل اإلسرائيلي بحق األسرى الفلسطينيين في معتقالتها، ال سيما في سجن 

، 27/12نسخة عنه يوم اإلثنين " قدس برس"وأعربت المؤسسة، في بيان تلقّت  ).أقسام معتقل بئر السبع
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يعانون تدهور في حاالتهم "، ذلك أنهم "أوهليكدار"عن قلقها البالغ على حياة األسرى المرضى في سجن 
  ".تهم للخطرالصحية ويشهدون ظروفاً سيئة وسياسات تزيد أوضاعهم سوءاً وتعرض حيا

  27/12/2010قدس برس، 
  

  من المعتقلين الفلسطينيين يمنعون من االلتقاء بالمحامين% 90:لجنة إسرائيلية .45
إلى أن نحـو    " نادي األسير الفلسطيني  "و" اللجنة اإلسرائيلية ضد التعذيب   "تشير معطيات   : القدس المحتلة 

  .ك ال يسمح لهم بمقابلة المحامينمن المعتقلين الفلسطينيين الذين يحقق معهم الشابا% 90-70%
مايا روزنفيلد فإنه في الفترة التي يمنـع        .  وبحسب دراسة أجرتها الباحثة االجتماعية األنثروبيولوجية د      

فيها المعتقل من مقابلة محاميه فإن الشاباك يعمل بدون مراقبة، ويستخدم وسائل تحقيـق تتنـاقض مـع                  
لتزامات إسرائيل، مثل تقييد المعتقل بشكل متواصـل إلـى مقعـد            القانون الدولي والقانون اإلسرائيلي وا    

واليدان مكبلتان إلى الخلف، استنزاف المعتقل ومنعه من النوم، والتهديدات واإلذالل، وحبس المعتقل في              
  .زنازين في ظروف غير إنسانية وغير صحية لمدة طويلة

 – 2000ق معهم الشاباك في السنوات       معتقال فلسطينيا حق   11,970 وبحسب معدي البحث فإنه من بين       
  . معتقال من اللقاء مع المحامين طوال فترة التحقيق أو غالبيتها10,773 – 8,379 منع ما يتراوح 2007

ويشير التقرير إلى أن منع المعتقل من لقاء محاميه لمدة طويلة تتيح استخدام طرق اسـتنزاف للمعتقـل                  
  .وهم العمالء بزي أسرى عاديين" العصافير"زنازين ووسائل تعذيب ممنوعة، ووضع المعتقل في 

من بين مئات طلبات اللجنة ضد التعذيب التي قدمت نيابة الدولة إللغاء            % 70 كما يشير التقرير إلى أن      
كما أن قرارات قضاة المحكمة كانـت تـأتي متوافقـة مـع             . أوامر منع اللقاء مع المحامين قد رفضت      

 تراكم األدلة التي تشير إلى االستخدام المبالغ فيه ألوامر منع اللقاء مـع              وبالرغم من . اعتبارات الشاباك 
  .المحامين فإن المحكمة العليا تمتنع عن اتخاذ قرارات لتقليص صالحيات وحرية عمل الشاباك

 28/12/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

   جراء هدم منازلهم في الضفة خالل أسبوع فلسطينيا54ًتهجير : "أوتشا" .46
 األرض الفلسطينية المحتلة في كشف تقرير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية :اهرةالق
 كل من النعمان وصور في مبنى يمتلكها الفلسطينيون 16أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي هدمت ) أوتشا(

تقرير الذي وأوضح هذا ال .شرقي القدس بذريعة عدم حصولها على تراخيص بناءبباهر ورأس العامود 
 30، انه نتج عن هذا الهدم تهجير 27/12 اإلثنين وزعه المركز اإلعالمي لألمم المتحدة بالقاهرة يوم

  .ديسمبر الجاري/  كانون األول21 إلى 15 الفترة من فيوذلك  ، طفال13ً، من بينهم شخصاً
بالضفة الغربية بحجة عدم ) ج( المنطقة في مبنى 12إن السلطات اإلسرائيلية هدمت أيضا : وقال التقرير

 خيام سكنية وحظائر للماشية بالقرب من زعترة بمحافظة بيت 8حصولها على تراخيص للبناء من بينها 
  . مجمع البقعة بالخليلفي مخازن 4، باإلضافة إلى  قسرياً تهجيرا24ًلحم، ما أدى إلى تهجير 

 في حظيرة للماشية 15 خيمة و12 وأفاد التقرير بأن السلطات اإلسرائيلية أصدرت أوامر طرد ضد
 100خربة طانا بمحافظة نابلس بحجة أنها تقع في منطقة عسكرية مغلقة وقد يتضرر جراء هذه األوامر 

 مبنى 29 وبين أن هذه القرية قد تعرضت األسبوع السابق لعملية هدم مكثفة حيث تم هدم .شخص
ظيرتي ماشية وعمود كهربائي في قرية باإلضافة إلى أوامر هدم ووقف العمل ضد أربعة منازل وح

  .دورا القرع وعين عريك برام اهللا ومجموع الفارسية البدوي بمحافظة طوباس وخربة تل الخشبة بنابلس
وتابع التقرير، إنه سجل وقوع خمسة حوادث عنف نفذها المستوطنون اإلسرائيليون أسفرت عن إصابات 

  .في صفوف الفلسطينيين أو أضرار بممتلكاتهم
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  قرية كفر قدوم بمحافظة قلقيلية أعلن أن قوات االحتالل نصبت سياجاًفيأن المجلس القروي : وأضاف
 تعود للقرية والتي تقع بالقرب التي من األراضي الزراعية  ألف دونم تقريبا200,1ًيمنع الوصول إلى 

  .يهان أجل الوصول إل إجراء تنسيق مسبق مالمزارعينمن مستوطنة كيدوميم اإلسرائيلية، ما يتطلب من 
 الفترة السابق ذكرها في حمولة شاحنة 866وبشأن قطاع غزة، أشار التقرير إلى أنه تم السماح نحو 

 حمولة شاحنة وهذا الرقم يمثل ثلث المعدل األسبوعي للواردات المسجل قبل 937 بحواليبالمقارنة 
 شاحنة من 44قط بخروج  أن السلطات اإلسرائيلية سمحت ف، موضحا2007ًفرض الحصار عام 

الفراولة وأزهار الزينة من غزة بالرغم من إعالن الحكومة اإلسرائيلية نيتها السماح بخروج المزيد من 
  .الصادرات من القطاع

إنه لم تدخل للقطاع في األسبوع األسبق الكمية المطلوبة من الوقود الصناعي المستخدم في تشغيل : وقال
  . ساعات يوميا6ًنقطاع التيار الكهربائي لفترة تصل لـ محطة كهرباء غزة، ما نتج ا

  27/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  2010أطفال فلسطين الضحية األبرز لالحتالل خالل  .47
 الفلسطينيين يواجهون مصاعب جمة في ممارسة األطفالن إ أمميقال تقرير :  يوسف الشايب–رام اهللا 
 الذي صادقت حكومته قبل عقدين على اتفاقية حقوق الطفل اإلسرائيلي تحت االحتالل يةاألساسحقوقهم 
وحسب تقرير صادر لمكتب الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية، التابع لألمم المتحدة،  .الدولية

 يراًفان األطفال الفلسطينيين في شرقي القدس تحملوا وطأة عنف االحتالل، خالل الشهر الماضي؛ مش
إلى أن أكثر من ثلثي اإلصابات كانت على أيدي القوات اإلسرائيلية في المدينة ألشخاص تقل أعمارهم 

  . عاما18ًعن 
 ارتفع عدد اإلصابات في صفوف 2010ومما يثير القلق، وفق التقرير األممي، أنه منذ مطلع العام 

 2009 بالفترة المماثلة من العام  مقارنة%160األطفال على يد القوات اإلسرائيلية في غزة بنسبة 
وأشار التقرير إلى أن  .باستثناء الفترة التي شهدت العدوان اإلسرائيلي الهمجي على غزة مطلع ذلك العام

، كانوا في المناطق المقيد الوصول إليها أثناء جمعهم 2010معظم هؤالء األطفال المصابين في العام 
  . الحصار الذي يمنع دخول هذه المواد بكميات كافيةاألنقاض الستخدامها مواد للبناء بسبب

 حدوث ارتفاع حاد على حاالت تأكيدهاوإضافة إلى ذلك، نقل التقرير عن جماعات حقوق اإلنسان 
اعتقال األطفال الفلسطينيين على يد السلطات اإلسرائيلية في منطقة سلوان في شرقي القدس، حيث أفاد 

منازلهم خالل مداهمات جرت في منتصف الليل وأشاروا كذلك إلى إساءة هؤالء األطفال أنهم اعتقلوا من 
وبلغ عدد األطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون اإلسرائيلية ومراكز  .معاملتهم أثناء استجوابهم

  .كتوبر الماضيأ/  حتى نهاية شهر تشرين األول طفال256ًاالعتقال، وفق التقرير حوالي 
  28/12/2010الغد، عمان، 

  
  2010 في سنة من القدس  فلسطينياً مواطنا760ًقوات االحتالل تختطف أكثر من  .48

، أن أجهزة االستخبارات وأجهزة الفلسطيني"  األسيرنادي" أكد على ناصر قوس، رئيس :القدس المحتلة
  .2010 القدس، خالل عام في من بين المقيمين  فلسطينياً مواطنا760ًأمنية إسرائيلية خطفت أكثر من 

  28/12/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

  2010الفلسطينيين في ارتفاع وتيرة االنتهاكات ضد الصحفيين : تقرير .49
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  شهد ارتفاعا2010ًأكد تجمع صحافي فلسطيني أن العام  :.ب.ف.أ، وكالة قنا وكالة – فلسطين المحتلة
يين العاملين في األراضي ملحوظا في وتيرة االنتهاكات ضد الحريات العامة والصحافيين الفلسطين

إن هذه االنتهاكات توزعت ما بين اعتداءات "وقال التجمع اإلعالمي الفلسطيني  .الفلسطينية المحتلة
وخروقات االحتالل اإلسرائيلي، وبين تلك التي تتحمل مسؤوليتها األجهزة األمنية التابعة للسلطتين في 

  ".ام الداخليالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، نتيجة االنقس
وأوضح التجمع في بيان مكتوب أن اعتداءات االحتالل تركزت على استهداف الطواقم اإلعالمية خالل 
المسيرات األسبوعية المناهضة للجدار في قرى نعلين وبلعين والنبي صالح قرب رام اهللا وبيت ُأمر 

 ضد الطواقم  احتاللياًانتهاكاً 130 إلى أن العام المنصرم شهد أكثر من شمال مدينة الخليل، مشيراً
  .اإلعالمية والصحافيين خالل قيامهم بأداء واجبهم الصحافي وتغطية األحداث ومتابعتها

وبحسب التجمع لم تكن االنتهاكات واالعتداءات على الحريات اإلعالمية على خلفية االنقسام الداخلي بين 
 من العام المنصرم، حيث شهد العام الًحركتي فتح وحماس في الضفة الغربية وقطاع غزة أفضل حا

، تركزت معظمها في الضفة الغربية، حيث سجل التجمع اإلعالمي  داخلياً انتهاكا95ً، أكثر من 2010
 35 قامت بها األجهزة األمنية في الضفة الغربية، مقابل  انتهاكا60ًخالل رصده الميداني أكثر من 

، استمرار منع السلطة الفلسطينية في الضفة 2010 شهد العام كما.  نفذته األجهزة في قطاع غزةانتهاكاً
الغربية توزيع صحف الرسالة وفلسطين واالستقالل، الصادرة في قطاع غزة، إلى جانب استمرار إغالق 

 محطة محلية من بينها 16مقر فضائية األقصى وحظرها ومالحقة مراسليها بالضفة الغربية، كما أغلقت 
في مدينة نابلس المحتلة، فيما استمر إغالق المؤسسات الصحفية التابعة لحركة فتح " مإذاعة القرآن الكري"

  .والسلطة خاصة بعد األحداث التي وقعت في قطاع غزة
  28/12/2010الشرق، الدوحة، 

  
   على وقع التهديد بتكرارهالعدوانغزة تتذكر  .50

نية للمحرقة اإلسرائيلية في قطاع غزة أحيا الفلسطينيون، أمس، الذكرى الثا": وكاالت"، "الخليج "-غزة 
من فعاليات رسمية وشعبية وذلك وسط استمرار تهديدات الكيان بشن عدوان وارتكاب محرقة جديدة 

 وانطلقت فعاليات إحياء الذكرى الثانية للحرب بإطالق صفارات اإلنذار في تمام الساعة. على القطاع 
، في إشارة للوقت الذي انطلقت شرارة المحرقة ) بتوقيت غرنتش9:25( بالتوقيت المحلي 11:25

وتوقفت حركة السير للسيارات والسكان في جميع شوارع غزة دقيقة حداداً على . اإلسرائيلية قبل عامين
وأطلقت سيارات اإلسعاف والدفاع المدني وهي تجوب شوارع المدينة في مسيرات . أرواح الضحايا

ت فضائية األقصى المحسوبة على حماس بث مشاهد من أيام ومنذ ساعة مبكرة، أمس، بدأ. صفاراتها
  . المحلية برامج خاصة للمناسبةاإلذاعاتالمحرقة، كما أفردت 

وتظاهر عشرات األطفال في ساحة الجندي المجهول وسط غزة للتنديد بالمحرقة والمطالبة بتقديم قادة 
أوقفوا (التظاهرة التي رفعت شعار وتخلل . االحتالل إلى المحاكمة الدولية باعتبارهم مجرمي حرب

، إطالق صفارات اإلنذار إلى جانب عروض لفقرات فنية ومسرحية تناولت )الحرب ضد أطفال غزة
  .مشاهد للمحرقة، خاصة جرائم قتل أطفال والغارات

 شاباً وشابة في فعالية موازية لوحات فنية وجداريات على الجدران الرئيسة لوسط غزة لتجسيد 50ورسم 
وأعرب الشبان في . محرقة وأبرز مشاهدها من تدمير للمنازل والمؤسسات وصور الضحايا األطفالال

  .لوحاتهم عن أملهم أن يكون العام المقبل عاماً يحمل فيه السالم ويتوقف العدوان
  28/12/2010الخليج، الشارقة، 

  
  من العقاب" إسرائيل"المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان يندد بإفالت  .51
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منهم من المدنيين استشهدوا % 83 فلسطينياً، 1419 أن اإلنسانأكد المركز الفلسطيني لحقوق : غزة
خالل محرقة غزة، غالبيتهم العظمى من األشخاص المحميين بموجب القانون اإلنساني الدولي، وأضاف 

صة في  شخص آخرين جرحوا، عالوة على الدمار الواسع الذي لحق بالممتلكات العامة والخا5300أن 
مازال مجرمو الحرب . وأشار المركز إلى أنه بعد مرور عامين على المحرقة .أنحاء مختلفة من القطاع

  .  بمنأى عن أي عقاباإلسرائيليون
  27/12/2010وكالة معاً اإلخبارية،   

  
   ألف شجرة100غزة تتحدى الموت بـ  .52

 شتلة في شمال 1440 بحملة زرعت خاللها في قطاع غزةقامت الحكومة ": وكاالت"، "الخليج "-غزة 
رغم الصعاب وقلة " الغصين المتحدث باسم الداخلية إنه إيهابوقال ". وفاء لشهداء الحرب"القطاع 

اإلمكانات بسبب الحصار، بتنا أكثر قوة بتطوير أفراد األجهزة وتأهيلهم وتدريبهم منذ الحرب حتى 
شروع شجرة لكل شهيد بحضور عدد من وزراء الحكومة وبدأ أمس في شمال القطاع تدشين م ".اللحظة

وشارك الوزراء وقادة الفصائل بغرس األشجار وحمل  .المقالة وقادة الفصائل وجمع غفير من الغزيين
صور الشهداء، القائد الشهيد ياسر عرفات والشيخ الشهيد أحمد ياسين وأبو جهاد وأبو علي مصطفى 

  .موز الشعب الفلسطيني الشهداءوفتحي الشقاقي، وآخرين من قادة ور
 مادة سامة في جثث 300 يوسف إبراهيم رئيس سلطة جودة البيئة إن دراسة أجنبية أثبتت وجود .قال دو

إن "وأضاف . الشهداء وتربة الشمال نتيجة المحرقة، مبيناً أن االحتالل تعمد استخدام أسلحة محرمة دولياً
  .من النخيل والزيتون بعدد الشهداء ألف شجرة 100هذا المشروع يهدف لزراعة 

  28/12/2010الخليج، الشارقة، 
  

   آالف سنويا7ً-5 ألف مواطن خالل األربع سنوات الماضية وعودة 32هجرة :  الفلسطينياإلحصاء .53
 32 عال عوض، أن حوالي  الفلسطيني أعلنت القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء:رام اهللا

، وهذا الرقم 2009-2005جروا لإلقامة خارج األرض الفلسطينية خالل الفترة هافلسطيني ألف مواطن 
 خالل ورشة ذلكجاء  . آالف عائد7-5 من بين ال يشمل األسر التي هاجرت، في حين يعود لها سنوياً

يوم االثنين، لإلعالن عن نتائج مسح الهجرة األول في األرض الفلسطينية في  عمل عقدها الجهاز
إن نتائج المسح بينت أن فئة الشباب هم األكثر هجرة للخارج مقارنة بغيرهم من :  عوضوقالت .2010

 سنة، 44-30منهم في العمر % 26 سنة، وحوالي 29-15السكان، وأن ثلث المهاجرين هم في العمر 
مشيرة لوجود تقارب في التركيب العمري للمهاجرين حسب الجنس، كما أن نسبة المهاجرين من الذكور 

أكثر من ": وقالت عوض . مهاجرة من اإلناث100 مهاجراً ذكراً لكل 152فع مقارنة باإلناث؛ بواقع ترت
ثلث المهاجرين هم أبناء لرب األسرة، ونحو ربع المهاجرين هم زوجة ابن أو زوج ابنة لرب األسرة، 

ت نسبة من المهاجرين الذكور هم أبناء أرباب األسر، وبلغ% 43وعلى مستوى الجنس كان حوالي 
  ."%26اإلناث المهاجرات 

 إلى األردن، 24 مهاجر، هاجر 100إن األردن كانت وجهة النسبة األكبر منهم، فمن بين كل : وأضافت
  . مهاجراً إلى الواليات المتحدة22 إلى دول الخليج العربي، مقارنة بنحو  مهاجرا20ًو

من % 15ن الدافع الرئيسي لنحو سبة الثلث، في حين كانوأوضحت أن الهجرة بسبب الدراسة شكلت 
ونوهت إلى أن التحصيل العلمي  .لعدم توفر فرص العمل% 14المهاجرين تحسين مستوى المعيشة، و

ألكثر من ثلث المهاجرين كان البكالوريوس فأعلى، كما أن أكثر من ثلث المهاجرين حاصلين على شهادة 
  %.1من ال يحملون أي مؤهل علمي الثانوية العامة، في حين لم تتجاوز نسبة المهاجرين م



  

  

 
 

  

            29 ص                                     2008:         العدد       28/12/2010 الثالثاء :التاريخ

 سنة، في حين بلغت نسبة 29-15من العائدين هم في العمر % 37وأشارت عوض إلى أن حوالي 
 15، وبلغت نسبة األفراد الذين عادوا وأعمارهم دون %9 سنة 60العائدين ممن تزيد أعمارهم على 

تشير نتائج المسح إلى أن  ":وأضافت .، وتتقارب هذه النسب ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة%6سنة 
من إجمالي العائدين إلى الضفة الغربية، % 43أكثر من ثلث العائدين قدموا من األردن، ويشكلون نحو 

  .منهم من دول الخليج العربي، وهم ويشكلون نحو ثلث إجمالي العائدين إلى قطاع غزة% 29ونحو 
% 13رتفعة، حيث بينت نتائج المسح أن حوالي وأكدن عوض أن نسب الراغبين في الهجرة ليست بالم

وعلى الرغم من الظروف الصعبة في قطاع . يرغبون في الهجرة)  سنة59-15(من مجمل األفراد 
  ).في قطاع غزة% 12في الضفة و% 14نحو (غزة، تبدو النسبة قريبة مقارنة مع الضفة الغربية 

 في حين ،من إجمالي األفراد% 23بنسبة حوالي كما بينت أن الخليج مقصد غالب الراغبين في الهجرة و
يرغبون في الهجرة إلى دول % 28، ونحو %15بلغت نسبة الراغبين في الهجرة إلى أمريكا حوالي 

  .الدول التي يرغبون في الهجرة إليها% 18أجنبية أخرى، في حين لم يحدد أو يقرر نحو 
ي دفعت األفراد للهجرة للخارج هي ذاتها عرضت عوض أسباب ودوافع الهجرة، وبينت أن األسباب الت

بلغت نسبة الذين يرغبون في الهجرة لتحسين الظروف ": وأضافت .وراء رغبة األفراد المقيمين للهجرة
للدراسة، وأكدت عدم وجود اختالف % 19لعدم توفر فرص عمل مناسبة، و% 15، و%39المعيشية 

غزة باستثناء الرغبة في الهجرة النعدام األمن، فكانت كبير في هذا الجانب ما بين الضفة الغربية وقطاع 
  ).على التوالي% 6و% 14(النسبة أعلى في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية؛ 

 لكثيرين لعدم الرغبة في لكن الشعور بالراحة كون األرض الفلسطينية أرضاً مباركة كان سبباً كافياً
أرباع األفراد من الذين ال يرغبون في الهجرة أفادوا بأن الهجرة، حيث بينت النتائج أن أكثر من ثالثة 

  .شعورهم بالراحة فقط في األرض الفلسطينية، وأنها أرض مباركة وراء عدم رغبتهم في الهجرة
أكدت عوض أن حركة السكان الداخلية بين الضفة وغزة محدودة للغاية، بسبب الفصل الجغرافي، 

ائج المسح أن نسبة محدودة جداً من الفلسطينيين المقيمين في غزة وسياسات االحتالل للفصل، إذ بينت نت
وبينت أن معظم الهجرات الداخلية للسكان تكون داخل  .حالياً لهم مكان إقامة سابق في الضفة الغربية
وأشارت إلى أن معظم الهجرات الداخلية بين المحافظات . المحافظة الواحدة، ومن ثم المحافظات القريبة

% 33وأضافت أن نتائج المسح بينت أن حوالي  ).منها% 50نحو ( سنوات فأكثر 10تمت منذ وداخلها 
  . سنة44-30هم في العمر  % 30 سنة، ونحو 29-15من األفراد الذين هاجروا داخلياً هم في العمر 

  27/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  ون سهم في الشركة الفلسطينية للخدمات اللوجستيةشركة االتصاالت الفلسطينية تبيع ملي .54
، اتفاقية بيع وشراء تم بموجبها بيع ما مجموعه )بالتل(وقعت شركة االتصاالت الفلسطينية : ظبي أبو

، والتي تمثل ما )واصل( سهماً من األسهم التي تمتلكها في الشركة الفلسطينية للخدمات اللوجستية 1045
لشركة لمصلحة شركات مسار العالمية، وذلك ضمن استراتيجية الشركة ، من أسهم ا%16،08نسبته 

إلعادة الهيكلة والتركيز على خدمات االتصاالت، علماً بأن الشركة ستستمر في التزود بالخدمات التي 
  .لمجموعة االتصاالت الفلسطينية" واصل"تقدمها 

  28/12/2010الخليج، الشارقة، 
  

  إدخال المادة الكيميائية لمحطة األكسجينالصحة تحذر من منع وزارة : غزة .55
حذرت وزارة الصحة في غزة من خطورة منع :  ووكاالت األنباء، جمال جمال-فلسطين المحتلة 

وأكد مدير . االحتالل اإلسرائيلي إدخال المساعدات الطبية والمواد اإلغاثة بشكل عاجل للقطاع المحاصر
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 سنوات من حصار ظالم 4 قطاع غزة يعاني منذ أنفي بيان الهندسة والصيانة بالوزارة بسام الحمادين 
ترك آثاراً مدمرة طالت جميع نواحي الحياة ما زاد األوضاع الصحية سوءاً ، جراء منع قوات االحتالل 

 المادة إدخالإدخال المساعدات الطبية والمواد اإلغاثة بشكل عاجل للقطاع المحاصر وخاصة ضرورة 
  . لمستشفى غزة األوروبي بخانيونس جنوبي القطاعناألكسجيالكيمائية لمحطة 

وناشدت الوزارة المؤسسات الحقوقية واإلنسانية والهيئات الدولية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب 
األحمر ومنظمة الصحة العالمية بضرورة التدخل الفوري والعاجل إلدخال تلك االحتياجات المهمة 

زارة الدول المانحة والمنظمات األهلية بضرورة ممارسة الضغط على كما طالبت الو. للمواطن الغزي
  .االحتالل اإلسرائيلي من أجل السماح بإدخال هذه االحتياجات لمؤسسات وزارة الصحة

  28/12/2010الدستور، عمان، 
  

   في كتابشهادات طاقم الجزيرة بأسطول الحرية .56
أسطول " بعنوان أوراق الجزيرة، كتاباًأصدر مركز الجزيرة للدراسات هذا الشهر، ضمن سلسلة 

ويقدم الكتاب تجارب عاشتها .  من هذه السلسلة19وهو الكتاب رقم " وقائع اعتداء مبرمج.. الحرية
خالل توجهها من تركيا " أسطول الحرية"مجموعة من مراسلي الجزيرة ومصوريها وهم على متن سفينة 

  . عليه حصار دولي قاتلإلى غزة بهدف تقديم مساعدات إنسانية لشعب فرض
وجمعت تجارب مراسلي الجزيرة ومصوريها بين البعد اإلنساني والحس الصحفي، وهي تصور لحظات 
قاسية تتعرض فيها مجموعة من العزل لهجوم مسلح عنيف، في إشارة إلى الهجوم اإلسرائيلي على 

ت وأحاسيس أبرز ما وتضمن الكتاب شهادا .التي كانت ضمن أسطول الحرية" مافي مرمرة"سفينة 
يميزها كون كاتبيها كانوا من بين شهود العيان العتداء إسرائيلي مبرمج عرفه أسطول الحرية يوم 

وقدم محمد فال ووسيمة بن صالح وعثمان البتيري وعلي  . وخلف سقوط تسعة قتلى أتراك31/5/2010
ها في تجاذب بين الخوف صبري دنون وجمال الشيال، في هذا الكتاب، تأريخا لتجربة فريدة عاشو

  .والرجاء، بين أحاسيس التجربة اإلنسانية وطموحات المهنة الصحفية
  . صفحات وقدمه إبراهيم هالل110يذكر أن الكتاب جاء في 

  27/12/2010نت، .موقع الجزيرة
  

  يقدم وصفاً جلياً لدوافع الدولة اليهودية" الدم والدين"الكتاب  .57
 كتب عن الصراع الفلسطيني خالل االنتفاضة الثانية وصفاً جلياً لدوافع يقدم المؤلف كوك جوناثان، الذي

 تخشى من اللحظة التي "إسرائيل"ـالدولة اليهودية، فهو يجادل بأن جوهر القضية هو الديموغرافيا، ف
 أكثرية، وهذا – المحتلة األراضي والفلسطينيون في 1948فلسطينيو  –يصبح فيها فلسطينيو المنطقة 

 "إسرائيل"يرسم هذا الكتاب استجابات . أفريقيامقارنات محتومة مع الفصل العنصري في جنوب يستدعي 
  .القمع العسكري للمعارضة الفلسطينية على جانبي الخط األخضر :اليائسة لورطتها

 وللسلطة الفلسطينية بالتآمر سراً على تخريب "إسرائيل"توجيه االتهامات للمواطنين الفلسطينيين في 
حظر الزيجات بين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت االحتالل والسكان . ة اليهودية من الداخلالدول

إعادة رسم الخط األخضر بغية إيجاد دولة .  لمنع حق العودة من الباب الخلفي"إسرائيل"الفلسطينيين في 
  .حصينة موسعة، حيث ال يعتد إال بالدم اليهودي والدين اليهود

  28/12/2010الحياة، لندن، 
  

  لبيني موريسجديد  كتاب عبري :"اإلسرائيلية األولى/  تاريخ الحرب العربية1948" .58
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، كتاب عبري للمؤرخ بيني "اإلسرائيلية األولى / تاريخ الحرب العربية1948": عرض وديع عواودة
ترغيب  مع اليهود، ويكشف عن اعتماد الصهيونية الترهيب وال دينياًموريس، يرى فيه أنها كانت صراعاً

، يحيد "والدة مشكلة الالجئين"كما في كتابه األهم  .والرشوة الستصدار قرار التقسيم في األمم المتحدة
موريس في كتابه الجديد عن الرواية التاريخية اإلسرائيلية الرسمية باستعراضه مشاهد التهجير ووقائع 

 يجتهد لتكريس أسطورة انتصار وفي المقابل ".منهجية"المجازر، لكنه يسعى لتخفيفها وتبريرها بـ
 ألف جندي 100، ويتجاهل حتى مصادر تاريخية إسرائيلية تحدثت عن نحو "األقلية على األكثرية"

  .48 ألف جندي ومتطوع عربي في حرب 23ومتطوع إسرائيلي مقابل 
 دينية جهادية  في األساس حربا48ًبخالف مؤرخين إسرائيليين وعرب كثر، يجعل موريس من حرب 

وللبرهنة على رأيه هذا يكتفي باالعتماد  ."إسرائيل"صراع حضارات من غير المؤكد أن تنتصر فيهما و
 /على فتاوى تدعو للجهاد في فلسطين صدرت عن األزهر وغيره، كما يقتبس أقوال صدرت قبيل أيار

 المقدسة في  لألمير عبد اهللا ولمرشد اإلخوان المسلمين في مصر حول ضرورة إنقاذ األماكن1948مايو 
 نوفمبر /تشرين الثاني 29ويعتبر أن قرار األمم المتحدة بتقسيم فلسطين الذي تصادف ذكراه  .فلسطين

رغم األلم المنوط "، ويبرز رفض العرب والفلسطينيين له مقابل موافقة اليهود 48شكّل شرارة حرب 
  .رب وتبعاتها، وذلك في محاولة لتحميلهم الح"بالتنازل عن أجزاء غالية من البالد

ويعترف الكتاب بأن الصهيونية استغلت الحرب لالستيالء على األراضي المخصصة للدولة العربية، 
  .خاصة الجليل الغربي ومنطقة القدس

 إلى مصادر أرشيفية عبرية  من مختلف جوانبها وبتفصيل الفت استنادا48ًيستعرض الكتاب حرب 
 أقلية يهودية لكنها مبلورة، منظمة، موحدة، طموحة :باألساس ويفسر انتصار اليهود بعدة عوامل

  .، اعتمدت التهيئة واالستعداد وقاتلت من أجل وجودها وسياسياًومتطورة اقتصادياً
  27/12/2010نت، .موقع الجزيرة

  
  أي عدوان جديد على غزة سيقوي عود المقاومة: العمل اإلسالميحزب جبهة  .59

  .مود المقاومة الفلسطينية وجدد الدعوة الى دعمهااشاد حزب جبهة العمل االسالمي بص: عمان
وقال مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب المهندس مراد العضايلة بمناسبة الـذكرى الثانيـة للعـدوان                

تقدم مشروع المقاومـة بـرغم الـضغوط        "الصهيوني على قطاع غزة ان مجريات االحداث تدلل على          
  ".عد الثقة الشعبية العربية ببرنامجهاتصا"، مشيراً الى " اإلقليمية والعالمية

لن يفضي اال الى زيادة تصليب عودة المقاومة وضخ الدماء في التعـاطف             "وأضاف ان أي عدوان جديد      
حالـة مـوت    "الشعبي االنساني مع القضية الفلسطينية، والدفع باتجاه توهين ثقافة التسوية التي تعـاني              

  ".سريري
  28/12/2010، الدستور، عمان

  
  بالتخلي عن المفاوضات السلطة الفلسطينية زب جبهة العمل اإلسالمي يطالب ح .60

التخلي "دعا حزب جبهة العمل اإلسالمي األردني المعارض، أمس، السلطة الفلسطينية الى            : )ب.ف  .أ  (
معاهدتي الـسالم المـوقعتين مـع       " بطالن"عن المفاوضات، كما طلب من مصر واألردن إعالن         " نهائيا

   ."اسرائيل"
وقـال  . جاءت الدعوة في بيان نشر على الموقع اإللكتروني الحزب بمناسبة الذكرى الثانية لمحرقة غزة             

نطالب السلطة الفلسطينية بالتخلي نهائياً عن النهج التفاوضي الذي ال يحقـق إال مـصالح العـدو                 "البيان  
ي لمزيد من اغتـصاب األرض      هذا النهج يوفر له الغطاء الالزم والوقت الكاف       "وأضاف أن   " . الصهيوني

استمرار التنسيق األمني مع العدو الصهيوني في مواجهة        "ورأى ان   " . وتهويد المقدسات وتهجير الشعب   
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فصائل المقاومة وقوى الممانعة، جريمة ال يكفّرها اال االنخراط في نهج المقاومة، وإشعال النـار تحـت       
  .             لمبادرة العربية للسالمودعا القمة العربية الى سحب ا" . أقدام المحتلين

  28/12/2010، الخليج، الشارقة
  
  

   إسرائيلي–إسالميو األردن يحذرون من تعاون نووي أردني .61
في المجال النووي، منتقدين مـا  " إسرائيلي"حذر إسالميو األردن أمس، من تعاون أردني     : )آي.بي  .يو  (

وتساءل مسؤول الملف الوطني في حزب       .في المملكة وصفوه بالتخبط في تنفيذ مشروع المفاعل النووي        
في المشروع، الفتـاً إلـى      " إسرائيل"جبهة العمل اإلسالمي محمد عواد الزيود في بيان عن حقيقة تأثير            

  . في هذا الشأن" تل أبيب"معلومات أشارت إلى تعاون بين عمان و
  28/12/2010، الخليج، الشارقة

  
62.  إسرائيل"على زيارة حاكم بوينس أيرس لـسفير لبنان في االرجنتين يحتج"  

بعد زيارة قام بها حاكم والية بوينس ايرس دانيال سيولي لتل ابيب حيث التقى عـددا مـن المـسؤولين                    
االسرائيليين، وجه سفير لبنان في االرجنتين هشام حمدان رسالة الى الحاكم انتقد فيها مـشروع تعـاون                 

  . اسرائيلي–امني ارجنتيني 
قرأت عن زيارتكم السرائيل ولقاءاتكم التي شملت وزير الخارجية         : "في رسالة السفير اللبناني   ومما جاء   

  .افيغدور ليبرمان ووزير االمن
انت حضرة الحـاكم احـد      . بالطبع كنت اتمنى ان تشمل زيارتكم مناطق السلطة الفلسطينية وحتى غزة          

وال شك انك   . حساسية الواقع القائم في منطقتنا    الرموز السياسية الرئيسة في هذا البلد الصديق وتعلم مدى          
 آالف مليون دوالر    5تعلم ان التعاون االقتصادي والتجاري بين االرجنتين والعالم العربي قد وصل الى             

وكانت زيارتك  . كما تعلم وال شك االمكانات الهائلة لدى العالم العربي لالستثمار في االرجنتين           . اميركي
ل لفتة طيبة واشارة ايجابية عن رغبتك في الحفاظ على تـوازن فـي عالقـة                لألرض الفلسطينية ستشك  

  .االرجنتين التي تريدها في منطقتنا وال سيما بين فلسطين واسرائيل وكذلك بين العرب واسرائيل
ثم اني ال اخفيك حضرة الحاكم اني كمواطن لبناني دمرت اسرائيل وطنه وقتلت وما زالت تقتل ابنـاءه،                  

نحن في بلدنا ال نخلط ابدا بين ابناء الدين اليهـودي، وهـم             . قلق لهذه الحماسة تجاه اسرائيل    اشعر بألم و  
اننا نحترم الجالية اليهودية ونحبذ دائمـا       . كثيرون في االرجنتين، وغضبنا من سياسة اسرائيل وحكومتها       

 تعطـي حكـام اسـرائيل       لكننا نتمنى ان تتوقف تلك االفكار التي      . الحوار بين الجاليات الدينية المختلفة    
حصانة وقوة لمتابعة ممارساتهم ضد شعبنا، ظنا ان التقرب من اسرائيل يعني االقتراب من ابناء الجالية                

  ".اليهودية في الدول المختلفة
  28/12/2010النهار، بيروت، 

  
   يرفض اتهام الجامعة العربية بالتركيز على الملف الفلسطيني دون غيرهموسىعمرو  .63

ض األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى االنتقادات الموجهة إلى الجامعة العربية             رف: القاهرة
  .بأنها تركز فقط على الملف الفلسطيني على حساب الملف السوداني وغيره من الملفات المهمة 

 الجامعة العربية سارت هـذه الـسنة      "، إن   "2010حصاد سنة   "وقال، في المؤتمر الصحفي السنوي حول       
وما قبلها في مسارات متوازية لعالج مشكالت السودان والعراق ولبنان، جنباً إلى جنـب مـع قـضية                  

، ألن الجامعة العربية منظمة سياسية إقليمية، لديها كوادر وخبرات مختلفة           "اإلسرائيلي"الصراع العربي     
  " .تعمل على كافة هذه المسارات
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 والسودان والعراق والصومال ولبنـان، إضـافة إلـى          وفي الشق السياسي، تناول موسى قضايا فلسطين      
وشدد على أن العـرب     . موضوع رابطة دول الجوار العربي، وتطوير منظومة العمل العربي المشترك           

  عملية السالم تواجـه أزمـة      "وأوضح أن   . جادون في التوجه لمجلس األمن لطرح موضوع االستيطان         
  

قتناع الذي تبلور لدى الكثيرين بأنها يمكن أن تقدم شيئاً في ظـل             كبيرة نتيجة فقدانها قوة الدفع، وعدم اال      
  " .الوضع الراهن

  28/12/2010، الخليج، الشارقة
  

  إلى غزة" التشريعي"وساطة كويتية تنهي أزمة عودة وفد  بعد رفض القاهرة مرورهم .64
 المصرية، بعـد  انتهت أزمة عودة وفد المجلس التشريعي الفلسطيني إلى قطاع غزة عبر األراضي  : غزة

وساطة قام بها رئيس مجلس األمة الكويتي جاسم عبد المحسن الخرافي، الذي أجرى اتصاالت مكثفة مع                
  .المسؤولين المصريين إلقناعهم بالسماح للوفد، بالمرور عبر األراضي المصرية إلى القطاع

ذي يرأسه الدكتور أحمد بحر     إن الوفد البرلماني، ال   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقالت مصادر خاصة لـ     
النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، سيسمح له بالمرور عبر األراضي المصرية إلى القطاع، حيـث               
كانت السلطات المصرية ترفض ذلك، مشيرة إلى أنها اشترطت على النواب الذهاب ألداء فريضة الحج               

ولكن الوفد النيابي غادر السعودية     !.. د آخر فقط، والعودة مباشرة إلى قطاع غزة دون الذهاب إلى أي بل          
متوجهاً في جولة شملت الجزائر وليبيا وسوريا واليمن والكويت، التي كانت آخر محطة له، قبل مغادرته                

  .الكويت إلى القاهرة) اإلثنين(اليوم 
س جهـاز   الجدير بالذكر أن السلطات المصرية، كانت أبلغت الوفد النيابي غضب اللواء عمر سليمان رئي             

  !".اذهبوا لإلقامة عند مشعل: "المخابرات العامة عليهم، وأنه لن يسمح لهم بالعودة، قائالً لهم
البرلماني يتكون إضافة إلى رئيسه الدكتور أحمد بحر، النواب جميلة الشنطي،           " حماس"يشار إلى أن وفد     

  .يونس األسطل، عبد الرحمن الجمل، محمد شهاب
 28/12/2010، مالمركز الفلسطيني لإلعال

  
  ضبط صواريخ مضادة للطائرات بسيناء يالمصرياألمن  .65

، مخزنـاً للمتفجـرات،     2010-12-27قالت أجهزة األمن المصرية إنها ضـبطت، االثنـين          : وكاالت
في إطـار مـساعي الـسلطات المـصرية         " سيناء"والصواريخ المضادة للطائرات، بوسط شبه الجزيرة       

السالح أو تخزينه لصالح عمليات التهريب لقطاع غزة عبر األنفـاق           للتصدي ألي نشاط يتعلق بتهريب      
  . األرضية المنتشرة على الحدود مع القطاع

وقد داهمت مباحث أمن الدولة المصرية بشبه جزيرة سيناء مخزناً سرياً للمتفجرات بمنطقة صـحراوية،               
لقة مضادة للطائرات سليمة،     دانة مدفع كاملة األجزاء، وستين ط      110وعثرت على حفرة عميقة بداخلها      
 كغم، وثالثة صواريخ مضادة للطائرات طولها يصل إلى قرابة          700وقنبلة مضادة للطائرات تزن قرابة      

  .  على حد قولها- سم130
 28/12/2010، موقع فلسطين أون الين

 
  ا مليار متر مكعب سنويخمسة لىإ "إسرائيل"لـ  المصرية من الغاز الطبيعي الصادراتزيادة  .66

) EMG(كشفت تقارير إسرائيلية، أنه سيتم خالل األسابيع المقبلة توقيع صفقة بين شـركة              : محمد عطية 
التي تعد أكبر الشركات المتخصصة في صـناعة        " نيار حدارا "المصدرة للغاز الطبيعي إلسرائيل وشركة      
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 20 مـدى     مليار متر مكعب من الغاز سنويا علـى        0.3الورق بإسرائيل تتضمن حصول األخيرة على       
  . عاما، مقابل مليار دوالر

اإلخبارية اإلسرائيلية ـ المتخصصة في شئون الطاقة ـ أن الغاز الـذي    " اينرجيا نيوز"وذكرت صحيفة 
سيتم توجيهه لمحطة الطاقة التي تنوي الشركة اإلسرائيلية إقامتها على أراضي           ) EMG(ستضخه شركة   

  . مليون دوالر في تلك المحطة300الي مصنعها إلنتاج الورق، وتقدر استثماراتها بحو
علـى  ) EMG( مع شركة    2007في عام   " مبدئي"وذكرت أن الشركة اإلسرائيلية كانت قد اتفقت بشكل         

 عاما، إال أنه وبعد المطالبة بتعديل أسعار الغاز لم يتم توقيـع االتفـاق      15توريد الغاز الطبيعي لها لمدة      
يلية قبل عام نيتها إقامة محطتها للطاقة، مـا فـتح البـاب أمـام               النهائي، إلى أن أعلنت الشركة اإلسرائ     

  .التوصل التفاق
 ميجا واط، سـتوفر لمـصانع الـشركة         230وقالت الصحيفة إن الحديث يدور عن محطة للطاقة بقدرة          

  .اإلسرائيلية احتياجاتها من الكهرباء، وهي أولى الشركات اإلسرائيلية التي تبدي اهتماما بهذا األمر
اإلسرائيلية إلنتاج االسمنت عن تقدمها خـالل       " نيشر"ياق متصل، كشفت الصحيفة عن قيام شركة        في س 

لمضاعفة كميات الغاز التي تضخها الشركة المصرية لهـا،         ) EMG(الفترة المقبلة بالتقدم بطلب لشركة      
  .بموجب االتفاق القديم بينهما

" نيـشر "بمد  ) EMG(دوالر وستقوم بموجبه     مليون   150وأضافت إن مضاعفة الكمية ستبلغ تكلفته نحو        
 ميجا واط من الطاقة، وهو ما سيتيح للشركة اإلسرائيلية تطوير وتوسيع            50بتوربينات غاز تنتج حوالي     

  .  ميجا واط من الكهرباء120محطتها للطاقة لتنتج 
لـشركة  على هذه االتفاقيات سيزيد من التحالفـات التـي تقيمهـا ا           ) EMG(ورأت الصحيفة أن توقيع     

كما تزيد من كميات الغاز الطبيعي المصري المورد إلسرائيل لتـصل       % 8المصرية مع إسرائيل بنسبة     
  .  مليار متر مكعب سنويا5إلى حوالي 

  28/12/2010، المصريون، القاهرة
  

  أكد عدم التزام أنقرة بالعقوبات ضد إيرانوباالعتذار " إسرائيل "مطالبةأوغلو يجدد  .67
مؤكداً أن  " إسرائيل"لخارجية التركي داوود أوغلو موقف بالده من عودة العالقات مع           جدد وزير ا  : دمشق

عودة العالقات الطبيعية مع انقرة لن تتحقق إال من خالل االعتذار ودفع التعويـضات لـضحايا سـفينة                  
تؤيـد  ، أمس، أن بالده أيدت و     "سانا"وأوضح أوغلو في لقاء مع وكالة األنباء الرسمية السورية          . مرمرة

دائماً حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وبذلت لهذه الغاية مساعي مكثفة على جميع الصعد                
من أجل ذلك ومساعدة الشعب الفلسطيني وتحقيق السالم واألمن واالستقرار في المنطقة، مشدداً على أن               

ل جهود تحقيق السالم على المسار      الرافض للسالم أفش  " إسرائيل"على غزة وموقف    " اإلسرائيلي"العدوان  
واعتبر أن قضية غزة ليست قضية الشعب الفلسطيني أو العرب أو المسلمين فقط بـل هـي                 . السوري  

  .مسؤولية المجتمع الدولي عموماً 
 28/12/2010، الخليج، الشارقة

  
  ايران تشنق رجال ادين بالتجسس للموساد: االيرانيةوكالة االنباء  .68

علي اكبـر    "كرت وكالة انباء الجمهورية االسالمية االيرانية ان ايران اعدمت شنقا          ذ :)رويترز(طهران  
 حكم عليه باالعدام لتجسسه لحـساب جهـاز          الذي . يوم الثالثاء داخل سجن ايفين هذا الصباح       " سيدات

  ).الموساد(المخابرات االسرائيلي 
  28/12/2010، وكالة رويترز لألنباء
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  ء بإرسال مساعدات إلى غزة عدم االكتفاإلىدمشق تدعو  .69

نجاح العطار إلى عدم التوقف عند إرسال المساعدات االنـسانية          . دعت نائبة الرئيس السوري د      : دمشق
. الى قطاع غزة، مشددة على ضرورة استرداد شعب فلسطين أرضه وكل حقوقه وبناء دولته المـستقلة                 

يات في دمـشق، أمـس، أن رصـاص العـدو     وقالت العطار في كلمتها خالل افتتاح ملتقى النساء العرب    
لم يميز بين المقاومين واألطفال والنساء وبقيت النساء الفلسطينيات على أرضهن رابطـات             " اإلسرائيلي"

  .الجأش كالرجال مستعدات للتضحية 
وأشارت إلى أن المرحلة الراهنة هي من أشق المراحل التى مررنا بها في تاريخنا الحديث، ومن أكثرها                 

  . للكفاح مدعاة
 28/12/2010، الخليج، الشارقة

  
   تفتح أبوابها للزوار في اسطنبولمرمرةسفينة مافي  .70

فتحت سفينة مافي مرمرة التي تعرضت لهجوم إسرائيلي في طريقها إلى غزة أبوابها أمام الزوار اعتبارا                
  .من اليوم اإلثنين ولمدة أسبوع وذلك في ميناء سراي بورنو باسطنبول

نكي مراسل بي بي سي في اسطنبول إن الزوار من أتراك وسواح وأجانب مقيمـين فـي                 وقال ناصر س  
  .تركيا أخذوا في التوافد على السفينة لمشاهدة آثار أو بقايا آثار الهجوم على السفينة

وكانت السفينة التي خضعت إلصالحات في إسرائيل قد وصلت إلى الميناء األحد بعد مضي سبعة أشهر                
موي الذي تعرضت له أثناء مشاركتها في أسطول الحرية، حيث استقبلت فـي احتفـال               على الهجوم الد  

جماهيري ضخم حضره آالف األتراك المتعاطفين مع الناشطين والفلسطينيين خاصة أبناء قطـاع غـزة               
  .المحاصرين

  .وستسحب السفينة في نهاية األسبوع إلى ميناء توزال الصالحها وترميمها
  28/12/2010، )بي بي سي(نية هيئة اإلذاعة البريطا

 
   يمثلون معاناة أطفال غزةسورياأطفال  .71

أحيت مديرية المسارح السورية الذكرى السنوية للعدوان علـى قطـاع غـزة             :  محمد الخضر  - دمشق
غزة بعيـون   " تحت عنوان     من غزة  بطريقة مختلفة، حيث قدمت عرضا مسرحيا كتبه أطفال فلسطينيون        

  .يون على مسرح الحمراء بالعاصمة دمشقومثله أطفال سور" أطفالها
وتعليقا على العرض، اعتبرت المخرجة رنا بركات أن األطفال والمسرحيين السوريين أرادوا القول عبر              

  .فن المسرح إنهم مع أشقائهم في غزة بالصوت على األقل
رفـع العـدوان    نحاول تقديم صوتهم عبر صوتنا إلى العالم ليساهم ب        "وتابعت في تصريحات للجزيرة نت      

  .مشددة على أن العمل محاولة لتقديم الدعم لغزة وأطفالها" اإلسرائيلي
  حساسية وتأثر

في الوقت نفسه، كشفت المخرجة عن مصاعب واجهها العرض تتعلق بحساسية األطفال أثناء التحـضير               
ا، مؤكدة أنها لـم     للعمل، وقالت إنه في كثير من المشاهد تم إيقاف العرض ألن األطفال تأثروا جداً وبكو              

  .تضف أو تعدل على النص ألن الكالم البسيط وطريقة األداء تعبر أكثر من أي حركة أو أي شيء آخر
 27/12/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة

 
  "أبوحصيرة"مولد  يتدفَّقون إلى مصر لالحتفال باإلسرائيليينمئات  .72
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وفود إسرائيلية يتوقع أن يصل عددها إلى ألفـي         تدفق إلى اإلسكندرية خالل اليومين الماضيين       : القاهرة
في محافظة البحيرة، ما أدى إلى رفع قـوات األمـن حالـة             ' مولد أبوحصيرة 'زائر، لحضور احتفاالت    

االستنفار وسط مخاوف جادة من غضب شعبي بعد اإلعالن الرسمي عن ضبط شبكة تجـسس لحـساب                 
  .إسرائيل

نية على قرية دميتوه بدمنهور، لتأمين اليهود القـادمين مـن           ففي محافظة البحيرة سيطرت األجهزة األم     
إسرائيل وعدة دول لالحتفال بمولد أبوحصيرة الذي بدأ أمس ويستمر عشرة أيام، إذ تحولت القرية إلـى                 
ثكنات عسكرية بانتشار عدد كبير من سيارات األمن المركزي داخل القرية وخارجها واعتالء القناصين              

 ديـسمبر   26فُرِض حظر التجول على أهالي القرية طوال مدة إقامة المولـد مـن              أسطح المنازل، كما    
  . يناير المقبل7الجاري حتى 

بحسب االدعاء اليهودي، هو حاخام يحقق أمنياتهم التي يكتبونهـا          ) 1880 المتوفى   -يعقوب أبوحصيرة   (
  .على قصاصات من الورق، ويتركونها فوق قبره

 28/12/2010، الجريدة، الكويت
  

   في حائل يحمل أجهزة استشعار إسرائيليةغريب اصطياد طائر جارح : نيوزالعربجزيرة  .73
تمكن أحد مواطني منطقة حائل المدعو صياد بن عيد الخياري الذي            :خاص بصحيفة جزيرة العرب نيوز    

يقطن في قرية الضحايا بالركن الغربي لمنطقة حائل وإخوانه من اصطياد طائر جارح ضـخم الـشكل                 
عندما هبط بالقرب من إحـدى المنـازل        , )ربما يكون نوع مهجن من النسور     ( م مجهول الفصيلة    والجس

  . الكبيرة التي يجتمع بها عدد من الضيوف
بعدها مباشرة حلّقت الثالثة جواً وكأن هناك إشارات وتحذيرات ال سلكية صـدرت             : "وأوضح الخياري   
هره فيه أنتل طويل وإستكر على الجناح يحمل الرمز         ، وقال أنهم وجدوا جهاز على ظ      "من الطير األسير  

x63 وحجل معدني حول ساقه برمز H1 - Ho5  والساق األخرى فيها سوار نحاسية مكتوب عليهـا  »
وجهاز ثالث مـزروع داخـل جـسمه        " تل أبيب " ومتبوعة بحروف ترمز لجامعة      ISRAEL« إسرائيل

  . متصل بالجهاز الخارجي
وقام بتـسليم الطـائر     , عيد الخياري قد تواصل مع جهات األمنية السعودية       يذكر أن المواطن صياد بن      

  .الموجه لهم
 28/12/2010جزيرة العرب، 

  
  تحاول الحؤول دون ذلك" إسرائيل" وبريطانيا تدرس رفع مستوى البعثة الفلسطينية: يديعوت .74

بريطانيـا   أن   ،واس من غزة وعن     وائل بنات ، عن   28/12/2010،  الوطن اون الين، السعودية   ذكرت  
تدرس احتمال رفع مستوى البعثة الفلسطينية في لندن إلى مكانة بعثة دبلوماسية، أي مكانة مماثلة لسفارة                

  .اإلسرائيلية" يديعوت أحرونوت"حسبما أوردت صحيفة  دولة مستقلة،
انـب  وأضافت أن الحديث يدور أيضا عن احتمال اعتراف بريطانيا مستقبال بإعالن فلسطيني أحادي الج             

  .عن دولة فلسطينية مستقلة وستحذو بذلك حذو البرازيل واألرجنتين وبوليفيا واإلكوادور
في حال إنجاز هذا التحرك فإن بريطانيـا لـن          "وأشارت إلى أن هذا التحرك مدعاة للقلق في إسرائيل، و         

كبعثة دبلوماسـية   تكون الدولة األوروبية الوحيدة التي تقوم برفع مستوى البعثة الفلسطينية وتعترف بها             
ومع ذلك تعتبر الخطوة البريطانية بمثابة مفاجأة       . حيث كانت فعلت ذلك كل من فرنسا وإسبانيا والبرتغال        

  ".في ضوء الحقيقة بأن الحكومة البريطانية المحافظة تبدي تعاطفا مع إسرائيل
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ة الخارجيـة    النـاطق بلـسان وزار     ، من القدس المحتلـة، أن     28/12/2010،  عمانوأوضح الدستور،   
البريطانية أن الوزارة تدرس احتمال رفع مستوى البعثة الفلسطينية في لندن بإمعان وبـصورة معمقـة                

  .تمشيا مع دعم لندن لدولة فلسطينية
الخارجية اإلسرائيلية أرسلت وفـدا رفيـع المـستوى         ، أن يديعوت قالت أن      القدس المحتلة وأضافت من   

ع الطريق على السلطة الفلسطينية وجهودها في إعتراف لندن بالدولة          للتباحث مع الحكومة البريطانية لقط    
  . الفلسطينية

  
  

  2011 اإلسبانية تلمح باعتراف بالدها بدولة فلسطينية بحلول الخارجيةوزيرة  .75
ألمحت وزيرة الخارجية والتعاون اإلسباني ترينيداد خيمينيث باعتراف بالدهـا بالدولـة            :  واس -مدريد

آي بـي   "و  " بوبليكو"وقالت خيمينيث في تصريح نشرته صحيفتا       . 2011قلة بحلول عام    الفلسطينية المست 
  .2011إن هناك إمكانية االعتراف بالدولة الفلسطينية إن كانت الظروف مواتية لذلك بحلول عام " ثي

  28/12/2010، الوطن اون الين، السعودية
  

  67 على حدود "سرائيلإ" قادة حماس يرغبون في تحقيق السالم والعيش بجوار: كارتر .76
 انضم الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر، الى وفد منظمة الحكماء برئاسة ماري             : وكاالت –دمشق  

روبينسون وعضوية كل من األخضر اإلبراهيمي وايال بهات، في سلسلة من االجتماعات فـي القـاهرة                
  .  ثم األرض الفلسطينية وإسرائيلوغادر الوفد سوريا في وقت متأخر أمس ليزور األردن ومن. ودمشق

ونادى الحكماء باتباع نهج شامل لتحقيق السالم العربي اإلسرائيلي وفي التعامل مع المحادثات الفلسطينية              
اإلسرائيلية بعد أن أجروا محادثات مع المسؤولين والمجتمع المدني وقطاعات األعمال والشباب في كـل               

خالل زيارته للمنطقة بأن هناك توقعات متدنية بخصوص نجاح         واستنتج الوفد   . من غزة ومصر وسوريا   
  .المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية

يجب أن يكون هناك إحساس بوجوب      «:  وقالت ماري روبنسون، رئيسة ايرلندا السابقة التي ترأس الوفد        
رون بأن هناك   وقد ردد الكثي  . حل األمور بشكل طارئ، فالناس متعبون بعد حوالي عقدين من المحادثات          

هـل أميركـا   : وهـم يتـساءلون  . تركيزا كبيرا على المحادثات نفسها دون أي تركيز يذكر على النتائج       
كحكماء نؤمن أن حل الدولتين     «: وأضافت. »والرباعية مهتمون بإدارة الصراع أكثر من اهتمامهم بحله؟       

وناقشوا مـع الـرئيس     . »وليةمن الممكن أن يحقق السالم، ولكن هناك حاجة إلى نهج أكثر حيوية وشم            
ويعتقـد  . السوري بشار األسد إمكانيات تحقيق سالم بين سوريا وإسرائيل في لقائهم أمس فـي دمـشق               

  . الحكماء أن محادثات السالم السورية اإلسرائيلية يجب أن تبدأ من جديد بأسرع وقت ممكن
 يؤكد مخاوفي بأن وضع أهل غزة       أخبرني زمالئي الحكماء بتفاصيل زيارتهم لغزة، وهذا      «: وقال كارتر 

فالحصار هو من بين أكثـر اإلجـراءات انتهاكـا لحقـوق            . المحاصرين هناك يزداد سوءا بشكل سريع     
إن التوقعات في المنطقة بخـصوص المحادثـات        . اإلنسان على األرض، ويجب أن يتم رفعه بشكل تام        

حقق األمل يجـب أن يـرى النـاس أن          ومن أجل أن يت   . الحالية بين إسرائيل والفلسطينيين منخفضة جدا     
كيف من المتوقع من الناس الفاقـدين       . الوضع آخذ بالتحسن، ولكن األمور اآلن ليست في طور التحسن         

  . »لألمل أن يتطلعوا لمستقبل أفضل؟
حمـاس عبـرت عـن      «ونقل كارتر الذي التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مـشعل ان              

. »ادرة السالم لكنهم اخبرونا انهم لن يقفوا في وجه تنفيذ مبادرة السالم العربيـة             تحفظاتها فيما يتعلق بمب   
حماس ينبغي ان تكون جزءا من عملية السالم فال سالم من دون اشراك حماس وهـي                « كارتر ان    وقال

جميع قادة حماس يرغبـون فـي تحقيـق    «واشار كارتر الى ان    . »جزء ال يتجزأ من الشعب الفلسطيني     
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وجود «الفتا الى   » 1967ي الشرق األوسط ويرغبون بالعيش بسالم بجوار اسرائيل على حدود           السالم ف 
  . »استثناءات من جانب حماس واسرائيل

رغبتهم الشديدة في حل القضايا العالقة من أجل التوصل الى مصالحة مـع    «ونقل كارتر عن قادة حماس      
وحسب بيان صدر عن منظمـة      . »خل الخارجي عدد من المشاكل يتسبب بها التد     «الفتا الى وجود    » فتح

الحكماء، فقد تركزت محادثات الحكماء في المنطقة على االحتياج الطارئ ألن توفر فتح وحماس قيـادة                
كما اكدوا في اجتماعاتهم أن المسؤولية األساسية للمـصالحة هـي فـي يـد               . موحدة للشعب الفلسطيني  

  .ة الدولية لحماس تساهم في تعقيد جهد المصالحةالفصائل الفلسطينية، ولكن حصار غزة والمقاطع
  28/12/2010الحياة الجديدة، 

  
  واشنطن كذبت ودبي طلبت مساعدتها لمالحقة الجناة  : اغتيال المبحوححولوثائق ويكيليكس  .77

جوليان أسانج بنشر وثائق عن اغتيال القيادي في حركة حماس          » ويكيليكس«يبدو أن وعد مؤسس موقع      
فقد نشرت أمـس    . المبحوح على أيدي عمالء الموساد اإلسرائيلي في دبي، قد بدأ يتحقق          الشهيد محمود   

وثائق صادرة عن السفارة األميركية في أبو ظبي تثبت كذب المتحدث الرسمي باسم الخارجية األميركية               
سماء ونشر الموقع قائمة بأ   . الذي أعلن في حينه أن شرطة دبي لم تطلب مساعدة من السلطات األميركية            

عدد من عمالء الموساد وأرقام بطاقات االئتمان المصرفية التي استخدموها في دبـي والـصادرة عـن                 
  . مصارف أميركية

وبحسب الوثائق الدبلوماسية فإن شرطة دبي طلبت من السلطات األميركية مساعدتها في تتبع أصـحاب               
ويكذّب هذا الكشف ما سبق وأعلنه      . هذه الحسابات والبطاقات غير أن هذه السلطات رفضت تلبية الطلب         

المتحدث باسم الخارجية األميركية فيليب كراولي في مؤتمر صحافي بعد أكثر من شهر على االغتيـال                
  . بأنه ال يعلم بأي طلب إماراتي بالمساعدة في تعقب قتلة المبحوح

 14لمساعدة في تعقـب     وتبين الوثائق أن وزارة الخارجية األميركية تسلمت طلبا من شرطة دبي بتقديم ا            
  .  شخصا كان قد أعلن مشاركتهم في االغتيال27شخصاً، من بين 

ولم تكتف اإلمارات بذلك، بل إن طلبا رسميا للمساعدة وصل من وزير الخارجية اإلماراتي عبد اهللا بـن                 
اتي وعالوة على ذلك فإن وزير الدولـة اإلمـار        . زايد إلى وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون      

للشؤون الخارجية، أنور محمد قرقاش سلم أيضا رسالة رسمية للسفير األميركي في أبو ظبي طالبا منـه                 
 بطاقة ائتمانية على األقل     12وكان جليا أن    . المساعدة في مسألة المصرف الذي أصدر بطاقات االئتمان       

أن األخيـر   ، و »Payoneer«و» MetaBank«من تلك التي استخدمها القتلة صادرة عـن مـصرفي           
  . معروف بصالته باالستخبارات اإلسرائيلية

 كـانون   31، وهي صادرة عن السفارة األميركية في أبو ظبي في           246397وتعرض وثيقة تحمل الرقم     
، أي بعد حوالى عشرة أيام من االغتيال، لتسلسل األحداث منذ االغتيال حتى دفن المبحوح               2010الثاني  

ى أن السفير صدف أن كان في حفل اجتماعي مـع وزيـر الخارجيـة               وتشير إل . في العاصمة السورية  
وبعد مكالمـات عـاد     . اإلماراتي عبد اهللا بن زايد عندما انفجرت القصة إعالميا فلفت نظر الوزير إليها            

المستشار اإلعالمي للوزير ليبلغه بأن صورة اإلمارات تبحث بين حاكم اإلمارة محمد بن راشـد وولـي        
محمد بن زايد، وأن الخيارين موضع النقاش هما التزام الصمت أو تقديم صورة كاملة              العهد في أبو ظبي     

  . حول التحقيق
التزام الصمت سينظر إليه كحماية لإلسرائيليين وفـي النهايـة اختـارت دولـة              «وهنا يعلق السفير بأن     

صـابع اتهـام،   وحرص البالغ الذي صيغ بعناية على عدم توجيه أي أ      . اإلمارات أن تكشف كل ما لديها     
  . »لكن اإلشارة في الوثيقة إلى عصابة بجوازات سفر أوروبية سوف تقرأ محليا على أنها إشارة للموساد
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 أيـضا عـن الـسفارة       2010 شباط العام    24، وصادرة في    250414وتشير وثيقة أخرى تحمل الرقم      
ب بمساعدة أميركية في    دولة اإلمارات تطال  : الموضوع«األميركية في أبو ظبي إلى عنوان رئيسي وهو         

وتظهر هذه الوثيقة أن وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية         . »التحقيقات في اغتيال محمود المبحوح    
أنور محمد قرقاش قدم طلبا رسميا للسفير للمساعدة في معرفة تفاصيل حملة بطاقات االئتمان ومعلومات               

وتؤكد الوثيقة  . المشتبهين في اغتيال المبحوح   عن هذه البطاقات الصادرة عن مصرف أميركي لعدد من          
أن السفارة أرسلت الطلب إلى مقر مكتب التحقيقات الفدرالي األميركي وأن الـوزير اإلمـاراتي طلـب                 

  . تحويل رد الخارجية األميركية إلى اإلدارة العامة ألمن الدولة في دبي
  
  

أن وزير الخارجية اإلماراتي عبد اهللا بن       ويشدد السفير في هذه الوثيقة أيضا على وجوب الرد، موضحا           
  . زايد طلب األمر نفسه مع كلينتون في واشنطن

   28/12/2010السفير، بيروت، 
  

  والفلسطينيين" إسرائيل"نعمل بجهد من أجل اتفاق للسالم بين ": الخارجية األمريكية" .78
 إن الواليات    في وشنطن  ة قال متحدث باسم وزارة الخارجية االمريكي      : أوري لويس  -) رويترز(القدس  

وأضاف مارك تـونر ردا علـى سـؤال بـشأن            .المتحدة تعمل جاهدة من أجل الوصول التفاق للسالم       
ما زلنا نبذل جهـدا كبيـرا مـع         .. موقفنا واضح " نتنياهو    رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين    تصريحات

  ."االطراف لتحقيق اتفاق اطار يتعلق بجميع القضايا الرئيسية
  27/12/2010، لة رويترز لألنباءوكا

  
   2012  يخوض انتخابات رئاسة فرنساللصهيونيةحزب مناهض  .79

في فرنسا، برئاسة يحيى القواسمي رئيس مركز الزهراء في مدينة          » الحزب المناهض للصهيونية  «أعلن  
لك في بيان   ، وذ 2012دانكرك في شمال فرنسا، نيته تقديم مرشح لالنتخابات الرئاسية الفرنسية في العام             

  . على موقع الحزب االلكتروني
هو من يدير سياسة وصم شريحة من الفرنسيين بمـصطلحات          «ويعتبر القواسمي  ان اللوبي الصهيوني       

وهذا اللوبي ال يعمل في الظل، بل حاضر رسمياً في المستويات السلطوية كافـة، والمـصارف                . مركبة
ية، في خطوة تسمح له بكسب مـا يريـد علـى نطـاق              الدولية وفي اإلعالم الفرنسي والمؤسسات المحل     

، بتوجيه مركزي من    »السياستين الداخلية والخارجية، نحو زوال االمة الفرنسية السيدة والحرة والمستقلة         
  ). »كريف«(» المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا«

  28/12/2010السفير، بيروت، 
  

    "ملة الرصاص المصبوبح"لندن تحيي ذكرى حرب غزة في مظاهرة  .80
شهدت العاصمة البريطانية لندن ظهر اليوم االثنين مظاهرة حاشـدة شـارك فيهـا              : لندن - مدين ديرية 

وحمل المتظاهرون، الـذين تقـدمهم       .المئات أمام السفارة اإلسرائيلية بالذكرى الثانية للعدوان على غزة        
لية وأحزاب سياسـية، األعـالم الفلـسطينية        رؤساء وممثلو منظمات التضامن البريطانية واتحادات عما      

وجاء هذا االعتصام في ظل حركة واسعة مـن فعاليـات التـضامن      .والفتات تدين المجازر اإلسرائيلية   
الشعبية البريطانية مع فلسطين وجزء من مظاهرات واحتجاجات واسعة كانـت قـد وقعـت بالـسفارة                 

االعتداءات اإلسرائيلية على السكان المحاصرين فـي       اإلسرائيلية وكبرى المدن البريطانية احتجاجا على       
  .قطاع غزة
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والمنتدى الفلسطيني في بريطانيـا بـدعم مـن         " حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني    "ونظمت المظاهرة   
المبادرة اإلسالمية في بريطانيا وحملة نزع السالح النووي وتحالف أوقفـوا الحـرب ومركـز العـودة                 

نظمة يهود من أجل العدالة للفلـسطينين وعـدد كبيـر مـن المنظمـات               الفلسطيني وحزب الخضر وم   
  .واالتحادات والنقابات

المجتمع الدولي لوضع حد النتهاكات إسـرائيل للقـانون الـدولي،           " حملة التضامن مع فلسطين   "ودعت  
  .وطالبت برفع  الحصار اإلسرائيلي غير المشروع عن قطاع غزة للعام الرابع

للجزيرة نت  " حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني    "سؤولة الحمالت والتعبئة في     وقالت سارة كولبورن م   
إن المظاهرة رسالة واضحة إلسرائيل أن همجية دولة االحتالل في الهجوم على غزة بعملية الرصـاص                

  .المصبوب لم ولن تنسى أبدا
امنا مع المحاصرين في    ودعا المنتدى الفلسطيني في بريطانيا كل األحرار أن يقفوا وقفة رجل واحد تض            

  .غزة، وطالب بشكل عاجل وبال مواربة أو لَبس أن يرفع الحصار المفروض على غزة
  27/12/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة

 
  األسبيرين دواء منذ آالف السنين .81

 يبدو أن حبة األسبيرين باتت دواء لكل شيء، فهي مسكن لآلالم، ومانع محتمل للجلطات، ومكافح :لندن
ترض للسرطان، وربما يفكر أحدهم أن مخترع األسبرين هو عبقري، لكن الحقيقة هي أن البشر مف

  .يستخدمونه منذ آالف السنين
األسبيرين واحد من األشياء الموجودة منذ وقت طويل وقبل حتى "يقول الباحث كارول واتسون إن 

ن إلى الواجهة أخيراً، بعدما نشرت وعاد األسبيري ."التجارب السريرية أو أي نوع من المعرفة العلمية
، تفيد بأن حبة أسبرين يومياً يمكنها خفض مخاطر اإلصابة بالسرطان بنسبة "النسيت"دراسة في مجلة 

 ديارمويد جيفريز إن قدماء "قصة الدواء العجيب: األسبيرين"ويقول مؤلف كتاب  . سنة20 خالل 20%
م، لكنهم لم يعرفوا آنذاك أن ما كان يخفض درجة المصريين استخدموا قشرة الصفصاف لمعالجة اآلال
وأتت كتب الطبيب اليوناني أبقراط، على ذكر تلك  .حرارة الجسم وااللتهاب كان حمض الصفصاف

  .المادة، وأوردت إن أوراق الصفصاف يمكنها تخفيف اآلالم والحمى
  27/12/2010الحياة، لندن، 

  
  جتمع أسطورة تروي تطور م"بيك"قلم الحبر الجاف  .82

بيك "إنه قلم الحبر الجاف :  حتى اآلن أطلق في فرنسا قبل ستين سنة وال يزال رائجاً.:ب.ف. أ–باريس 
 الشفاف الذي يباع الماليين منه يومياً، وقد تحول رمزاً يعرض في متحف الفن الحديث في "كريستال

  .نيويورك أو في مركز بومبيدو في باريس
 أسطورة من سلعة، انه أكثرإنه ": اوغوار-ت والسلع جان واتانويقول المؤرخ المتخصص بالماركا

البارون بيك لم يكن "اوغوار أن -في البداية لم يكن األمر سهالً، ويوضح واتان ."تروي تطور مجتمع
 الحبر الجاف التي أقالم أن كان يعتبر "بيك"ويرى المؤرخ أن مخترع ماركة .  باألمر"مقتنعاً البتة
إال أن البارون سيتعمق في هذا المجال الحقاً مشترياً براءة اختراع قلم  ."لطخ المالبستفاهات ت"اخترعت 

 . الحبر الجاف في انكلتراأقالمحبر جاف صممه الهنغاري الزلو بيرو الذي ال يزال اسمه يطلق على 
ة اختراع  الكتابة بأهميإلى الحبر الجاف هو بالنسبة إنقال البارون في نفسه ": اوغوار-ويقول واتان

وهو حبر مثالي وكرة صغيرة : "بيك كريستال" أقالم وضع سر نجاح األبحاثبعد سنتين من  ."الدوالب
 إلىومع أن البارون بيك لم يخترع مفهوم قلم الحبر الجاف، إال أنه عدله  .متكيفة كليا مع خزان الحبر

 توافر السلعة على إلىذا المفهوم ويستند ه. حد ال يزال هذا المفهوم قائماً على ما يؤكد المؤرخ نفسه
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صعيد السعر وسهولة الحصول عليها في ثالثة ماليين نقطة بيع في العالم، وعلى صعيد النوعية 
  . طابعه العمليإلى إضافةوالمتانة، إذ إن قلم الحبر الجاف من بيك يوفر كتابة على مسافة كيلومترين، 

 األولىب الباورن بعد ذلك كثيراً بالفكرة فأطلق اسمه للمرة ومع انه لم يكن مقتنعاً كلياً في البداية، أعج
  . سلعه، وستحمل الشركة بمجملها بعد ذلك هذا االسمإحدىعلى 

.  نماذج هذا القلم في مصنع قرب باريس، وبدأت توزع في فرنساأولى صنعت 1951في مطلع العام 
وشكّل . ، على ما تؤكد الشركةاألولىالسنة وكان النجاح فورياً، وبيع عشرة آالف قلم يومياً اعتباراً من 

 استخدام قلم الحبر الجاف بقي محصوراً بتالميذ المدارس حتى العام أن إذاألمر مفارقة في تلك الفترة، 
، وايطاليا في 1951بلجيكا في العام : سواقاً خارجيةأوسريعاً انطلق قلم الحبر الجاف ليغزو  .1965
 الشمالية في وأميركا، 1957وقيانيا في أيطانيا وجنوب أفريقيا و، وبر1956، والبرزايل في 1954
 دولة، حيث تباع عدة ماليين 160 من أكثرن سلعتها الرئيسية توزع في أ "بيك"وتؤكد شركة . 1958

  .منها يومياً
  28/12/2010الحياة، لندن، 

  
  رسالة الى رأفت الهجان .83

  داود الشريان
وكشفت التحقيقات ان مـصرياً     . ري يتجسس لمصلحة الموساد   أوقعت أجهزة األمن المصرية بعميل مص     

. يعمل لمصلحة اإلسرائيليين منذ عشرين عاماً، وهو ال يـزال طليقـاً           » األستاذ«آخر يلقبه الموساد بـ     
تمكن خالل هذه السنوات من تجنيد مئات المصريين واللبنانيين والـسوريين           » األستاذ«تخيل يا رأفت أن     

ساد ضد أوطانهم، واستطاعت إسرائيل في هذا الوقت تركيب شبكة تجسس هاتفيـة         للعمل لدى جهاز المو   
  .كاملة في لبنان

، و  »محـسن ممتـاز   «و  »  حسن صـقر  «قصة العميل اإلسرائيلي ذكرتنا بقصتك الحافلة بالبطولة، مع         
.  هجان تحسرنا على األيام الخوالي يا    . ، وبقية الرجال من ضباط االستخبارات المصرية      »عزيز الجبالي «

صـرنا نـشك فـي أنـك     . هل تصدق أننا لم نسمع، منذ رحيلك، عن قصة جاسوس عربي في إسرائيل            
فكل جواسيس الموسـاد    . ال تلمنا . بعضنا يعتقد أنك من نسج خيال الكاتب صالح مرسي        . شخصية حقيقية 

. ، ومعظمهم مسلم  الذين جرى كشفهم في البالد العربية، في السنوات القليلة الماضية، هم من أبناء العرب             
كدنا نصدق الرواية اإلسرائيلية التي تشير إلى انك عميل مزدوج، وأن الموساد جندك كعميـل لـه فـي                   

اعذرنا يا رأفت،   . مصر، وأنك نقلت معلومات للموساد ساعدت في القبض على شبكات تجسس مصرية           
غتيال قيادات في المقاومـة     هل تصدق أن إسرائيل أصبحت تستعين بمواطنين فلسطينيين ال        . فحالنا انقلب 
كان آخر هؤالء الرجال مهندس المقاومة يحيى عياش الذي جرى اغتيالـه بتفخـيخ هاتفـه                . الفلسطينية

المحمول بتواطؤ من أحد العاملين معه، وربما من أجهزة أمن فلسطينية، ناهيك عن قصة اغتيال ابو اياد                 
  .فلسطينيينالتي تدمي القلب، وهي اعتمدت على معلومات من عمالء 

كنا في زمـن محـسن ممتـاز        . وهي لم تتخّل عن التجسس علينا     . تخلينا يا رأفت عن مواجهة إسرائيل     
والجبالي نتجسس على إسرائيل، فأصبحنا نتجسس على أنفسنا من أجل حماية الدولة العبرية واسـتمرار               

رف من يسكن فيهـا عبـر       في حربها على لبنان كانت تقصف بيوتاً دون غيرها ألنها تع          . عدوانها علينا 
ومصيبتنا لم تعد   . هزمتنا إسرائيل معنوياً  . عمالء لبنانيين، وفي حربها على غزة أرشدتها عيون فلسطينية        

  .أصبحنا نتآمر على بعضنا البعض ونسترزق بالخيانة. تباً لنا يا رأفت. احتالل األرض بل اختالل القيم
  28/12/2010، الحياة، لندن

  
  دولة ميكي ماوس .84
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  ي المصريهان
  .أجد نفسي متفقاً مع سالم فياض، رئيس الحكومة، في نقطتين على األقل، ومختلفاً معه في نقطة واحدة

نقطة االتفاق األولى، عندما اعتبر فياض أن التجميد الجزئي لالسـتيطان مقابـل مكاسـب إسـتراتيجية                
صفقة جراء الرفض اإلسـرائيلي     إلسرائيل أسوأ من االحتالل نفسه، لذلك أشاطره سعادته بعد فشل هذه ال           

  .لها
نقطة االتفاق الثانية عندما دعا إلى التركيز على بناء الدولة، ورفض اإلقدام على إعالن رمـزي آخـر                  
لقيامها، ألنه يمكن أن يقود ــ كما قال محقاً ــ إلى دولة ميكـي مـاوس، وتعـرض بـسبب هـذه                      

 وفقاً لزعمهم يناقض ما يقوم به الرئيس من حملة          التصريحات النتقادات من بعض القادة الفلسطينيين ألنه      
  .عالمية لالعتراف بالدولة الفلسطينية

نعم، إن األمر الحاسم هو دحر االحتالل وتجسيد الدولة على األرض، وليس إقامتها على بساط الريح في                 
راف الدول بالدولـة    الهواء والمعازل التي أقامها االحتالل؛ ما يجعلها دولة البقايا، دون تجاهل أهمية اعت            
  .ومع اإلقرار بأنه لن يؤدي وحده إلى قيامها فعالً، ولو اعترفت كل دول العالم بها

أما نقطة الخالف، فهي أن فياض وقع في الفخ الذي حذر منه، وذلك عندما دعا مره أخرى فـي األيـام                     
التراجع فـي العمليـة     األخيرة إلى أن نكون جاهزين لقيام الدولة في شهر آب المقبل بصرف النظر عن               

  .السلمية
ال أدري كيف ذلك ؟ فأهم الروافع لخطة الحكومة لبناء مؤسسات الدولة هي أنهـا راهنـت علـى إدارة                    

لذا من المكابرة اعتبار فـشل الجهـود األميركيـة          . أوباما، وعلى نجاحها في إحياء وتقدم عملية السالم       
زئي لالستيطان، ال يؤثر علـى إمكانيـة نجـاح          وتراجع إدارة أوباما عن وعودها حتى بمجرد تجميد ج        

طبعاً فشل أو تراجع أو موت عملية السالم يجب أال يلغي الكفاح الفلسطيني إلنهـاء االحـتالل                 . الخطة
وإقامة الدولة، ولكنه أمر يؤثر عليه بشدة، ويشير إلى أن الدولة التي نريدها لم تكن وليـست اآلن علـى             

  .مرمى حجر
 تعتمد على نجاح المفاوضات، وال تستطيع أن تراهن مثلما فعلت في السابق علـى               فالخطة اآلن يجب أال   

عملية السالم والدور األميركي فيها وال على إدارة أوباما، وإذا كان أصحابها ال يؤيدون اتخاذ خطـوات                 
الريـاح  "أحادية، وال ينادون بخيار المقاومة بكل أشكالها، فعلى ماذا يراهنون، ولماذا ال يعترفون بـأن                

، ما يستدعي إجراء تغييـرات  "حسابات الحقل لم تطابق حسابات البيدر"، وأن "جرت بما ال تشتهي السفن    
  .جوهرية على الخطة، واشتقاق روافع جديدة لها

إن رهان الخطة كان يقوم على أن بناء الدولة واستكمال مؤسساتها وإثبات جدارة الفلسطينيين سـيفرض                
إن مثل هذا الرهان يتجاهل أن االحتالل اإلسرائيلي ليس         . سرائيل االعتراف بها  على المجتمع الدولي ثم إ    

احتالالً عادياً يستهدف استغالل الموارد والبشر، بحيث يسمح ببناء الدولة تحت سيادته وأمام عينيه، وإنما               
ن هو احتالل استعماري استيطاني إجالئي عنصري يدعي ملكية األرض، وطرد ويريد طرد من تبقى م              

أصحابها األصليين، وبعد عقود من الصراع على الرغم من أنه لم يـستطع أن يلغـي وجـود الـشعب                    
الفلسطيني على أرضه، وفي الخارطة السياسية، فإن أقصى ما يمكن أن يوافق عليه هو إقامة كيان مقطع                 

  .األوصال تحت سيطرته دون القدس والالجئين
 مع خطة الحكومة، ليس ألنني ضد قيام المؤسسات أو دعـم            تأسيساً على ما سبق كنت مع الذين اختلفوا       

صمود المواطنين على أرضهم أو ضد إنهاء الفوضى والفلتان األمني، بل ألنني أرى أن األولوية يجـب                 
أن تكون لوضع برنامج قادر على إنهاء االحتالل، بحيث يأتي بناء المؤسسات ودعم الـصمود وإثبـات                 

 إن بناء مؤسسات دولة تحت االحتالل ووضع سقف زمني قريب إلقامتهـا             .الجدارة لخدمة هذا البرنامج   
  .يضع العربة أمام الحصان
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في هذا السياق، لكي تنجح الخطة يجب تسليحها ببرنامج سياسي قادر على إنهاء االحتالل، برنامج يركز                
ايا، دولة ميكي مـاوس     على المقاومة المثمرة، ودونه تنتهي الخطة مهما كانت النوايا إلى إقامة دولة البق            

  .التي حذر سالم فياض من قيامها
إن المراهنة يجب أن تكون على إستراتيجية ترتكز إلى إعادة االعتبار للبرنامج الوطني عبر إنهاء عملية                

 حتى اآلن، وتعتمد على تعزيز عوامل الصمود وإنهـاء          1988التآكل التي تعرض لها منذ تبنيه في العام         
الوحدة والمقاومة الشاملة باألشكال المتاحة، وتفعيل وإصالح وإعادة تـشكيل منظمـة            االنقسام واستعادة   

التحرير الفلسطينية بحيث تضم الجميع، حتى تقوم بدورها بشكل فاعل كممثل وحيد للشعب الفلسطيني في               
وإطـالق  هذه اإلستراتيجية تتطلب إعادة البعد العربي والدولي للقضية الفلسطينية          ... جميع أماكن وجوده  

تحرك سياسي شامل يهدف إلى فرض العزلة والعقوبات على إسرائيل ومحاكمتها على جرائمهـا، كمـا                
يتطلب توفير اقتصاد متقشف يقلل كثيراً االعتماد على المساعدات الخارجية، و يركز على بناء المشاريع               

ر ومن مختلف اإلجـراءات     الصغيرة ويقلل المعاناة عن األسر الفقيرة والمتضررة من االستيطان والجدا         
  .االحتاللية

كما تتطلب هذه اإلستراتيجية الفصل بين السلطة والمنظمة بحيث تأخذ السلطة مكانها كـأداة مـن أدوات                 
المنظمة، ويتم النظر بشكلها ووظائفها بحيث تبتعد عن أي دور سياسي وتركز علـى النـشاط الخـدمي                  

علـى  . وجعلها مرجعية األجهزة األمنية، باستثناء الشرطة     بحيث يتم نقل المهمات السياسية إلى المنظمة،        
المنظمة أن تعيد بناء وتشكيل األجهزة األمنية على أساس عقيدة أمنية وطنية ومهنية بعيداً عن الحزبيـة،                 
وبشكل يلبي االحتياجات الفعلية التي ال تستدعي كل هذا العدد الضخم من أفراد األجهزة األمنيـة التـي                  

بيرة من موارد السلطة في مجاالت ليست لها األولوية في حين هناك حاجة ماسة لـدعم                تستنزف نسبة ك  
  ... .وتنمية الصناعة والزراعة والصحة والتعليم والبنية التحتية واالتصاالت والبحث العلمي

إن التفاوض ال يكون تفاوضاً إذا لم يستند إلى مرجعية واضحة وملزمة للطرفين، مرجعيـة تـضمن أن                  
ض سيكون على تطبيق القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة وليس التفاوض حولها، فال يمكن نقد               التفاو

التفاوض على أساس أن تجميد االستيطان وحده ال يكفي لصالح دعوة للمفاوضات بال مرجعية وبال وقف                
  .االستيطان، ال بشكل جزئي أو دائم

، وإذا لم تكن هناك مرجعية فيجب أال يكـون هنـاك            إن االمر الحاسم هو االتفاق على مرجعية التفاوض       
نوعاً من فرض الشروط واإلمالءات من طرف على الطرف       : تفاوض أصالً، وإذا حدث فهو سيكون إما        

اآلخر، أو استخداماً للمفاوضات للتغطية على ما تقوم به إسرائيل من فـرض حقـائق احتالليـة علـى                   
  .األرض

إليها، هي التأكيد على ما ذهب إليه فياض وهو أننا لسنا بحاجـة إلـى               النقطة األخيرة التي أود التطرق      
إعالن جديد عن الدولة ألنه لن يختلف عن إعالن الجزائر الذي اعترفت بعده أكثر من مائة دولة بالدولة                  
 الفلسطينية، فالمطلوب تجسيد الدولة وإنهاء االحتالل وليس إعالناً رمزياً جديداً لقيامها ال يغيـر األمـر               

  !!.الواقع تغييراً جوهرياً 
  28/12/2010، )بدائل(المركز الفلسطيني لالعالم واألبحاث 

  
  وصالبة اردوغان.. وقاحة ليبرمان .85

  عبد الباري عطوان
بارزة ال يمكن تجاهلها، وهـي انـه يجـسد    ' حسنة'يسجل الفيغدور ليبرمان وزير الخارجية االسرائيلي       

في الوقت نفسه، عن ما يدور في اعماق        ' الوقحة'و' العفوية'يحاته  الوجه الحقيقي السرائيل، ويعبر بتصر    
  .معظم االسرائيليين، سواء تجاه عملية السالم او الجيران العرب
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التي ارتكبتها قوات الكوماندوز البحريـة      ' المجزرة'باألمس اكد ليبرمان ان اسرائيل لن تعتذر لتركيا عن          
ن الحرية، وراح ضحيتها تسعة شهداء اتراك، وذهب الى         االسرائيلية في عرض البحر المتوسط ضد سف      

ما هو ابعد من ذلك عندما قال في لقاء مع سفراء اسرائيل في العالم اجتمع بهم في القدس المحتلة لشرح                    
ان طلب تركيا من اسرائيل تقديم اعتذار رسمي عن المجـزرة مقابـل      'اسس واخالق الدبلوماسية الحقة،     

الذي عليـه   'اليميني المتطرف   ' اسرائيل بيتنا 'واضاف زعيم حزب    . 'نم عن وقاحة  تطبيع العالقات، بانه ي   
  .'االعتذار هو حكومة تركيا بسبب دعمها لالرهاب

يستحق ليبرمان، وبعد طرحه لمثل هذه المواقف، التي تفتقر الى الحد االدنى من الدبلوماسية جائزة نوبل                
ذا المضمار، تخرج عـشرات، وربمـا مئـات التالميـذ       في ه ' اكاديمية'، النه بات صاحب     'الوقاحة'في  

وهي اكاديمية تستحق التشجيع بل والدعم النهـا تكـشف عـن            . ينتشرون حالياً في مختلف ارجاء العالم     
الوجه الحقيقي االرهابي البشع لهذه الدولة التي تتصرف وكأنها فوق كل القوانين واالعراف، تقتل وتدمر               

  .'الحر'اليات المتحدة االمريكية زعيمة العالم الغربي وتغزو كيفما تشاء بحماية الو
وليس من قبيل الصدفة ان تصدر تصريحات ليبرمان هذه في تزامن مع مرور الذكرى الثانية للعـدوان                 
االسرائيلي على قطاع غزة، حيث حرقت قنابل الفوسفور االبيض االسرائيلية المحرمة دوليـاً االجـساد               

  . طفال450ًاناً بريئاً من بينهم  انس1440الطاهرة ألكثر من 
وليس من قبيل الصدفة ايضاً ان كل هذا العداء االسرائيلي لتركيا يأتي بـسبب ثورتهـا علـى الفجـور                    
االسرائيلي، ورفض زعيمها رجب طيب اردوغان هذا العدوان الظالم الذي يستهدف مليوني انسان مسلم              

ا صمت الزعماء العرب، او تواطـأ الكثيـر         محاصرين مجوعين في قفص كبير اسمه قطاع غزة، بينم        
منهم، وخاصة في قاهرة المعز، مع هذا العدوان، سواء باغالق الحدود امـام الفـارين بـأرواحهم، او                  
بالسماح لتسيبي ليفني وزيرة خارجية اسرائيل حينها لكي تعلن انطـالق العـدوان مـن قلـب االرض                  

مصريين الذين سقطوا دفاعاً عن الكرامة والمقدسـات        المصرية الطاهرة المخضبة بدماء آالف الشهداء ال      
  .االسالمية

***  
نضع ايدينا على قلوبنا، ونصلي هللا، ان ال يكرر بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء اسرائيل الخطيئة نفـسها،          
ويعلن اثناء زيارته الى القاهرة، بعد بضعة ايام، عدواناً جديداً، على القطاع المحاصر، يـروح ضـحيته        

 الشهداء، تحت ذريعة وقف الصواريخ والقذائف التي تستهدف المـستوطنات االسـرائيلية شـمال               آالف
  .القطاع

مواقف السيد اردوغان، والشعب التركي في غالبيته المطلقة، المساندة للمحاصرين والرافضة للحـصار،             
 وتتـصدى لالسـتكبار     في العالم بأسره، النها تقف مع الحق،      ' الليبرمانيين'هي التي تزعج ليبرمان وكل      

والغطرسة االسرائيليين، في وقت نسي معظم القادة العرب عروبتهم واسالمهم، واصبح اعداء اسـرائيل              
اعداءهم، واصدقاؤها اصدقاءهم، في غمرة تحشيدهم، امريكياً واسرائيلياً، في مواجهة العدو الجديـد اي              

  .ايران
رين في قطاع غزة، وهو الوحيد حتماً، الذي يقول         اردوغان هو الوحيد تقريباً، الذي يتحدث عن المحاص       

للبنانيين عندما زارهم انه لن يسكت على اي عدوان اسرائيلي يستهدف بالدهم، بينما اكتفى حلفاؤهم، في                
بتقديم النصائح والكلمات الممجوجة، فاقدة المعنى والكرامة، حول الوحدة الوطنية، بينما           ' محور االعتدال '

ـ       كانوا في السر يطل    المقاومة في لبنان، وقطع رأس     ' سحق'بون اذن امريكا ودعمها لتشكيل قوات عربية ل
  .االفعى االيرانية التي تدعمها

ان تنسى قطاع غزة، مثلما نسيه العرب االقحاح، ومن بينهم اهل السلطة            ' تركيا اردوغان 'كان باستطاعة   
كثيرة، ولكنها ابت على نفسها ان تتخلـى        في رام اهللا، وان تتجنب الكثير من الصداع، بل وتجني مغانم            
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عن الصامدين المجاهدين، وقررت ان تكون الصوت القوي المدافع عنهم، الداعي لرفع الحصار عـنهم،               
  .الحصار، ودخول الحد االدنى من االمدادات الغذائية' تخفيف'ولوال الشهداء االتراك البررة لما جرى 

ن يقدم دروسا في الوطنية والشرف للزعماء العـرب، عنـدما           ليبرمان يقدم درسا في الوقاحة، واردوغا     
يصر على االعتذار العلني االسرائيلي، وال يأبه بالمؤامرات االسرائيلية التي تحاك ضـد بـالده، مثـل                 
محاولة احياء عداواتها مع جيرانها، وخلق حزام من التعاون االمني ضدها، من خالل زيارات ليبرمـان                

  .د باراك لليونان وقبرص ورومانيا وبلغارياونتنياهو وبيريس وايهو
* * *  

نتمنى ان ال يستقبل الرئيس مبارك ضيفه االسرائيلي الثقيل نتنياهو بعـد اكتـشاف شـبكات التجـسس                  
االسرائيلية التي اخترقت االمن القومي المصري رغم معاهدة السالم الموقعة بين البلدين، واذا قـرر ان                

ليه ان يطالبه باعتذار علني، ليس فقط على هذا االختراق، وانما ايضا على             يستقبله، وهذا هو االرجح، فع    
ارسال الوفود الى دول منابع النيل في قلب القارة االفريقية، لعرض الدعم المالي والعسكري والهندسـي،      

  .لبناء السدود وتقليص حصة مصر بالتالي من مياه النيل
دمنوا الهوان والتذلل، وغطوا انفسهم بخيار السالم الفاسد        اسرائيل قوية الن العرب استمرأوا الضعف، وا      

المغشوش، فهؤالء ال يحاربون اال اذا امرتهم الواليات المتحدة بالحرب، وحددت لهم العـدو، وامـرتهم                
بشراء االسلحة النقاذ اقتصادها المنهار، وانعاش صناعاتها العسكرية الكاسدة، ولهذا ال تخشاهم اسرائيل،             

المقاومتين االسالميتين في فلسطين ولبنان، وتحسب لهما الف حساب، النها لم تـذق طعـم               وانما تخشى   
الجيـوش  ' علـف 'الهزيمة، او عدم االنتصار، او االثنين معا اال على ايدي رجال المقاومة، بينما يجري               

  .العربية وتسمينها لخوض حروب امريكا
 غزة بات وشيكا، وهناك تقارير تشير الى انه قـد           التقديرات تشير الى ان العدوان االسرائيلي على قطاع       

يتزامن مع عدوان آخر على جنوب لبنان، االول بحجة اطالق الصواريخ والقذائف المدفعيـة، والثـاني                
  .بذريعة صدور القرار الظني عن محكمة الحريري الدولية

م القتـال، فقمـة امـاني       الرجال الرجال في قطاع غزة ولبنان لن يقفوا مكتوفي االيدي اذا ما كتب عليه             
هؤالء هي الشهادة، ولم تعد التهديدات االسرائيلية ترهبهم مثل االنظمة، ولم يعد الخلل في موازين القوى                

للسياح في جنوب لبنان، واهـل قطـاع        ' متحف'وحولوها الى   ' الميركافا'يشكل اي قلق لهم، فقد واجهوا       
ى اعلى، منتصبي القامة مثـل نخيـل بالدهـم          غزة ما زالوا مزروعين في ارضهم، رافعي الرؤوس ال        

  .واشجار سروها
ليبرمان لن يحظى بسطر في التاريخ، وكذلك نتنياهو، لكن ارادة الشعوب ورفضها للظلم، ودفاعها عـن                

  .ترابها وكرامتها هي التي ستحتل صفحات، بل فصوال
  28/12/2010، القدس العربي، لندن

  
  غزة على صفيح محرقة جديدة في االفق .86

  واف الزرون
االجواء الحربية العدوانية التي تنتجها آلة االعالم االسرائيلية في هذه االيام ، انما تعيـد الـى الـذاكرة                   

ضد غزة واهلها قبـل عـامين ، فمـا          " اسرائيل"بسرعة هائلة اجواء ومناخات ذلك العدوان الذي شنته         
ي اهتزت لـه ارجـاء العـالم ، فكافـة           اقترفته آلة الحرب االسرائيلية في غزة ارتقي الى مستوى زلزال         

مفردات المحرقة ـ الكارثة مهما بلغت درجات ومقاييس وشدة وقعها لن يكون بمقدورها أن تعبر تعبيرا  
حقيقيا عن قسوة المحرقة ، ولن يكون بمقدورها ان تختصر ما جرى بعبارات االلم والمأسـاة والوجـع                  

دينة وبلدة وقرية فلسطينية في القطـاع بالبـث الحـي           من كل م  .. فالمحرقة كانت تبث من هناك    . الكبير
  .،..والمباشر
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ومشاهد وصور جثث االطفال والنساء والشيوخ والشبان الفلسطينيين المحترقين بالفوسـفور ، وعمليـة              
تدميرالمدارس والجامعات ومؤسسات االونروا والجوامع والمبـاني العامـة المـدمرة تـدميرا شـامال               

  ،...اء العالماالسرائيلي دوت في انح
  .،..الجميع شاهدها وتابعها بمنتهى الذهول واالستنكار

  :والعناوين الكبيرة التي تسيدت المشهد الفلسطيني كانت مرعبة
  ،... دمار وخراب ومحارق ال توصف وأحزان ال يمحوها مرور االيام-
هكذا بدا  ..  صراخ أصوات.. وجدران مهدمة .. أجساد مقطعة وأخرى متفحمة   .. دماء..  اشالء متناثرة  -

المشهد داخل ومحيط مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا بعد أن قصفتها الطائرات الحربيـة اإلسـرائيلية                
  ".بالصواريخ 

  ". إسرائيل تحول غزة مسرحا لألسلحة الفتاكة والمحرمة دوليا-
  ... قنابل اإلبادة الجينية تستخدم في المحرقة-

تحضر مواثيقها وقوانينهـا وادبياتهـا االخالقيـة االنـسانية لوقـف            االمم المتحدة كانت متفرجة ولم تس     
  .،..المحرقة

  .،..كما لم تتحرك قبل او بعد المحرقة
رئيس اللجنـة االمميـة     " تقرير غولدستون "وفي اعقاب ذلك ، وعلى نحو غير متوقع من جهتهم ، يأتي             

  ،...ليتحدث عن جرائم حرب وجرائم اسرائيلية ضد االنسانية
ملفا بالفواتير واالستحقاقات التي يتوجب على تلك الدولة المجرمة ان تدفعها مركبة ، وهي كثيرة               وليفتح  

  ،...متراكمة عاجلة ال تموت مع التقادم
هكذا كان وما يزال المشهد في قطاع غزة ، واليوم ، يعود جنراالت االحتالل بعد عـامين علـى تلـك                     

رقة جديدة اشد شراسة من االولى ، لتصبح غزة ثانية على           المحرقة ليهددوا ويتوعدوا بعدوان جديد وبمح     
  ،...صفيح محرقة جديدة في االفق

  يتمنون ابتالع غزة
اهل غزة ورفح وخانيونس وبيت حانون ودير البلح وبيت الهيا وعبسان الكبيرة والصغيرة وكل مخيمات               

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

  .والذاكرة الوطنية الهل غزة ال تعي سوى االحتالل واالنتفاضة والمقاومة
فلوال االنتفاضـة   .. يعترف شارون وجنراالت االحتالل بهذه الحقيقة الكبيرة الصارخة رغما عن انوفهم          

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

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

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

، يصل  " 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 كذلك فكـرة        -بن غوريون الذي رفض غزو غزة خالل الحرب العربية          
  .،...، 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 التخلـي عـن     " إسرائيل" الذي لم يدرك أن مسألة الالجئين ستتحول كابوسا ل         1983 )-( 1977

  ".القطاع لمصر ، بغية إقامة مستوطنات جديدة فيها
 في مخيم جباليا لالجئين ، وبعد شـهر  1987ى في كانون االول ـ ديسمبر  وقد اندلعت االنتفاضة األول

 بدأ إطالق الصواريخ من قطاع غزة باتجـاه  2000على اندالع االنتفاضة الثانية في أيلول ـ سبتمبر ،  
  ". إسرائيل"

 صعبة  ان حربنا مع الفلسطينيين   : "رئيس اركان جيش االحتالل االسبق الجنرال موشيه يعلون اعلن قائال         
  ".ومعقدة وليس فيها ضربة قاضية

  جنرال فك االرتباط
رئيس وحدة التخطيط االستراتيجي فـي      " فك االرتباط "احد اآلباء المؤسسين لـ     " عيبال جلعادي "الجنرال  

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

  ".رغم كل ذلك لم نتمكن من اخضاع الفلسطينيين.. 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 فـي        - 1992 ثم عاد وطرح الفكرة نفسها عام        -االنتفاضة االولى   
 ان الوقـت قـد حـان    - 2000 في اعقاب االنتفاضة الثانية ـ  - واخيرا رأى شارون -كل المجاالت 

  ".لالنسحاب من غزة
القرار باالنـسحاب   ان للمقاومة الفلسطينية تأثير كبير على اتخاذ        "يعترفون بدورهم   " فك االرتباط "مؤيدو  

 االنتفاضـة   -ان خطة شارون هي استسالم لالرهاب       : "واخالء المستوطنات بينما يقول معارضو الخطة     
  ".والمقاومة 

  االنتصار في الوعي الفلسطيني
يكثف هذه المعطيات واالعترافات االسرائيلية بفعل صمود       " عوزي بنزيمان "الكاتب االسرائيلي المعروف    

ان الجولـة   : "قائال" نعتذر عن الهزيمة  "ي مقالة نشرتها صحيفة هآرتس تحت عنوان        ومقاومة اهل غزة ف   
 كوت الوعي الفلسطيني بفكرة االنتصار ودفعت االسرائييلين الـى          - المواجهات   -االخيرة في الصراع    

لالنتفاضة الفلسطينية المسلحة تأثير حقيقـي علـى        : "وبكلمات اخرى .. ادراك قصور قوتهم ومحدوديتها   
ار االنسحاب ، وبينما يصر القادة االسرائيليون على االدعاء بـأن اسـرائيل قـد انتـصرت علـى                   قر

فحـرب  : فكل المساحيق لن تغطي نـدوب الواقـع       .. الفلسطينيين ، اال ان الحقائق تشير الى عكس ذلك        
ـ                  يم العصابات الفلسطينية تدفع اسرائيل الى جر ذيولها من كل قطاع غزة ، والجـيش االسـرائيلي العظ

وقد توصلت اسرائيل الى هذه النتيجـة       .. وباقي االذرع االمنية المتطورة لم ينجحوا في تركيع االنتفاضة        
  ..".مؤخرا
  2009 - 2008 المحرقة والصمود ـ -غزة 

اسـتراتيجية  " استخدمت دولة االحتالل في عدوانها االخير عليها ما اطلق عليه لـديهم            -وفي غزة هاشم    
ما "ير الشامل ومحو البنية التحتية وما فوق االرض عن وجه االرض ، على نمط                اي التدم  -،  " الضاحية

وقف اطالق النار احادي "، فلذلك ما ظهر بعد "2006حصل في الضاحية الجنوبية لبيروت في صيف ـ  
أحياء كاملة مدمرة محيت عن وجه االرض على نحو وصفه شهود عيـان             "ان هناك "  في غزة  -الجانب  

 الف مبنى منهـا نحـو       25، واحصائيا وصل عدد المباني التي دمرت الى نحو          "،... داانه ال يصدق اب   
  .،...خمسة آالف دمرت تدميرا كليا
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االبادة والمجازر الجماعية البشعة التي ارتقت الى مستوى ما بعد الجريمـة            "كما استخدم االحتالل سياسة   
اء والجرحى نحو نـصفهم مـن االطفـال         آالف الشهد " ، فكان هناك  " والى مستوى المحرقة الحقيقية   ...

   -والنساء 
لنتابع بالتالي حصاد الشهداء والجرحى جراء تلك الحرب التي تجاوزت كل الحـدود ، وخاصـة مـن                  
االطفال والنساء والمسنين ، وكذلك على مستوى الدمار والخراب الذي اصاب القطاع ، ففيما يلي اهـم                 

  :21 ـ 1 ـ 2009المعطيات المنشورة حتى صباح الثالثاء ـ 
   شهيدا1350
  .و امرأة178 طفال 1755 جريح نصفهم من االطفال والنساء ـ 5500

  . شهيدا من االطفال437
   شهيدة فلسطينية122
  16.  شهيدا من المسنين 123

  .شهيدا من رجال االسعاف
  . صحافيين واعالميين5
  . اجانب5
  . في حالة خطرة جدا400 نحو -

 عربة إسعاف ، وكل هـذا       11 من الطواقم الطبية ، فضالً عن قصف         51ح  قنص وجر "الى ذلك فقد تم     
   ".-تحت مسمى حركي هو القضاء على المقار العسكرية والبنية التحتية لحماس 

 آخرين ،   25من الطواقم الطبية وأصابة     16استشهاد  "النقاب عن " أطباء لحقوق اإلنسان  "ـ  وكشف تقريرل 
ويقول التقرير  . و عيادة للعالجات األولية   26ها ثماني مستشفيات     مركزا طبيا لألذى من بين     34وتعرض  
  ".يتناقض مع تعليمات القانون الدولي والتي تمنع المس بالمراكز والطواقم الطبية خالل الحرب"أن ذلك 

  قطاع غزة منطقة منكوبة من كافة النواحي 
من النواحي اإلنسانية   " قة منكوبة منط"كما أعلن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن قطاع غزة بات           

، وقـال   "  يوما 23واالقتصادية والصحية واالجتماعية جراء العملية العسكرية اإلسرائيلية التي استمرت          
إن العدوان اإلسرائيلي أدى إلى تدمير البنية التحتية لقطاعات الخدمة العامة وتـدمير   "الجهاز في تقرير له   

 والممتلكات الخاصة ، حتى أنها وصلت إلى المؤسـسات الـصحية            مباني المؤسسات العامة والجمعيات   
، كمـا   ) اونـروا (والتعليمية والرياضية ومباني وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين           

، وذكر التقرير في تقديرات أولية لحجم الدمار        "-أدى إلى شلل كامل في الحياة االجتماعية واالقتصادية         
أن عـدد المنـازل     "وأوضح  "  ألف مبنى تعرض للدمار الجزئي أو الكلي       22زة ان أكثر من     في قطاع غ  

و بـشكل جزئـي ، وأن إجمـالي الخـسائر           17000 بشكل كلـي     4100السكنية المدمرة يقدر بحوالي     
االقتصادية المباشرة في المباني والبنية التحتية وخسائر االقتصاد الوطني في قطاع غزة بلغت أكثر مـن                

أن العدوان شمل البشر والحجر والقطاعات االقتصادية وجميع        "، وأضاف   "-ر وتسعمئة مليون دوالر     مليا
الفعاليات العامة والممتلكات الخاصة ، وقد تم حصر الخسائر في ثالثة قطاعات رئيسية هي البنية التحتية                

  ".والمباني ، واألنشطة االقتصادية ، والخسائر البشرية 
  و مسجدا 41ة  مدرس67قصف وتدمير 

) 36(إن سبعة وستين مدرسة على األقل مـن بينهـا           "وأكد مركز لميزان لحقوق االنسان من جهة ثانية         
تعرضت للقصف واالستهداف من قبـل قـوات االحـتالل     " األونروا"مدرسة تابعة لوكالة الغوث الدولية      

عن تـدمير   " ستراتيجية الضاحية ا"خالل ثالثة أسابيع من عمليات التطهير العرقي التي نفذتها ، واسفرت            
و مقرات أمنية ومجمع للـوزارات      31و من المدارس والجامعات والمستشفيات ،       25 مسجدا بالكامل    41
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 2009 ـ  1 ـ  24و مبني وزارات وجسرين وخمسة مقرات بلديات وهيئات محلية ومالعب ـ سما  16
اجد تتوزع هذه المساجد على النحـو       بأن هذه المس  :"، واكدت وزارة األوقاف والشؤون الدينية في غزة         

فـي  ) 2(في الـشمال ، و    ) 19(في خان يونس ، و      ) 2(في الوسطى ، و     ) 2(في غزة ، و   ) 16: (التالي
مسجداً دمر تدميراً جزئياً بدرجات متفاوتة ، وبعضها ال يمكن اقامة الـصالة             ) 51(رفح ، موضحة أن     

 المـصدر   -اجد المصلين داخلها أو على أبوابهـا        فيه ، مشيرة الى انه تم قصف بعض المساجد اثناء تو          
في غزة ، وواحدة في خان يـونس ،         ) 3(مقابر ،   ) 5(انه تم قصف    "، كما أعلنت الوزارة المقالة      " نفسه

  ".وأخرى في الشمال ، حيث وتطايرت جثث األموات من جراء القصف
مير المساجد ودور العبادة مخالف     إن تدمير المساجد سياسة منهجية لالحتالل ، وان تد        :"واكدت الوزارة   

للشرائع السماوية والمبادئ اإلنسانية والقانون الدولي ، ويكشف عن الوجه الحقيقي لالحتالل اتجاه قضية              
إن اسـتهداف المـساجد يمثـل       " ، موضـحة  " الصراع ، فهو يقوم بحرب دينية على اإلسالم والمسلمين        

القية والجهادية ألجيال المـسلمين وخاصـة أبنـاء الـشعب           استهدافاً لدورها في التربية اإليمانية واألخ     
إن دعوى  "، وقالت   "-الفلسطيني المسلم ، فهذه المساجد خرجت آالف الحفظة لكتاب اهللا في أقل من عام               

فأين السالح الذي يزعمون؟ إنهم يقصفون      "، متسائلة   "-االحتالل تخزين السالح في المساجد دعوة كاذبة        
لمنازل والمراكز الصحية والمدارس والمؤسسات الحكومية ، بـدعوى الـسالح،           كل شيء ، المساجد وا    

وهل يا ترى ضاقت األرض بفصائل المقاومة حتى لم تجد مكاناً سوى المساجد لتخزين السالح ؟ وهـل                  
   ".-تصلح المساجد لتخزين السالح ويدخلها عامة الناس من المصلين؟ 

  ناعية العدوان اإلسرائيلي يجهز على البنية الص
 لم تترك الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة شيئا إال أتت عليه ، لتضيف عبئا جديدا على                 -الى كل ذلك    

االقتصاد الفلسطيني المصاب بالشلل بعد أكثر من عامين بسبب الحصار ، والزائر لمـا كـان يعـرف                  
رك حجـم   بالمنطقة الصناعية الممتدة على طول حدود شـرق مـدن وبلـدات شـمال القطـاع ، يـد                  

اإلصراراإلسرائيلي الواضح على شطب وإزالة كافة المصانع والمخازن اإلستراتيجية التي تمـد سـكان              
ـ                 15غزة والضفة بالكثير من االحتياجات والمستلزمات التي استغنى أهل غزة على مدار الـسنوات الـ

ير على حـد وصـف      الماضية عن استيرادها من إسرائيل أو الخارج ، كما ان حملة التخريب أو التطه             
أصحاب تلك المصانع لم تدع داخل أو خارج أو حول تلك المصانع شيئاً مهما كان صغيراً ، إال وأتـت                    

المصانع التي عجزت عن تدميرها الجرافات اإلسرائيلية ، أوكلـت          "، و " عليه ولم تبق ولم تذر منه شيئاً      
ن للمقاتالت لتفعـل فيهـا فعلهـا ، لتكـون         مهمة تفجيرها للدبابات ، وما لم تنل منها الدبابات ترك العنا          

، وإلي  " المحصلة النهائية اختفاء معالم تلك المصانع التي تعذر على أصحابها معرفة أماكن تناثر أشالئها             
جانب تدمير مصانع النسيج والدباغة واألثاث والمشروبات الخفيفة وتجهيزات شبكات الكهرباء والهـاتف           

مخازن الحبوب والبقوليات والمواد الغذائية ومستودعات األدوية ومصانع        ، امتدت يد االحتالل لتنال من       
  . الباطون وغيرها

أن تل أبيب كانت خالل     " ويسود االنطباع بين أوساط أصحاب المصانع والشركات التي دمرها االحتالل         
باتجاه تحول  حربها على غزة شديدة اإلصرار على اجتثاث البنية التحية االقتصادية من جذورها ، والدفع               

  ".سكان غزة صوب االعتماد على الصناعات اإلسرائيلية
عـشرات  " ، وكان هناك  "اطلقت قوات االحتالل الكالب لنهش جثث الشهداء      "الى كل ذلك ، كان هناك ان      

الموت يترصد المـواطنين فـي كـل        "و كان هناك  "العائالت المحتجزة في غرف صغيرة داخل المنازل      
فلسطين تشهد اضخم واخطر عدوان حربي مجازري و أطول حصار فـي            "ن، وكذلك كان هناك ا    "زاوية

بلدوزرات االحتالل اخذت تعمل على إعادة رسم خريطة فلـسطين          " ، وكان هناك ان   "تاريخ الصراعات 
  ".من جديد 



  

  

 
 

  

            50 ص                                     2008:         العدد       28/12/2010 الثالثاء :التاريخ

 فان هدير الطائرات والدبابات والجرافات على امتداد مساحة القطاع لم يتوقف عن أهلها أبداً               -الى ذلك   
 ..  
عربدة الوحدات الخاصة وأصوات التفجيرات اإلرهابية المبيتة وصواريخ المروحيات واالغتياالت باتت           و

  .تطغي على كل شيء فيها 
  تشومسكي عاجز عن الوصف

بـشاعة  " :قائال" محرقة غزة "عالم اللغويات والمفكر اليهودي األمريكي الشهير       " ناعوم تشومسكي "وصف
بحثـت فـي    .. لت لساني عاجزا عن وصف دقيق لما يحـدث هنـاك          العدوان اإلسرائيلي على غزة جع    

غير معبرة عن   ) العدوان(أو  ) اإلرهاب(حتى مفردة   .. القاموس عن لفظة تجسد هول ما يحدث ، فلم أجد         
  ".حقيقة المأساة

لقد اثقلت مشاهد القتل الجماعي والتدمير المروع التي ألحقتها آلة الحرب التدميرية اإلسـرائيلية مجـددا                
  ...لذاكرة الوطنية الفلسطينية ا

 ـ  1 ـ  22حسب الباحث ميرون بنفنستي فـي هـآرتس   " الرصاص المصهور"لقد اراد منفذوا عملية 
2009  

ايـضا ،   " غضب مضبوط "ويرد بوحشية مجنونة ، و    " رب البيت جن  : "ان يميزوها بتعريفين متناقضين   " 
 الى هذين التعريفين تعريفا اخر وهو انهـا         اي عملية عقالنية ترمي الى الردع ، ولكن ينبغي ان نضيف          

لقد كتب ديفيد دي ،     :"، ويوضح بنفنستي هذا البعد قائال     " رد غريزي مكرر من جماعة مهاجرين مغتصبة      
الـرد  : "وهو احد ابرز الباحثين في مسارات سيطرة مجتمعات المهاجرين على مجتمعات ابنـاء الـبالد              

شعوب من ابناء البالد يرمي الى ان يـسم وعـي المحتلـين             الوحشي على كل عالمة انتفاضة من قبل ال       
والواقعين تحت االحتالل بنطاق ومحدودية االحتالل وعدم بقاء استمرار المقاومة ، بالرغم من ان هـذه                

، " الوحشية قد تقوض المطلب االخالقي للمجتمع المغتـصب للـسيطرة علـى المنطقـة التـي احتلهـا                 
كثيرة تبين كيف استعملوا مقاومة ابناء البالد العنيفة الغتصاب ارضـهم           اجل توجد امثلة تاريخية     :"مردفا

الى تحطيم معنوياتهم وسـلب     " محاربة االرهاب "لتسويغ رد عسكري غير متناسب ، يرمي تحت غطاء          
  ".تنبعث رائحة شديدة للعفن االستعماري من العملية الغزية وعمليات مشابهة تمت في الماضي. اراضيهم

ان هذه منطقة فيها ثقافة وحضارة      :" محمد الهندي احد قادة الجهاد االسالمي على ذلك قائال         ويرد الدكتور 
عريقة شهدت غزوات واجتياحات مختلفة عبر التاريخ ولم يكن أمام هذه الغزوات إالّ أن تذوب أو ترتد ،                  

اية فـإن قـوانين     وإذا لم تعترف إسرائيل بحقوق شعبنا فإن المنطقة ستشهد مزيداً من العنف ، وفي النه              
  ".التاريخ والديمغرافيا ستفرض نفسها على الجميع

  توم سيغف وتلقين الفلسطينيين درسا
ــ    يـوم 48الباحث الفلسطيني أنطـوان شلحـت يؤكد في سياق قراءة له نشرت على موقع عرب ـ  

ـ " مبدأ أصـيل "هو " تلقين الفلسطينيين درسا"ما من شك في أن :" قائال2009 ـ  01 ـ  19 ي الفكـر  ف
، وبحـسب مـا يؤكـد الـصحافي         " اإلسرائيلي المؤدلج بالصهيونية ، ينم عن عقلية كولونيالية راسخة        

والمؤرخ اإلسرائيلي الجديد توم سيغف ، الذي كان واحدا من األصوات اإلسرائيلية القليلة التـي سـمت                 
 في زاويته األسبوعية في صـحيفة       ، فقد كتب  " األشياء بأسمائها الحقيقية ، فور أن بدأت المدافع دويهـا        

إسرائيل تسدد الضربات إلى الفلـسطينيين مـن   :  ، يقول2008 كانون األول ـ ديسمبر  28، " هآرتس"
، وهذه هي إحدى الفرضيات األساسية ، التي ترافق المشروع الـصهيوني منـذ              " أن تلقنهم درسا  "أجل  

، الحنكة العقالنية واألخالق ، والعرب هـم رعـاع           مندوبو التقدم والحضارة     - اليهود   -بدايته ، فنحن    
العـصا  "بدائيون ذوو نزعات عنيفة وهوجاء ، جهلة ال بد من تربيتهم وتعليمهم الفهم الصحيح بطريقـة                 

يقـضي  "يفترض بقصف غزة أن     :"ويضيف شلحت ". ، على غرار ما يفعل المكاري مع حماره       " والجزرة
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 ترافق الحركة الصهيونية منذ تأسيسها ، وبموجبها في الوسـع           ، وفقًا لفرضية أخرى   " على سلطة حماس  
  ".تتنازل عن تطلعاتهم القومية" معتدلة"أن نفرض على الفلسطينيين قيادة 
  يغطون المجزرة بمجزرة أفظع

وتصاعد لهيبها واخذ جنراالت االحتالل يستخدمون المزيد والمزيد من القـوة           " المحرقة"ولذلك تدحرجت   
يغطون المجزرة بمجزرة أفظع ، ويقابلون شجاعة أبنائنا المقاتلين ، بالمزيد           "يرية ، واخذوا    االبادية التدم 

من إبادة األبرياء ، وبات الموت فائضاً يتجاوز قدرة من يراقبون من بعيد ، على االحتمال والتماسـك ،                   
 من الرابحين ، فهـم      فالمدمنون على الجريمة ال يعرفون متى يتوقفون ، إن كانوا من الخاسرين أو كانوا             

يرون في صمود الفلسطينيين ، وفي عدم رفعهم للرايات البيضاء ، مدعاة لنيران أعتى ، بصرف النظر                 
  ". 17 ـ 1 ـ 2009عن الضحايا من األبرياء ـ اقتباس عن الحياة الجديدة الفلسطينية ـ 

  المحرقة والبطولة الفلسطينية
 متجددة تنطق بها االحياء والبيوت المهدمة والقبور        -يدة   جد - هي مشاهد وحكايات وجراح قديمة       -اذن  

كلها تتراكم وتتقافز على أرض قطاع فلسطين لتحكي لنا قصة فلسطين من بدايات الصراع              ... الجماعية  
والنكبة األولى مرورا بالفصول والمراحل المختلفة على مدى العقود الماضية من عمر القضية ، وصوال               

حتى اإلبادة السياسية كما يخططون ويبيتـون ،        "السور الواقي "المفتوحة عبر حملة  إلى حرب االجتياحات    
  ، ...االخيرة" محرقة غزة"وليس انتهاءا ب

في مواجهة كل تلك العناوين التي تجمع كلها على اننا في مواجهة اعتى واقسى وابشع حرب عدوانية ،                   
االحتالل ، وفي مواجهة كمائن الموت اليومي       وامام جرائم حرب هي االبشع حتى اآلن التي تقترفها دولة           

  : التي نصبتها وما تزال تنصبها قوات االحتالل لنساء وأطفال وشيوخ أهلنا هناك أيضاً نتابع
إرادة الحيـاة فـي   " ، و" روحية الصمود واإلباء والكبرياء والبقـاء  " و" قرار وارادة التصدي  "كان هناك   

األطفال والنساء والشيوخ الذين    " ، و كان هناك   "ار على البقاء  كسر الحصار واإلصر  " ، و "مواجهة الموت 
  ، "..يتحدون الصواريخ و الرصاص والدبابات

 والبطولة الفلسطينية تتفاعل في قلب مدن وقرى ومخيمـات القطـاع ،   -إنها قصة الكارثة ـ المحرقة  
  .،.. والنضال وعلى امتداد مساحة فلسطين التاريخ والتراث والحضارة واالقتصاد والسياسة 

  ال هو موت وال انتحار
غزة وروحها وصـمودها    "الراحل محمود درويش شاعر فلسطين والعرب كان قد عبر اعمق تعبير عن             

  :حينما كتب قائال" وبطوالتها ومعنوياتها وجدارتها بالحياة
نفسها ليست لغزة خيول ، وال طائرات ، وال عصى سحرية ، وال مكاتب في العواصم ، إن غزة تحرر                    "

من صفاتنا ولغتنا ، ومن غزاتها في وقت واحد ، وحين نلتقي بها ـ ذات حلم ـ ربما لن تعرفنـا ، ألن    
غزة من مواليد النار ، ونحن من مواليد االنتظار ، والبكاء على الديار ، صحيح أن لغزة ظروفًا خاصة                   

تريد طرد  "حمة ، تعرف ماذا تريد      ، وتقاليد ثورية خاصة ، ولكن سرها ليس لغزا ، مقاومتها شعبية متال            
  ".العدو من ثيابها

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

  .معجون االبتسام على وجهها
تصر األعداء على غزة ، وقد ينتصر البحر الهائج على جزيرة ، قد يقطعون كل أشـجارها ، قـد                    قد ين 

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

  ".وت ، وال هو انتحار ، ولكنه أسلوب غزة في إعالن جدارتها بالحياةال هو م
  :فالحقيقة الكبيرة الصارخة في عمق هذا المشهد اذن
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  ...وعلى ارض غزة..اندحار اسرائيلي امام عظمة الصمود والمقاومة هناك لدى اهل غزة
 المـدن والمخيمـات     بل يحق لكل بيت غزاوي على امتـداد       .. يحق لشوارع وازقة واحياء غزة     -لذلك  

والقرى والبلدات هناك على امتداد القطاع ان تعيش مخاض وملحمة التصدي والصمود في مواجهة اعتى               
  ..آلة 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 
  ،.7691..وعن المالحم التي يسطرها اهل غزة منذ احتاللها عام ـ 

  28/12/2010، الدستور، عمان
  

  ؟ 2011 هل يتحقق االنتعاش في المنطقة عام -وجهة نظر إقتصادية  .87
  *هنري عزام 

مع مواصلة االقتصاد العالمي مسيرة التعافي، تحسنت احتماالت النمو لدول المنطقة، إذ يتوقـع لمعظـم                
عـة  ، مدعومة بأسعار نفط مرتف    2010، مقارنة بعام    2011البلدان العربية ان تحقق نسب نمو أسرع عام         

لكن ال تـزال هنـاك      . وموازنات حكومية توسعية وأسعار فائدة منخفضة واستقرار في معدالت التضخم         
حتى اليوم فجوة غير منطقية بين تحسن األداء االقتصادي على المستوى الكلي من جهة، وبـين ضـعفه           

ان تـتقلص   ويتوقع لهـذه الفجـوة      . على المستوى الفردي، سواء للمستثمر أو المستهلك من جهة أخرى         
بحلول النصف الثاني من العام المقبل، مع تعافي حركة االئتمان المصرفي وعودة الثقـة تـدريجاً إلـى                  

  .القطاع الخاص واستعادته روح المبادرة والتوسع
 في المئة باألسعار الثابتة العـام المقبـل         4.8ويتوقع ان ينمو إجمالي الناتج المحلي لدول المنطقة بنحو          

وانخفض الناتج المحلي للدول العربيـة      . 2009 في المئة عام     2.3 و 2010 في المئة عام     مقارنة بأربعة 
 بليون دوالر، مقارنة بأعلى     1648 ليصل إلى    2009 في المئة عام     13مجتمعة باألسعار الجارية بنسبة     

ا كان   بليون دوالر، وذلك نتيجة لألزمة المالية العالمية وم        1910 حين بلغ    2008مستوى وصل إليه عام     
غير ان الناتج اإلجمـالي     . لها من تأثير سلبي في أسعار النفط والعقارات وأسواق رأس المال واالئتمان           

  .2011 بليون دوالر عام 2081 و2010 بليون دوالر عام 1893يتوقع له ان يعاود االرتفاع ليصل إلى 
 في المئة باألسعار الثابتة عام      4.5بة  ويتوقع ان تحقق دول المنطقة النفطية ارتفاعاً في الناتج المحلي بنس          

 1.1 و 2010 في المئة عـام      3.5 بليون دوالر، مقارنة بنسبة نمو بحدود        1100 ليصل الناتج إلى     2011
 في المئة، مقارنة بــ      20وستسجل قطر أعلى معدالت للنمو العام المقبل، بحدود         . 2009في المئة عام    

، في حين ان الناتج المحلي للسعودية يتوقع لـه ان           2009 في المئة عام     8.6 و 2010 في المئة عام     16
  .2009 في المئة عام 0.6 و2010 في المئة عام 3.8، مقارنة بـ 2011 في المئة عام 4.5ينمو بنسبة 

 بسبب ارتفاع أسعار الـنفط      2011 و 2010وستشهد الموازين العامة لدول مجلس التعاون فائضاً عامي         
 دوالراً مرجحة عـام     80، و 2010 دوالراً عام    78 إلى   2009لمتوسط عام    دوالراً للبرميل في ا    62من  

وستنعكس هذه التطورات على الموازين الخارجية لدول المنطقة، إذ سيصل الفـائض المجمـع              . 2011
، مقارنة 2011 بليون دوالر عام 150 و2010 بليون دوالر عام 120للموازين الجارية لدول الخليج إلى    

  . 2009 دوالر عام  بليون50بأقل من 
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وسينعكس تحسن األوضاع االقتصادية في منطقة الخليج على الدول العربية األخـرى بـسبب ارتفـاع                
التحويالت التي يرسلها العاملون في دول الخليج إلى ذويهم في الدول المصدرة لليد العاملة، إضافة إلـى                 

تدفقات الرأسمالية من الدول النفطية إلى بقيـة        تنامي السياحة اإلقليمية، وتحسن التجارة البينية، وزيادة ال       
 فـي   3.5 في المئة، مقارنة بـ      4.5 يتوقع ان يصل إلى      2011وسيشهد األردن نمواً عام     . دول المنطقة 

، مدعوماً بتحسن وضع االئتمان المحلي وتسارع مؤشـرات         2009 في المئة عام     2.3 و 2010المئة عام   
  .عاش آفاق االقتصاد العالمي واإلقليميالتجارة واالستثمار بالتزامن مع انت

 في المئة عام    5.3، مقارنة بـ    2011 في المئة عام     5.5ويتوقع لمصر ان تحقق معدالت نمو في حدود         
، مستفيدة من تراجع أسعار الفائدة على الجنيـه المـصري وتحـسن             2009 في المئة عام     4.7 و 2010

ية، غير ان التأثير السلبي لعوامل عدم اليقين في السياسة،          التجارة الدولية وزيادة اإلنفاق في السوق المحل      
وشهد لبنان نمواً غير مسبوق، من خـالل ازدهـار          . قد يلقي ظالله على األداء االقتصادي العام المقبل       

القطاع السياحي وحواالت المغتربين اللبنانيين التي تدعم االقتصاد، غير ان معـدالت النمـو المرتفعـة                
 يتوقـع ان    2010 وثمانية في المئة عـام       2009ن التي وصلت إلى تسعة في المئة عام         للعامين الماضيي 

  .تتراجع إلى خمسة في المئة العام المقبل بسبب الظروف السياسية غير المستقرة
صحيح ان النشاط أخد يعود     . وال تزال أسواق السندات والصكوك شبه مغلقة أمام شركات القطاع الخاص          

 30سواق إذ شهد هذا العام عدداً من اإلصدارات الكبيرة بقيمة إجمالية وصـلت إلـى   تدريجاً إلى هذه األ  
بليون دوالر، غير أن اإلصدارات كلها كانت لمؤسسات تابعـة للقطـاع العـام أو ُأصـدرت بـضمان                   

ومع تحسن أداء شركات القطاع     . الحكومات، فيما كان البعض اآلخر لمؤسسات مالية ومصارف تجارية        
 زخماً في إصدارات شركات القطاع الخاص بمـا  2011دة النشاط إليه، يتوقع ان يشهد عام     الخاص وعو 

  .فيها تلك المقومة بالعمالت المحلية
، )نوفمبر( في المئة ما بين مطلع العام ونهاية تشرين الثاني           6.5وارتفع مؤشر أسهم الدول العربية بنحو       

.  في المئة لمؤشر أسواق األسهم األميركيـة       11اشئة و  في المئة لمؤشر أسواق األسهم الن      14مقارنة بـ   
وثمة العديد من الشركات العربية المدرجة التي أصبحت أسهمها تُتداول اآلن بأسعار تقل عـن قيمتهـا                 

 لـتعكس تحـسن األوضـاع       2011غير ان أسواق األسهم العربية يتوقع لها أداء أفضل عام           . الدفترية
ة عند معدالتها المنخفضة، وتركيز المحافظ االستثمارية على األسهم اكثر          االقتصادية، وبقاء أسعار الفائد   

منها على السندات والذهب والمعادن الثمينة، بسبب التخوف من وجود فقاعة في طـور التـشكل بعـد                  
أضـف إلـى ذلـك التـأثير        . القفزات الكبيرة المسجلة خالل العامين الماضيين في أسعار هذه األصول         

  .أسواق األسهم العالمية التي ازداد ارتباط أسواقنا بهااإليجابي لتحسن 
األول يكمن في نقل عبء قيادة النمـو مـن          : تواجه مسيرة التعافي في المنطقة العربية تحديان أساسيان       

وكان اإلنفـاق   . القطاع العام إلى القطاع الخاص، والثاني في عودة المصارف إلى التوسع في اإلقراض            
مصدر النمو حتى اآلن، وهي آلية قاربت منافعها على االنتهـاء، لـذلك ال بـد                الحكومي التحفيزي هو    

الستمرار التعافي من عودة الحيوية والنشاط إلى القطاع الخاص، واالكتفاء بما ضخ من أمـوال خـالل                 
وقد يكون من األفضل لحكومات دول المنطقة،       . العامين الماضيين من قبل القطاع العام لتحريك األسواق       

ة غير النفطية منها، اتباع سياسات مالية أكثر توازناً للحفاظ على نسب مديونية مقبولة فـي حـدود    خاص
 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، فهذا يعطي مصداقية للسياسة المالية ويبعـث برسـالة إيجابيـة                  60

  .واضحة إلى األسواق
 الخـاص وتـأمين التمويـل المطلـوب         وثمة تحد في عودة المصارف إلى التوسع في اإلقراض للقطاع         

وصحيح ان عـدداً    . للشركات واألفراد، في ظل تراجع قيمة الضمانات العقارية وضعف أسواق األسهم          
من مؤسسات القطاع الخاص ال يزال مثقالً بالديون وفي حاجة إلى إعـادة ترتيـب ألوضـاعه الماليـة       

ة النمو وعليه استعادة الثقة وأخذ المبادرة للتوسـع  واالئتمانية، غير ان هذا القطاع هو المؤهل لقيادة عملي 
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فتنامي النشاط الخاص في قطاعات االقتصاد المنتجة، مـن صـناعة وزراعـة             . والتركيز على اإلبداع  
  .وسياحة وخدمات، هو الذي سيحقق النمو المستدام الذي لن يتأتى عن طريق مزيد من اإلنفاق الحكومي

  »دويتشه بنك«رق األوسط وشمال أفريقيا في رئيس مجلس اإلدارة لمنطقة الش* 
  28/12/2010، الحياة، لندن
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