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  35  :كاريكاتير
***  

  
   دحالن وتنحيه عن مفوضية اإلعالممحمد  تعلق عضوية "مركزية فتح" .1

المركزية من رام اهللا أن اللجنة  28/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية نشرت 
دته، الثالثاء في مدينة رام اهللا، برئاسة الرئيس محمود عباس، أن  في اجتماع عق أكدتفتح لحركة

 وجاء في .الموقف الفلسطيني من وقف االستيطان بما يشمل القدس للعودة إلى المفاوضات موقف ثابت
  :بيان اللجنة

، اجتماعا لها برئاسة الرئيس محمود 'فتح'عقدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني 
باس، وبحثت آخر التطورات والمستجدات على الساحة السياسية والمفاوضات المتعثرة بسبب التعنت ع

  .اإلسرائيلي
وأكدت أن الموقف الفلسطيني من وقف االستيطان بما يشمل القدس للعودة إلى المفاوضات موقف ثابت، 

االنتقالية وشددت على ضرورة الذهاب إلى مجلس األمن لهذا الغرض، وجددت رفض الحلول 
  .والمرحلية

القدس، ( وأكدت اللجنة المركزية اإلصرار على ضرورة  حل كافة قضايا الوضع النهائي التي تشمل 
، واإلفراج عن األسرى والمعتقلين، وان كل هذا ال يتجزأ استناداً )الحدود، المستوطنات، الالجئين، المياه

  .إلى قرارات الشرعية الدولية ذات العالقة
 وعاصمتها 1967لجنة المركزية جميع الدول التي اعترفت بدولة فلسطين على حدود عام وحيت ال

  .القدس الشرقية
ورحبت بنتائج االجتماع الذي ضم وفدين قياديين من حركة فتح والجبهة الشعبية، الذي عقد في القاهرة 

حرير الفلسطينية  والذي أكد على تعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة الت21/12/2010-20يومي 
الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتفعيل وتطوير العمل داخل مؤسسات المنظمة بما يساعد 
في توحيد الجهد الفلسطيني لمواجهة التحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني على طريق أهدافه في الحرية 

  .واالستقالل
 حضور محمد دحالن الجتماعاتها إلى حين انتهاء لجنة وقررت اللجنة المركزية باإلجماع استمرار تعليق

  .كما قررت إيقاف إشرافه على مفوضية الثقافة واإلعالم بحركة فتح .التحقيق من أعمالها
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  .إلى ذلك، قررت تكليف نبيل أبو ردينة ناطقا رسميا باسم حركة فتح
محمد هللا وليد عوض، أن  نقال عن مراسلها من رام ا 29/12/2010القدس العربي، لندن، وجاء في 

 دحالن تجاوز حدوده، وان أن انه يبدو "القدس العربي"اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح قال لـ
 لجنة التحقيق تحقق باالتهامات ضد دحالن التي إنوقال اشتية . األوضاعالرئيس عباس قرر تصويب 

 الوضع إلى إضافة) " لك هذاأينمن "تحت شعار (تضمنت قضايا التطاول على الرئيس ووضعه المالي 
  .في غزة

 وفي المغرب األسودوقال اشتية انه نقل عن دحالن تهجما على الرئيس وعائلته في لقاءات في الجبل 
 صالحيات دحالن أن اشتية وأكد.  ما نقل عن دحالن ال يليق بعضو لجنة مركزيةإنوقال . وفي رام اهللا

 التي يشرف اإلعالميةوحول المواقع .  ردينةأبوا نقلت لنبيل  بالحركة وناطق باسمهلإلعالمكمفوض 
  . ردينةأبو المواقع التي تمول من الحركة سيشرف عليها أن اشتية أكدعليها دحالن 

جرى تسريح العديد من  من رام اهللا أن مصادر أمنية قالت إنه 28/12/2010الحياة، لندن،  وذكرت
 مالك مقر القائد إلى كانوا يتولون مراكز مهمة وتم تحويلهم  المحسوبين على دحالن الذيناألمنضباط 

  .العام لقوات األمن
 ضد دحالن بصفته رئيساً للسلطة، قبل إجراءات اتخاذ إلى عباس بادر أنوأوضح مسؤول رفيع في فتح 

 إلىأن يطالب اللجنة المركزية بتشكيل لجنة تحقيق معه بعد تلقيه تقارير عن نشاطات لدحالن هدفت 
  .شكيل مراكز قوى داخل الحركةت

نوفمبر الماضي انه تلقى تقارير تفيد /  تشرين ثاني8وأبلغ عباس اللجنة المركزية في اجتماع عقدته في 
تشكيل تكتالت داخلية تضر بوحدة " إلى وتهدف "تسيء للحركة ورئيسها"بأن دحالن اتخذ خطوات داخلية 

بها دحالن تشكيل كتلة داخلية في المجلس الثوري قدم لها  بين اإلجراءات التي قام أن، موضحاً "الحركة
  ."تسيء للرئيس والحركة"قدم تعليمات 

 خارجية من سفارات فلسطين عن وأخرى الرئيس تلقى تقارير داخلية أنوكشف مسؤول فتحاوي 
في وقال عضو .  عقابية بحقهإجراءاتتحركات دحالن، فطلب من اللجنة المركزية التحقيق فيها واتخاذ 

 اللجنة ستعقد أنوأضاف .  عقدت سلسلة لقاءات مع دحالن نفى فيها االتهاماتأنها "الحياة"اللجنة لـ
  . معه بعد تلقيها بيانات حول هذه االتهاماتأخرىلقاءات 
 عن عضو في اللجنة المركزية فضل عدم الكشف عن اسمه انه من ضمن التهم "فرانس برس"ونقلت 

 اللجنة المركزية، ومحاولة تشكيل اصطفاف وأعضاءد الرئيس عباس التحريض ض"الموجهة لدحالن 
داخل الحركة من كوادر فتحاوية، خصوصاً ضد عباس، خارج األطر الرسمية، وعقد اجتماعات غير 

  ."مخول بها لكوادر للتحريض ضد قيادة الحركة ورئيسها الذين اتهمهم بالعجز
فاقمت في األشهر األخيرة بعد اتهام مساعدي عباس ونقلت الوكالة ان الخالفات بين دحالن وعباس ت

  .لدحالن بأنه حرض قيادات في فتح على أنها أحق من عباس ورئيس حكومته سالم فياض بالحكم
، أن مصدرا علي الصالحنقال عن مراسلها من لندن  29/12/2010الشرق األوسط، لندن، وأوردت 
 إن هذا القرار سيبقى ساري المفعول  قال الحركة،، في"الشرق األوسط"، طلب عدم ذكر اسمه لـمسئوال

إلى أن تنتهي اللجنة التي شكلتها اللجنة المركزية قبل بضعة أسابيع للتحقيق في اتهامات موجهة إلى 
دحالن، بالتطاول على الرئيس أبو مازن والتعرض ألنجاله بشكل غير الئق، ال سيما في لقاء ضم 

  .قيادات فتح في جنين
 أن الرئيس أبو مازن حول ملف العقيد رشيد أبو "الشرق األوسط"ر في حركة فتح لـو أكدت مصاد

، 2007حزيران / شباك رئيس جهاز األمن الوقائي في قطاع غزة، قبل سيطرة حماس عليه في يونيو
وقالت المصادر، التي طلبت أيضا عدم . وأحد المحسوبين على دحالن، للتحقيق في قضايا فساد مالي
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، إن قرار إخضاع أبو شباك للتحقيق يأتي في إطار سياسة الرئيس لمحاربة الفساد، وال عالقة ذكر اسمها
  ."عن تصفية حسابات مع دحالن وأعوانه«له بما يدعيه البعض 

من جهة ثانية، قال المركز الفلسطيني لإلعالم التابع لحركة حماس، إن أبو شباك خضع ألول جلسة 
وحسب . شكلها أبو مازن، وذلك في مقر سفارة فلسطين في القاهرةتحقيق أجرتها معه لجنة أمنية 

المصادر، فإن أبو شباك متهم بالحصول على مبلغ مائتي ألف دوالر أثناء عمله بالسلطة دون أن يقدم أي 
أوراق ثبوتية حول كيفية حصوله عليها، وكذلك تفسير إيداع ماليين الدنانير األردنية في حسابه 

  .بنوك األردنية في عمانالشخصي في أحد ال
. ، نفيا قاطعا، أن يكون قد خضع للتحقيق"الشرق األوسط"ونفى أبو شباك في اتصال هاتفي أجرته معه 

ونفى أبو شباك .  ألف دوالر172وعندما تردد رقم المائتي ألف دوالر، قال أبو شباك إنهم يتحدثون عن 
في أحد بنوك عمان، وقال ساخرا إن كانت  المودعة في حسابه الشخصي 10أيضا قضية الماليين الـ

واعتبر أبو شباك، الذي فر إلى مصر بعد سيطرة حماس على غزة، ككثير غيره من . موجودة فليأخذوها
المسؤولين األمنيين في السلطة وحركة فتح، أن هذه اإلجراءات تأتي في إطار تصفية الحسابات بين أبو 

ديقا شخصيا لدحالن ونائبا له عندما كان رئيسا لألمن مازن ودحالن، باعتباره، أي أبو شباك، ص
  .الوقائي

  
   العربية بتقديم شكوى لمجلس األمن حول تهديد االحتالل بضرب غزةالجامعةهنية يطالب  .2

، رسالة إلى األمين العام لجامعة 2010-12-28بعث رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، الثالثاء 
دعاه فيها باسم الحكومة والشعب الفلسطيني إلى التقدم بشكوى عربية إلى الدول العربية عمرو موسى، 

األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، ومجلس األمن ضد التهديدات العسكرية اإلسرائيلية الخطيرة 
  . ضد قطاع غزة

كل المستويات، ودعا هنية، أمين عام الجامعة العربية في رسالته لتحمل المسئولية األخوية والتحرك على 
لكي تسهم المواقف العربية في لجم العدوان وإيقافه عن الشعب الفلسطيني، الذي ال يزال يعاني من آثار 

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه ال أحد يأمن غدر العدو ومفاجآته، وقد تعود على مفاجأتنا . الحرب السابقة
  . فواالستفراد بغزة في ظرف انشغال المجتمع الدولي بأي ظر

  28/12/2010فلسطين اون الين،
  

   سجيناً وتنفي احتجازها معتقلين سياسيين45 تطلق الداخلية في غرة .3
قال وزير الداخلية واألمن الوطني في الحكومة المقالة في غزة فتحي حماد إن الوزارة قدمت خالل                : غزة

 سجيناً مـن    45طالق  ، في وقت تم إ    » جريحاً 350 شهيداً و  366«هذه الحرب األخيرة على قطاع غزة       
  .سجونها أمس

حضره عـدد مـن     » كرامة المواطن وهيبة الشرطي   «وأضاف حماد خالل احتفال بنهاية فعاليات حملة        
 -الوزراء والنواب وقادة األجهزة األمنية وعناصرها في قاعة مركز الشوا في مدينة غزة ليل األثنـين                 

  .»الشرطة ماضية في طريق الجهاد والمقاومة«الثلثاء أن 
هذا اليوم ذكرى الحرب على غزة، التي سجل فيها الشعب الثبـات            «وقال وزير الداخلية خالل االحتفال      

وهذا الشعب جعله اهللا رأس حربـة فـي         . على المواقف والقبض على جمرات الدين ومواجهة الحصار       
  .»مواجهة سرطان العدو اإلسرائيلي حتى ال يصل ألي من األمتين العربية واإلسالمية

ال تحلموا بالتنازل وال التراجع، وال النفاق والتخاذل، وال التنازل          «: وجه رسالة الى قادة إسرائيل، قائالً     و
  .»في النفس أو الدين أو في األسرى أو الالجئين
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بعدم ترك الشعب وحيـداً فـي مواجهـة المـشروع اإلسـرائيلي،             «وطالب األمتين العربية واإلسالمية     
  .»نيوالمواجهة واجب ديني ووط

الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات طويلة وشددته فـي         » إنهاء الحصار «وشدد على ضرورة العمل على      
الى ذلك، أصـدر حمـاد       .2007) يونيو( حزيران   14على القطاع في    » حماس«أعقاب سيطرة حركة    

  . سجيناً من السجون التابعة لوزارة الداخلية45قراراً بإطالق 
األمنـي  » أنصار«من البطنيجي خالل مؤتمر صحافي أمام سجن في مجمع          وقال الناطق باسم الشرطة أي    
اإلفراج يأتي كمكرمة من وزير الداخلية فتحي حماد لمناسبة الذكرى الثانيـة            «غرب مدينة غزة أمس إن      

معظم المفـرج عـنهم     «وأضاف أن   . »للحرب على غزة، وانتهاء حملة كرامة المواطن وهيبة الشرطي        
ال يوجد أي معتقل سياسي في سـجون الـشرطة فـي            «وجدد القول إنه    . »ائيةمحكومون في قضايا جن   

  .»غزة
الشرطة في غزة وضعت على عاتقها حفظ أمن المواطنين، وهي في جاهزية تامة لتنفيـذ               «ولفت إلى أن    

  .»قرارات وزارة العدل بما فيها عقوبة اإلعدام
هناك المزيد من الخطـط   «، الفتاً الى أن     »بمواصلة الشرطة حمالتها لحماية المواطنين    «ووعد البطنيجي   

  .»سيتم تنفيذها في العام المقبل
تشكل هذه اإلفراجات حـافزاً للمفـرج       «وأعرب المدير العام في وزارة العدل أسامة سعد عن أمله بأن            

  .»عنهم للعزم على عدم العودة إلى ارتكاب الجرائم، وفتح صفحة جديدة
 أقيمت لتحقيق هدفين، أولهما أن تكون العقوبة رادعة لمرتكبـي           مراكز التأهيل واإلصالح  «وأوضح أن   

الجرائم، والثاني أن تشكل فرصة إلصالح المواطنين وإعادة تأهيلهم ليخرجوا من المراكـز مـواطنين               
  .»صالحين في مجتمعهم

  29/12/2010الحياة، لندن، 
  

  حماس تقترب من إجراء تعديل على حكومتها بغزة: العربيالقدس  .4
من مصادر خاصة قرب انتهاء حماس من ترتيباتها إلبصار ' القدس العربي'علمت  :لهورأشرف ا

  .الوزارة الجديدة في غزة النور عما قريب
، فقد أكد أن 'القدس العربي'ووفق ما قال الدكتور صالح البردويل عضو المكتب السياسي في حماس لـ 

ات اعتذارها عن المشاركة في الحكومة، التي فصائل المنظمة أبلغت وفد الحركة الذي أجرى معها لقاء
شراكة سياسية، تهدف إلى مواجهة الحتالل والحصار 'قال ان حماس تسعى من خالل تشكيلها لتحقيق 

  .'المفروض على غزة
وأرجعت فصائل المنظمة اعتذارها عن المشاركة في حكومة حماس في غزة بحسب ما قال البردويل 

  .'ية تمويلها من منظمة التحرير، وخشية على عالقاتها مع حركة فتحعمل'إلى أسباب لها عالقة بـ
وقال الدكتور البردويل ان الحركة ال تزال تنتظر ردا من حركة الجهاد اإلسالمي، التي قال انها رحبت 

لكن الناطق باسم حركة الجهاد اإلسالمي داوود . 'الوقوف في وجه الحصار'مقتنعة بفكرة المشاركة في 
أن حركته التي طلبت مهلة للرد أبلغت وفد حماس منذ االجتماع األول ' القدس العربي'غ شهاب أبل

  .بموقفها الرافض للمشاركة في الحكومات الفلسطينية
وبموجب التعديل سيتم تدوير بعض المقاعد الوزارية بين الوزراء الحاليين، وإبقاء وزارة واحدة في يد 

لكن يصعب بسبب حالة التعتيم الشديد . درة بعضهم للوزارةكل وزير حسب تخصصاتهم، إلى جانب مغا
التي تفرضها حركة حماس التنبؤ باألسماء المرشحة لتولي مناصب وزارية جديدة، أو معرفة الوزراء 

  .الذين سيغادرون مناصبهم
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وفي الغالب لن يشارك نواب حركة حماس في المجلس التشريعي، أو أعضاء المكتب السياسي للحركة 
، حيث قال وهو أيضاً 'القدس العربي'غل أي منصب وزاري، بحسب ما أبلغ الدكتور البردويل في ش

عضو في المجلس التشريعي ان لدى برلمانيي الحركة قرارا بعدم المشاركة، الفتا إلى أن ذات القرار 
  .موجود عند قيادات حماس

  .دة الحركة تتفرغ إلدارتهاوأرجع السبب إلى وجود مهمات ومسؤوليات كبيرة أخرى للمجلس ولقيا
  29/12/2010القدس العربي، لندن، 

  
   ينفي وقف قرار منع العمل في المستوطناتالخطيبغسان  .5

 أكدت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثالثاء، مواصلة التوجه في تقليص عدد العمال الفلسطينيين :رام اهللا
 الحفاظ على مصلحة العمال من خالل تشجيع داخل المستوطنات االسرائيلية، مع األخذ بعين االعتبار

  .السوق المحلي والمجتمع على توفير فرص عمل للعمال الذين قاطعوا العمل في المستوطنات
، إن السلطة تعمل بشكل "معا"غسان الخطيب لـ . وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية د

خالل توعية العمال وتشجيعهم على تنفيذ تدريجي من اجل مقاطعة العمل في هذه المستوطنات من 
القرار، والعمل في الوقت ذاته لتهيئة االجواء الداخلية الستيعاب هذه االعداد من العمال في االسواق 

  .المحلية
واوضح ان الحكومة والسلطة تدركان بانه لن يكون من السهل على العمال تنفيذ القرار دفعة واحدة لذلك 

  .تجاه وقف العمل بشكل كامل في هذه المستوطناتتم البدء خطوة خطوة با
ونفى الخطيب ما نشرته صحف اسرائيلية بخصوص وقف قرار السلطة الفلسطينية بمنع العمل في 
المستوطنات، مشددا على ان السلطة الوطنية عملت على تنفيذ حملة وطنية لمكافحة منتجات المستوطنات 

  .آلن تواصل حملتها المتعلقة بالعمالة داخل المستوطناتحيث حققت هذه الحملة ناجحا كبيرا، وهي ا
  28/12/210، وكالة معاً اإلخبارية

  
   نائباً من حماس في الخليلتعتقل "إسرائيل" .6

في المجلس » حماس« اعتقل الجيش اإلسرائيلي فجر الثلثاء النائب عن حركة :وكاالت –رام اهللا 
  .نة الخليل، جنوب الضفة الغربيةالتشريعي الفلسطيني محمد الطل من منزله في مدي

قوات كبيرة من جيش االحتالل داهمت منزل النائب محمد الطل «وأوضحت النائب سميرة الحاليقة أن 
وكان الطل واحداً من . »واعتقلته بعد مضي عام على خروجه من السجن الذي قضى فيه أربعين شهراًَ

» حماس«ت الواسعة التي استهدفت نواب حركة النواب الذين اعتقلتهم إسرائيل إبان حملة االعتقاال
، حيث أمضى الطل في 2006وقياداتها اثر أسر الجندي اإلسرائيلي غلعاد شاليط في أواسط العام 

  . سنوات4االعتقال نحو 
، إال أنها عادت 2009وأطلقت إسرائيل سراح الطل مثلما فعلت مع عدد آخر من النواب أواخر العام 

إن الطل هو الرابع بين النواب الذين أعادت إسرائيل » حماس«وذكرت مصادر في . اءواعتقلته فجر الثلث
في الضفة الغربية من تعرض المزيد منهم » حماس«ويتخوف نواب من . اعتقالهم بعدما أطلقت سراحهم

  .إلعادة االعتقال
إعادة «يلي إن وقال النائب عن الحركة عمر عبد الرازق، الذي كان اعتقل مرتين لدى الجيش اإلسرائ

اعتقال نواب كتلة التغيير واإلصالح من جانب الجيش اإلسرائيلي أمر وارد، ولم نحصل أصالً على 
  .»ضمان إنهاء الملف، وكل شيء متوقع

  29/12/2010الحياة، لندن، 
  



  

  

 
 

  

            9 ص                                     2009:         العدد       29/12/2010 األربعاء :التاريخ

  والسلطة بشأن معابر غزة" إسرائيل"مبدئي بين  اتفاق .7
سرائيل والسلطة الفلسطينية الى اتفاق مبدئي حـول         كشف النقاب الليلة الماضية عن توصل ا       -تل ابيب   

  . وقطاع غزةإسرائيلوضع ممثلين للسلطة في معابر نقل البضائع بين 
وافادت القناة التلفزيونية االولى انه تم التوصل الى هذا االتفاق بين منسق اعمال الحكومة في المناطق 

  .سطيني حسين الشيخالميجر جنرال ايتان دانغوت ووزير الشؤون المدنية الفل
واشارت القناة االولى الى ان طريقة تنفيذ هذا االتفاق ما زالت قيد النقاش، كما لم يعرف بعد موقف 

  .من هذا االتفاق" حماس"حركة 
  29/12/2010، ) المحتلةاألراضي(القدس 

  
   األجهزة األمنية تجنّد األطفال لمالحقة ورصد المقاومين في الضفة:اإلسالممفكرة  .8

 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في وزارة التخطيط الفلسطيني أن األجهزة األمنية التابعة لسلطة               أكد
-10(يجنّد أطفاالً تتراوح أعمارهم مـا بـين      " جهاز المخابرات العامة  "عباس في الضفة الغربية خاصة      

 ونوه المركـز أن هـذه       .أعوام، كعيون لمالحقة شخصيات مطلوبة لها، مقابل مبلغ زهيد من المال          ) 14
األعمال تُعد ظاهرة خطيرة على عقلية األطفال ونشأتهم اإلجتماعية لما لها من آثار سلبية فـي غـرس                  

  .  مفهوم العمالة واإلسقاط من قبل الجيش الصهيوني
وأشار التقرير إلى أن األعوام األخيرة شهدت تنسيق أمني ما بين أجهزة سلطة رام اهللا وأجهـزة أمـن                   

عملية مشتركة مع أجهزة أمن االحتالل ، كمـا       ) 1424(حتالل ، حيث قامت األجهزة االمنية بعقد نحو       اال
  .صهيونياً دخلوا مناطق السلطة بالخطأ) 343(وساهمت بتسليم نحو

اجتماعا مشتركًا مع االحتالل في النصف األول من        ) 303(وذكر التقرير أن األجهزة األمنية عقدت نحو      
عملية مشتركة ضـد مجموعـات المقاومـة،        )1297(ا وشاركت قوات االحتالل بـ      م، ، كم  2010عام  

  .إستهدفت فيها حركة حماس ومؤسساتها العام الماضي
) 2822(وأوضح التقرير أن عدد المعتقلين السياسيين في سجون السلطة خالل العام الجاري بلـغ نحـو                 

قل من حركتي حماس والجهـاد اإلسـالمي        معت) 1200(معتقالً ، وما زال في سجون السلطة حالياً نحو          
  .من األسرى المحررين من سجون االحتالل ) 500(بينهم ما يقارب 

وبين أن المحاكم العسكرية في الضفة الغربية تعدت على عمل المحاكم المدنية، وذلك بعرض المعتقلـين                
) 101(ذي ينص في المـادة      السياسيين أمام المحاكم العسكرية، في مخالفة للقانون األساسي الفلسطيني ال         
  .منه على أن المحاكم العسكرية يجب أن تكون فقط مختصة بالشأن العسكري

  27/12/2010موقع مفكرة اإلسالم، 
  

   قطاع غزةى جديد علإسرائيلي عدوان تخطط لشن" إسرائيل ":البرغوثيمصطفى  .9
ادرة الوطنية ان ما يجـري فـي       اكد النائب الدكتور مصطفى البرغوثي االمين العام لحركة المب         :رام اهللا 

 إسـرائيل  عنـدما قامـت      2008قطاع غزة من قبل االحتالل يشابه ما جرى في تشرين الثـاني عـام               
باستفزازات متتالية الستفزاز الفلسطينيين واللجوء الى ردود فعل ومن ثم اسـتخدام الـصواريخ ودفـاع      

  .الفلسطينيين عن انفسهم مبررا لشن عدوان على القطاع
البرغوثي الى ان اسرائيل تخطط لشن عدوان جديد على غزة داعيا الى اخذ تصريحات اشكنازي واشار 

  .على محمل الجد وتهديداته بعدوان على القطاع اوسع واخطر مما جرى 
  اسباب وراء عزم اسرائيل شن عدوان جديد على غزة
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 غزة يكمن في انها تعيش واكد البرغوثي ان من بين االسباب وراء عزم اسرائيل شن عدوان جديد على
ازمة بعد ان افشلت المفاوضات باستمرارها باالستيطان مما خلق ازمة دولية وتواجه تحركات شعبية 
وحركة مقاطعة وفرض عقوبات عليها من قبل المجتمع المدني الدولي الى جانب تصاعد االعترافات 

 وعاصمتها القدس االمر الذي يعني 67 الدولية بالدولة الفلسطينية وحدودها على االراضي المحتلة عام
  .ان اجراءات االحتالل على االرض باطلة

وقال البرغوثي ان اسرائيل تحاول الخروج من ازمتها عبر افتعال الحروب والعدوان على غزة الخفاء 
  .ازمتها

ها على واشار البرغوثي الى ان السبب االخر هو ان االسلحة التي تصدرها اسرائيل للعالم قد تم تجريب
  .الشعب الفلسطيني خاصة في غزة ال سيما الطائرات بدون طيار 

وقال ان اسرائيل التي اصبحت ثالث مصدر للسالح في العالم تسعى الى تجريب اسلحة جديدة على شعبنا 
  .واستخدام سكان غزة ميدانا لتجاربها االجرامية

حاجة العادة السيطرة على القطاع من اجل كما اشار البرغوثي الى سبب اخر وهو اعتقاد اسرائيل بانها ب
من الضفة بما فيها القدس وتحويل فكرة % 70-60تمرير فكرة الدولة ذات الحدود المؤقتة البتالع بين 

الوجود الفلسطيني الى مجرد سجون وكانتونات ومعازل وتكون غزة جزءا من تلك المعازل بعد ان 
طيني لالدعاء امام العالم ان الممثلين الفلسطينيين ضعفاء وال استفادت اسرائيل من االنقسام الداخلي الفلس

  .يمثلون جميع الشعب
 29/12/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  باتت اليوم أقوى  حماسو..  علينا تمديد التهدئة قبل حرب غزةيعرضلم : الحية .10

س ، بعد عامين على صرح الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي في حركة حما: القدس المحتلة
 تمديد التهدئة ال من 2008ذكرى الحرب على غزة ، بأنه لم يعرض على حركته في نهاية كانون االول 

مصر راعي التهدئة وال من غيرها ، واصفًا كل من يلوم على الشعب الفلسطيني وعلى المقاومة وحماس 
  ".اآلثم"و" المجرم"ويحملها مسؤولية الحرب على غزة بـ

 خالل ندوة سياسية عقدتها اللجنة الثقافية ورابطة مساجد الشجاعية أمس في باحة مسجد التوفيق جاء ذلك
وأوضح . شرق الشجاعية ، بحضور عدد من شخصيات حركة حماس وحشد كبير من أبناء المنطقة

 لكن  كان واضحا بأن العدو لم يلتزم بالتهدئة ،2008الحية ، أن تقدير الفصائل في نهاية كانون أول 
، ولم تعلن بذلك حربا ، مبينًا أن قرار " إذا ما هاجم العدو قطاع غزة سندافع عن أنفسنا: "الفصائل قالت

  .الحرب كان متخذًا ومهيأ له المسرح الدولي واإلقليمي كما كانت اإلجراءات مهيأة على األرض
ة واالجتماعية والمادية وفي معرض حديثه قال عضو المكتب السياسي لحماس ، إن قوة حركته العسكري
إن ما " وأضاف 2008,والمعنوية والتنظيمية والسياسية باتت اليوم أقوى مما كانت عليه قبل حرب 

، " تمتلكه المقاومة وفي مقدمتها كتائب القسام هو جهد المقل ، وجهد المجاهد الذي يدافع عن قضية عادلة
  ".مكننا أن نؤذيه ألننا أصحاب حق وإرادةلكن ي"مشيرا إلى أنها ال تكافىء أسلحتنا العدو ، 

  29/12/2010الدستور، عمان، 
  

  القسامكتائب نهض من جديد ولن تسقط من حسابات الضفة ست: أبو عبيدة .11
، الجناح العسكري لحركة حماس أن "كتائب الشهيد عز الدين القسام"أكد أبو عبيدة، الناطق باسم : غزة

ال ستتجاوز محنتها الصعبة وستعود فاعلة بعد سقوط المشاريع البديلة الضفة الغربية المحتلة عاجالً أو آج
ألنها "عن المقاومة بالضفة، والتي ثبت فشلها يوما بعد يوم، مؤكدا أنها لن تسقط من حسابات الكتائب، 

  ".ساحة مقاومة ومواجهة أساسية مع االحتالل، ونتوقع لها نهضة جديدة وكبيرة في المقاومة
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، ينشر الحقًا، بمناسبة الذكرى الثانية "المركز الفلسطيني لإلعالم"دة في حديث خاص لـوأكد أبو عبي
والقسام ال يزاالن يحافظان على خط المقاومة ونهجه األصيل، مشددا على " حماس"لحرب الفرقان، أن  

  .أن كتائب القسام ستقف في خط الدفاع األول عن شعبنا واألمة، وستصد أي عدوان عليه
تهديدات االحتالل بشن عدوان على القطاع حملة قذرة للعب دور الحرب : "ال الناطق باسم الكتائبوق

النفسية والدعائية ضد شعبنا في ذكري حرب الفرقان، بهدف إرباك الساحة الفلسطينية والمقاومة، وتدلل 
، وإال "بوبالرصاص المص"في الوقت ذاته على فشل الحرب الصهيونية الماضية التي سميت علمية 

  !".فلماذا يهدد بحرب جديدة؟
القسام في ذكرى حرب الفرقان ما زالت عند عهدها للشعب الفلسطيني واألمة العربية : "وأضاف

واإلسالمية وستبقي محافظة على ثوابتها وستقاتل حتى آخر رمق من أجل حماية شعبها وأرضها 
ة وأساليبها، ولن تستسلم أو تُسلم هذه القضية بما ومقدساتها بكل بقوة، ولن تألو جهدا في تطوير المقاوم

  ".تحمله من شرف وقدسية لمن يضيعها ويذهب بها لمتاهات
: نقول لألسرى في سجون االحتالل والمختطفين في سجون السلطة الموالية لالحتالل: "واختتم بالقول

لن تألوا جهدا في "  قسامال"الفرج قريب بإذن اهللا، فمهما طالت ظلمة السجن ستعودون إلى ذويكم، و
تخليصهم من القيد، فهم على رأس أولويتنا وطالما عبر تاريخنا في المقاومة حاولنا، وما زلنا نحاول فك 

  ".أسرهم بكل ما أوتينا من وسائل وستبقي قضيتهم حاضرة، ولن نسقطها أبدا بإذن اهللا
  28/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  الفصائل تدعو للتوحد بمواجهة التصعيد اإلسرائيلي..  بغزة حماس لهدعتخالل اجتماع  .12

ناقشت حركة حماس، مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة،، التصعيد :  محمد األيوبي- غزة
اإلسرائيلي في القطاع، وسبل مواجهة مخططات االحتالل اإلسرائيلي بشن عدوان جديد بحق الشعب 

عت الفصائل الفلسطينية، كافة الهيئة الدولية، وجامعة الدول العربية، ود . الفلسطيني، وتعزيز صمودها
ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، ومنظمات حقوق اإلنسان، وكافة أحرار العالم، إلى تحمل مسئولياتهم، والقيام 

  . بدورهم للجم العدوان وتهديدات االحتالل المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني
صحفي عقدته عقب االجتماع الذي عقد، الثالثاء، أن الشعب الفلسطيني هو وأكدت الفصائل خالل مؤتمر 

ضحية لجرائم االحتالل المتواصلة، ومن حقه مقاومة االحتالل بكافة األشكال المتاحة، داعيةً إلى اتخاذ 
وشددت الفصائل على ضرورة التوحد . التدابير الكفيلة بتعزيز صمود الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته

مواجهة االحتالل، والتصدي لسياساته العدوانية بحق شعبنا، داعيةً إلى ضرورة إزالة العقبات التي في 
تعترض االنقسام، واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية باعتبارها صمام األمان في مواجهة االحتالل 

  . وكافة المخاطر والتحديات
  29/12/2010موقع فلسطين أون الين، 

  
  لمركز العودة الفلسطيني لعزل الشعب الفلسطيني عن أي تضامن" لإسرائي "اتهامات: حماس .13

أنه  بومقره لندن" مركز العودة الفلسطيني" "اإلسرائيلية" وزارة الحرب اتهاماتنفت حماس : ب ا ف
وقال فوزي برهوم " . باطلة ومفبركة"ووصفتها بأنها  .في أوروبا" حماس"الذراع التنظيمية لحركة 

كل هذه االدعاءات باطلة ومفبركة اعالمياً من أجل عزل الشعب الفلسطيني "سم الحركة إن المتحدث با
  " .عن أي حاالت تضامنية أو تواصل مؤسساتي أو حقوقي معه

كي تحبط أي محاوالت تضامن مع غزة والشعب الفلسطيني وهذا يؤكد أن " إسرائيلية"أضاليل  "أنهاوأكد 
  " .          فضحت هذا االحتالل وأيضاً دعمت عدالة هذه القضية الفلسطينيةهذه المراكز المتضامنة مع شعبنا

  29/12/2010الخليج، الشارقة، 
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  بغزة" ألوية الناصر صالح الدين"استشهاد مقاوم من  .14

وأصيب خمسة آخرين، الثالثاء، برصاص وشظايا )  عاما22ً) (قديح(استشهد الشاب حسن أبو روك 
 . تالل اإلسرائيلي شرق بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزةقذيفة مدفعية أطلقها االح

أن أبو روك " فلسطين أون الين"وأفاد أدهم أبو سلمية الناطق باسم اللجنة العليا لإلسعاف والطوارئ 
  . أصيب بشظايا في الوجه، وتم نقله إلى جانب المصابين الخمسة باالختناق إلى مستشفى ناصر بالمدينة

إنه أحد مقاوميها، وهو من أقرباء الشهيد مصعب "ت ألوية الناصر صالح الدين أبو روك وقالت وتبن
من سرايا القدس الجناح الذي قضى خالل اشتباك مسلح مع مقاوم آخر من )  عاما22(عيسى أبو روك 

  . السرايا في المنطقة ذاتها
  28/12/2010موقع فلسطين أون الين، 

  
  اطنين المقدسيين باطلة قانونياً ومدفوعة بالتمييز العنصريقرارات إبعاد المو: فتح .15

 اعتبرت حركة فتح قرارات وأحكام سلطات االحتالل بإبعاد المواطنين الفلسطينيين المقدسيين :رام اهللا
وأكدت الحركة في بيان صدر  .باطلة قانونياً ومخالفة للمواثيق الدولية ومدفوعة بنهج التمييز العنصري

أن الحقوق المدنية األساسية للمواطن الفلسطيني ال يمكن لمحاكم ": أمسإلعالم والثقافة عن مفوضية ا
سلطات االحتالل تقييدها أو االنتقاص منها أو تجريد أي مواطن فلسطيني منها، كونها قرارات صادرة 

 المحاكم وعبرت فتح عن رفضها قرارات األحكام بالسجن واإلبعاد أياً كان مسمى ."عن محاكم االحتالل
  .الصادرة عنها عسكرية كانت او مدنية

  29/12/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

      بالسجن تتوعد مسؤول ملف القدس في حركة فتح "إسرائيل" .16
قضت محكمة الصلح اإلسرائيلية بمدينة القدس مساء اليوم الثالثاء بسجن :  عاطف دغلس- نابلس

 القادر ثالثة أشهر، إذا خرق األمر العسكري القاضي بمنعه مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد
كما أسقطت المحكمة عددا من التهم األخرى المتعلقة  .من دخول المسجد األقصى خالل عام ونصف عام

  .بما أسمته افتعال األحداث في بلدة سلوان
م يعني أنه إذا  إن الحك- في تصريح للجزيرة نت عقب خروجه من قاعة المحكمة-وقال عبد القادر 

اخترق أي أمر عسكري يمنعه من دخول األقصى خالل عام ونصف عام فسيتم سجنه مباشرة لمدة ثالثة 
أيلول /وأكد عبد القادر أن قصة محاكمته بدأت أواخر سبتمبر ".فالحكم جاهز سلفا"أشهر ودون محاكمة، 

عسكريا يقضي بمنعه من دخول  عندما أصدر قائد الجبهة الداخلية الجنرال يئير جوالن أمرا 2009
ولفت إلى أنه  .المسجد األقصى لمدة ستة أشهر، إال أنه خرق األمر العسكري بعد عدة أيام من صدوره

تعرض للمحاكمة في أربع جلسات منذ ذلك الوقت، حيث كانت المحكمة تؤجل النطق بالحكم قبل أن 
  .يصدر اليوم الثالثاء

  28/12/2010نت، الدوحة، .موقع الجزيرة
  

   باعتقال خمسة من أنصارها في الضفة السلطةحماس تتهم  .17
نسخة منه األجهزة األمنية " قدس برس"اتهمت حركة حماس في خبر صحفي مكتوب وصل : رام اهللا

، باعتقال خمسة من أنصارها في محافظات )جناح الضفة الغربية المحتلة(التابعة للسلطة الفلسطينية 
  .نابلس وطولكرم والخليل وجنين

  28/12/2010قدس برس، 
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   تداعيات لمقتل السحمراني الّأبعد لقائه األيوبي يؤكد  "اللينو: "لبنان .18

شكل الوضع االمني في مخيم عين الحلوة بعد مقتل مسؤول جند الشام غاندي السحمراني عنوان : صيدا
 وقائد الكفاح المسلح يوبياألاللقاء بين قائد منطقة الجنوب االقليمية في قوى االمن الداخلي العميد منذر 

  . وذلك في سرايا صيدا الحكومية» اللينو«في لبنان محمود عبد الحميد عيسى الملقب بـ
وأشار » قتل السحمراني ليست له أية تداعيات، على امن مخيم عين الحلوة وجواره«ان » اللينو«وأكد 

، وهناك متهمون ونحقق في خيوط ومعطيات ومتهمين بقضية التفجير األخير في المخيم«الى وجود 
الموضوع بعيدا عن اإلعالم حتى ال نظلم أحدا، وعندما نتوصل الى نتيجة سيتم تسليم المتهمين الى 

ونفى . »ان األمن في داخل مخيم عين الحلوة مستتب واألمور طبيعية«األجهزة األمنية اللبنانية مؤكدا 
ان هناك لجنة متابعة ولجنة «، الفتا الى » جديدةتشكيل أي قوة أمنية فلسطينية«ما يحكى عن » اللينو«

  . »أمنية تضم كافة الفصائل وتقوم بمهامها بشكل يومي
 أن أمن المخيم هو في صلب اهتمامات القوى االمنية اللبنانية وعملنا دؤوب األيوبيمن جهته، أكد 

اقي الفصائل، والتواصل للحفاظ على أمنه كونه بقعة من أرض لبنان بالتنسيق مع الكفاح المسلح ومع ب
  .»دائم مع لجنة المتابعة والعمل يتم برعاية الجيش اللبناني ومديرية المخابرات

  29/12/2010السفير، بيروت، 
  

  بمعاقبة ليبرمان العملحزب  مطالب يرفضنتنياهو  .19
ل قالت مصادر قريبة من رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو امس، انه رفض مطالب حزب العم

الشريك في الحكومة االئتالفية، اتخاذ إجراءات تأديبية ضد وزير خارجيته أفيغدور ليبرمان بسبب 
  .إعرابه عن أرائه المستقلة بشأن القضيتين الفلسطينية والتركية

اإلسرائيلية عن نتنياهو إنه يشعر بانزعاج من خطاب ليبرمان اول " جيروزاليم بوست"ونقلت صحيفة 
م الدبلوماسيين اإلسرائيليين في وزارة الخارجية، والذي نفى فيه وجود أي فرصة أمس االثنين، أما

لتحقيق اتفاق سالم مع القادة الفلسطينيين الحاليين، كما سخر من التصريحات المعادية إلسرائيل من قبل 
  .رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته

ور بالضيق واالنزعاج من تصريحات ليبرمان حول السلطة وأضاف نتنياهو أنه على الرغم من الشع
  .الفلسطينية وتركيا، فإنه ال يريد أي فوضى في عالقات ائتالفه الحكومي

  29/12/2010، المستقبل، بيروت
  

   معارضته إلبرام صفقة تبادل األسرى مع حركة حماس يجددنتنياهو  .20
ي بنيامين نتنياهو مساء االثنين، معارضته جدد رئيس الوزراء اإلسرائيل: برهوم جرايسي - الناصرة

إلبرام صفقة تبادل األسرى مع حركة حماس، لتشمل جندي االحتالل األسير في قطاع غزة، جلعاد 
شليط، إذ يصر نتنياهو على إبعاد األسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم إلى خارج الضفة الغربية، 

زعم أن عودتهم إلى الضفة، ستجعلهم يستأنفون عمليات إما إلى قطاع غزة، أو إلى خارج الوطن، ب
  .المقاومة

أريد أن ُأعيد جلعاد وأنا مستعد لقطع شوط بعيد "وقال نتنياهو للقناة العاشرة للتلفزيون اإلسرائيلي، 
، )الضفة الغربية(إلى مناطق يهودا والسامرة ) األسرى(المدى، لكنني غير مستعد إلطالق مئات القتلة 

  ".اريئيل بل تل أبيب) مستوطنة( يبلغوا ألنهم لن
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ثمنا "وقال نتنياهو، إن االتصاالت متواصلة، نافيا توقفها، وقال إنه ليس مستعدا إلبرام اتفاق سيكلف 
حسب تعبيره، وأدعى أن يواصل انشغاله بهذه القضية للتوصل إلى اتفاق " باهظا بحياة اإلسرائيليين

  ".ل إلى حلول أخرىيمكن العيش معه ال الموت أو لنتوص"
يزعم رئيس الوزراء أنه يفعل كل شيء وأنه مشغول بذلك "ورد والد جندي االحتالل، نوعم شليط قائال، 

لكننا نعتقد أنه يجب التعبير عن ذلك بامتحان النتيجة، ويؤسفنا أن رئيس الحكومة يتولى "طوال الوقت، 
. 2006) يونيو(الذي كان فيه في حزيران عمله منذ نحو من سنتين وما يزال جلعاد في نفس المكان 

يؤسفنا أن رئيس الحكومة يختار أن يرهب الجمهور مرة بعد أخرى من عمليات وأعمال إرهابية ستقع 
إذا نُفذت صفقة التبادل، بخالف موقف كثيرين من قادة جهاز األمن في الماضي وفي الحاضر يزعمون 

  )".األسرى(بين أن دولة إسرائيل تستطيع مواجهة إطالق المخر
  29/12/2010، الغد، عّمان

  
  حماس دولة لها جيشها واسلحتها ويطالب بمواجهتهاد حركة  يعجندلمانعوفير  .21

اعتبر المتحدث باسم الحكومة االسرائيلية عوفير جندلمان الثالثاء حركة حماس التي تسيطر  :وليد عوض
  .ومته بمواجهتهاعلى قطاع غزة بانها دولة لها جيشها واسلحتها، مطالبا حك

وشدد جندلمان على أن حماس تمثل دولة رغم عدم االعتراف الدولي بها، وقال خالل مقابلة تلفزيونية 
المسلحة ترتكب جرائم حق ضد المدنيين اإلسرائيليين العزل، ' دولة حماس'ان ' روسيا اليوم'مع قناة 

' الرصاص المصبوب' غرار عملية مشددا على ضرورة محاربتها بشتى القوى والوسائل وإن كانت على
  .اإلسرائيلي األخيرة على القطاع قبل عامين

نحن لسنا معنيين بالحرب مع حماس، ولكن عليها أن تأخذ بعين االعتبار أنه من حقنا 'وقال جندلمان 
الطبيعي الدفاع عن أنفسنا وبلداتنا وقرانا من الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة الذي تحكم السيطرة 

  .'يه لذلك نحن نتهيأ ألي طارئ جديدعل
نحن موجودون في حالة، وهذه الحالة فرضتها علينا حماس بتزويدها للفصائل المختلفة 'واضاف جندلمان 

بالقطاع بالصواريخ المهربة عبر األنفاق، والعديد من األسلحة السورية واإليرانية والروسية، مستغلة 
، مشيرا إلى أن الوضع األمني لم يتغير خالل العامين 'ع إسرائيلالهدوء لكي تتسلح وتتهيأ لحرب مقبلة م

  .السابقين
  29/12/2010، القدس العربي، لندن

  
   يثق بنتنياهو خاصة الفلسطينيينأحدال  :ليفني .22

، 2010-12-28تسيبي ليفني، مساء الثالثاء " كاديما"هاجمت رئيسة حزب المعارضة، رئيسة حزب 
ن نتنياهو، واتهمته بعرقلة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وأنه غير رئيس حكومة االحتالل بنيامي

  . جدي
الفلسطينيون، واألوروبيون واألميركان ال يثقون ببنيامين ": "العاشرة اإلسرائيلية"وقالت في لقاء مع القناة 

قدت ثقة نتنياهو، وما يهمه هو أن تلتقط له الصور وال يهتم حقا بالعملية السلمية، وهو شخصية ف
  ". الفلسطينيين

 . وأشارت إلى أن حزب كاديما أجرى مفاوضات جدية مع الفلسطينيين، وأنه تم بحث جميع القضايا معهم
 أننا والسلطة الفلسطينية نجري مفاوضات جدية، 2008لقد قلت في مؤتمر شرم الشيخ عام : "وأوضحت

  ". وطالبت بعدم تدخل أطراف دولية في المفاوضات
  28/12/2010، ين أون الينموقع فلسط
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   هدف محتمل في الحرب المقبلة يةقواعد الجوال: قائد سالح الجو اإلسرائيلي .23
أعلن قائد سالح الجو اإلسرائيلي الجنرال عيدو نحوشتان يوم أمس أن القواعد الجوية االسرائيلية قد 

واعترف . االحتمالتكون هدفا في الحرب المقبلة، لذلك فإن سالحه يستعد ويتدرب لمواجهة هذا 
ضد » القبة الحديدية«نحوشتان، الذي تقع منظومات الدفاع الصاروخي ضمن مسؤولياته، بأن منظومة 

  . برغـم إنجازاتها» غيـر ناضجة«الصواريخ القصيرة المدى 
إننا نواجه تحديات كثيرة في غزة، في لبنان «وقال نحوشتان في إشارة إلى أهمية سالح الجو حاليا 

إننا نتابع عن كثب ما يجري من حولنا من أجل أن . أخرى مع جاهزية لسيناريوهات أخرىومناطق 
وأشار في زيارة قام بها إلى قاعدة رامون الجوية في النقب في إطار تخريج دورات . »نبقى مستعدين

 قد في الحرب المقبلة، أو الصدام المقبل، فإن قواعد سالح الجو أيضا«جديدة من الطيارين، إلى أنه 
وكل ذلك من أجل أن نعرف كيف نواجه . تشكل هدفا، ونحن نعرف ذلك، نستعد له، نتدرب ونتمرن عليه

  . »هذا الوضع ونستخلص من سالح الجو كل ما هو مطلوب
التي » القبة الحديدية«وتطرق نحوشتان إلى منظومة الدفاع ضد الصواريخ القصيرة المدى من طراز 

رة المدى، وقال انها منظومة طورت بشكل مستعجل، ولديها إنجازات يفترض أن توفر الحماية القصي
لدينا عدداً من الصيرورات التي ينبغي «وأشار إلى أن . مشهودة، لكنها لم تنضج بعد من الناحية العملية

  . »لنا إكمالها، بعد ذلك نعلن أنها دخلت الخدمة، وستنشر وفق تقديرات موقف تحددها المؤسسة األمنية
  29/12/2010، ، بيروتالسفير

  
   %24ميزانية الحرب   مخصصاتترفع "إسرائيل" .24

" ميرتس" قال عضو الكنيست اإلسرائيلي حاييم أورون، من حزب : برهوم جرايسي - الناصرة
في  % 24اليساري، خالل اجتماع لجنة المالية البرلمانية، إن الحكومة رفعت ميزانية الحرب بنسبة 

 بليون 13,7نها لم تفصح عن ذلك، موضحا أن مخصصات الحرب ارتفعت من ميزانية العام الحالي، لك
  . بليون16,9دوالر، إلى 

 باليين دوالر، 10 باليين دوالر أخرى من الواليات المتحدة، ونحو 3وال تشمل موازنة الحرب هذه 
  .تصرف على أذرع أمنية ومصاريف احتالل واستيطان أخرى

، فكان من المفترض أن تكون 2010لعامة التي أقرت للعام الحالي ويقول أورون، إنه حسب الموازنة ا
 723 بليون دوالر، إال أنه خالل العام طلبت وزارة المالية إضافة 13,7ميزانية وزارة الحرب المباشرة 

 بليون دوالر، تحول من االحتياطي 1,4مليون دوالر للميزانية، ثم اتضح أن هناك زيادات إضافية منها 
، وهذا عدا عن ميزانيتي الجهازين "الموساد"، والخارجية "الشاباك"ازي المخابرات، العامة العام لجه

  .االساسيتين، اللتين تبقيان سرية حتى عن أعضاء الكنيست، وعن غالبية الوزراء
 بليون دوالر، بذريعة مداخيل من 1,16كذلك اتضح أن وزارة الحرب تلقت زيادة غير معلنة، بقيمة 

وكما . بليون دوالر16,9حربية اإلسرائيلية، وبذلك وصلت الميزانية المباشرة المعلنة إلى الصناعات ال
 باليين دوالر، قيمة معدل الدعم السنوي األميركي 3ذكر فإن هذه الميزانية ليست نهائية، فهناك 

 مر  بليون دوالر، إال أن سلسلة أبحاث على20إلسرائيل، وبهذا تقارب ميزانية وزارة الحرب إلى 
من حجم الموازنة  % 30السنين، أكدت أن ميزانية الحرب واالحتالل واالستيطان تقتطع ال اقل من 

 96 بليون دوالر، وسترتفع في العام المقبل إلى 90 قرابة 2010العامة، التي بلغت في العام الحالي 
  . بليون دوالر100 إلى 2012بليونا، وفي العام 

  29/12/2010، الغد، عّمان
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  "اعتناق اليهودية في الجيش"حكومة بسبب مشروع قانون ال يلمح إلى انسحابه من "هتوراههوديت ي" .25

، المتدين المشارك في االئتالف الحكومي »يهوديت هتوراة«لمح حزب :  كفاح زبون- رام اهللا
اإلسرائيلي، إلى إمكانية االنسحاب من هذا االئتالف، في خطوة قد يتبعها خطوة مماثلة من حزب 

لليهود المتدينين الشرقيين، بسبب مشروع القانون الخاص باعتناق الديانة اليهودية في الجيش » شاس«
اإلسرائيلي الذي أقره الكنيست بالقراءة التمهيدية قبل أسبوعين، وأحيل أمس إلى لجنة الدستور والقانون 

  .البرلمانية، فأيدته باألغلبية
لم يتصرف «، إن نتنياهو »يهوديت هتوراة«شيه غافني من كتلة وقال رئيس لجنة المالية البرلمانية، مو

ليبرمان نجح «وأضاف أن . »باستقامة وإنصاف إزاء حزبه الذي هو شريك مخلص لالئتالف الحكومي
  .»في ابتزاز رئيس الوزراء

ولمح غافني إلى احتمال انسحاب حزبه من االئتالف الحكومي، رافضا اإلفصاح عما إذا كانت كتلته 
  .ؤيد اليوم مشروع ميزانية الدولة لدى التصويت عليه في الكنيست أم أنها ستبدأ بمعارضة الحكومةست

عملية التهويد تتم بنجاح داخل صفوف الجيش، ومن «وكان نتنياهو، قد أيد القانون وباركه، قائال إن 
 يخاطرون بحياتهم من المهم اعتناق الجنود للديانة اليهودية، وال يمكن المساس بهم ألن هؤالء الجنود

  .»أجل أمننا
  29/12/2010، الشرق األوسط، لندن

 
  حماس ذراع لفي لندن" الفلسطيني  العودةمركز": "إسرائيل" .26

، ومقره لندن، بالقيام »مركز العودة الفلسطيني«اتهمت وزارة الدفاع اإلسرائيلية :  أ ف ب-القدس 
. في أوروبا) حماس( لحركة المقاومة اإلسالمية وبأنه الذراع التنظيمي» مرتبطة باإلرهاب«بنشاطات 

  .التي تسيطر على قطاع غزة منظمة ارهابية» حماس«ويعتبر االتحاد االوروبي حركة 
ينظم مؤتمرات في » مركز العودة الفلسطيني«وجاء في بيان أصدرته وزارة الدفاع االسرائيلية الثلثاء ان 

وجاء في . المحظور عليهم دخول االتحاد االوروبي» حماس«اوروبا يبث خاللها كلمات مسجلة لقادة 
المركز ضالع في اطالق وتنظيم نشاطات متشددة وعنيفة ضد اسرائيل في اوروبا، وفي «البيان ان 

  .»الوقت ذاته يطعن في شرعية وضع إسرائيل كدولة بين ابناء المجتمع االوروبي
نظيم العديد من المؤتمرات في العديد من من بين نشاطات المركز المرتبطة باالرهاب ت«وأضاف انه 

  .»الدول االوروبية لنشطاء حماس من جميع أنحاء العالم
ويصف المركز نفسه على موقعه على االنترنت بأنه مؤسسة استشارية مستقلة تركز على الجوانب 

جزء من نشاط «إال أن اسرائيل تقول إن المركز . التاريخية والسياسية والقانونية لالجئين الفلسطينيين
  .»وشبكة دعم حماس األسع داخل أوروبا، ويعد نشطاً بشكل خاص في انكلترا

وجاء في البيان انه في وقت سابق من هذا الشهر وقّع وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك مرسوماً 
  .»مؤسسة غير قانونية في اسرائيل«في لندن » مركز العودة«يعلن ان 

  29/12/2010، الحياة، لندن
  

   اإلعالمي لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهوالمستشارة استقال .27
بنيامين نتنياهو، أمس، " اإلسرائيلي"استقال نير حيفتس المستشار اإلعالمي لرئيس الوزراء : )أ.ب .د (

وذكر الموقع .  شهراً في منصبه ليكون المساعد الثالث لنتنياهو الذي يستقيل هذا األسبوع 18بعد 
الصهيونية ان حيفتس أبلغ اإلثنين نتنياهو بنيته االستقالة بعد حصوله على " هآرتس"إللكتروني لصحيفة ا

  .التي تسير رحالت بحرية في البحر المتوسط، لرئاسة الشركة " كاسبي تورز"عرض تلقاه من شركة 
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  .فيق وفي بيان صدر عن مكتب نتنياهو، شكر األخير حيفتس على خدماته وتمنّى له التو
وسيغادر حيفتس مكتبه في نهاية األسبوع لينضم إلى المستشار السياسي شالوم شلومو والمساعد 
الشخصي لرئيس الوزراء تساتشي غافرييلي الذي عمل أيضاً في مكتب رئيس الوزراء السابق آرييل 

  . شارون 
  29/12/2010، الخليج، الشارقة

  
  تنياهو بإقالة ليبرمانطالب ني " للسالم واألمناإلسرائيليالمجلس " .28

رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو إلى إقالة وزير " المجلس اإلسرائيلي للسالم واألمن"دعا : وكاالت
الخارجية أفيغدور ليبرمان لما يلحقه من ضرر سياسي جراء تصريحاته المتكررة واتهامه لرئيس 

  ". الكذب"الوزراء ووزير الخارجية التركيين بـ
ه الدعوة عبر إعالنات في الصحف اإلسرائيلية وقعها المجلس اإلسرائيلي للسالم واألمن الذي وجاءت هذ

أوضح أنه يضم أكثر من ألف مسؤول سابق في األجهزة األمنية ووزارة الخارجية وأكاديميين وإداريين 
  . كبار

 معقولة وتلحق ووصفت اإلعالنات تصريحات ليبرمان التي تتكرر أسبوعياً بأنها غير مقبولة وغير
، وعلى نتنياهو التنصل منها وإدانتها وإقالة ليبرمان إذا كان جاداً بالتحول )إسرائيل(أضراراً سياسية بـ

  . إلى السالم واألمن في المنطقة، كما جاء في هذه اإلعالنات
  29/12/2010، موقع فلسطين أون الين

  
   أشهر لناشط إسرائيلي مناهض لحصار غزةثالثةالسجن  .29

 حكمت محكمة إسرائيلية في تل أبيب، بالسجن ثالثة أشهر على ناشط السالم اإلسرائيلي يونتان :صرةالنا
، بسبب نشاطه ضد الحصار المفروض على قطاع غزة، بينما حصل عشرات ) عاما28(فوالك 

 المستوطنين على عفو عام، وإلغاء محاكماتهم بعد اعتدائهم على عناصر األمن، خالل إخالء مستوطنات
  .2005قطاع غزة في العام 

الذي ارتكبه فوالك، حسب المحكمة، فهو قيادته ومشاركته في تظاهرة دراجات هوائية " الجرم"أما 
، في أضخم طريق سريع مركزي يشق مدينة تل أبيب 2008) يناير(جماهيرية، في شهر كانون الثاني 

. جويعي المفروض على قطاع غزةوضواحيها، حتى اغلقوا الطريق، وذلك احتجاجا على الحصار الت
، "إن على المحكمة أن تخجل، كما عليها أن تخجل من االحتالل"وقال بوالك لدى خروجه من المحكمة، 

وأضاف، إنني ال أخاف السجن، وأنا أعلم أن لنشاطي ثمن، وعلينا أن نذكر أن غالبية زمالئي يتلقون 
ري، لكونهم يرفضون تأدية الخدمة العسكرية  شهرا، من قبل القاضي العسك18أحكاما بالسجن لمدة 

  .في جيش االحتالل" اإللزامية
  29/12/2010، الغد، عّمان

  
   اليهود يرفضون تأجير منازلهم للعربنصف: استطالع .30

اليهود تقريباً " اإلسرائيليين"، أمس، ان نصف "الجامعة العبرية"أفاد استطالع نشرته : ب.ف .ا  -القدس 
% 48درت في اآلونة االخيرة لعدم بيع وايجار المنازل لالقلية العربية مقابل يؤيدون دعوة ص%) 44(

اليهود قانونا يسمح للبلديات الصغيرة " االسرائيليين"من % 40من جانب آخر يؤيد . يخالفونهم الرأي 
 ، كما%48برفض اقامة وافدين جدد نظراً الختالفهم االجتماعي والقومي واالقتصادي بينما يعارض ذلك 

  .اضاف االستطالع 
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كانون االول إلى /في السابع من ديسمبر" اإلسرائيليين"وأجري التحقيق اثر دعوة عشرات الحاخامات 
تحريم بيع وايجار المنازل واالراضي إلى غير اليهود، وفي حين يجري اعداد مشاريع قوانين تستهدف 

لوالء للدولة العبرية، ومنع ارتداء المواطنين العرب وتتعلق باقامة الوافدين الجدد، وفرض اعالن ا
  . الحجاب في االماكن العامة، وغيرها 

  29/12/2010، الشرق، الدوحة
  

   إسرائيليا في حريق اندلع في قطار 116إصابة  .31
 إسرائيليا، صباح اليوم الثالثاء، وذلك في حريق اندلع في قطار بالقرب من كيبوتس 116أصيب نحو 

ووصفت إصابة . صابات نجمت عن استنشاق الدخان أو السقوط من القطاروعلم أن غالبية اإل". ياكوم"
  .  حالة أخرى بأنها متوسطة15أحدهم بأنها خطيرة في حين وصفت 

، خالل 9:20ونقل عن شهود عيان قولهم إن النيران اشتعلت في العربات الخلفية للقطار قرابة الساعة 
  . سفر القطار من نهرية إلى تل أبيب

وتم فتح األبواب . لمسافرين في القطار إنه سمع دوي انفجار وانتشرت رائحة حادة في القطاروقال أحد ا
  . وبدأ الركاب بالخروج من القطار في حالة هستيرية

ووصلت طواقم اإلسعاف واإلطفاء إلى المكان، وعملت على إخالء المسافرين، ونقل المصابين إلى 
  ".بيلينسون"و" وإيخيلوف" مئير"و" النيادو"مستشفيات 

  28/12/2010، 48موقع عرب
  

  قرب مدينة الرملة ه يعتدون على مسجد وينتهكون حرمتيهودإرهابيون  .32
كشفت مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أمس عن قيام إرهابيين يهود باعتداء جديد على مسجد : )وام(

ه وتكرار تأدية شعائر  وانتهاك حرمت1948روبين الواقع قرب مدينة الرملة في األراضي المحتلة عام 
وقالت المؤسسة إن المتطرفين قاموا  . لتحويله إلى كنيس يهوديأخرىدينية يهودية داخله في محاولة 

 من جداره وكتابة ألفاظ عنصرية داخل المسجد، كما قاموا وجزءبتكسير باب أحد مصليات المسجد 
 الشموع إدخالودية باالنجليزية إلى جانب برسم النجمة السداسية على قبة المصلى وكتبوا داخلها لفظ اليه

  .واألسفار وبعض األدوات والمواد التي تستعمل في الطقوس الدينية اليهودية
  29/12/2010الخليج، الشارقة، 

  
   يسرقون مزيداً من األراضي في نابلسالمستوطنون .33

 شرق نابلس أن أكد شهود عيان فلسطينيون من قرية جالود جنوب:  والوكاالتإبراهيم، ماهر -غزة 
 دونما من األراضي 60 على أمس المقامة على أراضي القرية استولوا صباح "كيدا"مستوطني مستعمرة 

ويقوم مستوطنو  . دونم100المحيطة لتصبح األرض المستولى عليها من أراضي القرية خالل أسبوع 
جريف األراضي المحيطة  بأعمال التوسع وتأيضاً القرية أراضيمستوطنة شافوت راحيل المقامة على 

  .بهذه المستوطنة وبناء المزيد من البيوت ونصب عشرات البيوت المتنقلة
  29/12/2010، البيان، دبي

  
   ستة صيادين فلسطينيين في عرض بحر شمال غزةيعتقلاالحتالل  .34

ر ، ستة صياديين فلسطينيين في عرض بح27/12 اعتقلت قوات البحرية اإلسرائيلية، ليل االثنين :غزة
وقالت اإلذاعة العبرية، إن زوارق سالح البحرية اإلسرائيلية، اعترضت مساء أمس  .شمال قطاع غزة
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االثنين قارباً فلسطينياً قبالة الشواطئ اإلسرائيلية إلى الشمال من قطاع غزة، وتم اعتقال ستة فلسطينيين 
  .تواجدوا على ظهر القارب، حيث تجري التحقيقات معهم

إن الفحوصات تجري الستكشاف حقيقة جسم : "ى مصادر عسكرية إسرائيلية قولهاونسبت اإلذاعة إل
مشبوه غارق في البحر كان القارب الفلسطيني يجره، وتم اكتشافه بواسطة أجهزة تكنولوجية تحت الماء 

وأشارت إلى أن هذا هو أول  .، على حد قولها"يستخدمها الجيش اإلسرائيلي للكشف عن محاوالت التسلل
  .ث اعتقال منذ سنة لفلسطينيين في عرض البحرحاد

  28/12/2010قدس برس، 
  

   من القدس500 بينهم 2010 طفل خالل 1000اعتقال :  األسرىشؤونوزارة  .35
 طفل تتراوح 1000أكدت وزارة شؤون األسرى والمحررين أن قوات االحتالل اعتقلت : رام اهللا

، مبيناً أن النسبة األكبر من االعتقاالت كانت في منطقة 2010 عاماً، خالل العام 17 و15أعمارهم بين 
ة على  حالة، ثم منطقة الخليل، وأن معظم األطفال اتهموا برشق الحجار500القدس، حيث بلغت 

 كان عام اعتقال ومالحقة األطفال، 2010وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أمس، أن العام  .المستوطنين
منهم تعرضوا للضرب % 95ن أوأن معظمهم اعتقلوا من منازلهم بعد منتصف الليل، بعد مداهمتها، و

منهم انتزعت اعترافاتهم واالعتداء واإلهانات والتحقيق معهم في مراكز داخل المستوطنات، وأن الكثير 
تحت الضغط والتعذيب، وإجبارهم على التوقيع على إفادات باللغة العبرية ال يعرفون مضمونها، 

  .وحوكموا على هذا األساس
 ازدادت عن سائر األعوام السابقة، حيث كانت 2010 أن نسبة اعتقال األطفال العام إلىوأشار التقرير 

 حالة، مبيناً أن معظم األطفال حوكموا بالسجن مدة تصل بين 700اً تبلغ حاالت اعتقال األطفال سنوي
 طفالً ما زالوا يقبعون في سجون 350ن أشهرين وستة شهور، وفرضت غرامات مالية باهظة عليهم، و

وذكر تقرير شؤون األسرى أنه ال توجد براءة لألطفال في المحاكم اإلسرائيلية، وأوضح أنه  .االحتالل
اإلسرائيلية، فإن نسبة البراءة في محاكم االحتالل ال تتجاوز " وعين لحقوق اإلنسانمتط"حسب تقرير 

 18 و16من الحاالت، وأن هذه المحاكم تحاكم قاصرين باعتبارهم بالغين، وأن الفلسطينيين بين % 29
  .بالغون ويحاكمون على هذا األساس، خالفاً للقوانين الدولية واتفاقية حقوق الطفل العالمية

  29/12/2010 رام اهللا، يام،األ
  

   مرعبةيعيشون أحواالً" االنفرادي"األسرى الفلسطينيون في : حقوقيون .36
إن األسرى الفلسطينيين المعزولين عن بقية السجناء يعيشون في " قال تقرير حقوقي إسرائيلي :الناصرة

لحقوقيين في وأضاف تقرير صادر عن رابطة ا ".أحوال مرعبة وفي ظروف غير إنسانية ومأساوية
إسرائيل أن مئات األسرى الفلسطينيين حبسوا على مدى السنوات الماضية في زنزانات انفرادية في 

 للتقرير فإن أجنحة العزل في سجني ووفقاً .السجون اإلسرائيلية، ومن بينهم غالبية قيادات األسرى
، بينما زنازين الحبس "ألرضتبدو أشبه بسجن تحت ا"ال يصلحان لسكنى اآلدميين و" شيكما"و" ايالون"

  ".ضيقة، وزنخة بروائح المجاري والعفن، ومليئة بالحشرات"االنفرادي في السجون في أنحاء البالد 
وكتب المحاميان . والحظ التقرير أن للبقاء في عزلة عن بقية السجناء لمدة طويلة آثاراً نفسية عميقة

ن وموران كابالو رئيس دائرة القانون الجنائي في مؤلفا التقرير مايكل عطية رئيس لجنة مصلحة السجو
أعطى سجناء معزولون كثيرون إفادات بأنهم أصيبوا بجنون االرتياب "رابطة الحقوقيين في إسرائيل 

، والميل إلى إظهار نوبات غضب ال يمكن السيطرة عليها، ومشكالت في النظر بسبب انعدام )بارانويا(
معظم تلك الزنزانات بدون نوافذ، وتضيئها أنوار فلورسنت " أن وجاء في التقرير. الضوء الطبيعي

  أما الطعام فيقدم على صوانٍ ويمرر عبر فتحة يعاد إغالقها على الفور بعد ذلك، للوقاية من . باردة
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 إلى أن معظم الزنزانات التي تستخدم للحجز االنفرادي أو للعزل في إدارة السجون ال مشيراً". التسمم

  .د األدنى من المتطلبات، وأنها ال تصلح لسكنى اإلنسانتوفر الح
  28/12/2010قدس برس، 

  
   للسلطة بتعطيل اإلفراج عن معتقلين سياسيينحقوقيةاتهامات  .37

اتهمت مؤسسات حقوقية فلسطينية األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة، بمواصلة : غزة
" الحق"وقدرت مؤسسات . ور قرارات قضائية باإلفراج عنهماحتجاز ستة معتقلين سياسيين رغم صد

لحقوق اإلنسان، في بيان مشترك، أمس، عدد المعتقلين السياسيين لدى " الميزان"ومركز " الضمير"و
لرد االعتبار لهيبة ومكانة القضاء عبر "وطالبت السلطة، بالتدخل .  معتقل سياسي500السلطة بحوالي 

احترام وتنفيذ قرارات المحاكم، واإلفراج عن المعتقلين الستة الذين أعلنوا منذ أيام إلزام األجهزة األمنية ب
  ".إضرابهم عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم

ونفت السلطة على لسان المتحدث باسم األجهزة في الضفة عدنان الضميري هذه االتهامات، وقال إن 
ونفى ". ين طالما أنهم ليسوا موقوفين على ذمة قضايا أخرىتنفذ قرارات القضاء بحق المعتقل"األجهزة 

  .وجود أي معتقل سياسي لدى األجهزة
  29/12/2010الخليج، الشارقة، 

  
   طالباً معتقالً من امتحاناتهم النهائية60أمن السلطة يحرم : النجاحجامعة  في اإلسالميةالكتلة  .38

نية الفلسطينية في نابلس إن أجهزة األمن التابعة  قالت الكتلة اإلسالمية في جامعة النجاح الوط:نابلس
  .للسلطة حرمت أكثر من ستين طالباً من تقديم امتحاناتهم النهائية، حيث تقوم باعتقالهم دون أي تهمة

 محافظ المدينة ورئيس جامعة النجاح ،نسخة منه" قدس برس"وحملت الكتلة في بيان مكتوب وصل 
والذي بدأ إضرابه عن الطعام في "لها السابق عبد الرحمن اشتية، المسؤولية الكاملة عن سالمة ممث

العشرين من الشهر الجاري، احتجاجاً على مواصلة اعتقاله والظروف السيئة التي يحتجز فيها هو 
وطالبت الكتلة اإلسالمية باإلفراج الفوري عن كّل طلبة الجامعة  ".والمعتقلون لدى جهاز االستخبارات

استمرار صمت إدارة جامعة النجاح عن ما يتعرض له "رةً عن استغرابها الشديد من المعتقلين، معب
  ".طلبتها ومحاضروها من اعتقاالت واستدعاءات متكررة من مختلف األجهزة األمنية في المدينة

  28/12/2010قدس برس، 
  

  2010في  فلسطينياً ضحايا األنفاق عامالً 45: غزة .39
على  ضحايا األنفاق في قطاع غزة عدد إلى أن زان لحقوق اإلنسان إحصائيات مركز الميتشير :غزة

 18 توفوا نتيجة انهيارات واختناقات، بينهم طفالن تحت سن 35، منهم  قتيال45ً بلغالحدود مع مصر 
 جرحى، 9 قتلى، منهم طفل واحد و10، أما ضحايا القصف اإلسرائيلي فقدر عددهم بـ جريحا219ًو

رات اإلسرائيلية التي تعرضت لها األنفاق على الحدود ما بين قطاع غزة عدا ذلك عن عشرات الغا
  .ومصر لهذا العام

 وهو العام الذي 2009 أقل من األعوام السابقة من حيث عدد الضحايا حيث قدر عام 2010ويعد عام 
  .2009 و2008 قتلى سجلوا ما بين عامي 110، وكان  قتيال59ًحصد أعلى نسبة ضحايا بـ 

  28/12/2010عاً اإلخبارية، وكالة م
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  "مؤامرة لتغطية جرائم االحتالل"الصمت الدولي :  األهلية الفلسطينيةالمنظماتشبكة  .40

 دعت منظمات حقوقية فلسطينية أمس في الذكرى :الرؤوف أرناؤوط  وائل بنات، عبد- رام اهللا، غزة
 عن ة االحتالل لرفع الحصار فوراًالسنوية الثانية للحرب اإلسرائيلية على غزة، إلى الضغط على حكوم

 أمام محاكم دولية خاصة بوصفهم ضالعين في جرائم الحرب بحق أبناء "إسرائيل"القطاع ومحاكمة قادة 
تفعيل تقرير ريتشارد جولدستون "كما دعت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية إلى . الشعب الفلسطيني

ا جراء االنتهاكات اإلسرائيلية بحق أبنائهم، وإلى توسيع  إلنصاف أسر الضحايبالمحافل الدولية وصوالً
على الرغم من مرور "وشددت الشبكة على أنه  ".حملة التضامن وحملة المقاطعة لحكومة االحتالل

 1500عامين على العدوان الوحشي اإلسرائيلي على قطاع غزة، الذي أدى إلى استشهاد ما يقارب 
 مازال يواصل اعتداءاته على شعبنا ويفرض حصارا جائرا غير ، فإن االحتالل تقريبا5000ًوجرح 

 على الحدود الشمالية والشرقية من القطاع فيما يعرف باسم 2م500شرعي على القطاع ويقتطع مساحة 
 أميال بحرية، هذا إلى جانب 3المنطقة العازلة، كما ال يسمح للصيادين بالصيد إال لمساحة ال تتجاوز الـ

اسة الحد من حرية الحركة لألفراد والبضائع في سياسة منهجية تهدف إلى تحويل االستمرار في سي
  ".القطاع إلى معتقل كبير ضمن آلية العقاب الجماعي المخالفة لوثيقة جنيف الرابعة

 تمارس عدوانها على القطاع عبر "إسرائيل"ما زالت حكومة اليمين المتطرف في "وأضافت الشبكة 
لويح بعدوان جديد على أبناء القطاع دون أن يردعها القانون الدولي في ظل االغتيال والتوغل والت

  ". وتغطية لجرائم االحتالل المنهجية والمنظمة بحق أبناء شعبنامؤامرة الصمت الدولية التي تشكل تواطئاً
  29/12/2010، )السعودية( الين،أونالوطن 

  
   على القطاع جديداًأهل غزة يتوقعون عدواناً .41

تلقى تلميحات االحتالل بتصعيد هجماته على غزة تزامناً مع الذكرى الثانية للحرب : مد فياضأح -غزة 
اهتماماً الفتاً من قبل سكان قطاع غزة الذين تباينت ردود فعلهم بشأن جديتها، لكنه بدا واضحاً من خالل 

 رغم التخوف من اندالع  أنه، الذين التقتهم في أحاديث منفصلة،استطالع الجزيرة نت لعدد من المواطنين
  .مواجهة جديدة فإن ذلك لم يلق بظالله على سير حياتهم اليومية

 أن التصعيد اإلسرائيلي مؤخراً يندرج ضمن الحرب النفسية ، الذي يعمل سائقاً،ويرى سعيد كمال
أما التاجر محمد سعدي  .لزعزعة ثبات سكان قطاع غزة كي يضغطوا على المقاومة لوقف استعداداتها

  .2008من مدينة غزة فيرى أن العدوان لن يكون أسوأ من حرب 
من جانبه لم يخف الشرطي أبو العبد الذي هو في الثالثينيات من عمره تخوفه من التصعيد اإلسرائيلي 

لكنه  .لشرطيين بالطائرات على القطاع، مذكراً باالستهداف اإلسرائيلي في اليوم األول للحرب قبل عامين
  .بل إلى أنه ال يهتم لما ستؤول إليه األمور ألنه مؤمن بقدر اهللا ومشيئتهفي المقا أشار

أما الطالب الجامعي عمر فوزي من جنوب قطاع غزة، فيرى أن التأثيرات النفسية القاسية للحرب 
السابقة ما زالت تلقي بظاللها على الناس، وأشار إلى أن التهديدات بتوسيع العمليات الحربية اإلسرائيلية 

 ، حسب رأيه،ومع ذلك أكد أنه ال يكترث لهذا الحديث، ألن الحرب .أخذ حيزاً كبيراً من أحاديث الناست
  .مستمرة منذ عشر سنوات لكن وتيرتها تعلو وتخبو بين فترة وأخرى

من جانبها قالت الحاجة الستينية أم سليمان من سكان خان يونس، إنها ال تخشى أي حرب وال تتوقع 
وعبرت عن استهجانها ممن يتخوفون من تهديدات االحتالل بتوسيع عدوانه على  .هةاندالع أي مواج

  .غزة، ألن التهديدات حسب رأيها أصبحت ديدن االحتالل لتبرير فشل هجماته في تركيع غزة وأهلها
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فيتوقع ،  الذي يعمل في إحدى الجمعيات الخيرية بمدينة غزة،أما موظف العالقات العامة محمد عمر
 مع سابقه في أن كل التلميحات ، وهو عاطل عن العمل،ويتفق أبو محمد شعت .شرسة وقاسية جداً حرباً

  .األخيرة على قطاع غزة تدل على احتمال نشوب حرب جديدة أشد وأقوى من الحرب السابقة
من جانبه اعتبر األخصائي النفسي ببرنامج غزة للصحة النفسية سمير زقوت، أن التهديدات التي 

لها الفلسطينيون تزامناً مع الذكرى الثانية للحرب تسبب لهم جرحاً نفسياً وتجعلهم في حاله يتعرض 
وأشار إلى أن ترقب الحرب في ظروف كهذه أصعب من الحرب نفسها إذ يحدث لدى البعض  .ترقب

لكنه مع ذلك ذكر أن الشعب الفلسطيني لدية القدرة على تحمل أي حرب جديدة  .اضطرابات سلوكية
ا كانت نتائجها ألن الحروب والصدمات السابقة التي تعرض لها ولدت لديه صالبة نفسية وتطعيما مهم

بأن أبناء "ودلل زقوت على ذلك  .ذاتيا وحصانة تجعله يتحمل الصدمات والتهديدات ومواجه أي عدوان
  ".يعيالشعب الفلسطيني في غزة ال يعبؤون بالتهديدات اإلسرائيلية ويمارسون حياتهم بشكل طب

  28/12/2010نت، .موقع الجزيرة
  

   لشهداء غزة فلسطينياً لإلغاثة الكويتية تمّول مشروعا تكريمياًالرحمةمؤسسة  .42
ن مؤسسة أ إبراهيم مدير سلطة جودة البيئة في الحكومة الفلسطينية المقالة المهندس يوسف أعلن :كونا

 منزل كل أمام نخيل أوة شجرة زيتون تمول مشروع زراع" الكويتية سوف " والتنميةلإلغاثةالرحمة "
 إبراهيم أشارو ." على غزةاإلسرائيلية للشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في الحروب شهيد وذلك تكريماً

 إحياء شجرة ألف 100خطط لزراعة "لى إ الذكرى الثانية للحرب على قطاع غزة إحياءخالل مهرجان 
  ."ات النضال الفلسطينيلذكرى جميع الشهداء الذين سقطوا خالل سنو

  29/12/2010الراي، الكويت، 
  

   ألف سنة في فلسطين400 بشرية عمرها أسناناكتشاف  .43
أكد علماء أنهم اكتشفوا ما يعتقدون أنها أقدم أسنان بشرية يتم الكشف عنها حتى : .أ.ب. د–تل أبيب 

في كهف قرب مستوطنة  بأن علماءها عثروا خالل عمليات الحفر أمسوأفادت جامعة تل أبيب . اآلن
 أقدم أسنان أنوأشار العلماء إلى .  ألف سنة تعود لإلنسان المعاصر400رأس العين على أسنان عمرها 

  .أفريقيا ألف عام وعثر عليها في 200تم كشفها من قبل عمرها 
ر وعث. األميركية" اميركان جورنال اوف فيزكال أنثروبولوجي"ونشر الباحثون نتائج الكشف في مجلة 

الباحثون اإلسرائيليون على عشر أسنان حسب بيان الجامعة في كهف قاسم قرب مستوطنة رأس العين 
وقال العلماء إن أبحاثهم كشفت عن أن حجم . شرق تل أبيب وذلك بالتعاون مع علماء من دول أخرى

  . ألف سنة وشكلها يشبهان حجم وشكل اإلنسان الحالي400أسنان اإلنسان قبل 
  29/12/2010ان، الدستور، عّم

  
   مليون دوالر مطلوبين إلعادة إعمار غزة150:  التنسيقي إلعادة إعمار غزةالمجلسرئيس  .44

أكد رئيس المجلس التنسيقي إلعادة إعمار غزة ورئيس سلطة األراضي الدكتور إبراهيم رضـوان              : غزة
ألضرار في غزة قدرت    أن المبالغ الالزمة إلصالح ا    ،  "المركز الفلسطيني لإلعالم  " في حديث خاص لـ     

تقريبا مـن ملـف األضـرار    % 85 مليون دوالر أمريكي، موضحا أنه تم إنجاز ما نسبته 150بحوالي  
وشدد على أن الحصار وعدم دخول مواد البناء حال دون أي انجـاز              .الجزئية التي نتجت عن الحرب      

نه يجري اآلن تنفيذ مـشروع إعـادة        ملموس في إعمار البيوت والمنشآت الصناعية المهمة كليا، ذاكرا أ         
   وحدة سكنية، ومشاريع أخرى لدعم المنشآت الصناعية، 100بناء 
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 أن وضع المنشآت الصناعية في غزة قبل الحرب كان يعاني بشدة من وطأة الحصار الـشديد                 وأشارالى
% 95رب  ، حيث أدى الحصار إلى إغالق ما يقا       2007الذي فرضه االحتالل على قطاع غزة بعد يونيو         

 33(من القوة العاملة    % 94، وأدى كذلك إلى بطالة ما يزيد عن         )  منشأة   3750(من المنشآت الصناعية    
أما من حيث المنشآت التي تـضررت فـي          .، باإلضافة إلى التعطل الكامل ألعمال البناء        ) ألف عامل   

  ). بشكل جزئي 432 بشكل كامل ، 268( منشأة 700الحرب فقد بلغت حوالي 
قدرت المبالغ  :  قال  المبالغ التي يحتاجها القطاع إلعادة بناء وتعمير هذه المنشآت؟         ا على سؤال حول   ورد

 مليـون   20وتم صرف أكثر مـن       . مليون دوالر أمريكي     150الالزمة إلصالح هذه األضرار بحوالي      
تـصنيف  دوالر أمريكي في قطاع اإلسكان، كمنح إغاثة وإيواء للمنازل غير الصالحة للـسكن بحـسب                

  .. .وزارة األشغال، والمنازل بالغة الضرر حسب تصنيف وكالة الغوث وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 28/12/2010،  المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  "الروابي" شركة إسرائيلية لبناء مدينة 20 توقع عقوداً مع الفلسطينيةالسلطة  .45

 شركة إسرائيلية وقعت على عقود مع إدارة 20ن نحو قالت إذاعة الجيش اإلسرائيلي، أمس، إ: رام اهللا
وأضافت اإلذاعة، أنه بحسب طلب . بقيمة عشرات مليارات الشواقل) روابي(المدينة الفلسطينية الجديدة 

السلطة الفلسطينية فإن الشركات اإلسرائيلية يجب أال تستخدم منتجات مصنعة في المستوطنات، بما في 
وجاء في العقد الذي قالت اإلذاعة إنها تملك نسخة منه، إنه . والن السوريذلك مستوطنات القدس، والج

من ضمن مسؤولية الشركات التأكد والتعهد من أن المنتجات والخدمات ليس مصدرها أبدا المستوطنات 
  .اإلسرائيلية

  29/12/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

   يحاول شراء شركة بناء استيطاني بالقدسفلسطينيمستثمر  .46
تعتزم مجموعة مستثمرين يرأسها رجل األعمال الفلسطيني بشار المصري، شراء شركة بناء : ام اهللار

وأثار ذلك، زوبعة كبيرة من قبل . استيطانية إسرائيلية تعمل على بناء أحياء يهودية في القدس الشرقية
 تنتقل السيطرة سكان حي نوف تسيون االستيطاني الذي يقع في قلب جبل المكبر، الذين يعارضون أن

  .على الشركة المشرفة على بناء حيهم إلى رجل أعمال فلسطيني
 لليهود في نوف تسيون قد تباع  التي تبني بيوتاً"ديغل" إن شركة "يديعوت أحرونوت"وقال موقع صحيفة 

إلى مجموعة مستثمرين يرأسها رجل األعمال الفلسطيني المصري، وهو ما أثار عاصفة كبيرة بين 
ليهود المتدينين، باعتبار أنه في حال تمت المصادقة على الصفقة فإن بمقدور الشركة اإلعالن أوساط ا

 "ديغل"وعقد المسؤولون في شركة  .عن وقف مشاريع بناء المساكن لليهود في الحي االستيطاني
ذ للعقارات، أمس، اجتماعا للمصادقة على صفقة بيع الشركة إلى المجموعة التي يرأسها المصري، إ

 في أوروبا من أزمة  وتحديداً"إسرائيل" على إقامة عدة مشاريع خارج تعاني الشركة التي تشرف أيضاً
وشارك في الجلسة، أمس، عدد كبير من سكان األحياء االستيطانية،  . مليون شيقل130ديون تصل إلى 

مجموعة يرأسها رجل غالبيتهم من المتزمتين دينيا، في محاولة لعرقلة الصفقة وللحيلولة دون سيطرة 
أعمال فلسطيني على الشركة التي تعمل على بناء مساكن لليهود في األحياء العربية في القدس المحتلة، 

  .ولم يتخذ المجتمعون قرارا نهائيا، ومن المقرر أن تعلن نتائج التصويت خالل األيام القريبة
  29/12/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
  "فلسطينية الحتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية األهلية الالحملة"اختتام  .47
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، أمس، في احتفال فني شهده " الفلسطينية الحتفالية القدس عاصمة الثقافة العربيةاألهليةالحملة "اختتمت 
  . غازي العريضي وحضوره اللبناني العامة والنقلاألشغال، برعاية وزير "االونيسكو"قصر 

ومع . واألعوام األزمنةقدس ال يحدده احد، فالقدس عاصمة لها في كل زمن ثقافة ال" أنوأكد العريضي 
االحترام لكل العواصم العربية، القدس هي عاصمة للعروبة والثقافة العربية، وألن الثقافة علم ومقاومة، 

أي معنى للتفاوض والحديث عن دولة، مع استمرار القتل ": وتساءل. "فالقدس عاصمة المقاومة
 التي تمتلكها األسلحةليس أمامنا إال منطق المقاومة على الرغم من كل ": استطردو. "والتشريد؟
  . "واألسرىلبنان وفلسطين وجيل الشهداء والجرحى والمعوقين "، وأشاد بتضحيات "إسرائيل

دور الحزب التقدمي االشتراكي بوضع ملف الالجئين "أما منسقة الحملة هيفاء جمال فأثنت على 
واستعرضت نشاطات الحملة على مدى عام، مؤكدة . " جدول أعمال البرلمان اللبنانيالفلسطينيين على

  . "النضال الدائم حتى إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة"
 "األقصىسنابل "وسلمت جوائز للفائزين في مسابقات االحتفالية، التي اختتمت بحفل فني أحيته فرقتا 

  ."حنين"و
  29/12/2010السفير، بيروت، 

  
   تستنكر إبعاد نائب القدس أبوطير"فلسطين النيابيةلجنة : "األردن .48

استنكرت لجنة فلسطين النيابية قرار السلطات اإلسرائيلية القاضي بإبعاد نائب القدس محمد            : بترا–عمان  
ل ان إبعاد النائب المقدسي من مدينته القدس الشريف يحم        «وقالت   .أبو طير من مدينته إلى الضفة الغربية      

  .»معانيا وأبعادا خطيرة على المستقبل الديمغرافي االستيطاني التهويدي و التهجيري للمدينة و أهلها
و أعربت اللجنة عن رفضها القاطع لهذا اإلجراء التعسفي الخطير الـذي يتنـافى مـع كـل الـشرائع                    

المي والدولي بـرفض    واألعراف الدولية وحقوق اإلنسان، مطالبة البرلمانيين في العالمين العربي واإلس         
و تؤكد اللجنة وقوفهـا إلـى جانـب          .هذا القرار الظالم الذي ال يستند الى أي أساس قانوني أو أخالقي           

األشقاء الفلسطينيين ودعمها الكامل لهم للوقوف أمام الهجمة والغطرسة الصهيونية التي تهدف إلى تهويد              
  .القدس وطمس عروبتها

  29/12/2010، الرأي، عّمان
  

   المهنية في ذكرى العدوان على غزةللنقاباتان مهرج .49
نظمت لجنة فلسطين في مجمع النقابات المهنية مساء امس الثالثاء مهرجان غزة بعنـوان              :  بترا –عمان  

وقال نقيب االسنان الدكتور بركات الجعبـري ان        . بمناسبة الذكرى الثانية للعدوان عليها    » بطولة وعزة «
كسر الشموخ واإلباء وتحطيم الكرامة والعزة، اال انهم ما استطاعوا وانقلبوا           الصهاينة ارادوا من العدوان     

.  خاسرين مثمنا عاليا دعم األردن المستمر وخاصة المستشفى العسكري االردني الميـداني فـي غـزة               
 صورة بعدد أيـام     21واشتمل المهرجان على معرض للصور للفنان محمود البوليس عرض من خالله            

لي على غزة تجسد الواقع الموجود عارضا صورا للشهداء من األطفال والنساء وهـدم              القصف اإلسرائي 
  .البيوت إضافة إلى فقرة فنية قدمتها فرقة نغم بالدي للفنون الشعبية واإلسالمية

  29/12/2010، الرأي، عّمان
  

   يدعو إلى استراتيجية دفاعية ترتكز على الجيش والمقاومةاللبنانيالرئيس  .50
دعا الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمس، خالل تفقده قوات الجيش وقوات الطوارئ            ": خليجال "-بيروت  

وضع استراتيجية وطنية دفاعية ترتكز إلى القدرات الوطنيـة         "، إلى   "يونيفيل"الدولية العاملة في الجنوب     
لمياه والنفط وعلـى    على ا " اإلسرائيلية"والدبلوماسية والعسكرية، وإلى قدرات المقاومة لردع االعتداءات        
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شبكات االتصاالت وكذلك التجسس، ولتأكيد العزم واإلصرار علـى اسـترجاع األراضـي المحتلـة أو          
  "" .اإلسرائيلية"تحريرها، والتصدي للخروقات الجوية والبرية والبحرية 

  29/12/2010، الخليج، الشارقة
  

   تحقيق عسكري يطلب االعدام بحق عميل إسرائيليقاضي: لبنان .51
ج . قاضي التحقيق العسكري فادي صوان في قرار إتهامي أصدره في حق المدعى عليـه سـيزار                طلب

عقوبة االعدام للموقوف بتهمة التعامل مع العدو االسرائيلي، ودس الدسائس لديه، واعطائـه معلومـات               
  . وأحاله على المحاكمة أمام المحكمة العسكرية الدائمة. لمعاونته على فوز قواته

  29/12/2010روت، النهار، بي
  

   حول الحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين بلبنان" الديمقراطية"  مذكرة منيستلمالحص  .52
في لبنـان علـي     " الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين   "استقبل الرئيس سليم الحص امس المسؤول عن        

لثالثـة والمرجعيـات    فيصل الذي اوضح بعد اللقاء انه سلمه مذكرة من الجبهة موجهة الى الرؤسـاء ا              
تدعو الى استئناف العمل من اجل      "الروحية والسياسية والحزبية والثقافية واالعالمية والرأي العام اللبناني         

  ".اقرار الحقوق االنسانية وخصوصا حق العمل في كل المهن
  29/12/2010النهار، بيروت، 

  
  2010 طفال خالل 80 اعتقال الشرطة اإلسرائيلية تنتقدالسعودية  .53

انتقد وكيل وزارة الخارجية للعالقات الدولية المتعددة األطراف األمير تركـي           :  عمر الزبيدي  - الرياض
بن محمد بن سعود الكبير انتهاك إسرائيل للقوانين الدولية المتعلقة بالتعامل مع األطفال القصر، مبينا أن                

فإن ما يقوم به الجانب اإلسـرائيلي       األمر يتعلق بحقوق اإلنسان بصفة عامة على المستوى الدولي لذلك           
من ممارسات غير إنسانية ضد الشعب الفلسطيني سواء أطفال أو نساء أو رجال يخـالف وينـافي كـل                   

  .الشرائع السماوية، وأيضا كل االتفاقيات والمعاهدات الداعية الحترام حقوق اإلنسان
 المعانـاة التـي يعيـشها الـشعب         ، المجتمع الدولي برفع   "الوطن"وطالب األمير تركي في تصريح إلى       

الفلسطيني الذي يرزح تحت االحتالل دون االعتراف بحقوقه، معتبرا أن ما يقوم به الجانب اإلسـرائيلي                
من ممارسات غير إنسانية يدل على عدم احترامه للقوانين الدولية الخاصة بحقوق اإلنـسان أو اعترافـه        

  . بها
اليسارية الحقوقية الذي اتهم الشرطة     " بيتسلم" تقرير منظمة    جاء ذلك في معرض تعليق األمير تركي على       

شرق مدينة القدس يشتبه    " سلوان"اإلسرائيلية بانتهاك قانون األحداث لدى اعتقالها قاصرين من سكان حي           
  .فيهم بإلقاء الحجارة والتحقيق معهم بشكل غير قانوني

 طفـال قاصـرا، حيـث       80 حوالي   2010ام  وأشار التقرير إلى أن الشرطة اإلسرائيلية اعتقلت خالل ع        
 قاصرا، مشيرا إلى أن غالبية االعتقاالت تتم بشكل عنيف          30اعتقلت فى ديسمبر الحالي وحده أكثر من        

  . ويتم التحقيق معهم بشكل غير قانوني
 29/12/2010، الوطن اون الين، السعودية

  
  "رائيلإس"بفقدان تصاريح إقامتهم في  عامل تركي مهددون 800 :معاريف .54

، امس، أن تأثير األزمة بين تركيا وإسرائيل قد يمتـد إلـى المجـال               »معاريف«ذكرت صحيفة   : القدس
على وشك فقدان تصاريح    » ييلمزلر« عامل في شركة العقارات التركية       800االقتصادي أيضا، حيث ان     

  .إقامتهم في إسرائيل والعمل فيها
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دلة بين إسرائيل وتركيا، ومن الجـدير ذكـره أن شـركة            ويرجع ذلك بسبب عدم تمديد االتفاقيات المتبا      
 عاما، وكانت مشاركة في مشاريع ضـخمة مثـل إنـشاء أبـراج              15تعمل في إسرائيل منذ     » ييلمزلر«
  .الشاهقة في تل أبيب» عزرائيلي«

 29/12/2010، الراي، الكويت
  

  »يرةأبو حص« وأميركا يثيرون الجدل باحتفالهم بمولد "إسرائيل "منسياح : مصر .55
 من السياح اليهود القادمين من إسـرائيل وأوروبـا وأميركـا            600أثار نحو   :  إبراهيم الطيب  - القاهرة

» ديمتـوة «، حيث شهدت أمس قريـة      »أبو حصيرة «وأستراليا إلى مصر الجدل الحتفالهم السنوي بمولد        
 لتنظيم وقفة احتجاجيـة  التي يقع فيها المزار اليهودي تعزيزات أمنية كبيرة فيما يسعى ناشطون سياسيون     

  .يوم غد الخميس ضد الزيارة
وصدر حكم  . وكان مواطنون من دمنهور رفعوا دعاوى قضائية إللغاء المولد واالحتفاالت المصاحبة له           

 من المحكمة اإلدارية العليا يقضي بإلغاء قرار وزير الثقافة المصري فاروق حـسني              2004قضائي عام   
ويقول األهالي إن هذا الحكم يعني أيضا إلغاء جميع         . المناطق األثرية من  » أبو حصيرة «باعتبار ضريح   

  .في هذه القرية» أبو حصيرة«مظاهر االحتفال بـ
. وتعالت أصوات القوى المصرية المعارضة إلقامة هذا المولد، وقرر عدد منهم تنظيم وقفات احتجاجيـة              

ض بالبحيرة إن مولد أبو حـصيرة حجـة    وقال إسماعيل الخولي رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد المعار        
إسرائيلية للمجيء إلى دمنهور، مطالبا إسرائيل بأخذ رفاته إن كانت لديها نية صادقة في االحتفال بهـذا                 

  .الشخص المجهول على حد قوله
 29/12/2010، الشرق األوسط، لندن

 
  ي مصر فتعطيل شبكة االنترنتوراء  "إسرائيل" :طارق عبد الرازق المصري الجاسوس .56

نشرت الصحف المصرية تفاصيل جديدة عن التحقيقات مع المتهم المصري في قضية شـبكة التجـسس                
ـ     طارق عبد الرازق، تكشف عن أوجه إضـافية لنـشاط          » الفخ الهندي «االسرائيلية التي باتت معروفة ب

ن تعطيل شـبكة    وأفادت التقارير بأن المتهم أكد للمحققين ا      . االستخبارات االسرائيلية في مصر وسوريا    
 كانت نتيجة عملية تخريب من الموساد االسرائيلي كما كشف          2008االنترنت في مصر في كانون االول       

يعمل عقيداً في االستخبارات العسكرية     و ،تفاصيل جديدة حول عميل الموساد السوري يدعى صالح النجم        
 بحسب أقواله معلومات نقلهـا      ، قام بتسليمه  »المسؤول األول عن الملف النووي السوري     «السورية وهو   
كيفية بناء وعمل المفاعل النووي السوري في دير الزور وكيفيـة           «تفاصيل دقيقة عن    عن  لإلسرائيليين  

  . 2007الذي استهدفته اسرائيل عام . »تخصيب اليورانيوم
 29/12/2010، السفير، بيروت

 
  "إسرائيل" في  إيراني ميتاً داخل سجن أيالونجنرالعثور على  ال:أمريكي صحافي .57

قال الصحافي األمريكي اليهودي ريتشارد سيلفرشتاين في تقرير نـشره، أمـس، علـى              : )آي.بي  .يو  (
 الذي اختفـى    "علي رضا أصغري  "موقعه اإللكتروني، إن الجنرال المتقاعد في الحرس الثوري اإليراني          

  " .إسرائيل" عثر عليه ميتاً داخل سجن أيالون في 2007في تركيا عام ،
لـوس أنجلـوس    "البريطانية و " الغادريان"قال سيلفرشتاين، الذي تنشر مقاالته عدة صحف عالمية منها          و

هو " X"إيهود باراك أبلغه أن السجين      " اإلسرائيلي"األمريكية، إن مصدراً مقرباً من وزير الحرب        " تايمز
لسابق محمد خـاتمي،    أصغري، الذي كان يشغل منصب نائب وزير الدفاع في حكومة الرئيس اإليراني ا            

  .وأوضح أن القصة المشاعة حول وفاته، تشير إلى أنه انتحر داخل زنزانته األسبوع الماضي 
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  .للحكومة وهي أنه انتحر ولم يقتل " الرسمية"وشدد على أن المصدر الذي يعتمد عليه يلتزم بالقصة 
ال يخضع للرقابة، ما أدى إلى      كشفت عن قصة االنتحار في مق     " اإلسرائيلية" "واي نيت "وقال إن صحيفة    

  .سحبه من موقعها اإللكتروني، مؤكداً أنه يحتفظ بنسخة عن هذا المقال 
 إلى أن التقارير تشير إلى أن االستخبارات األلمانية استدرجت أصغري إلى اسطنبول             ،وأشار سيلفرشتاين 

  .     ثم تم تسليمه إلى الموساد 
 29/12/2010، الخليج، الشارقة

  
   بالبدء في محادثات مع حركة حماس حول مختلف القضايا "سرائيلإ"وسي يطالب مسؤول ر .58

من في البرلمان الروسي الذي يزور      طالب ميخائيل مارجلوف رئيس لجنة الخارجية واأل      : القدس المحتلة 
  . حاليا الدولة العبرية بالدخول في محادثات مع حركة حماس والتعامل مع الوقائع على االرض"سرائيلإ"
 وهي خيار شعبي وهو شخصيا كان مراقبـا         2006قال مارجلوف ان حماس فازت في انتخابات يناير         و

 البدء في محادثات مع الحركة لمناقشة العديد من القضايا          "إسرائيل"على تلك االنتخابات موضحا ان على       
جيروزالم يوست  ونقلت صحيفة    .واالستفادة من التجربة الروسية في ذلك والتي تقيم عالقات مع الحركة          

سرائيلية تشهد ازهى عصورها وان التعـاون علـى         عن المسؤول الروسي قوله ان العالقات الروسية اإل       
  .منية والسياسية واالقتصاديةشده في كافة المجاالت األأ

29/12/2010، وكالة سما اإلخبارية  
  

  مللسالى اتفاق إل من أجل التوصل ين جاهدنعمل: ميركية األالخارجيةالناطق باسم  .59
أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية االميركية مارك تونر أن الواليات المتحدة تعمل جاهدة من              : اشنطنو

طراف لتحقيق  ما زلنا نبذل جهداً كبيراً مع األ      . موقفنا واضح «: وأضاف. أجل التوصل الى اتفاق للسالم    
  .»طار يتعلق بكل القضايا الرئيسيةإاتفاق 

29/12/2010، الحياة، لندن  
  

  ونروا تندد بهدم االحتالل لمنازل المقدسييناأل .60
أدانت باربرا شينستون، المديرة اإلقليمية لألونروا في الضفة، امس هدم منزلين لالجئين            : القدس المحتلة 

وادعـو الـسلطات    . إن هذه األعمال المدانة تترك أثـراً مـدمراً        «: وصرحت قائلة . في القدس الشرقية  
 أعمال الهدم واإلخالء في المناطق المحتلة، والتي تتعارض مع واجبات إسرائيل            اإلسرائيلية للتوقف عن  
  .بمقتضى القانون الدولي

 واضافت ففيما يستمتع األطفال حول العالم بموسم األعياد في منازلهم، يتم تعـريض هـؤالء األطفـال                 
األمـر قـاسٍ ومقلـق      إن هذا   . للصدمة وامتهان الكرامة وهم يشهدون تدمير منازلهم في حضور ذويهم         

، وهي اآلن تجد نفسها دون مأوى مـرة         1948لقد عانت هذه العائالت الالجئة من التهجير سنة         . للغاية
  .»أخرى

29/12/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا  
  

   في الذكرى الثانية للحرب على غزةبايطاليامسيرة حاشدة  .61
ين مع الشعب الفلسطيني المحاصر، في مـسيرة        خرج المئات من المواطنين اإليطاليين والمتضامن     : روما

  .حاشدة، إلحياء الذكرى الثانية للحرب اإلسرائيلية على غزة، بالرغم من البرد القارس
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والعديد من المؤسسات المناصرة لفلسطين، إلى الخروج في مسيرة         » التجمع الفلسطيني في إيطاليا   «ودعا  
من العائالت والشباب، مـستذكرين معانـاة الـشعب         شموع في شوارع العاصمة روما، بمشاركة العديد        

  .الفلسطيني والحصار القاتل المتواصل للسنة الخامسة عليه
وندد المشاركون في المسيرة، بالعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، والتهديدات التي تصدر عـن قـادة                

  .االحتالل بإعادة تكرار جريمة الحرب
للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، الذي يعاقـب منـذ          «يطالية  ووجه المتضامنون النداء للحكومة اال    

  .»سنوات دون أي ذنب، سوى أنه يطالب بحقوقه التي سلبت منه بالقوة العسكرية
وفي نهاية المسيرة؛ اجتمع المئات من المتضامنين ليعلنوا وقوفهم إلى جانـب الـضحايا الفلـسطينيين،                

  .لشعب في قطاع غزة، حتى نيل حقوقهوليجددوا العهد باالستمرار في مناصرة ا
29/12/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا  

 
  أوهام عملية السالم .62

  ريتشارد فولك
 كأساس  1988)وهو قرار صادقت عليه منظمة التحرير الفلسطينية عام          (1967القبول الفلسطيني لحدود    

 22فلسطيني ، وهو مـا يـشكل        هزيل أحادي الجانب ، للمطالبة باألراضي والمتعلق بتقرير المصير ال         
بالمائة فقط من فلسطين التاريخية ، وأقل من نصف ما اقترحته األمم المتحدة في خطـة التقـسيم عـام                    

 التي رفضت في ذلك الوقت ، وكان رفضا منطقيا جدا من جانب الفلسطينيين وجيرانهم العرب ،                 1947
  .ولم تتم استشارتهم فيها مطلقابوصفها خدعة استعمارية تأثر بها السكان األصليون سلبا 

 كان تنازال استثنائيا سبق المفاوضات التي لم تعتـرف بهـا            1967إن استعداد الفلسطينيين للقبول بحدود      
مطلقا ال إسرائيل وال الواليات المتحدة ، ما خلق شكوكا حقيقية بالتزام صادق بإنهاء الصراع بـالطرق                 

  .الدبلوماسية
ى رفضها حتى بالتظاهر بالمرونة لجعل نهج أوباما يبدو أقل سخفا وضعفا ،             وبدال من توبيخ إسرائيل عل    

صرحت الحكومة األميركية ببساطة أنها ستتخلى عن مساعيها إلقناع إسرائيل بتمديد فتـرة التجميـد ،                
وأنها تشرع اآلن في استئناف المفاوضات بين الطرفين دون أي شروط مسبقة ، وهذا يعني ، أن بإمكان                  

  .االستيطاني والتطهير العرقي أن يستمرا اآلن دون اعتراضالتوسع 
قبل أيـام قليلـة ، صـدر        . كان هذا مبالغا فيه حتى بالنسبة لالتحاد األوروبي ذي المواقف السلبية عادة           

تصريح عن اجتماع لوزراء خارجية االتحاد األوروبي في بروكسل يصر على أن تتوقف جميع األنشطة               
بفتح جميـع   " فورا"وعلى وجوب وقف حصار غزة      " المستوطنات غير الشرعية   "االسرائيلية فيما يسمى  

ألول مرة ، كان التـصريح      . المعابر للبضائع االنسانية والتجارية ، باإلضافة الى حرية الحركة لألفراد         
إنها غيـر   : وجهة نظرنا حيال المستوطنات ، ومنها القدس الشرقية ، واضحة         : "مباشرا ومثيرا لإلعجاب  

  ".ة بموجب القانون الدولي وعقبة أمام السالمشرعي
لألسف ، فإن تصريح االتحاد األوروبي كان صامتا حيال االعتراف بإقامة دولة فلسطينية ، مضيعا بذلك                
الفرصة لتعزيز الخطوة الدبلوماسية الرمزية الهامة التـي اتخـذتها كـل مـن البرازيـل واألرجنتـين                  

  1967,ف بدولة فلسطين ضمن حدود واألوروغواي بالموافقة على االعترا
على الرغم من ذلك ، فقد نأى االتحاد األوروبي بنفسه عن واشنطن ، تاركا الواليات المتحـدة تعـاني                   
مشقة تضامنها الوحيد مع إسرائيل ، التي ترفض إجراء تسوية دبلوماسية مع تركيا في أعقاب الهجـوم                 

الحرية الذي كان يحمل مـساعدات إنـسانية الـى          اإلجرامي الفظيع ، في أيار الماضي ، على أسطول          
  .الشعب المحاصر في غزة
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تحت هذه السحب القاتمة من الخداع والتضليل ، يواصل الشعب الفلسطيني حياته اليومية القاسـية فيمـا                 
  .العالم ينظر ويبدو عاجزا

دولـة  " هـو    جورج ميتشيل ، المبعوث األميركي الدائم للنزاع ، يواصل القول بأن هـدف المحادثـات              
كيف يمكن الحديث بنزاهـة عـن      "... تعيش جنبا الى جنب مع إسرائيل     ... فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة   

، في حين تتفق القيادة األميركية مع إسرائيل على وجوب أن تشمل نتيجـة              " قابلة للحياة "دولة فلسطينية   
ت ومـصادرة األراضـي والجـدار       وهي العبارة المشفرة للمـستوطنا    " (التطورات الالحقة "المفاوضات  

المتوقع اذا كانت الحدود الفلـسطينية سـتبقى        " االستقالل"؟ وما هو نوع     )والتطهير العرقي وضم القدس   
تحت سيطرة إسرائيل ، وكيف ستعيش الدولة الفلسطينية المعزولة السالح الى جانب إسرائيل المدججـة               

العب باللغة ، ورغم ذلك فإن معظم وسائل اإلعالم         باألسلحة؟ التوجه األميركي يتالعب باألرواح كما يت      
  .السائدة تتقبل هذا التضليل األخير دون حتى أن يثير أي نوع من الدهشة

حكومة نتنياهو تطالب الـسلطة الفلـسطينية       . هذه االعتبارات تتجاهل بعض الجوانب االشكالية األخرى      
هل الحقوق اإلنسانية لألقليـة الفلـسطينية فـي         ، وبالتالي فهي تتجا   " كدولة يهودية "باالعتراف بإسرائيل   

 مليون نسمة ، في العيش كمواطنين في ظل ظروف          1,5 ، والبالغ عددهم حوالي      1967إسرائيل ما قبل    
  .تضمن لهم الكرامة وعدم التمييز ضدهم

حتى إعالن بلفور السيء السمعة ، وهو تأكيد بحـت علـى سـلطة االسـتعماري                . التاريخ مفيد أحيانا  
الطريقة التي تعمـل بهـا      . ، وليس دولة ذات سيادة    " وطن"يطاني ، وعد الحركة الصهيونية بمجرد       البر

الحرب والجغرافيا السياسية والدعاية الذكية غيرت معايير الفهم تدريجيا ، وسمحت بأن يتحول الـوطن               
  .الى دولة ذات سيادة مع سلسلة كارثية من العواقب الوخيمة بالنسبة للسكان األصليين

الموقف األخير لحماس برفض االعتراف بإسرائيل ، وفي الوقت ذاته الموافقة على إقامة دولة فلسطينية               
 يعد مسعى عقالنيا يضع حدا بين التأكيد على الالشرعية والتوافـق مـع الظـروف                1967ضمن حدود   

يعنـي المـصادقة    توقع المزيد يعني استدراج الفلسطينيين الى زاوية مرفوضة من اإلذالل ، و           . السياسية
  .على النكبة ، وكل ما تالها من تعسف وانتزاع للملكية

أولئك الـذين يطـالبون واشـنطن ،        . بالطبع ، ليس بإمكان غير الفلسطينيين حسم قضية تقرير المصير         
. بالرغم من تأييدها وانحيازها الخفي بشكل سيء إلسرائيل ، بفرض حل هم مضللون بشكل مـضاعف               

  .اعترفت قبل أيام باستحالة تبني مثل هذا النهجحتى هيالري كلينتون 
ما يبدو واضحا في الوقت الراهن هو أن السلطة الفلسطينية وحماس تبدوان مـستعدتان للقبـول بدولـة                  

 ، الذي يبقى وثيقة شـهيرة مـن         242 المبينة في قرار مجلس األمن       1967فلسطينية ضمن حدود العام     
 المؤكد أن ما تعنيه فيما يتعلق بالتنفيذ هو موضع خالف كبيـر ،            من. المفترض بأنها تجسد إجماعا دوليا    

المشينة ، التي يستحسن فهمها كتعديات هائلة علـى فـرص           " التطورات الالحقة "خاصة فيما يتعلق بتلك     
  .الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة

ويدعون الى  . ا أو ممكنا  كثير من الفلسطينيين في الشتات يشككون فيما اذا كان حل الدولتين أمرا مرغوب            
دولة ديمقراطية واحدة ثنائية القومية علمانية في حدود فلسطين التاريخية تحت االنتداب ، ولها وحـدها                
القدرة على التوفيق بين األفكار المعاصرة الخاصة بالديمقراطية وحقوق اإلنسان ، ومـنح الفلـسطينيين               

  .التي طال تأجيلها حقوقهم ، بما فيها مطالب الالجئين الفلسطينيين 
الدبلوماسية األميركية تستخدم اآلن    . الجغرافيا السياسية شيء مستعص وال تتحرك في االتجاهات الواعدة        

القـضايا  "أسلوب اإلقناع مجددا في المنطقة من أجل استئناف المفاوضات بين األطراف على ما يـسمى                
توطنات ، الالجئـين ، العالقـات مـع الـدول           الحدود ، الترتيبات األمنية ، القدس ، المـس        " (الجوهرية
  ).المجاورة
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التوسع االستيطاني ، بنـاء     : فيما يبرز هذا الغزل الدبلوماسي الغبي ، تحدث أمور أخرى بتسارع جنوني           
أجزاء جديدة من الجدار ، ازدياد حدة التطهير العرقي في القدس الشرقية ، تعزيز ممارسـات التمييـز                  

فة الغربية ، شعب غزة المحاصر والمسجون يعيش على شفير أزمة وجود ،             العنصري وكياناته في الض   
  .ويقاسي الالجئون في مخيماتهم احتجازهم الموحش وغير المقبول

نتنياهو يحذر بصورة مدوية بأن القدس هي عاصمة إسرائيل ، وبأنه لن يسمح أبدا ألي الجئ فلـسطيني                  
يجـب أال   " طـابع أمنـي   " مسألة تقول تل أبيب أنها ذات        بالعودة ، وبأن إسرائيل دولة يهودية ، وأن أي        

نظرا لهذه النزعات ، المقترنة بالتباينات في المساومة على السلطة بـين األطـراف ،               . تخضع للتفاوض 
وبالدور المتحيز للواليات المتحدة ، من سوى األحمق يمكن أن يعتقد بأن سالما عادال قـد ينـتج عـن                    

سية؟ أليس من األفضل ، في هذا الوقت ، االعتماد على حركـة التـضامن               نموذج بشع كهذا من الدبلوما    
الفلسطيني المتنامية ، أي السالم وفقا لما يراه الشعب ، والنجاح النسبي الذي تم إحـرازه فـي الحـرب                    

، وينظر اليه قادتهـا     " مشروع نزع الشرعية  : "المشروعة ضد إسرائيل ، الذي تسميه هي ذاتها بتخوف        
  .هديد ، لطموحاتها غير المشروعة ، أكبر بكثير من المقاومة المسلحة؟ومفكروها كت

  »انفورميشن كليرنغ هاوس«
  29/12/2010الدستور، عّمان، 

  
   للخروج من هذا المأزق؟"إسرائيل"ماذا تفعل  .63

  جهاد الخازن
روج مـن   إسرائيل في مأزق صنعته حكومتها المتطرفة بيديها، وهي إذا لم تجد سبيالً يناسب تطرفها للخ              

  .عزلتها الدولية، فقد تطلب حرباً كما تفعل أي حكومة فاشستية في مثل موقفها
ثمة محاوالت حثيثة حول العالم لنزع الشرعية عن إسرائيل، ليست للعرب أية عالقة بها، وإنما أبطالهـا                 

ائيلي جماعات سالم دولية وجامعات غربية وأساتذة، بعضهم من إسرائيل، والتهمـة أن اليمـين اإلسـر               
  .الحاكم يمارس سياسة عنصرية، وقد ورث األبارتهيد عن جنوب أفريقيا السابقة

في الوقت نفسه، هناك اتجاه دولي لالعتراف بدولة فلسطين المستقلة قبل قيامهـا فعـالً، وقـد أعلنـت                   
ي وتحـاول إسـرائيل اآلن ثنـي تـشيل        . البرازيل هذا االعتراف وتبعتها األرجنتين ثم بوليفيا وإكوادور       

ومرة أخرى ليست للدول العربية     . والمكسيك عن اعتراف مماثل بعد أن تبين أنهما في طريق االعتراف          
  .عالقة بهذا االتجاه فهي نائمة، وعندما تستيقظ حكومة عربية تضطهد الناس ثم تعود الى النوم

جة بعثة ديبلوماسـية،    وفي أوروبا نفسها، رفعت فرنسا وإسبانيا والبرتغال التمثيل الفلسطيني فيها الى در           
وكانت . وأعلنت الخارجية البريطانية أنها تفكر بدورها في اعتبار الوفد الفلسطيني لديها بعثة ديبلوماسية            

مسؤولة الشؤون الخارجية في االتحاد األوروبي الليدي كاثرين آشتون لمحت الى اعتراف االتحاد كلـه               
  .بدولة فلسطينية مستقلة

ون نائمون، وفي حين أن دولهم تعترف بفلسطين، فـإنهم ال يبـذلون جهـداً    مرة أخرى، العرب والمسلم   
 دولة في الجمعيـة     192ومع ذلك نعرف أنه لو جرى تصويت بين         . للترويج لموقفهم أو تشجيع اآلخرين    

 دولة الى جانب إسـرائيل، وأقـرأ أن         40 دولة الى جانب فلسطين و     152العامة لألمم المتحدة لصوتت     
كان ضمن المجموعة اإلرهابية اإلسرائيلية التي نسفت الطائرات المدنية فـي           (ن نتانياهو   اإلرهابي بنيامي 

سيقابل الرئيس مبارك في السادس من الشهر المقبل، وأدعو الـرئيس           ) 1968مطار بيروت قرب نهاية     
  .المصري الى عدم مقابلته وتجميد العالقات المصرية مع إسرائيل

ض إدارة أوباما طلب السلطة الوطنية من مجلس األمن الدولي االعتراف           واليوم تخشى إسرائيل أالّ تعار    
بدولة فلسطين، وقرأت تحذيراً من مثل هذا االتجاه األميركي على لسان بنيامين بـن أليعـازر، وزيـر                  
التجارة والصناعة اإلسرائيلي، وهو من العمل واسمه األصلي فؤاد بن العذر، وبما أن بنـاء مؤسـسات                 
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قلة في الضفة الغربية ماض بنشاط، وخطة رئيس الوزراء سالم فياض تكتمل في الـصيف               الدولة المست 
  .المقبل فحكومة نتانياهو تجد نفسها محاصرة من كل جانب باستثناء الجانب العربي

ماذا تفعل إسرائيل للخروج من هذا المأزق؟ أوالً تتهم الفلسطينيين بأنهم ال يريـدون الـسالم، ووزيـر                  
دور ليبرمان قال إنه لو أن إسرائيل أعطت الفلسطينيين تل أبيب عاصمة وأكثر من حـدود                الخارجية أفيغ 

 لظلوا يرفضون السالم معها، وهو قال في الوقت نفسه إن الجانب الفلـسطيني يـرفض طلبـات                  1967
أي إنـه ال يعطـي      ... إسرائيل األمنية، أي البقاء عسكرياً في األغوار وعلى نهر األردن، وفي القـدس            

  .1967فلسطينيين نصف حدود ال
وليبرمان وصف تصريحات وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو بالكذب، وقال إن طلب الوزير اعتذار            
إسرائيل عن قتل دعاة السالم على السفينة مافي مرمرة وقح ألن تركيا يجب أن تعتـذر لتعاونهـا مـع                    

  .اإلرهابيين
 تزال تمارسه في فلسطين المحتلة وحول العالم، وليبرمان         إسرائيل دولة إرهابية قامت على اإلرهاب وال      

حارس مواخير ورجل عصابات من مولدافا جاء الى إسرائيل الجئاً ليصبح وزير خارجية، ألن خلفيتـه                
  .تمثيل صحيح لدولة عصابات جريمة منظمة

. لية الى حين  وقلت وأزيد عن سعي إسرائيل الى حرب تشغل المنطقة والعالم الخارجي عن المشكلة األص             
  .والصحف اإلسرائيلية كلها تردد منذ أيام وأسابيع قرب حرب ثانية على غزة

بين األسباب اإلسرائيلية، وهي كاذبة كلها، أن إطالق الصواريخ والتفجيرات من القطاع باتجاه إسـرائيل               
وأكتب .  الصغيرة زاد أخيراً، وأن حماس لها عالقة بهذه العمليات بعد أن كانت تترك هذا الدور للفصائل              

وأمامي مقاالت معلقين إسرائيليين على صلة بالمؤسسة األمنية والجيش يقولون إن حماس تملك أسـلحة               
 90 الـى    80 ومداها   5أكثر تطوراً مثل صاروخ كورنت الذي ضرب دبابة إسرائيلية، وصواريخ فجر            

لف مقاتل مسلح يتدربون فـي       أ 16، وأن هناك    )هكذا بالحرف (كيلومتراً، وهي إيرانية تصنع في سورية       
  ).أيضاً بالحرف(القطاع، وافضلهم يرسل الى سورية لتدريب متقدم، أو الى إيران لبرامج قيادة عليا 

إقحام سورية وإيران كاذب وأسبابه واضحة، وإسرائيل تقول إن الحرب المقبلة مسألة وقت، ولعل العرب               
  .والمسلمين يستفيقون على صوت القنابل

  29/12/2010ن، الحياة، لند
  

  حرب على غزة أم تصعيد وتهديد محسوب؟ .64
  ماجد أبو دياك 

جديـد محتمـل     في الذكرى الثانية للعدوان اإلسرائيلي على غزة، تصاعد الحديث عن هجوم عـسكري            
  .أثارته تهديدات قادة سياسيين وعسكريين إسرائيليين وسط تصعيد ملحوظ لالعتداءات على غزة

تصعيد عسكري وتهديدات   : 2008زة هذه األيام شبيهة نوعا ما بأجواء عدوان         األجواء التي تخيم على غ    
مـضطرة  " إسرائيل"متكاثرة من قادة العدو الذين يحاولون إظهار الفلسطينيين بأنهم يسعون للتصعيد وأن             

  .بصواريخها" تهديد المدنيين"ال تكف عن " إرهابية"من حركة " مواطنيها"لوقف ذلك حماية لـ
ك، نشأ في غزة وضع هو أشبه ببرميل بارود قابل لالنفجار فـي أي لحظـة، األمـر الـذي                    ونتيجة لذل 

استدعى احتياطات مكثفة للمقاومة التي لم يشفع لها إعالن االلتزام بالتهدئة الميدانية، طالما التزم العـدو                
  ).رغم غياب أي اتفاق سياسي على هذه التهدئة(بذلك 

الذين يروجون أنهـم يخوضـون حـروبهم        -لمعهودة لقادته العسكريين    قد يلجأ العدو تحت بند الحماقة ا      
 لشن حرب على قطاع غزة قد تكون شاملة أو          –!!لتحقيق أهداف معينة ثم يثبت خطأ حساباتهم المحبوكة       
، ولكن قد ال يكون هذا      2009/ 2008 وغزة   2006محدودة الستعادة هيبته التي كسرت في حربي لبنان         

  .لمغزى التهديدات اإلسرائيليةهو االستنتاج الدقيق 
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 لم تعد هي نفس الظروف في       2008تدرك تماما أن الظروف التي خاضت فيها الحرب عام          " إسرائيل"فـ
، فحماس رغم الحصار صارت اكثر تسليحا نوعا وكما، ولديها تجربة ثرية في مواجهة الجـيش                2010

تالع هذه الحركة لم يعد ممكنا من قطاع        النظامي بحرب عصابات ستكلف العدو الشيء الكثير، كما أن اق         
غزة بعد أن ثبتت أقدامها أكثر في قطاع غزة، ونظرا ألن السلطة الفلسطينية تواجه مشاكل خطيرة فـي                  
داخلها بدءا بفشلها في المفاوضات ومرورا بفسادها الذي زكم األنوف وليس انتهاء بخالفاتها التي كـان                

  .نآخر حلقاتها القطيعة بين عباس ودحال
كما أن عملية التسوية السياسية لم تحقق أي نتائج تذكر، وإدارة أوباما محبطة من حكومة نتنياهو التـي                  
أجهضت اقتراحها بتمديد تجميد االستيطان مقابل حزمة مغرية جدا من المـساعدات والهبـات الماليـة                

المستقلة يعبر عـن حجـم      وموجة اعتراف دول أمريكا الالتينية بما يسمى الدولة         . والعسكرية لتل أبيب  
  .اإلحباط الدولي من الموقف اإلسرائيلي الذي أفشل المفاوضات مع السلطة الفلسطينية

كما أن حجم التأييد الدولي لفك الحصار عن غزة بدأ يتضاعف بما في ذلك الموقف األمريكي الذي بات                  
إن هي قررت   " إسرائيل"فكيف سيكون موقف    . بري أنه لم يعد مجديا ولم يفلح في إضعاف حركة حماس          
  !زيادة حجم المعاناة لفلسطينيي غزة عبر شن حرب جديدة؟

عولت على قدرتها على تبرير الهجوم على غزة بالدفاع عن الـنفس، فـإن هـذا                " إسرائيل"وإذا كانت   
الموقف لم يعد يشكل أي شعبية في العالم، خصوصا أن حجم إطالق الصواريخ من غزة بات محـدودا،                  

على اعتداءات إسرائيلية متكررة فضال عن سياسة ضبط النفس لقوى المقاومة في غزة التـي               ويأتي ردا   
  .نجحت في تفريغ أي تبرير إسرائيلي للهجوم على غزة من أي معنى

وفي ظل تشكك الحكومة اإلسرائيلية نفسها في جدوى العدوان الشامل، والشكوك التي تحـيط بإمكانيـة                
 في هكذا ظرف ووضوح ضعف سلطة رام اهللا عن الحلول محل الـسلطة              موافقة الواليات المتحدة عليه   

 تهدف من وراء التصعيد إلى ممارسة شكل من أشكال الحـرب            -على األرجح –" إسرائيل"في غزة، فإن    
النفسية ضد غزة، وتشكيل حالة من الردع للمقاومة لمنعها من تصعيد حملة إطالق الـصواريخ، ودفـع                 

  .ائل وإقناعها بالتهدئة الميدانيةالحكومة في غزة لضبط الفص
السـتغالل أي   " إسرائيل"وبدال من الحرب الشاملة التي نرجح أنها مستبعدة في هذه المرحلة، فقد تسعى              

رد فلسطيني على هجمات إسرائيلية محتملة، لتوجيه ضربات مركزة على بعض األهداف وبشكل ال يثير               
  .ردود فعل دولية قوية ضد العدو

إلنهاء أو إضعاف حماس في     " إسرائيل"عما تخبئه األيام القادمة من تطورات، فإن سعي         وبصرف النظر   
غزة والضفة يظل قائما؛ ذلك أن العدو ال يقبل بكيان مقاتل قد يكون تمكن من امتالك صـواريخ قـادرة                    

ولذلك فإنه  للوصول إلى عمق االحتالل، كما أنه ال يقبل بالتهديد األمني الذي تشكله المقاومة في الضفة،                
  .يسعى دوما إلضعافها عبر التعاون مع سلطة رام اهللا

  29/12/2010السبيل، عّمان، 
  

  حماس واحتماالت الحرب" كورنيت"عن  .65
  فيصل جلول

لم يكن إطالق صاروخ جديد مضاد للدبابات من قطاع غزة إلى خط التماس مع الصهاينة عفوياً في هذه                  
مناسبات، من بينها مضي عامين على الحرب الوحـشية التـي           األوقات، فهو يتزامن مع عدد مهم من ال       

استهدفت القطاع وتزايد الحديث عن حرب جديدة، ويتزامن مع انحسار فرص المفاوضات المباشرة بين              
وتراجع الرهانات على العزم األمريكي الموعود على الضغط على الدولة          " إسرائيل"السلطة الفلسطينية و  

علـى  " اإلسـرائيلية "ق الصاروخ الفلسطيني مع انحسار سيناريوهات الحرب        ويتزامن إطال . الصهيونية  
إيران ولبنان ومحور الممانعة عموماً الذي ما انفك يوسع نفوذه نحو تركيا، ومازالت دول غربية تبحـث                 
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" الميركافـا "الواضح أن إطالق الصاروخ القادر على تدمير        . عن توثيق العالقات مع طرف أو أكثر فيه         
الشهر الجاري يراد منه التأكيد على جاذبية التيار الفلسطيني المقاوم عند الفلـسطينيين والعـرب               مطالع  

والرأي العام الدولي المؤيد لحق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها، وأنه ينطوي على رسـالة للكيـان                 
لى اإلدراك بأن   مفادها أن الحرب على غزة ستكون أكثر تكلفة هذه المرة ومختلفة عن ذي قبل، وحمله ع               

الحرب ليست صعبة في جنوب لبنان فحسب، بل هي صعبة أيضاً في غزة بالقدر نفسه إن لم يكن أكثر،                   
وأن المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تخرق الحصار وان تتزود بوسائل القتال والخبرات الفعالة التـي               

  .اكتسبها المقاومون في جنوب لبنان
خصوم حماس الفلسطينيين، فإن هذا النوع من الصواريخ ليس عبارة عـن            وبخالف االعتقاد السائد لدى     

عديمة الجدوى، بل هو وسيلة رادعة ألي هجوم جديد على قطاع غزة بواسطة المـدرعات،               " مفرقعات"
علماً بأن الخالصات الصهيونية من حربي غزة ولبنان تفيد بأن الحرب المقبلة على أي من الجبهتين لن                 

ح الطيران وإنما عبر المشاة والمدرعات، وبما أن أداة الحسم هي المدرعات فقد صار              تحسم بواسطة سال  
لدى حماس الصواريخ الالزمة لتدميرها، وبالتالي خوض مجابهة مباشرة بين المشاة من الطرفين، وفـي               
هذه المجابهة يمكن للفلسطيني أن يصنع المعجزات، خصوصاً أنه سيكون في حالة دفاعية ينتظر عـدوه                

  .لالنقضاض عليه
وبما أن سنونوة واحدة ال تكفي للتبشير بقدوم الربيع فإن صاروخاً واحداً ال يكفي للتبشير بتطور نـوعي                  
في المجابهة مع الكيان، وبالتالي يبقى السؤال حول حجم الصواريخ المتوفرة لدى المقاومـة الفلـسطينية                

صعب العثور على إجابة موثقة، لكننا نعرف مـن  هنا من ال. وما إذا كان كافياً لخوض قتال طويل األمد        
خالل تجربة التيار المقاوم في لبنان وفلسطين أنه ال يمارس الغش في مسائل من هذا النوع، وبالتالي فهو                  
ال يكشف عن سالح جديد إال عندما يكون متوفراً لديه بالقدر المحسوب لقتال طويل أو متوسـط األمـد،                   

  .حقيقة أكثر من غيرهاتدرك هذه ال" إسرائيل"ولعل 
المحتملة على غزة، فهل كشفت المقاومة الفلسطينية       " اإلسرائيلية"يستدعي ما سبق اختبار فرضية الحرب       

ترتكب حماقة إن   " إسرائيل"النقاب عن هذا الصاروخ للقول إن لديها أسلحة أخرى، ومفاجآت أخرى وإن             
لممانع ، وإن الحرب عليها هي األقل تكلفـة         هي اعتقدت أن غزة الطرف األضعف في التيار المقاوم وا         

  واألكثر ربحية؟
يبدو هذا االفتراض راجحاً إلى حد ما، ويزداد ترجيحه بعد االستماع إلـى تـصريحات رئـيس وزراء                  

تهول قـدرة   " إسرائيل"السلطة في غزة إسماعيل هنية الذي قلل من أهمية الصاروخ الجديد، واعتبر أن              
بيد أن هنية ال يفصح الشيء الكثير عـن مـصير المجابهـة مـع               . لى غزة   المقاومة لتبرير الهجوم ع   

الصهاينة إن وقعت بمبادرة منهم، ولعله أحسن التكتم في هذا الجانب ألن احتماالت الحرب المقبلـة قـد                  
تنطوي على تغيير مصيري في أوضاع الشرق األوسط، ذلك ألن محور المقاومة والممانعة ال يـستطيع                

 كالحرب على لبنان، وال يستطيع تحمل نتائج حرب تسقط فيهـا غـزة، وال يـستطيع      تحمل نتائج حرب  
جديدة في سوريا أو في لبنان، وبالتالي من المفتـرض أنـه أعـد العـدة                " إسرائيلية"تحمل نتائج عربدة    

تندم على اللحظـة التـي قـررت فيهـا          " إسرائيل"لالحتماالت كافة، وأنه قادر على الرد بطريقة تجعل         
بالمقابل من الصعب أن تتمكن الدولة الصهيونية من تحمل نتائج فشل جديـد فـي           . درة إلى الحرب    المبا

حرب جديدة على لبنان أو سوريا أو حماس وصوالً إلى إيران، وبالتالي فإن خيار الحرب بالنسبة إليهـا                  
ب، وكلمـا   يكون مضموناً أو ال يكون، ومادام غير مضمون فهي تناور بوسائل أخرى على حافة الحـر               

طال وقت الهدنة كلما استطاعت المقاومة تحصين دفاعاتها وتحسين وسائل القتال وتعبئة القدر األكبر من               
  .المقاومين، وبالتالي فإن الهدنة الطويلة ليست حجة على المقاومين وإنما حجة لهم

الحـساب  فـي   " إسـرائيلي "خالصة القول إن حرب غزة ليست على األبواب، وإن اندلعت بسبب خطأ             
الجديد الدور المهم في مجرياتها، وإن لم تندلع فسيكون واحداً من أسـباب             " الكورنيت"فسيكون لصاروخ   
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في الذكرى الثانية لحرب غزة يبدو إن المقاومين الفلسطينيين تعلموا دروساً ثمينـة فـي               . عدم اندالعها   
  .طينوقت قياسي وأن ما تعلموه ينقلهم إلى موقع متقدم جديد باتجاه فلس

  29/12/2010الخليج، الشارقة، 
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  عريب الرنتاوي

 سيكون عام االعترافات الدولية المتالحقة بالدولـة الفلـسطينية المقامـة            2011فلسطينياً ، يبدو أن العام      
لمساحة ، كما أنه سيكون عام استكمال بنـاء  على أقل من نصف هذه ا    " عملياً" ، و  67على حدود   " نظرياً"

  .مؤسسات الدولة تحت االحتالل
وفقاً للرئيس عباس ، فإن نهاية أيلول ـ سبتمبر المقبل هي السقف الزمني األعلـى للوضـع الـراهن ،     
مرجعاً ذلك ألسباب ثالثة ، األول تحديد األميركيين مدة عام إلنجاز الحل والثاني قول الرئيس األميركي                

اراك أوباما العام المقبل سنلتقيكم في األمم المتحدة والثالث انتهاء بناء مؤسسات الدولـة فـي ديـسمبر                  ب
ووفقا لرئيس حكومته ، فإن العام الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أيام قالئـل ، سيـشهد علـى                    ...المقبل

  .استكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المختلفة
ـ    االعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية ، ونثق أن معظم إن لم نقل جميع ،             " ليةمتوا"نحن بالطبع نرحب ب

هذه االعترافات تصدر عن نوايا مؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية ، وراغبة في وضع حد فعلي لمعانـاة                 
  .الفلسطينيين الممتدة على مساحة قرن من الزمان
ولغة األخالق والقـيم ، ال نـستطيع إال أن نقـرأ هـذه              لكننا في الحقيقة ، وبمعزل عن أحاديث النوايا         

، وهنا تبدو الصورة مغايرة بعض الشيء ، بـل ومثيـرة لوابـل مـن األسـئلة                  " سياسياً"االعترافات  
 أن تكـون    67والتساؤالت ، لعل أهمها على اإلطالق ، هل يراد لالعترافات العالمية بالدولة على حدود               

هل هي غطاء للدولـة ذات الحـدود المؤقتـة          ...عن عدم قيام هذه الدولة ؟     بديالً ، أو باألحرى تعويضاً      
هل رفع مـستوى تمثيـل      ... وتسهيالً لعملية ابتالعها وتبليعها للشعب الفلسطيني والرأي العام العربي ؟         

ـ        هل هي حبات مسكن    ...بعد أن تعذر بناؤها؟   " وهم الدولة "البعثات الفلسطينية في أوروبا ، هو الترويج ل
الذي يرسـم   " اتفاق اإلطار "هل تحل هذه االعترافات محل      ...دئ ريثما يقضي اهللا أمراً كان مفعوال؟      ومه

  ".نهاية اللعبة"خط النهاية ، أو باألحرى يحدد 
من حقنا أن نثير زوبعة من األسئلة والتساؤالت ، فعمر السلطة جاوز الستة عشر عاماً ، ولم نـر هـذا                     

 ، وعمر البعثات الفلسطينية في العالم تخطى الثلـث          67قلة على حدود    الحماس لالعتراف بها دولة مست    
لماذا اآلن ، ولمـاذا بعـد       "...الدبلوماسي"قرن أو يزيد ، ولما يفكر كثيرون بترفيع مكانتها إلى المستوى            

لمـاذا االن وعلـى     ...فشل واشنطن في إقناع إسرائيل بتجميد االستيطان توطئة الستئناف المفاوضات؟         
 العام المقبل كما تشير التصريحات والمواقف الصادرة عن العواصم األوروبية بخاصـة ، وهـل                امتداد

السابقة " التوطئات"ما عالقة هذه االعترافات ، و     ..لذلك صلة باكتمال بناء مؤسسات الدولة تحت االحتالل؟       
   2011,موعد في األمم المتحدة العام المقبل "لالعترافات الالحقة ، بحديث أوباما عن 

مع االحترام والتقدير لكل الدول والحكومات التي اعترفت بالدولة الفلـسطينية خـصوصا فـي أمريكـا       
لممثليات منظمة التحرير ، بمعزل عن      " الترفيعات"الالتينية ، فإننا ال نستطيع قراءة مسلسل االعترافات و        

 األحـداث يقـول ، أن       سياق األحداث في الضفة الغربية ومجرى عملية التفاوض والـسالم ، وسـياق            
بات وراءنا ، وأن الفرصة الوحيدة المتاحة       " الحل المتفق عليه  "المفاوضات وصلت طريقاً مسدوداً ، وأن       

  ".الحل المتواطئ عليه"اآلن هي لـ
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هنا ، هو المزيج الذي أشرنا إليه من قبل ، ما بين سـالم نتنيـاهو االقتـصادي                  " الحل المتواطئ عليه  "و
لبناء مؤسسات الدولة تحت االحتالل ، وهو المزيج الذي دعمـه ليبرلمـان             " عمالتصريف األ "ومشروع

 20تصل بمعدل دخل الفرد الفلسطيني في الضفة الغربية إلـى           " عرمرمية"أمس األول ، بإطالق وعود      
ألف دوالر سنوياً ، عندها وعندها فقط ، سيقبل الفلسطينيون بأي حل وعلى أية مساحة من الضفة ، ومن                   

  . سيادة وال سالح وال ما يحزنوندون
، قد وصل إلى هذه القـراءة التـي         " المجتمع الدولي "أو باألحرى   " العالم"من حقنا أن نسأل عما إذا كان        

أم أنـه   " اإلسهام في تمريرها  "و" التغطية عليها "طالما تحدثنا عنها وتناولناها في هذه الزاوية ، وهل قرر           
تعويضا عن خسارتهم للجائزة الكبرى المتمثلة في إنهاء االحـتالل          " يةجائزة ترض "قرر منح الفلسطينيين    

  1967,والعودة إلى خطوط الرابع من حزيران عام 
ـ            الفلسطينية مـن   " الفتوحات الدبلوماسية "ونزداد قلقاً على قلق ، عندما نستمع لكل هذا التطبيل والتزمير ل

من قبل رموز حكومة تصريف األعمال بإنجاز       قبل بعض رموز السلطة ، وعندما نرى كل هذه المبالغة           
ـ          في حجمها الطبيعي من دون     " كارنيجي"آالف المشاريع على األرض ، وهي إنجازات وضعها تقرير ل

  .زيادة أو نقصان ، مشيراً إلى تواضعها 
لدولـة  يبدو أن العالم قرر مشاركتنا في حفلنا المنتظر في الهزيع األخير من العام المقبل ، بإعالن قيام ا                 

الفلسطينية للمرة الثانية ، المرة األولى كانت خارج فلسطين ، والثانية على أقل من نصف مساحة الضفة                 
ذات يوم ، فتمتد والية الدولة على بقية األراضي المحتلة عام           " الثالثة ثابتة "الغربية ، على أمل أن تكون       

,1967  
  29/12/2010الدستور، عّمان، 
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