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  المصالحة والشراكة الحقيقية هي الطريق الوحيد أمام الشعب الفلسطيني: هنية .1

قال اسماعيل هنية رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية المقالة في لقاء شامل            : جمال جمال  -القدس المحتلة   
ال تسعى للسيطرة على الضفة الغربيـة ، وحـين          " حماس"ان حركة المقاومة اإلسالمية     ): الدستور( مع

مؤكداً ان حماس تدرك أن المصالحة والشراكة الحقيقية هي         . سيطرت على غزة كانت مضطرة إلى ذلك      
  .يد أمام الشعب الفلسطيني وأمام فتح وحماس الطريق الوح

ان حركة حماس لديها استعداد لدعم الرئيس محمود عبـاس          ) الدستور  ( واوضح هنية في لقاء خاص ب     
في العودة بملف المفاوضات الى الشعب وسندعم إعالنه عن فشل المفاوضات ونـسنده فـي مواجهـة                 

وضات بعيداً عن خيارات الشعب األخرى ومنها المقاومة        التحديات والتداعيات على هذا اإلعالن أما المفا      
: مشيراً الى ان ما يعيق المـصالحة أمـران  . فهو عمل خاطئ ولن ندعمه في الخطأ الذي طال سيره فيه  

االول ذاتي يتمثل في غياب اإلرادة عند بعض القيادات المستفيدة من حالة االنقسام في رام اهللا والثـاني                  
  .ة واالسرائيليةهو التدخالت االمريكي

إن الدور االردني دور محوري واساسي في دعـم صـمود           ): الدستور  ( وقال هنية في لقاء خاص بـ       
  .الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه الوطنية وحماية مقدساته

واالردن هو االقرب الى القدس والى الضفة الغربية وهو البلد االكثر معاناة جراء التهديدات اإلسـرائيلية     
  .الستراتيجية ا

واضاف اننا نقدر ونثمن دور الملك عبد اهللا الثاني والحكومة والشعب االردني ونطمح الى توثيق العالقة                
بين حركة حماس والحكومة الفلسطينية والحكومة االردنية وندعو الـى مواجهـة مـشتركة لألطمـاع                

   .والتهديدات اإلسرائيلية
  :وفيما يأتي نص اللقاء 
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وهل حققت  . نية للعدوان على قطاع غزة كيف تصف وضع القطاع بعد سنوات الحصار           في الذكرى الثا  
  برنامجها ؟) حماس(حركة المقاومة اإلسالمية 

بحـسب مـصطلحاتها    ) كيانا معاديـا  ( لقد شددت دولة االحتالل حصارها على غزة منذ ان اعتبرته            -
وما كان لهـذا الحـصار ان يـدوم         القانونية واتخذت من سيطرة حماس على قطاع غزة سببا ومبررا ،            

طويال او ان يكون مؤلما ومؤثرا لو لم تشارك دول اقليمية ودولية فيه ، السيما على المستوى الـسياسي                   
واالقتصادي وخاصة التحويالت المالية ، ومنع التصدير واغالق المعابر ، وحرمان القطاع الصناعي في              

 ، ما أدى إلى توقف المصانع عن العمـل ، وتراجـع             غزة وكذلك القطاع الزراعي من مدخالت االنتاج      
  . الزراعة ، وازدياد البطالة 

: ومع ذلك فإن الحكومة الفلسطينية تمكنت بالتعاون مع الشعب وبعون اهللا من مواجهة الحصار وتداعياته              
 بعد ان تمكنت من خلق ثقافة التحدي وإعادة ترتيب أولويات المجتمع لتحتل الحريـة وتقريـر المـصير             

لتـوفير  ) آليـة االنفـاق     ( المرتبة االولى في اهتمامات المواطن وتمكنت الحركة الشعبية من اختـراع            
مستلزمات الحياة للسكان واستنهضت الحكومة حركة احتجاج عالمي ومحلي ضد الحـصار وسـدنته ،               

سلع الغذائيـة   وكانت النتيجة تآكل الحصار بنسب مختلفة في مجاالت الحياة ، واآلن تكاد ان تكون جل ال               
متوفرة في األسواق غير أن عملية االعمار ما زالت شبه متوقفـة بـسبب رفـض االحـتالل ادخـال                    

فهي ما تزال   ) اإلسمنت والحديد (وإن تغلبت األنفاق على مسألة      ) حصمة وحديد واسمنت  (مستلزماتها من   
  ). الحصمة(لم تتغلب على مشكلة 

إن الظـروف   : ر أم ال ، فاإلجابة الموضـوعية تقـول        اما برنامج حماس وهل تحقق في سنوات الحصا       
حرم حماس من الفرصة الطبيعيـة      ) ..  واقتصادي - ومالي   -سياسي  (الموضوعية المعرقلة من حصار     

لتطبيق برنامجها على الوجه الذي تريد غير أنها تمكنت من تطبيق أجزاء أساسية مـن هـذا البرنـامج                   
اخلي وحياة المواطن والمقاومة وتصحيح االنحراف السياسي والفساد        السيما االجزاء التي تتعلق بالبناء الد     

  . المالي واإلداري ، وإنهاء الفلتان األمني ، وتوفير األمن للمواطن
  

  هل صحيح ان حركة المقاومة اإلسالمية حماس على استعداد لهدنة طويلة مع االحتالل ؟ 
والدولي انسحاب إسرائيل من األراضي التي       طرحت حماس في رؤيتها السياسية على المجتمع العربي          -

 بما فيها القدس ، وحل مشكلة الالجئين واألسرى في مقابل هدنة محـددة بـسنوات                1967احتلتها عام م  
ولكن حماس تعتقد أن إسرائيل دولة تقوم على القوة والتوسع ، وال تبحث عن حلـول عادلـة ،                   : معدودة

وهذا يفسر فشل محمود عباس وفريق المفاوضات في ابـرام          وإنما تسعى إلى استسالم كامل لشروطها ،        
  . تسوية معهم رغم انهم أعطوا إسرائيل ما هو أكثر من الهدنة كالتطبيع والتنسيق األمني

  
  كيف تردون على من يتهم حركة حماس بالتخلي عن المقاومة؟ 

ت للعدوان اإلسرائيلي    حركة حماس حركة مقاومة ، والعالم يعرفها بذلك ، وبسبب خيارها هذا تعرض             -
لقطع الدعم عنها ، وهي في جوهرها حركـة تحـرر وطنـي ،              ) إرهابية  ( ، وصنفتها أمريكا كحركة     

: باعتراف القانون الدولي ، وهي تؤمن بأن الحقوق تنتزع وال توهب وان تجربة المفاوضـات فاشـلة                  
خيرة التي سمتها إسرائيل عـدواناً  وعليه فهي متمسكة بخيار المقاومة ، ولم تغادره رغم قسوة الحرب األ    

على غزة ، والتهدئة القائمة اآلن هي نتاج ظروف موضوعية ، والمقاومـة لـن               ) رصاص مصبوب   ( 
  . تتوقف حتى يزول االحتالل

  
  ما حقيقة االتصاالت مع الواليات المتحدة وهل فعالً لديكم اتصاالت مع مقربين من البيت االبيض ؟
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غير أن ثمة اتصاالت وزيـارات يقـوم بهـا          :  بيننا وبين الواليات المتحدة     ال توجد اتصاالت رسمية    -
مقربون من اإلدارة األمريكية يلتقون الحكومة في غزة ويلتقون قادة حركة حماس في الداخل والخارج ،                
وأحيانا يحملون معهم رسائل من الحكومة إلى اإلدارة األمريكية ، وقد أبلغتنا هذه الشخصيات بوصـول                

  .لرسائل إلى اإلدارة األمريكية هذه ا
وفي الفترة األخيرة التقيت ووفد من الحكومة مع السفير هانبلي الذي اخذ موافقة مسبقة مـن هـيالري                  
كلينتون وزيرة الخارجية األمريكية ، وأحسب أن هذه اللقاءات تعبر عن مركزية حركـة حمـاس فـي                  

ل التيار الغالب في الشعب الفلسطيني ، وهي الفـائزة          المعادلة ، وأنه ال يمكن ألحد أن يتخطاها ألنها تمث         
  . ديمقراطيا باالنتخابات

  
ما هي رسالتكم للرئيس أوباما عشية تراجع إدارته عن العمل على تجميد االستيطان اإلسـرائيلي فـي                 
االراضي الفلسطينية المحتلة وعودة ميتشيل وروس للبحث في سبل المفاوضات المباشرة مع الـسلطة       

  ة الفلسطينية؟الوطني
 حين تحدث أوباما عن التغيير واقترب من العالم اإلسالمي في خطابه في انقرة والقاهرة شعرنا كغيرنا                 -

أن ثمة موقفا سياسيا يتبلور باتجاه إنصاف الفلسطينيين لم نرفع سقف توقعاتنا ولكنا توقعنا تغيراً نسبياً أما                 
ا أمام نتنياهو في مسالة االستيطان ثـم التوقـف عـن            اآلن وبالذات حين توالت تراجعات الرئيس أوبام      

إنه ال تغيير واإلدارة األمريكية أسيرة الماضي وعـاجزة         : المطالبة بتجميد االستيطان لمدة محدودة فنقول     
عن تحقيق العدالة ولعب دور الوسيط النزيه وعلينا ان نبحث في البدائل الـسياسية وفـي تعزيـز دور                   

  .المقاومة
  

 على اعتاب مرحلة جديدة بعد التعنت اإلسرائيلي على مواصلة االستيطان كيف تنظر الى              كما يبدو نحن  
  ذلك ؟وهل هناك امل بمفاوضات ترفع الظلم عن الشعب الفلسطيني ؟

 نعم صحيح نحن أمام مرحلة جديدة من االستيطان المكثف والسريع في تهويد القدس على وجه التحديد                 -
 مستوطنة نصفها يشهد حملـة      186لعموم وبحسب مصادر عبرية هناك      وفي الضفة الغربية على وجه ا     

 وحدة سكنية فـي األسـابيع القليلـة         1700غير مسبوقة من البناء وحركة السالم اآلن تتحدث عن بناء           
القادمة ، وهناك خطط لتهويد ساحة البراق والمس بمسرى نبينا عليه الـصالة والـسالم فـي المـسجد                   

ستيالء على منازل عربية في سلوان وقوانين عنصرية كاإلعالن عن قدسـنا            االقصى المبارك وخطط اال   
  ) القدس عاصمة للشعب اليهودي وليس لدولة إسرائيل (-

هذا الطقس السياسي لالستيطان يضع نهائية بائسة للمفاوضات ويضع الشعب الفلسطيني في مواجه غير              
  . فشل المفاوضات وتحميل إسرائيل المسؤوليةمسبوقة بين خيار االستسالم وخيار المقاومة واإلعالن عن

  
  الى اين ترى األمور تتجه بين واشنطن وتل ابيب ؟

 العالقة بين تل أبيب وواشنطن عالقة استراتيجية وعالقة وظيفية أيضا ، وأمريكا هي الدولة العظمـي                 -
 وبينهمـا معاهـدات     الرئيسة التي تحمى إسرائيل وتمدها بالسالح والمال وبالدعم السياسي والدبلوماسي         

مشتركة وإسرائيل المستفيد األول من المساعدات المالية األمريكية للخارج ، والسياسية فـي أمريكـا ال                
يصنعها الرئيس فحسب بل يصنعها الكونجرس السيما فيما يتعلق بإسـرائيل لـذا فـإن تـأثير اللـوبي                   

تتجه األمور إلى أزمة حقيقة بـين تـل         الصهيوني والمال اليهودي كبير جدا في السياسية األمريكية وال          
  . أبيب وواشنطن بسبب رفض إسرائيلي تجميد االستيطان

واألجدى للعرب هو البحث في آليات ضغط وتأثير على اإلدارة األمريكية وعدم انتظار أزمة عالقة بين                
  .ةواشنطن وتل أبيب ، واحسب ان النظام العربي يملك األوراق الالزمة إذا توفرت له اإلراد
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يبدو ان الرئيس عباس يمر بأزمة ومأزق هل تدعمون اصراره على عدم العودة الى المفاوضات ما لم                 

  توقف إسرائيل استيطانها ؟ وهل هناك امل في العمل مع فتح ؟
 نعم يبدو أن عباس يمر بأزمة والمفاوضات في مأزق وقد عبر هو عن حالة يأس وإحباط حين هـدد                    -

بالذهاب إلي مجلس األمن هذا صحيح ، ونحن نتابع األمـر ولـدينا اسـتعداد               بحل السلطة ، وحين هدد      
لدعمه في العودة بملف المفاوضات الى الشعب وسندعم إعالنه عن فشل المفاوضات ونسنده في مواجهة               
التحديات والتداعيات على هذا اإلعالن أما المفاوضات بعيداً عن خيارات الشعب األخرى ومنها المقاومة              

  .ل خاطئ ولن ندعمه في الخطأ الذي طال سيره فيهفهو عم
إسرائيل لن تتخلى عن االستيطان بالمفاوضات ألن االستيطان عندهم جزء مـن رؤيـة إيديولوجيـة ،                 
االستيطان يتوقف عندما تشتد المقاومة وتصبح تكلفة االستيطان عالية ، ونحن على استعداد للتعاون مـع                

  .يا أمال في النجاحألن لدن: حركة فتح والشراكة معها
  

  ما هي اولويات حماس اليوم ؟ وهل الفرصة مواتية لدفع ملف المصالحة بين حركتي حماس وفتح ؟
 أولويات حماس هي حماية الثوابت الفلسطينية ومحاصرة التنـازالت وعمليـات التفـريط المتوقعـة                -

دة وطنية ببرنامج وثيقـة     ومواجهة االحتالل وتحديات في القدس والبحث عن شراكة وطنية وحكومة وح          
  .الوفاق الوطني تدفع بقضية التحرير وتقرير المصير إلى أول األجندة الوطنية 

  
  ما الذي يعيق المصالحة؟

 المصالحة الداخلية نعم هناك فرصة كبيرة للنجاح ، ألنها ضرورة وطنية وهي فـي مـصلحة فـتح                   -
االول ذاتي يتمثل   : وما يعيق المصالحة أمران   وحماس معا ، وجل القضايا المختلف فيها تمت مناقشتها ،           

في غياب االرادة عند بعض القيادات المستفيدة من حالة االنقسام في رام اهللا والثـاني هـو التـدخالت                   
االمريكية واالسرائيلية ، وقد كشفت وثائق ويكيليكس في تصريحات بعض رموز الـسلطة عـن هـذه                 

  .اكة السياسية واألمنية الزالت غير ناضجة بما فيه الكفايةان قناعة حركة فتح بالشر. التدخالت صراحة
  

  هل صحيح أن هناك داخال وخارجا في حركة حماس وان الخارج هو صاحب القرار ؟
 هذا كالم غير صحيح ، حماس مؤسسة يشارك فيها الخارج والداخل والسجون بحسب اللوائح المنظمة                -

لخارج تكاملية وال تنازع بينهما والجميع شركاء في القرار ،          للمشاركة والقرار ، والعالقة بين الداخل وا      
ومجلس شورى الحركة هو مجلس واحد يضم الجميع والحديث عن الخارج والداخل حديث من يكرهون               

  .حماس او يتحدثون عن امنياتهم ال عن وقائع عملية
  

لى قرارات الحركة والحكومة    هل فعالً انخفضت المساعدات االيرانية ؟ وما مدى تأثير الدعم اإليراني ع           
  في قطاع غزة ؟

 الحكومة في غزة تتلقى مساعدات مالية من أطراف عديدة منها الجمهورية االيرانية وهي مـساعدات                -
غير مشروطة وال عالقة لها بالقرار الفلسطيني وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر لكل الدول الداعمة للحكومة               

  .تضامنة مع الحكومة ومع الشعب في مواجهة الحصارولكل مؤسسات المجتمع المدني الم
  

  كيف تنظرون الى الدور االردني ؟ 
 الدور االردني دور محوري واساسي في دعم صمود الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه الوطنيـة                -

  . وحماية مقدساته
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التهديـدات االسـرائيلية    واالردن هو االقرب الى القدس والى الضفة الغربية وهو البلد االكثر معاناة من              
اننا نقدر ونثمن دور الملك عبد اهللا الثاني والحكومة والشعب االردني ونطمح الى توثيـق            . االستراتيجية  

العالقة بين حركة حماس والحكومة الفلسطينية والحكومة االردنية وندعو الى مواجهة مشتركة لألطمـاع    
  .والتهديدات االسرائيلية

  
  التي طرحها في الكنيست ومع الكونجرس ؟) الوطن البديل -يبرمان ل( ما هو رايكم بخطة 

 االردن لألردنيين وفلسطين للفلسطينيين ، ومشروع الوطن البديل سواء طرحة ليبرمان او غيره ، هو                -
مشروع مرفوض منا ومن كل فلسطيني جملة وتفصيالً ، ولقد قاومنا التهجير والطرد ونحن متجـذرون                

ولن نسمح بمؤامرة الوطن البديل ان تمر ، ولن يهّجر الفلسطيني من ارضه ووطنه              في ارضنا ووطنا ،     
نحن نريد ان نعود الى وطننا وان نعيد الالجئين الى ديارهم وممتلكاتهم ، ومعنـا القـرارات                 .بعد اليوم   

ـ                   ذا الدولية المؤيدة لهذا الحق ، وسنجد من الحكومة االردنية ومن الشعب االردني ما يـدعم موقفنـا ه
  .فلسطين هي وطننا والى ان نلقى اهللا .موقفنا ثابت واستراتيجي وغير قابل للمساومة .وتوجهنا هذا 

  
كيف ترون الوضع في القدس المحتلة بعد ابعاد النائب المقدسي محمد ابو طير والتهديـدات للمـسجد                 

  االقصى المبارك ؟
مد ابو طير ناقوس الخطر على مستوى        وضع القدس خطير بل خطير جداً ، ربما دق إبعاد النائب مح            -

  .تفريغ القدس من االنسان الفلسطيني ومن القيادات الفلسطينية المؤثرة في ثبات الشعب في القدس
واسرائيل تعتزم تقليص الوجود القيادي والشعبي في القدس ، ولديها برامج وخطط لتحقيق اهدافها وهـذا            

 القدس واالستيطان فيها وشراء المنـازل وهـدم البيـوت           التفريغ السكاني ال ينفصل عن عمليات تهويد      
واخوانُـه  .. يدق ناقوس الخطـر   " أبو طير "وحرمان المقدسيين من الحقوق ومصادرة الهويات ، وطرد         
  . النواب المعتصمون في الصليب االحمر يبعثون بالرسائل نفسها

ن المقدسي ودعم صـموده فـي       نحن نطالب بدور أردني فاعل لحماية المقدسات ولحماية حقوق المواط         
كما ان المسجد االقصى المبارك تحت الرعاية األردنية وتحت لواء وزارة األوقاف االردنية التي              .القدس

ترعاه وتعمل على ترميمة وحمايته وللملك عبد اهللا الثاني وحكومته كل التقدير على جهـودهم وسـدهم                 
  .الفراغ الحاصل في القدس المحتلة 

  
  حصار غزة مستمر

هل فعالً هناك تخفيف للحصار من قبل إسرائيل على قطاع غزة ؟كتصدير بعـض المنتجـات وزيـادة                  
  .الكميات 

 الحقيقة التي ال مراء فيها أن إسرائيل ما زالت تحاصر قطاع غزة ، وان حديثها عن تخفيف الحصار                   -
ة قليلـة مـن التـوت       الغرض منها خداع الرأي العام العالمي وسماح إسرائيل بتصدير كمي         : هي أكذوبة 

األرضي أو الزهور إلى أوروبا هو حركة إعالمية وليس حقيقة موضوعية ، وبإمكان إسرائيل أن تمـأل                 
  .اإلعالم صوراً وتصريحاتْ في هذا المجال ولكن الوقائع في الميدان تكذب هذه االدعاءات اإلعالمية

  
وادر الحركة ؟وهل فعالً تـسعى      كيف تنظرون لما يجري في الضفة الغربية لنواب حماس وعناصر وك          

  حركة المقاومة اإلسالمية حماس للسيطرة على الضفة الغربية ؟
 ال ، حماس ال تسعى للسيطرة على الضفة الغربية ، وحماس حين سيطرت على غزة كانت مـضطرة                -

وحماس تدرك أن المصالحة والشراكة الحقيقية هي الطريق الوحيد أمام الـشعب الفلـسطيني              . إلى ذلك 
  .وأمام فتح وحماس 
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غير أن حماس تنظر بقلق بالغ وتشعر بمرارة عميقة العتقال عناصرها ومؤيـديها وتعـذيب وإغـالق                 
مؤسساتها وجمعياتها ، وتشعر ان ثمة اجراءات استئصاليه تجري ضدها في الضفة وغزة وهذا األمـر                

سلطة بمراجعة ملف العالقـة     يضعف النسيج الوطني ، ويفتك بالنسيج االجتماعي لذا ندعو األخوة في ال           
مع حماس واإلفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وعن المعتقالت وبالذات المضربين عن الطعام ممن              

  .معهم حكّم قضائي باإلفراج عنهم
  

  رهان حماس
ما هو األفق والرؤية المستقبلية لحماس ؟ وعلى ماذا تراهن حماس للخروج من هذا الحصار المفروض                

  لى قطاع غزة منذ سنوات ؟ عليها وع
 حماس تراهن في الخروج من الحصار المضروب على القطاع على قوة صمود الشعب والتفافه حول                -

الحركة أوال ، وهو األمر الذي تشهد به عالقة المواطن بالحكومة ، ويشهد به حشد االنطالقة األخيـر ،                   
  . وخسارة األعداء لرهانهم على ثورة الشعب ضد حماس

ن ثانيا على تآكل الحصار من داخله ألنه غير شرعي وغير أخالقي ولم يحقق أهدافه ، وتـراهن                  وتراه
ثالثاً على حركة التضامن العربي واإلسالمي الدولي مع غزة وهو أمر تجاوز التوقعات وحقق مكاسـب                
كبيرة على المستوى الحصار وعلى المستوى السياسي أيضا ، ونزع الـشرعية عـن الحـصار وعـن                  

  .حتاللاال
  

  بإسرائيللن نعترف 
هل ممكن االعتراف بشروط الرباعية الدولية واالعتراف بإسرائيل او االنخراط فـي مفاوضـات غيـر              

  مباشرة ؟ 
إسرائيل اغتصبت أرضنا وهجرت شعبنا ، ومازالت تمارس العـدوان          ..  ال يمكن االعتراف بإسرائيل    -

 بشروط الرباعية الدولية ألنها شروط ظالمة تنـصر         علينا وتحرمنا حقوقنا ، ولن نعترف بها ، ولن نقبل         
الجالد وتعاقب الضحية وشعبنا يجمع على رفضها ، والفريق الذي اعترف بإسرائيل وبشروط الرباعيـة               

  .لم يحقق شيئا للوطن
  

كيف تقّيمون عالقتكم بمصر ؟ وهل انتهى التعامل مع حماس كملف امني يديره األمـن والمخـابرات                 
  لخارجية ؟المصرية وليس ا

 مازال ملف حماس بيد المخابرات المصرية ، وليس بيد وزارة الخارجية رغـم فـوز حمـاس فـي                    -
االنتخابات وتشكيلها الحكومة وقيادتها للبرلمان الفلسطيني ، وهذا األمر شأن مصري داخلي ، والعالقـة               

مصالحة ، ومـع ذلـك      مع مصر حسنة وان كانت في هذه األيام فاترة بسبب أزمة التوقيع على ورقة ال              
فنحن نبحث دائما في آليات تطوير هذه العالقة ، وفي آليات للخروج من أزمـة التوقيـع علـى ورقـة                     

  .المصالحة ، ندرك أن مصر هي سند مهم وكبير لفلسطين ولألمة العربية
  اين وصلت االتصاالت مع الفصائل والحركات الفلسطينية لتوسيع الحكومة في قطاع غزة ؟

سيع الحكومة فهو ينبع من تقدير موضوعي للظرف الحالي الذي يقتضي العمل الجاد إلشراك               قرار تو  -
الفصائل الفلسطينية والمستقلين في تحمل أعباء المرحلة الراهنة بعد ان ذهبت المفاوضات فـي طريـق                

ـ        رائيل الفشل ، ودخلت القضية الفلسطينية في مأزق بانحياز اإلدارة األمريكية وتخليها عـن مطالبـة إس
  . بتجميد االستيطان ، إضافة إلى حالة الحصار والتصعيد العسكري اإلسرائيلي ضد غزة 

إن حماس تؤمن بالشراكة الوطنية والتواصل مع القوى الفلسطينية الحية للشراكة في حمل الهم الوطني ،                
كلنا حكومـة   وقد عرضنا على الفصائل المشاركة في الحكومة العاشرة ولم تشارك ألسباب تخصها ثم ش             
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الوحدة الوطنية من الجميع ثم ها نحن نكرر موقفنا لتشكيل حكومة ائتالف وطني وفي ظننا ان ذلك هدفّ                  
  .يمهد للمصالحة الفلسطينية 

  
ماذا تقول للشعب الفلسطيني الـذي      .. دخلنا عاًما هجريا جديدا ونحن على اعتاب العام الميالدي الجديد         

  االردنية ؟" الدستور"لعربية واإلسالمية عبر صحيفة انتخبكم ؟ وماذا تقول لألمتين ا
أشكر صحيفة الدستور على هذا اللقاء الجيد والمفيد ، واتمنى لها وللعاملين بها التوفيق ، ونهنئ األمتين                 -

العربية واإلسالمية بالعام الهجري الجديد ، جعله اهللا عام عزةْ ونصْر واستقرار ، وأدعوهم ألن يكـون                 
إن النصر قادّم وإن الفرج     : و عام القدس وعام الثوابت الفلسطينية ، وأقول للشعب الفلسطيني         هذا العام ه  

مع الصبر وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ولن يغلب عسّر يسرين ، وإن المصالحة الفلـسطينية                   
  . قضية وطنية استراتيجية يجدر أن يعمَل من أجلها كل وطني ومسلم

  30/12/2010الدستور، عمان، 
  

   الفلسطينية تعتزم تقديم مشروع قرار لمجلس االمن لالعتراف بالدولةسلطةال: عريقات .2
اكد الدكتور صائب عريقات رئيس :  وليد عوض- رام اهللا 30/12/2010 القدس العربي، لندن، ذكرت

الدولي  بان الجانب الفلسطيني سيقدم مشروع قرار لمجلس االمن األربعاءطاقم المفاوضات الفلسطيني 
مطلع العام القادم يطالبه باالعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود االراضي الفلسطينية المحتلة عام 

1967.  
واوضح عريقات بان مشروع القرار حول االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة سيعرض على مجلس 

ن خلفا للواليات المتحدة األمن في غضون االيام القادمة وعقب تسلم البوسنة لرئاسة مجلس األم
وطالب عريقات دول العالم .  ال تعمل واشنطن على عرقلة المشروعأن، معربا عن امله األمريكية

باالعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعا دوال باسمها من بينها كوريا واليابان ونيوزيلندا واستراليا لالعتراف 
 على مواصلة االستيطان رغم مطالبتها من قبل  التي تصرإسرائيلبالدولة رغم فشل المفاوضات مع 

  .المجتمع الدولي بوقفه
واشار إلى ان الحكومة اإلسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لم تعش حالة من العزلة كالتي تمر بها هذه 
األيام بفعل الجهود الدبلوماسية الفلسطينية والتشاور والتنسيق مع الدول العربية، مشددا على أهمية 

تعاون المستمر والتشاور مع األردن ومصر وسوريا في القضايا اإلستراتجية المشتركة، مثنيا على ال
قرارات كل من اسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة العتماد أوراق السفراء الفلسطينيين ورفع مستوى 

  .التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني لديها، الن ذلك انجاز ليس شكلي
 الوطني في األمنخالل أمسية نظمها مكتب اإلعالم والعالقات العامة بقيادة قوات جاءت اقوال عريقات 

  .موقع الكتيبة الخاصة الثانية في منطقة النويعمة بأريحا الليلة قبل الماضية
نأمل أال تعمل الواليات المتحدة "قال  أن عريقات رام اهللا من 30/12/2010الخليج، الشارقة، وأضافت 

لتجنيب غزة " حماس"وكشف عريقات عن اتصاالت جديدة أجراها عباس مع  "وععلى عرقلة المشر
  .عدواناً جديداً 

  
   مليون يورو31فياض وممثل االتحاد األوروبي يوقعان اتفاقية لدعم موازنة السلطة بقيمة  .3

سالم فياض، وممثل االتحاد األوروبي كريستيان بيرغـر، فـي مقـر            .  وقع رئيس الوزراء د    : رام اهللا 
 مليون يـورو، لـدعم الـسلطة        31لس الوزراء برام اهللا، اليوم األربعاء، اتفاقية تمويل جديدة بقيمة           مج

  .الوطنية في بناء مؤسساتها
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فياض خالل مراسم توقيع االتفاقية، إنها جاءت لدعم قدرات السلطة الوطنية، خاصـة فـي               . وأوضح د 
  .جتماعيةقطاعات القضاء، واألمن، واإلدارة المالية، والتنمية اال

وأوضح أن توقيت االتفاقية ذات أهمية خاصة، ألنه يدعم قطاعات تساهم في بنـاء مؤسـسات الدولـة،                  
  .'نعول على هذا الدعم الهام في إطار دعم جهود السلطة الوطنية إلقامة الدولة المستقلة': وقال

لـسلطة الوطنيـة منـذ    وتقدم فياض من خالل بيرغر بالشكر لالتحاد األوروبي، على ما قدمه من دعم ل           
 حتى اليوم بلغ المعدل السنوي      2008 مليار يورو، ومنذ عام      4.7نشأتها في المجال االقتصادي الذي بلغ       

 مليون يورو، والدعم شمل كافة القطاعات، وخاصـة دعـم الموازنـة             500لما قدمه االتحاد األوروبي     
  .الخاصة للسلطة الوطنية

دمه االتحاد األوروبي وما زال يقدمه للسلطة الوطنية، في إطـار           وثمن الدعم السياسي والمعنوي الذي ق     
  .السعي إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي، وتمكين شعبنا من إقامة دولته المستقلة

 120وحول عجز ميزانية السلطة الوطنية هذا العام، أوضح أنه مع نهاية العام سيكون هناك عجز بقيمة                 
السلطة الوطنية صعوبات ونقصا في مجـال المـساعدات حـوالي           مليون دوالر، والعجز سبب لميزانية      

  .، معربا عن أمله أن تحصل السلطة على ما وعدت به من مساعدات قبل نهاية العام10%
  29/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  "على فيسبوك"الفلسطينيون يريدون أكثر من مجرد دولة : فياض .4

 ان الفلـسطينيين    األربعاءقال سالم فياض رئيس الوزراء الفلسطيني يوم        : س هاميلتون دوجال -رام اهللا   
دولة علـى   "يتوقعون اعترافا أوسع نطاقا بدولتهم خالل العام القادم وهو ما سوف يعني أكثر من مجرد                

  .كما تكهن وزير اسرائيلي" فيسبوك
ين في اقامة دولة على كل أراضي وأضاف فياض ان اعتراف الكثير من الدول سيحفظ حق الفلسطيني

  .1967الضفة الغربية وقطاع غزة التي احتلتها اسرائيل مع القدس الشرقية في حرب عام 
وأضاف ان .  عاما من جهود السالم فشلت في منح الفلسطينيين هذا الحق17وقال فياض للصحفيين ان 

لتين ال يمكن أن يعول عليه في ظل االلتزام المعلن من جانب االئتالف الحالي في اسرائيل بحل الدو
وقال فياض ان   .وقال فياض ان من المهم للغاية أن يتم تحديد ذلك .التآكل الذي يحدث على االرض

وأحجم رئيس الوزراء الفلسطيني عن التعليق على تقارير بشأن اي  .الفلسطينيين يرحبون بهذه التطورات
لكنه قال ان هناك اداركا دوليا متزايدا بأنه حان . تىالدول التي تبحث االعتراف بدولة فلسطينية وم

 .ورفض فياض تصريحات ايالون . وأن تؤتي العملية السياسية ثمارهااإلسرائيليالوقت النهاء االحتالل 
وقال ان الفلسطينيين ال يسعون بكل تأكيد الى دولة على فيسبوك أو الى ما أطلق عليه هو دولة ميكي 

واضاف  .ئال اذا كان االمر ليس له أهمية لماذا يزعج ايالون نفسه بالتعليق عليهوتساءل فياض قا. ماوس
فياض انه يعتقد ان االعتراف الدولي بحق الفلسطينيين في العيش كشعب حر على االراضي التي احتلت 

  .األهمية أمر بالغ -أي الحق في وطن- 1967عام 
  30/12/2010، وكالة رويترز لألنباء

  
  و العرب إلعادة إعمار غزةحماد يدعفتحي  .5

طالب وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة فتحـي حمـاد الـدول العربيـة               : وائل بنات  - غزة
  .واإلسالمية بالتحرك العاجل إلعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته آلة الحرب اإلسرائيلية قبل عامين

   غزة قصفه الطيران اإلسرائيلي أثناء الحرب       وقال حماد خالل افتتاح أول مركز للشرطة في وسط قطاع         
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ال نريد دوالرات أميركا وأوروبا بل نريد دوالرات ودنانير ودراهم العرب من أجـل بنـاء                "قبل عامين   
  ".غزة أرض العزة التي تشكل رأس الحربة في الصراع مع العدو الصهيوني

 30/12/2010الوطن أون الين، السعودية، 
  

  دود الفصائل الفلسطينية على عرض االنضمام لحكومة غزةننتظر ر: خليل الحية .6
أعلنت حركة المقاومة اإلسالمية حماس التي تسيطر على قطاع غزة األربعاء أنها تنتظر ردود : غزة

  .الفصائل الفلسطينية على عرضها لالنضمام لحكومتها المقالة في القطاع
ن عقب اجتماعه مع رئيس الحكومة المقالة وقال خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحماس، للصحفيي

إسماعيل هنية في غزة، إن حركته عرضت أمر المشاركة في حكومته على كافة الفصائل وتنتظر الردود 
  .منها

إيمانا بضرورة الشراكة السياسية وأن الوطن للجميع، ونحن نمد أيدينا "وأضاف إن هذه الخطوة تأتي 
وأعرب الحية عن أمل حركته في  ".رة شؤون الشعب الفلسطينيللجميع للعمل في هذه الحكومة إلدا

  .استالم ردود إيجابية من الفصائل حتى تكون جزءا من الحكومة في غزة
  30/12/2010القدس العربي، لندن، 

  
  "إسرائيل"الجامعة العربية تتجاهل دعوة حماس للتحرك ضد : "العرب"مصادر فلسطينية لـ  .7

صادر فلسطينية مقربة لحركة حماس عن أن رئيس وزراء الحكومة كشفت م:  أحمد علي-القاهرة 
الفلسطينية المقالة، إسماعيل هنية، بعث برسالة إلى األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى 

  .يطلب فيها تقديم شكوى في مجلس األمن ضد إسرائيل بسبب العدوان المستمر ضد قطاع غزة
ن الهدف من الرسالة هو حشد تحرك عربي في مواجهة التحرك أ» العرب«وأوضحت المصادر لـ 

الدبلوماسي اإلسرائيلي في األمم المتحدة، واتهامها لحماس بالمسؤولية عن إطالق الصواريخ على المدن 
  .اإلسرائيلية القريبة من القطاع

ابة تعني االعتراف غير أن المصدر توقع أال تستجيب الجامعة العربية للرسالة بهذه الطريقة؛ ألن االستج
بالوضع االنفصالي لغزة، وهو ما يخالف تماما الثوابت العربية باعتبار أن السلطة الفلسطينية ومنظمة 
التحرير برئاسة أبومازن هي القيادة الشرعية الوحيدة للشعب الفلسطيني، وأن قطاع غزة هو جزء ال 

بك التحركات العربية الرامية لتوسيع يتجزأ من األرض الفلسطينية المحتلة، بل إن هذا المنطق ير
  .االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية

غير أن المصدر لم يستبعد أن تعمل الجامعة العربية على تحريك عمل عربي موازٍ تكون السلطة 
الفلسطينية طرفا رئيسيا فيه لتوفير حماية سياسية للقطاع في مواجهة االعتداءات اإلسرائيلية، والذي 

 تحرك دبلوماسي استباقي من الدولة العبرية يدين الطرف الفلسطيني ممثال في حماس باعتبارها يصاحبه
  .المسيطرة على القطاع، رغم أنها أكدت حرصها على التهدئة مع إسرائيل

، ورفضا »االستقاللية للقطاع«وانتقد المصدر في هذا الصدد هذه الرسالة؛ ألنها تشكل شكال من أشكال 
ة التحرير وتمثيلها السياسي العام للشعب الفلسطيني، كما أنها تتجاهل أيضا التمثيل لمؤسسات منظم

  . الدبلوماسي لفلسطين في األمم المتحدة–السياسي 
كما انتقد في الوقت ذاته السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وممثلية فلسطين في األمم المتحدة؛ ألنها 

عدم تقديم شكوى رسمية لمجلس األمن ضد األعمال اإلسرائيلية تتجاهل ما يحدث يوميا ضد قطاع غزة ب
العدوانية، خاصة أن هناك عددا من الشهداء سقط جراء تلك السياسة الحربية، إلى التهديدات التي يطلقها 

واعتبر المصدر الذي ال ينتمي إلى حماس ولكنه مقرب منها إلى أن موقف . قادة الجيش اإلسرائيلي
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الف لما أعلنه رئيس السلطة محمود عباس من أن أي عدوان على قطاع غزة سيشكل ممثلية فلسطين مخ
  .ضربة لعملية السالم، لكن ممثلية فلسطين لم تترجم هذا الكالم إلى فعل عملي في مجلس األمن الدولي

وأشار المصدر إلى أن إسرائيل هي من بادر بتقديم شكوى ضد إطالق القذائف من قطاع غزة، بينما 
ت بعثة فلسطين ذلك األمر، مطالبا الطرفين الفلسطينيين المتناحرين أن يترفعا عن هذه الصغائر في تجاهل

  .مواجهة التهديد اإلسرائيلي
  30/12/2010العرب،الدوحة، 

  
  استعداد عربي لدعم القضية الفلسطينية: بحر .8

 ومؤسـسات وهيئـات     قال النائب األول للمجلس التشريعي أحمد بحر، أمس، إن قيادات         : )آي.بي  .يو  (
وشخصيات عربية وإسالمية أبدت استعدادها لمضاعفة الجهود لدعم القضية الفلسطينية ماديـاً ومعنويـاً              

وقال خالل مؤتمر صحافي عرض فيه نتائج جولة وفد المجلس للعديـد مـن              . وسياسياً وإعالمياً وتقنياً    
اريع نوعيـة لـدعم صـمود الـشعب         الدول العربية واإلسالمية إن مؤسسات وهيئات ستقوم بتنفيذ مش        

أن الوفد نجح في تحقيق هدفه السياسي بترسـيخ الـشرعية الـسياسية للمجلـس               “وأضاف  . الفلسطيني  
  .” التشريعي لدى المستوى البرلماني والحكومي والحزبي والمؤسساتي والشعبي

اإلسـالمية أكـدوا    ولفت إلى أن علماء وإعالميين وسياسيين ورجال أعمال وخبراء من الدول العربية و            
  . على دعم مطالب الشعب الفلسطيني من أجل فك الحصار وإعادة اإلعمار 

  
  30/12/2010الخليج، الشارقة، 

  
  بسبب مخالفات سلوكية وأخالقية" فدا"اعتقال عناصر : داخلية غزة .9

باب نفت وزارة الداخلية واألمن الوطني في غزة، أن يكون اعتقال عناصر من حزب االتحاد الش: غزة
  .كان على خلفية سياسية" فدا"الديمقراطي 
قد اتهم في بيان صادر عنه الحكومة الفلسطينية في غزة باعتقال عدد من عناصره، " فدا"وكان حزب 

إن اعتقالها أعضاء يتبعون : "نسخة منه" قدس برس"وقالت الوزارة في بيان مكتوب وصل  .وتعذيبهم
  ".، كان بسبب مخالفات سلوكية وأخالقية ضبطوا عليها)29/12(مساء اليوم األربعاء " فدا"لتنظيم 
إن جهاز المباحث العامة للشرطة الفلسطينية تمكن من إلقاء القبض على مجموعة من الشبان : "وأضافت

وأكدت وزارة  ".المحسوبين على حزب فدا في إحدى مناطق قطاع غزة بسبب مخالفات أخالقية ارتكبوها
 مواطن فلسطيني فوق القانون، موضحة أن القانون سيطبق على الجميع، على الداخلية أنه ال يوجد أي

  .حد تعبيرها
  29/12/2010، قدس برس

  
   في إضعاف فتح وسأعود إلى رام اهللا للمثول أمام لجنة تحقيقلن أكون طرفاً: دحالن .10

ح أعلن في أول رد فعل له على استبعاده عن مفوضية اإلعالم في حركة فت: صالح جمعة - القاهرة
محمد دحالن، عضو اللجنة المركزية، أنه سيتوجه إلى رام اهللا خالل اليومين القادمين للمثول أمام لجنة 

لإلجابة على كل أسئلتها، الفتا إلى ) أبو مازن(التحقيق التي شكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
  .»األزمة المفتعلة«تحفظه على مسار وطبيعة ما وصفه بـ

 في بيان صحافي احتفاظه بحق الحديث عن كافة المالبسات والتفاصيل بعد انتهاء اللجنة من وأكد دحالن
وقال دحالن في تصريح له أمس إنه لم يبلغ حتى اآلن بقرار اللجنة المركزية الذي أعلن عنه . التحقيق

كية تؤكد رغم أن األصول الحر«أول من أمس في بيان صادر عن الحركة، معلقا على األمر بقوله إنه 
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يفترض أن يبلغني أمين سر اللجنة .. على ضرورة أال تناقش األمور الداخلية في وسائل اإلعالم
  .»المركزية بما تم، إال أن ذلك لم يحدث

وأضاف دحالن أن محاولة البعض إثارة الفتنة داخل فتح في هذا التوقيت ومنذ شهرين وكأنها أزمة 
ة مع حكومة إسرائيل، يؤكد أن بعض العابثين ال يروق لهم أن سياسية في ظل االنقسام، وفى ظل األزم

  .تنهض فتح لمواجهة التحديات القائمة
ال أريد أن أكون طرفا في إضعاف فتح وسأتحمل المسؤولية الحركية وأراعي الظرف االستثنائي «وقال 

محاوالت البعض إثارة والمعاناة التي يعانيها أبناء الحركة في غزة جراء االنقسام وسأفوت الفرصة على 
  .»هذه األزمة المفتعلة للتهرب من حالة الفشل العام التي أنأى بنفسي عنها

رغم أن الرئيس عباس شكل لجنة متابعة واستماع منذ فترة وقمت بالرد على جميع «وأضاف دحالن 
 فقام بتحويل هذه أسئلة اللجنة وذهبت اللجنة بإجاباتي إلى الرئيس فإن نتائج تحقيق هذه اللجنة لم تعجبه

أعرف الظروف المحيطة باللجنة المركزية، فسألتزم بالحضور «وتابع القول . »اللجنة إلى لجنة للتحقيق
  .»أمام اللجنة واإلجابة على كل األسئلة على الرغم من تحفظي على طبيعة ومسار هذه األزمة المفتعلة

ذا يأتي في سياق التنكيل بحركة فتح ه: وحول اتهامه بتكديس سالح في الضفة الغربية قال دحالن
فأنا ال أملك إال حراسة محدودة ومسلحة بأسلحة خفيفة وسحبت هذه «وإشاعة األكاذيب المفضوحة 

يجب أال تبنى السياسات على النميمة في ظل تحديات «وأضاف . »الحراسة قبل بدء عمل لجنة االستماع
  .»لنظام الفلسطينيقاسية وانسداد أفق وانقسام أرادته حماس إلضعاف ا

  30/12/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

  فتح ستعتمد إستراتيجية جديدة في العالقة مع حماس: األحمد .11
 أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مسؤول ملف الحوار مع حركة حماس النائب عزام :بيت لحم

 خاللها التعامل مع موضوع األحمد ان األيام القادمة ستكون شاهدة على الطريقة الجديدة التي سيتم
إن حركة فتح لن تخضع البتزاز حماس التي تثبت يوما بعد يوم أنها ليست معنية : "االنقسام، قائال

، مضيفا أن حماس أضحت تتخذ الدين وفلسطين ذريعة "بالمصالحة وال حتى بالمصلحة العليا لفلسطين
  .للتغطية على أعمالها

أن حركة حماس ما زالت تختلق الحجج "اإلذاعية، " معا"بار شبكة وأوضح األحمد خالل حديثه لنشرة أخ
والمبررات الواهية للتهرب من المصالحة والتي كان آخرها إفشال اللقاء القادم الذي كان من المزمع 

انهم اختلقوا قضية إضراب بعض المعتقلين، لتكريس االنقسام الذي ال "، مضيفا "عقده نهاية الشهر الحالي
 وأخيرا اال مصلحة إسرائيل وكل القوى التي ال تريد للشعب الفلسطيني أن ترى دولته النور يخدم أوال

  ".إلى جانب الدول األخرى في العالم
والمواقف التي تتخذها حماس تدلل على أنها ال % 100أن االنقسام هو صناعة إسرائيلية "وأكد األحمد 

  ".تريد دولة فلسطينية مستقلة
 حركته ستضطر الستخدام إستراتيجية وأسلوب جديد مع حركة حماس وستعلن عنه وشدد األحمد على ان

في الوقت المناسب، وأن هذه القضية أصبحت هما وطنيا وقضية سياسة راسخة ستسهم في إنهاء 
  .االنقسام

وحول سؤاله عن السبب الذي يعتقد انه حال دون توقيع الورقة المصرية وعقد االجتماع األخير، يبن 
أن حركة حماس بتكوينها ال تريد إنهاء االنقسام، سواء من منطلق ذاتي كحركة تابعة لإلخوان "د األحم

  ".المسلمين أو من منطلق القوى االقليمية التي ترتبط بها حماس
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ولم يؤكد او يستبعد األحمد أن تكون هناك قرارات حول هذا الموضوع في اجتماع اللجنة المركزية 
اجتماع اعتيادي سيتطرق للمصالحة، وسيناقش األمور بناء على ما يحدث على لحركة فتح، مؤكدا انه 

  .ارض الواقع
إن الوقت قد حان للعمل على حماية المشروع الوطني الفلسطيني والمصلحة : "وختم األحمد حديثه بالقول

أن "، مبينا "الفلسطينية العليا التي باتت مهددة تحت وطأة تصاعد سياسات االحتالل، واستمرار االنقسام
  ".العمل القادم سيكون لحشد الطاقات اقليميا ودوليا لمجابهة انسداد عملية السالم

  29/12/2010وكالة معا اإلخبارية، 
  

   مستعدة للشراكة في حكومة مقاومة ال عالقة لها بأوسلو"الجهاد": النخالة .12
» الحياة«زياد النخالة لـ » سالميالجهاد اإل«قال نائب األمين العام لحركة :  جيهان الحسيني–القاهرة 

في حالة واحدة فقط هي أن تكون هذه » حماس«إن الحركة يمكنها المشاركة في حكومة تشكلها حركة 
  .الحكومة حكومة مقاومة

في إشارة الى اتفاق (لن نشارك في الحكومة الحالية ألنها قائمة وفقاً لرؤية سياسية واضحة «: وأوضح
جزءاً «، مشدداً على رفض حركته أن تكون »ذا السياق، فنحن غير منتخبينونحن خارج ه) ... أوسلو

من الحكومة الحالية، على رغم تأييدنا ودعمنا لحماس نظراً لموقفها السياسي الرافض للتسوية ولتمسكها 
في حال أعلنت حماس إلغاءها اتفاق «ولفت إلى أنه . »بالمقاومة، فنحن ال نقبل أن نكون مجرد موظفين

لو وكل ما ترتب عليه وكل ما هو مرتبط به، وكذلك ألغت المجلس التشريعي الذي هو نتاج التفاق أوس
  .»أوسلو، حينئذ فقط نعلن عن حكومة مقاومة نشارك فيها
غير «، واصفاً إياها بأنها سلطة »بل هناك وهم«ورأى النخالة أنه ال توجد سلطة حقيقية في رام اهللا 

. »هل هذا هو المشروع الوطني الفلسطيني الذي يريده الفلسطينيون؟ «:، وتساءل باستنكار»محترمة
، مشيراً إلى »قطعاً سلطة رام اهللا ال تمثل حقيقة الشعب الفلسطيني، ال معنوياً وال تاريخياً«: وأجاب

  .تاريخ الشعب الفلسطيني النضالي وما قدمه من شهداء وتضحيات
تيار حي يحافظ ... س، خلقت تياراً آخر في المنطقة غزة في وضعها الحالي، وبوجود حما«ورأى أن 

بفضل ذلك ال يوجد إجماع «: ، مضيفاً»على القضية الفلسطينية حية وقائمة على السطح وفي العمق
غزة تمثل حالة المقاومة بل عنوانها ورمز شعب فلسطيني «: وزاد. »فلسطيني أو عربي على التسوية

  .»مقاوم
  30/12/2010الحياة، لندن، 

  
  يجب أخذ تهديدات االحتالل بتجديد العدوان على غزة على محمل الجد: ملوح .13

أكد نائب األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحيم ملوح أن االحتالل الصهيوني : رام اهللا
م لم يتوقف يوماً عن عدوانه على الشعب الفلسطيني، وأنه مستمر في ذلك، وعليه تحمل المسؤولية أما

  .المجتمع الدولي نتيجة جرائمه المتكررة بحق الشعب الفلسطيني
نسخة عنه، بمناسبة الذكرى الثانية للحرب على " قدس برس"وشدد ملوح في تصريح مكتوب وصل 

االحتالل عموماً وحكومته اليمنية المتطرفة تحديداً، ال تؤمن وال تسعى ألية تسويات "قطاع غزة أن 
 إلى جانب طبيعتها العدوانية واإلجرامية التهرب من أي ضغوطات دولية سياسية، فهي تحاول أيضا

". تنهي االحتالل وتسلم بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والتي أقرتها كافة قرارات الشرعية الدولية
  .حسب تعبيره

ائماً على محمل ونّبه ملوح إلى أن هذا االحتالل ال يتوقع منه إال العدوان، لذا علينا أن نأخذ تهديداته د
الذي أثبت وعلى مدى عقود طويلة أنه "، منوها بثبات الشعب الفلسطيني، ".الجد والتعاطي معها بجدية
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قادر دائماً على الصمود والمقاومة، وأن مقاومته وانتفاضته هي فعل موجود في بنية هذا الشعب، وأن 
اً ومشروعاً، فالمعادلة تقول أنه طالما وجود االحتالل وممارساته اليومية يجعل من مقاومته أمرا شرعي

هناك احتالل وعدوان فالنتيجة حتماً ستكون المقاومة والتي قد تأخذ أشكاال ومستويات وصوراً وحاالت 
  .حسب قوله". مختلفة

االعتقاالت المتكررة، والتضييق على الحريات العامة سواء كانت في "وعبر ملوح عن إدانته الشديدة لـ
إشاعة أجواء الديمقراطية واحترام الحريات العامة، دفاعاً عن حق اإلنسان "، مطالباً بـ"الضفة أو غزة

  .الفلسطيني ومن أجل تعزيز صموده في مواجهة االحتالل وممارساته، وفق تعبيره
  29/12/2010قدس برس، 

  
  تعلن التهدئة رسمياً" شهداء األقصى" .14

التهدئة رسمياً من جانب ” فتح“الجناح المسلح لحركة ، ”كتائب شهداء األقصى“أعلنت :  وكاالت– االتحاد
  .واحد، اإلسرائيلي، تجنباً إلعطاء االحتالل الذرائع لشن حرب جديدة على القطاع

في إطار حرص الكتائب على المصلحة “وقال القيادي فيها إيهاب مقداد خالل تصريح صحفي في غزة 
سرائيلي لتفادي انجرار شعبنا لحرب جديدة وسيكون العامة، قررت رسمياً إعالن التهدئة مع الجانب اإل

  .”الرد على جرائم االحتالل في الوقت والمكان المناسبين
  30/12/2010االتحاد، أبو ظبي، 

  
   تهاجم جنوداً إسرائيليين شمال قطاع غزة"كتائب أبو علي مصطفى" .15

حرير فلسطين، مسؤوليتها ، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لت"كتائب أبو علي مصطفى"أعلنت : غزة
إطالق مقاتليها، ظهر األربعاء، النار على جنود االحتالل، وذلك خالل قيامهم بأعمال صيانة قرب 

  ).شمال قطاع غزة(النصب التذكاري، إلى الشمال من بيت حانون 
  29/12/2010قدس برس، 

  
   تقصف قوة إسرائيلية بقذيفتي هاون"ألوية الناصر صالح الدين" .16

عن قصف تجمع للجيبات  وية الناصر صالح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة مسؤوليتهاأعلنت أل
العسكرية اإلسرائيلية المتوغلة في محيط المقبرة الشرقية شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة، بقذيفتي 

  .  ملم100هاون من عيار 
  29/12/2010موقع فلسطين أون الين، 

  
  "الثوري" والحسم فيه سيكون في "المركزية" ال يزال بيد ندحالتجميد : عينزياد أبو  .17

زياد أبو عين عن أمله " فتح"أعرب عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني : رام اهللا
في المعلومات التي لديها عن " فتح"في أن تمر عملية التحقيق التي باشرتها اللجنة المركزية لحركة 

دون أن تترك آثارا سياسية على مسار الحركة ومواقفها السياسية في الداخل النائب محمد دحالن 
  .الفلسطيني والخارج

أن قرار تجميد عضوية النائب محمد دحالن في " قدس برس"وأكد أبو عين في تصريحات خاصة لـ
د القضية المتصلة بتجميد هضوية النائب محم: "اللجنة المركزية للحركة إجراء تنظيمي بحت، وقال

دحالن في اللجنة المركزية للحركة ال يزال حتى اآلن في إطار اللجنة المركزية للحركة، هناك تقارير 
وصلت اللجنة تضم معلومات حول سوء التصرف من قبل النائب دحالن، هذه المعلومات يتم البحث فيها 

سيحسم األمر فيها، من طرف لجنة للتحقيق، ستقدم نتائج عملها إلى اجتماعات المجلس الثوري، الذي 
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وهو مجلس ال يقبل الظلم ألحد من عناصر الحركة، لكن إذا ثبتت اإلدانة فستتم محاسبة المعني وفق 
  ".األطر اللوائح التنظيمية للحركة، ألننا ملتزمون بالحركة وال نقدس األشخاص

نحن نتمنى أن : "قالداخليا وخارجيا، و" فتح"وقلل أبو عين من تداعيات هذه التحقيقات على مسار حركة 
تكون أزمة عابرة وليست لها أي تداعيات ال في الداخل وال في الخارج، ولكن بكل فخر واعتزاز نشعر 

بهذه االجراءات، ونعتقد أنها الحركة الوحيدة التي تقوم بمحاسبة ومتابعة قياداتها " فتح"نحن في حركة 
إجراء سيعطيها مصداقية أكبر لدى الرأي العام وعناصرها، وهذا يدلل على احترامها للديمقراطية، وهو 

  ".الفلسطيني، بأنها حركة بادرت بمحاسبة مسؤوليها
وقد تم انتخابه في المؤتمر السادس " فتح"محمد دحالن عرفناه صديقا ومناضال داخل حركة : "وأضاف

وعة من للحركة، ونحن ال نمس الرجل وال تاريخه النضالي وال حضوره السياسي، ولكن هناك مجم
المعلومات لدى اللجنة المركزية تقوم لجنة بالتحقيق فيها، وسيتم عرض نتائج التحقيق على المجلس 

  .     ، على حد"الثوري ليحسم األمر فيها
  29/12/2010قدس برس، 

  
   عباس ودحالنأنصاراندالع حرب الكترونية بين  .18

المركزية لحركة فتح تجميد عضوية  ساعة على قرار اللجنة 12بعد اقل من :  وليد عوض-رام اهللا 
محمد دحالن فيها وتنحيته عن مفوضية الثقافة واالعالم بالحركة بتهمة تطاوله وتحريضه على الرئيس 
محمود عباس والسعي لتشكيل تكتالت داخل الحركة هاجم قراصنة موقع الرئيس الفلسطيني على 

  . تدشين الحرب االلكترونية بينهماونشروا صورا تمجد دحالن، وذلك في اشارة الى' الفيسبوك'
تعرض في تمام الساعة الواحدة من ' الفيسبوك'واكدت مصادر فلسطينية بان الموقع الخاص لعباس على 

على الصفحة وعلى صورة الرئيس باالضافة الى كلمة ' X'فجر االربعاء للقرصنة حيث تم وضع إشارة 
  .مغلق باللون األحمر

جد دحالن الذي يعتبر من القادة البارزين في حركة فتح من قطاع غزة، وقام القراصنة بنشر صور تم
وذلك في اشارة الى انتقال المعركة بين الرجلين من لجنة التحقيق التي تواصل عملها الى المواجهة عبر 

وفي ظل خروج االزمة بين عباس ودحالن الى االعالم بشكل رسمي من خالل اعالن اللجنة . 'الفيسبوك'
  .ة لفتح بانها قررت تجميد عضويتهالمركزي

االخبارية الفلسطينية على موقعها على شبكة االنترنت ان ' سما'اظهر استطالع للرأي اجرته وكالة و
  .غالبية الفلسطينيين تعتقد ان السبب الحقيقي لالزمة الحالية بين الرجلين هي اسباب شخصية 

 منهم يمثلون ما 825 مصوتا قال 1466لوكالة وشارك في االستطالع الذي استمر اسبوعا على موقع ا
من عدد المصوتين الكلي بان االسباب الحقيقية لالزمة الحالية بين دحالن وعباس هي  ' 56.3نسبته 

من عدد المصوتين بان الخالف بين االثنين هو  ' 34 مصوتا يمثلون 498اسباب شخصية فيما قال 
  .' ادريال' بـ ' 9.8 مصوتا يمثلون 143سياسي واجاب 

 ' 43.7وحسب التوزيع الجغرافي للمشاركين في التصويت فقد بلغت نسبة المشاركة في الضفة الغربية 
  .وتوزعت باقي النسب على مختلف دول العالم ' 47.8وبلغت نسبة المشاركة في قطاع غزة 

  30/12/2010القدس العربي، لندن، 
  

  فتح   رفضهم استقبال أسرىأسرى حماس في النقب ينفون ما رّوجت له مواقع حول .19
نفى أسرى حركة حماس في سجن النقب للجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى بشكل قاطع األبناء : رام اهللا

المنقولين " فتح"استقبال أسرى " حماس"حول رفض أسرى " فتح"التي بثتها مواقع إعالمية تابعة لحركة 
  ".صحة تماماً وأسرى فتح يعلمون ذلك جيداًهذه األنباء عارية عن ال: "إلى أقسامهم، مضيفين
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إن الخبر غير صحيح، ولم يطلب منا من األساس استقبال أسرى فتح "وقال األسرى في بيان صحافي 
المنقولين، وفي نفس الوقت نحن أعربنا عن موافقتنا على استقبال األخوة األسرى من حركة فتح في 

أخوة المعاناة والقيد، وتربطنا بهم عالقات جيدة ومتينة، ولكن أقسامنا، في حال تم بالفعل هذا األمر، فهم 
  ".القضية برمتها مرتبطة بسلوك إدارة السجن وليس بنا كأسرى

  29/12/2010قدس برس، 
  

  تؤكّد على رفض الحلول المؤقتة إلنهاء الصراع" الفلسطينيالنضال الشعبي " .20
ها لمبدأ الحلول المؤقتة واالنتقالية فيما يتعلّق ، رفض"جبهة النضال الشعبي الفلسطيني"أكّدت : رام اهللا

بالصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، محذرةً من أن تل أبيب تواصل انتهاج سياسة فرض الوقائع وخلط 
  .األوراق للتنصل من كافّة االستحقاقات إلقامة الدولة الفلسطينية

نسخة عنه " قدس برس"حفي تلقّت ونّوه عضو المكتب السياسي للجبهة، عبد العزيز قديح، في بيان ص
، إلى أن القيادة الفلسطينية لديها الكثير من الخيارات لطرحها والشروع بها إذا )29/12(اليوم األربعاء 

، وإذا ما واصلت اإلدارة األمريكية "العنصرية التوسعية المتطرفة"ما استمّر الجانب اإلسرائيلي بسياسته 
  .ائيليةللحكومة اإلسر" الواضح"انحيازها 

  29/12/2010قدس برس، 
 

  "الوحدات الخاصة في كتائب شهداء األقصى" تشكيل  عنكشف يالمقدح: لبنان .21
قائد المقر العام لحركة فتح في لبنان العميد منير المقدح في ذكرى انطالقتها يطل :  رأفت نعيم-صيدا 

 كتائب شهداء األقصى الوحدات الخاصة في" الجاري، بعرض عسكري لوحدات أطلق عليها اسم 31في 
ان هذا العرض " المستقبل" سيقام في ملعب الشارع التحتاني في مخيم عين الحلوة، وكشف المقدح لـ"

العسكري هو اول ظهور علني لمقاتلي الوحدات الخاصة في كتائب شهداء األقصى وهو بمثابة رسالة 
  .ي وليست له اية ابعاد اخرىدعم للداخل الفلسطيني وللمقاومة في فلسطين ضد العدو االسرائيل

عما سيكون الموقف لو تسبب هذا العرض العسكري في اثارة هواجس " المستقبل"وردا على سؤال 
اطمئن األخوة في لبنان أن ما سنقوم به ليس موجها الى الساحة اللبنانية وال : ومخاوف لبنانية قال المقدح

د العدو االسرائيلي وهوعرض رمزي تأكيدا على الى الساحة الفلسطينية الداخلية، وانما هو موجه ض
دعم مقاومة الشعب الفلسطيني لالحتالل االسرائيلي واننا في حال حصول اي عدوان اسرائيلي على لبنان 
لن نقف مكتوفي األيدي بل سنكون الى جانب الجيش اللبناني والمقاومة في خندق واحد وخلف المتراس 

  .األول
ي لبنان والمخيمات فرأى المقدح أن ال شيء يدعو للقلق من فتنة او مشاكل اما عن الوضع الفلسطيني ف

داخل المخيمات، وان الوجود الفلسطيني في لبنان لن يكون اال عامال ايجابيا وداعما الستقرار لبنان 
وسلمه األهلي ووفاق اللبنانيين، ووصف الوضع في المخيمات بانه ممتاز واعتبر أن ما حصل اخيراً في 

  .م عين الحلوة ال يعدو كونه مجرد حوادث لها اسبابها الخاصة وهي ليست مترابطةمخي
  30/12/2010المستقبل، بيروت، 

  
   أسوأ بكثير لإلسرائيليين والفلسطينيينالسالمالبديل عن : بيريز .22

في ظل تعثر عملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، حذر الرئيس اإلسرائيلي شمعون : القاهرة
  .بيريز أمس، من أن البديل عن السالم هو أسوأ بكثير لكال الطرفين
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اعتبر الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز أمس، أنه ال خيار آخر سوى خيار السالم بين اإلسرائيليين 
الخيار البديل 'والفلسطينيين على الرغم من جميع الصعوبات التي تواجهها عملية السالم، مشيراً إلى أن 

  .للطرفين كليهما' يرأسوأ بكث
وقال بيريز، في كلمة ألقاها في حفل تكريم رؤساء الطوائف المسيحية في إسرائيل الذي أقيم في مقر 
رؤساء إسرائيل في القدس بمناسبة عيد الميالد، إن الخالف بين الجانبين بشأن استئناف المفاوضات ليس 

شرة، مؤكداً إيمانه بإمكانية إنهاء النزاع مع معقداً بغض النظر عن كون المفاوضات مباشرة أو غير مبا
  .الفلسطينيين بقيام دولتين

  30/12/2010، الجريدة، الكويت
  

   فقط"فايسبوك"سفر عن إقامة دولة على يس الفلسطينية بالدولةاالعتراف : أيالون .23
كا الالتينية اعتبر نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني أيالون أن اعتراف بعض الدول البعيدة في أمير

) I Like(» أحبذ« ال يعدو أن يكون مثل النقر على خيــار 1967بدولة فلسطينية على حدود العام 
  . »دولة على فايسبوك فقط«، مشيراً إلى أّن هذه االعترافات ستسفر عن إقامة »فايسبوك«على موقع 

  30/12/2010، السفير، بيروت
  

  انتكاسات  اإليراني يواجه النوويالمشروع : يعالون .24
 ان أمام الواليات المتحدة وحلفاءها ما يصل الى ثالث سنوات لكبح جماح )أمس(قال وزيراسرائيلي 

  .البرنامج النووي االيراني الذي مني بانتكاسة نتيجة صعوبات فنية وعقوبات، حسب تعبيره
لق لحكومته لكنه وصرح موشي يعلون نائب رئيس الوزراء االسرائيلي بأن ايران ما زالت أكبر مبعث ق

لم يتحدث عن امكانية أن تقوم اسرائيل بضربات عسكرية من جانب واحد قائال انه يأمل أن ينجح 
  .التحرك الذي تقوده الواليات المتحدة ضد طهران

أعتقد أن هذه الجهود ستزيد وستشمل مجاالت تتجاوز نطاق العقوبات : "وقال يعلون لإلذاعة اإلسرائيلية 
االيراني بأنه البد أن يختار بشكل فعال بين االستمرار في السعي للقدرات النووية أو القناع النظام 

 لكننا نتحدث في ما يتعلق بالسنوات 2012 أو 2011ال أعلم اذا كان هذا سيحدث في "وتابع  ."البقاء
  ."الثالث المقبلة

. ران منيت بانتكاساتوأشار يعلون وهو رئيس سابق لالركان ان خطة تخصيب اليورانيوم الخاصة باي
ويرى بعض المحللين مؤشرات عن عمليات تخريب من جانب قوى خارجية مثل افساد شبكات كمبيوتر 

  .ايرانية بفيروس
. ومن ثم ال يمكننا الحديث عن نقطة الالعودة. هذه الصعوبات تؤجل الجدول الزمني بالطبع"وقال يعلون 

  .لة نووية بنفسهاايران تملك حاليا بالفعل القدرة على صنع قنب
أتمنى أال تنجح على االطالق وأن تمنع جهود العالم الخارجي في نهاية االمر ايران من الحصول على "

  ."قدرة نووية
  29/12/2010، 48موقع عرب

  
   2012 و2011 ميزانية يقر االسرائيلي الكنيست .25

 في اقتراع نهائي يوم 2012 و2011 أقر البرلمان االسرائيلي الكنيست ميزانية البالد لعامي :القدس
  .)أمس(
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ولم تكن النتيجة موضع .  صوتا في ثالث تصويت على الميزانية33 ضد 63وجاءت الموافقة بأغلبية 
شك مطلقا الن االئتالف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسيطر على اغلبية كبيرة في 

  . عضوا120البرلمان المؤلف من 
 مليار شيقل 365.9 و2011لعام )  مليار دوالر97( مليار شيقل 348.1ن يبلغ االنفاق وتتوقع الميزانية أ

  . بما في ذلك نفقات خدمة الديون2012لعام 
هذه الميزانية لعامين ستسمح لنا "وأبلغ وزير المالية يوفال شتاينيتز اعضاء الكنيست عقب االقتراع 

اد مئات االلوف من الوظائف الجديدة تماما مثلما وأن نستمر في ايج... بمواصلة النمو بوتيرة سريعة
   ."2010فعلنا في 

ورحب نتنياهو بنتيجة االقتراع قائال انها تأتي في يوم بشر بمستقبل اقتصادي مشرق في أعقاب االعالن 
 مليار 450( تريليون قدم مكعبة 16عن حقل بحري ضخم للغاز تشير التقديرات الي انه يحتوي على 

  . الغازمن) متر مكعب
الضخم للغاز ) باللغة العبرية..الحوت (في اليوم الذي نسمع فيه عن حقل ليفياثان "وقال نتنياهو في بيان 

  ."فان هذا يوم لتفاؤل كبير بالسنة المقبلة
  .وأعلن شتاينيتز ان اقرار الميزانية يمثل حدثا هو االول من نوعه في العالم

ميزانية كاملة لعامين الول مرة في تاريخ اسرائيل وفي . يخية سابقة تار)أمس(سجل الكنيست يوم "وقال 
  ."العالم بأسره

 يقول مسؤولون 2010 و2009 بعد ميزانية لعامي 2012 و2011وتأتي خطة الميزانية لعامي 
 بالمئة من الناتج المحلي االجمالي في 3وتستهدف الميزانية عجزا قدره . اسرائيليون انها كانت ناجحة

   .2012 بالمئة في 2الى  ينخفض 2011
  30/12/2010، وكالة رويترز لألنباء

  
   في األيام األخيرة "كاديما " ينتسبون لـالعملالمئات من حزب  .26

إن المئات من الناشطين الشباب في الحزب عبروا عن دعمهم " العمل"قال مسؤول عن الشباب في حزب 
  . صحة ذلك" كاديما"وأكد مسؤولون في ". كاديما"لحزب 

في " كاديما"قدموا نماذج انتساب إلى حزب " العمل"حسب معيان أموداي فإن المئات من الشباب في وب
  . األيام األخيرة

إن " العمل"وقال مسؤولون في ". العمل"وتأتي هذه الخطوة في ظل االنهيار المتواصل في حزب 
ضاء الكنيست إيتان كابل وعمير سوف يساعدون أع" العمل"الذين انتقلوا من " كاديما"المنتسبين الجدد في 

وهو ما نفاه كابل . في انتخابات الكنيست القادمة" كاديما"على انتخابهم في قائمة " من العمل(بيرتس 
  . وبيرتس

  29/12/2010، 48موقع عرب
  

  نتنياهو يدفع الثمن لالحزاب الدينية في موازنة حكومته للعامين المقبلين": كديما" .27
، 2012 و2011 اإلسرائيلي امس نقاش الموازنة للحكومة اإلسرائيلية لعامي بدأت الكنيست: رام اهللا

حيث يحاول نتنياهو الحفاظ على االئتالف الحكومي الحالي واسترضاء األحزاب الدينية وفي مقدمتها 
" كديما"، وذلك برفع الموازنات المرتبطة ببرامج هذه األحزاب، األمر الذي دفع حزب "شاس"حركة 

  .لميزانية بالسياسية وليس ميزانية دولةلوصف هذه ا
بعض ما ورد في " كديما"االسرائيلية فقد رصد حزب " يديعوت احرونوت"وبحسب موقع صحيفة 

مشروع الميزانية للعامين المقبلين، والذي يتضح منه رفع موازنات المعاهد الدينية والمحاكم الدينية 
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الموازنات للقادمين الجدد وكذلك لمسرحي الجيش ورياض االطفال الدينية، في الوقت الذي تم خفض 
  .االسرائيلي

وتابع الموقع انه يتضح من مشروع الميزانية القادم ارتفاع واضح في الميزانية المرصودة للمعاهد الدينية 
 1,074 مليون شيكل، في الوقت الذي ستصل فيه العام القادم الى 975 الى 2010حيث وصلت عام 
، كذلك الحال مع المحاكم الدينية بحيث سيتم رفع الموازنات 2012ليل في عام مليار شيكل واقل بق

 128 الى 2010 في الوقت الذي وصلت الميزانية خالل عام 2011 مليون شيكل لعام 142وستصل الى 
  .مليون شيكل

نياهو يهدف لهذه الميزانية فانه يتضح ان نت" كديما"واشار الموقع وفقا للتحليل االولي الذي قام به حزب 
بشكل واضح الى ارضاء االحزاب الدينية وتقديم ثمنا لهم البقائهم في االئتالف الحكومي، خاصة في ظل 

باالنسحاب من الحكومة في حال اقرار " شاس"وجود بعض الخالفات التي هددت من خاللها حركة 
  .مشروع اعتناق الديانة اليهودية في الجيش االسرائيلي

، عن أن الحكومة اإلسرائيلية ستقدم لكل وزير ونائب وزير منحة "ت أحرنوتيديعو"كشفت صحيفة، 
، بدل مالبس رسمية، مشيرة إلى 2010 - 2009 شيكل بأثر رجعى للعامين األخيرين 8000مالية تقدر 

  . وزيرا ونائبا32 ألف شيكل لـ256أنه سيخصص حوالى 
  30/12/2010، المستقبل، بيروت

  
   "الهجرة غير القانونية"بدو النقب للحّد من ظاهرة " إعدام" يطالب بـ يعقوب كاتس .28

يعقوب كاتس أمس، خالل جلسة » الكنيست«طالب رئيس لجنة العّمال األجانب في البرلمان اإلسرائيلي 
برلمانية خُّصصت لبحث إقامة جمعّية لإلسرائيليين المتضّررين من ظاهرة الهجرة غير القانونّية، بإعدام 

واقترح . ساعدون المتسللين على الدخول إلى إسرائيل وإعالن الطوارئ لمنع تلك الظاهرةالبدو الذين ي
كاتس خطّة أمنّية لمنع تسلل األفارقة عبر صحراء النّقب جنوبي فلسطين المحتلة تشمل إعالن حالة 

ت القانونّية طوارئ حتّى يتسنّى لقّوات األمن العمل بعيداً عن رقابة المحكمة العليا اإلسرائيلية والجها
  . فرق عسكرّية على الحدود مع مصر3األخري، إضافة إلى نشر 

بعد ذلك تعيين وزير للدفاع . يجب، قبل كّل شيء، إعالن نظام الطوارئ لتجاوز المحكمة العليا«: وقال
مؤّهل لحّل المسألة واتخاذ قرار بنشر ثالث فرق عسكرية لفترة خمسة أشهر العتقال البدو المقيمين على 

 كيلومترا من الحدود الجنوبية، والذين يتعاونون مع بدو سيناء في تهريب المهاجرين إلى 50مسافة 
إسرائيل، واحتجازهم في حاويات والّسماح لفرقة من القنّاصة بإطالق رصاصة على رأس كّل واحد 

  .»منهم، وبذلك فقط يمكننا وقف تهريب المهاجرين
  30/12/2010، االتحاد، أبو ظبي

  
   اإلسرائيلية حيز االستخدام "القبة الحديدية"تأجيل دخول منظومة : زاليم بوستجيرو .29

الدفاعية " القبة الحديد"أّجل الجيش اإلسرائيلي االختبارات النهائية لمنظومة : رام اهللا ـ أحمد رمضان
  .بسبب التأخير في مراحل التطوير النهائية

ان الجيش أّجل لعدة أسابيع إجراء االختبارات اإلسرائيلية أمس " جيروزاليم بوست"وذكرت صحيفة 
  .النهائية للمنظومة المضادة للقذائف الصاروخية قصيرة المدى والتي كانت مقررة األسبوع الماضي
" رافييل"وكان من المقرر بعد االختبارات أن يجري اإلعالن عن دخول المنظومة التي طّورتها شركة 

في " القبة الحديد"ملي، واإلعالن إثر ذلك عن بدء تشغيل منظومة لألنظمة الدفاعية حيز االستخدام الع
وكانت . وهو موعد أرجئ أيضاً عدة أسابيع) نوفمبر(الصيف، إالّ أن الموعد تأّجل إلى تشرين الثاني 
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االختبارات النهائية للمنظومة ستتضمن اعتراض صواريخ مشابهة لتلك التي يعتقد أن حماس تمتلكها في 
  .م ألول مرة تشغيل المنظومة في االختباراتغزة وكان سيت

وقال قائد سالح الجو االسرائيلي عيدو نحوشتان الثالثاء الماضي ان عملية التطوير النهائية للمنظومة لم 
  .تستكمل بعد، وأنه حالما تستكمل سيسلّم النظام للجيش إلجراء اإلختبارات النهائية قبل إعالن بدء تشغيله

الماضي خبراء في شركة ) يوليو(بة األخيرة الختبار المنظومة كان أجراها في تموز ويشار إلى ان التجر
  .الصناعات العسكرية اإلسرائيلية وتكللت بالنجاح

لألنظمة الدفاعية نظام القبة الفوالذ إلى سالح الجّو اإلسرائيلي الذي اختار قاعدة " رافييل"وسلمت شركة 
يل كمقّر للنظام الجديد المصمم العتراض صواريخ يتراوح الجوية قرب أشدود وسط إسرائ" هاتزور"

  . كيلومترا70ً و4مداها بين 
 قاذفات تحتوي كل 3على جهاز رادار متعدد المهمات و" القبة الحديد"وتحتوي كل بطارية في منظومة 

  . جهاز اعتراض قادر على حماية مساحة واسعة من األراضي20منها على 
  30/12/2010، المستقبل، بيروت

  
   من عمليات انتقامية في اعقاب اغتيال عالم ايرانيضباطهالجيش اإلسرائيلي يحذر  .30

إيرانية داخل اسرائيل " إنتقامية"حذر الجيش اإلسرائيلي مؤخراً ضباطه في اإلحتياط من عمليات 
  .وخارجها في اعقاب عمليات اغتيال علماء ايرانيين في األشهر األخيرة

مساء اليوم عن رسالة بعث بها الجيش الى ضباط كبار في اإلحتياط " وتيديعوت أحرون"وكشف موقع 
طالبهم فيها بإتباع وسائل الحذر داخل اسرائيل وأثناء تواجدهم في الخارج الى درجة عدم التردد الى 

  .البقالة ذاتها
 في وذكر الموقع ان الرسالة شملت تعليمات مفصلة لتفادي خطر التعرض للضباط من تنظيمات معادية

  .اعقاب عمليات اغتيال العلماء اإليرانيين
ووقع على الرسالة رئيس قسم العمليات في هيئة األركان العامة في الجيش اإلسرائيلي، كوبي براك، 
الذي طالب الضباط بتوخي الحذر خصوصاً في اعقاب اغتيال عالم نووي ايراني الشهر الماضي، اضافة 

  .2008، عماد مغنية، في العام الى تصفية القائد العسكري لحزب اهللا
 من 200، حسب تعبيره، نشرت مؤخراً تفاصيل "مناصرة للفلسطينيين"ولفت براك الى ان منظمة 

  .الضباط والجنود الذين شاركوا في الحرب األخيرة على قطاع غزة
كن كما طالب براك الضباط بتنبيه أفراد اسرهم واإللتفات إلي سيارة أو تحرك مشبوه في مناطق س

الضباط، كما دعاهم الى تغيير نمط سلوكهم اليومي وعدم السفر في الطرق ذاتها يومياً وعدم التردد على 
  .األماكن ذاتها مثل المحالت التجارية

كما أوصى براك الضباط بتفحص سياراتهم في الصباح قبل السفر وتفحص البريد المرسل تحسباً ألي 
يمات مفصلة للضباط الذين ينوون السفر الى خارج اسرائيل كما قدم تعل. محاولة إلستهداف الضباط

  .وسبل اختيار شركات الطيران والفنادق التي سينزلون فيها
ونقل الموقع عن ضباط إحتياط في الجيش قولهم إنهم تلقوا في السابق رسائل مشابهة لكنها لم تكن تشمل 

  .تعليمات مفصلة لوسائل الحذر
  29/12/2010، 48موقع عرب
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   يوماً ولم يتم السيطرة عليه30 منذ "ديمونة" مناجمحريق في أحد : هآرتس .31

 يوما 30  كشفت صحيفة هآرتس االسرائيلية  النقاب عن أنه بعد مرور أكثر من : سمر خالد-القدس 
التى يقع فيها المفاعل النووى » ديمونة«على نشوب حريق فى أحد المناجم األرضية بالقرب من مدينة 

  .يلي  لم تستطع قوات اإلطفاء إخماد الحريق والسيطرة على النيراناإلسرائ
وأن الحريق » سهل روتم«وأضافت هآرتس أن هذا المنجم يعتبر المنتج الرئيسى للوقود فى منطقة النقب 
  .لم يكن يشكل مصدر قلق، إال أنه ليس من الواضح متى سيتم السيطرة عليه

ن هذا الحريق يشكل مصدر قلق للسكان فى المناطق المجاورة وأشارت الصحيفة  إلى أنه من المؤكد أ
 كم بسبب انبعاث روائح الدخان الكريهة، الفتة إلى أن أراضى النقب تحتوى على كميات 10على بعد 

  .كبيرة من مواد الخام فى باطنها، علما أن المنجم المذكور ينتج نوعا من الوقود يستخدم فى منطقة النقب
  30/12/2010، الرأي، عّمان

  
  إسرائيليا... 2010أردوغان أبرز شخصية عام : إذاعة الجيش اإلسرائيلي .32

، وفق تقديرات 2010حظي رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بلقب شخصية العام : القدس
  .إذاعة الجيش اإلسرائيلي

ها إلى غزة الذي كان متوج» أسطول الحرية«الغالبية يعرفون أردوغان بسبب «وذكرت االذاعة أن 
وتصريحاته النارية ضد إسرائيل، كما استطاع أردوغان أن يحقق إنجازات ملموسة لدولته حتى باتت 

  .»اليوم من الدول العظمى التي يحسب حسابها
تركيا كانت ال تبرز في أجندة تلخيص «وأكد إيتاي هينغل احد أشهر مقدمي برامج القناة الثانية، أن 

ة، وعلى ما يبدو فإن اإلسرائيليين باتوا يدركون أن تركيا لم تعد اليوم في أحداث العام قبل سنوات عد
  .»عهد أردوغان دولة عادية بل أصبحت دولة عظمى استطاعت أن تعيد شيئا من بريق الدولة العثمانية

  30/12/2010، الراي، الكويت
  

  سلحة نووية ضد العرب أ"إسرائيل" استخدام 1980 خشيت في العام بريطانيا: ملفات سرية بريطانية .33
مس الخمـيس فـي لنـدن ان ديبلوماسـيين          أظهرت ملفات سرية بريطانية نشرت      أ ): ف ب  أ( –لندن  

بريطانيين كانوا يخشون ان تستخدم اسرائيل اسلحة نووية في حال نشوب حرب اخـرى بينهـا وبـين                  
  .جاراتها العربية

 عاما، اعرب   30 بعدما بقيت سرية لمدة      وبحسب ملفات رسمية نشرتها هيئة االرشيف الوطني البريطاني       
 عن خشيتهم من ان تكون اسرائيل مقدمة على دخول نزاع جديـد             1980مسؤولون بريطانيون في العام     

  .رغم توقيعها معاهدة سالم مع مصر قبل ذلك بعام
 الوضـع فـي   «ان  ) مـايو (وجاء في برقية ارسلتها السفارة البريطانية في تل ابيب في الرابع من ايار              

  .»المنطقة يتدهور، ما سيؤدي الى تزايد مشاعر اسرائيل الخطرة بالعزلة والتحدي
وسيكونون على استعداد   . اذا شعر االسرائيليون انه سيتم تدميرهم، فانهم سيقاتلون       «واضافت البرقية انه    

ر في حرب طويلة، فان عليهم ان يستخدموها        والنهم لن يتمكنوا من االستمرا    . الستخدام اسلحتهم النووية  
وتظهر الملفات كذلك كيـف      .ولم تؤكد او تنفي اسرائيل انباء بانها انتجت رؤوسا حربية نووية           .»مبكرا

ان رئيسة الوزراء في ذلك الوقت مارغريت ثاتشر التي تولت منـصبها قبـل ذلـك بعـام وجـدت ان                     
  .الديبلوماسية في الشرق االوسط مرهقة

لم تواجه رجال اصعب من حيث التعامـل        «للرئيس الفرنسي حينذاك فاليري جيسكار ديستان انها        وقالت  
  .من رئيس الوزراء االسرائيلي في ذلك الوقت مناحيم بيغن» معه
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غيـر  «كما انها حاولت ان تخبر بيغن ان سياساته في شأن بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية                 
 انه رد عليها قائال ان الضفة الغربية كانت يهودية منذ العهود القديمة وانها يجب               وقالت لديستان . »واقعية

  .ان تكون كذلك اليوم
كما ان تاتشر لم تعجبها محاوالت وزارة الخارجية اقناعها بان منظمة التحرير الفلـسطينية يجـب ان ال             

وكتبت فـي احـدى      .سياسيةولكن باعتبارها كذلك حركة     » محض منظمة ارهابية  «ينظر اليها على انها     
  .»ومليء بالتناقضات. هذا التحليل غير مقنع«الصفحات ان 

  30/12/2010، الحياة، لندن
  

   اليهوديات بعدم إقامة عالقة مع األغياريطالبنزوجات الحاخامات  .34
وقّعت عشرات من زوجات الحاخامات األبرز والنافذين في أوساط اليهود المتدينين على رسالة : الناصرة

ّجهنها للفتيات اليهوديات بعدم إقامة أية عالقة مع األغيار، مثل القيام بخدمة مدنية أو العمل في أماكن و
وبرر المبادرون إلى هذه الرسالة . يوجد فيها عرب كالشرطة والمستشفيات وال حتى في السوبر ماركت

  .خطوة زوجات الحاخامات بوجوب منع اندماج األغيار مع الشعب اليهودي
ف وراء الرسالة منظمة دينية تسعى الى منع االندماج في شعب إسرائيل، وهي المنظمة التي نظمت وتق

بنات «: قبل أسبوعين تظاهرة في مدينة بات يام جنوب تل أبيب ضد األزواج المختلطة تحت عنوان
ة إلى ورفضت مديرة المنظمة والمبادر. »من أجل بات يام مدينة يهودية«، و»إسرائيل لشعب إسرائيل

الرسالة الجديدة عنات غوبشتاين اعتبار الدعوة عنصرية، وقالت لإلذاعة العسكرية أمس إن مردها 
واعتبرت . »المحاوالت المتواصلة لطمس الهوية اليهودية للدولة وتحويلها إلى دولة جميع مواطنيها«

يتعرضن الحقاً بداعي أن الفتيات » ظاهرة اجتماعية خطيرة«مصاحبة فتيات يهوديات لشباب عرب 
االنتفاضة «يصفون هذه الظاهرة بـ » الحاخامات«وأضافت أن . »وينجرفن نحو اإلجرام«للضرب 

ونحن ... الهادئة التي يحاول من خاللها العرب الذين لم ينجحوا في هزمنا في الحروب استغالل بناتنا 
  .»حفاظ على شعب إسرائيلمن جهتنا نؤكد موقفاً توراتياً واضحاً يقضي بمنع االنصهار من أجل ال

  30/12/2010، الحياة، لندن
  

   2017 مليار دوالر والبداية في 100 بقيمة 3 مليار م453 يحوي "لفيتان"حقل : تل أبيب .35
في عمق البحر » لفيتان«الشريكة في التنقيب عن الغاز والنفط في حقل » نوبل أنرجي«أعلنت شركة 

وأظهرت هذه النتائج صحة التوقعات األولية التي . ا الميدانيةاألبيض المتوسط النتائج الفعلية لفحوصاته
 تريليون قدم مكعب من الغاز، ما يجعله االكتشاف األهم في مجال 16تحدثت عن أن الحقل يحوي 

ويسمح هذا االكتشاف الغازي إلسرائيل باإلعالن عن نفسها . الطاقة في العالم في العقد األخير
  .إمبراطورية في مجال الغاز

 كيلومترا شمال غرب حيفا في منطقة محاذية للحدود البحرية 135على مسافة » لفيتان«ويقع حقل 
 كيلومترا 325ويعتبر الحقل واسعا جدا ويمتد على منطقة تبلغ مساحتها . اللبنانية وقد يتشابك معها

وكما سلف . تهمربعا، األمر الذي يستدعي إجراء حفرين آخرين أو أكثر لتقدير الحجم الفعلي لمحتويا
 مليار متر مكعب وهو رقم أكبر 453 تريليون قدم مكعب من الغاز أي ما يساوي 16يضم الحقل 

 كيلومترا منه 47الذي يقع على مسافة » تمار« في المئة من رقم الغاز المكتشف في حقل 80بحوالى 
  . نحو الجنوب الشرقي

النتائج بشرى مفرحة لقطاع «عون تدمور أن ، جد»أفنير«و» ديلك أنرجي«وأعلن المدير العام لشركتي 
تحقيق القدرة الكامنة «وأضاف تدمور أن . الطاقة اإلسرائيلي وهي ذات قيمة اقتصادية واستراتيجية هائلة

يلزم المبادرين باستثمارات هائلة في البنى التحتية لتصدير الغاز بحجم لم يسبق له » لفيتان«في حقل 
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تخلق أماكن عمل كثيرة «وأضاف أن هذه البنى التحتية . »الشواقلمثيل يصل إلى عشرات مليارات 
لمواطني إسرائيل، تسهم في تحسين مستوى الحياة في إسرائيل وتوفر لدولة إسرائيل رافعة جيوسياسية 

  . تغير مكانتها في الحلبة الدولية
لية الخاصة بنا أثمرت مشاريع التنقيب الدو«دافيد ستوبر أن » نوبل أنرجي«وأعلن المدير العام لشركة 

ونحن . يمتلك القدرة على تحويل دولة إسرائيل إلى دولة مصدرة للغاز» لفيتان«وحقل . بشكل رائع
  . »نفحص كل االحتماالت المتعلقة بذلك منذ أكثر من عام

ل وتتطلع إسرائيل لبيع الغاز ليس فقط لدول أوروبية بل أيضا لليابان وتايوان وكوريا الجنوبية وهي الدو
كما أن الهند والصين في البال ولكن بأولوية ثانوية نظرا لطبيعة العقود . التي ال تملك أية موارد للطاقة

  . التي توقعها
  30/12/2010، السفير، بيروت

  
   يهّود أسوار القدس القديمة برموز يهوديةاإلسرائيلياالحتالل : مؤسسة األقصى .36

 للوقف والتراث، إن االحتالل اإلسرائيلي يواصل قالت مؤسسة األقصى:  يوسف الشايب-رام اهللا 
ارتكاب جرائمه بحق التاريخ والحضارة واآلثار اإلسالمية والعربية في مدينة القدس المحتلة، ويسعى إلى 

وأوضحت أن االحتالل وتحت إدعاء تنفيذه . طمس هذه المعالم من خالل عمليات التزوير والتهويد
أسوار القدس القديمة، قام بتغيير عدد من حجارة السور واستبدلها  لتصليح وترميم وصيانة مشروعاً

 للهيكل المزعوم، أو حجر يحمل بحجارة تحمل رموزاً يهودية تلمودية وتوراتية، كحجر يحمل مجسماً
إن االحتالل قام في األشهر  نسخة منه، أمس،" الغد"وقال المؤسسة في تقرير تلقت  .النجمة السداسية
 في منطقة باب رة بمحاولة تهويد أجزاء من أسوار البلدة القديمة بالقدس، خصوصاًوالسنوات األخي

العامود، وفي مقاطع من الجدار الجنوبي الغربي لسور القدس القديمة، وعند الباب الجديد، ومن ضمن ما 
ور على إحدى المناطق المالصقة للس" جادة الجيش" هو تهويد األسماء، حيث أطلق اسم يقوم به أيضاً

  .القديم في أقصى الزاوية الشمالية الغربية للسور
  30/12/2010الغد، عّمان، 

  
  يهود على مسجد قرب الرملةجماعات  اءعتدامفتي القدس يستنكر  .37

 المفتي العام للقدس ،استنكر سماحة الشيخ محمد حسين:  ووكاالت األنباء، جمال جمال-فلسطين المحتلة 
 ما أقدمت عليه جماعة يهودية متطرفة من اقتحام ،د األقصى المبارك خطيب المسج،والديار الفلسطينية

لمسجد روبين في ضواحي الرملة وانتهاك حرمته من خالل تأدية شعائر دينية يهودية داخله في محاولة 
 األسفار، وبعض األدوات التي تستخدم في وإدخال الشموع، بإضاءة كنيس يهودي، وقيامها إلىلتحويله 

 سلطات االحتالل ترعى هذه الجماعات المتطرفة إنوقال حسين .  التلمودية في المسجدأداء شعائرهم
التي تعيث الفساد في المساجد، وأنها تمضي قدماً ضمن مسلسل التطرف الذي تنتهجه للمس بالمقدسات، 

  . أو هدمهابإحراقهامن خالل اعتداءاتها المتواصلة على المساجد، سواء 
  30/12/2010الدستور، عّمان، 

  
   جنوبهاإلىاالحتالل يهدم في القدس والمستوطنون يواصلون عربدتهم من شمال الضفة  .38

 هدمت جرافات وآليات تابعة لبلدة االحتالل في :وفاوكالة  ، الحياة الجديدة- محافظات ،القدس المحتلة
نها غير ، مشاتل زراعية ومحطات وقود في قرية حزما شمال شرق القدس المحتلة بدعوى أأمسالقدس 

  .مرخصة وقريبة من المعبر العسكري في المنطقة



  

  

 
 

  

            26 ص                                     2010:         العدد       30/12/2010 الخميس :التاريخ

 من المنشآت الصناعية والزراعية، وجرفت ثالث قطع من أراضي وهدمت جرافات االحتالل عدداً
وشملت . المواطنين في منطقة الشيخ عنبر بحي جبل الزيتون وسط القدس المحتلة بحجة عدم الترخيص

  لتصليح المركبات، في الوقت الذي ضربت فيه طوقاًومحالًعمليات الهدم مشاتل ودفيئات زراعية 
  . على المنطقة وأشاعت أجواء من الفوضى والتوتر محكماًعسكرياً

، أهالي خربة سوسيا جنوب يطا في محافظة الخليل، إخطارات لهدم أمسوسلمت سلطات االحتالل 
  .خمس خيام في الخربة

تيطانية شرسة، وتتواصل فيها عملية تسمين وتوسيع وفي السياق ذاته تشهد محافظة سلفيت هجمة اس
وأكدت مصادر رسمية وشعبية في .  المقامة على أراضيها19نشطة للمستوطنات والبؤر االستيطانية الـ 
 باتت معالمها واضحة، بمصادرة مئات الدونمات من أراضي المحافظة، أن المستوطنين أعلنوا حرباً

وأكد شهود عيان في بلدة كفر الديك غرب سلفيت، أن جرافات . طقهاالمواطنين، وقطع التواصل بين منا
االحتالل تواصل عمليات تجريف واسعة ألراضي المواطنين، بهدف إقامة حي سكني جديد بمستوطنة 

  . غرب البلدة"بدوئيل"
 ، ثالثين شجرة زيتون من أراضي المواطنين في قريةأمس، "يتسهار"وفي محافظة نابلس اقتلع مستوطنو 

  .وهاجموا قرية عصيرة القبلية وأحرقوا مساحات كبيرة من أراضي المواطنين. مادما
، مواطنان في حادث سير على طريق رام اهللا نابلس قرب قرية سنجل، جراء اعتداء عدد أمسوأصيب 

فيما اعتدى مستوطنون على مركبتين  .على سيارات المواطنين ورشقها بالحجارة" شيلو"من مستوطني 
  .، أثناء قيامهما بالتصوير شرق مدينة يطا جنوب الخليل"بال ميديا"، و"رويترز"وكالتي لطاقم 

  30/12/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  "جبل المكبر"بمغتصبات  "وادي ياصول"مخطط يستهدف ربط حي الكشف عن  :القدس .39
ضخم يستهدف حي  كشف مركز معلومات وادي سلوان أمس عن مخطط صهيوني : قنا-القدس المحتلة

 بمدينة القدس المحتلة حيث شرعت سلطات االحتالل في "جبل المكبر"وادي ياصول لربطه بمغتصبات 
 مهددة باإلزالة  بيتا41ًوأفاد المركز في بيان صحفي بأن  .اآلونة األخيرة بتسليم أوامر هدم لسكان الحي

ذرعها لالستيالء على أراض في أحياء  أن جمعيات استيطانية تنشر أمضيفاً ..والرقم مرشحة لالزدياد
  .الصوانة ورأس العامود

واستخدمت قوات االحتالل قنابل ..  في حي بئر أيوبواستمرت المواجهات العنيفة في سلوان وخصوصاً
واستمر انتشار قوات االحتالل في سلوان واستفزازات حراس المغتصبين الصهاينة  .الغاز والرصاص

  .بعكس اتجاه السير في شارع وادي حلوة؛ ما يتسبب بأزمات خانقةمن خالل السير بمركباتهم 
  30/12/2010، ةوحالد الوطن،

  
  جرافات االحتالل تزيل عدة بيوت في قرية غير معترف بها في النقب .40

هدمت جرافات وزارة الداخلية اإلسرائيلية أمس، عدة بيوت في قرية الصدير :  أحمد رمضان-رام اهللا 
 النقب الفلسطيني المحتل، تعود لعائلة الفريجات، وشردت العشرات من األطفال غير المعترف بها في

  .والنساء والشيوخ
 إن ما واستنكر عضو الكنيست اإلسرائيلية رئيس الحزب الديموقراطي العربي طلب الصانع، الهدم قائالً

 .ية وجريمة نكراءتقوم به جرافات الهدم والتدمير والترحيل من هدم بيوت في النقب، هي عملية بربر
  مستمرة بمسلسل هدم البيوت في النقب لمحاصرة الوجود "وتابع الصانع أن وزارة الداخلية اإلسرائيلية 
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وأكد ". العربي واالستيالء على األرض من أجل تهويدها وتوطين المستوطنين والقادمين الجدد عليها
  .ن ببناء البيوت من جديدالنائب الصانع أن أهالي النقب سيصمدون على أرضهم وسيقومو

  30/12/2010، بيروت، المستقبل
  

   مسيرة احتجاجية على سياسة هدم المنازل ينظمونأصحاب البيوت المهدمة في اللد .41
نظم أصحاب البيوت المهدمة في اللد، مسيرة احتجاجية على سياسة :  ماهر إبراهيم والوكاالت-غزة 

رات المواطنين من مدينة اللد انطلقوا في مسيرة من أمام عش" إن 48وقال مركز فلسطينيو . هدم المنازل
مخيم أبو عيد التي تعرضت منازلها السبعة للهدم، حيث شارك في المسيرة أصحاب البيوت المهدمة 
وعدد من أهالي المدينة بحضور أهالي حي الشيخ جراح وأهالي حي دهمش الذي هدم االحتالل بعض 

ناهضة لسياسة التهويد والهدم التي تنفذها قوات االحتالل بحق أهالي منازله، وردد المشاركون شعارات م
  ."الداخل الفلسطيني

  30/12/2010، البيان، دبي
  

   تضرراً من سياسات التهويد وتهجير العائالت من منازلهااألكثرالنساء المقدسيات  .42
لمعاناة التي تعانيها النساء ظهر تقرير أصدره مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي حجم اأ :رام اهللا

 وفي مقدمتها سياسة االستيالء على المنازل بالقوة "إسرائيل"الفلسطينيات في مدينة القدس نتيجة سياسات 
 تنتهك القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي "إسرائيل"وأشار التقرير إلى أن . وتهجير سكانها منها

ستمر على الحقوق المختلفة للفلسطينيين في القدس، وبخاصة الحق لحقوق اإلنسان، من خالل تضييقها الم
وأكد التقرير على أن االنتهاكات اإلسرائيلية ال تتوقف عند حد التضييق على . في توفر السكن المالئم

 لهدمها بحجة  إخالء المنازل وتهجير سكانها منها تمهيداًالتوسع السكاني للفلسطينيين، وإنما تشمل أيضاً
  .ء دون ترخيص، أو لتمكين المستوطنين من االستيالء عليها واإلقامة فيهاالبنا

 امرأة من مناطق البلدة القديمة، حي 13واعتمد التقرير على سلسلة من المقابالت الفردية ألكثر من 
كما تابع التقرير الذي تم العمل عليه منذ . البستان، العيسوية، االشكرية وجبل المكبر في مدينة القدس

 حاالت النساء الفلسطينيات قبل عمليات هدم المنازل وإخالء السكان منها، وخالل 2009بداية العام 
  .عملية الهدم، والفترة الالحقة لعملية الهدم واإلخالء

  30/12/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  االحتالل يعتقل سبعة فلسطينيين في الضفة ويقصف غزة بقذائف المدفعية .43
 سبعة مواطنين فلسطينيين أمس فجر اإلسرائيلي اعتقلت قوات االحتالل :إبراهيم كامل –تلة القدس المح

قالت مصادر إن قوات كبيرة من جيش االحتالل اقتحمت فجر امس حي  و.في  نابلس وقلقيلية ورام اهللا
لمنازل بعد المساكن الشعبية في مدينة نابلس، وقرية كفر قليل شرق المدينة، وفتش الجنود العديد من ا
  .إجبار سكانها على الخروج منها تحت تهديد السالح، بمن فيهم النساء واألطفال وكبار السن

 شابين، بعد انهيار جزئي في أحد أنفاق أمسوفي غزة انتشلت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني، صباح 
 اً جزئّييان لها أن انهياراًوأشارت المديرية العامة للدفاع المدني في ب .مدينة رفح على الحدود مع مصر

  .في أحد األنفاق الحدودية أدى لسقوط الشابين، وحالتهما طفيفة
 شرق مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع أمسوقصفت قوات االحتالل، في ساعة مبكرة من فجر 

  .إصابات، أو أضرار
  30/12/2010الرأي، عّمان، 
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  الخليل واعتقالهماالكشف عن تعرض شابين فلسطينيين إلطالق نار في  .44
 كشف نادي األسير الفلسطيني النقاب عن أن شابين من سكان مدينة الخليل المحتلة، أصيبا :الخليل

بجروح من جراء تعرضهما لنيران جنود إسرائيليين نهاية األسبوع الماضي، حيث تكتمت قوات 
  . عن هذا الحادثاالحتالل عمداً

  29/12/2010قدس برس، 
  

   سنة أو أكثر20فلسطيني يقضون في سجون االحتالل  أسير 130: قراقع .45
، أنه مع أمس أعلن عيسى قراقع وزير شؤون األسرى والمحررين في فلسطين :قناوكالة  –رام اهللا 

 عاماً في سجون االحتالل اإلسرائيلي نحو 20 بلغ عدد األسرى الذين يقضون أكثر من 2010نهاية عام 
  . وفخري البرغوثي وأكرم منصور أسيراً أقدمهم نائل البرغوثي،130

  30/12/2010الوطن، الدوحة، 
  

  2010 خالل األسرى وأقساممداهمة واقتحام لغرف عملية  120: تقرير .46
 كان من أكثر األعوام في تاريخ 2010 أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون األسرى أن عام :رام اهللا

أقسام وزنازين المعتقلين في سجون االحتالل الحركة األسيرة الذي شهد عمليات تفتيش واقتحام لغرف و
 حالة مداهمة واقتحام جرت 120 إنوقال التقرير  .تحت حجة البحث عن أجهزة خليوية لدى المعتقلين

، تخللها اعتداءات واستفزازات للمعتقلين واتخاذ إجراءات عقابية قاسية 2010في السجون خالل عام 
 درجة أنه لم يبق أي سجن إال وتمت مداهمته إلى صفوفهم، بحقهم، وخلق حالة من عدم االستقرار في

  .واقتحامه تحت حجج وأسباب أمنية
  30/12/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   ينفي االتهامات اإلسرائيلية ويؤكد على استمرار أنشطتهلندن في مركز العودة الفلسطيني .47

مركز العودة الفلسطيني ، أن هيام حسانا نقالً عن مراسلته 30/12/2010القدس العربي، لندن، نشرت 
 مؤخراً واتهمته فيه بالقيام بنشاطات لها عالقة اإلسرائيليأدان في بيان أصدرته وزارة ما يسمى بالدفاع 

  . وأنه ذراع حماس في أوروباباإلرهاب
لقانونية بالنسبة  ليس مدعاة للقلق من الناحية ااإلسرائيلي البيان إنوقال ماجد الزير المدير العام للمركز 

 عاماً بمهنية ووفقاً للقوانين الخاضع لها بحكم كونه مركزاً مسجالً 15للمركز الذي يزاول أنشطته منذ 
في دائرة الشركات البريطانية، معتبراً أن االتهامات اإلسرائيلية التي تستهدفه تندرج ضمن حملة عامة 

  .ة في حقل الدفاع عن الحقوق الفلسطينيةدأبت إسرائيل على شنها ضد المؤسسات الناشطة بفعالي
يبدو أن االنزعاج بسبب حملة الدفاع عن الحق الفلسطيني ": "القدس العربي"وأضاف في تصريحات لـ
تعود اإلسرائيليون : وتابع ." التهم جزافاً وعلى أسس غير حقيقيةإلقاء حد إلىفي أوروبا وصل بإسرائيل 

لة العقود الستة األخيرة ولكن الوضع اختلف اآلن حيث بدأت أن تكون أوروبا قارة منذورة لهم طي
 أسماع األوروبيين بقوة، معتبراً أن مركز العودة لم يكن األول في سلسلة إلىالرواية الفلسطينية تصل 

 ضد المؤسسات واألفراد الناشطين في الدفاع عن الحق "إسرائيل"حمالت التشويه والهجوم التي تشنها 
  .لن يكون األخير أيضاًالفلسطيني وأنه 

كما أكد أن المركز سوف يواصل نشاطاته التي تأسس ألجلها ولن يثنيه عن ذلك اتهامات وحمالت 
 أن باكورة األنشطة التي ينظمها المركز في العام الجديد ستكون إلى ضده، الفتاً "إسرائيل"تحريض تشنها 
كانون /  المقرر أن ينطلق منتصف شهر يناير حيث مننالفلسطينيي ذكرى الضحايا إلحياءأسبوعاً خاصاً 
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، موضحاً أن المتحدث الرئيسي في حفل االفتتاح لهذه الفعالية "ومازالت النكبة مستمرة"الثاني بعنوان 
سيكون الطبيب البلجيكي مادس غلبرت الذي كتب كتاباً من وحي معاناة الفلسطينيين التي شهدها بأم 

 ذكرى الضحايا إلحياء هذا األسبوع إنوقال . ة على غزة األخير"إسرائيل"عينيه خالل حرب 
الفلسطينيين يأتي قبل عشرة أيام فقط من الموعد السنوي الذي تحيي فيه أوروبا ذكرى ضحايا المحرقة 

 أن هناك إلى، معرباً عن أمله في أن يسهم تزامن الفعاليتين في لفت األنظار بقوة )الهولوكست(اليهودية 
  .كما يوجد ضحايا يهود يحيي العالم ذكراهم كل عام منذ سنوات طويلةضحايا فلسطينيين 

 إنوقلل ماجد الزير من أي تأثير محتمل لمزاعم وادعاءات الدفاع اإلسرائيلية على عمل المركز وقال 
 استضافة طيف متنوع من إلىتاريخ األنشطة التي ينظمها المركز معروف ومشهود له وان المركز عمد 

 كلمات وأنه ال عالقة له بحزب أو أي جهة سياسية إللقاءربية واألوروبية والبريطانية الشخصيات الع
معينة وهو مؤسسة أكاديمية استشارية تقوم على خدمة قضايا الالجئين الفلسطينيين وتقديم النصائح للعديد 

حدة وناشطة في  المتاألمممن المؤسسات والوكاالت الدولية المعنية بهذا األمر وهو منظمة مسجلة لدى 
  .حضور فعالياتها ومؤتمراتها والمشاركة بها

 حيث 1996وذًكر بأن المركز كان مدركاً لحجم التهديدات والتحديات التي تواجهه منذ تأسيسه في العام 
اختار العمل والتركيز على واحدة من القضايا التي تصنف كتاب في المجتمعات األوروبية وهي حق 

 والعقلية الصهيونية "إسرائيل"ـطينيين الذي يشكل في حد ذاته تهديداً حقيقياً لالعودة لالجئين الفلس
االستعمارية، معتبراً أن استمرار عمل المركز بفعالية حتى اليوم يدلل على نجاحه في طريق المهام التي 

كحق مبدئي غير قابل ' العودة' جانب جهود آخرين في فرض مصطلح إلىوضعها لنفسه حيث أفلح 
  .جاهل في الحوارات السياسية الخاصة بالصراع في الشرق األوسطللت

 نسخةً منه ولم يذكر فيه وزارة "القدس العربي"وأصدر المركز بياناً رداً على البيان اإلسرائيلي، تسلمت 
.  لعمل المركزواإلداناتالدفاع اإلسرائيلي باالسم وال أي من شخوصها الذين وردت على ألسنتهم التهم 

 المتعلقة بمركز العودة والتي تم نشرها مؤخراً في اإلعالميةفيما يتعلق بالتقارير ": لمركز في بيانهوقال ا
ن دلت هذه التقارير على إ أي أساس وإلى تقارير هشة ال تستند إال فما هي اإلعالمالعديد من وسائل 

جئين الفلسطينيين وتمكينهم  تدل على نجاح المركز في تحقيق انجازاته فيما يتعلق بقضية الالفإنهاشيء 
كما أكد البيان على عدم ارتباط المركز بأي حزب سياسي واستمراره في . " ديارهمإلىمن حق عودتهم 

  .أنشطته بالتعاون مع المؤسسات ذات العالقة
وزارة ، أن  علي الصالح،لندن نقالً عن مراسلها في 30/12/2010الشرق األوسط، لندن، وأضافت 

، إن مركز العودة الفلسطيني ال وزارة الدفاع اإلسرائيليةطانية قالت معقبة على مرسوم الداخلية البري
بينما أوضح متحدث باسم وزارة الخارجية أن وزارة الخارجية . يندرج في قائمة المنظمات المحظورة
  .اإلسرائيلية لم تثر الموضوع مع لندن
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أعمال التشطيب في مخيم البارد ما زالت مستمرة في البلوكات "أعلنت األونروا في بيان لها أمس، أن 
الخمسة التي تتكون منها الرزمة األولى، في حين يبقى التركيز الرئيسي على تسلم جزء من الرزمة 

 إنهاء كل "الجهاد للبناء"لمتعهدة وأشارت األونروا إلى أنها طلبت من الشركة ا. "األولى بداية العام المقبل
، المتعهدة أشغال البنى "شركة الجنان"الرزمة في األشهر القليلة المقبلة، في الوقت الذي تواصل فيه 

مؤسسة كهرباء "التحتية عملها، حيث تقوم ببناء خزان مياه لتوفير المياه للعائالت العائدة، كما تنسق مع 
وفي الرزمة الثانية ما زالت أعمال طمر اآلثار مستمرة في األجزاء  لتركيب عدادات كهربائية، "لبنان

  .العلوية من الرزمة، بينما بدأت أعمال الباطون في األجزاء السفلية منها القريبة من شاطئ البحر
  30/12/2010السفير، بيروت، 
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  لشتات من نصفهم في اأكثر ... مليون نسمة عدد الفلسطينيين الكلي11:  الفلسطينياإلحصاء .49

 عدد الفلسطينيين في أن الفلسطيني عال عوض اإلحصاء رئيس بأعمالكدت القائم أ : عماد سعاده-نابلس 
 . من نصفهم يعيشون في الشتاتأكثر مليون نسمة، 11 بنحو 2010العالم يقدر في نهاية العام الحالي 

 مليون نسمة 4.1ي  حوالأن، 2010 في نهاية الفلسطينيين أوضاع حول إحصائي في تقرير وأوضحت
.  مليون في قطاع غزة1.6 مليون في الضفة الغربية و2.5، منهم الضفة الغربية وقطاع غزةيعيشون في 

 مليون 5، وما يقارب 1948األراضي الفلسطينية المحتلة سنة  مليون فلسطيني في 1.4كما يعيش حوالي 
  . ألف في الدول األجنبية600في الدول العربية، ونحو 

الضفة من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في % 44سبة السكان الالجئين ما يقارب وبلغت ن
  .في قطاع غزة% 26 في الضفة الغربية وهممن% 18؛ والقطاع
 % 6.0مقارنة مع % 4.6 إلى 2007ن معدل الخصوبة الكلي كان قد انخفض عام أ إلى عوض وأشارت

، ومن المالحظ أن هناك ثبات على هذه )ي قطاع غزةف % 5.3في الضفة الغربية و% 4.1(؛ 1997عام 
هناك انخفاض في معدالت الخصوبة التفصيلية خاصة في المراحل  و.المعدالت خالل السنوات األخيرة

  . سنة24-15اإلنجابية المبكرة والممتدة في الفئة العمرية من 
وكان . 2007 عام  فردا5.8ً مقارنة مع 2010 فرداً عام 5.5انخفض متوسط حجم األسرة إلى 
  . فردا5.8ً إلى فرداً 6.5االنخفاض أكبر في قطاع غزة؛ من 

 في قطاع 37.1 في الضفة الغربية و30.1 مولود لكل ألف من السكان؛ 32.8وبلغ معدل المواليد الخام 
كما بلغ معدالت الوفيات الخام . 2015 عام 31.9ومن المتوقع أن ينخفض هذا المعدل ليصل إلى . غزة
ومن .  في قطاع غزة4.0 في الضفة الغربية و4.2 من السكان؛ 1000 حالة وفاة لكل 4.1قدرة الم

  .2015 عام 3.6المتوقع أن تنخفض هذه المعدالت لتصل إلى 
، مقارنة بحوالي %36بلغت نسبة األفراد دون الخامسة عشرة من العمر المقيمين في األردن حوالي 

 3.6 ةعدل الخصوبة الكلي للفلسطينيين المقيمين في سوريبلغ م. في لبنان% 30 وةفي سوري% 33
  . في األردن ولبنان على التوالي3.0 و3.3مقابل 

 مليون فلسطيني، وبلغت نسبة األفراد دون 1.4 حوالي 48أراضي بلغ عدد الفلسطينيين المقدر في و
معدل الخصوبة وبلغ .  فأكثر65لألفراد % 3، مقابل حوالي %41الخامسة عشرة من العمر حوالي 

، ويعتبر هذا المعدل مرتفعاً نسبياً قياساً بمعدل 2009 مولوداً وذلك للعام 3.5 48الكلي لفلسطينيي
وبلغ متوسط حجم األسرة الفلسطينية في .  مولوداً لكل امرأة لنفس العام2.8 البالغ "إسرائيل"الخصوبة في 

  . من السكان1000 مولوداً لكل 26.2لي وبلغ معدل المواليد الخام حوا.  أفراد4.8  48لفلسطينيي
، في 2010 مليون نهاية عام 5.5ن عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية حوالي أ إلى عوض وأشارت

وسيتساوى عدد .  مليون بناء على تقديرات دائرة اإلحصاءات اإلسرائيلية5.7حين بلغ عدد اليهود 
 مليون، وذلك فيما لو بقيت 6.1 حيث سيبلغ ما يقارب 2014السكان الفلسطينيين واليهود مع نهاية عام 

من السكان وذلك بحلول نهاية % 48.2وستصبح نسبة السكان اليهود حوالي . معدالت النمو السائدة حالياً
  . مليون فلسطيني7.2 مليون يهودي مقابل 6.7 حيث سيصل عددهم إلى نحو 2020عام 

  30/12/2010القدس، القدس، 
  

   العاملة في فلسطينالبنوكر ودائع  مليار دوال6.8 .50
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أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، أمس، أن حجم ودائع الفلسطينيين في البنوك :  منتصر حمدان-رام اهللا 
  .مليار دوالر حتى نهاية الشهر الماضي 6.8 إلىالعاملة في األراضي الفلسطينية، وصل 

 شحاده، فان حجم الموجودات أبو النقد، رياض ، مدير دائرة الرقابة والتفتيش في سلطةأعلنهوحسب ما 
 البنوك أرباح، فيما بلغت أمريكي مليون دوالر 450 مليارات و8المالية في البنوك الفلسطينية بلغت 

 بنكا منها ثمانية بنوك فلسطينية وبنك مصري وبنك أجنبي وثمانية 19العاملة في األراضي الفلسطينية 
ن البنوك أ إلى شحادة أبو  وأشار. مليون دوالر128 ،2010بنوك لعام  هذه الأرباح بلغت أردنيةبنوك 

 مليون دوالر 857 مليار و2 وتسهيالت للمواطنين بلغت  الفلسطينية منحت قروضاًاألراضيالعاملة في 
  .من قيمة الودائع% 43 بنسبة بلغت أمريكي

  30/12/2010الخليج، الشارقة، 
  

   الفلسطينيين في لبنان يعانون من أمراض مزمنة  ثلث الالجئين:جمعية النجدة الشعبية .51
تظهر الصورة المعروضة على شاشة الكمبيوتر يد مسنة تتناول ملعقة دواء من وعاء مليء : سعدى علوه

استعملت الدكتورة ناديا دلول الصورة لتشرح ما يحصل من سوء . بأدوية أمراض مزمنة على أنواعها
ودلول التي . مسنين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في لبناناستعمال لألدوية ومخاطر ذلك بين ال

 في المؤتمر الصحافي الذي خصص إلطالق حملة مساعدة الالجئين "أنيرا"تحدثت باسم مؤسسة 
، مشددة على ضرورة ترشيد "يأكل الدواء أكالً"الفلسطينيين المسنين في لبنان، أرادت أن تقول إن المسن 

تابعة المسنين في المخيمات أن هناك استعماالً خاطئاً لألدوية، مما يشكل خطراً وبينت م. استعمال الدواء
  . على حياة المسن من جهة، وهدراً لألدوية المتوفرة والموزعة من جهة ثانية

 يتناقض مع معاناة المسنين الفلسطينيين التي أوصلت صوتهم إحدى العامالت االجتماعيات "أكل الدواء"
 في المخيمات، مشيرة إلى نقص في تأمين أدوية األمراض المزمنة، وإلى "الخيريةجمعية المرأة "في 

  . مشكالت في تخزينها، وإلى أن المسن يضطر لشحذ عالجه ودوائه وخصوصاً كلفة استشفائه
 188 ألفاً و422والنقص في األدوية يطال ثلث الالجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان والبالغ عددهم 

وهم ممن بلغوا الخامسة ) من بين الفلسطينيين( من بينهم ةالمائقاً لسجالت األونروا، وسبعة في نسمة، وف
 %42,5( من السكري %49,8 يعاني ةالمائومن بين السبعة في . والخمسين عاماً من العمر، وما فوق

 أنما ، ك) نساء والبقية رجال%68,5( من ضغط الدم المرتفع %60,9، و) من النساء%53,6رجال و
 من الروماتيزم، %45 من أمراض السرطان، و%7,5 يعانون من مشاكل في القلب و%38,4هناك 

  .  يعانون من تعب مزمن وضعف في الحركة%55,6 لديهم كآبة وقلق، بينما هناك %58,2و
 لبنان، أمراض الكوليسترول المرتفع "كاريتاس"وتشيع بين المسنين كافة، ووفقاً إلحصاءات رابطة 

ق العظام والتهابات األمعاء وأمراض الكلى ومشاكل وجع الظهر، والعيون وأمراض الجهاز وترق
  . كما أن الكآبة هي مشكلة منتشرة بين الفلسطينيين المسنين. التنفسي

وتبين تلك المعطيات حجم المشاكل المتأتية عن االستعمال الخاطئ للدواء بين المسنين الفلسطينيين، 
كز األجانب في كاريتاس لبنان كمال سيوفي إلى أن العمل على مساعدة المسنين وعليه، أشار رئيس مر

 مخيماً في لبنان، نظراً لحجم األمراض المزمنة التي 12، ويشمل 2002الفلسطينيين بدأت في العام 
ويقوم الممرضون بمتابعة . يعانون منها وللعزلة التي يعيشونها ولعدم القدرة على الحركة التي تصيبهم

لحاالت المستعصية للمسنين من خالل القياس اليومي للضغط ومعدل السكري بالتنسيق مع مراكز ا
وأكد . األونروا والجمعيات المهتمة والمعالجين الفيزيائيين إلعانتهم على استعادة الحركة واستقالليتهم

على كيفية التعاطي مع  مسناً فلسطينياً تتم توعيتهم وتثقيفهم مع أقاربهم 2950 المشروع يشمل أنسيوفي 
  .شؤونهم الصحية والحياتية
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فهم يتناولون "ونتيجة للعمل بين المسنين تبين أن هناك مشكلة حقيقية لديهم تتمثل بسوء استعمال الدواء 
ويؤدي سوء استعمال الدواء . " حتى عابر سبيلأو األقارب أوأي دواء يعطى لهم من قبل احد الجيران 

  . أو تسمم خطير أو يشكل خطورة على حياة المريض نفسهإلى ظهور أمراض إضافية 
ثلث " وفاء أحمد بإحصائية حديثة لألونروا لتقول إن "جمعية النجدة الشعبية"واستشهدت مديرة البرامج في 

 مزمنة، وإن جميع العائالت التي يعيلها احد من ذوي أمراضالالجئين الفلسطينيين في لبنان يعانون من 
 من الفلسطينيين يعانون من االكتئاب والقلق، %21صة تعيش في فقر مدقع، وإن االحتياجات الخا

  . " الرعاية الصحية األولية والثانوية فقطاألونروا منهم ليس لديهم تأمين صحي، فيما تقدم %95و
 من الفلسطينيين في لبنان، %14 مشروع اليوم يشمل أن نمر قاسم إلى .وأشار ممثل األونروا في اللقاء د

وهي نسبة المسنين من بينهم، الفتاً إلى أن العاملين في عيادات األونروا يالحظون رغبة المسن في أخذ 
وتحدث قاسم عن مراجعة . الدواء بصورة دائمة، حتى ولو لتخزينه في البيت إن لم يكن الستعماله

يين عموماً وللمسنين األونروا لسياساتها الخدماتية بما يضمن تأمين خدمات طبية وصحية أفضل للفلسطين
  . خصوصاً

 النمسا، وينفذه في -وتمّول المشروع المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية بالشراكة مع كاريتاس 
لبنان مركز األجانب في رابطة كاريتاس وجمعية النجدة االجتماعية وجمعية المرأة الخيرية وجمعية 

  . بالتنسيق مع األونروا"أنيرا"
  30/12/2010، السفير، بيروت

  
  "معجم األسماء الجغرافية في فلسطين"تصدر " سليمان عرار للفكر والثقافة" .52

، "معجم األسماء الجغرافية في فلسطين" صدر حديثاً عن هيئة جائزة سليمان عرار للفكر والثقافة :عمان
عته واإلشراف عليه العربية واإلنجليزية، وقام بتحقيقه وإعداده إبراهيم الزقرطي، وقام بمراج: باللغتين

 1942وقد بني هذا المعجم على خرائط كانت قد أنتجتها المساحة البريطانية سنة  عبد العزيز السيد،
  . اسم لمدينة وبلدة وقرية وخربة وموقع، مع إحداثياتها بالترتيب المعجمي6000متضمناً نحو 

بعد االسم مثلواشتمل المعجم على قائمة مختصرات صفة الموقع الجغرافي التي تَر بلدة وقرية وجسر : د
إلخ ، وتضمّن مسرداً لألسماء واألسماء المركبة ومعانيها وما يشير إلى صفة ... وسهل ووادي ومسجد

كما اعتمد النظام البريطاني لدى حكومة االنتداب في فلسطين المنشور . الموقع وإحداثياته ورقم لوحته
 وهو النظام العربي الموحد لنقل األسماء الجغرافية من ،2/10/1942في الجريدة الرسمية بتاريخ 

، وذلك بما يماثل النظام المعتمد لدى الشعبة العربية )الالتينية(الحروف العربية إلى الحروف الرومانية 
وضّم المعجم ملحقاً بالمستعمرات الصهيونية بالعربية واإلنجليزية، وأخذ بما اعتمدته  .لألسماء الجغرافية

  .وعة الفلسطينية الميسرة فيما يتعلق بعدد السكان في المراكز العربية،الموس
  30/12/2010الدستور، عّمان، 

  
  "إعالم"ـ إصداران ل"االنتهاكات والخروقات بحق الفلسطينيين في إسرائيل" و"آليات إنتاج عرب هادئون" .53

آليات إنتاج "األول عنوان  إصدارين حمل  مؤخرا48ً داخل أراضي العام "إعالم" أصدر مركز :رام اهللا
  ."االنتهاكات والخروقات بحق الفلسطينيين في إسرائيل"، فيما حمل اآلخر عنوان "عرب هادئون

أمل جّمال، .  والمحاضر في جامعة تل أبيب، د"إعالم"ويّعد التقرير األول دراسة تحليلية لمدير مركز 
  .لية باللغة العربية والمعارضة الفلسطينية لهاحول دور اليهود الشرقيين في الصحافة الحكومية اإلسرائي

أما اإلصدار الثاني فكان عبارة عن تقرير رصد سنوي، أعدته خلود مصالحة، وتمت من خالله عملية 
  ."إسرائيل"رصد لحاالت االنتهاك والخروق التي وقعت بحق الصحافيين الفلسطينيين في 

  .2004 بالعمل عليها منذ عام "إعالم"ر بدأ مركز  ويّعد التقرير المذكور، الرابع في سلسلة تقاري
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  26/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  كتاب جديد عن الالجئين الفلسطينيين في لبنان .54
 .I( صفحة من القطع المتوسط، عن دار النشر 272 صدر في بريطانيا كتاب جديد، في :رام اهللا

B.Tauris (الالجئون وحالة من : الفلسطينيون في لبنان ": األكاديمية بعنوانالمختصة بالمنشورات
ويتمثل الهدف الرئيس لهذا الكتاب في دراسة الديناميات االجتماعية، ووسائل  ."التشّرد طويلة األمد

التكّيف، التي يتمكن الالجئون بواسطتها من العيش، على امتداد فترات طويلة من الزمن، في ظل 
، وبالغة القسوة، خاصة في حالة الالجئين الفلسطينيين، الذين يشكّلون أكبر وأقدم ظروف غير طبيعية

لهذه المجموعة، كما يقول ناشر الكتاب، حكاية طال انتظارها، وتأخر  و.مجموعة لالجئين في العالم
  .الكالم عنها، وقد تعّرضت أكثر من غيرها للتجاهل، وعانت من عدم االهتمام

كا روبرتس، وهي زميلة أبحاث في مركز دراسات السالم والمصالحة التابع الكتاب من تأليف ربي
لجماعة كوفنتري في بريطانيا، وسبق لها القيام بأبحاث ميدانية في أفغانستان وكمبوديا ولبنان والسودان، 
كما حصلت على درجات جامعية في الدراسات الشرق أوسطية واإلسالمية، وعملت في مراكز مختلفة 

في . وجاء كتابها عن الالجئين الفلسطينيين في ستة فصول، إضافة إلى التقديم والخاتمة .لألبحاث
الفصلين األّول والثاني تعالج اإلطار السياسي والقانوني لوجود الالجئين الفلسطينيين، وما يكتنف 

هلة بين وفي الفصل الثالث تركّز على عالقة لم تكن س .المساعدات التي يتلقونها من مشاكل وعقبات
الالجئين الفلسطينيين ولبنان كبلد مضيف، وتعالج في الفصل الرابع أماكن إقامتهم، التي تحّولت إلى 

وفي الفصل الخامس تدرس ديناميات التكّيف التي يبلورها  .مخيمات لالجئين يقيمون فيها منذ ستة عقود
امل المؤثرة في عمليات التأقلم الالجئون في حالة لجوء طويل األمد، وتعالج في الفصل السادس العو

  .والتكّيف في حالة اللجوء طويلة األمد
  29/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   بعدما تبين ارتباطهم بالموساد  في لبنان"اليونيفيل" فرنسياً من 13ترحيل : وهابوئام  .55

 الوزير السابق وئـام وهـاب، عـن         »حزب التوحيد العربي  «كشف رئيس   : علي الصغير  -بنت جبيل   
في الجنوب اللبناني وذلك على خلفيـة عمالـة         » اليونيفيل«ترحيل ثالثة عشر عسكريا فرنسيا من قوات        

إلى أن الفرنسيين الـذين     ) bintjbeil.org(واشار وهاب في مقابلة خاصة مع موقع        . »الموساد«لجهاز  
سرية تامة كان من بينهم ثالثة ضباط باالضـافة         رّحلوا على عجل الى بالدهم قبل افتضاح امرهم وفي          

من تجنيدهم خالل زيارة ترفيهية لهم الى فلسطين المحتلة، مشيرا الى           » الموساد«الى عشرة جنود تمكن     
على خلفيات عقائدية وليست ماليـة      » الموساد«ان اخطر ما في الموضوع ان هؤالء الجنود تعاملوا مع           

وقال وهاب إنه يخالف القـول بـان        . وعية الجنود الذين يتجولون بيننا    معتبرا بان االمر يكشف حقيقة ون     
  . ضرورة ال بد منهم في الجنوب معلنا عن عدم ثقته بهذه القوات» اليونيفيل«

  30/12/2010، السفير، بيروت
  

  عن مخزون حقل لفيتان للغاز يدفعنا التخاذ خطوات متسارعة " إسرائيل"إعالن : نبيه بري .56
ـ   قال رئيس مجلس     ان االعالن االسرائيلي عن مخزون حقل لفيتان يجب ان         » السفير«النواب نبيه بري ل

االولى، االسراع في إصدار المراسيم التطبيقية لقـانون        : يدفع لبنان الى اتخاذ أربع خطوات متالزمة هي       
ريـة مـع    النفط الذي أقره مجلس النواب، والثانية، الضغط على االمم المتحدة لترسيم حدود لبنـان البح              

علـى  » اليونيفيل«فلسطين المحتلة خشية من ان تكون اسرائيل قد مدت يدها على آبارنا مستغربا تقاعس         
هذا الصعيد، وثالثا، التدقيق في االتفاق البحري بين قبرص وإسرائيل للتأكد من عدم المساس بـالحقوق                
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 بارزة بمباشرة العمل في التنقيـب    اللبنانية، ورابعا تكليف الشركات المختصة وفي طليعتها شركة إيطالية        
  . عن النفط حتى نحفظ حقنا

ـ          ان أي محاولـة اسـرائيلية      » الـسفير «وقال رئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائب وليد جنبالط لـ
الستخراج الغاز من منطقة بحرية متنازع عليها مع لبنان تشكل مخالفة فاضحة لكل المعاهدات والمواثيق               

  . ان في مثل هذه الحال الى تقديم شكوى رسمية ضد العدو االسرائيلي لدى مجلس االمنالدولية، داعيا لبن
ـ         ان الحكومـة اللبنانيـة أودعـت       » الـسفير «الى ذلك، أكدت مصادر عسكرية لبنانية رفيعة المستوى ل

ـ                اكنا خرائطها ومستنداتها لترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة لدى االمم المتحدة التي لم تحرك س
بعد ذلك، بينما كان يفترض بها ان تطلب من اسرائيل إيداعها ما تملكه هي من خرائط ومستندات ليبـدأ                   

  . البحث العملي، على ان تكون االمم المتحدة هي الحكم، تماما كما يجري في البر
  30/12/2010، السفير، بيروت

  
  ليئة بالمفاجآت  الجديدة للمواجهة القادمة م حزب اهللاخطة: دراسة إسرائيلية .57

في دراسة جديدة صادرة عن مركز دراسات األمن القومي التابع لجامعة تـل أبيـب،                :زهير أندراوس 
يعترف الباحث اإلسرائيلي، غاي أبيعاد، بأنّه منذ أن وضعت حرب لبنـان الثانيـة أوزارهـا فـي أب                   

ـ          2006من العام   ) أغسطس( ي دارت مـع الجـيش      ، قام حزب اهللا اللبناني بدراسة معمقة للحـرب الت
اإلسرائيلي وتمكن من استخالص العبر والنتائج، مؤكداً على أّن الحزب قام بدراسـة معمقـة ومركـزة                 

  .لمجريات الحرب الثانية على لبنان، بهدف االستعداد للمواجهة القادمة مع الدولة العبرية
ت الجيش اإلسرائيلي وعلى    ولفت إلى أّن الحزب درس بجدية بالغة التغييرات التي طرأت على استعدادا           

التغيير الذي أدخله الجيش استعداداً للمعركة القادمة، وقال الباحث اإلسرائيلي أيضاً إنّه خالفـاً للجيـوش                
التقليدية فإّن حزب اهللا عكف على االستعداد للجولة القادمة، ألّن الحديث يدور عن تنظيم ديناميكي يفهـم                 

احة ويستطيع أن يالئم قوته العسكرية بحسبها، ورأى الباحث أيضاً          ويتفهم المتغيرات التي دخلت على الس     
أّن قوة حزب اهللا من جميع النواحي تحسنت وتطورت بشكل مقلق للغاية وهي تختلـف تـدريجياً عـن                   

، وبالتالي يقول الباحث، فإّن الجيش اإلسـرائيلي        2006الحزب الذي حارب الجيش اإلسرائيلي في العام        
صلب وعنيد وفقط وضع الخطط العسكرية الحديثة والمتطورة ستمكنه مـن إلحـاق             يقف اآلن أمام عدو     

  .ضربة قاسية بحزب اهللا
 30/12/2010القدس العربي، لندن، 

  
  أهم ممول للمقاومة الفلسطينية تجنيد أو تصفية  حاولالموساد:  طارق عبد الرازقالجاسوس المصري .58

قات فى قضية التجسس، المـتهم فيهـا طـارق          نشر نص التحقي  » المصرى اليوم «تواصل  : أحمد شلبى 
عبدالرازق حسين، فى الوقت الذى أظهرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مفاجآت جديـدة، يتـصدرها                

تجنيد رجل أعمال فلسطينى شـديد الثـراء،   » الموساد«الكشف عن محاولة جهاز المخابرات اإلسرائيلية   
  .يقوم بتمويل المقاومة الفلسطينية

لمتهم إن رجل األعمال الفلسطينى يعيش فى جنوب أفريقيا منذ سنوات، وإنـه يمـد الفلـسطينيين                 وقال ا 
» الموساد«بمساعدات عينية ومادية، وأموال لمساعدتهم فى أعمال المقاومة، وأضاف المتهم أن تحريات             

ا لهم مـن    ، وأنه أمدهم طوال سنوات بأسلحة كان يشتريه       »حماس«أشارت إلى أنه الممول األول لحركة       
  .جنوب أفريقيا ودول أفريقية أخرى

وقال المتهم إنه التقى ضابط الموساد إيدى موشيه فى تايالند، حيث أحضر لـه رقـم هـاتف الرجـل                    
الفلسطينى، وطلب منه االتصال به إليهامه بأنه رجل أعمال مصرى يريد التبـرع للمقاومـة، وإقناعـه                 
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ت التعليمات بالسعى إلى تجنيده، أو تصفيته فى حالة فشل          بالحضور إلى تايالند لتسلم التبرع، حيث صدر      
  .عملية التجنيد

  30/12/2010، المصري اليوم، القاهرة
  
  
  

  على غزة لمنع عدوان جديد "إسرائيل" لقاءات بين القاهرة و:الكيان لدى السفير المصري .59
ـ            تمام بالغ تطورات الوضع    اه'قال السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان ان بالده تتابع ب

وكشف عثمان خالل زيارته أمس لمكتب الجبهة العربية الفلسطينية برام اهللا النقاب عـن  . 'في قطاع غزة  
في إطار دور مصر لمنع عدوان إسرائيلي جديـد علـى           'عدة لقاءات مصرية إسرائيلية، قال انها جاءت        

  .'القطاع
نسخة منه، فقد أكد عثمان خالل لقائه بمـسؤولي         ' يالقدس العرب 'وبحسب بيان صدر عن الجبهة وتلقت       

كما أكد الـسفير عثمـان علـى        . التنظيم على موقف مصر الرافض ألي عدوان على الشعب الفلسطيني         
موقف مصر الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني ولموقف القيادة الفلسطينية، مؤكدا أن مصر قيـادة               

ني، وستواصل دورها القومي فـي دعـم الموقـف الفلـسطيني            تقف إلى جانب الشعب الفلسطي    'وشعباً  
  .'ومساندته إلى أن ينتهي االحتالل اإلسرائيلي وينال الشعب الفلسطيني حقوقه الثابتة والمشروعة

  30/12/2010، القدس العربي، لندن
  

   في الضفة الغربية بوقف االعتقاالت الفلسطينيةالسلطةشيخ األزهر يطالب  .60
األزهر بمصر، أحمد الطيب، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالتوقف عـن         طالب شيخ   : وكاالت

سياسة االعتقال، والتعذيب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والحفاظ على الثوابت الوطنية، والتوحد لتطهير             
  . أرض فلسطين كلها من االحتالل اإلسرائيلي، وحمايتها من مشروعي التهويد والتهجير المجرمين

ا فضيلته خالل لقاء خاص بوفد فلسطيني من وزارة أوقاف رام اهللا الفصائل الفلسطينية إلى توقيـع                 ودع
المصالحة الوطنية، وجمع الكلمة، وتوحيد الصف اإلسالمي، وتوجيه الجهود نحو كسر االحتالل المجرم،             

الوطن للخطر، مستشهدا   ودحره بكافة الوسائل الممكنة، ونبذ الخالفات واالنقسامات الحزبية التي تعرض           
  ". دعوها فإنها منتنة"بقوله صلى اهللا عليه وسلم 

المصري أن شيخ األزهر ناشد العـالم بأسـره الوقـوف بحـزم ضـد               " اإلخوان المسلمين "وذكر موقع   
االنتهاكات اإلسرائيلية غير المشروعة التي يمارسها االحتالل ضد المقدسات اإلسالمية والمسيحية علـى             

، مطالبا األمة اإلسالمية شعوبا وحكومات إلى الوقوف خلف القضية الفلسطينية من أجـل              أرض فلسطين 
تحرير األرض وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف، وكسر الحصار الظالم عن األشقاء فـي               

  . قطاع غزة الصامد
جميد بناء المـستوطنات  وأشار إلى ضرورة الضغط العربي على صناع القرار الدولي باستصدار قرار لت      

على أرض فلسطين في القدس الشريف لدعم صمود المجاهدين بكافة الوسائل الممكنـة، منـددا بقـرار                 
  .السلطة بإغالق إذاعة القرآن الكريم بنابلس العتدائه على مشاعر المسلمين

  29/12/2010موقع فلسطين أن الين، 
 

  يس صحيحاوما يشاع ل.. "إسرائيل" معال عالقات : سلفا كير .61
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قال النائب األول للرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب،        :  سوسن أبو حسين   - )جنوب السودان (جوبا  
ـ   ، في جوبا أمس، إن ما يشاع عن وجود عالقة بين الجنـوب وإسـرائيل               »الشرق األوسط «سلفا كير، ل
  . ليس صحيحا

ع األمين العـام للجامعـة العربيـة        وتطرق سلفا كير لهذا الموضوع خالل الجلسة المغلقة التي جمعته م          
. بتفاصيل تلك الجلسة المغلقـة    » الشرق األوسط «وانفردت  . عمرو موسى، في ختام جولته إلى الجنوب      

فـي  . ونفى سلفا تلك التقارير جملة وتفصيال، مؤكدا تفهمه لحساسية هذا الموضوع لدى الجانب العربي             
وفي مؤتمر صحافي عقده فـي جوبـا       . بية في جوبا  تلك الجلسة أيضا طلب سلفا فتح مكتب للجامعة العر        

عقب لقاء موسى، أكد رئيس حكومة الجنوب أنه لن يلجأ للحرب أو العنف، وسوف يسعى لجعل األمـن                  
إذا صوت الشعب للوحدة فنحن نقبل النتائج، ونعمل علـى أن يـتم   «قال سلفا كير  و. »موضوعنا األول «

  .»ختار المواطن إما الوحدة أو االنفصالاالستفتاء بطريقة شفافة وحرية تامة حتى ي
أن الحوار بين موسى وسلفا كير تناول أثناء الجلسة المغلقة موضوع العالقـة             » الشرق األوسط «وعلمت  

وأن سلفا كير أكد وعدد من وزراء حكومته أن هذه األنباء غيـر             . المحتملة مع إسرائيل  ) لدولة الجنوب (
أن األنباء  ) الجانب الجنوبي (وأكد  . يقدرون حساسية هذا الموضوع   يتفهمون و ) في الجنوب (دقيقة، وأنهم   

  .غير صحيحة) حول موضوع إسرائيل(الواردة في تقارير مختلفة 
 30/12/2010، الشرق األوسط، لندن

  
   لنصرة أهل غزة واألراضي المحتلةالعربيات ملتقى النساء :دمشق .62

ء العربيات لنصرة أهـل غـزة واألراضـي         ملتقى النسا "أكدت المشاركات في    : محمد الخضر  -دمشق  
ضرورة دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة الالجئـين وضـرورة             " المحتلة

  .التضامن العربي والدولي من أجل كسر الحصار
عما وطالبت المشاركات في البيان الختامي بضرورة قيام اإلعالميين العرب بكسب الرأي العام العالمي د             

  .للحقوق الفلسطينية
كـانون األول الجـاري     /  ديسمبر 28 و   27وناقشت عشرات القيادات النسائية العربية على مدي يومي         

تداعيات الحصار على الشعب الفلسطيني، والتحركات الدولية لفك الحصار وحماية المرأة فـي القـانون               
  . برعاية الدكتورة نجاح العطارنائب الرئيسوالقى الملتقى اهتماما سوريا رفيع المستوى، إذ عقد .الدولي

 30/12/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
 

  وإدخالها على خط جنوب اليمن" إسرائيل"الشيخ طارق الفضلي يؤكد التواصل مع : اليمن .63
تسببت تصريحات القيادي في الحراك الجنوبي الشيخ طارق الفضلي، التي نـشرتها صـحيفة              :  صنعاء

في " الحراك الجنوبي "لم يسمها، ساعدت    " إسرائيلية"منظمة  "ياء حكومي، عندما قال إن      محلية بحدوث است  
  .، اللتين وقعتا العام الماضي وأودتا بحياة العشرات "قبول المحكمة الدولية ملفي المعجلة وزنجبار

ـ "هناك تواصالً بيني وبين جهات      "الصادرة في عدن إلى أن      " األمناء"وأشار الفضلي لصحيفة     " رائيليةإس
، "تناصر القضية الجنوبية، ومن أجل تحقيق أهدافنا نتواصل حتى مع إيران إذا لم تساعدنا الدول العربية               

وأكـد  " . إسرائيل "ـإذا كان النظام يستقوي علينا بأمريكا فنحن سنستقوي على السلطة وأمريكا ب           "وقال  
اء دم الشهداء وأسر الشهداء، وقد رفعنا       هناك توكيالت من أولي   "الفضلي في تصريحاته المثيرة للجدل أن       

ملفاً كامالً أشرفت على إعداده شخصيات قانونية جنوبية وبتعاون وتنسيق مع قيادات الخارج وبمبـادرة               
، "من الرئيس علي ناصر محمد وأثمرت هذه الجهود قبول المحكمة الجنائية الدولية في بروكسل الملـف               

  " . الدوليةمالحقة الجناة في المحاكم"متعهداً ب 
 30/12/2010، الخليج، الشارقة
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   قطاع غزة المتوجهة نحو "5القدس  "ليبيةال مساعداتال حول قافلة  متضاربةروايات .64

تضاربت الروايات حول قافلة مساعدات ليبية موجهة إلى قطاع غزة حيث قالت            :  خالد المهير  - طرابلس
مساعدات تم تسييره بالقوة، لكـن أمانـة شـؤون          اللجنة األهلية لدعم الشعب الفلسطيني إن جزءا من ال        

  .قالت إن األمور سارت وفق القانون) البرلمان(النقابات في مؤتمر الشعب العام 
 كلم شرق العاصمة    200(وقال منسق اللجنة للجزيرة نت إن قوة من الشرطة تابعة لمديرية أمن مصراتة              

لشخص محسوب علـى عـضو بالبرلمـان        استولت على جزء من تبرعات الليبيين وسلمتها        ) طرابلس
  .وانطلق بها صباح اليوم برا إلى مدينة طبرق على الحدود الليبية المصرية تحت الحراسة المشددة

وأوضح المنسق نوري بن عثمان أن تلك الخطوة جاءت بناء على خطاب رسمي صادر عن أمين شؤون                 
  .شيرا إلى أن اللجنة بصدد رفع دعوى ضدهمحمد جبريل، م) البرلمان( النقابات في مؤتمر الشعب العام 

وقال بن عثمان إنه ليس لذلك البرلماني حق التصرف في تبرعات الشعب الليبـي إلـى أهـالي غـزة،                    
  ".قفز على جهود اآلخرين"ووصف تصرفاته بأنها 

شعبية ومديرية أمن طرابلس وأمين     ) وزارة الداخلية (وذكر بن عثمان أن اللجنة أبلغت أمانة األمن العام          
  . مصراتة بشأن الموضوع، لكن جميع الجهات لم تتجاوب مع خطاب اللجنة) محافظة(

  رواية مضادة
في مقابل ذلك أوضح محمد جبريل أن الحكاية ليست االستعانة بالشرطة، مشيرا إلى قرار مؤتمر الشعب                

 المـسؤولة اعترفـت     العام بتكليف منسق بين المؤتمر ومختلف قوافل القدس، لكنه قال إن أجهزة الدولة            
 التي تتحدث عنها اللجنة األهليـة،       5وقال إن هذا المنسق أراد إخراج القدس         .بالمنسق المعين من طرفنا   

  ".ال عالقة لهم بالقافلة"وأكد أنه 
وعزا جبريل أسباب الخلط القائم حاليا بسبب القافلة البرلمانية المغاربية التي كان مـن المقـرر تـسيير                  

  .تشرين الثاني من الجزائر مرورا بتونس وليبيا ومصر/ نوفمبررحلتها في بداية
كما أوضح جبريل في تصريح للجزيرة نت أن جزءا من التبرعات تخص النقابات التي التحمـت اليـوم            

 المـسؤول عـن     5من رفضوا االنطالق تحت راية القـدس        "بقافلة القدس، وأكد أن أعضاء األهلية هم        
  ".لعامتسييرها أمانة مؤتمر الشعب ا

ـ              التشويش "وبدوره اتهم رئيس القافلة الحالي المحسوب على شؤون النقابات الصيد القعود اللجنة األهلية ب
في هذا الوقت، وأكد أن اللجنة استغلت االستعانة بالشرطة المرافقة للقافلة لتسهيل اإلجـراءات              " والتشهير

  ".مغلوطة"وقدمت معلومات 
للجنة األهلية وشؤون النقابات عرقلت مغادرة قافلة مساعدات إنـسانية          يشار إلى أن خالفات كبيرة بين ا      
 طن من حليـب األطفـال       2000 شاحنة تحمل    20وتتكون القافلة من    . لقطاع غزة منذ حوالي أسبوعين    

  .واحتياجات المعاقين والمواد التموينية والبطاطين والخيام
 30/12/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  من الدولي رح مشروع قرار لالعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس األواشنطن تعارض ط .65

 أعربت الواليات المتحدة الليلة الماضية عن معارضـتها لفكـرة طـرح الـسلطة               : وكاالت -واشنطن  
جاء هذا الموقـف    . الفلسطينية مشروع قرار على مجلس األمن الدولي لالعتراف بدولة فلسطينية مستقلة          

لسان وزارة الخارجية في واشنطن مارك تونير الـذي اكـد أن الواليـات المتحـدة                على لسان الناطق ب   
ورفض الناطق مع ذلك الحـديث      . عارضت باستمرار طرح مثل هذه القضايا على مجلس األمن الدولي         

وشدد علـى أن قـضايا      . عما إذا كانت واشنطن تعتزم استخدام حق النقض الفيتو ضد هذا المقترح ام ال             
وأكد تونير في الوقت ذاتـه معارضـة الواليـات          . ي ينبغي أن يتم حلها عبر المفاوضات      الوضع النهائ 
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المتحدة المستمرة للمستوطنات اإلسرائيلية مشددا على أن بالده ال تقبل بـشرعية النـشاط االسـتيطاني                
كيـة  واعتبر تونير ان استمرار األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية يضر بجهـود الـسالم األمير            . المستمر

  وبمستقبل إسرائيل
  30/12/2010، وكالة سما اإلخبارية

  
  

   في ألمانيا يطالب اليهود بتجاوز دور الضحيةاليهودرئيس مجلس  .66
طالب الرئيس الجديد للمجلس المركزي لليهود في ألمانيا ديتر غراومان اليهود بتجاوز            :  رويترز –برلين  

  .دور الضحية ومنتقدي المجتمع األلماني
» فايننشال تـايمز دويتـشالند    «ان الذي تولى رئاسة المجلس نهاية الشهر الماضي لصحيفة          وقال غراوم 

  .»دور الضحية ليس كافياً، اليهودية أكبر بكثير«امس، إن 
مع كل االحترام الالزم لتكريم ذكرى ماليين اليهود الذين قتلوا خالل محارق النازية، يجـب               «: وأضاف

واعترف غراومان   .»بت أننا ال ننتقد فقط ونكتفي بتصحيح اآلخرين       على المجلس المركزي لليهود أن يث     
  .بأن الغضب أصبح من المراسم الراسخة للمجلس

هذا يعود جزئياً إلينا لكنه في جزء كبير ناتج من استفزاز اإلعالم الذي يدفعنا إلى اإلدالء بمثـل                  «: وقال
  .»ليس من الضروري أن نخدم هذا الغرض. هذه التصريحات

ر أن مهمته األولى هي دمج اليهود المهاجرين من شرق أوروبا ومن االتحاد الـسوفياتي الـسابق                 واعتب
كما دعا إلى إقامة عالقـة      .  آالف يهودي  105الذين تضخمت أعدادهم في المجتمع األلماني إلى حوالى         

  .لمسلمينبين الشبان ا» تنامي المشاعر المعادية للسامية بقوة«وثيقة مع مسلمي ألمانيا، وانتقد 
  30/12/2010، الحياة، لندن

  
   مصر؟تغضبمتى  .67

  فهمي هويدي
ال أريد أن أصدق أن بنيامين نتنياهو سيزور مصر خالل األيام القليلة المقبلة، صحيح أنني واحد ممـن                  
تمنوا أال يشاهدوا صورته في القاهرة في أي وقت، هو وأمثاله من مجرمي الحـرب اإلسـرائيليين، إال                  

 أن نستقبله في الظروف الراهنة بوجه أخص، أعني بعد أيام معدودة مـن اإلعـالن عـن               أنني لم أتخيل  
ضبط شبكة تجسس إسرائيلية في مصر، اتهم فيها أحد المصريين، وفي الوقت الذي يصر فيـه الرجـل                  
على تدمير المستقبل الفلسطيني بانطالقه المجنون في سياسة االستيطان والتهويد، ضمن سـعيه الحثيـث            

ة القضية الفلسطينية، إلى جانب تنصله حتى من االتفاقات التي وقعها سابقوه لتسوية القضية، ومن               لتصفي
المبـادرة  «ثم فضح الفلسطينيين وأذل العرب أجمعين، إذ لم يعد اتفاق أوسلو يعني له شـيئا، كمـا أن                   

  .عوملت بدرجة عالية من االحتقار واالزدراء» العربية
جل في مصر، ويمد كبار المسؤولين في الدولـة أيـديهم لمـصافحته، ثـم               هل أبعد كل ذلك يستقبل الر     

يجالسونه ويبتسمون في وجهه ويتضاحكون معه على مائدة الطعام؟ ــ ذلك واحد من األسـئلة التـي                 
عنت لي حين صفعت عيني في ذلك الصباح األخبار التي ناقلتها اإلذاعات ووكاالت األنباء حول زيـارة                 

)  ينـاير  2(قوم بها مستشار األمن القومي اإلسرائيلي عوزي أراد يوم األحد المقبل            للقاهرة يفترض أن ي   
 الخبر منسوبا   26/12اللندنية قد نشرت في     » الحياة«وكانت جريدة   . لمناقشة ترتيبات زيارة السيد نتنياهو    

لخبر ، وقد استفزني في ا    »سنحدد مع أراد موعد الزيارة    «، ونقلت عنه قوله     »مصدر مصري رفيع  «إلى  
المنشور قول المصدر المذكور إن الزيارة ستتناول المسار السلمي وضرورة تحريك العمليـة الـسلمية               

وسنبلغ اإلسرائيليين استياءنا من عدم االلتزام باسـتحقاقات العمليـة الـسلمية،            !) التي فشل فيها أوباما؟   (
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المصري تكـرر فـي عبـارة       الذي عبر عنه المصدر     » االستياء«وعلى رأسها تجميد االستيطان، وهذا      
  .أخرى بالخبر المنشور

قبل أي استطراد أنبه إلى أمرين، األول أننا نتحدث عن أخبار صحافية متداولـة، والثـاني أن الجهـات                   
وهو ما يسوغ لنا أن نرجح . الرسمية في مصر لم تنفها أو تصحح مضمونها، رغم أهميتها وعمق داللتها         

  . معلومات سليمة، حتى إشعار آخر على األقلتصديقها، والتعامل معها باعتبارها
الواردة في الخبر من عند من حرره، أو أنها وردت على لـسان المـصدر               » االستياء«سواء كانت كلمة    

المصري الرفيع، فإنها تظل تعبيرا مستفزا للغاية، ذلك أن من حق المرء أن يتـساءل إذا كـان مجـرد                    
طة في مصر، كرد فعل على جرائم السيد نتنياهو وحكومتـه،           االستياء هو كل ما يمكن أن تستشعره السل       

  .فإن ذلك يعد تسامحا أقرب إلى التفريط في حق المروءة والكرامة
ليس التعبير جديدا في حقيقة األمر، إذ ال أشك في أن مصر أبلغت إسرائيل في بعض المواقف الحرجـة                   

 أن مصر لم تغضب في أي وقت، أو بالدقة فإنها           المماثلة باستيائها وربما عتابها أيضا، لكن القدر الثابت       
لم تعلن غضبها، حتى بالوسائل الدبلوماسية التي تتمثل في تقليص التمثيل الدبلوماسية أو سحب السير أو                

  .التلويح بورقة العالقات االقتصادية
كامـب ديفيـد،    حتى إذا ذهبنا إلى مدى أبعد ونفضنا أيدينا من الملف الفلسطيني التزاما بروح اتفاقيـات                

ونظرنا إلى المصالح المصرية المباشرة، فسنجد أن إسرائيل ارتكبت قائمة من الجرائم بحق مصر منهـا                
اختراق المجال الجوي وقصف منطقة الحدود مع غزة بحجة تدمير األنفاق ــ قتل ما ال يقـل                 : ما يلي 
مـة اسـتئناف القـاهرة      محك( شخصا من الجنود المصريين الذين يحرسون الحدود مع القطاع           12عن  

 حكما بإلزام السفير اإلسرائيلي بدفع عشرة ماليين دوالر تعويضا لورثة أحـد             16/9/2009أصدرت في   
، 17/11/2004وهو أحد ثالثة تعمد اإلسرائيليون قتلهم في        ) عامر أبو بكر أبو سعدة    (الجنود المصريين   

عمليات التجسس على األوضاع الداخلية     ولم يكترث أحد بالحكم ال في مصر وال في إسرائيل ــ تكرار             
في مصر ــ اإلسهام في دفع عملية فصل جنوب السودان لتكثيف الضغط على مـصر اختـراق دول                  

  .وتحريضها ضد القاهرة) إثيوبيا بوجه أخص(أعالي النيل 
 القومي،  إذا لم تغضب مصر الرسمية لكرامة أبنائها وال ألمنها        : هذه الخلفية تستدعي عدة أسئلة منها مثال      

وإذا لم تغضب إلذالل الفلسطينيين ومحاولة تركيعهم وتصفية قضيتهم، فمتى تغضب إذن؟ ــ ولمـاذا               
تستأسد مصر على المقاومة الفلسطينية وتشتد في قطيعتها مع سوريا، وخصومتها مع إيران، في حـين                

تركيا، فهـل كـان     تخاطب إسرائيل بلغة الحمالن؟ ــ ثم لو أن إسرائيل تصرفت على ذلك النحو مع               
يمكن أن يستقبل رئيس وزرائها في أنقرة، قبل أن يعتذر عما اقترفته حكومته، ويعد بأال يعود إلـى ذات                   

  األفعال مرة أخرى؟
إن استقبال نتنياهو في القاهرة في أي وقت إهانة لمصر وشعبها؟ أما قدومه إليها في الوقت الراهن على                  

فهم بعد ما الذي يضطر مصر إلى القبول باإلهانة أو احتمال وصـمة             وجه التحديد فهو العار بعينه، ولم أ      
  .العار

  30/12/2010، الشرق، الدوحة
  

   الجديد بين دحالن والرئيسالتصعيدما وراء  .68
  ياسر الزعاترة

من الواضح أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد قرر التصعيد في مواجهة متحديـه عـضو اللجنـة                  
األول أن حكاية االستقالة التي طالما لوح بها لم         : هو ما يشير إلى بعدين اثنين     المركزية محمد دحالن ، و    

تعد واردة ، بدليل تصريحاته األخيرة الرافضة للفكرة ، ومعها حل السلطة خشية الفوضى برأيه ، أمـا                  
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البعد الثاني فيتمثل في قراره عدم التسامح مع أي طرف أو شخص يسعى إلى منازعته السلطات داخـل                  
  .تح أو مؤسسات السلطة والمنظمةف

والحال أن ما فعله الرجل يبدو طبيعيا إلى حد كبير ، وكان على دحالن رغم الفوز الذي حققه في اللجنة                    
المركزية أن يدرك أن عباس لم يعد عرفات المرحلة الحالية فحسب ، بل هو رجلها المتفرد أيـضا ، إذ                    

فرد في يوم من األيام ، حيث كان له أقرانه داخل الحركة            حتى عرفات لم يكن بمثل هذا المستوى من الت        
، ومناكفوه داخل منظمة التحرير أيضا ، كما أن إخالصه لعملية الـسالم             " أبو إياد "و" أبو جهاد "من أمثال   

ونبذه األيديولوجي للمقاومة المسلحة يجعله أقرب إلى قلـوب  ) السلطة ـ الدولة (وإصراره على مشروع 
 القضية برمتها ، ال سيما الطرف األمريكي اإلسـرائيلي األوروبـي ، فـضال عـن                 المؤثرين في ملف  

  .المؤثرين في السياق العربي
) اإلخالص لعملية السالم ورفض المقاومة واإلصرار علـى بقـاء الـسلطة           (صحيح أن المزايا األخيرة     

ات ، وهـو أكثـر      متوفرة بالكامل عند دحالن أيضا ، لكن الفارق أن عباس قد أصبح رئيسا منذ سـنو               
شرعية من الناحية التاريخية ، وليس من السهل الدخول في ماراثون طويل لتوفير ذات الشرعيات داخل                
فتح والمنظمة والسلطة لدحالن ، وربما لشخص آخر معه ، وحتى لو كان ذلك ممكنا بقدر مـا ، فهـو                     

  .اعسيستغرق وقتا طويال ، بخاصة في ظل االنقسام الواقع بين الضفة والقط
من الناحية العملية ، تبدو التهم الموجهة لدحالن مضحكة إلى حد كبير ، وهي تنم عن ضيق بالنقد ، فلو                    
كان عرفات يحاكم كل واحد على ممارسات من هذا النوع ، إذن لفصل نصف القيادة ، فقد كانوا يقولون                   

غالبا عبر  (ك ، أو يعاقب بطريقته      ما لم يقله مالك في الخمر ، لكنه كان يتحمل ذل          ) وتاليا في زوجته  (فيه  
  .حتى يعود المتمرد إلى السرب) المال والمخصصات

يعلم أعضاء اللجنة المركزية الذي اتخذوا قرار تجميد عضوية دحالن ، وأقله تجميد حضوره الجتماعات               
لـه  اللجنة كما قال عباس زكي ، أن المال يجري بين يدي دحالن منذ زمن طويل ، وأنه هو الذي أتاح                     

التفكير في االنقالب على ياسر عرفات شخصيا ، كما يعلمون أن جزءا كبيرا من التنظيم في قطاع غزة                  
جديد األمر كما أشـرنا  . يدين له بالوالء ، وهو اليوم يمد نفوذه نحو الضفة ، فأي جديد يستحق الضجة؟، 

)  االهتمام على مصالح أبنائه    اتهامه بتركيز (هنا من قبل هو كالم دحالن الشخصي والعائلي على الرئيس           
، وإلى جانب ذلك ترشيحه لناصر القدوة ليكون رئيسا للسلطة ، وربما فتح باب الحديث عن التغيير فـي                   

  .منظومة السلطات في فتح والمنظمة ، األمر الذي استفز الرئيس ودفعه نحو اتخاذ اإلجراءات الجديدة
 لم تتخل عن الرئيس ، بل لعله الخيار األفضل بالنسبة           من الجدير ذكره هنا أن الجهات التي تدعم دحالن        

إليها حتى اآلن ، لكنها كانت تبعث إليه برسالة واضحة مفادها أنه ليس الخيار الوحيد وأن الطوفان لـن                   
يكون من بعده ، إذ تتوفر خيارات أخرى ، وهي رسالة ضغط من دون شك ، وفي ظني أنهـا وصـلت                 

روف وواضح ممثال في القبول بالحل المؤقت أو االنتقالي من دون كثير            وسيكون لها ما بعدها ، وهو مع      
تردد ، وهو الحل الذي يتفق عليه ليبرمان ونتنياهو وباراك وتسيبي ليفني واآلخرون ، كما يحظى بدعم                 

  .أمريكي ال لبس فيه
اع ضد دحـالن    على أن السؤال الذي لم يجب عليه أعضاء اللجنة المركزية الذين اتخذوا اإلجراء باإلجم             

هو إلى أين تمضي حركتهم العتيدة ، وما هو برنامجها للرد على انسداد الطريق نحو الدولة الموعـودة                  
مقابل مشروع الدولة المؤقتة الذي يتحرك حثيثا على األرض؟ ال جواب بالطبع ، فمن يعيش ببطاقات في                 

  .آي بي المحتل ، لن يكون مؤهال لتحدي إرادته بأي حال
  30/12/2010، عّمانالدستور، 

  
  عوامل ردع وتهدئة: غّزة .69

  حسام كنفاني



  

  

 
 

  

            41 ص                                     2010:         العدد       30/12/2010 الخميس :التاريخ

ينصّب الحديث اليوم على جبهة قطاع غزة، على اعتبار أنها مقبلة على سـخونة قـد تـوازي عـدوان         
الرصاص المصهور األخير، أو تتفوق عليه، وال سيما أّن المعطيات على أرض الواقع باتـت مختلفـة،                 

المسيطر على القطاع، واآلخر اإلسـرائيلي المتـرّبص        » الحمساوي«وذلك باعتراف الطرفين، الطرف     
  .لالنقضاض مجدداً على هذا الشريط الساحلي

غير أن الحديث الكثير عن العدوان والتهديدات التي تُكال يومياً من مختلف شخصيات الطيف الـسياسي                
.  للصرف على أرض الميـدان     والعسكري اإلسرائيلي، قد ال تكون، على األقل في المرحلة الحالية، قابلة          

هذا ما توحي به القراءة األولّية لواقع الجبهة الجنوبية اإلسرائيلية، التي شهدت في األيام األخيرة جملـة                 
من المتغّيرات ستكون حكماً في حسابات مسؤولي االحتالل قبل إقدامهم على أّي مغامرة جديدة في قطاع                

، »تهديـداً «إلى غيره من الجبهات التي تعّدها الدولة العبرية         غزة، الذي يمكن القول إنه األضعف قياساً        
  .وخصوصاً جبهة الشمال

تقـديرات عنوانهـا    . الضعف هنا نسبي، هذا ما تقوله التقديرات اإلسرائيلية المستجدة بالنسبة إلى غـزة            
عدوان ، الذي كان سالحاً كاسراً للتوازن في        »كورنيت«األبرز الصواريخ المضادة للدروع، وخصوصاً      

التقـديرات  . اإلسـرائيلية » مقابر الدبابات «تموز على لبنان، واستخدمته المقاومة لصناعة ما بات يسّمى          
الحالية لم تعد شأناً استخبارّياً، بل باتت حقيقة جرى اختبارها مع تأكيد قوات االحتالل إصابة دبابة بمثل                 

 اللعبة على الجبهـة الجنوبيـة لألراضـي         هذه الصواريخ على حدود القطاع، ما يعني تغييراً في قواعد         
  .المحتلة

على هذا االعتبار، فإن التوجه باتجاه العدوان محكوم بعوامل ردع ستكون حكماً عامل ردع ألّي تصعيد                
عوامل تبدأ من الحديث عن مـدى       . »الرصاص المصهور «عسكري مرتقب في الذكرى الثانية لعدوان       

 في المرحلة الحالية، وال سيما أّن إسرائيل تخشى من امتـدادها            االستعداد اإلسرائيلي عموماً لشن حرب    
القلق اإلسرائيلي من أّي حرب جديدة ينبـع مـن مخاطرهـا،            . إلى حرب تمتد إلى خارج حدود القطاع      

وخصوصاً على الجبهة الداخلية، وال سيما أّن االستخبارات اإلسرائيلية باتت على يقين بأن في القطـاع                
  .بيبصواريخ تطاول تل أ

الجبهة الداخلية قد تكون عنصر الردع األول في حسابات الحرب اإلسرائيلية، فهذه الجبهة ال تزال غيـر         
جاهزة للدخول مباشرةً إلى أرض المعركة، وهو ما كشفه حريق غابات أحراج الكرمل قبل أسابيع قليلة،                

ه الجبهة كانت مجـّرد عنـاوين   إذ إنه أظهر أن كل المناورات التي قامت بها دولة االحتالل لتحصين هذ          
هذا الكالم كان عنـصراً جامعـاً لجميـع المحللـين           . عريضة من دون انعكاسات مباشرة على األرض      

  .اإلسرائيليين، الذين أشاروا إلى كارثة تنتظر الجبهة الداخلية في أّي حرب مقبلة
فال منظومـة  . ى كل الصعداألسوأ في مسألة مواجهة الصواريخ هو اإلقرار بالعجز عن التعامل معها عل 

القّبة الحديدية سترى النور، وال عمليات األرض المحروقة كان من شأنها وقف إطالق زخّات الكاتيوشـا          
وعلى هذا األساس باتت إسرائيل أمام واقع التسليم بالترسانة الـصاروخية           . والغراد قبل عامين من اآلن    

معركة بات الجميع على يقين بأنها لـن        .  معركة مقبلة  المحيطة بها، التي ستكون لها اليد الطولى في أيّ        
تكون ُأحادية الجبهة، بل ستصبح ذات طابع إقليمي، وهو ما تأخذه أيضاً الدولة العبرية فـي حـساباتها                  

  .العسكرية، وقد يكون عامل ردع إضافياً
ستكون عنصر ردع   الصواريخ المضادة للدروع، وال سيما إذا تأكّد أن هناك كمّيات منها في قطاع غزة،               
في ما  » حرب تموز «آخر، وخصوصاً أن الترسانة العسكرية اإلسرائيلية لم تنته بعد من استخالص عبر             

، لم يختبر بعد،    »معطف الريح «فالحديث عن تصفيح الدبابات، أو ما سّمي باسم         . يخص دبابات الميركافا  
ل إلـى معركـة بـدبابات مكـشوفة أمـام           وأساساً فإن من شأنه أن يبطئ حركتها، وبالتالي فإن الدخو         

  .ليس مرّجحاً» الكورنيت«
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قد تكون عوامل الردع هذه كافية لإلشارة إلى أن الحرب على غزة، عكس ما توحي به التهديدات، لـن                   
في إشـعال   » الحمساوية«تكون قريبة في فترة األيام أو حتى الشهور المقبلة، ويمكن إضافة عدم الرغبة              

فالحركة اإلسالمية ليست في وارد الدخول في معركة، بـل علـى            . لعدوان ليس قريباً  الجبهة لتأكيد أن ا   
العكس، فهي تسعى إلى تفاديها حرصاً على الوضع الداخلي في القطـاع، وال سـيما أن آثـار عـدوان                    

حتى إنها في فترة قريبة ماضية كانت تعمـد إلـى تجـريم مطلقـي               . الرصاص المصهور لم تُمح بعد    
األمر قد ال يكون مختلفاً كثيراً اليـوم،        . ن يخرجون عن إجماع الجهة الحاكمة في القطاع       الصواريخ الذي 

  .باستثناء أن الحركة انضمت إلى جوقة المهددين والمتوعدين، لكن مع ضبط لكثافة الصواريخ
التهدئة قد تكون رغبة جامعة في ما يخص غّزة، من دون أن يمنع ذلك مرحلة تصعيد كالمي وتـسخين                   

  . للجبهة ال يتدحرج إلى عدوان موّسعخفيف
  30/12/2010، االخبار، بيروت

  
  هل تتخلى حماس عن حكم غزة وتتفرغ للمقاومة؟ .70

  غازي التوبة
وقد احتفلت قياداتها بهذه الذكرى فـي      , تمر علينا هذه األيام ذكرى إنشاء حماس قبل ثالثة وعشرين عاما          

وإلقاء الـضوء علـى     , بعض المواقف في مسيرتها   واألرجح أن خير احتفال هو مراجعة       , غزة وغيرها 
والتوصل إلى بعض الخالصـات والعبـر       , ووضع القضية الفلسطينية بشكل عام    , وضعها بشكل خاص  

  .وإلى بعض الواجبات في المرحلة القادمة, والنتائج
داً ، وقد كانت وقـو    1987لقد نشأت حماس كحركة مقاومة، وقد أشعلت االنتفاضة األولى في نهاية عام             

لهذه االنتفاضة، وقد جاء اشتراكها في المقاومة كأول مشاركة إسالمية في القضية الفلسطينية بعد غيـاب                
للتيار اإلسالمي عنها استمر لمدة عقود بدأت منذ خمسينيات القرن الماضي، وهي الفترة التي سادت فيها                

  .العربية والفلسطينية: التيارات اليسارية والشيوعية الساحتين
ي أذكّر بهذه الوقائع البارزة من أجل أن أوضح أهمية اسـتمرارية حـضور حمـاس فـي الـساحة                    إنن

الفلسطينية، وأحذر من تعثرها، وخفوت شعلتها، فهذا سيؤدي إلى مزيد من التعثر للتيار اإلسـالمي فـي         
لك نابع مـن    مجال القضية الفلسطينية، وإلى مزيد من التراكمات السلبية التي سترتد إلى مسيرة األمة وذ             

  .أهمية القضية الفلسطينية وتأثيرها في عموم كيان األمة
 مسار  1993من نافلة القول الحديث على أن مسار السالم السابق الذي قام على توقيع اتفاقات أوسلو عام                 

خاطئ، ألنه لم يقم دولة بعد تحرير كامل لألرض، وإنما أقام دولة على وهم التحرير، فاعتبر أن تخلـي                   
، اعتبر ذلك تحريراً، لذلك أعلن ياسر عرفات        1988\7\31دن عن مسؤولية حكم الضفة الغربية في        األر

 في أثناء انعقاد المجلس الوطني      1988تشرين الثاني من عام     /  من نوفمبر  15قيام الدولة الفلسطينية في     
بيـة انتقلـت مـن      الفلسطيني في الجزائر، مع أن الذي حدث هو أن المسؤولية المعنوية عن الضفة الغر             

األردن إلى منظمة التحرير، ولم تكن هناك أية سيطرة حقيقية على شبر واحد مـن الـضفة الغربيـة ال                    
لألردن من قبل، وال لمنظمة التحرير الفلسطينية من بعد، بل ما زالت إسرائيل هي المـسيطر الحقيقـي                  

  .على الضفة في الحالتين
 النتائج التي انتهت إليها االتفاقيات، فلم تقم دولة مـستقلة ذات            ومما يؤكد المسار الخاطئ التفاقيات أوسلو     

سيادة، ولم تعد القدس ولم يعد أي جزء من األرض، بل هناك مزيد من االستيطان، وهناك جدار للفصل                  
من الضفة، وهناك تهويد مستمر للقـدس واألقـصى، وهنـاك تلـويح مـستمر               % 18العنصري ابتلع   

  .إلخ.. 67 وفلسطينيي 48لفلسطينيي " الترانسفير"بـ
، ودفـع أميركـا   2004واألنكى من ذلك مزيد من التمكين للدولة العبرية عبر وعد بوش لشارون عـام     
  .العرب إلى مزيد من التنازالت العربية عبر مبادرات السالم التي رفضتها إسرائيل
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حماس المـشاركة   ، وأجرى انتخابات رئاسية وتشريعية، ورفضت       1994لقد عاد عرفات إلى غزة عام       
في تلك االنتخابات بحجة أنها تحت سقف أوسلو وهي ال تعترف بهـا، ثـم شـاركت فـي االنتخابـات               

، وفازت باألكثرية في المجلس التشريعي، ثم وقعت تصادمات بينهـا وبـين فـتح               2006التشريعية عام   
  .م 2007انتهت باستالمها مسؤولية الحكم في قطاع غزة في عام 

ش الوضع السابق وهو مدى سالمة وصوابية الدخول في االنتخابات تحت حكم االحـتالل              ال أريد أن أناق   
اإلسرائيلي وتحت سقف اتفاقات أوسلو، وعن تفصيالت التصادم مع فتح، ألن ذلك أمر قد انقـضى وال                 

لكني أريد أن أناقش وضع حماس في الحكم وانعكاس ذلك على المقاومة التـي              . جدوى من مناقشته اآلن   
ألصل في مشروعية نشوء حماس، وهي القيمة الحقيقية في وجودها اإلسالمي، وعن مدى إمكانيـة               هي ا 

  .الحكم والمقاومة: الجمع بين العملين
وقبل أن أبدأ بمناقشة القضية السابقة أحب أن أشير إلى بعض الحقائق على ضوء الوقائع التي عرفتهـا                  

  :القضية الفلسطينية خالل الحقبة الماضية، وهي
ليس من شك بأن المقاومة هي الفعل المجدي والمشروع والمطلوب في هذه المرحلة من تـاريخ                : ألولىا

القضية الفلسطينية، وهو المطلوب أكثر من أي مرحلة سابقة، ألنه لم يتحقق تحرير ألي شبر، ومـازال                 
  .التحرير الحقيقي هو األمر الذي تنشده أمتنا، ويتطلبه وضع القضية الفلسطينية

ليس من شك بأن التفاوض السياسي يكون ذا نتائج حقيقية إذا كان مبنياً على تحرير حقيقي علـى                  : انيةالث
األرض، أو مبنياً على توازن قوة مع العدو، لذلك فإن ياسر عرفات لم يخرج بأية مكاسب حقيقيـة مـع                    

ق واشنطن واتفاق القاهرة    العدو اإلسرائيلي مع كثرة المؤتمرات المعقودة واالتفاقات الموقعة من مثل اتفا          
بسبب عدم وجود تحرير حقيقي على األرض، وبسبب اختالل موازين القـوى بـين              , وطابا وواي ريفر  

  .إسرائيل والعرب لصالح العدو
إن جماهير الشعب الفلسطيني التفت حول حماس وأيدتها، ورجحت كفتها على فتح في انتخابـات               : الثالثة

مقاومة وتأكيدها على االستمرار فيها، وجنوح األخرى إلى التهـادن           بسبب إصرار األولى على ال     2006
  .والمفاوضات وإلقاء السالح

من المؤكد بأن حكم قطاع غزة غرم وليس غنماً، وذلك واضح من الكثافة السكانية التـي هـي                  : الرابعة
ارد الـضرورية   األعلى في الدنيا من جهة، وإلى صغر مساحته من جهة ثانية، وإلى افتقاره إلى كل المو               

  .للعيش كالطعام والشراب والكهرباء ومواد البناء من جهة ثالثة
ورثت حماس حكم قطاع غزة وهو مكّبل بعدة اتفاقات وبروتوكـوالت سياسـية واقتـصادية               : الخامسة
فال يملك القطاع أي مقوم من مقومات السيادة واالستقالل، وال يملك حرية التصدير واالستيراد،              , وإدارية

  . يملك مواطنوه حرية التنقل والسفروال
إن العمل المقاوم للشعوب عمل تراكمي، بمعنى أن حركة ما تبني لبنة، ثم تأتي أخرى فتبنـي                 : السادسة

لبنة أخرى حتى يتحقق التحرير، ويجب أن يبقى مؤشر العمل التراكمي في صعود مستمر، لكن اتفاقيات                
ة ألنها جعلت العدو ينعم بفترة هدوء وراحة بعد أن أوقفت            عطلت هذه العملية التراكمي    1993أوسلو عام   

لذلك . االنتفاضة األولى التي هددت كيانه تهديداً مزلزالً من جهة، ولم تحقق تحريراً حقيقياً من جهة ثانية               
 إبقاء المقاومة من أجل إبقاء سهم العملية التراكمية في صعود، وإنقـاذ             -اآلن-من أولى واجبات حماس     

  .ه اتفاقات أوسلوما أفسدت
هل تستطيع حماس أن تحافظ على السلطة وأن تحافظ على المقاومـة            : واآلن على ضوء الحقائق السابقة    

  مع أن مسؤوليها يصرحون باستمرار بأنهم لن يتخلوا عن المقاومة بحال من األحوال؟
وضوع ظروف  األرجح أن ذلك صعب إن لم يكن مستحيالً، فالموضوع ليس موضوع نوايا فقط، ولكن م              

 على  2008موضوعية تفرض نفسها، ومما يؤكد ذلك أن حماس اضطرت إلى إعالن هدنة في بداية عام                
أساس أن تفتح كل المنافذ للشعب الفلسطيني في غزة، لكن العدو لم يف بذلك، فاضطرت إلى عدم تمديد                  
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 2008زة نهايـة عـام      ، واتخذ العدو هذا السبب ذريعة لشن عدوانه على غ         2008الهدنة في نهاية عام     
  ).الرصاص المسكوب(، وقام بعملية عسكرية عدوانية سّماها 2009ومطلع عام 

ثم اضطرت حماس إلى القبول بإيقاف القتال من أجل أال تحّمل الشعب الفلسطيني فـوق طاقتـه، وهـي      
كري مـن   محقة في ذلك، وقد استكملت ذلك باالتفاق مع الفصائل الرئيسية على عدم القيام بأي عمل عس               
  .أجل عدم استفزاز العدو، ومنعه من شن عدوان جديد على شعبنا في غزة، وتحميله ما ال يحتمل

 أن وتيرة العمليات قد تراجعت في السنتين األخيرتين في أرض العدو، إن لم تكن               -أيضاً-ومن المالحظ   
  .انعدمت بالمقارنة بما كانت عليه قبلها

نه من الصعب الجمع بين المقاومة والحكم، وأن القيام بأعبـاء الحكـم             إن الوقائع السابقة تجعلنا نرجح أ     
سيكون على حساب المقاومة، وعلى حساب العملية التراكمية المطلوبة النتـصار القـضية الفلـسطينية،            
وبخاصة في بلد كقطاع غزة محدود الموارد واإلمكانيات، وفير عدد الـسكان، مكّبـل بقيـود سياسـية                  

  هل تتخلى حماس عن الحكم لصالح المقاومة؟: قودنا إلى سؤالوهذا ي, واقتصادية
  30/12/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
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