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  نرفض مخططات الوطن البديل على حساب األردن: لدى استقباله وفدًا عسكريًا أردنيًا هنية .1

، وفدا 2010-12-30استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني بغزة إسماعيل هنية، صباح الخميس : وكاالت
ا برئاسة اللواء محمود فريحات مدير العمليات الحربية في الجيش األردني وممثل رئيس أردنيا رسمي

هيئة أركان الجيش األردني، حيث عبر هنية عن شكره وتقديره العظيم لجاللة الملك عبد اهللا بن الحسين 
  . على جهوده لصالح القضية والشعب الفلسطيني

أو أن يكون أي حل لألزمة " الوطن البديل"ال يمكن أن تقبل بما يسمى وأكد هنية أن الحكومة الفلسطينية 
  . الفلسطينية على حساب األردن أو األرض األردنية تحت أي ظرف من الظروف
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وأشاد دولته بجهود المملكة األردنية المقدرة والملموسة من كل مواطن فلسطيني خاصة في ظل الحصار 
  . مكانات الالزمةالصهيوني ومنع االحتالل من وصول اإل

وشدد على أهمية الموقف األردني في الواقع السياسي، داعيا إلى تحرك من الملك عبد اهللا بن الحسين 
إن دور الملك مهم في منع أي : "ومن مختلف الدول العربية لكبح جماح أي تصعيد إسرائيلي، وقال

  ". تصعيد يمكن أن يفكر فيه االحتالل الصهيوني
إن نتائج : "زراء إلى ذكرى الحرب العدوانية على غزة التي تصادف هذه األيام، وقالوتطرق رئيس الو

هذه الحرب ال تزال قائمة، وخاصة البيوت التي دمرت ولم يتم بناؤها، مما يتطلب أن يولي األردن 
  ". ةالشقيق موضوع إعادة اإلعمار في القطاع أهمية خاصة وأن تبحث الوسائل المالئمة لتحقيق هذه الغاي

من جانبه ثمن اللواء محمود فريحات موقف رئيس الوزراء حول رفض خيارات الوطن البديل، مؤكدا 
  . أن هذا موقف مشترك مع المملكة، وأشاد بصمود الشعب الفلسطيني خالل الحرب األخيرة

ل  ولكن سنواص-في اإلشارة إلى المستشفي األردني المقيم في غزة–نحن لم نكتف بالمشفى : "وقال
  ". دورنا لبناء مدرسة أو مسجد، وكذلك المساهمة في حل إشكالية اإلعمار

والحكومة " حماس"وفي سياق متصل أعرب هنية عن أمله في أن يتم توثيق العالقات بين حركة 
الفلسطينية من جهة والحكومة األردنية من جهة أخرى، داعياً إلى مواجهة مشتركة لألطماع والتهديدات 

  . اإلسرائيلية
  30/12/2010فلسطين اون الين،

  
  قد نلجأ لفكرة الوصاية مثل تجربة باالو في منطقة الباسفيك : عباس .2

 كشف الرئيس محمود عباس النقاب عن احد االحتماالت التي تلجأ اليها القيادة :معا" موفد -برازيليا 
المتحدة فرض الوصاية على الفلسطينية في شهر سبتمبر القادم والمتمثل في مطالبة مجلس االمن باالمم 

  .فلسطين لتخليصها من االحتالل االسرائيلي
ان اسرائيل هي اخر :  سفيرا عربيا يرأسهم السفير الليبي في البرازيل17 خالل لقاء مع عباسوقال 

احتالل في العصر الحديث وان امريكا قد فشلت في اقناع اسرائيل بوقف احتاللها وان المهلة التي 
 وان القيادة الفلسطينية تدرس سلسلة خطوات بعدها قد تلجأ 2011 تنتهي في شهر سبتمبر اعطتها امريكا

اليها من اجل تخليص فلسطين وشعبها من االحتالل وبين هذه االحتماالت ان يكون التوجه لمجلس 
  .االمن

يكا باستخدام وردا على سؤال السفير العراقي في البرازيل عما ستفعله القيادة الفلسطينية اذا قامت امر
لدينا خيارات اخرى عديدة بينها طلب الوصاية "  بالقول عباسالفيتو لحماية االحتالل االسرائيلي، رد 

  .1994مثل تجربة باالو في منطقة الباسفيك عام 
. 1994أكتوبر / تشرين األول1وكانت باالو استقلت وهي آخر إقليم مشمول بوصاية األمم المتحدة، في 

يثاق نظاما دوليا للوصاية، أنشأ مجلس الوصاية كأحد األجهزة الرئيسية لألمم المتحدة فعندما وضع الم
  . وأناط به مهمة اإلشراف على إدارة األقاليم المشمولة بنظام الوصاية

وكان من األهداف الرئيسية للنظام تشجيع النهوض بسكان األقاليم المشمولة بالوصاية وتقدمهم التدريجي 
  . ي أو االستقاللصوب الحكم الذات

ويتألف مجلس الوصاية من أعضاء مجلس األمن الدائمين الخمسة، وهم االتحاد الروسي، والصين، 
  .وفرنسا، والمملكة المتحدة، والواليات المتحدة

وقد تحققت أهداف نظام الوصاية إلى درجة أن جميع األقاليم المشمولة بالوصاية حصلت على الحكم 
  . إما كدول على حدة أو باالنضمام إلى بلدان مستقلة مجاورةالذاتي أو االستقالل، 
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وظهر نظام الوصاية بعد قيام األمم المتحدة ليطبق على األقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وال سيما 
األقاليم التي كانت تخضع لدول المحور فأنشى مجلس الوصاية بهدف رعاية مصالح شعوب تلك األقاليم 

  .نحو الحكم الذاتي واالستقاللواألخذ بيدها 
  31/12/2010وكالة معاً اإلخبارية، 

  
   أمام الحرب النفسية التي يشنها االحتالل ضد شعبنانسقطلن  :هنيه .3

الشعب الفلسطيني الى الصمود امام     , يوم الخميس  , دعا رئيس الوزراء بحكومة غزة اسماعيل هنية       :غزة
مؤكدا بان مهمة االعالم الفلـسطيني      , ئيلي لسكان قطاع غزة   الحرب النفسية الموجهة عبر االعالم االسرا     

  .هي شن حملة مضادة لهذه الحرب التي تستهدف قطاع غزة 
وقال هنية في حفل لتكريم الصحفيين واالعالميين الحاصلين على جوائز دولية في الذكرى السنوية الثانية               

لمواجهـة  , ها فـي ميـدان الكلمـة      ان االعالم الفلسطيني هو رصاصة تؤدي دور      :" ,للحرب على غزة  
مطالبا الفلسطينيين بالثبات امام التهديدات التـي يطلقهـا قـادة           , "التحديات التي تحدق بالقضة الفلسطينية    

  . االحتالل االسرائيلي بشن حرب جديدة على غزة
 جديد على   وقال هنية ان التصريحات التي يطلقها القادة السياسيين والعسكريين في اسرائيل بتنفيذ عدوان            

لن نسقط أمام الحرب    " مصيفا  . مؤكدا ان مواجتها تكون بالصمود والثبات     " حرب نفسية "هي بمثابة   , غزة
النفسية التي يشنها االحتالل ضد شعبنا، شعبنا اثبت انه اكبر من االحتالل رغم الفارق الكبير لمـوازين                 

  ".القوى
, االعالمين المعتلقين لدى االحـتالل االسـرائيلي        من ناحية ثانية دعا هنية الى االفراج عن الصحفيين و         

مؤكدا في الوقت ذاته عدم وجـود       , وكذلك المحتجزين في سجون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية          
  ...أي مالحقة للصحفيين في غزة على خلفية ال مهنية او سياسية

دا أن الحصار االسرائيلي ال يمكن      مؤك,وأشاد هنيه بالصحفيين الفلسطينيين الحاصلين على جوائز دولية         
يمكن للحصار ان يضعف امكانيـات    :"له ان يحاصر االبداع واالرادة والقدرة على منافسة الغير، مضيفا           

  ".اعادة االعمار واثبت من خالل ابداعات االعالم الفلسطيني عدم محاصرته للقدرات
 31/12/2010وكالة سما اإلخبارية، 

  
  لول المقبل وقد نتوجه لطلب عضوية فلسطين في األمم المتحدة حاسم في أياستحقاق: شعث .4

نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض العالقات . حدد د :عبد الرؤوف ارناؤوط
لتحديد الخطوات " وقفةً"الخارجية فيها، ثالثة مواعيد تجعل من شهر أيلول المقبل شهراً حاسماً يتطلّب 

عد إمكانية التوجه إلى األمم المتحدة للمطالبة بالعضوية الكاملة لفلسطين فيها، منوهاً، التالية، دون أن يستب
أيضاً، بالخيارات التي كان طرحها الرئيس محمود عباس في حال استمرار التعثر في عملية السالم، 

  .مؤكداً أن الحركة الدبلوماسية الحثيثة الفلسطينية ستتواصل
في شهر أيلول : س محمود عباس في زيارته الحالية إلى أميركا الجنوبيةوقال شعث، الذي يرافق الرئي

المقبل تنتهي المهلة التي وضعها الرئيس األميركي باراك أوباما، الذي قال في شهر أيلول الماضي في 
كلمته أمام الجمعية العمومية لألمم المتحدة إنه في شهر أيلول من العام المقبل يتمنى أن يكون هناك 

جديد في األمم المتحدة اسمه فلسطين، وفي شهر أيلول تنتهي فترة العامين التي حددتها الحكومة عضو 
الفلسطينية الستكمال بناء مؤسسات الدولة وبالتالي تصبح الدولة جاهزةً لإلعالن، وفي شهر أيلول تنتهي 

تأكيد عليها مؤخراً، للتوصل إلى مدة العام التي حددتها اإلدارة األميركية والرباعية الدولية، والتي أعيد ال
 ". أيلول الماضي2اتفاق فلسطيني إسرائيلي خالل عام ابتداء من يوم انطالق المفاوضات المباشرة في 

   .وبالتالي فإن شهر أيلول أصبح موعد استحقاق حاسماً لثالثة مواعيد: وأضاف
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ل إلى الجمعية العمومية لألمم ورداً على سؤال إن كان الفلسطينيون قد يذهبون في شهر أيلول المقب
بالتأكيد، وأنا أعتقد أن : "المتحدة لطرح قبول فلسطين دولة كاملة العضوية في األمم المتحدة، قال شعث

ذلك من الممكن أن يأتي ذلك قبل شهر أيلول، موضوع مطالبة األمم المتحدة بقبولنا كعضو يجب أال 
  ". خوفنا من طلب االعتراف بدولة فلسطينيةتنتظر حتى شهر أيلول وأعتقد أننا كسرنا حاجز

  31/12/2010األيام، رام اهللا، 
 

  حملة تغييرات وإقاالت واسعة طالت بالتحديد محسوبين على دحالن": ملإلعالالفلسطيني " .5
عن قيام رئيس السلطة المنتهية واليته " المركز الفلسطيني لإلعالم"كشفت مصادر فلسطينية مطّلعة لـ

جهاز "دار أوامر بإجراء سلسة تغييرات وإقاالت واسعة شملت قيادات ما يسمى بـمحمود عباس بإص
  . محمد دحالنعلىفي الضفة الغربية المحتلة، طالت بالتحديد محسوبين " األمن الوقائي

وقالت المصادر القريبة من أجواء لجنة التحقيق مع دحالن، التي شكلها عباس، إن سلسلة التغييرات 
استئصال " في مدن رام اهللا ونابلس، وتهدف في المقام األول إلى ما اسمته المصادر واإلقاالت تركزت

  .في جهاز األمن الوقائي، إضافة لمؤسسات أخرى مدنية وعسكرية" نفوذ دحالن المتغلغل
 إلى أن هذه الحملة طالت أيضا مؤسسات -التي طلبت عدم الكشف عن هويتها –وأشارت المصادر

الن فيها بدعم من موالين له، وكمثال على ذلك، قالت المصادر إنه تم إقالة عسكرية أخرى يحظي دح
مدير الخدمات الطبية العسكرية العميد كامل حسان، وإحالته إلى التحقيق بتهمة اختالس األموال 

  .واستغالله لمنصبه الرسمي
ارية، تم التوصل وفي ذات الصعيد، تتردد معلومات في أوساط سلطة عباس أنه ونتيجة للتحقيقات الج

وزارة "إلى أن نفوذ دحالن ومسعاه للسيطرة على مفاصل لمؤسسات السلطة، وصلت إلى ما تسمى بـ
في حكومة فياض الالشرعية، وتحديدا عبر المدعو محمود الهباش، الذي يمتلك عالقة خاصة " األوقاف

جواء بين رام اهللا وغزة وبين بقائد التيار الخياني في حركة فتح، حيث مارس دورا كبيرا في تسميم األ
  .الفصائل الفلسطينية

  30/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   بقرارات الشرعية الدولية"إسرائيل"الزعنون يدعو إلى إلزام  .6
قال رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، امس الخميس، إن العالم مطالب أكثر من أي وقـت                : رام اهللا 

 على إسرائيل إللزامها بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة واالستجابة          مضى،  بممارسة ضغط حقيقي    
  .لمتطلبات صنع السالم العادل القائم على أساس حل الدولتين، وعودة الالجئين إلى ديارهم

 النطالقة الثورة، أن أحد أهم االنجازات التي نعبر بها 46وأضاف في بيان صحافي لمناسبة الذكرى الـ
واألربعين لالنطالقة، يتمثل في القرارات التي اتخذت من جانب عدد من الدول باالعتراف العام السادس 

  .1967بالدولة الفلسطينية المستقلة في حدود الرابع من حزيران عام 
وأكد الزعنون أن منظمة التحرير تمثل صمام األمان لمشروعنا الوطني ومنجزات شعبنا ومصالحه 

ل السياج لوحدة شعبنا وتجاوز االستهداف الذي يتعرض له شعبنا وقيادته العليا، وهي اإلطار الذي يشك
في هذه المرحلة، األمر الذي يتطلب االلتفاف حول الشرعية الفلسطينية واسترداد وحدة الشعب 

  .الفلسطيني
وجدد الدعوة لحركة حماس إلى تغليب مصالح شعبنا على المصالح الفئوية الضيقة، عبر االستجابة 

لمصالحة والمسارعة إلى التوقيع على ورقة المصالحة المصرية، تمهيدا لتجسيد أرقى صور لجهود ا
  .ومضامين الوحدة

 31/12/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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   ينتهج سياسة إعادة اختطاف النواب بشكل مبرمجاالحتالل: العليا لألسرى .7

سرى أن سلطات االحتالل تنتهج بشكل أكدت اللجنة الوطنية العليا لنصرة األ: الضفة الغربية -غزة
  .مبرمج سياسة إعاده اختطاف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة

" المركز الفلسطيني لإلعالم"وأوضح رياض األشقر، المسؤول اإلعالمى باللجنة، في بيانٍ صحفي تلقى 
 معظم النواب وأصدر أحكاما بحقهم، وقد أطلق أن االحتالل اختطف) 12-30(نسخة منه، الخميس 

 شهرا، ولكن 50 إلى 30سراحهم بعد أن أمضوا فترات محكومياتهم في السجون، والتي تراوحت ما بين 
االحتالل بدأ في اآلونة األخيرة انتهاج سياسة جديدة، وهى إعاده اختطاف هؤالء النواب مرة أخرى، 

  .ح دون تهمة او محاكمةوإخضاعهم لالعتقال اإلدارى المفتو
وأشار األشقر إلى أن االحتالل كان قد أعاد اختطاف النائب عبد الجابر مصطفى فقهاء بعد اعتقال دام 

 شهرا، وكذلك أعاد اختطاف 20أكثر من عامين في السجون، وهو اآلن يخضع لالعتقال اإلدارى منذ 
  . شهرا19النائب باسم الزعارير منذ عامين، بعد اعتقال إدارى دام 

وأضاف األشقر أن االحتالل يختطف النواب ليمارس الضغط على الفصائل الفلسطينية المجاهدة، 
وليرسل رسالة تهديد لكل من يقف في وجه االحتالل وأعوانه، إلضعاف جبهة المقاومة في الضفة، 

 إلى إطالق سراح مؤكدا أن االحتالل لم يحقق أهدافه من وراء اختطاف النواب، حيث اضطر في النهاية
  .معظمهم، وها هو اليوم يتبع سياسة إعادة اختطافهم مرة أخرى

وناشدت اللجنة العليا لألسرى المجتمع الدولي بالخروج عن حالة الصمت التي يتبعها تجاه ممارسات 
االحتالل ضد الشعب الفلسطيني ونوابه المنتخبين بطريقة ديمقراطية، معتبرة الصمت على جرائم 

  .ل بحق النواب تجعل من المجتمع الدولي شريكًا لالحتالل في جرائمهاالحتال
  30/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  "الزعارير" عن وتفرج" الربعي" النائب لعتقتقوات االحتالل  .8

 النائب 2010-12-30اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر الخميس :  محمد القيق-الضفة الغربية 
اس البرلمانية خليل الربعي من منزله في مدينة يطا جنوب محافظة الخليل، في حين أفرجت عن كتلة حم

  . عن النائب باسم الزعارير من بلدة السموع المجاورة
إن قوات االحتالل داهمت المنزل في ساعات الفجر وباشرت " فلسطين أون الين"وقالت عائلة الربعي لـ

  . تقل النائب وتنقله إلى جهة مجهولةبتفتيشه والعبث بمحتوياته قبل أن تع
   نائبا ووزيرا 54 مع أكثر من 2006كان اعتقل في عام " أبو صهيب "وأضافت العائلة بأن النائب 

من جهة أخرى أفرجت سلطات االحتالل مساء الخميس عن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن 
سموع جنوب محافظة الخليل بعد اعتقال دام لعامين كتلة التغيير واإلصالح باسم الزعارير من بلدة ال

  . تنقل خاللها بين سجون مختلفة حيث قبع في االعتقال اإلداري بحجة أن ملفه سري لدى المخابرات
إن والده اعتقل سابقا ومن ثم تم اإلفراج عنه " فلسطين أون الين"وقال أحمد نجل النائب الزعارير لـ

  . حتالل على اعتقاله لعامين إلى أن أفرج عنه مساء الخميسلعدة أسابيع، وبعدها أقدم اال
من جانبهم استنكر نواب التغيير واإلصالح في الضفة الغربية اعتقال الربعي وطالبوا المجتمع الدولي 

  .بالتدخل الفوري لحماية المؤسسات الفلسطينية المنتخبة ووضع حد لممارسات االحتالل بحقهم
  31/12/2010فلسطين اون الين،
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  عن صحافيين فلسطينييناإلفراج  عباسيناشد " سكايز" .9
موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس حيال " سكايز"ثمن مركز الدفاع عن الحريات االعالمية والثقافية 

قرار السلطة الوطنية في االسبوعين الماضيين االفراج عن عدد من الصحافيين الفلسطينيين المحتجزين 
نية في الضفة، وهم عالء الريماوي، معاذ مشعل، سامي العاصي، أكرم النتشة وممدوح لدى اجهزتها االم

  .حمامرة، بعد احتجازهم من دون توجيه اي تهم واضحة اليهم، ولمدد متفاوتة
مرة جديدة العمل إلطالق سراح الصحافيين اآلخرين لمناسبة يوم الوفاء للصحافي "وناشد المركز عباس 
ديسمبر، ال سيما وان العديد منهم محتجز بسبب ممارسته /  كانون األول31ف في الفلسطيني الذي يصاد

  . المعلوماتوإيصالالسلمية المشروعة للمهنة والحق في حرية التعبير 
  31/12/2010المستقبل، بيروت، 

  
  االحتالل سيندم إذا اعتدى على غزة: الزهار .10

، أن الكيان الصهيوني سيهزم "حماس " محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة.دأكد : غزة
وسيدفع ثـمناً غالياً في أي حرب قادمة يشنها على قطاع غزة، مشيراً إلى أن المقاومة استفادت من 

  .التجارب السابقة وهي اآلن أكثر إرادة واستعداداً للمواجهة والتضحية والصمود
بـمخيم النصيرات، مساء أمس " اسحم"وقال الزهار خالل حفل تكريم ألهالي الشهداء أقامته حركة 

إن علينا أن نتحد داخلياً كشعب، وخارجياً كأمة، الستثمار كافة االمكانات، وتكوين ): 12-29(األربعاء 
  .    جبهة واحدة قوية قادرة على التصدي للمشروع الصهيوني في المنطقة

ة من مخيم البريج وسط أهالي شهداء الحرب األخيرة على غز" حماس"وفي سياق متصل، كرمت حركة 
القطاع، وحضر التكريم العديد من قيادات الحركة، وعلى رأسهم النائب سالم سالمة، وخالد الشريف أحد 

  .قادة الحركة، وجمع غفير من سكان المخيم
إنـه وعلى الرغم من ضخامة العدوان، إال أن الجبهة : "وقال خالد الشريف في كلمته خالل الحفل

مشيراً . بقيت متماسكة وصلبة، وتعززت مظاهر التالحم والتكاتف في مواجهة العدوانالداخلية لشعبنا 
إلى أن الشعب الفلسطيني امتص الضربة األولى، ونـهض في مواجهة العدو وصده طيلة أيام الحرب، 

  ".مـجسداً بذلك أعظم معاني الثبات والصمود
 مثل السابق، وعلى العدو أن يعلم أن اجتياح من جانبه، شدد النائب سالم سالمة على أن غزة اآلن ليست
  .غزة أو الحرب عليها ليس نزهه بل مقبرة للصهاينة المحتلين

  30/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  السلطة دخلت نفقاً مظلماً : البردويل .11
ار يتم أكد القيادي في حركة حماس، الدكتور النائب صالح البردويل، أن معارضة واشنطن ألي قر: غزة

إلى إنهاء النشاط االستيطاني في الضفة، " اسرائيل"طرحه على مجلس األمن الدولي من شأنه أن يدعو 
بحل "يعكس حالة من ازدواجية المعايير وعدم جدية كل الطروحات األمريكية التي تتحدث عما يسمى 

 العربية وكبح جماح ، مطالبا بموقف عربي مسؤول يواجه هذا النهج المتغول على القضايا"الدولتين
  . المفاوض الفلسطيني الالهث خلف سراب التسوية وإعادتهم إلى المربع الوطني

وقال البردويل، في بيان له، موقف واشنطن قديم، بدأ منذ اتفاقية أوسلو حينما اتفقت األطراف آنذاك على 
الفات هي المفاوضات أن تكون مرجعية المفاوضات هو الراعي األمريكي وأن السبيل الوحيد لحل الخ
  ". الثنائية وأن الرجوع إلى المرجعيات الدولية لون من ألوان اإلعاقة للعملية التفاوضية
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ادارة اوباما تعمل جاهدة على تثبيت هذه الرؤية من أجل االستفراد بالمفاوض الفلسطيني : "وأضاف
نية عن عملية التسوية أدخلت ، مشيرا إلى أن غياب المرجعية الوط"وإجباره على مزيد من التنازالت
  . المفاوض الفلسطيني في نفق مظلم

  31/12/201وكالة سما اإلخبارية، 
  

  لم يعد الوقت طويال وال بعيدا كي تندلع انتفاضة جديدة: العاروريصالح  .12
جدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري تأكيده على جدية الحركة في : دمشق

ات مصالحة مع فتح في الوقت الراهن، في ظل استمرار معاناة المختطفين المضربين عن عدم عقد لقاء
  .الطعام في سجون ميليشيا عباس منذ أكثر من شهر

 قال العاروري، الذي -تنشر كاملة في وقت الحق-" المركز الفلسطيني لإلعالم"وفي مقابلة خاصة مع 
حركة ثابت وهو أننا نريد المصالحة ونحن في موقف ال: "يتولى ملف األسرى في سجون االحتالل،

األصل من حرك هذا الملف، لكن في الوقت ذاته، ال يتوقع منا احد تجاهل عذابات أبنائنا وإخوانا وأن 
نجلس جلسات حوار ماراثونية دون جدوى، وبالتالي ال أتوقع استئناف جوالت المصالحة في ظل الوضع 

  ". األرضالحالي، وال بد من تغيير حقيقي على
وبخصوص مستجدات قضية المضربين عن الطعام في سجون عباس، أوضح الشيخ العاروري أنهم 

مازالوا مضربين عن الطعام، ومطلبهم بحث ملفاتهم من جديد وتطبيق قرارات المحكمة العليا في رام "
  ".استبعد اللجوء إليهخيار توسيع االضرابات لتشمل جميع المعتقلين وارد بقوة، وال "، منوها إلى أن "اهللا

وحيال تلويح الحركة باللجوء إلى ضم أسماء المعتقلين في سجون عباس إلى قائمة األسرى في صفقة 
أريد ان (..) األجهزة األمنية في سلطة عباس لم تترك لنا لنا خيارات أخرى : "شاليط، قال العاروري

 تتركوا اال هذا  الباب، وانا ادرك المغزى ال يعقل أن تغلقوا األبواب بشكل حقيقي وال: أوصل لهم رسالة
  ".العميق لهذا األمر، ولو تعاملنا معكم بهذه الطريقة ستضعون أنفسكم في موقع ال تحسدون عليه

وردا على اتهامات فتح بوجود معتقلين سياسين في غزة، دعا الشيخ العاروري إلى لجان تحقيق من 
قوق االنسان، للتحقق من تطبيق المعايير الوطنية في الفصائل الفلسطينية والمستقلين ومؤسسات ح

  .السجون الموجود هناك، مؤكدا على عدم وجوج معتقلين على خلفية سياسية
هناك بالتأكيد : "وأشار العاروري إلى صعوبة إحصاء أعداد المختطفين في سجونه عباس بدقة، قائال

االختطاف الى دوامة مستمرة من التحقيق مئات المعتقلين، ولكن اليمكن احصائهم بسبب تحول عملية 
  ".والتعذيب

وختم العاروري تصريحاته بالحديث عن وضع حركة حماس في الضفة الغربية في ظل الحملة التي 
حماس في الضفة ليست حركة هامشية أو ظاهرة : "تشنها عليها ميليشيا عباس وقوات االحتالل، وقال

  ".ضاض عليها والقضاء على وجودهاعارضة، وبالتالي ال يمكن ألي أحد االنق
حماس متجذرة أكثر بكثير مما يظن ويفكر هؤالء وغيرهم، وقوة الحركة وعمقها هو في الضفة، : "وتابع

وشعبيتها أمر أكبر من يؤثر فيه هؤالء، ولو جرت انتخابات في الضفة، ستفوز حماس بأكثر مما فازت 
  ".به في االنتخابات الماضية

لن يبقى أمام الشعب في الضفة إال معاودة الثورة مجددا، فهو لن : م، قال العاروريوعن مستقبل المقاو
يقبل ببقاء االحتالل، وستحضر المقاومة، واعتقد أنه لم يعد الوقت طويال وال بعيدا لكي تندلع انتفاضة 

  ".جديدة
  30/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  تهداف المقاومة ومحاولة تصفيتهافتح تقود مخططًا خطيرا الس :أبو زهري .13
" فتح"، أن حركة "حماس"أكد الدكتور سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة المقاومة اإلسالمية : غزة

في غزة، ومحاولة " حماس"تقود مخططًا خطيرا بالتعاون مع االحتالل الستهداف المقاومة الفلسطينية و
  .د الصهيونيتصفيتها من خالل مسلسل العبث األمني والتصعي

ذلك بالتهديدات ) 12-30(الخميس " المركز الفلسطيني لإلعالم"وعلل أبو زهري في تصريحٍ خاص لـ
، فيما لحقه عزام األحمد بالتهديد "ساعة الخالص باتت قريبة: "التي أطلقها سالم فياض بقوله ألهل غزة

  ".حماس"سوف تتخذ إستراتيجية جديدة للتعامل مع حركة " فتح"بأن 
، إلى أن هذه التصريحات دليل على حجم التعاون األمني بين االحتالل "حماس"شار المتحدث باسم وأ

  .ضد قوى الشعب الفلسطيني" فتح"وحركة 
المسؤولية عنه مع " فتح"واعتبر أبو زهري أي تصعيد صهيوني في المرحلة المقبلة ستتحمل حركة 

فتًا إلى أن أي محاولة للعبث األمني سيتم التعامل االحتالل، في ظل هذه تصريحات التهديد الخطيرة، ال
  .معها بطريقة غير مسبوقة، حفاظًا على أمن شعبنا، وقطعا للطريق على المتعاونين مع االحتالل

  30/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   ترفض المشاركة في حكومة حماس"حزب الشعب"و" الشعبية"و" الجهاد" .14
 نافذ عزام القيادي البارز في حركة الجهاد االسالمي لفرانس برس ان حركته قال:  اشرف الهور-غزة 

نحن في حركة الجهاد االسالمي لنا موقف ثابت من المشاركة في '، موضحا 'لن تشارك في هذه الحكومة'
 نحن لم نشارك في الحكومات السابقة ولن نشارك االن انسجاما مع موقفنا. الحكومات الفلسطينية المختلفة

نرى ان هذه القواعد مقيدة باتفاق 'وتابع . 'ورؤيتنا تجاه القواعد التي تحكم النظام السياسي الفلسطيني
  .'اوسلو بالتالي لن نشارك

وقال جميل . اعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اضافة الى حزب الشعب عدم مشاركتهما ايضاو
ليس من المفيد االن الحديث عن 'لغت حماس بانه المجدالوي القيادي في الجبهة الشعبية ان حركته اب

تشكيل وزاري فاالولوية بالنسبة لنا هو انهاء االنقسام واستعادة الوحدة وليس تكريس حكومة في غزة 
  .'وحكومة في الضفة الغربية

  .'لن نشارك فتشكيل حكومة في غزة يعمق االنقسام'وقال وليد العوض القيادي في حزب الشعب 
  31/12/2010ي، لندن، القدس العرب

  
  اعتقاالت واستدعاءات في صفوف حماس والجهاد في الضفة .15

 15األجهزة األمنية التابعة لسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية باعتقال » حماس«اتهمت حركة : غزة
هذه األجهزة » الجهاد اإلسالمي«من أنصارها ومحاكمة ثالثة آخرين عسكرياً، فيما اتهمت حركة 

  .ء عدد من كوادرها ومالحقتهباستدعا
صعدت أخيراً حملة استدعاءاتها لكوادر الحركة «في بيان إن األجهزة األمنية في الضفة » الجهاد«وقالت 

. »تلك السياسة تُصعد الموقف وتؤزم العالقات الوطنية«واعتبرت أن . »وأنصارها في الضفة المحتلة
 سائر محافظات الضفة، وطاولت العشرات من حملة االستدعاءات الواسعة شملت«وأشارت إلى أن 

كوادر الحركة وأنصارها، وتحديداً في محافظتي جنين وطولكرم، بالتوازي مع اعتقاالت ومالحقات 
الحملة استهدفت أسرى محررين ومجاهدين تالحقهم أجهزة استخبارات «ولفتت إلى أن . »كوادر آخرين

  .»خصياتها الرمزيةالعدو الصهيوني، إضافة إلى قيادات الحركة وش
استدعاء الكوادر غالباً ما يتم على خلفية أنشطة اجتماعية «وقال مسؤول في الحركة في الضفة إن 

حملة «وأضاف أن . »وطالبية، وهو ما يعكس سعي السلطة إلى قمع ممارسة أي نشاط لقوى المقاومة
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م جهود المصالحة، بل على استهداف كوادرها وأنصارها في الضفة تؤزم العالقات الوطنية وال تخد
هذه السياسات تشكل ضربة لحرية «وشدد على أن . »العكس تماماً فهي محاولة لتوسيع دوائر االنقسام

  .»الرأي والتعبير وتعكس اإلصرار على التفرد واحتكار النشاط ورفض التعددية
  31/12/2010الحياة، لندن، 

  
  حماس تدين اعتقال االحتالل لنوابها بالضفة .16

ت حركة حماس بشدَّة، اعتقال جيش االحتالل اإلسرائيلي النائبين عن كتلة التغيير واإلصالح في أدان
الضفة الغربية خليل الربعي، ومحمد الطل من مدينة الخليل، بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما، 

  ". لن تفلح في ثني النواب عن القيام بدورهم الوطني"مؤكدةً أن هذه الممارسات 
" فلسطين أون الين"وقالت الحركة في بيان لها تعقيباً على اعتقال أعضاء من المجلس التشريعي، وتلقى 

إنَّ استمرار االحتالل في اعتقال نواب كتلة التغيير واإلصالح يكشف عن سياسة صهيونية : "نسخة عنه
ر إرادتهم وعزلهم عن تستهدف النواب ورموز وقيادات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بهدف كس

  ". قاعدتهم الشعبية، ومنعهم من القيام بدورهم في التصدي لجرائم االحتالل وسياسته االستيطانية
أنَّ حملة االعتقاالت لن تفلح في ثني النواب عن القيام بدورهم الوطني، ولن تزيدهم إالَّ قوة "وأكد البيان 

  ". الوطنيةوعزيمة في القيام بواجبهم تجاه شعبهم وقضيتهم 
  30/12/2010موقع فلسطين أون الين، 

  
  وقف الصواريخعلى توافقت في غزة الفصائل  : في الجهاد خضر حبيبقياديال .17

كشف قيادي بارز في حركة الجهاد اإلسالمي، النقاب عن أن الفصائل الفلسطينية :  سيد إسماعيل-غزة
 تجاه البلدات اإلسرائيلية المحاذية لقطاع على وقف إطالق الصواريخ المحلية في هذه المرحلة" توافقت"

  . غزة
إلى أن الفصائل " فلسطين أون الين"وأشار القيادي في حركة الجهاد خضر حبيب في تصريح خاص لـ

التوافق الوطني بشأن وقف إطالق الصواريخ في هذه المرحلة، وأال "التي اجتمعت، الثالثاء، أكدت على 
  ". ه إال بمشاورة كافة الفصائل األخرىيقوم أي فصيل بالتصعيد على عاتق

باقي أشكال المقاومة ستكون مشروعة في حال حدوث أي اجتياحات أو عمليات "إن : لكن حبيب قال
  ". عسكرية إسرائيلية ضد القطاع

وكانت الفصائل الفلسطينية قد ناقشت، الثالثاء، التصعيد اإلسرائيلي في قطاع غزة وسبل مواجهة 
اإلسرائيلي بشن عدوان جديد بحق الشعب الفلسطيني، وذلك خالل اجتماع دعت إليه مخططات االحتالل 

  . حركة حماس
إن أهم ما خرج به المجتمعون، هو ضرورة توحيد الموقف الفصائلي الفلسطيني :" وقال القيادي حبيب

رجة وتضافر الجهود المختلفة لمواجهة احتمالية شن عدوان إسرائيلي جديد ضد قطاع غزة، ورفع د
  ". التنسيق الميداني العسكري بين مختلف أذرع العمل المسلح

صحيح أننا نمتلك درجة من التنسيق المشترك ال بأس بها، لكننا نطمح إلى االرتقاء بها لمستوى " :وتابع
  ". أفضل

تنسق عملها مع الوزارات " لجان ميدانية"ونوه حبيب إلى أن كافة الفصائل متفقة على أهمية تشكيل 
لسطينية المعنية لمتابعة احتياجات المواطنين الضرورية خالل أي عدوان قادم، وذلك في إطار الف
  ". االقتراحات التي طرحت والقت استحسانا خالل االجتماع المذكور"

من جانبه، نوه عضو اللجنة المركزية بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين محمد طومان، إلى أن أجواء 
تم تقديم العديد من المقترحات لمواجهة التهديدات اإلسرائيلية "، في مجملها، حيث "يةإيجاب"االجتماع كانت 
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وضع أرضية التفاق "، مع "ضد قطاع غزة، وتحديد وسائل االستعداد لمواجهة هذا االحتمال القائم
  ". مشترك ليس للتنسيق المشترك بين الفصائل، بل ومع المواطنين أيضا خالل العدوان المحتمل

  30/12/2010، , فلسطين أون الينموقع
  

    ترفض التهدئة مع االحتالل " كتائب األقصى" .18
كتائب شهداء األقصى الذراع العسكرية  أن معا نقال عن وكالة 31/12/2010الخليج، الشارقة،  نشرت

لحركة فتح أكدت رفضها كل أشكال التهدئة مع االحتالل واستعدادها للتصدي ألي عدوان جديد على 
إن كل مجازر “وقالت الكتائب في بيان لها في الذكرى الثانية للمحرقة الصهيونية في غزة . ةقطاع غز
بحق الشعب الفلسطيني لن تزيدهم إال إصرارا على نهج المقاومة، ولن تسقط أياً ” اإلسرائيلي“االحتالل 

  . اذ مواقف موحدة ودعت الكتائب في البيان جميع فصائل المقاومة للتوحد واتخ. ” من خيارات المقاومة
في " كتائب شهداء األقصى"، من غزة قد ذكرت أن 29/12/2010، )األراضي المحتلة( القدس وكانت

وأكد القيادي في كتائب شهداء األقصى إيهاب  . اإلسرائيلياالحتاللقطاع غزة أعلنت التهدئة رسمياً مع 
حد حرصاً على المصلحة الوطنية،  جاء من طرف وااالحتاللمقداد األربعاء، أن إعالن التهدئة مع 

 . الذرائع لشن حرب جديدة على القطاعاالحتاللوتجنباً إلعطاء 
في إطار ": "قدس نت"والقائد العام لجيش البراقفي تصريح لموقع " كتائب األقصى"وقال القيادي في 

 لتفادي شعبنا حرص الكتائب على المصلحة العامة قررت رسمياً إعالن التهدئة مع الجانب اإلسرائيلي،
 . سيكون في الوقت والمكان المناسباالحتالل، موضحاً أن الرد على جرائم " لحرب جديدةاالنجرار

  
  أنصار دحالن يهددون بالتصعيد ضد عباس ونشر وثائق تدين السلطة .19

هدد أنصار محمد دحالن القيادي بحركة فتح وعضو لجنتها المركزية ومفوض الثقافة واإلعالم بالتصعيد 
 الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي شكل لجنة تحقيق بحقه في عدد من القضايا، مثل الفساد ضد

  .واإلساءة إلى الرئيس الفلسطيني وأوالده
وبناء على ذلك، قررت اللجنة المركزية لحركة فتح أول أمس الثالثاء وباإلجماع تجميد عضوية دحالن 

 عضوها نبيل أبو ردينة المتحدث الرسمي باسم الرئيس إلى حين انتهاء التحقيق معه، كما قررت تكليف
  .الفلسطيني ناطقا رسميا باسم حركة فتح

إلى " رسائل تحذير"وقال قياديون بفتح لم يفصحوا عن أسمائهم لوكالة قدس برس لألنباء إنهم أطلقوا 
" فيسبوك"ترنت عباس تمثّلت في تدمير موقع الرئيس الفلسطيني على موقع التواصل االجتماعي على اإلن

، في "مغلق"لبعض الوقت، بما يحمله ذلك من دالالت سياسية، حيث وضعوا صورة عباس وعليها كلمة 
  .إشارة منهم إلى نجاحهم في إغالق الصفحة

وهدد هؤالء بأنهم لن يصمتوا حيال االتهامات التي يتعرض لها دحالن، ملمحين بطريقة غير مباشرة إلى 
الفلسطيني السابق فهمي شبانة فيما يتعلق برفيق الحسيني والشريط الذي ما كشفه ضابط المخابرات 

ادعى أنه يصوره وهو في وضع غير أخالقي مع فتاة، وإعالنه في حينه امتالك وثائق تدين شخصيات 
  .كبيرة في السلطة

عد كان ي"وفي السياق أكد قيادي سابق في حركة فتح أن دحالن، صاحب النفوذ في األجهزة األمنية، 
العدة لتنفيذ مخطط إسرائيلي أميركي، بدأ يهدد بكشف أوراق قيادات كبيرة في السلطة، في محاولة 

إعداما سياسيا "، وهو ما من شأنه أن يشكل "للضغط عليهم لعدم إدانته بأي من التهم المنسوبة إليه
  .ضد عباس" لدحالن، ال سيما فيما يتعلق بسعيه لتنفيذ انقالب عسكري

يرة نت علمت قبل أيام أن أجهزة األمن بالسلطة الفلسطينية تالحق قيادات أمنية وأخرى من وكانت الجز
  .فتح محسوبة على دحالن، حيث اعتقلت عددا منهم وأجرت تحقيقات واسعة معهم
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من فتح والعناصر األمنية دلت الشرطة على " الكبيرة"ووفق مصادر الجزيرة نت فإن بعض الشخصيات 
  .مخيم بالطة شمال الضفة كانت تخبئه إضافة إلى العديد من بنادق كالشينكوفمخزن لألسلحة في 

  30/12/2010نت، .موقع الجزيرة
  

   قصيرة وحزبية ضيقة حول الدولة الفلسطينيةرؤية مشعل:  فتحمتحدث باسم حركة .20
 حزيران  أكدت حركة فتح بأن االعتراف الدولي المتنامي بفلسطين مستقلة على حدود الرابع من:رام اهللا

  .بعاصمتها القدس هو انجاز بمستوى انتصار سياسي فعلي للشعب الفلسطيني
وشدد المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي في تصريح صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة اليوم 
الخميس، على أن حركة فتح تخوض معركة سياسية إلى جانب عملية بناء المؤسسات وريادتها للمقاومة 

 67  بهدف  انتزاع اعتراف دولي بفلسطين دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران الشعبية
بينما يتركز اهتمام حماس في الحصول على مكاسب سياسية حزبية ال تزيد 'بعاصمتها القدس الشرقية 

  .عن حجمها
ق والرؤية واعتبر القواسمي أقوال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس بأنها تعبير عن ضيق األف

اعتراف دول عريقة وشعوب كبيرة بالدولة الفلسطينية، مشددا أن النظرة ' بالشكلي'الوطنية عندما وصف 
الضيقة والقصيرة جدا التي تحكم توجهات قيادة حماس تجعلهم ال يرون انجازات فتح والقيادة السياسية 

  .'الفلسطينية
  30/12/2010وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، 

  
   شعبنا ووعيه الوطنيإرادةحركتنا رائدة وقائدة بفضل : فتح في بيان بذكرى االنطالقة .21

فتح أنها ستبقى على درب الفداء للوطن وللشعب الفلسطيني العظيم، ومتمسكة  أكدت حركة: رام اهللا
  .بحقوقه وثوابته الوطنية وبحقوق شعبنا في المقاومة المشروعة مادام االحتالل  قائما

دت في بيان صدر عن مفوضية االعالم والثقافة اليوم الخميس، بمناسبة العام السادس واألربعين كما أك
أن الحركة تناضل من أجل حرية واستقالل متوج بدولة فلسطينية مستقلة  ذات سيادة ': النطالقتها

وتحرير بعاصمتها القدس، ومن أجل عودة الالجئين إلى بيوتهم وديارهم وتأمين حقوقهم المشروعة، 
المقدسات المسيحية واإلسالمية، ومن أجل بناء مجتمع فلسطيني حضاري متنور يتمتع فيه االنسان 

  .'بحقوقه أألساسية وحريته 
إن تمسكنا بحقوقنا وثوابتنا الوطنية جعلنا نخوض المعارك في ميادين المقاومة ': واضاف بيان الحركة

اسية دبلوماسية ونحن متسلحين  بثقة  شعبنا ووعيه، المشروعة، ونخترق دفاعات االحتالل بهجومات سي
وبقدراته وصبره على التضحية والصمود، فتحققت لشعبنا اعترافات دولية بدولته الفلسطينية المستقلة 
بعاصمتها القدس، فالرؤية  المتبصرة لمستقبل شعبنا وأمنه واستقراره والسبل الواجب انتهاجها لتحقيق 

 لتطوير وسائل نضالنا، واختيار أنجعه، بما يكفل ويضمن التقدم نحو اهدافنا انتصارات واقعية تدفعنا
  .'الوطنية الشاملة

  31/12/2010وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، 
  

   الجو اإلسرائيلي غير مقيد بالحدودسالحعمل : بيريز .22
إلسرائيلية ستعمل في أي مكان ألمح رئيس الدولة العبرية شمعون بيريز إلى أن القوات الجوية ا: الناصرة

، على حد "غير مقيد بالحدود"، مشدداً على أن عملها "اإلرهاب"حول العالم من أجل محاربة ما أسماه 
  .تعبيره
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في حفل تخريج دفعة من الطيارين الجدد في سالح الجو ) أمس(وقال بيريز، في سياق كلمة ألقاها عصر 
: وأضاف ".عنصر الرئيسي في القوة الرادعة للجيش اإلسرائيليإن عظمة سالح الجو هي ال: "اإلسرائيلي

إن سالح الجو غير مقيد بالحدود، وأنه حر في العمل على المدى القصير للرد على التهديدات اإلرهابية، "
  .، حسب قوله"وعلى المدى البعيد للرد على التهديدات االستراتيجية

  30/12/2010قدس برس، 
  

  موشيه كتساف باالغتصاب  السابقلياإلسرائيإدانة الرئيس  .23
أدانت المحكمة المركزية في تل أبيب، أمس، الرئيس اإلسرائيلي السابق موشيه :  نظير مجلي- رام اهللا
التي وصفت » الجرائم الجنسية«، بارتكاب جميع التهم الموجهة إليه في قضايا ) عاما65 (فاكتس

  .بالخطيرة
ثامن، على وجه الخصوص بارتكاب جريمتي اغتصاب وفعل وأدانت المحكمة الرئيس اإلسرائيلي ال

التي عملت مديرة لمكتبه عندما كان وزيرا للسياحة، وبالتحرش الجنسي ) أ(فاضح بالقوة بحق المشتكية 
التي كانت مديرة مكتبه في مقر الرئاسة، وارتكاب فعل فاضح وتحرش جنسي بحق ) ه(بحق المشتكية 

  .ضمن طاقمه في مقر الرئاسة أيضا، بينما ألغيت عنه تهمة مضايقة شاهدالتي كانت تعمل ) ل(المشتكية 
 أنكر في بداية المحكمة كل التهم الموجهة له، فإن القضاة وصفوا شهادته باألكاذيب، كتسافورغم أن 

  .وقالوا إنه مغتصب، ورفضوا شهادات شهود النفي ألنها تستند إلى قاعدة هشة
يئة القضاة، في قرار الحكم الذي استمرت قراءته ساعة ونصف وأعلن القاضي جورج قرا، رئيس ه

واعتبر . الساعة، رفض المحكمة للدفع ببطالن االتهامات لما شابها من عيوب في اإلجراءات القانونية
القاضي أن قصاب خلط األوراق عندما تحدث إلى وسائل اإلعالم، وارتكب خطأ عندما رفض التسوية 

  . التي عرضت عليه في وقت سابق)صفقة االدعاء(القضائية 
ووصف رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو الحكم، بيوم حزين إلسرائيل، وهو ما قاله زعيم 
حزب العمل وزير الدفاع إيهود باراك وكذلك رئيسة حزب كديما المعارض تسيبي ليفني، غير أنهما 

صوص المبدأ القاضي بأن الجميع سواسية األولى بخ: أن المحكمة وجهت رسالتين واضحتين«اعتبرا 
  .»أمام القانون، والثانية بشأن حقوق المرأة

وقالت رئيسة المحكمة العليا، دوريت بينيش، إن هذا القرار يجسد أكثر من أي شيء آخر مبدأ مساواة 
القضائي في المبدأ الذي يعتمد عليه الجهاز «الجميع أمام القانون، أما وزير العدل يعقوب نئمان فقال إن 

  .»إسرائيل هو عدم االنحياز لصالح أي شخص
     31/12/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  "األكثر هدوءاً" تتصاعد والعام الحالي حماسقوة : الشاباك .24

تقريراً تلخيصاً للعام الحالي، أكد فيه أن قوة ) شاباك( اصدر جهاز األمن العام اإلسرائيلي :تل ابيب
لقطاع غزة، حسب " الساحة الخلفية"لتصاعد بعدما تحولت صحراء سيناء الى مستمرة با) حماس(حركة 

  .التقرير، في ما يخص نقل اإلسلحة الى داخل القطاع
وذكر التقرير ان العام الحالي كان األكثر هدوءا في العقد المنصرم، إذ شهد اطالق القذائف من القطاع 

 قذيفة في العام 150 الى 2009 قذيفة في العام 569الى اسرائيل هبوطاً حاداً، حسب التقرير، من 
الحالي، مع اإلشارة الى ان العام الماضي شهد الحرب العدوانية على القطاع التي شهدت اطالقاً كثيفاً 

  .للقذائف من قبل فصائل المقاومة
وفي ما يخص عدد القتلى اإلسرائيليين في عمليات فدائية أو نتيجة اطالق قذائف نحو البلدات 

إلسرائيلية، فقد شهد العام الحالي إنخفاضاً في عدد القتلى اإلسرائيليين، إذ قتل تسعة اسرائيليين خالل ا
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 كان من أكثر 2002كما اشار التقرير الى ان العام . 2009 إسرائيلياً في العام 15العام الحالي مقابل 
  .خالل اإلنتفاضة الثانية اسرائيلياً 453األعوام دموية بالنسبة لإلسرائيليين، فقد قتل فيه 

وأكد التقرير ان حركة حماس مستمرة في تعزيز قدراتها الصاروخية، إذ تمكنت من ادخال مئات القذائف 
الصاروخية الى القطاع خالل العام الحالي، يتراوح مداها ما بين العشرين واألربعين كيلومتراً، اضافة 

كما  .مدرعات وأطنان كبيرة من المواد المتفجرةالى الف قذيفة هاون وعشرات الصواريخ المضادة لل
  .زعم التقرير ان مصدر األسلحة هو ايران مروراً بالسودان ومن ثم سيناء وصوالً الى القطاع

  31/12/2010، )االراضي المحتلة(القدس 
  

   االستيطان من جدول أعمال مجلس األمنإدانةواشنطن ستسقط : "إسرائيل" .25
ربت مصادر سياسية إسرائيلية مسؤولة عن اعتقادها بأن الواليات المتحدة أع: رام اهللا ـ أحمد رمضان

ستعمل من وراء الكواليس الخراج مشروع القرار الخاص بإدانة البناء فى المستوطنات من جدول أعمال 
  .مجلس األمن

في حال فشل الجهود : "، اإلسرائيلية الصادرة امس عن المصادر قولها"معاريف"وأوضحت صحيفة 
إلسقاط هذا المشروع أو تطرح ) الفيتو(ميركية بهذا الشأن فقد تستخدم الواليات المتحدة حق النقض األ

  .مشروعا مضادا أكثر توازنا
  31/12/2010، المستقبل، بيروت

  
  تنشر معلومات جديدة عن اغتيال المبحوحصحيفة يديعوت  .26

يلية في ملحقها األسبوعي اليوم، اإلسرائ" يديعوت أحرنوت" تنشر صحيفة :  برهوم جرايسي- الناصرة
تقريرا مطوال، يتضمن تفاصيل جديدة ودقيقة، لجريمة اغتيال القيادي في حركة حماس، محمود 
المبحوح، في أحد فنادق دبي، على يد عصابة كبيرة من عناصر جهاز المخابرات الخارجية اإلسرائيلية 

  .2009العام الماضي ) ديسمبر( كانون األول 19، يوم "الموساد
ويدعي الصحافي رونين بيرغمان، المختص بشؤون المخابرات، أنه حصل على هذه المعلومات، من  

 عنصرا في العصابة التي ارتكبت 27مصادر غربية، إال أن دقة التفاصيل التي ينشرها حول تحركات 
 غربية، ليظهر مشابهة، ادعي بداية أنها بناء على مصادر" تسريب"الجريمة، تعيد إلى األذهان حاالت 

الحقا ان مصدرها األجهزة اإلسرائيلية ذاتها، رغم أن إسرائيل لم تعترف بعد رسميا بالجريمة التي 
  .ارتكبتها

ويظهر من التفاصيل الكثيرة التي يعرضها التقرير، ان العصابة استخدمت عمليا أكثر من فندقين، وحافظ 
وكما يبدو، فإن جميع عناصر العصابة غادروا عناصرها على اتصال غير مباشر في غالبية األحيان، 

 كانون األول 19دبي خالل ساعات قليلة جدا من ارتكاب الجريمة، في ساعات متأخرة من مساء 
  .ومن بينهم من سافر عن طريق مطار قطر) ديسمبر(

ويقول التقرير، إن التخطيط للجريمة لم يأخذ بعين الحسبان عدة امور، ساعدت على تكشف هويات 
 إلى 500لعناصر االرهابية، ومن بينها أن فندق البستان، الذي وقعت فيه الجريمة، تنتشر فيه ما بين ا

ألف كاميرا، واجهزة رصد مختلفة، والقضية الثانية، هي المسألة المالية، وبشكل خاص بطاقات االعتماد 
 نزالئه بطاقة اعتماد التي استصدرت لعناصر العصابة من شركة أجنبية واحدة، لكون الفندق يطلب من

  .لضمان الدفع، وان اثنين فقط من العناصر نجحوا في اقناع الفندق بالدفع نقدا
ويظهر أن عناصر العصابة دخلوا إلى دبي في مرات سابقة، من اجل اجراء فحص ميداني، ولكن كانت 

  .من نفس الشهر) نوفمبر(هناك محاولة اغتيال لم تنجح في شهر تشرين الثاني 
  31/12/2010،  عمانالغد،
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     آيلة للسقوط ويجب بدء البحث عن حليف آخر أمريكا: باحث إسرائيلي .27

أال تربط مصيرها بالواليات المتحدة ” إسرائيل“األمريكي ” كيتو“في معهد ” إسرائيلي“دعا باحث  :القدس
 إلى أن أي عن الحلف مع قوى عظمى أخرى، مشيراً” توزيع األخطار“وحدها، وأن تبحث عما أسماه 

  .الواليات المتحدة في مسار تهاوٍ عن رتبة الدولة العظمى الواحدة 
ما زالوا واهمين بأن الواليات المتحدة هي القوة العالمية العليا، وأن ” إسرائيل“ واعتبر الباحث أن قادة 

ر بين األكثر تشدداً منهم يخدعون أنفسهم ويؤمنون بأن السياسة األمريكية في الشرق األوسط والتوت
وهم يخطئون بافتراضهم أن عودة الجمهوريين إلى “وأضاف . تطورات مؤقتة ” إسرائيل”واشنطن و

البيت االبيض ستنشيء من جديد الهيمنة االمريكية، وأن الواليات المتحدة ستعيد آنذاك بمساعدة 
  .” النظام في الشرق األوسط إلى حاله” إسرائيل“

اليات المتحدة في جهود التسوية وشل قدرة إيران النووية، تُعبر ورأى أن الصعوبات التي تواجهها الو
عن مشكالت بنيوية تُضعف قوتها، ورأى أن الواليات المتحدة، خالفاً لالتحاد السوفييتي، لن تنهار في 

  .لحظة، لكنّها ستكف عن ان تكون الدولة االولى في أهميتها 
مع الواليات '' إسرائيل'' في المستقبل وأن حلف وأكد ان القوات األمريكية ستخرج من الشرق األوسط

  .المتحدة سيضعف 
، فإنه أكد ”الطالق من واشنطن وتقفز إلى السرير مع الصين” إسرائيل“أن تطلب “وإذ ذكّر بأنه ال يقترح 

في فترة تضعف فيها القطبية الواحدة األمريكية وتنشأ ساحة عالمية متعددة األقطاب، يجب على “أنه 
  .” أن تفحص مرة أخرى عن الخيارات أمامها” إسرائيل“

ال تستطيع البقاء وحدها، ويستشهد هذه المرة بشمعون بيريز الذي اعتبر أنه ” إسرائيل“ويعود ليؤكد أن 
وفرنسا التي ساعدت على تطوير ” إسرائيل“يؤيد السياسة الواقعية، وأن بيريز كان مهندس الحلف بين 

متعلق بمعرفة أن الصداقات الدولية تأتي ” إسرائيل“من أجل بقاء ويشدد على أنه . خيارها الذري 
  .وتذهب 

  31/12/2010، الخليج، الشارقة
  

  " إسرائيل"لغة الفساد في " تحت عنوان كتاب جديد .28
في كتاب جديد أصدره البروفسور يوسي شاين، من جامعة تل أبيب، تحت : الناصرة ـ زهير اندراوس

، والذي وصف بأنّه من أجرأ الكتب التي عالجت ظاهرة الفساد في الدولة عنوان لغة الفساد في إسرائيل
العبرية يؤكد المؤلف على أن إسرائيل دولة قائمة على نسبة فساد عالية، تأكيداً لتقرير للبنك الدولي، الذي 

قدمة، اعتبر أن نسبة الفساد في المؤسسات الرسمية اإلسرائيلية فاقت النسبة المقبولة في الدول المت
، مما وضع إسرائيل في أسفل سلمها، وعلى '4.91، بينما في الدول الغربية ال تزيد على '8.8ووصلت 

رأس قائمة الدول األكثر فساداً فيها، كما اعتبرها من الدول األكثر خطورة، من حيث عدم تطبيق القانون 
  .مية والخاصةوالتسيب االقتصادي، وترسب ظاهرة الفساد في المؤسسات األهلية والحكو

وبحسب الكتاب فإن للفساد تأثيراً سلبيا على الصورة الذهنية لدى العالم عن إسرائيل، وهو ما حدا 
بالسفراء والقناصل اإلسرائيليين إلبالغ وزارة الخارجية، بأن الدول التي يخدمون فيها قلقة من حجم 

رراً كبيراً بصورة الدولة على مستوى الفساد في إسرائيل، وان نشر قضايا الفساد بصورة يومية ألحق ض
العالم، بحيث يطغى الحديث عن الفساد على كل لقاء يعقدونه مع أي وفد سياسي وصحافيين وصناع 

  .رأي عام في تلك الدول، السيما في أوروبا الغربية والواليات المتحدة
مشاكل المقلقة في نظام ينظر الكتاب في مجمله إلى ظاهرة الفساد في إسرائيل، على أنها من أكثر ال

الحكم، بحيث تصل إلى ذات درجة الخوف مما أسمته اإلرهاب والجريمة، السيما وأنها تؤثر على 
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الصورة النمطية واالنطباع العام حول النظام السياسي اإلسرائيلي، والنخب السياسية والبيروقراطية، بل 
ارات المصيرية، وهذه خطورة الفساد السياسي ويمتد تأثيرها السلبي على العملية السياسية واتخاذ القر

باألساس، ألنها تؤدي بالمحصلة إلى غياب الثقة واألداء الصحيح والتفكير السليم في اتخاذ خطوات 
  .وقرارات مفصلية تاريخية، على حد قول المؤلف نفسه

  30/12/2010، القدس العربي، لندن
  

  " إسرائيل " مليون عدد السكان في7.695: االحصاء االسرائيلي .29
 2010اٍإلسرائيلية إلى أنه مع نهاية العام الحالي " الدائرة المركزية لإلحصاء"تشير معطيات ما يسمى بـ

  .  ألف نسمة695 ماليين و 7فقد بلغ عدد السكان في إسرائيل 
تجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن معطيات دائرة اإلحصاء تشمل القدس المحتلة والجوالن العربي 

 ماليين 5.8ويتضح من معطيات الدائرة المركزية لإلحصاء أن عدد اليهود يصل إلى . لسوري المحتلا
  %. 75.4يشكلون ما نسبته 

بشكل % 1.9 بنسبة 2010تجدر اإلشارة إلى أن عدد السكان في إسرائيل قد ارتفع خالل العام الحالي 
 ألفا كنتيجة للزيادة 125 ألفا، بينهم 143 بـوارتفع عدد السكان. مماثل لنسبة الزيادة في العقد األخير

  . الطبيعية، ومعظم البقية الباقية من المهاجرين الجدد
 و المقدسيون سكان القدس المحتلة والسوريون في الجوالن 48عرب (في المقابل يصل عدد العرب 

  %. 20.4 مليون، ويشكلون ما نسبته 1.5نحو ) المحتل
  %. 4.2ان من غير اليهود ومن غير العرب يشكلون ما نسبته وبحسب المعطيات فإن باقي السك

  48،30/12/2010موقع عرب
  

   نتنياهو مع تصريحات ليبرمان؟يتسامحلماذا : االندبندنت .30
إلى أي مدى يمكن أن تذهب الخالفات بين شركاء تحالف حكومي دون أن تؤدي إلى حله؟ هذا السؤال 

بندنت في القدس، في إشارة الى الخالفات الواضحة بين يطرحه دونالد ماكنتاير مراسل صحيفة االند
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته أفيغدور ليبرمان، والتي تعكسها تصريحات 

  .األخير المتكررة
قبل شهور ألقى ليبرمان كلمة في األمم المتحدة رسم فيها الخطوط العريضى لتصوره حول إمكانيات 

 الشرق األوسط، وكانت تلك التصورات تتعارض مع المواقف المعلنة لنتنياهو الذي صرح السالم في
  .أكثر من مرة بقبوله بحل الدولتين، وإمكانية التوصل الى سالم مع الفلسطينيين خالل سنة

ليبرمان في كلمته عبر عن اقتناعه بأن التوصل إلى حل متوسط مع الفلسطينيين سيتطلب عقودا، ناهيك 
  .لحل النهائي، في مناقضة واضحة لموقف حكومته المعلنعن ا

  .نقل المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل الى مناطق السلطة الفلسطينية" رؤياه"كما تضمنت 
قبل أيام أدلى ليبرمان بتصريحات ال تقل إثارة عن األخيرة، يقول ماكنتاير، فقد اتهم أعضاء الحكومة 

الحكومة اإلسرائيلية من مصلحتها رأب الصدع في عالقة إسرائيل في وقت ترى " بالكذب"التركية 
  .بتركيا

كذلك قال إن السلطة الفلسطينية غير شرعية ألنها تمتنع عن إجراء انتخابات، ولذلك ال يمكن التوصل 
  .معها الى حل سلمي، فهي في رأيه ال تمثل الفلسطينيين
 مع تصريحات وزير خارجيته التي تتعارض مع اذن، يطرح ماكنتاير السؤال، لماذا يتسامح نتنياهو

  مواقفه؟
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هل يخشى نتنياهو منافسة ليبرمان؟ هل يحاول اإلبقاء عليه في االئتالف الحكومي ألن خطره داخل 
  االئتالف أقل من خطره خارجه؟

  31/12/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

   الفلسطينيين من تهويد أحياء عربية وتهجير سكانهامخاوف": تطوير اللد"خطة  .31
ينتظر العشرات من العائالت الفلسطينية في مدينة اللد بفـارغ الـصبر قـرار              :  أسعد تلحمي  –الناصرة  

يطالب بإبطال قرار   » مركز بقاء لقضايا التنظيم والبناء    «المحكمة اإلسرائيلية العليا في التماس قدموه، و        
ويـشمل القـرار    . ت هدم وإخالء بيوت عربية في اللد بداعي البناء غير المرخص          الحكومة تمويل عمليا  

  . وحدة سكنية1600أحياء عربية كاملة ونحو 
المقامـة  » خيمة االعتـصام  «من  » الحياة«ويقول رئيس اللجنة الشعبية في اللد الشيخ يوسف الباز، لـ           

.  على البيوت العربية فـي مدينـة اللـد         هناك خطر حقيقي داهم   «: بجوار أنقاض البيوت السبعة المهدمة    
الحكومة اإلسرائيلية شرعت بتنفيذ مخطط هدم البيوت العربية بهدف اقتالعنا من أرضنا، وليس أمامنـا               

وأضاف أن الجرافات اإلسرائيلية تأتي مـرة كـل         . »سوى المقاومة بما يتاح لنا من وسائل كي نبقى هنا         
  .»اضح حملنا على الرحيلوالغرض الو«أسبوعين وتهدم بيوتاً عربية 

ومع استفحال ظاهرة الجريمة في اللد خالل العام الحالي قررت الحكومـة اإلسـرائيلية قبـل شـهرين                  
وعلى الفور تنبه   . بداعي تطوير اللد  )  مليون دوالر  40( مليون شيقل    150تخصيص موازنة خاصة من     

يعنـي وفـق    » التطـوير «ا على أن    قادة عرب الداخل إلى الخطر الكامن في قرار الحكومة، إذ اعتادو          
، تماماً كما حصل للعرب في الجليل والمثلـث، أي مـصادرة أراضـيهم              »التهويد«القاموس اإلسرائيلي   

وفعالً لم ينقضِ   . وإقامة مستوطنات يهودية عليها للحؤول دون تكريس غالبية عربية في هاتين المنطقتين           
ت وزارة الداخلية في الهدم وشردت أفراد أسرة        حتى شرعت جرافا  » التطوير«أكثر من شهر على قرار      

  .، ومرة أخرى كما دائماً بذريعة البناء غير المرخص»أبو عيد«
ويرى قادة األحزاب العربية أن عملية هدم البيوت السبعة هي بداية تنفيذ خطة الحكومة هدم آالف البيوت                 

لما )  مليون دوالر  11( مليون شيقل    40العربية، كما تجلت في إقرارها موازنة خاصة لدعم المدينة منها           
الجبهـة الديموقراطيـة    «ويرى رئـيس    . »تطبيق القانون في ما يتعلق بخروقات البناء      «تسميه الحكومة   
النائب محمد بركة في تخصيص هذا المبلغ تحت المسمى المذكور مؤشـراً إلـى أي               » للسالم والمساواة 

قول إن هذا المبلغ سيكرَّس عملياً لتدمير البيوت العربية         تريده الحكومة في مدينة اللد، وي     » تطوير«وجه  
  .»البناء غير المرخص«بزعم ما يسمى 
التـي أقرتهـا    » العناية المكثفـة  «البرلمانية النائب جمال زحالقة أن خطة       » كتلة التجمع «ويؤكد رئيس   

بقدر ما هي   «في المدينة   الحكومة اإلسرائيلية أخيراً لمدينة اللد ليست معدة لحل مشاكل المواطنين العرب            
الوجود الفلسطيني في اللد هو شوكة في حلق        «ويضيف أن   . »وسيلة لتضييق الخناق عليهم علّهم يرحلون     

  .»حملهم على الرحيل من اللد«السلطة التي فشلت في احتوائهم وتدجينهم، وهي فاشلة حتماً في محاولة 
  31/12/2010، الحياة، لندن

  
   2010ل سجلت خالل عام  حالة اعتقا4168: فروانة .32

 حالـة   4168 قال الباحث المختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة، إنه تمكن مـن توثيـق                : غزة
  . حالة اعتقال يوميا11ً حالة اعتقال شهرياً، أي ما معدله 347، بمتوسط 2010اعتقال خالل عام 

نه أن منسوب االعتقاالت خـالل      نسخة ع "سما  "وصل   وبين فروانة في تقرير صدر عنه، اليوم الجمعة،       
األربع سنوات المنصرمة شهد انخفاضاً تدريجياً واضحاً من حيث األعداد اإلجمالية لحـاالت االعتقـال،         

  .فيما تكمن الخطورة في أن تلك االعتقاالت أضحت ظاهرة يومية وبدوافع انتقامية ومزاجية
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 حالة اعتقال سجلت خـالل عـام        5818، و 2007 حالة اعتقال سجلت خالل عام       7612وأشار إلى أن    
  .2009 حالة اعتقال سجلت خالل عام 5132، و2008

ولفت فروانة إلى أن الغالبية العظمى من االعتقاالت وقعت في الضفة الغربية والقدس، باسـتثناء بـضع                 
  .عشرات من سكان قطاع غزة، بعضهم من الصيادين اعتقلوا في عرض البحر

أن االعتقاالت أضحت ظاهرة يومية وتقليد ثابت وجزء من ثقافة كل مـن             ورأى أن الخطورة تكمن في      
يعمل في مؤسسة االحتالل األمنية، حيث ال يمضي يوم واحد إال ويسجل فيه حاالت اعتقال، لـيس لهـا                   
عالقة بالضرورة األمنية كما يدعي االحتالل كما ال يوجد لها أي مبرر حتى وفقاً لقوانينه الظالمـة، وأن                  

  . االعتقاالت تتم بدوافع انتقامية أو مزاجيةغالبية
وأكد أن كل من تعرض لالحتجاز أو االعتقال تعرض ألحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي واإليـذاء                 
  .المعنوي واإلهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة، فيما الغالبية تعرضوا ألكثر من شكل من أشكال التعذيب

م تقتصر على شريحة معينة أو فئة محددة، بل طالت كـل فئـات وشـرائح                وأشار إلى أن االعتقاالت ل    
المجتمع الفلسطيني دون تمييز، وشملت فئات عمرية مختلفة ولم تقتصر على الذكور فحـسب، فـشملت                

  ...أطفال ونساء وأمهات وزوجات ومعاقين ومرضى
وة معـاملتهم وتعـذيبهم،     ولفت إلى تزايد استهداف األطفال من هم دون الثامنة عشر من العمر، وقـس             

وابتزازهم في المستوطنات قبل نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف الرسمية، فيما ال يزال داخل سـجون                
  .ومعتقالت االحتالل مئات األطفال والنساء

وأوضح فروانة أن تراجع نسبة االعتقاالت ال يعني بالمطلق أن تراجعاً طرأ علـى حجـم االنتهاكـات                  
 2010تكبة بحق المعتقلين الجدد أو القدامى، بل أن تـصاعداً خطيـراً قـد شـهده عـام                   والجرائم المر 

  .بخصوص شرعنة االنتهاكات والجرائم وإصدار قرارات وقوانين جديدة بهدف التضييق على األسرى
 شهد استشهد أسيران داخل سجون االحتالل نتيجـة لألوضـاع الـصحية             2010وأشار فروانة أن العام     

مـن بلـدة    )  عامـا  31(األسير رائد محمود أحمد أبو حمـاد        : اإلهمال الطبي المتعمد وهما   المتدهورة و 
  .من القدس)  عاما39(العيزرية بالقدس، واألسير محمد عبد السالم موسى عابدين 

  31/12/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

    االحتالل يعتدي على أسرى في سجن عوفر  .33
 لنصرة األسرى، أن عناصر الشرطة ترافقها الوحدات الخاصة التابعة          أعلنت اللجنة الوطنية العليا   : )معا(

  .” همجي وعنيف“بشكل ” عوفر“ في سجن 14اقتحمت قسم ” اإلسرائيلية“لمصلحة السجون 
وأوضح رياض األشقر المسؤول االعالمي باللجنة في بيان أن ادارة السجن عمدت إلى إخراج األسـرى                

مستخدمة الكالب البوليسية، وهو األمر الذي استفز األسرى، وأعلنـوا          ” عارٍ“من الغرف وتفتيشهم بشكل     
حالة االستنفار في كل السجن، ووقعت اشتباكات بين األسرى وعناصر الوحدات الخاصة الـذين قـاموا                
برش الغاز على األسرى واالعتداء عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة ثمانية أسرى برضوض وكسور               

وأشـار  .  عدد كبير آخر منهم بحاالت اختناق نتيجة رش الغاز عليهم مباشـرة              نتيجة الضرب، وإصابة  
األشقر انه بالرغم من انتهاء االشتباكات التي وقعت بين األسرى والقوات الخاصة، فإن التوتر ال يـزال                 
سيد الموقف في كافة أقسام السجن التي أعلنت التضامن مع القسم الذي تم اقتحامـه واالعتـداء علـى                   

سرى داخله، وهناك خشية من عودة األمور إلى االضطراب مرة أخرى في حال أعادت اإلدارة اقتحام                األ
  . السجن مرة أخرى واستفزاز األسرى 

  31/12/2010، الخليج، الشارقة
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  مكفوفين بقطاع غزةل لمدرسةافتتاح أول  .34
محمد عسقول، الخمـيس    . ة د افتتح وزير التربية والتعليم في الحكومة الفلسطينية بغز       :  جمال غيث  -غزة
في المحافظة الوسطي، وهي أول مدرسة خاصة بالمكفوفين في         " النور واألمل "، مدرسة   30-12-2010

  . قطاع غزة التي تخدم هذه الفئة من الناس
 من اإلناث، وتستخدم المدرسة عدد مـن التقنيـات          35 من الذكور و   35 طالباً منهم    70وتضم المدرسة   
المستخدمة في الطباعة وحاسبات ناطقة، باإلضافة إلـى أجهـزة كمبيـوتر            " البكنج"ت  الحديثة منها اآلال  
  . خاصة بالمكفوفين

وأوضح عسقول أن الوزارة عملت على ببناء جميع المدارس التي دمرها االحتالل خالل الحرب األخيرة               
  . 2009 وبداية عام 2008على القطاع نهاية 

  30/12/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  الملتحقين بالجامعات " البارد"ساعدة طالب مخيم مبمطالباً  مقر األونروا ماأم يعتصم "أشد" .35
أمس اعتصاماً طالبياً أمام المقر الرئيـسي لوكالـة   » اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني ـ أشد «نفذ 

بناء مخيم نهـر    في منطقة بئر حسن بمشاركة حشد من الطالب الجامعيين الفلسطينيين من أ           » األونروا«
ورفع المعتصمون الفتات تستنكر إغفال     . البارد الملتحقين في جامعة بيروت العربية والجامعات األخرى       

لمعاناتهم وتتساءل عن مصلحتها في تجهيل الشباب الفلسطيني، مطالبين إياها الوفاء           » األونروا«وإهمال  
  . ينيين، وخصوصا طالب مخيم نهر الباردبوعودها والقيام بواجباتها تجاه الطالب الجامعيين الفلسط

األونروا إلى اإلسراع في التحرك تجاه الدول المانحة لحثها علـى           «ودعا عضو قيادة االتحاد محمد سليم       
  .تقديم المساعدة لكل الطالب الجامعيين من أبناء البارد

ـ     ة مطلبية يطالبون فيهـا     في لبنان سلفاتوري لومباردو مذكر    » األونروا«وسلم المعتصمون المدير العام ل
ثـم  . الوكالة ومديرها العام بحالة استنفار والعمل سريعا مع المؤسسات والدول المانحة إلنقاذ الطـالب             

توجه وفد منهم يرافقهم رئيس االتحاد يوسف أحمد إلى السفارة الفلسطينية وعقدوا لقاء مـع المستـشار                 
لسفير عبد اهللا عبد اهللا تشدد على ضرورة إسـراع          الثقافي فيها ماهر مشيعل وسلموه مذكرة موجهة إلى ا        

في صرف المساعدات الجامعية لطالب البارد والعمل على رفع قيمة هـذه            » منظمة التحرير الفلسطينية  «
  .المساعدات

  31/12/2010، السفير، بيروت
  

  يدمرون مزروعات وأشجار لفلسطينيين محاذين للمستوطنة" روتيم "مستوطنو: طوباس .36
المقامـة علـى أراضـي      » روتيم«دمرت مجموعة من مستوطني     :  محمد ابراهيم والوكاالت   ـ رام اهللا 

. محافظة طوباس شمال الضفة الغربية، مزروعات وأشجارا في أراضي المواطنين المحاذية للمـستوطنة         
عشرات المستوطنين داهموا الليلة قبل الماضـية األراضـي         «وذكرت مصادر أمنية فلسطينية امس أن       

التي تعود ألهالي طوباس، وقطعوا أشجار زيتون ولوزيات تحـت حراسـة            ) روتيم( لمستوطنة   المحاذية
  . »وحماية جيش االحتالل

  31/12/2010البيان، دبي، 
  

  2010 لالتصال يحصل على جائزة اإلبداع والتميز الدولية للعام الفلسطينيالمركز  .37
مـنح المركـز   " بـانكوك "التنمية والسالم في  قررت الشبكة الدولية للتعاون و:  جهاد القواسمي-الخليل  

الفلسطيني لالتصال والدراسات التنموية في مدينة الخليل الجائزة الدولية لإلبداع والتميز الـدولي علـى               
  ).بناء مشاريع اقتصادية صغيرة مدرة للدخل للمرأة الريفية في فلسطين(مشروع 
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 مؤسسة حول العالم، حيـث      1000ة بين أكثر من     وجاء قرار الشبكة بعد أربع جوالت من المنافسة القوي        
تميز المركز الفلسطيني بثالث نقاط على أعلى المعايير الدولية من بناء حاضنة أعمال نسوية هي األولى                
على مستوى العالم، واعتماد مبدأ التنمية المتكاملة في المشاريع، ومبدأ الحـوافز التـشجيعية للمـشاريع                

  .المتميزة
  30/12/2010، )المحتلةاالراضي (القدس 

  
  بعد تطهيرها عرقيا وهدمها وإحالل مستوطنة على أنقاضها" اسم بال عنوان: "الشيخقرية  .38

لم يبق من قرية الشيخ الفلسطينية سوى اسمها بعد جريمة االحتالل اإلسرائيلي            :  نادية سعد الدين   –عمان  
وباتـت   .ل مستوطنة على أنقاضها   ، ومن ثم تطهيرها عرقيا وهدمها وإحال      1948ضد سكانها قبيل نكبة     

، 1948 قرية فلسطينية دمرها االحتالل قبيل وأثناء عدوان         531، في عداد    "بلد الشيخ "القرية، التي تسمى    
تـل  "بعد سلسلة المجازر والتشريد والتطهير العرقي التي انتهت بمحوها عن الوجود وتحويل اسمها إلى               

  .مكانها" شيرني"عقب استيطانها وإقامة مستعمرة " حنان
 31/12/2010، الغد، عمان

  
  "إسرائيل" تركيا مع اشنطن تأثرت بتوترها مع عالقات .39

يـؤثر فـي    ” اإلسـرائيلي “قال نائب تركي في الحزب الحاكم، أمس، إن التوتر التركي           : )آي.بي  .يو  (
الـة والتنميـة    ونقلت وكالة أنباء األناضول عن النائب في حزب العد        . عالقات تركيا بالواليات المتحدة     

الحاكم في تركيا سوات كينيكلي أوغلو الذي يرأس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية األمريكية، قولـه               
يؤثر سلباً في العالقات مع الواليات المتحدة وتحتاج تركيا         ” اإلسرائيلية“إن أي توتر في العالقات التركية       

وأوضح أن بعض األوساط . أن المسألتين منفصلتان    في بعض األحيان إلى تذكير المسؤولين األمريكيين ب       
  .أنفسهم ” اإلسرائيليين“تميل إلى التعصب لها أكثر من ” إسرائيل“األمريكية التي تدعم 

  31/12/2010، الخليج، الشارقة
 

  إنسانياً من نشر صور قاتلي المبحوح " إسرائيل"نستغرب تأثر : ضاحي خلفان .40
ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، أنه لم يكن يراوده أدنى شك             أكد الفريق   :  نادية سلطان  -دبي  

في أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الـوزراء حـاكم                   
دبي، سوف يسمح بأن تكون قضية اغتيال القيادي بحماس محمود المبحوح في دبي طي الكتمـان، وأن                 

  . كل التفاصيلسموه كان سيأمر بنشر
التي تم نشرها مؤخراً حول اغتيال المبحوح، وأنه كـان          ” ويكيليكس“وقال في معرض تعليقه على وثيقة       

هناك اتجاه لعدم اإلعالن عن القضية برمتها، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومـن                  
  . يخفي الحقائق خالل معرفتي الوثيقة به رجل شفاف وال يمكن بأي شكل من األشكال أن

وأضاف أنه ال توجد اية جهة ابدت عدم رغبتها في االفصاح عن القضية، سـواء محليـاً أو إقليميـاً أو                     
دولياً، إال عندما بدأنا نظهر مجموعات جديدة في كتيبة اغتيال المبحوح ونشر صورهم، مررت لنا جهة                

من الجانب اإلنساني فقط، متعللة بأن      منزعجة من نشر صور المتهمين      ” إسرائيل“من الجهات معلومة أن     
  .هؤالء االشخاص لديهم زوجات وأطفال قد يقع عليهم أذى من وراء النشر 

وقال استغربنا وقتها األمر فهم قتلوا بال إنسانية، واآلن يتحدثون عن اإلنسانية في نشر صور وأسـماء،                 
حوح وهو ما اكدناه منذ اليـوم األول        ولفت إلى أن تمرير هذه المعلومة يؤكد تورط الموساد في قتل المب           

لم تنكر تورط الجهـاز فـي       ” اإلسرائيلية“لالعالن عن تفاصيل الجريمة، مشيراً إلى أن وسائل اإلعالم          
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، وألول مرة تظهر اعترافها بالتورط في الجريمـة         ”اإلسرائيلية“االغتيال، ومنذ ايام قليلة تخرج الحكومة       
  .يا من خالل تقديم اعتذار رسمي لبريطان

  31/12/2010، الخليج، الشارقة
  

  إعالميون فلسطينيون ومصريون يقاطعون دحالن: مصريإعالمي  .41
أن " قدس بـرس  "أبلغ اإلعالمي المصري المتخصص بالشأن الفلسطيني إبراهيم الدراوي وكالة          : القاهرة

 فـي حركـة     للقيادي) 29/12(شبه مقاطعة إعالمية فلسطينية ومصرية في القاهرة جرت أمس األربعاء           
محمد دحالن، وأن عددا من اإلعالميين رفضوا الحضور إلى مؤتمر صحفي كان محمـد دحـالن                " فتح"

  .ومنه واإلعالن عن عودته إلى رام اهللا" فتح"ينوي القيام به للرد على موقف اللجنة المركزية لحركة 
بين دحالن وعدد مـن     لقد كان هنالك ترتيب للقاء      " "قدس برس "وقال الدراوي في تصريحات خاصة لـ       

واأللمانية والصينية، لكـن    / الخليج/اإلعالميين الفلسطينيين في غزة منهم مدير وكالة رويترز ومراسل          
كمـا أن التـصريحات التـي    . هؤالء جميعا رفضوا اللقاء بدحالن ألنهم يعتقدون أنه أصبح من الماضي       

ئل اإلعالم المصرية وال من قبـل وكالـة         أطلقها بشأن عودته إلى رام اهللا لم تجد اهتماما من طرف وسا           
أنباء الشرق األوسط، فقد مضى الزمن الذي كان يمكن فيه لدحالن أن يعقد المؤتمرات الـصحفية فـي                  
القاهرة ويجول على المؤسسات اإلعالمية المصرية الكبرى، وذلك بعد استفحال الخـالف بينـه وبـين                

، على  "حازت في هذا الصراع لصالح محمود عباس      الرئيس محمود عباس، إذ من الواضح أن القاهرة ان        
  .حد تعبيره

  30/12/2010، قدس برس
  

  »1آسيا « الوفد األردني المشارك في قافلة  أعضاء منسته دخولتمنع  مصر .42
منعت السلطات المصرية ستة من أعضاء الوفد األردني المشارك فـي قافلـة             :  طارق الحميدي  -عمان  

  . مشاركا من دخول أراضيها35لتي ستتوجه إلى قطاع غزة والمكون من ا) 1اسيا (المساعدات اآلسيوية 
دون مزيد من   , أن السلطات المصرية منعت األردنيين العشرة من الدخول         «وذكرت لجنة شريان الحياة     

  .»اإليضاحات
أن الـسلطات   «وقال مقرر لجنة شريان الحياة األردنية المحامي فتحي ابونصار في تـصريح صـحفي               

لم تبد أسباب المنع وحددت عدد أعضاء القافلة المسموح لهم بالدخول إلى مصر بما ال يتجاوز                المصرية  
  .» شخصا120

ان المنع سيؤدي الى حرمان العديد من المشاركين االسيويين الذين قطعوا مسافات طويلة مـن       «واضاف  
األردنيين كـانوا   وأشار ان بعض الممنوعين      .»الوصول الى قطاع غزة وكسر الحصار المفروض عليه       

  .5قد شاركوا في شريان الحياة 
 31/12/2010، الرأي، عمان

  
   مع فلسطين بالرباط بمناسبة مرور عامين على العدوان على غزةتضامنيةوقفة  .43

دعا ناشطون مغاربة الى مشاركة واسعة في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تنظم بالربـاط               : الرباط
  .سبة مرور عامين على العدوان االسرائيلي على غزةيوم الثالثاء القادم بمنا

كل مكونـات الـشعب المغربـي       'ودعا نداء وجهته مجموعة العمل الوطنية لدعم العراق وفلسطين الى           
التنديد باإلجرام المتواصـل    'من أجل   ' السياسية والنقابية والجمعوية إلى المشاركة الواسعة في هذه الوقفة        

مية والمسيحية بفلسطين ومن أجل دعم صمود أهلنا في القدس وكامل التراب            ضد شعبنا ومقدساتنا اإلسال   
  .'الفلسطيني
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 كان العدوان اإلرهابي الهمجـي علـى   2009 ـ  2008في مثل هذه األيام من سنة 'وجاء في النداء انه 
الحـصار  'واضـاف ان    . 'غزة وفي مثل هذه األيام تحقق نصر تاريخي على قوات االحتالل الصهيونية           

لى قطاع غزة يستمر ويتواصل العدوان ويتجدد التهديد بعدوان جديد ألن غزة لم تستسلم، وألن فلسطين     ع
  'لم تستسلم

 30/12/2010، القدس العربي، لندن
 

  تستثني اإليرانيين » 1آسيا« موافقة مشروطة لقافلة تمنحالقاهرة  .44
طاع غـزة عـن أن الـسلطات        لكسر الحصار عن ق   » 1قافلة آسيا « أعلن مصدر قيادي في      :موفق محمد 

للقافلة للدخول إلى ميناء العريش المصري، خيرت فيها قيادة         » موافقة مشروطة «المصرية أعطت أمس    
ـ  ، » متضامناً من مجموع المشاركين، على أال يكون بينهم أي متـضامن إيرانـي             120اختيار  «القافلة ب

  .ملها القافلةمن المساعدات التي تح» استثنت أيضاً المساعدات اإليرانية«و
 20اشترطت على قيادة القافلة عدم اختيار المشاركين اإليرانيين البـالغ عـددهم             «إن الموافقة   : وأضاف
لدراسة ما تضمنته موافقة    ) مساء أمس (ستعقد اجتماعاً الليلة    «وأوضح المصدر أن قيادة القافلة      . مشاركاً

  .»السلطات المصرية
نسخة منه السلطات المصرية اإلسراع بالموافقة علـى        » الوطن«قت  ناشد ناطق باسم القافلة في بيان تل      و

بعد أن تم تقديم كل ما طلب من القافلة         . دخول القافلة إلى ميناء العريش من أجل التحرك إلى معبر رفح          
من قبل السفارة المصرية بدمشق والمتعلقة بكشوفات أسماء الناشطين والمعونات الطبية والغذائية، وبعـد             

جاز المعامالت اللوجستية وترتيبات السفر فال زالت القافلة في ميناء الالذقية الـسورية بانتظـار               أن تم ان  
  .الموافقة المصرية التي نأمل أن تتم بأسرع وقت ممكن

 31/12/2010، الوطن، سوريا
  

   المؤسسات الفلسطينية وسنعترف بالدولة المستقلة في الوقت المناسبندعم: بيرغر .45
قال ممثل االتحاد األوروبي لدى السلطة الفلسطينية كريستيان بيرغر إن االتحـاد            :  فتحي صباح  -غزة  

  .تمكنه من ذلك» تصل األمور إلى نقطة ما«األوروبي سيعترف بدولة فلسطينية مستقلة عندما 
األمر األكثر أهمية اآلن يتمثل في الوصول قريباً إلى النقطـة التـي يمكـن               «أن  » الحياة«وأبلغ بيرغر   

يجـب أن   ) المفاوضـات (هـذه العمليـة     . عل لالتحاد األوروبي عندها أن يعترف بالدولة الفلسطينية       بالف
  .»تتواصل على وجه السرعة وأن تقود إلى حل مثمر

ورداً على سؤال عن االنتقادات الموجهة إلى االتحاد األوروبي بأن موقفه مجرد تـابع لموقـف اإلدارة                 
لقد عملنا دائماً في شراكة وثيقـة       «رى األمر بهذه الطريقة موضحاً      األميركية، شدد بيرغر على أنه ال ي      

  .»مع الواليات المتحدة، خصوصاً في إطار اللجنة الرباعية الدولية
كان في المقدمة، خصوصاً بما يتعلق بالكيفية التي ينبغي أن يحل بها الصراع فـي               «واعتبر أن االتحاد    

) كنـا (فعلى مدى ثالثين عاماً     . ل القائم على أساس الدولتين    وهذه الكيفية هي الح   . منطقة الشرق األوسط  
نقول إن كل الشعوب في منطقة الشرق األوسط يجب أن تتمتع بحق تقرير المصير الذي ينبغي أن يطبق                  

  .»على الجانب الفلسطيني من خالل إقامة دولة فلسطينية
تـوفير الـدعم المـالي للـسلطة        إننا ندعم هذا الموقف السياسي بشكل عملي أيضاً من خالل           «وأضاف  

  .»الفلسطينية لبناء المؤسسات والبنية التحتية التي ال بد من توافرها لهذه الدولة
31/12/2010، الحياة، لندن  

  
  حصار الصهاينةجحوا بنن المسلمون في بريطانيا اإلخوا:  صهيونيةحثيةب دراسة .46
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" بار إيـالن  "روزين، المحاضر بـجامعة    كشفت رسالة بـحثية صهيونية أعدها الدكتور إيهود        : القاهرة
في بريطانيا؛ لتقويض الكيان الصهيوني،     " اإلخوان المسلمون "الصهيونية عن الدور الكبير الذي لعبه قادة        

  .وفضح محاوالت إضفاء الشرعية عليه، وكذلك دورهم في دعم القضية الفلسطينية
 سنوات، لنيـل    5أمضى روزين في إعدادها     التي  -أن رسالة الدكتوارة  " اإلخوان المسلمون "وذكر موقع   

 أكـدت أن الجماعـات اإلسـالمية        -شهادة الدكتوراه من كلية الدراسات الشرقية واإلفريقية ببريطانيـا        
والحركات اليسارية اتـحدت على هدف واحد داخل بريطانيا، وهو نزع وإفشال مـحاوالت االحـتالل              

  .الصهيوني إلضفاء الشرعية عليه
31/12/2010، ني لإلعالمالمركز الفلسطي  

  
  جراءات اإلسرائيليةاإل إجراءات أمنية في المطارات شبيهة بترفضألمانيا  .47

رفضت وزيرة العدل األلمانية اقتراحاً تقدم به رئيس اتحاد المطارات األلمانية الجديد بتبني             : )ب.ف  .أ   (
  .من حيث تصنيف الركاب" ليةاإلسرائي"إجراءات أمنية في المطارات، تشبه تلك المتبعة في المطارات 

يمكن أن تضع وصمة علـى      "وقالت الوزيرة سابينه لويتهويزر شارينبيرغر إن تبني مثل تلك اإلجراءت           
وقالت الوزيرة  " . المسافرين الذين يتم فصلهم بشكل منهجي عن باقي المجموعات بسبب دينهم أو أصلهم            

  .مانية واألوروبيةكذلك إن االقتراحات ربما تكون مخالفة للقوانين األل
31/12/2010، الخليج، الشارقة  

  
  لماذا البناء؟: الفلسطينيةالدولة  .48

  سالم فياض. د
، رفضها الكثيرون ورأوا فيهـا نوعـاً مـن          2009عندما أطلقنا خطة بناء دولتنا فلسطين في أغسطس         

تأييد، وبـشكل كبيـر     لكن ها نحن نشعر بالشرعية وال     . التعالي والتفاؤل المفرط، وأنها حلم بعيد التحقيق      
 مشروع، بما فيها إنشاء عشرات      1500أكملنا ما يزيد على     : ومن النتائج الملموسة حتى اآلن    . واستثنائي

  .المدارس والعيادات الجديدة ومشاريع اإلسكان وبناء طرق وشوارع جديدة في كافة أنحاء فلسطين
 محل العمليـة الـسياسية، وإنمـا تعزيزهـا          لم يقصد ببناء الدولة الفلسطينية في يوم من األيام أن يحل          

وكانت الفكرة إعطاء شعور باالحتمالية حول ما يمكن أن يحدث، وما يمكن أن نرغـب               . واالستفادة منها 
نهاية لالحتالل اإلسرائيلي وفرصة ألن يتمكن الفلسطينيون من العيش كشعب حـر فـي              : برؤيته يحصل 

  .وطنه
لكن إذا استطعنا الحد مـن مـشاكلنا إلـى مجـرد            . ل كثيرة يعاني المضمون الذي نعيش فيه من مشاك      

إنها سلطة األفكار مترجمة إلى حقائق      . استمرارية لالحتالل، فسوف نكون في وضع أفضل كثيراً إلنهائه        
  .على األرض، أي االنتقال بالدولة الفلسطينية من فكرة مجردة إلى واقع ملموس

الموضوع هو وضـع المؤسـسات   . يتعلق بالتكنوقراطيةنعم، الموضوع . وذلك أمر سياسي إلى حد بعيد    
معاً وجعلها تنسق نشاطاتها، وجعلها أكثر قدرة على توفير خدمات مثل الرعاية الصحية واألمن، هذا ما                

لكن إذا ما تمكّنا من إيجاد هذا النوع من الكتلة الحرجة من التغيير اإليجابي على األرض،                . تعنيه الدولة 
عب جداً ألي إنسان ينظر إلينا بعدل أن يستمر في الجدل بـأن الفلـسطينيين غيـر                 فأتصور أنه من الص   

  .قادرين على إدارة ما يشبه الدولة
لكـن ال   . الوضع الموهم بالتناقض الذي يواجهنا هو أن الغالبية على طرفي النزاع يفضلّون حل الدولتين             

وهذه هي النتيجة الطبيعية لسبع     . حصلتوجد غالبية على أي من الجانبين تؤمن بأن حل الدولتين سوف ي           
ليس غريباً أن يشعر الناس باإلحباط      . عشرة سنة طويلة من مقاطعة العملية السلمية منذ معاهدات أوسلو         

أستطيع النقاش بأن قوة برنامجنا تنبع، جزئياً على األقل، من االحتماالت التحولية التي يملكهـا،               . الساخر
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ح للناس برؤية دولة تتأسس ويجري إنـشاؤها، بأسـلوب يعتـادون عليـه              من حيث أنه يبدأ حقاً بالسما     
  .ال يحصل لهم وإنما يحصل ألجلهم: تدريجياً

. لكنهم يفكّرون باألمور بـشكل سـاكن      . أستطيع فهم ذلك  . يصل الناس أحياناً إلى نتيجة أن ال أمل هناك        
تبدأ بالتحرك، بالتصرف وبإيجاد واقـع      . يذهب برنامج بناء الدولة إلى أبعد بكثير من العالم كما هو اآلن           

أعتقد أن هذا جميعه يصب في شعور من الحتمية يفشل          . جديد، وهذا بحد ذاته يوفر دينامية أفضل بكثير       
االنفتـاح  : سوف يجري إنشاء هذه الدولة على أساس القيم المـشتركة عالميـاً           . الشعور المهيمن باليأس  

يز والحس الكامل بالحقوق واالحتياجات والمتطلبات ومـصادر        والتسامح والتعايش والمساواة وعدم التمي    
  .القلق لدى الغير

لكنك ال تستطيع الوصول إلى تلك النقطة إذا كان كل شيء تفعلـه             . نريد أن ننعم بسالم دائم مع إسرائيل      
قـي  سلبياً دون اتجاه أو توجه؛ يتوجب علينا إيجاد حقائق إيجابية على األرض، وشعور بـاالحترام الحقي               

عندما يصنع السالم فهو يصنع بين من يتـساوون         : "كتب شاعرنا الراحل محمود درويش مرة     . المتبادل
  .هذا هو ما يلهمني". في المنزلة

   31/12/2010، االتحاد، أبو ظبي
  

  »يا عرب« رئيس مصر هو أن يقول علىكل ما  .49
  جهاد الخازن

 األميركي الجديد الذي سـيبدأ العمـل        أدعو الرئيس حسني مبارك الى التصدي بحزم وعزم للكونغرس        
أدعوه الى إعالن حرب من دون السالح قطعاً، فأنا ال أزال طالب سالم             . الشهر المقبل بعد إجازة األعياد    

كما كنت دائماً، وإنما هي حرب استباقية أو إجهاضية، كما تعلمنا من األميركيين، وتحديداً ضـد لجنـة                  
  .ئيستها إيلينا روس ليتينينالشؤون الخارجية في مجلس النواب ور

هذه المرأة مهاجرة يهودية من كوبا واسمها األصلي روس إي اداتو، أما اسمها الحالي فيعود الى زوجها                 
دكستر ليتينين، وهو جمهوري مثلها ترك العمل السياسي في فلوريدا بعـد اتهامـه بـسوء التـصرف                  

األسقفية، لذلك نجد أن إيلينا مسجلة فـي موقـع          ويبدو أنه من الطائفة البروتستانتية      . وتضارب المصالح 
وأسجل بأوضح كالم ممكـن أن      . على هذه الطائفة مع أن أهل أمها يهود، ما يعني أنها يهودية           » غوغل«

ومثالً أقارنها باإلسرائيلية أميرة هـاس      . ال اعتراض لي إطالقاً على دينها، وإنما أنا أتحدث عن سياستها          
بار عن حذاء أميرة التي أعتبرها أفضل من ثالثة أرباع الصحافيين العرب،            وأجد أنها دون أن تمسح الغ     

  .والتي تَجمَّع الغبار على حذائها وهي تتجول في قطاع غزة وتسجل جرائم إسرائيل ضد أهله
عندما اختار الجمهوريون روس ليتينين لرئاسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلـس النـواب شـكرتهم                

دة الضبط المالي في الشؤون الخارجية، وقالت إنها ستقترح عدداً من التخفيضات            وتحدثت عن عزمها إعا   
  .كثيراً» دهناً«في موازنتي وزارة الخارجية والمساعدات ألن فيهما 

 مليون دوالر من المـساعدات      200المقصود هنا هو مصر قبل أي بلد آخر، فهي كانت اقترحت إيقاف             
 بليون دوالر في ضوء انتخابات مألى       1.5ذا نعطي حسني مبارك     لما«: األميركية لمصر، وسألت أخيراً   

  لماذا تُعطى إسرائيل ثالثة باليين يا شريفة؟: أسأل. »بالتزوير؟
أريد أن يقرأ الرئيس مبارك كالم هذه الكوبية األميركية في ضوء قرار مجلس النـواب األخيـر عـن                   

وهـذه  (» علـى األقـل   «ثة باليين دوالر     بليون دوالر تُعطى ثال    5.44المساعدات العسكرية فمن أصل     
  . مليون دوالر لألردن300 بليون دوالر لمصر و1.3إلسرائيل و) العبارة في نص القرار
والمجمـوع مـساعدة    )  للعالم الخارجي كلـه    5.44من أصل   ( بليون دوالر    4.6بسرعة، المجموع هو    

ويتبع .  معاهدتي سالم مع إسرائيل    إلسرائيل، فمصر واألردن ما كانا حصال على دوالر واحد لوال وجود          
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هذا أن النواب األميركيين من أمثال هذه المهاجرة الكوبية يسرقون دافع الضرائب األميركي فـي زمـن                 
  .أزمة مالية حادة ليقدموا المال الى دولة فاشستية تقتل وتدمر وتسرق بيوت الفلسطينيين

 ليتينـين تكـره     -، لكن روس    »القبة الحديد  « مليون دوالر لبناء   200الواليات المتحدة أعطت إسرائيل     
 مليون دوالر للـسلطة     200الفلسطينيين والعرب والمسلمين، وهي ضد أونروا، لذلك فهي تعارض دفع           

الفلسطينية وتسأل ماذا حصلت الواليات المتحدة في المقابل، مع العلم أن السلطة تتعاون مع إسرائيل الى                
سرائيل تقبل ما ال تقبل هذه المرأة المتطرفة التـي ال تـسأل لمـاذا               درجة أعترض عليها بشدة، أي أن إ      

  .تعطى إسرائيل أكثر من نصف المساعدات األمنية الخارجية
هي أيدت كل حروب إدارة بوش على العرب والمسلمين، وبقيت تؤيد هذه الحروب حتى اليوم ولها كالم                 

تجارة العالمية أم لم توجد فهذا ال يعني        سواء وجدت عالقة مباشرة مع مركز ال      «: يلخص عنصريتها هو  
  .»العالقة المشتركة هي أنهم يكرهون أميركا. سفك الدماء) أو ال يستحق(أن العراق ليس مؤهالً 

أقول إن العالقة المشتركة هي أن ممثلي إسرائيل في الكونغرس من نوعها، جعلوا الواليات المتحدة أكثر                
ل دويلة أبارتهيد ونازية جديدة، ولو قُتل كل من يكره أميركا لفنـي  بلد مكروه في العالم، وكل هذا من أج       

  .نصف البشر
وأعود الى الرئيس مبارك وأذكّره بأن مصر نصف األمة والقيادة لها، وأن كل ما على رئيس مصر هو                  

  .لينزل مئة مليون عربي الى الشارع ال يسألونه لماذا دعاهم» يا عرب«أن يقول 
وبقيادة مصر األمة ثم أطالبه لدى أول كالم، وليس أي فعل، مـن لجنـة الـشؤون                 أذكّره بقيادته مصر    

الخارجية في مجلس النواب األميركي أو رئيسة اللجنة بقطع العالقات الديبلوماسية مع إسرائيل، خطـوة               
وهو لو فعل لوجد أن جميع الذين يعارضـونه  . أولى بسبب تجسسها مثالً، وسحب االعتراف خطوة ثانية   

  .م يسيرون وراءه ويهتفون له مع أنصاره، ولو خاض انتخابات الرئاسة في أي بلد عربي لفازاليو
 ليتينين بمثل تطرفها؟ أبداً، مصر قادرة على أن تفعل ما تريد وإسرائيل             -هل أنا أرد على تطرف روس       

ثالثـة   سنة، وسـعر البرميـل دون        43وعلى سبيل التذكير العرب قطعوا النفط قبل        . ستكون الخاسرة 
 دوالراً في سنة، وبقي يرتفع حتى وصل الـى          15دوالرات، فركع الغرب كله وارتفع سعر البرميل الى         

في مطلع الثمانينات، وولي العهد في حينه عبـداهللا بـن   )  دوالر بأسعار اليوم200أكثر من  ( دوالراً   40
ألن ) ال قطع العالقـات ( وليس قبله بوقف التعاون    11/9/2001عبدالعزيز هدد جورج بوش بعد إرهاب       

إدارته تؤيد إسرائيل، فأصدرت اإلدارة خالل يومين موقفاً يؤيد دولتين مستقلتين، فلـسطين وإسـرائيل،               
 شـرطاً بعـد     20جنباً الى جنب، ووزير الخارجية في حينه كولن باول وضع أمام الرئيس بشار األسد               

ركا الدولة العظمى الوحيدة الباقيـة فـي        احتالل العراق رفضها الرئيس السوري كلها، وفي حين أن أمي         
هزمها في العراق وأذلّهـا وأحـبط مـشاريع         ) المقاومة المشروعة كانت محدودة   (العالم، فإن اإلرهاب    

  .اإلمبراطورية
ما سبق، يا سيادة الرئيس مبارك، معلومات صحيحة ال رأي، أما رأيي على أساس هذه المعلومات فهـو                  

 وربما أقوى منها مجتمعة، وأنت يا سـيادة الـرئيس فـي واليتـك               أن مصر أقوى من كل مثل سابق،      
عنـدما كانـت    : غداً. (الخامسة، وربما غداً السادسة، وال أرجو لك إال ما ترجو لنفسك، أي حسن الختام             

  ).دنيانا... مصر أم الدنيا
  31/12/2010، الحياة، لندن
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  منير شفيق
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بتت التجربة، ومن خالل االستناد إلى الوقائع في ما انتهت إليه األوضاع علـى المـستويين العملـي                  أث
  :والسياسي، ما يأتي

 ال جدوى من المفاوضات والسير في طريق التنازالت من جانب واحد، تحت شـعار إيجـاد حـّل                   -1
  .ّل الدولتينللقضية الفلسطينية أو ما يسمى التسوية وصوالً إلى الحل على أساس ح

 ما سجلته التجربة هو أن كل ذلك كان يتم من خالل تقديم التنازالت من جانب واحد، فيما الطـرف                    -2
اإلسرائيلي لم يشر من بعيد أو قريب إلى ما يسلم به كحق من حقوق الشعب الفلسطيني وعلى التحديد في                   

  .األرض الفلسطينية
وهذا ال يعني االعتراف    . ير الفلسطينية ممثلة للفلسطينيين   إن أقصى ما قدمه كان االعتراف بمنظمة التحر       

ناهيك حتى عن االعتراف بحـق      . بأي حق للشعب الفلسطيني في أرض فلسطين وال حتى في جزء منها           
  .العودة، أو بحق الوجود في أرض فلسطين

لناً، اعترافاً بأي    إن مجرد التفاوض من جانب الطرف اإلسرائيلي لم يعنِ، ال تلقائياً وال ضمناً، أو ع               -3
بل لم يصحبه أي اعتراف بأي قرار من قرارات هيئة األمم المتحدة، ابتداء مـن               . حق للشعب الفلسطيني  

بل حتى خريطة الطريق بعـد أن ووفـق    . وهذا هو موقفه حتى اآلن    . 242قرار التقسيم وانتهاء بالقرار     
  . تحفظا14ًعليها فلسطينياً سجل المفاوض الصهيوني عليها 

 كان نهج القيادات اإلسرائيلية ومن قبلها قيادات الوكالة اليهودية هو هاتوا ما عنـدكم، خطـوة بعـد                   -4
، أو األدق من االعترافات بحقوق لليهود كما يترجمه المشروع الصهيوني والدولة            "التنازالت"خطوة، من   
  .اإلسرائيلية

 ثم الحقاً من جانب اميركا والدول الغربية،         وكان النهج المتكرر منذ اليوم األول من جانب بريطانيا،         -5
طرح مشاريع للحـل، أو     : ومن يمكن أن يجر إليه من دول وقوى سياسية واجتماعية في العالم هو التالي             

وهي جميعاً كانت موجهة، في حينه وحتى اآلن، إلى الفلـسطينيين           . مبادئ للحل أو اتخاذ قرارات دولية     
عتبارها الحل الوسط المعقول والمقبول لحل الصراع عند الحـد الـذي            والعرب والعالم لالعتراف بها با    

  .وكان قدم في السابق كحل وسط. وصل إليه التنازل الفلسطيني والعربي
 وكانت المحصلة باستمرار انتزاع الموافقة الفلسطينية والعربية، وحتى الدولية غير العربية عمومـاً،              -6

ولكن من دون اشتراط الموافقة عليه من       .  على المطروح في كل مرحلة     سواء بعد تمنّع أم فوراً أم تدرجاً      
فقد كان نهجهم هو انتظار موقف الطرف اآلخر بداية، ومـا أن يعلـن              . جانب قادة المشروع الصهيوني   

موافقته، يعتبرونها خطوة إيجابية، حدثت مع مشروع الحل المطروح أو القرار من هيئة األمم المتحدة ثم                
ثم يبدأون بطرح تحفظات ليترك األمر للتفاوض الذي ال يقوم علـى أي شـروط               . ير كافية يعتبرونها غ 

وهكذا تدرجت كل المشاريع والقرارات، ودعك من التـي         . مسبقة، عدا االعتراف بدولتهم وما تم تحقيقه      
طلب من الفلسطينيين أو العرب المبادرة إلى طرحها، كحل، أو برنامج مرحلي، أو عبرت عن موقـف                 

  :وخالصته. جديد، مثالً البرامج المرحلية على اختالفها، أو مبادرة السالم العربية، أخيراً
 الجانب اإلسرائيلي يستقبل ما يكون قد قدم له من خالل كل مشروع حل أو قرار من هيئة األمـم، أو                     -

من جانب  " يرهتطو"موقف فلسطيني أو عربي، اتخذ في حينه، فيعتبره قد أصبح في الجيب فيما المطلوب               
  .هذا هو الموقف والمسار حتى اآلن. اآلخرين والوسطاء أو عبر المفاوضات وما سيطلبه فيها

 الجانب الفلسطيني والعربي الباحث عن تسوية يكون عملياً قد قدم تنازالً جديداً، ولم يحصل في المقابل                 -
  .والوجود عليها أو العودة إليهاعلى شيء من االعتراف بأي من الحقوق الفلسطينية في األرض والوطن 

يقبل في كل مرة وجهـة النظـر        ) الدول الغربية أساساً  ( الجانب الدولي المعني في الرعاية والوساطة        -
اإلسرائيلية، عملياً، إن لم يكن رسمياً، فيتناسى بعد حين ما كان قد طرحه من مشروع حل، أو اتخذ من                   

أو " حل وسط "ثم يبدأ بطرح مشروع     .  وأساساً، من مجلس األمن    قرار دولي من قبل هيئة األمم المتحدة،      
، يتجاوز ما وافق عليه الفلسطينيون والعرب ليكون الحل الوسط          ")حل عادل ("جديد  " معقول ومقبول "حل  
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مفترض من جانبهم؛ ألن الجانب اإلسرائيلي لم يحـدد         (بين آخر موقف لهم وسقف إسرائيلي أعلى جديد         
  ).يزلسقفاً للحل قط ولم 

ُأدخل عليه مبـدأ  ) 1967الدولة في الضفة والقطاع أو ما يسمى في حدود      ( حتى مشروع حّل الدولتين      -
. مع اعتبار مصير القدس الغربية منتهيـاً      " القدس الشرقية "، والبحث عن حل مشترك ل     "تبادل األراضي "

" القدس الغربيـة  "االعتراف ب (بية  وما كان منتهياً إالّ في المرحلة األخيرة من جانب اميركا والدول الغر           
  ").القدس الشرقية"عاصمة لدولة إسرائيل والتفاوض على وضع 

هـل سـيعترف    : وبهذا لم تحدد األراضي التي ستقوم عليها الدولة الفلسطينية، وما هو وضعها الحقوقي            
ي أنه قـام بإعـادة      بأنها حق للشعب الفلسطيني أم يترك له أن يعتبرها كذلك فيما يعتبر الجانب اإلسرائيل             

وحتى هـذا   . انتشار، أو فك ارتباط، أو اعترف بدولة دون االعتراف بحقها في األرض التي تقوم عليها              
سيكون مشروطاً بعدد من القضايا األمنية بما فيه السيطرة على المداخل واألجواء وتحديد التسلح وعـدد                

  .من الشروط األخرى اإلقتصادية والسياسية
ن دولة مفرغة من السيادة السياسية واألمنية، وحرمان من الحق في األرض التي تقوم              ما يظهر حتى اآل   

  .عليها؛ ألن الجانب اإلسرائيلي سيظل يؤكد بأنها جزء من أرض إسرائيل
. وقد أصبح سياسة رسمية لإلدارة االميركيـة      . ثم تأتي ثالثة األثافي وهي شرط االعتراف بيهودية الدولة        

   أي المطلوب من الفلسطينيين والعرب والمسلمين والعالم       " أصل الحق في فلسطين    "إن هذا االعتراف يمس
وبهذا ال يعود االعتراف بحق الوجود إلسرائيل، وال مجرد االعتراف الديبلوماسـي            . االعتراف به كذلك  

  ؟بها، وإنما يراد منه أن يكون اعترافاً بأصل الحق في فلسطين أي فلسطين حق من راهناً وتاريخياً
وبهذا تكون التجربة التاريخية أثبتت أن المفاوضات وعملية التسوية، وبتواطؤ غربي، كانتا طريقاً باتجاه              

الطرف اإلسرائيلي يأخذ ويأخذ، ولم يقدم شيئاً قط، عدا االعتراف، المفرغ من أي اعتراف بحقوق               . واحد
ا ممثل ال أكثر، مع إلغاء جملـة مـن          أي االعتراف بمنظمة التحرير بأنه    . في األرض للشعب الفلسطيني   

ثم جاء القبول بحلِّ الدولتين من دون أن يعترف بأي محتـوى            ). دستور(بنود ميثاقها وتركها بال ميثاق      
أي ما سيوافق، أو األصح،     . للدولة الفلسطينية، وعلى أية شروط ستقوم، عدا ما سيخرج من المفاوضات          

التي ليس  ( وصل فعالً لبحث إقامة دولة حتى بشروطه الكاملة          عدا ما سيشترطه المفاوض الصهيوني إن     
  ).فيها حتى دويلة

فال يتفاصحنَّ  . فطريق المفاوضات والتسوية هو طريق في اتجاه واحد وال يمكن أن يكون على غير ذلك              
ون فالقـان . ، أو يأتي بنتـائج مختلفـة      "أفضل"أحد على المفاوض الفلسطيني أنه كان باستطاعته أن يفعل          

ودعك من االفتراضات الوهمية والالواقعية التي لم تأخذ، فـي االعتبـار            . الحاكم، هو ما أثبتته التجربة    
فمن يطالب بمفاوضات بديلة إنما يقـدم       . استراتيجية المفاوض اإلسرائيلي واستراتيجية اميركا ومؤيديهما     

  .ورقة حسن سلوك ال أكثر، إن لم يكن ساذجاً وتبسيطياً
فاوض والعملية السياسية فذلكم الطريق الوحيد، وإالّ ال مفاوضات وال عملية تـسوية خـارج           فمن يرد الت  

استراتيجية الكيان الـصهيوني واسـتراتيجية      : المعادلة المحكومة باإلستراتيجيتين المتكاملتين المذكورتين    
  .الواليات المتحدة

ية السياسية، وال نهاية غير النهاية التي       ولهذا ال طريق غير ذلك الطريق الذي اتخذته المفاوضات والعمل         
  .وصلتها األوضاع وذلك الطريق حتى اآلن

ومن ثم من العبث تجريب المجرب، أو التشاطر في مجال ال تشاطر فيه لمن يريد دخـول المفاوضـات                   
  :ولهذا. والعملية السياسية

ستمرار السير في هـذا الطريـق        إما اإليغال في الطريق نفسها وقد باتت نهاياتها معروفة بما يجعل ا            -
  .محاالً؛ ألنه طريق لتصفية القضية واالنتحار الذاتي
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 ليس أمامنا وضمن ما آلت إليه األوضاع في الضفة الغربية، حيـث الترجمـة العمليـة للمفاوضـات                   -
والقـضية  " فتح"والعملية السياسية، غير التركيز على مقاومة االحتالل ووضع حد للتدهور الذي وصلته             

الفلسطينية والسلطة والوضع الفلسطيني بعامة، بسبب السير على طريق المفاوضات وعمليـة التـسوية              
وذلك بسبب وهم إيجاد حّل يحقق عشر معشار الحق الفلسطيني أو مـصلحة الـشعب               . والرهان عليهما 

انتقـل التفـاوض   فقد زاد االستيطان تغوالً وقضماً ألراضي الضفة الغربية وتهويداً للقدس، و        . الفلسطيني
ومسار التسوية إلى بحث يهودية الدولة أي التنازل عن أصل الحق في فلسطين، بل زاد االحتالل هيمنة                 

ولم يخطئ من وصفه باحتالل خمـس       . على الضفة الغربية ال سيما مع االتفاق األمني والتعاون األمني         
  :ولهذا خالصة. نجوم

األمر . ه غير مقاومة االحتالل واالستيطان وتهويد القدس       ليس أمامنا من هدف يمكننا العمل في اتجاه        -
الذي يتطلب أول ما يتطلب وقف التعاون األمني مع قوات االحتالل، فـي ظـل االستمـساك بـالحقوق                   

  .والثوابت كاملة بال عوج
 ال بد من التخلص من األوهام حول الرهان على أميركا أو الرباعيـة أو التعـاون األمنـي أو بنـاء                      -

سسات تحت االحتالل إلقامة الدولة، ألن التجربة المريرة أثبتت النتـائج الوخيمـة علـى الـشعب                 المؤ
  .الفلسطيني والقضية، والمترتبة عن مثل هذه الرهانات

 إن مقاومة اإلحتالل ومواجهته وليس مفاوضته والتعاون معه، تحمالن آفاقاً واسعة لفرض االنـسحاب               -
أما في األقل فبالتأكيد أن االحتالل والمستوطنين ال يفهمون         . طاع غزة عليه كما حدث في جنوب لبنان وق      

  .لغة التفاوض والعملية السياسية والتعاون األمني
وفهم عميق الستراتيجية الكيـان الـصهيوني       ) صراع وجود ( استناداً إلى طبيعة الصراع في فلسطين        -

. مفاوضات كما حدث في بعض التجـارب      ولإلستراتيجية األميركية ال يمكن أن تطبق منهجية مقاومة و        
ومن يطالب بذلك يخادع نفسه أو يخشى أن يواجِه المعادلة الحاسمة في القضية الفلسطينية، وهـي إمـا                  
مقاومة وإما مفاوضة وال جمع بينهما، مع التأكيد بأن المفاوضة تعني االنتحار الذاتي وتعريض القـضية                

  .الفلسطينية إلى التصفية
ولكنها في كل األحوال ليست من اختراعنا، وإنما هـذا          . لبعض معادلة مرة أو حقيقة مرة     ربما اعتبرها ا  

  . ما يؤكده الواقع وتثبته التجربة
  31/12/2010، النهار، بيروت

  
  الخليج على حافة الحرب .51

  عبد الباري عطوان
يطانيين العاملين،  عندما تعكف القوات المسلحة البريطانية على وضع خطط الجالء مئات اآلالف من البر            

او السياح، في منطقة الخليج العربي، تحسباً لنشوب حرب مع ايران، فاننا نضع ايدينا على قلوبنـا، الن                  
  .هذه الخطوة تعتبر مؤشراً واضحاً على ان احتماالت هذه الحرب، اكبر بكثير من احتماالت السالم

 تُتخذ بطريقة انفعالية، او مزاجية، وانما       فالقرارات في الدول الغربية، وبريطانيا على وجه الخصوص ال        
بناء على معطيات راسخة، وخطط مدروسة، وربما يفيد التذكير في هذا المضمار، بخطـوة بريطانيـة                

، 1991يناير عـام    /مماثلة جرى اتخاذها قبيل الحرب االمريكية البريطانية على العراق في كانون الثاني           
نيين، لتفتح بعدها ابواب جهنم على العاصمة العراقيـة بغـداد           حيث جرى ترحيل جميع الرعايا البريطا     
  .والمدن االخرى، وبقية القصة معروفة

الحكومات المنتخبة في الدول الديمقراطية تولي اهتماماً خاصاً بأرواح رعاياها، وتأمين سالمة مواطنيها             
اجئاً ان تتـضمن خطـط      الن هناك من يحاسبها ويسقطها من الحكم في حال اي تقصير ولهذا لم يكن مف              

اجالء الرعايا البريطانيين هذه من دولة االمارات خصوصاً حيث الكثافة االكبر اقامة محطة تجمع فـي                



  

  

 
 

  

            30 ص                                     2011:         العدد       31/12/2010 الجمعة :التاريخ

سلطنة عمان بعد نقلهم براً، وتخصيص سفن سياحية وحربية تتواجد في خليج عدن لتكون بمثابة فنـادق                 
  . آمنةعائمة اليواء هؤالء، الى جانب فتح مطارات اضافية في مناطق

والمقيمـين العـرب    (السؤال الذي يطرح نفسه في هذه العجالة هو عن ارواح المـواطنين الخليجيـين               
الذين قد تتحول بلدانهم الى ميادين للمواجهة في حال اندالع هذه الحـرب، وهـدف               ) واالجانب االخرين 

  .لآلالف من الصواريخ االيرانية من مختلف االوزان واالحجام والمدى
البريطانية المقربة من حزب المحافظين زعيم االئتالف الحاكم التي كشفت عـن            ' ديلي تلغراف ال'صحيفة  

هذه المخططات، لم تعط اي اجابة عن هذا السؤال، واكتفت بالقول ان هناك خططـاً لتعزيـز التعـاون                   
' ويكيليكس'العسكري بين دولة االمارات العربية المتحدة وبريطانيا، واعادت نشر ما ذكرته وثائق موقع              

حول ممارسة الحكام الخليجيين والسعوديين ضغوطاً على الواليات المتحدة وبريطانيا للتـسريع بتوجيـه             
  .ضربات لتدمير المنشآت النووية االيرانية

صحيح ان االدارة االمريكية زودت بعض دول الخليج، وخاصة الكويت، والبحرين، ودولة االمـارات،              
لتصدي ألي هجمات صاروخية ايرانيـة انتقاميـة، ولكـن مثـل هـذه              ل' باتريوت'ببطاريات صواريخ   

البطاريات ثبت فشلها في التصدي الربعين صاروخاً اطلقها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كـرد               
، ولو كانت هذه الصواريخ تحمل رؤوساً كيماوية، او بيولوجيـة، لربمـا             1991على قصف بغداد عام     

  .سم خريطة المنطقة بصورة مغايرة لصورتها الحاليةغيرت مسيرة الحرب، واعادت ر
وصحيح ايضاً ان الواليات المتحدة ستبيع لهذه الدول ما قيمته مئة وثالثون مليار دوالر مـن االسـلحة،                  

  .ولكن ما فائدتها اذا كانت هذه الدول عاجزة عن الدفاع عن نفسها دون االستعانة بالقوات االجنبية
' ' '  

 اوساط معظم الخبراء االستراتيجيين في الغرب بان الحرب القادمـة، فـي حـال               هناك شبه اجماع في   
اندالعها، ستكون مختلفة عن جميع الحروب الحالية والسابقة، من حيث نوعية االسلحة التـي ستـستخدم          
 فيها اوال، وصعوبة حسمها بسرعة ثانيا، واستحالة التنبؤ بموعد انتهائها او النتائج التي يمكن ان تترتـب                

  .عليها اقليميا ودوليا ثالثا
االسرائيليون هم المحرض االكبر، الى جانب بعض العرب، على الحرب ضد ايران، تماما مثلما كـانوا                

ويتولى حلفاؤهم فـي الواليـات المتحـدة تقـديم     . المحرض االكبر على العدوان العسكري على العراق 
االولـى  (دارة االمريكية بخوض حرب ثالثة      المبررات التي يعتقدون انها مشروعة وضرورية القناع اال       

  .لتغيير النظام في طهران، وانهاء طموحاته النووية وهي في مهدها) ضد افغانستان والثانية ضد العراق
واذا كان افيغدور ليبرمان وزير الخارجية االسرائيلي هـو الممثـل الحقيقـي للغالبيـة العظمـى مـن                   

ن بما يبطنون في السر، فان توني بلير رئـيس وزراء بريطانيـا             االسرائيليين، حيث يقول دائما في العل     
االسبق هو الناطق الرسمي غير المتوج للمخططات الغربية، واالمريكية خاصة، فـي منطقـة الـشرق                

  .االوسط
) ليبيـا (بلير هذا الذي تنهال عليه الماليين من الدوالرات من الحكومات العربية الخليجية وغير الخليجية               

 خدمات استشارية، لم يخف مطلقا صداقته الحميمة السرائيل، وقال في شهادته امـام لجنـة                تحت عنوان 
شيلكوت التي تحقق في اسباب وظروف الحرب االخيرة ضد العراق، انه يعتبر ايران الحالية اكثر خطرا                

فيها ، وانه لو كان في السلطة، لما تردد في خوض حرب لتغيير النظام             2003من نظام صدام حسين عام      
  .وتدمير منشآتها النووية

قال في مقابلة مع قناة الجزيرة بثتها اخيرا لمناقشة مذكراته،          ) صديق العرب (واالخطر من ذلك ان بلير      
انه لم يندم، ولو للحظة، على استشهاد مليون عراقي في الحرب االخيرة، ووجد ان ترميل مليون امـرأة                  

  . الثمن هو تغيير النظام في بغدادوتيتيم اربعة ماليين طفل عمل مبرر اذا كان



  

  

 
 

  

            31 ص                                     2011:         العدد       31/12/2010 الجمعة :التاريخ

قيمة المواطن العربي، من دول الماء كان او النفط، او الصحراء، تساوي صفرا في نظر هؤالء الـذين                  
يخططون للحروب وينفذونها في عالمنا االسالمي، وال نعتقد ان بلير وشركاءه سيذرفون دمعة واحدة اذا               

  .ها ارواح مئات اآلالف من العرب والمسلمينما حصدت الحرب التي يحرضون على اشعال اوار
' ' '  

الزعماء العرب، باتوا مرعوبين من مجرد ذكر خوض حرب ضد اسرائيل، لتحرير المقدسات، واستعادة              
الكرامة المهانة، ويؤكدون دائما، خاصة في مصر، حرصهم على ارواح مواطنيهم، وهو حرص مفهوم،              

مريكا بطريقة مباشرة او غير مباشرة، والتضحية بـارواح         ولكنهم ال يترددون لحظة في خوض حروب ا       
مواطنيهم، ومستقبل بلدانهم، وهم يعلمون في قرارة انفسهم، ان الهدف من هذه الحروب االمريكية هـو                

  .الحفاظ على اسرائيل دولة اقليمية نووية عظمى في المنطقة
ردج وادجوار رود في قلب مدينة      قبل عشرين عاما، وبعد غزو العراق للكويت، ازدحمت شوارع نايتسب         

لندن بحوالي مئتي الف كويتي لجأوا اليها للنجاة بأرواحهم، ولن نستغرب ان يتضاعف هذا العـدد عـدة                  
  .مرات في حال اندالع حرب جديدة في الخليج، حيث لن يكون الكويتيون وحدهم الالجئين هذه المرة

ئرات الخاصة جاهزة لالقالع باتجـاه اوروبـا        صديق خليجي قال لي في محادثة هاتفية ان عشرات الطا         
  .فور اطالق الصاروخ االول في الحرب المتوقعة

مؤشرات العام الميالدي الجديد الذي سيبدأ غدا ال تبشر بالكثير من الخير، فهناك القرار الظني المتوقـع                 
كزة الى القبـر    صدوره عن محكمة الحريري الدولية، وهناك عملية السالم التي خرجت من العناية المر            

على يدي بنيامين نتنياهو، وهناك التهديدات االسرائيلية المتصاعدة لشن عدوان على قطاع غزة، وهناك              
شبكات التجسس االسرائيلية التي تخترق االمن القومي العربي في مصر وسورية ولبنان بكـل سـهولة                

  .ويسر
 على هيمنتها والغطرسـة االسـرائيلية،       قد تستطيع أمريكا تغيير االنظمة، او بعضها النها تشكل خطرا         

ولكنها حتما ال تستطيع، تغيير الشعوب، التي ستغير في يوم ما معادالت القوى لمـصلحتها ولمـصلحة                 
  .قضايا االمة

  .وكل عام وانتم بخير
  31/12/2010، القدس العربي، لندن

  
  والتحوالت المعاكسة"... الميعادأرض " .52

  أسعد عبد الرحمن. د
حلم كبير ظلت الحركة الصهيونية تسعى إلقناع يهود العالم، وعلى مدار عقود طويلة،             "... أرض الميعاد "

إال أنه، في الفترة األخيرة، بدأ ذلك الحلم يتالشى من أعين وقلوب كثيـر مـن                . أنه مخطط قابل للتطبيق   
الماضـية تظهـر   فالسنوات القليلـة  . اليهود، فيما أدار آخرون ظهورهم له بعد أن تبينت استحالة تحقيقه       

تراجع مؤشرات الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وارتفاع معدالت الرحيل والهجرة المعاكسة منهـا، إلـى               
وفي يونيو الماضي، أعدت وكالة األنباء الفرنسية تحقيقاً حول الهجـرة           . بلدان أخرى أكثر أمناً ورفاهيةً    

حلـم  "ي إسرائيل إلى ألمانيا بتـوديعهم       اليهودية المعاكسة من إسرائيل وتحوالتها، فاعترف بعض مغادر       
  .ووعوده إلى حيث الخدمات الحياتية التي تهيئها لهم الحكومة األلمانية" أرض الميعاد

، "أصغوا ليهود الواليات المتحدة   "بعنوان  " هآرتس"، في مقال حديث نشرته      "غابي شيفر "يقول البروفيسور   
أكثـر  "، ويضيف أن    "لكن ال بإسرائيل  ) ض إسرائيل أر(يشعرون بصلة عاطفية ب     "إن كثيراً من اليهود     

وأنه ال حق لها البتة في التدخل في شؤونهم         ) الشعب اليهودي (اليهود مقتنعون بأن إسرائيل ليست مركز       
ويحيل الكاتب إلى استطالعات للرأي ال تُقتبس في إسرائيل، قـائال إنهـا             ". وفي شؤون التربية اليهودية   
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ذين اندمجوا تماماً في المجتمع األميركي يكشفون عن عدم اكتراث مطلق بمـا             أكثر اليهود ال  "توضح بأن   
  ". في المئة فقط من يهود الواليات المتحدة باكتراث عميق بما يحدث هنا30ويشعر . يقع في إسرائيل

" هـآرتس "مقـاالً فـي     " أرنون سوفير " كتب البروفيسور الفخري في جامعة حيفا        2010 أكتوبر   4وفي  
، وبعد أن تأمل في إحصائيات المكتب المركزي اإلسـرائيلي لإلحـصاء،            "شيطان السكاني حي  ال"بعنوان  

تبين لي أنـه فيمـا يتعلـق        ! ؟2010ما الذي يبهج في معطيات المكتب المركزي لإلحصاء لسنة          : "قال
مئة  في ال  79.2 في المئة من السكان، وكانت تلك النسبة تصل          75.5باليهود داخل إسرائيل فإنهم يمثلون      

) إسرائيل(وبكلمة أخرى، فإن نسبة اليهود بين سكان        . 1988 في المئة في عام      81.7 و 1998خالل عام   
  ".تتضاءل باستمرار، رغم تدفق حوالي مليون مهاجر إليها على مدى العقدين الفائتين

فـاض  ، في تقرير لمراسلها من القدس المحتلة، فقد أثارت مشكلة انخ          "وول ستريت جورنال  "أما صحيفة   
أعداد المهاجرين اليهود إلى إسرائيل وهواجس احتمال تفوق الفلسطينيين على اليهود عـددياً، فقالـت إن     
انخفاض أعداد المهاجرين اليهود، خاصة من الواليات المتحدة وأوروبا، يشكل خيبة أمل لقادة إسـرائيل               

وتنقـل  . في دولة خاصة بهـم    الذين أوجدوا دولتهم على أساس عقيدة تقول إن على جميع اليهود العيش             
إن موضوع التركيبة السكانية فـي      "، قوله   "الوكالة اليهودية من أجل إسرائيل    "الصحيفة على لسان رئيس     

إسرائيل والحفاظ على اليهود كأغلبية سكانية، سبب غير كاف إلقناع اليهود بالهجرة إلى إسرائيل، لـذلك                
  ".ات اليهوديفعلى القادة اليهود االعتراف بحقيقة وجود الشت

، إن الرسوم البيانية تظهر مـسار       "صداع في رأس العلمانية اإلسرائيلية    "في مقال   " إينات فيشباين "ويقول  
نمو إسرائيل، وكيف كان ينبغي أن تكون بالمقارنة مع الدول الغربيّة، وأين هي في الوقت الراهن، مبيناً                 

عينيات، بل وتقترب من أميركـا، وفجـأة بـدأ          كيف كانت إسرائيل تنمو بشكٍل مثير لإلعجاب حتى السب        
لها آثـاراً   "، التي تبين الحقًا أن      "حرب يوم الغفران  "المنحنى يهبط بقوة في الرسم البياني المعروف باسم         

مثل الفيروس الذي ال يمكن ألحد عالجه، ومن حينها لم يعد الرسم البياني قادراً على استعادة صـعوده                   
  ".السابق

 2010 أغـسطس    13أحرونوت في عددها بتاريخ     " صحيفة يديعوت "لمشكلة، أوردت   وفي مواجهة هذه ا   
 مـن العلمـاء     4500نخب الحكم والسياسة في إسرائيل تضطلع بحملة الستعادة زهـاء           "خبراً مفاده أن    

خالل السنوات األخيرة سعياً وراء األموال والمناصب       ) الدولة(وأصحاب الخبرات المتميزة الذين غادروا      
تم تدشين قاعدة بيانات تتضمن أسماء واختـصاصات أعـضاء هـذه            "وجاء في الخبر أنه     ". ارجفي الخ 

خطة شخصية لكل واحد    "، كما تم إعداد     "الشريحة الرفيعة بهدف االتصال بهم وتقديم عروض مغرية لهم        
يلية بعد  من هؤالء العلماء تتناسب ووضعه االجتماعي والعلمي، بهدف دمجه في الهيئة األكاديمية اإلسرائ            

  ".إزالة أسباب شكواه
ورغم هذه الجهود وغيرها، يمكن الحديث عن فشل متنام للدوائر الصهيونية المسؤولة عـن اسـتقطاب                

حتى ) والقومي(فالتطرف يجتاح المجتمع اإلسرائيلي الذي بات يميل نحو أفكار اليمين الديني            . يهود جدد 
وتؤكـد  . ت األحزاب والنخب السياسية في الدولة الصهيونية      باتت العقيدة الدينية األكثر تأثيراً على توجها      

استطالعات الرأي العام اإلسرائيلي أن العقيدة اليهودية أضحت المحرك األول إلسرائيل تليها المـصالح              
، وهو األمر البارز الذي أضعف اإلغراء       "أبدية الصراع مع العرب   "السياسية، ومن ثم فقد ترسخت عقيدة       

سرائيل وطن قومي وآمن ليهود العالم، خاصة وأن هؤالء يعيشون برفاه في معظم دول              عند اليهود بأن إ   
  .العالم، ولم تعد مغريات إسرائيل االقتصادية توازي ما يحققونه داخل بلدانهم

إلـى تكثيـف    ) وسط محيط متزايد من العـرب     (لقد قاد الخوف من فقدان األغلبية اليهودية في إسرائيل          
العالم بالهجرة إلى إسرائيل من جهة، وسن قوانين عنـصرية مـن جهـة أخـرى                محاوالت إقناع يهود    
فكل ما تخطط له القيادات اإلسرائيلية، منذ تأكـد         .  وتسعى إلجبارهم على الرحيل    48تستهدف فلسطينيي   

يهـود  "، هو عمليـات اسـتقطاب       2008تراجع الهجرة إلى إسرائيل وتعاظم الهجرة المعاكسة في عام          
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بفضل األزمة الديمغرافية التـي تـؤرق أصـحاب الحلـم     " إسرائيل"نسوب اليهود داخل لرفع م " الخارج
الوكالـة  "لذلك، عملـت    . الصهيوني وتظهر مأزق الصهيونية ومشروعها في فلسطين تجاه هذه المسألة         

، منذ عقود طويلة، على جلب أكبر عدد ممكن من يهود العالم إلى فلـسطين لتحقيـق التفـوق                   "اليهودية
باعتباره العمود الفقري الداعم الستمرار     ) عبر هجرة أو تهجير اليهود    (الذي تمت المراهنة عليه     العددي  

" إسـرائيل "واليوم، فإن تراجع الهجرة الوافـدة إلـى         . المشروع الصهيوني المتجسد بالدولة اإلسرائيلية    
وبذلك . ا الصهيونية وتعاظم الهجرة المعاكسة منها، تطوران يشكالن ضربة قاسية ألهم أسس األيديولوجي          

بل إن التشكيك يتعزز بمـا      ". أرض الميعاد "يتزايد التشكيك اليهودي بجدوى المشروع الصهيوني وكذبة        
أيام الهجرة الجماعيـة قـد      "نفسه من أن    " شارانسكي"على لسان   " وول ستريت جورنال  "جاء في تقرير    

إلى تحوالت  ... عددي من مجرد مظاهر   ، األمر الذي يفتح المجال على تغير مظاهر تقلص التفوق ال          "ولت
  !نوعية

 31/12/2010، االتحاد، أبو ظبي
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