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  48  :كاريكاتير
***  

  
  يطالب حماس باإلفراج عن شاليط ويرفض ربطه بقضية األسرى عباس .1

نحن ': وقال جدد الرئيس محمود عباس رفضه القاطع للدولة ذات الحدود المؤقتة، :وفا –بيت لحم 
، وهذا مقر به دولياً، وال مانع لدينا من تطبيق الحل خالل سنة أو 1967نطالب بدولة على حدود عام 

  .سنتين، لكن ال نريد الدولة المؤقتة لتصبح في النهاية دولة ذات حدود نهائية
عادته وأعرب في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جمهورية ألمانيا االتحادية كريستيان فولف، عن س

باستقبال الضيف في فلسطين ببيت لحم المدينة التاريخية، مدينة سيدنا المسيح عليه السالم، مدينة كنيسة 
  .المهد

تحدثنا مع فخامة الرئيس حول العملية السياسية وأكدنا له حرصنا : وحول اجتماعه بالرئيس األلماني قال
ألبد لتعيش دولة فلسطين إلى جانب دولة على الوصول إلى سالم وحرصنا على أن ننهي الخالف إلى ا

  . بأمن واستقرار1967إسرائيل في حدود 
لن نألو جهداً في متابعة هذه المسيرة وليس أمامنا خيارات أخرى إال خيار السالم، ومتابعة 'وأضاف 

مسيرة السالم ونرجو للمساعي األميركية أن تنجح، وحتى لو لم تنجح سنذهب إلى خيارات أخرى في 
  .' السالم والشرعية الدولية لنصل إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلةإطار
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إذا قال بنيامين نتنياهو بأننا ال نريد السالم فعليه أن يجربنا، نحن نمد يدنا له كما مددنا 'أنه عباس وأكد 
عية أيدينا لشمعون بيريز والمرحوم اسحق رابين، ونحن نقول دائما وأبدا مستعدون لسالم مبني على الشر

) هي أرض محتلة( وعاصمتها القدس الشرقية و67الدولية إلقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود 
  .'تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل

: بدأنا مفاوضات معمقة مع السيد أولمرت وفي مراسالته وكتبه التي كتبها السيد أولمرت قال'وأوضح 
:  أن نناقش لماذا لم نصل ألن الرجل انتهى، وكذلك الرئيس بوش قالنحن كدنا أن نصل التفاق، ال نريد

إن العروض التي عرضها أولمرت على أبو مازن قبلها أبو مازن، إذاَ نحن نريد السالم وال يمكن أن 
  .'يقال بأن الفلسطينيين ال يريدون السالم

ومع األوروبيين ومع الجميع على الطاولة نحن جاهزون مع األميركان ومع الرباعية الدولية ': وقال
هذه فرصة تاريخية يجب أن ال نضيعها وأن : وجربونا، قلنا في الماضي ونقول اآلن وفي كل وقت نقول

  .'ال ندمرها، الوقت ليس في صالح الجميع
ليس لنا دور، نحن منذ بداية أسره نطالب ':  أنه بحث مع ضيفه قضية شاليط، وقالعباسوأوضح 

 أسير 8000ا األسير إلى أهله، كما نطالب بعودة جميع األسرى إلى أهلهم، لدينا المختطفين بعودة هذ
فلسطيني في سجون االحتالل، ولكن ال نربط هذه القضية بتلك، هذا الرجل يريد أن يعود إلى أهله 
بأقصى سرعة ممكنة، تحدثنا مع سيادة الرئيس واعتبرنا أن موقف ألمانيا في مساعيها لتحرير هذا 

 موقف مقدر من قبل الشعب الفلسطيني، ومثابرة الوسيط األلماني على العمل من أجل تحريره هو األسير
مقدر من قبلنا تقديراً عالياً، أن تقوم ألمانيا بهذا الجهد من أجل إطالق سراحه ونحن مع إطالق سراحه 

 بهذا الموضوع، من البداية، ولكن ولألسف ليس لنا منفذ على حماس لكي نتحدث معها أو نتكلم معها
  . 'أدعوها لتطلق سراحه، وندعو إسرائيل أيضاً أن تطلق سراح األسرى الفلسطينيين

 30/11/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   على الشعب الفلسطيني إلنهاء حصارها"إسرائيل"على أوروبا أن تضغط على : األحمد .2
رلمانية عزام األحمد، مساء اليوم الثالثاء، وفد البرلماني األوروبي          دعا رئيس كتلة فتح الب     :وفا–رام اهللا   

الذي يزور  فلسطين حاليا برئاسة بروينسياس دي روسا، إلى الضغط على إسـرائيل إلطـالق سـراح                  
  .النواب المعتقلين في سجونها

بـي، أنـه    وأضاف األحمد خالل المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع أعضاء وفد البرلمان األورو            
يتوجب على أوروبا أن تلعب دورا سياسيا أكثر فعاليا في الضغط على االحـتالل اإلسـرائيلي إلنهـاء                  

ولفت إلى أن نواب المجلس التشريعي أكدوا لنظـرائهم األوروبيـين أن             .الحصار المفروض على شعبنا   
 في المستوطنات المقامة    الحصار المفروض على شعبنا يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وكذلك البناء          
  .على األرض الفلسطينية في الضفة الغربية، وطالبهم بالضغط لوقف االستيطان

وأوضح أن الوفد اطلع على معاناة أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلـة، وزار قطـاع                   
 هناك تنمية حقيقة دون إنهاء      غزة واطلع على معاناة المواطنين هناك، وأنهم أيقنوا أنه ال يمكن أن يكون            

  .الحصار واالحتالل اإلسرائيلي
  1/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
  الحكومة الحالية ال تعبر عن سياسة حركة فتح بشكل كامل: األحمد .3

مي حول إجراءات التعديل الحكو قال عزام االحمد رئيس وفد المصالحة الفلسطينية  - معا-بيت لحم
المرتقب اضاف االحمد ان الرئيس أبو مازن التقى الدكتور فياض للبحث في شكل التعديل والتغيير الذي 

وشدد االحمد بأنه بالرغم من  .سيطرأ على الحكومة والذي نأمل ان يحسم خالل األيام القليلة القادمة
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ن سياسة فتح بشكل كامل  أعضاء ينتمون لحركة فتح في الحكومة الحالية إال أنها ال تعبر ع9وجود 
وان كنا ندعمها وسنبق كذلك ان بقيت ألنها فعال هي شكلت بإرادة فتح والتي هي ارادة الرئيس ابو "

مازن باعتباره رئيس حركة فتح ايضا، فليس من المهم لدينا الهوية التنظيمية لشخص رئيس الحكومة 
 فال نريد ان ينسب لنا فقط األمور السلبية بقدر ما هو مهم بالطريقة التي سينفذ بها برنامج حركة فتح

وتنسب لشخص رئيس الحكومة االيجابيات فنحن نريد تكامل حقيقي ما بين الحكومة وفتح الن الحكومة 
  .بالنهاية ستحكم باسم الحركة
بأنه هناك من أساء وهناك من شذ عن القاعدة، وهناك من حرف األمور وقام "وختم االحمد حديثه بالقول 

  ".ة الواقع، وهذا ال يمكن ان نقبل به في الحكومة القادمةبتجزئ
  30/11/210، وكالة معاً اإلخبارية

  
  وأمريكا "إسرائيل"المنظمة والسلطة خارج المعادلة والمفاوضات تجري بين : مروعنبيل  .4

ي اكد نبيل عمرو السفير الفلسطيني السابق في القاهرة عضو المجلس المركز' :وليد عوض - رام اهللا 
لمنظمة التحرير الفلسطينية احد قادة حركة فتح البارزين للقدس العربي الثالثاء بأن منظمة التحرير 

 هي التي تتفاوض نيابة عن الفلسطينيين األمريكية اإلدارةوالسلطة الفلسطينية باتت خارج المعادلة، وان 
  .إسرائيلمع 

لشأن الفلسطيني والوضع الداخلي  القدس العربي معه حول اأجرته عمرو في حديث مطول وأضاف
لحركة فتح قائال القد خرجت منظمة التحرير بل وخرجت السلطة من المشهد السياسي، المفاوضات 

، مطالبا بعقد ' والطرف الفلسطيني ينتظر النتائج وقد يبلغ ببعضها وقد ال يبلغوأمريكا إسرائيلتجري بين 
حث الوضع السياسي الفلسطيني وبلورة سياسة فلسطينية المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية لب

  .ال اقواال تقال اليوم ويتم التراجع عنها غدا على حد قوله
ووجه عمرو انتقادات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي همشت نفسها في حين أن صاحب القرار في 

شيرا الى تردي الوضع الداخلي الشأن السياسي الفلسطيني هو الرئيس محمود عباس وبعض معاونيه، م
   .في حركة فتح

  :ولالطالع على نص الحوار يرجى الضغط على الرابط التالي
htm.92qpt30\30-11\11\2010\data=arc&htm.92qpt03\today=fname?asp.index/uk.co.alquds.www://http  

  1/12/2010القدس العربي، لندن، 
  

   األسبوع الماضياإلسرائيليةفياض يعيد تعبيد طريق جرفتها السلطات  .5
 وأعلن "إسرائيل" أمستحدى رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سالم فياض :  محمد يونس-رام اهللا 

» ج«ها السلطات اإلسرائيلية األسبوع الماضي بحجة اقامتها في منطقة قراره اعادة تعبيد طريق جرفت
  .الواقعة تحت السيطرة األمنية والمدنية اإلسرائيلية

 مستخدمة الجرافات األربعاء الماضي، وتفقد األجزاء إسرائيلوزار فياض امس الطريق التي دمرتها 
  .المدمرة منها متعهداً إعادة تعبيدها في اقرب وقت

فياض ان السلطة الفلسطينية ستواصل تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين في كل اماكن وجودهم وقال 
هذه التصنيفات كانت في اتفاق «: وأضاف. دون اعتراف بالتصنيفات اإلسرائيلية لألراضي الفلسطينية

  .»1997انتقالي مدته خمس سنوات، انتهت عام 
وتخضع للسيادة المدنية » أ«المنطقة : ينية الى ثالث مناطق هيوقسم االتفاق االنتقالي األراضي الفلسط

» ج«وتخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية اسرائيلية، والمنطقة » ب«واألمنية الفلسطينية، والمنطقة 
  .وتخضع للسيطرة األمنية والمدنية اإلسرائيلية
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وجب ذلك االتفاق المساحة األكبر من وتشكل المنطقة الخاضعة للسيطرة األمنية والمدنية اإلسرائيلية بم
  ). في المئة60حوالى (الضفة الغربية 
  .»اسرائيل تستطيع تدمير الشوارع والبيوت لكنها لن تنجح في تدمير اإلرادة الفلسطينية«وقال فياض ان 

تعزيز صمود المواطن في ارضه يشكل جوهر النضال «امس انه يرى ان » الحياة«وقال فياض لـ 
وقال ان مهمة . »الرامي للدفاع عن األرض في وجه المشروع االستيطاني اإلسرائيليالفلسطيني 

اذا «: وأضاف. حكومته تتلخص بتحقيق هذا الهدف والتحضير إلقامة الدولية الفلسطينية على األرض
نجحت المفاوضات في اقامة دولة فلسطينية مستقلة فإن العالم سيجدنا جاهزين لذلك، وإذا لم تنجح فإن 
العالم سيكون مطالباً بتحويل الدولة الوليدة الى دولة كاملة السيادة على ارضها التي تحلتها قوة اجنبية هي 

  .»اسرائيل
  1/12/2010الحياة، لندن، 

  
  حماس هي من ترضخ للضغوط لعدم التوقيع على الورقة المصرية: حمادنمر  .6

مود عباس، أن ما نشرته وثائق ويكيليس عن أكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس مح: وفا–رام اهللا 
معارضة السلطة الوطنية للعدوان على غزة كان صادقا ويفند ما حاولت قيادة حماس في حينه بثه من 

وأضاف حماد في حديث إلذاعة راية اف ام في رام اهللا، اليوم الثالثاء، أن القيادة  .تسريبات وإشاعات
إن إسرائيل تعد لعدوان على غزة، وآنذاك : على غزة، قالعباس قبل شن العدوان  والرئيس محمود

توقفوا عنها وال تعطوا ': طالب الرئيس قيادة حركة حماس بوقف إطالق الصواريخ من قطاع غزة، وقال
  .'إلسرائيل ذريعة

وهذا ما أعلن عنه في الوثائق يثبت من جديد أن القيادة والرئيس محمود عباس وقفت ضد هذا العدوان 
  .بنا في القطاععلى شع

إن هذا الكالم صحيح، وفعال الرئيس : وفيما يتعلق بالضغوط األميركية لعدم إتمام المصالحة قال حماد
جرى اتصال من اإلدارة األميركية، وطلبت عدم توقيع الورقة المصرية، وقالت إذا : محمود عباس قال

الرئيس أن الوحدة الوطنية أهم من وقعتم فسيفرض الكونغرس األميركي مقاطعه اقتصادية، وكان جواب 
  .أي دعم مالي أو اقتصادي، ونحن ذهبنا إلى القاهرة ووقعنا الورقة المصرية

وتساءل المستشار السياسي، على من تقع الضغوط هل على الطرف الذي يعلن وجود ضغوط أميركية 
بدو أن حماس هي من على ما ي'ويوقع، أم على الطرف الذي مازال يرفض التوقيع حتى اآلن؟، مضيفا 

  .ترضخ للضغوط، لعدم توقيعها حتى اآلن
  1/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  إسالمي الفلسطينية تزيل من على موقعها وثيقة تثبت ان حائط البراق اإلعالم وزارة :اإلذاعة العبرية .7

إلعالم الفلسطينية ازالت من على موقعها  وزارة اأن العبرية الرسمية اإلذاعة ذكرت :القدس المحتلة
حائط "اإللكتروني الرسمي وثيقة تؤكد بأن المسلمين أولى وأحقّ من اليهود بحائط البراق المسمى 

  . لدى اليهود في القدس المحتلة "المبكى
  عديدة إسرائيل حيث اعتبره ديوان رئاسة الوزراء دليالًأوساطوكان الكشف عن الوثيقة قد أثار غضب 

 مع إسرائيل التاريخيةعلى عدم جدية الفلسطينية في ادعاءاتهم بأنهم يرغبون حقاً في تحقيق المصالحة 
  .اإلذاعةحسب زعم 

 1/12/2010وكالة سما اإلخبارية، 
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  االحتالل يعتقل النائب نايف الرجوب: الخليل .8
النائب , 2010-12-1ربعاء اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر األ:  محمد القيق-الضفة الغربية 

  . في المجلس التشريعي نايف الرجوب من منزله في مدينة دورا جنوب محافظة الخليل بالضفة الغربية
أبو "إن قوات كبيرة من جيش االحتالل اعتقلت الشيخ نايف " فلسطين أون الين"وقالت عائلة الرجوب لـ

حيث قام الجنود بتفتيش المنزل والعبث , ورا بعد مداهمة منزله الكائن في منطقة كريسه في د" حذيفة
  . مضيفة بأنه تم نقله إلى جهة مجهولة, بالمحتويات

من جهة أخرى استنكر نواب المجلس التشريعي عن كتلة التغيير واإلصالح في الضفة الغربية اعتقال 
نتخبة مطالبين الرجوب واعتبروه خطوة خطيرة في إطار محاربة الديمقراطية والشرعية الفلسطينية الم

  . بضرورة التحرك الدولي لوقف ممارسات االحتالل بحقهم
  1/12/2010فلسطين اون الين،

  
   االنقسام للحفاظ على القضية الفلسطينيةإنهاءضرورة علي الجرباوي يؤكد على  .9

لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وبرعاية النائب بهية الحريري ومشاركة : صيدا
زير التخطيط في السلطة الفلسطينية علي الجرباوي، أقامت لجنة احياء التراث الفلسطيني، المهرجان و

التراثي الفلسطيني الرابع عشر والذي تضمن معرضا لألشغال اليدوية والحرفيات من التراث الفلسطيني 
  .وأمسية فولكلورية فلسطينية وذلك في قاعة ثانوية رفيق الحريري في صيدا 

 الوزير الجرباوي أن الشعب الفلسطيني وعلى الرغم من معاناته الطويلة مع االحتالل، ال يزال وأكد
  .متمسكا بأرضه لحين انهاء االحتالل واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

ان الوحدة الفلسطينية . ان اهم ما نستطيع ان نقوم به تعزيز الصمود الفلسطيني على ارض فلسطينو
وهناك ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني هو منظمة التحرير، واألمل . يجب الحفاظ عليهامهمة و

والعمل ان ينتهي االنقسام الفلسطيني الحاصل بأسرع وقت ممكن بتكريس كل الجهود نحو الهدف االسمى 
  . للشعب الفلسطيني، وهو تحقيق انهاء االحتالل واقامة الدولة

ش الحفل تحدث للصحافيين، فأكد ضرورة انهاء االنقسام الفلسطيني على هام تصريح للجرباويوفي 
الداخلي وأهمية الوحدة الوطنية للحفاظ على القضية الفلسطينية، آمال ان يتكلل الحوار بين حركتي فتح 

  .وحماس بالنجاح وان تزال كل العقبات بعيدا عن التعقيدات والتداعيات االقليمية والدولية
  1/12/2010، تالمستقبل، بيرو

  
   تدعو الكتاب واألدباء العرب لمقاطعة مؤتمر حيفافي غزةالحكومة  .10

طالبت الحكومة المقالة الكتّاب واألدباء والشعراء العرب بمقاطعة المؤتمر اإلسرائيلي :  حامد جاد-غزة
  .المزمع عقده في مدينة حيفا اليوم) كلمات خارج الحدود(

نسخة منه إلى عدم المشاركة في هذا " الغد"المقالة في بيان تلقت ودعت وزارة الثقافة التابعة للحكومة 
، معتبرة أن هذه المشاركة لو "الذي يهدف إلى دعم االحتالل وتشويه الثقافة الفلسطينية والعربية"المؤتمر 

  .حدثت من قبل األدباء العرب تعد جريمة بحق الشعب الفلسطيني
خاصة في ظل "مقاطعة هذا المؤتمر وعدم المشاركة فيه،  48وناشدت الوزارة المثقفين من فلسطينيي 

محاوالت االحتالل مسخ الهوية العربية الفلسطينية وطمس الثقافة الفلسطينية، ومحاولة تهويد األرض 
والتراث والثقافة، ومن ثم العمل على طرد الشعب الفلسطيني من أرضه عبر قوانين عنصرية وإجراءات 

  ".همجية
نصرة للحق الفلسطيني، "تحادات الثقافية العربية والدولية على مقاطعة هذا المؤتمر، وحثت المراكز واال

ورفضاً لعملية تزوير الثقافة والتراث التي تمارسها سلطات االحتالل اإلسرائيلي بحق األرض والشعب 
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ركة إضفاء مع االحتالل الذي يريد من خالل هذه المشا" التطبيع الثقافي"الفلسطيني، وتعبيراً عن رفض 
  ".صفة الشرعية على جرائمه بحق اإلنسان والثقافة واألدب والتراث

  1/12/2010الغد، عمان، 
  

   على المصالحة التي تحاول التأثير سلباًاألجنبية األيدي ترفع كل أنجب ي: مشعل .11
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في تصريح : )كونا( - عقاب القوبع - دمشق
 إقامته الكويتي جاسم محمد الخرافي في مقر األمةعقب لقائه رئيس مجلس ) كونا( الكويتية األنباءلة لوكا

نحن مسرورون بلقاء رئيس "بحضور السفير الكويتي في دمشق عزيز الديحاني ) الفورسيزن(بفندق 
للكويت مكانة  "أنل واكد مشع ". الكويتي وهناك تواصل دائم مع القيادة الكويتية بكل مواقعهااألمةمجلس 

 جزءا من تاريخي فيها وبحكم موقفها النبيل والمتقدم تجاه كل قضايا أنكبيرة في قلوبنا تاريخيا بحكم 
 البالد أميرنحن على تواصل مع القيادة الكويتية ومع سمو  " وأضاف". وخاصة القضية الفلسطينيةاألمة

لمس حرص القيادة الكويتية ورئيس مجلس حول معظم الشؤون وخاصة تطورات القضية الفلسطينية ون
  ". الكويتي على موضوع المصالحة الفلسطينية ولهم دور مشكور في ذلكاألمة

 تطورات المصالحة آخرلقد تبادلنا الرأي والمعلومات حول " قال مشعل األمةوعن لقائه مع رئيس مجلس 
  ".تمرار هذا التواصل الطيب مع الكويتاس"متمنيا " الفلسطينية والهم الفلسطيني بشكل عام والهم العربي

معظم شعوب العالم  "إن القضية الفلسطينية تحظى اليوم بدعم عالمي مؤكدا إنوقال في رده على سؤال 
 موازين لألسفلكن "وتابع  ".ودول العالم تدعم الحق الفلسطيني باعتباره حقا عادال وتقف ضد االحتالل

 كل إفشال إلى مسنودة بقوى دولية يدفعها أنها وشعورها رائيليةاإلسالقوى في المنطقة وتعنت القيادة 
  ". سالم عادل في المنطقةإقامة إلىالجهود الرامية 

 رئيس المكتب السياسي أعرب حالة االنقسام وإنهاءوحول توقعاته بقرب انجاز المصالحة الفلسطينية 
 األيدي ترفع كل أنيجب "وقال  ".قتبانجاز المصالحة الفلسطينية في اقرب و"لحركة حماس عن تمنياته 

 التي تحاول التأثير سلبا على المصالحة الفلسطينية ونحن في حماس عقولنا وقلوبنا مفتوحة وكل األجنبية
  " تتحقق المصالحة في اقرب وقتأنما نرجو 

  1/12/2010، )كونا(وكالة األنباء والمعلومات الكويتية، 
  

  على غزةلمنع الحرب فتح لم تدخر جهدا : عساف .12
حركة فتح كانت األسبق من ' قال المتحدث باسم حركة فتح احمد عساف، - وفا2010-11-30رام اهللا 
خارجي على المصالحة الفلسطينية قبل أن يكشف ذلك ' فيتو'عندما أعلنت عن وجود ' ويكيليكس'تقرير 
الفلسطينية، ولكن الذي بأكثر من عام، و بالرغم من ذلك وقعت على وثيقة المصالحة ' ويكيليكس'تقرير 

  .'وغيره هو الذي لم يوقع على وثيقة المصالحة لغاية هذه اللحظة' الفيتو'خضع لهذا 
 عساف في تصريح صحفي، على أن القيادة الفلسطينية وحركة فتح لم تدخر جهدا مع كافة األطراف وأكد

 قطاع غزة في نهاية العام الدولية والعربية من اجل منع العدوان اإلسرائيلي الهمجي على أهلنا في
 ، وحاولنا مع قيادة حماس المسيطرة على غزة بالقوة المسلحة من اجل القيام بخطوات من قبلهم 2008

تمنع عن شعبنا الويالت وعندما رفضت التجاوب طلبت القيادة الفلسطينية من الجامعة العربية التدخل 
ا هدف مشبوه سعت لتحقيقه ولو على حساب لدى قيادة حماس التي رفضت كل هذه المحاوالت الن له

المشروع الوطني ودماء أبناء شعبنا وهو فتح معبر رفح لتكريس إمارة حماس في غزة وتشويه موقف 
  .مصر واإلساءة لها ومحاولة تحجيم دورها لصالح إيران

مع كل ولفت إلى أنه بالرغم من كل ذلك فان حركة فتح تصدت للعدوان الهمجي اإلسرائيلي على غزة 
الشرفاء المخلصين من أبناء شعبنا في غزة، واستشهد وجرح المئات من أبناء الحركة تلبية للواجب 
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الوطني، وبعد ذلك تابعت القيادة الفلسطينية بتعليمات واضحة من الرئيس محمود عباس من اجل محاسبة 
 الذي شكل لجنة أفضت مرتكبي هذه الجرائم بحق شعبنا من خالل تقديم شكوى إلى مجلس حقوق اإلنسان

  .     وما زالت القضية متابعة' غولدستون'إلى تقرير 
حبل 'والن '  الصدق ينجي صاحبه'وطالب عساف قيادة حماس وإعالمها تحري الصدق وذلك الن 

  .'الكذب قصير
 30/11/2010وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

  
  وجاءت لدمشق بثالثة مواقف متباينة.. ابقةفتح تراجعت عن كل التوافقات الس: األشقر .13

 النائب إسماعيل األشقر رئيس لجنة األمن في المجلس التشريعي والمكلف من قبل أكد: صالح النعامي
حماس باإلشراف على ملف األمن في الحوار، أن لقاء دمشق األخير نسف كل التفاهمات التي تم 

أيلول الماضي ويتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية / ر سبتمب24التوصل إليها بين الحركتين في لقاء 
  .واالنتخابات وهيكلة وبناء األجهزة األمنية

تشرين /  نوفمبر9 قال األشقر إن فتح عرضت في اللقاء األخير في "الشرق األوسط"وفي حوار مع 
ضفة الغربية الماضي، ثالثة مواقف متباينة، متهما ماجد فرج مدير المخابرات العامة في ال) الثاني

ومسؤول ملف األمن في وفد فتح برفض كل البنود التي تعلقت بالملف األمني في الورقة المصرية التي 
واتهم أطرافا إقليمية عربية بممارسة الضغط على حركة فتح لثنيها عن المصالحة . وقعت عليها فتح
نكر أن هناك شرفاء في نحن ال ن": وتحدث األشقر عن عدة اتجاهات في فتح، مؤكدا. وليس العكس

أصحاب القرار الحقيقيون هم . الحركة معنيون بالمصالحة، لكنهم ليسوا من ذوي التأثير على صنع القرار
  ."قادة األجهزة األمنية الذين يتغولون على فتح كما يتغولون على حماس وبقية فصائل المقاومة

نعتقد أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي ن موقف حماس من المصالحة لم يتغير، ألننا إ: وقال األشقر
من السهل إلقاء التهم . إنهاء حالة االنقسام، على اعتبار أن ذلك يسهم في تصليب الحالة الفلسطينية

جزافا، لكننا نعرض حقائق تدلل على أننا كنا جادين في التوصل لتوافق ينهي حالة االنقسام، لكن لألسف 
ويدلل . ا الملف ألن المصالحة والوفاق يتعارض مع مصالحها الضيقةهناك أطراف غير معنية بإنهاء هذ

على ذلك أن وفد فتح تراجع عن كل التفاهمات التي تتعلق بقضايا االنتخابات ومنظمة التحرير التي تم 
 ولالطالع على نص . سبتمبر الماضي في دمشق24التوافق بشأنها في اللقاء األخير الذي عقد في 

  : الحوار
11691=issueno&597575=article&4=section?asp.details/com.aawsat.www://http  

  1/12/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

   حمدان في الخرطومأسامة والتقيت للحوارلم نحدد موعدا : األحمد .14
 لم يتم تحديد موعد جديد لعقد اآلن رئيس وفد المصالحة الفلسطينية انه لغاية األحمدقال عزام : بيت لحم

 اإلذاعيةعلى شبكة معا " حديث الوطن" خالل حديثه لبرنامج  وأضاف.جلسة مصالحة مع حركة حماس 
يس بعد العيد بأن الحركتين اتفقتا في االجتماع االخير ان تتصال مع بعضهما البعض في نهاية الشهر ول

  ".وحماس تعرف و قلنا لهم ان هناك اجتماعات للمجلس الثوري وبعد االجتماع سنتصل مع بعضنا"
ولكن الوقت لم يتأخر ولم يحن، فكثرة الحديث بهذه الطريقة تثير الشكوك والريبة من جانب ": وتابع

 اجل الجلوس والحوار حماس لدينا ونحن سنكون صريحين على الهواء مباشرة بأننا نرفض الجلوس من
 عندما اجتمعنا في 10/10من اجل الحوار، وبتقديري كان بإمكاننا ان ننهي هذا الملف المأساوي يوم 

  ".دمشق وتبين ان حماس ال يوجد لديها مالحظات جدية حول الورقة المصرية فيما يخص ملف األمن
فلسطين " االلكتروني لحركة حماس  األشقر وعلى الموقعإسماعيل بأن القيادي في حماس األحمد وأضاف

بالحرف الواحد اكد ذلك حماس لم تطرح علينا أي كلمة جدية إطالقا وكانوا يضيعون الوقت خالل " االن
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، فإذا كان "اذهبوا ووقعوا على الورقة"االجتماع، لذلك جاء تصريح عزيز الدويك صريحا عندما قال 
 قبل اآلنلعقدها " فتح" بشكل جدي فنحن متحمسون في هناك جلسة حاسمة ونهائية للبت في جميع األمور

  ".الغد
 والتي اإلذاعيةوعلق االحمد على تصريحات القيادي في حماس صالح البردويل باألمس على شبكة معا 

تحدث فيها عن جاهزية حماس للجلوس مع فتح في أي مكان وزمان وبأقرب وقت إلنهاء ملف 
وكأن نتنياهو متمثل أمامنا في كل يوم يخرج ويصرح بأنه "  يضحكشر البلية ما"المصالحة، بالقول بأن 

 نشعر باألسى عندما إنناعلى استعداد للجلوس والدخول في المفاوضات وبأن القلوب مفتوحة، فعال 
  ".اإلسرائيليةنستمع ألحد قادة حماس يتكلم بالطريقة 

مع عضو المكتب السياسي  بأنه التقى شخصيا مع حماس أمس األول في الخرطوم األحمدوأوضح 
لحماس أسامة حمدان وبحثا التوقيت المناسب لالجتماع القادم والنهائي ومتى سيتم وما هو مضمونه 

  .النهائي
 هناك توجه لجهة عقد جلسة إن" قال الدكتور نبيل شعث لبرنامج من المسؤول الجمعة الماضي من جهته

دينا مشكلة مع دمشق ولكن سنطرح على حماس ليس ل":  شعث وأضاف".الحوار المقبلة في قطاع غزة
  ".عقد اللقاء المقبل في قطاع غزة

  1/12/2010وكالة معا اإلخبارية، 
  

  دعوة عباس إطالق شاليط تنكر ألسرانا: برهوم .15
حماس أن دعوة رئيس السلطة المنتهية واليته محمود  أكد فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة: غزة

 شاليط، تدلل على أن قضية أسرى الشعب  الجندي اإلسرائيلي جلعادج عنعباس حركة حماس إلى اإلفرا
  .الفلسطيني ليست على أجندته وسلم أولوياته
،إن دعوة )11-30(مساء الثالثاء " المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال برهوم في تصريح خاص أدلى به لـ

ب في خانة ومصلحة االحتالل على عباس بعيدة كل البعد عن مطلب الفلسطينيين، معتبراً أن دعوته تص
استمرار االنحياز لصالح العدو تفقد قضيتنا األهمية وتحيي : وأضاف.حساب قضيتنا الوطنية والمقدسة

   .قضية شاليط، مطالبا عباس بوضع أسرانا البواسل على سلم أولوياته
 من أولويات حركة عباس يهمه إرضاء االحتالل وعدم النظر في قضية األسرى التي تعتبر"أن : وتابع
تركيز عباس على قضية أسير صهيوني وحيد لدي فصائل المقاومة يدل على أن "، مضيفا أن "حماس

أن تركيز كافة األطراف "وأكد   ".السياسة المتبعة هي الكيل بمكيالين التي ال تنصف األسرى الفلسطينيين
العدالة واستمرار طمس معالم هذه على قضية الجندي وترك قضية األسرى الفلسطينيين يدل على غياب 

، داعياً "إلى أن ما تطلبه حركة حماس هو أن يعيش األسرى الفلسطينيين بحرية"وأشار  ".القضية العادلة
  ".كافة الجهود التي تبذل إلفراج عن شاليط إلى تحقيق العدالة في قضية األسرى الفلسطينيين"

  30/11/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  فلسطين لن تسترد إال بالمقاومة ساقط قانونياً والتقسيم قرار :لمصريمشير ا .16
 ال يمكن أن 181أكد القيادي في حركة حماس والنائب مشير المصري، أن قرارات قرار التقسيم : غزة

ساقط "، مشيراً إلى أن قرار التقسيم "تمنح شرعية للكيان الصهيوني طالما أن هناك حق وراءه مطالب
وقال المصري،  ".يث تم استخدامه كأداة لتمرير السياسات العدوانية واالستعمارية في المنطقةقانونياً، ح

في جامعة األمة " القضية الفلسطينية بين قرار التقسيم والمفاوضات السياسية"خالل ندوة سياسية بعنوان 
محاربة االحتالل، إن استرداد الحق الفلسطيني  وفلسطين لن يكون إال من خالل المقاومة و: "في غزة

   .وليس من خالل المفاوضات



  

  

 
 

  

            12 ص                                     1982:         العدد       1/12/2010 األربعاء :التاريخ

إن تمسك سلطة فتح في الضفة الغربية المحتلة بالمفاوضات، رغم فشلها، يعد ضريبة وجود : "وأضاف
  فلسطين وحدة متكاملة من بحرها إلى : "وتابع ".وبقاء لها في الحياة السياسية فعلها كل ما يملى منها

  ".يني وجزء ال يتجزأ من الوطن العربي واألمة اإلسالميةنهرها، وهي ملك خاص للشعب الفلسط
  30/11/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  الضفةب من أنصارها 20 باعتقالحماس تتهم السلطة  .17

اتهمت حركة حماس، األجهزة األمنية الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية : رام اهللا
" قدس برس"وقالت الحركة في بيان مكتوب وصل  .بينهم محاضر وصحفي من أنصارها 20باعتقال 

إن األجهزة األمنية الفلسطينية في محافظة نابلس اعتقلت القيادي والمحاضر في جامعة "نسخة عنه 
النجاح الوطنية غسان ذوقان من مخيم بالطة بعد اقتحام منزله، والذي  أفرج عنه من سجون االحتالل 

  ". أن أمضى قرابة الثالث سنوات في االعتقال اإلداريقبل عدة أيام بعد
  30/11/2010قدس برس، 

  
   وخططت لخطف جنود  في أيلول الماضينفذت عملية الخليل" االنتفاضةفتح : ""الشاباك" .18

سمحت الشرطة اإلسرائيلية االثنين بنشر تفاصيل قضية أمنية تعود الى حادث وقع يوم السادس 
 :وكشف بيان لوبا سمري الناطقة بلسان الشرطة لإلعالم العربي. ر الماضيسبتمب/والعشرين من أيلول

أكتوبر الماضي ثالثة أفراد  / الشرطة اعتقلت في تشرين أولأنأن الحديث يدور عن قضية أمنية مؤكدة "
من الخلية الذين اعترفوا خالل التحقيق معهم بتنفيذ العملية وبانتسابهم الى فصائل أبو موسى التابعة 

وأشار البيان أن المعتقلين أعلنوا على نيتهم في تنفيذ عمليات تفجيرية أخرى ".  االنتفاضة/فتح"حركة ل
  ".في إسرائيل

 33(وصالح سالم شروت )  عاما46(نبيل خليل حرب : وقال بيان لوبا سمري أن المعتقلين الثالثة هم
  .ية، وأن ثالثتهم من سكان الظاهر) عاما39(ومحمود نصر اهللا ) عاما

ويستدل من تحقيقات الشاباك ان الخلية فضلت عملية إطالق الرصاص على عملية خطف الجنود 
  . اإلسرائيليين

 وذخيرة 16وختم البيان بالقول أن أسلحة عدة كانت بحوزة الخلية من بينها بندقيتين من نوع إم 
ت كبيرة من ومتفجرات وكميا' الو'ومسدسات كاتمة للصوت، وصاروخ مضاد للدروع من طراز 

  .الذخيرة
  1/12/2010المستقبل العربي، 

  
   عشر سنوات بتهمة التخطيط ألسر جنود إسرائيليينفلسطينيالحكم بسجن أسير  .19

حكمت المحكمة المركزية اإلسرائيلية في مدينة بئر السبع، على األسير سعيد محسن من سكان : الناصرة
  .قطاع غزة، بالسجن الفعلي لمدة عشر سنوات

 الئحة االتهام؛ أن األسير محسن خطط مع اثنين آخرين ألسر جنود إسرائيليين، ومبادلتهم وجاء في
وادعت  .بأسرى فلسطينيين في السجون اإلسرائيلية من ذوي األحكام العالية من بينهم األسير أكرم سالمة

طط الستعمال ، تدرب على استخدام الوسائل القتالية، وخ2006الالئحة بأن محسن، الذي اعتقل في عام 
مواد مخدرة من أجل السيطرة على الجنود الذين كان ينوي أسرهم ونقلهم إلى غزة، إال أن العملية لم 

  .تتكلل بالنجاح
  30/11/2010قدس برس، 
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   البارد  مخيم نهريف لتسريع اإلعمار تعتصم" الديمقراطية: "لبنان .20
أمس، في محلة المعرض في » األونروا«نفذ نازحو مخيم نهر البارد اعتصاماً صباح أمس أمام مقر 

ولجنة النازحين، للمطالبة بتسريع إعمار » الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين«طرابلس بدعوة من 
وانتقد مسؤول . الرزمة األولى والبدء بالرزمتين الثانية والثالثة وتأمين بدل اإليجار لجميع العائالت

جهات المسؤولة عن معاناة أبناء المخيم التي شارفت على إنهاء أداء ال« أبو لؤي أركان "الديموقراطية"
ضرورة استئناف التحركات الجماهيرية السلمية والحضارية للضغط على «، مشدداً على »عامها الرابع

هذه الجهات للتدخل الفوري لوضع حد لهذه المأساة بإعادة إعمار المخيم وتوفير األموال الالزمة، واتخاذ 
  . إنهاء الحالة االمنيةقرار سياسي ب

تسريع وتيرة «وجه المعتصمون مذكرة للمدير العام لألونروا تالها باسمهم محمود الجندي، تطالب بـ 
إعمار الرزمة األولى لتسليمها ألصحابها في موعدها، والتأكيد على حق جميع النازحين باالستفادة من 

ر معالجة مشكلة المتزوجين الجدد، وعددهم برنامج بدل اإليجار وشمول كل العائالت المستحدثة عب
 عائلة ومشكلة العائالت القاطنة في المباني التي انتهت عقود األونروا مع أصحابها وعددهم 65الحالي 

  . » عائلة29
  1/12/2010السفير، بيروت، 

  
   مع حزب اهللا بعد نشر نتائج التحقيق باغتيال الحريريالتصعيد يقلل من أشكنازي .21

الجنرال غابي أشكنازي عن اعتقاده بأن ثمة " اإلسرائيلي"أعرب رئيس األركان في الجيش : )يو بي آي(
احتماال ضئيال في أن يؤدي نشر نتائج التحقيق في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني األسبق رفيق 

  .الحريري إلى تصعيد األوضاع األمنية عند الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة 
عن اشكنازي قوله، خالل جولة قام بها في مستعمرة تل هشومير، ان " اإلسرائيلية"ل اإلعالم ونقلت وسائ

  . بعد نشر نتائج التحقيق في اغتيال الحريري " إسرائيل"ثمة احتماالً بسيطاً في أن يتحرك حزب اهللا ضد 
  1/12/2010، الخليج، الشارقة

  
  على األمن القومي اإلسرائيلي" كسويكيلي" تسريبات انعكاسيرفض طلبا لبحث " الكنيست" .22

رفض الكنيست أمس، طلبا من عدد من النواب، لعقد جلسة تخصص لمناقشة انعكاسات تسريب : لندن
  .، على األمن القومي اإلسرائيلي»ويكيليكس«البرقيات الدبلوماسية األميركية، عبر موقع 

ى الحكومة اإلسرائيلية ليس واضحا مدى انعكاسات نشر هذه البرقيات عل«وقال مسؤول في الكنيست إن 
لكن المسؤول لم يستبعد مناقشة عملية التسريب بحد ذاتها . لذا فمن السابق ألوانه عقد جلسة أولية.. بعد

  .»في جلسة ربما تعقد األسبوع المقبل
  1/12/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  للجيش وليس المواطنين  أساسا إلى حماية القدرة الهجومية تهدفالقبة الحديدية : آيزنكوط .23

إن  قال القائد العسكري لمنطقة الشمال، غادي آيزنكوط، اليوم الثالثاء، في محاضرة في جامعة حيفا،
وسائل الدفاع الفعالية ضد الصواريخ والقذائف الصاروخية، مثل القبة الحديدية وحيتس، تهدف أساسا إلى 

  . لمواطنينحماية القدرة الهجومية للجيش، وليس بالضرورة عن ا
، فالمنظومات "أحدا سيفتح لهم مظلة فوق رؤوسهم"ونقل عنه قوله إنه على اإلسرائيليين أال يتوهموا بأنه 

  . الدفاعية تهدف أساسا للدفاع عن قواعد سالح الجو وسالح البحرية وقواعد التجنيد
  .  في جامعة حيفا"المركز لدراسات األمن القومي"جاءت أقوال آيزنكوط في إطار يوم دراسي نظمه 
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هي مركب " القبة الحديدية"يائير غوالن، إن منظومة " الجبهة الداخلية"وفي المقابل، قال قائد ما يسمى بـ
  . مركزي في الدفاع عن الجبهة الداخلية، وأنها توفر ردا أفضل مما كان يتوقعه مصمموها

وجودة في سورية ولبنان منذ وبحسب آيزنكوط فإن القدرة على إطالق الصواريخ باتجاه إسرائيل م
يتصاعد مع مرور السنين، وخاصة مع زيادة وزن " التهديد"بيد أنه اقر أن هذا . عشرات السنوات

  . الرؤوس القتالية المتفجرة، وزيادة مستوى الدقة، وزيادة مدى الصواريخ
ت أخطر من ذلك، وبحسبه فإن تهديد الصواريخ ليس التهديد األكبر على إسرائيل، وأنها واجهت تهدديا

  . على حد تعبيره. رغم أنه ال يستخف بها
 إسرائيليا، في 120وقال آيزنكوط إنه تم إطالق عشرات آالف الصواريخ باتجاه إسرائيل أدت إلى مقتل 

  . إسرائيليا في شهر واحد خالل االنتفاضة الثانية130حين قتل نحو 
  30/11/2010، 48موقع عرب

  
  أنه يؤيد فكرة تبادل األراضي  بصرحنتنياهو : "ويكيليكس" .24

تفاصيل اجتماع بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد أسبوعين على » ويكيليكس«كشفت 
انتخابه لعضوية الكنيست، ومسؤولين في إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما، يؤيد فيها فكرة تبادل 

  .سطينيةاألراضي، وكذلك عدم رغبته في حكم األراضي الفل
، »ويكيليكس«وأصدر مكتب رئيس الوزراء، ردا رسميا في بيان صدر أمس، على ما جاء في تسريبات 

ويوضح الرد أن نية نتنياهو، كانت إبداء االستعداد لحلول . بخصوص استعداد نتنياهو لتبادل األراضي
السياسة المعلنة هذه هي «وقال البيان إن . وسط بشأن األرض في إطار عملية سالم في المستقبل

وإن أي . 2009) شباط( فبراير 26هذه هي سياسته اليوم وكانت هي سياسته خالل لقاء .. لنتنياهو
  .»تفسيرات أخرى ليست صحيحة وال تمثل موقف رئيس الوزراء

 وتصف ما دار 2009 فبراير 26وتنص برقية مرسلة من السفارة األميركية في تل أبيب، تحمل تاريخ 
نتنياهو عبر عن تأييده لفكرة تبادل «ن نتنياهو والسيناتور بنجامين كاردين، على أن في اجتماع بي

األراضي في إطار اتفاق سالم، وأكد أيضا على أنه ال يريد حكم الضفة الغربية وقطاع غزة إال من أجل 
  .»وقف الهجمات من هذه األراضي

را لخطته للسالم االقتصادي كأفضل خيار وحسب البرقية قدم نتنياهو للسيناتور األميركي لكاردين إطا
وفحوى فكرته أن يبدأ ببناء األهرام من القاعدة فصاعدا حتى . لصفقة سالم مستقبلية مع الفلسطينيين

يفسح المجال للفلسطينيين في الضفة الغربية، كي يطوروا، بنى تحتية قوية ومستقلة وبناء سلطة كبديل 
  .لإلسالم الراديكالي على حد قوله

سب البرقية فإن نتنياهو يرى أن احتماالت التوصل إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية، أكبر من احتمال وح
تحقيق السالم مع سورية، وذلك ألن الفلسطينيين يريدون أن يبعدوا أنفسهم عن إيران، بينما تواصل 

ب من الجوالن فإن وأشار إلى أنه في ما لو قررت إسرائيل االنسحا. دمشق توثيق عالقاتها مع طهران
  .سورية ستقدم وعودا ال تستطيع اإليفاء بها

ووفقا لهذه البرقيات فإن نتنياهو رئيس حزب الليكود عندما كان زعيما للمعارضة، أبلغ السفير األميركي 
في تل أبيب، انتقاده حكومة سلفه من حزب كديما ايهود أولمرت، عقب الحرب على لبنان في عام 

ووصف . ر أيضا أن إسرائيل أنزلت جنودها على مرمى مدافع حزب اهللا اللبنانيوأبلغ السفي. 2006
وزعم أيضا أن الرئيس اإلسرائيلي شيمعون بيريس اعترف له . نتنياهو حزب كديما بأنه حزب مزيف

، كان مقدمة كاذبة 1993) أيلول( سبتمبر 13بأن اتفاق سالم أوسلو الذي وقع في البيت األبيض في 
  ).للسالم(

  30/11/2010، 48وقع عربم
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  في غضون نصف عام باستثناء باراك  تستبدلاإلسرائيليةالقيادة األمنية ": هآرتس" .25

امس االنتباه إلى حقيقة استبدال القيادة األمنية إلسرائيل برمتها في " هآرتس"لفتت صحيفة : رام اهللا
  .غضون نصف سنة، باستثناء وزير الدفاع إيهود باراك

نه من المقرر أن يتم غدا اإلعالن عن تعيين مفتش عام جديد للشرطة خلفا للجنرال وقالت الصحيفة ا
وفي األسبوع الماضي باشر الميجر جنرال يئير نافيه مهام منصب نائب رئيس أركان . دودي كوهين

الجيش خلفا للميجر جنرال بيني غانتس الذي يعتزل الخدمة العسكرية وفي نفس الوقت باشر الميجر 
فيف كوخافي مهام منصب رئيس هيئة االستخبارات العسكرية خلفا للميجر جنرال عاموس يدلين جنرال ا

  .الذي يعتزل هو اآلخر الخدمة العسكرية
خلفا لدغان في نهاية الشهر " الموساد"ويتوقع، وفق الصحيفة، ان يباشر تمير باردو مهام منصب رئيس 

المقبل سيتولى الميجر جنرال ) فبراير(في شهر شباط و. المقبل) يناير(المقبل أو مطلع كانون الثاني 
سينهي مهام ) مايو(وفي ايار . يوؤاف غاالنت منصب رئيس أركان الجيش خلفا للجنرال غابي أشكنازي

يوفال ) الشاباك(منصبه كل من مفتش الشرطة العام الحالي الجنرال كوهين ورئيس جهاز االمن العام 
  .ام أعو6ديسكين بعد والية استمرت 

ان المرشحين الثالثة لخالفة ديسكين هم مسؤولون كبار في الجهاز أشغلوا منصب نائب : وقالت الصحيفة
) د(و ) ي(رئيس الشاباك والمحظور نشر أسمائهم غير أنهم معروفون في وسائل اإلعالم باالختصارات 

حظا لهذا المنصب علما ويبدو ان المرشح الثالث من بينهم، نائب ديسكين الحالي، هو األوفر ). ي(-و
ان يبت نتانياهو في هذه المسألة : ، وتوقعت الصحيفة .بأنه ايضا المرشح المفضل لدى ديسكين بالذات

  .في غضون عدة أشهر
  1/12/2010، المستقبل، بيروت

  
  48 اليهود تؤيد القوانين العنصرية وطرد فلسطينيي من الغالبية الساحقة :استطالع .26

أكد استطالع جديد للرأي في إسرائيل استفحال العنصرية تجاه األقلية  : أسعد تلحمي–الناصرة 
القضايا « من اليهود إنهم يؤيدون استثناء المواطنين العرب من اإلدالء برأيهم في 86الفلسطينية، إذ قال 

نع  في المئة م67وأيد . للدولة العبرية، وأن مثل هذه القرارات يجب أن تحظى بغالبية يهودية» المصيرية
  .»الخط األخضر«لم شمل عائالت فلسطينية على جانبي 

وتناول نظرة اإلسرائيليين إلى » المعهد اإلسرائيلي للديموقراطية«وأفاد االستطالع الذي أجراه 
ورأى .  في المئة من اليهود يرون أنه يحق للدولة تشجيع العرب فيها على الهجرة53الديمقراطية، أن 

جرين اليهود الجدد هم المجموعة األقل ليبرالية بين مختلف مجموعات المجتمع معدو االستطالع أن المها
  .اإلسرائيلي

 في المئة من اليهود أن الجيرة األكثر إزعاجاً لهم هي الجيرة مع العرب، أكثر حتى من الجيرة 46وقال 
دينين المتزمتين والمت)  في المئة25(والمثليين )  في المئة39(مع المرضى النفسيين والعمال األجانب 

  ). في المئة17(والمهاجرين من اثيوبيا )  في المئة23(» الحرديم«
من جهة أخرى دل استطالع للرأي في أوساط المواطنين العرب أن الجيران غير المفضلين لهم هم 

ثم القادمون من المستوطنات اليهودية في )  في المئة67(» الحرديم«يليهم )  في المئة70(المثليون 
  ). في المئة65(راضي المحتلة األ

 في المئة منهم إنهم ال يجبون مساواة 72ويبرز العداء للعرب في أوساط اليهود المتزمتين الذين قال 
  . في المئة35حقوق المواطنين العرب باليهود، بينما بلغت النسبة لدى العلمانيين 
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 في المئة إنهم ال 44 في المئة بينما قال 54إلى ذلك تراجعت ثقة اإلسرائيليين بالمحكمة العليا إلى نسبة 
في المقابل ال يزال الجيش االسرائيلي .  في المئة إنهم ال يثقون باألحزاب72وقال . يثقون بالمحكمة

  . في المئة81المؤسسة األكثر شعبية إذ حظيت بثقة 
  1/12/2010، الحياة، لندن

  
  "االنحياز" منظمة دولية بـ 21تّهم ت "إسرائيل" .27

 منظمة دولية للدفاع عن حقوق اإلنسان 21ندد الكيان الصهيوني، بالتقرير الذي دعت فيه : )ب.ف .ا (
  ".منحاز"و" مغرض"عن غزة، معتبرة أنه " رفع فوري وغير مشروط وكامل للحصار"إلى 

تأكيدات هذه المنظمات "وقال الناطق باسم مكتب نشاطات االحتالل في األراضي الفلسطينية في بيان إن 
  " .رضة ومنحازة لذلك تشكل تضليالًمغ

رفع الحصار بشكل فوري وغير مشروط "لضمان " تحرك دولي جديد"وكانت هذه المنظمات دعت إلى 
إن "  مواصلة الحصار على غزة-تبدد اآلمال "وقالت في التقرير الذي يحمل عنوان . عن غزة " وتام

ير الشرعي المفروض على غزة في مواجهة الحصار غ) تخفيف(ل" إسرائيل"اإلجراءات التي اتخذتها "
  " .           الضغوط الدولية الشديدة لم تغير شيئاً في مصير السكان المدنيين

  1/12/2010، الخليج، الشارقة
  

   تقيم عالقات تجارية هامة مع العراق"اسرائيل": "ويكيليكس" .28
 االسرائيلي بنيامين نتانياهو ابلغ  كشفت وثيقة جديدة نشرها موقع ويكيليكس ان رئيس الوزراء:بيت لحم

سيناتور امريكي قبل عام ونصف ان اسرائيل والعراق تقيمان عالقات تجارية هامة والتي يجهلها 
  .الجمهور

ووفقا للتقرير فان نتنياهو رفض التوسع في شرح هذه المسألة ولكن التجارة كانت تجري عن طريق 
  االردن

  1/12/2010، وكالة معاً اإلخبارية
  

  إلعادة شاليط" حاسم" إسرائيلياً يطالبون نتنياهو باتخاذ قرار ضابطاً 58": يديعوت" .29
" جدياً"طالب عشرات الضباط في الجيش اإلسرائيلي رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو، بالعمل : الناصرة

 الوسيط ، عبر"حماس"لكسر الجمود الذي يعتري عملية التفاوض بين تل أبيب وحركة المقاومة اإلسالمية 
  ".تبادل األسرى"األلماني، بشأن صفقة 

، فقد توجه ثمانية )أمس(ووفقاً لما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، في عددها الصادر اليوم 
وخمسين ضابط احتياط في الجيش اإلسرائيلي إلى كل من نتنياهو ووزير الحرب ايهود باراك، برسالة 

لإلفراج عن الجندي األسير لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، جلعاد طالبوا من خاللها بالسعي الجاد 
  .شاليط

إن إسرائيل تخالف وبشكل شديد التزامها األخالقي تجاه مقاتليها بشكل عام وتجاه "وجاء في نص الرسالة 
ل بشكل خاص، واإلحساس السائد في الجيش أن أصحاب القرار ال يعملون بما فيه الكفاية من أج" شاليط"

إعادته، والذي يدلل على ذلك شكوك في نواياكم الجدية تجاه هذه القضية التي تعتبر مسؤولية الجميع 
  .، بحسب الصحيفة"بعدم إهمال الجنود في ساحات القتال

الوقت قد حان التخاذ قرار مصيري يرمي إلى إطالق "وشدد الضباط العسكريون في رسالتهم على أن 
  ".هذه المسؤولية تقع عليكم بصفتكم قادة دولة إسرائيل"طبين نتنياهو وباراك ، وأضافوا مخا"سراح شاليط
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وبحسب يديعوت احرنوت؛ فإن من بين الضباط الموقعين على تلك الرسالة ثالثة ضباط برتبة عقيد 
  .وخمسة وثالثين آخرين برتية مقدم وعشرين برتبة رائد

  30/11/2010قدس برس، 
  

   األقصى تبدأ غداًلمسجد ل جماعيةت يهوديةتحذيرات فلسطينية من اقتحاما .30
 للوقف والتراث من دعوات لجماعات األقصى حذرت مؤسسة ):وفا( ، وكالة الحياة الجديدة-محافظات 

 دراسية ومحاضرات حول الهيكل المزعوم أيام المبارك، وتنظيم األقصىيهودية متعددة القتحام المسجد 
 األنوارعيد ( "الحانوكا"، لمناسبة العيد العبري أسبوعوعلى مدار  ابتداء من اليوم األقصىداخل المسجد 

  ."تطهير الهيكل" والذي يرتبط حسب ادعاءاتهم بشعائر لـ،")تطهير الهيكل"والذي يسميه البعض عيد 
 في الداخل الفلسطيني في تصريحات صحفية، اإلسالمية نائب رئيس الحركة ،وقال الشيخ كمال خطيب

يوب " خالل عيد ما يسمى األقصىة من قبل جماعات يهودية متطرفة القتحام  هناك دعوة رسميإن
، دون تحديد اليوم المخصص القتحام  كامالًأسبوعاً، حيث سيستمر عيدهم "تطهير الهيكل" أو "طوب

 األخضر برئاسة نتنياهو هي من يعطي الضوء اإلسرائيلية الحكومة أنواعتبر الشيخ الخطيب  .األقصى
  . وتدنيسهاألقصىيهودية بهدف اقتحام للجماعات ال

 الدعوات لمثل هذه االقتحامات وتنظيم المحاضرات التلمودية حول بناء الهيكل إن األقصىوقالت مؤسسة 
المزعوم تأتي بالتزامن مع نشاط تعبوي محموم من قبل الجماعات اليهودية لبناء الهيكل المزعوم على 

 العديد من المؤتمرات والمحاضرات حول األخيرفي الشهر  المبارك، حيث نظم األقصىحساب المسجد 
بناء الهيكل المزعوم في عدد من المستوطنات، شملت عرض أفالم وثائقية، ومحاضرات تلمودية ونشرا 

 المبارك وتسريع وتصعيد النشاط األقصى تكثيف اقتحام المسجد إلىلفتاوى دينية يهودية كلها تدعو 
  .لث المزعومالميداني لبناء الهيكل الثا

  1/12/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   منازل ومطبعةخمسةهدم  بعد في القدس مواجهات .31
 خمسة  أنوكاالتوعن ال ،فلسطين المحتلة نقالً عن مراسلها في 1/12/2010الخليج، الشارقة، نشرت 

ثر هدم منزلين  أمس، في مواجهات مع قوات االحتالل في حي العيسوية في القدس اوافلسطينيين، جرح
وهدم االحتالل منزلي كل من عبد الرحيم صب لبن في حي الشيخ جراح، عطية مطير  .ومطبعة

  .ومطبعة لمحمد روبين عليان في العيسوية
، أن سلطات االحتالل تستخدم "الخليج"ـوأكد رئيس دائرة شؤون القدس المحامي أحمد الرويضي ل

 المباني في المدينة المحتلة، بحيث تعمل على تراخيص البناء كسيف مسلط على رقابة أصحاب
 أن جرائم االحتالل ومططات التهويد تتصاعد بوتيرة إلىوأشار  .االقتصاص من أصحابها بهدم المنازل

  .غير مسبوقة في المدينة
إن موظفي بلدية االحتالل في القدس وصلوا " فرانس برس"ـوقال مختار حي العيسوية درويش درويش ل

وأضاف أن ذلك أدى ". مع جرافاتهم معززين بقوات من الوحدات الخاصة في شرطة االحتاللإلى البلدة 
اندالع مواجهات بين الشبان الذين رشقوهم بالحجارة وقوات الشرطة التي استخدمت العيارات "إلى 

ة الشرطة استخدمت أربع "إنوتابع المختار ". المطاطية وقنابل مسيلة للدموع وقنابل الصوت والكالب
كالب هاجمت محمد روبين عليان وأصابته بذراعه ووجهه، كما استخدمت العيارات المطاطية وأصابت 

  ".أربعة شبان وال تزال الواجهات جارية بين الشرطة والشبان
وأغلقت شرطة االحتالل الشارع الموازي لحي العيسوية من الجهة الشرقية والمؤدي إلى بلدة العيزرية 

  .بسبب رشق الحجارة على الشارع" معالية ادوميم"نة ومدينة أريحا ومستوط



  

  

 
 

  

            18 ص                                     1982:         العدد       1/12/2010 األربعاء :التاريخ

، أن كاالتوع الوعالء المشهراوي،  نقالً عن مراسلها في 1/12/2010االتحاد، أبو ظبي، وأضافت 
 منزلين في حي راس خميس بالقرب من أمسجرافات وآليات تابعة لبلدية االحتالل في القدس هدمت 

  .بحجة البناء دون ترخيص، وسط حراسات عسكرية مشددةمخيم شعفاط وسط مدينة القدس المحتلة 
عن  و، جمال جمال،فلسطين المحتلة نقالً عن مراسلها في 1/12/2010الدستور، عّمان، وجاء في 

خالل عملية الهدم اندلعت " ميكي روزنفيلد قال اإلسرائيليةالناطق باسم شرطة االحتالل ، أن وكاالتال
 سيارتان في حي جبل سكوبس المجاور للعيسوية أحرقت "وأضاف". نا حجارة على قواتوإلقاءمواجهات 

  ".تابعة للجامعة العبرية ونحن نحقق في الموضوع
وقال .  في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقيةآخر بهدم منزل اإلسرائيلية قامت السلطات أخرىمن جهة 

س، والبيت مبني من الخشب  موظفي البلدية قاموا بهدم بيت شقيقي مهدي صباح أمإن"نائل صب لبن 
 أن هدم، ولم نعلم أمر أيلم يصلنا "وتابع ".  شخصا15 ويسكنه ... من عشر سنواتأكثروالقرميد، منذ 

  ". مبني من الخشب على السطحألنههذا النوع من البيوت يقتضي ترخيصا 
زياد ، أن  كفاح زبون،رام اهللانقالً عن مراسلها في  1/12/2010الشرق األوسط، لندن، وأوردت 

إن إسرائيل ": "الشرق األوسط"الحموري، مدير مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية، قال لـ
، وهم يعملون على 1967منذ احتالل القدس عام ": وأضاف. " منزال في القدس هذا العام22هدمت نحو 

هجير عشرات آالف من األراضي، ويحاولون اآلن ت% 86صادروا .. السيطرة على األرض واإلنسان
  ."الفلسطينيين من خالل الجدار ومصادرة الهويات وهدم المنازل

  
   منزالً في قرية قبيا33إخطارات لهدم : رام اهللا .32

 خالل اليومين اإلسرائيليةوزع موظفو دائرة التنظيم والبناء : وكاالتال ، جمال جمال-فلسطين المحتلة 
 قبيا، غربي مدينة رام اهللا وذلك بحجة عدم الترخيص، علماً في قرية  منزال33ً لهدم إخطاراتالماضيين 

 عاماً، حيث يزيد عدد ساكني هذه 12بأن عدداً من هذه المنازل يسكنها أصحابها منذ ما يزيد عن 
  .شخص" 200"البنايات عن 

ن  جانبهم للدفاع عإلىوناشد أهالي قرية قبيا، المؤسسات الحقوقية وكل الجهات ذات العالقة الوقوف 
  .بيوتهم وأراضيهم

  1/12/2010الدستور، عّمان، 
  

   فلسطينيين في الضفة14اعتقال  .33
وعن  ، محمد القيق،الضفة الغربيةنقالً عن مراسلها في  1/12/2010، موقع فلسطين أون اليننشر 

، سبعة فلسطينيين من مدن نابلس 1/12قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت فجر األربعاء ، أن وكاالتال
 وأعلن جيش ،لخليل ومواقع أخرى بالضفة الغربية ونفذوا حملة دهم وتفتيش طالت عدة منازلوا

  .  أثناء عمليات الدهم16االحتالل عثوره على بندقية من طراز ام 
قوات إبراهيم، أن  كامل ،القدس المحتلةنقالً عن مراسلها في  1/12/2010الرأي، عّمان، وأضافت 
  .قلت سبعة فلسطينيين بعد اقتحامها قرى وبلدات عديدة في الضفة الغربية اعتأمس الثالثاءاالحتالل 

  
  مستوطنون يحرقون عشرات أشجار الزيتون في الضفة .34

، "السفير"قال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس لـ: مجد سمحان أ-رام اهللا 
ريتي مادما وعصيرة القبلية جنوب مدينة إن مستوطنين أضرموا النار في عشرات أشجار الزيتون في ق

   دونما، ولم 13وأضاف دغلس أن المستوطنين أشعلوا النيران بمساحات من األراضي تزيد عن . نابلس
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  . تعرف حجم األضرار فيها بعد، ألن قوات االحتالل منعت أصحابها من الوصول إليها

  1/12/2010السفير، بيروت، 
  

  نوفمبر/ غزيين وجرح العشرات خالل تشرين الثاني 3 قتل االحتالل: تقرير رسمي .35
 أدهم أبو سلمية، الناطق اإلعالمي باسم الخدمات الطبية في قطاع غزة في تقرير له أن فاد أ:غزة

 نوفمبر، وذلك من /ثانيالاالحتالل اإلسرائيلي صعد من وتيرة استهداف المدنيين خالل شهر تشرين 
جواً على المدنيين المحاصرين في غزة منذ أربعة أعوام؛ مؤكدا أن خالل عدوانه المستمر براً وبحراً و
  . من عمال الحصمة19 جريحاً بينهم 35هذا العدوان أوقع ثالثة شهداء، و

وأشار إلى أن طائرات االحتالل استهدفت منزلين وسيارتين، وأن من بين اإلصابات ثالثة أطفال، 
وأوضح أبو سلمية أن قوات االحتالل  .ن المدنيينوسيدتين، وصياد، والباقي هم شبان، وجميعهم م

اإلسرائيلي تستهدف بشكل شبه يومي المدنيين من جامعي الحصمة شمال القطاع غزة، حيث وصل عدد 
  . مصاباً، أخرهم خمسة جرحى سقطوا صباح اليوم80المصابين منذ بداية ظاهرة جمع الحصمة لـ 

  30/11/2010قدس برس، 
  

   شارعهم"إسرائيل" إغالق بيوت الخليل بسبب أسطحى فلسطينيون يتنقلون عل .36
 بيتها في إلىجل الوصول أمن )  عاما59(تضطر زهيرة قفيشة  ):ا ف ب(، ماجدة البطش -الخليل 

 بأوامر عسكرية إسرائيلية، للمرور بشوارع نالفلسطينيي المواطنين أمامشارع الشهداء في الخليل المغلق 
وتتنقل زهيرة .  منزلهاإلى  وحيداً وطريقاًالخليل القديمة التي باتت منفذاً بيوت أسطحخلفية والتنقل على 

 المباني منذ عدة سنوات بعدما أسطح تعيشان في شارع الشهداء على أخريينقفيشة وعائلتها مع عائلتين 
 نحو كيلومتر واحد من إلى كل منازل الشارع والمحالت حيث ال يستطيع الفلسطينيون الوصول أغلقت
  .ع الشهداءشار

 الفلسطينيين هو احد الشوارع الرئيسية في المدينة، يبدو مهجورا وخاويا أماموشارع الشهداء المغلق 
 ودوريات راجلة ترتدي الخوذات آلياتهاباستثناء مرور بعض الدوريات العسكرية اإلسرائيلية مع 

 الذين أطفالهمنزهون مع ويسير في الشارع مسلحون من المستوطنين يت .األعلى نحو أسلحتهاوتصوب 
  . من المستوطنين يمرون بسياراتهمآخريركبون دراجات هوائية وعدد 

 بأوامر عسكرية  مغلقاً محال515ًيوجد " الخليل عماد حمدان لوكالة فرانس برس إعماروقال مدير لجنة 
  مشيراً" والطرق الشوارعإغالق نتيجة  منزال91ًمباشرة معظمها في شارع الشهداء وفي البلدة القديمة و

 سوق الخضار المركزي أغلقواكما "وتابع . " اإلسرائيليةاإلجراءات نتيجة أغلق محل ألفنحو " أن إلى
 منطقة فيها نحو وأغلقوا معسكر جيش، وبعدها سلموه للمستوطنين، إلىومرآب باصات المدينة وحولوه 

بيت " حولها المستوطنون مبنى  بن منقذ التيأسامة مدرسة إلى إضافة ورشة لتصليح السيارات 40
  . جديداً وبنوا عليها طابقاً"رومان

  1/12/2010القدس العربي، لندن، 
  

  48 من الـ  تضع عراقيل جديدة أمام المعلمين الفلسطينيين"إسرائيل" .37
كشف النقاب أمس، عن أن وزارة التعليم اإلسرائيلية قررت منح أفضلية في :  برهوم جرايسي-الناصرة 
 في جهاز التعليم العربي، لنفر قليل من أولئك الذين رضخوا 48علمين العرب من فلسطينيي تعيين الم
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، على حساب من يرفض تأديتها، األمر الذي يثير "الخدمة المدنية"لإلغراءات اإلسرائيلية وأدوا ما يسمى 
  . ويطالبون بوقف هذا التنكيل48غضب فلسطينيي 

 نقطة 30ح كل متقدم للعمل في جهاز التعليم العربي الرسمي ويظهر من القرار، أن الوزارة قررت من
، التي تطرحها المؤسسة اإلسرائيلية "الخدمة المدنية" في سلم التدريج، في حال أدى ما يسمى بـإضافية

كبديل للخدمة العسكرية، ولكن ال يوجد قانون يلزم تنفيذها، وتشرف على هذه الخدمة، رغم تسميتها 
من شريحة % 3وأثبتت المعطيات الرسمية، أن ليس أكثر من  . الحرب اإلسرائيليةوزارة" المدنية"بـ

، تنفذ هذه الخدمة، في حين إن استطالعات ووقائع على  عاما21ً وحتى  عاما18ًسكانية من عمر 
 ترفض هذه الخدمة، وقد أشار 48 من شبان وشابات فلسطينيي األرض تؤكد أن الغالبية الساحقة جداً

  .يرفضون هذه الخدمة من حيث المبدأ% 81خير إلى أن أكثر من استطالع أ
وقال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، إن هذه توصية وقحة صادرة عن 
وزارة التعليم، وأن هذا يندرج ضمن سياسة التفافية تهدف إلى التدجين واالعتداء على حرية المعتقد 

  .48 جدا من فلسطينيي للغالبية الساحقة
قرار وزارة التربية "وقال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، إن 

 الوزارة غير معنية برفع مستوى أن للمشاركين في الخدمة المدنية، هو دليل على أفضليةوالتعليم منح 
  ." على حساب مصلحة الطالب والمعلمينالتعليم، بل تريد إخضاعه لمشاريع الوالء واألسرلة

  1/12/2010الغد، عّمان، 
  

  في حيفا" تطبيعي"يدعو إلى مقاطعة مؤتمر ثقافي " الفلسطينييناتحاد الكتّاب " .38
 دعا االتحاد العام للكتّاب واألدباء الفلسطينيين، إلى مقاطعة مؤتمر ثقافي تنظمه بلدية االحتالل :رام اهللا

يرمون إلى تزوير جملة من الحقائق "صيات أدبية وكتّاب إسرائيليون في حيفا، وتشارك فيه شخ
، 30/11نسخة عنه يوم الثالثاء " قدس برس"واعتبر االتحاد، في بيان وصل  .، وفق اعتباره"وتشويهها

الذي يتضمن مناقشة لعدة قضايا من ضمنها حرية التعبير وحقوق " كلمات خارج الحدود"أن مؤتمر 
، ذلك "يأتي في سياق خطط تهويد مدينة القدس واستباحتها وحصار الشعب الفلسطيني"، اإلنسان والسالم

يدخل في  نطاق التطبيع مع العدو اإلسرائيلي، كما أنه يغسل الدم عن يد القاتل وينال من المشروع "أنه 
  .، وفق تقديره"الثقافي الفلسطيني وجبهة المثقفين في فلسطين والعالم العربي

  30/11/2010قدس برس، 
  

  "خطر حقيقي"حياة المعتقلين في سجون السلطة بالضفة معرضة لـ: مركز حقوقي .39
 عبر مركز حقوقي فلسطيني عن قلقه الشديد على حياة المعتقلين الفلسطينيين في سجون األجهزة :رام اهللا

ريحا، وسجون ، مشيرة إلى أن المعتقلين في سجن أ)الضفة الغربية(األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية 
، في بيان "المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى"وقال  ".يواجهون خطراً حقيقياً على حياتهم"أخرى، 

هذا النوع من االعتقال هو اعتقال خارج نطاق القانون الدولي "نسخة منه، أن " قدس برس"مكتوب وصل 
 اعتقال على خلفية نضالية أو واإلنساني، وقبل ذلك خارج نطاق القانون الفلسطيني الذي يجرم أي

واستغرب المركز من استمرار األجهزة األمنية في الضفة اعتقال السيدة تمام أبو السعود  ".سياسية
من األنباء التي تراودت حول تعريض النساء المعتقالت في "والسيدة ميثم سالودة، معبراً عن خشيته 

بالكف الفوري عن "، مطالباً "تشفيات لتلقي العالجسجون الضفة الغربية إلى التعذيب، ونقلهن إلى المس
  ".مثل هذه الممارسات التي تعتبر خرقا واضحا للقانون الفلسطيني

كما عبر المركز عن امتعاضه الشديد تجاه اعتقال األسرى المحررين من قبل األجهزة األمنية في الضفة 
تالل اإلسرائيلي ليعاد اعتقالهم على يد األجهزة الغربية، السيما أولئك الذين يتم اإلفراج عنهم من قبل االح
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األمنية في الضفة الغربية، وتعريضهم للتعذيب والضرب دون أن ينعموا بالحرية الحقيقية التي يحلمون 
بضرورة اإلفراج الفوري والعاجل عن كافة المعتقلين "وطالب المركز الحقوقي الفلسطيني  ".بها

ساء المعتقالت من سجون األجهزة األمنية في الضفة الغربية، على السياسيين واألسرى المحررين والن
  ".اعتبار أن ذلك يسيء بشكل مباشر إلى السلطة الفلسطينية قبل غيرها

  30/11/2010قدس برس، 
  

  الفلسطينيون يحيون يوم التضامن معهم بالغناء للحرية والسالم: غزة .40
ة، ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب  أحيا الفلسطينيون في مدينة غزة الليلة الماضي:غزة

وتخلل حفل  .الفلسطيني، وذلك بعروض استعراضية وغنائية من الفكلور والتراث الشعبي الفلسطيني
، الذي أقيم في مدينة غزة بهذه المناسبة، معرض للتراث الفلسطيني وترديد "غزة تغني للحرية والسالم"

اسعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني وعدد من وكاالت لألهازيج والزجل الفلسطيني، بمشاركة و
  .األمم المتحدة والمنظمات الدولية وقطاعات واسعة من المجتمع الفلسطيني بالسالم الوطني الفلسطيني

، وشبكة UNDPوأكد المشاركون في الحفل الذي نظم تحت رعاية برنامج األمم المتحدة االنمائي
 واالتحاد العام للمراكز الثقافية، ومنتدى شارك الشبابي، على حق الشعب المنظمات األهلية الفلسطينية،

الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية بحسب قرارات األمم المتحدة التي أعلنت 
 للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو  نوفمبر من كل عام يوماً/ثانياليوم التاسع والعشرين من تشرين 

  .، وإقامة عليها دولتين1947 الداعي إلى تقسيم فلسطين عام 181التاريخ الذي صدر فيه القرار 
  30/11/2010قدس برس، 

  
  " يوم التضامن مع الفلسطينيين"في لبنان  في  فلسطينيةنشاطات .41

اليسار " أقيم في مخيم عين الحلوة، بدعوة من قوى اًاعتصام أن 1/12/2010النهار، بيروت، نشرت 
  ".اليوم العالمي للتضامن مع الشعب العربي الفلسطيني"، في "ديموقراطي الفلسطينيال

في وسط بيروت ورسم " االسكوا" مقر أماماعتصاما " اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني" نظم كما
 مهرجاناً في" الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين "أقامتكذلك . المشاركون بالشموع خريطة فلسطين

  .المركز الثقافي الفلسطيني في سعدنايل في حضور حشد من الشخصيات
 التفاوض أشكالرفض كل  "إلىفي الشمال دعت فيه " لجنة الالجئين وحق العودة "أصدرتوفي المناسبة 

  (...)".مع العدو الصهيوني 
ت العامة ، المسؤول عن العالقاأمساستقبل المسؤول السياسي عن حركة حماس في لبنان علي بركة و

طريق المقاومة هو  "أنوشدد الطرفان في بيان على . في رابطة علماء فلسطين الشيخ داود مصطفى
  ".رفض التنازل عن حق العودة ورفض ما يسمى حل الدولتين"وأكدا " السبيل الوحيد لتحرير فلسطين

 الذي "سطينيمهرجان التراثي الفل" احتضنت مدينة صيدا أن 1/12/2010السفير، بيروت، وأضافت 
، والذي تضمن معرضاً لألشغال اليدوية والحرفيات وأمسية " التراث الفلسطينيإحياءلجنة "نظمته 

وأحيت األمسية فرق فنية فولكلورية أتت من . فولكلورية في قاعة ثانوية رفيق الحريري في صيدا
ت لوحات فلوكلوية راقصة وقدم. "أطفال الصمود"، و"القدس"، "األقصىسنابل "، "الكوفية"فلسطين، وهي 

تجسد الفن والتراث الفلسطيني على وقع األغاني الشعبية الفلسطينية التي ألهبت مشاعر الحاضرين 
  . وأعادتهم إلى تاريخ وأمجاد فلسطين وزادتهم حنيناً وشوقاً بالعودة إلى أرض الوطن

موقراطية لتحرير فلسطين وتواصلت في مخيمات منطقة صور إحياء المناسبة، حيث أقامت الجبهة الدي
  . في مخيم البص"المركز الثقافي الفلسطيني"ندوة سياسة في 

  .كما نظمت حركة حماس لقاء تضامنياً في قاعة مسجد أبي بن كعب في مخيم البرج الشمالي
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ألجل فلسطين أدعوكم " الذكرى باحتفال فني تراثي تحت عنوان "بيت أطفال الصمود"وأحيت مؤسسة 
  . ، وذلك في مركز المؤسسة في مخيم الرشيدية"أناديكم القدس وألجل

  
   البارد مخيم نهر تقفل مكتبها في"الفلسطينية لحقوق اإلنسان":  لبنانبعد توقيف منسقها في شمال .42

 أحد في مخيم نهر البارد، أقله بالنسبة للمعنيين مباشرة، ال: إبراهيم عمر -شمال لبنان / الباردمخيم نهر 
المنظمة " أسباب توقيف فرع مخابرات الجيش اللبناني في الشمال لمنسق أعمال يعرف حتى اللحظة

حاتم مقدادي، وإن كانت المعطيات المستقاة من لبنان  في شمال "حقوق -الفلسطينية لحقوق اإلنسان 
 من قضية التصاريح "حقوق"مصادر المنظمة ترجح أن يكون توقيف مقدادي ناتجاً عن موقف 

وتمت عملية التوقيف يوم السبت الماضي، . ية التي يتخذها الجيش عند مداخل المخيمواإلجراءات األمن
وبقيت في إطار ضيق بعيداً عن اإلعالم، حيث تولى القيمون في المنظمة االتصاالت مع الجهات المعنية 

ن نتيجة ما إال أن االتصاالت لم تسفر ع. اللبنانية والمنظمات الحقوقية الدولية بهدف اإلفراج عن مقدادي
إقفال مركز المنظمة في البارد بشكل موقت "دفع المسؤولين في المنظمة إلى إصدار بيان أعلنوا فيه 

  . مدير عام المنظمة في لبنان غسان عبد اهللا"السفير"، بحسب ما أكد لـ"لحين اإلفراج عن مقدادي
 لبنان، وأجرينا سلسلة المسؤولين في مخابرات الجيش اللبناني في الشمال وفي"وكشف بأنه راجع 

 الفلسطيني ولجنة حقوق اإلنسان -اتصاالت شملت رئاسة األركان في الجيش، ولجنة الحوار اللبناني 
 أحداً لم يستطع أنالنيابية ومفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، والكل أبدى استعداده للمساعدة، إال 

  ."تزويدنا بأية معلومات عن سبب توقيفه
  1/12/2010يروت، السفير، ب

  
  "وثيقة إعالن بيروت"يصدر  و.. ائتالف حق العودة يستعد لعقد لقائه العاشر في بيروت .43

 أعلن ائتالف حق العودة الفلسطيني عن موعد لقائه الدوري العاشر والذي يعقد : خالد بركات،رب48عـ
أسبوع كامل يبدأ يوم األحد هذه المرة في المخيمات الفلسطينية في العاصمة اللبنانية بيروت على مدار 

عائدون وهيئة تنسيق الجمعيات  / باستضافة مركز حقوق الالجئين11/12/2001 حتى 5/12/2010
 إلىوأفادت مصادر االئتالف أن برنامج اللقاء العاشر يتضمن االستماع . العاملة في التجمعات الفلسطينية

 في المرحلة القادمة، وكذلك نقاش االئتالفور التقارير المقدمة من اللجان، وإقرار الخطة الجديدة لد
بالتعاون مع هيئة تنسيق الجمعيات العاملة / عائدون / ورقة عمل خاصة مقدمة من مركز حقوق الالجئين

  . في التجمعات الفلسطينية، ومعالجة الوضع الداخلي والتنظيمي لالئتالف
ثلون لجان العودة في فلسطين والشتات  مندوباً يم30 حق العودة أن حوالي ائتالفوقالت مصادر في 

 عدد من الضيوف والمراقبين من الوطن والشتات، كما إلىسوف يشاركون في هذا اللقاء باإلضافة 
ورقة عمل خاصة حول حركة المقاطعة وفرض العقوبات على دولة ) فلسطين المحتلة(سيقدم مركز بديل 

 عقد ورشة عمل وطاولة مستديرة تبحث في وأضافت المصادر أن برنامج اللقاء يتضمن. االحتالل
مؤتمر حق ( ستة أبوسلمان . التحديات الراهنة التي تواجه حركة حق العودة، يشارك فيها الباحث د

رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الالجئين (واألسير المحرر حسام خضر ) هيئة ارض فلسطين/ العودة
  ). الفلسطينيين

 طارق متري، وسيلتقي أعضاء االئتالف مع ممثلي .عالم اللبناني دويعقد اللقاء تحت رعاية وزير اإل
في مؤتمر ) وثيقة إعالن بيروت(ومن المتوقع أن يصدر عن االئتالف . القوى والكتل البرلمانية اللبنانية

  .صحفي خاص مع نهاية أعمال اللقاء العاشر لالئتالف
  1/12/2010، 48موقع عرب 
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  كتاب جديد عن فلسطين كدولة .44
: دوالنية فلسطين" الماضي كتاب بعنوان سبتمبر/  صدر عن مطبعة جامعة كمبردج في أيلول:رام اهللا

 صفحة من القطع المتوسط، وهو من 329يقع الكتاب في  ."القانون الدولي في صراع الشرق األوسط
الي في تأليف جون كويغلي، الذي درس الحقوق في جامعة هارفارد األميركية، ويحاضر في الوقت الح

كلية موريتس للحقوق في جامعة والية أوهيو، وهو خبير في القانون الدولي، وخاصة ما يتعلّق منه 
  . اإلسرائيلي-بالصراع العربي والفلسطيني 

المهم في األمر ما يقدمه كويغلي من خالصات من بينها قرائن تعود إلى عصبة األمم صاحبة قرار 
وفي هذا الصدد يرى المؤلف أن كل ما حدث الحقا . لسطين كدولة حول هوية ف1924االنتداب في العام 

فإعالن قيام الدولة اإلسرائيلية  .لم يغير من الوضع القانوني لدولة فلسطين، وال من حقها في استقالل
 إلى اإلدارتين المصرية 1948على جزء من أراضي فلسطين، وخضوع األجزاء المتبقية بعد العام 

 في قبضة االحتالل اإلسرائيلي، لم يغير 1967 كافة المناطق الفلسطينية بعد العام واألردنية، ثم وقوع
من الوضع القانوني للدولة الفلسطينية المعترف بها منذ العشرينيات، والتي تغيرت طبيعة جزء من 

  .1988أراضيها نتيجة الكولونيالية واالحتالل، وأعادت تأكيد هويتها كدولة في العام 
  30/11/2010، )وفا(نباء والمعلومات الفلسطينية وكالة األ

  
  السنوية» االونروا« الفلسطينيين أكثر من اجمالي موازنة لالجئينردن يقدم األ: عزايزة .45

عقدت اللجنة االستشارية لخدمات وكالة الغوث الدولية       :  جميل السعايدة وبترا   - الدستور   -البحر الميت   
في فندق الموفينبك في البحر الميت تناولت فيـه قـضية الالجئـين             اجتماعا مغلقا صباح امس     ) االنروا(

الفلسطينين في ضوء تعثر وتذبذب مواعيد الحل السلمي والظروف الماليـة الـصعبة التـي تمـر بهـا        
االونروا، واالزمة المالية العالمية التي تعترض دعم الدول المانحة والمضيفة لالجئين الفلـسلطينين فـي               

  .ضفة الغربية وقطاع غزةالدول العربية وال
وقال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية وجيه العزايزة ان حياة الالجئ الفلسطيني مهما فعلنا من أجـل                 

واشار الى ان حل مشكلته بصورة جذرية ونهائيـة يـرتبط            .دعمها وتحسينها هي حياة مؤجلة بطبيعتها     
 بشكل يضمن حـل قـضية الالجئـين اسـتناداً           بالتوصل إلى حل دائم وعادل للنزاع العربي اإلسرائيلي       

  . وتطبيق هذا الحل194لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخاصة قرار 
واضاف ان الالجئين الفلسطينين ينظرون بقلق وترقب لتراجع بعض الخدمات التي تقدمها االونروا لهـم               

 من احتياجاتهم بدعوى العجز المـالي       وتقليصها تدريجياً واغالق المنفذ الوحيد الذي يمنحهم الحد االدنى        
السنوي والتراكمي في موازنة االونروا واضطرارها الشهار افالسها، الفتا الـى ان النتيجـة سـتكون                
ضربة قاصمة توجه المن واستقرار المنطقة ولعملية السالم برمتها وتساهم في اعادة المنطقة الى دوامة               

واشار الى  .  الدولية واالنسانية من قبل بعض الدول المانحة       التطرف واليأس نتيجة التخلي عن المسؤولية     
ما قدمته الدول المضيفة وفي مقدمتها األردن رغم شح موارده وضعف امكاناته عبـر الـستين عامـاً                  
الماضية ، مؤكدا ان هذا االسهام نال اعترافاً وتقديراً عاليين من الالجئين انفـسهم واالونـروا والـدول                  

 ان ما يقدمه االردن اذا اخذنا قيمة النفقات السنوية علـى شـكل خـدمات لالجئـين                  ولفت الى . المانحة
الفلسطينيين يشكل اكثر من اجمالي موازنة الوكالة السنوية، وان األردن يكون بذلك اكبر دولة مـضيفة                

  .واكبر دولة مانحة ايضاً
ئين الفلسطينيين وللوكالة نفسها ،     وبين ان الدول المضيفة جميعاً تقدم كل ما تستطيعه وفق امكاناتها لالج           

ولن يكون بمقدور هذه الدول تحمل المزيد من االعباء في حال تخلي الوكالة عن جانب من مـسؤولياتها                  
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او برامجها اذا ما اضطرتها لذلك مواقف بعض الدول المانحة تجاه مساعدة الوكالة، معلنا رفض االردن                
لية اخيرا والمتضمنة تقليصاً او خفضاً للخدمات التـي تقـدمها           لالجراءات التي اعلنتها وكالة الغوث الدو     

  .لالجئين الفلسطينيين
ويناقش المشاركون في جلسات عمل امس بحضور المفوض العام لوكالة الغوث الدولية فليبو غرانـدي               
ورئيس اللجنة االستشارية للوكالة السفير السعودي في عمان فهد عبد المحسن المزيد موضوعات تتعلق              
بالوضع المالي للوكالة والعجز المالي الذي تعانيه اضافة الى مناقشة تقارير مدراء عمليات الوكالة فـي                

يشار الى ان االردن سيرأس      .مناطقها الخمس وهي االردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة         
  .اللجنة االستشارية للوكالة في العام المقبل

  1/12/2010، الدستور، عّمان
  

  وحق الالجئين في العودة  لبنان مع قيام الدولة الفلسطينية: المتحدةمندوب لبنان لدى االمم  .46
مركزيـة  "شدد مندوب لبنان الدائم لدى االمم المتحدة السفير نواف سالم علـى              ":النهار "–األمم المتحدة   

ن في العودة، مشيرا الى     وعلى حق الالجئين الفلسطينيي   " قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف     
  . بعد اكثر من أربع سنوات من صدوره1701ان اسرائيل لم تطبق كامل القرار 

وهو كان يتحدث أمام الجمعية العمومية لالمم المتحدة في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلـسطيني،                
ر بالذات عن امله فـي ان       في ايلول الماضي اعرب الرئيس باراك اوباما من هذا المنب         " :وجاء في كلمته  

. تكون دولة فلسطينية قامت وانضمت الى منظمة االمم المتحدة بحلول الدورة الجديدة لهذه الجمعية العامة              
وال شك في ان اقامة الشعب الفلسطيني دولة على ارضه الوطنية هو حق مـن حقوقـه غيـر القابلـة                     

  ).1974 (3236معية العامة في قرارها للتصرف وفي مقدمها حقه في تقرير المصير كما اقرتها الج
  1/12/2010، النهار، بيروت

  
   بمناسبة يوم التضامني العالمي مع الشعب الفلسطيني فلسطينيتراثيصيدا تحتضن مهرجان  .47

لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وبرعاية النائب بهية الحريـري ومـشاركة              : صيدا
لفلسطينية علي الجرباوي، أقامت لجنة احياء التراث الفلسطيني، المهرجـان          وزير التخطيط في السلطة ا    

التراثي الفلسطيني الرابع عشر والذي تضمن معرضا لألشغال اليدوية والحرفيات من التراث الفلسطيني             
  .وأمسية فولكلورية فلسطينية وذلك في قاعة ثانوية رفيق الحريري في صيدا 

ب الحريري فاعتبرت أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هـو            وتحدثت راعية االحتفال النائ   
يوم اعتراف العالم بحق هذا الشعب العظيم وان الثقافة الوطنية الفلسطينية أشد صالبة مـن ايـة ثقافـة                   

إنّه يوم من أيام الشعب الفلسطيني العظيم في مسيرته الطويلـة           : وقالت. مستقرة في بيئتها وعلى ارضها    
دياً العدوان واإلحتالل والتّشرد والمجازر وكّل أشكال التّنكّيل بحقوق اإلنسان، إنّه اليوم الذي استطاع              متح

فيه الشّعب الفلسطيني انتزاع اعتراف العالم بأسره بحقّ هذا الشّعب العظيم وتُقرر الجمعية العامة لألمـم                
ون هذا اليوم يوماً عالميـاً للتّـضامن مـع           بأن يك  1977المتحدة في التاسع والعشرين من تشرين الثاني        

وما كان ذلك ليكون إالّ من خالل تضحيات الشّعب الفلسطيني وإصراره على استعادة             . الشّعب الفلسطيني 
  .حقوقه

   1/12/2010المستقبل، بيروت، 
  

  عمر سليمان ابلغ امريكا ان ايران تجند البدو لتهريب اسلحة لحماس:"ويكيلكس" .48
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وثائق نشرت في موقع ويكيليكس االلكتروني ان مدير المخابرات المصرية العامـة            كشف في   : بيت لحم 
عمر سليمان قال لرئيس اركان القوات االميركية المسلحة االدميرال مايكل مولن ان ايران حاولت تجنيد               

  البدو ليقوموا بتهريب االسلحة الى حركة حماس في قطاع غزة
  .في مصر مثل االخوان المسلمين والجماعة االسالمية واضاف ان ايران تدعم جماعات اسالمية 

وحسب ما جاء في هذه الوثائق فان سليمان قال ان على ايران ان تدفع الثمن لقاء افعالها ويجـب عـدم                     
  .السماح لها بالتدخل في الشؤون االقليمية

ات المصرية الوزير   ان رئيس جهاز المخابر   ''ويكيليكس''وقالت إحدى الوثائق السرية المسربة إلى موقع        
 بالسفير األمريكـي فـي القـاهرة فرانـسيس          2008عمر سليمان، قال خالل االجتماع الذي انعقد عام         

ريتشاردوني بأنه إذا سارت المفاوضات بسرعة ربما تضطر حركة حماس للتنازل عن السلطة في غزة               
  .خالل ثالثة أو أربعة أشهر

  1/12/2010، وكالة معاً اإلخبارية
  

  غزة على " إسرائيل"ال صلة لنا بحرب : ريمصدر مص .49
لم تعلم أبدا بـصورة مـسبقة أبعـاد العـدوان           " أكد مصدر رسمي مصري مطلع أن القاهرة         :األلمانية

  .  واستمر ثالثة أسابيع2008الذي بدأ نهاية عام " اإلسرائيلي على قطاع غزة
المستقلة عن المصدر الذي اكتفت بوصفه بأنه متابع لملـف العالقـات            " الشروق الجديد "ونقلت صحيفة   

من الصحيح أن وزيرة الخارجيـة اإلسـرائيلية        :"المصرية اإلسرائيلية الفلسطينية منذ ذلك الحين القول        
دث فـي غـزة وأن      تسيبي ليفني وغيرها من المسؤولين اإلسرائيليين نقلوا إلى مصر االمتعاض مما يح           

  ". ينفد مع حماس، ولكن هذا ال يختلف كثيرا عن التصريحات المعلنة) إسرائيل(صبر 
لن نتحمل تبعات   "والواليات المتحدة والسلطة الفلسطينية أننا      ) إسرائيل(وأضاف المصدر أن مصر أبلغت      

ن نتولى مسؤولية مراقبة    في غزة وأننا نرفض أن تئول غزة إلى مسؤوليتنا وأننا ل          ) إسرائيل(ما تقوم به    
، مشيرا إلى أن ذلك يجب أال يفسر على أن القاهرة كانـت تعلـم بالعـدوان             )"إسرائيل(حماس نيابة عن    
  . وحجمه مسبقا

ال ) إسرائيل.. (استهداف مواقع بعينها في غزة      ) إسرائيل(لم تطلب إطالقا من     "كما شدد على أن القاهرة      
  ". تكشف خططها العسكرية للقاهرة

أتي هذه التصريحات ردا على برقيات سرية أمريكية كشفها موقـع ويكيلـيكس مـؤخرا تفيـد بـأن                   وت
 1400قبل شن الحرب الدامية التي أدت إلى مقتل أكثر من           " تشاورت مع مصر وحركة فتح    ) "إسرائيل(

  .مدني في غزة وجرح نحو خمسة آالف آخرين نصفهم من النساء واألطفال
  1/12/2010، موقع فلسطين أون الين

  
   االستفتاء على االنسحاب دليل على رفض السالم العادل والشامل"سرائيلإ"قرار : المعلم .50

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان قرار الكنيست اإلسرائيلي اجراء استفتاء عـام قبـل                : دمشق
ستحقاقات الـسالم   يؤكد ان اسرائيل ترفض ا    «االنسحاب من الجوالن السوري والقدس الشرقية المحتلين        

  .»العادل والشامل
عبـد  » الهيئة الوطنية لحماية الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني      «وقال المعلم في رسالة وجهها الى رئيس        

من المؤسف أن كل الممارسات اإلسرائيلية تتم تحت مرأى ومسمع العالم كله وبدعم مـن               «السالم ديالو   
الستمرار بعدم االكتراث بقرارات الشرعية الدولية وتماديها       بعض القوى العظمى ما شجع إسرائيل على ا       

إقرار الكنيست اإلسرائيلي مؤخراً قانون االستفتاء قبل االنسحاب من الجـوالن           «وزاد ان   . »في جرائمها 
والقدس الشرقية المحتلين هو استهتار بالقانون الدولي وبموقف وإرادة المجتمع الدولي بأسره الذي اكـد               
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، معتبراً ان قرارات اسـرائيل      » القدس الشرقية والجوالن السوري هما اراض عربية محتلة        وال يزال أن  
الغية وباطلة، وأن هذا اإلجراء اإلسرائيلي الجديد يؤكـد أن إسـرائيل تـرفض              «ضم الجوالن والقدس    

 ومبـدأ األرض مقابـل      338 و 242استحقاقات السالم العادل والشامل بموجب قراري مجلـس األمـن           
  .»السالم

  1/12/2010، الحياة، لندن
  

  خطير جداً" أوغلو" و"إسرائيل"أردوغان يكره ": ويكيلكس" .51
بقدر مـا وصـفته برقيـة دبلوماسـية      " خطير"قال وزير الخارجية التركي احمد داود أوغلو ساخراً إنه          

  . أميركية نشرها موقع ويكيليكس
نعم أنا أشكل تهديدا    "م بزيارة رسمية    وصرح أوغلو للصحافيين خالل لقاء في فندق في واشنطن حيث يقو          

كبيرا على كل الذين يريدون زعزعة استقرار منطقتنا، إنني خطير للغاية على كل الذين يريدون خلـق                 
  ". توترات إضافية

  ". إذا ما وصفني احد باني خطير انظر في المرآة وما أراه ليس وجها خطيرا بل وجها بشوشا"وأضاف 
" ويكيلـيكس "بهذه المالحظات بسخرية على برقية دبلوماسية أميركية نـشرها          وكان الوزير التركي يرد     

  ".خطير جداً"وصفه فيها مخبر للدبلوماسيين األميركيين المعتمدين في أنقرة، بأنه 
وتظهر البرقيات األميركية شكوك الغرب المتنامية حيال تركيا الدولة العضو في حلف شمال األطلـسي               

  . بحسب عبارة دبلوماسيين أميركيين) إسرائيل( رجب طيب أردوغان التي يكره رئيس وزرائها
 1/12/2010وكالة سما اإلخبارية، 

 
   واإلمارات "إسرائيل"عالقات سرية بين : "ويكيلكس" .52

التي نشرت مؤخرا العالقات السرية بين إسـرائيل وبـين اإلمـارات،            " ويكيليكس"تناولت إحدى وثائق    
وزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، وبين نظيرها اإلماراتي         وبضمنها العالقات السرية بين     

  . الشيخ عبد اهللا بن زايد
مـارس  / آذار16جاء ذلك في برقية بعث بها المستشار السياسي في السفارة األمريكية في تل أبيب فـي   

  . يلية يعكوف هداس، تناولت لقاءه مع رئيس دائرة الشرق األوسط في وزارة الخارجية اإلسرائ2009
وجاء في البرقية أن هداس استعرض أمام المستشار األمريكي العالقات بـين إسـرائيل ودول الخلـيج،                 
وتطرق إلى اإلمارات، مشيرا إلى أن وزير الخارجية اإلماراتي الشيخ عبد اهللا بن زايد أنـشأ عالقـات                  

ـ  . شخصية جيدة مع وزيرة الخارجية ليفني      وا على استعداد للقيام عالنية بمـا       إنهم ليس "وبحسب هداس ف
  ". يقولونه في اللقاءات المغلقة

في هذا السياق أنه ال يوجد إلسرائيل واإلمارات أية عالقات دبلوماسية رسـمية، إال أن               " هآرتس"وكتبت  
  . البرقية تكشف الحوار السري والمتواصل الذي كان بين الطرفين خالل والية حكومة إيهود أولمرت

وأضـافت أن   .  إلى أن وزارة الخارجية هي المسؤولة عن إدارة العالقات مع دول الخلـيج             كما أشارت 
تقارير مختلفة أشارت إلى أن العالقات مع السعودية قد تم تسليمها إلى رئيس الموساد مئير دغـان فـي                   

  .السنوات األخيرة
 1/12/2010، 48موقع عرب

  
  ها بالعرب لعدم ثقت"اسرائيل"مير قطر ال يلوم أ: "ويكيلكس" .53



  

  

 
 

  

            27 ص                                     1982:         العدد       1/12/2010 األربعاء :التاريخ

كشفت احدى وثائق ويكيليكس المسربة عن برقية أرسلها السفير األميركي في الدوحة جوزيف لوبارون              
. قد بأن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني صرح بأنه ال يمكن لوم إسرائيل لعـدم ثقتهـا بـالعرب      

  . شباط23ي وجاءت تصريحات األمير في لقاء جمعه مع السيناتور األميركي جون كيري ف
." القادة األسرائيليين بحاجة لتمثيل شعب اسرائيل الذي بدوره ال يثـق بـالعرب            "ونصت البرقية على ان     

  ."هذا مفهوم ونحن ال نستطيع لومهم ألن اإلسرائيليين واقعين تحت التهديد منذ فترة طويلة"وأضاف 
ران، حيث انها التجأت الى اإليـرانيين       وأضاف األمير بأنه يمكن لسوريا االبتعاد عن حليفتها الرئيسية اي         

  .ألنه لم يكن هناك اي مكان تلجأ اليه
ومـع ان  . وقال األمير القطري للسيناتور كيري ايضا بأن شعبه قد يساعد في دفع حماس باتجاه الـسالم  

  .قطر ال تشارك حماس ايديولوجيتها، لكنها يمكن ان تقوم بدور هام في الوساطة
عتبار بأن الكثيرين في المنطقة يدركون ان حزب اهللا اخرج اسرائيل مـن جنـوب               عندما تأخذ باال  "وقال  

لبنان وحماس طردتهم من قطعة صغيرة من األرض يطلق عليها غـزة، فمـن المفـاجىء حقيقيـة ان                   
  .وخلص األمير بأن المنطقة ما زالت بعيدة عن السالم." اإلسرائيليين ما زالوا يرغبون بالسالم

  1/12/2010، )محتلةاالراضي ال(القدس 
  

   بالسالح النووي"اسرائيل"إيران لن تهاجم : األسد": ويكيلكس" .54
إقتبست احدى وثائق ويكيليكس المسربة عن برقية أرسلت الى واشنطن من السفارة األميركية في دمشق،               

 ،  2009 شباط   18عقب لقاء جمع الرئيس السوري بشار األسد بالسيناتور األميركي بنجامين كاردين في             
  ."نحن غير مقتنعين بأن ايران تطور اسلحة نووية"عن الرئيس السوري قوله 

وأضاف بأن ايران ال تستطيع استخدام السالح النووي كردع ألن ال أحد يعتقد بأن ايران ستستخدمه فعال                 
أي ضربة نووية ايرانية السرائيل قد تسفر عن وقوع الكثير من الضحايا فـي صـفوف                و.ضد اسرائيل 

  .ينيين، وهو ما لن تجازف ايران بهالفلسط
وقال األسد ان مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستؤكد ان السعي اإليرانـي للطاقـة النوويـة هـو                   

  .لالستخدام المدني فقط
 شـبه   2009 كانون األول عام     30وفي لقاء آخر مع وفد من أعضاء مجلس الشيوخ األميركي عقد في             

اإلدانات وتبادل  "وأضاف بأن   . سرائيل بطريقة معالجة الطبيب لمرض السرطان     األسد عملية السالم مع ا    
  ."االتهامات قد تكون مرضية للذات، لكن السرطان سيواصل النمو اذا لم يقم الطبيب بعالج جذوره

وأعرب الرئيس السوري عن اعتقاده بأن إيران غير معنية بالسالح النووي، لكنه حذر بأن أي ضـربة                 
ئيلية للبنية التحتية النووية التابعة للجمهورية اإلسالمية ستفـشل فـي تعطيـل البرنـامج               عسكرية اسرا 

  ."وستساهم فقط في زيادة التصميم اإليراني
  1/12/2010، )االراضي المحتلة(القدس 

  
  مد خط سكة حديد "إسرائيل" يدين اعتزام  الخليجيمجلس التعاون .55

عاون لدول الخليج العربية، عبد الرحمن بن حمد العطيـة،          أعرب األمين العام لمجلس الت    : )آي.بي  .يو  (
تـل  "بشرق مـستعمرة    " آرييل"، مد خط سكة حديد يربط مستعمرة        "إسرائيل"عن إدانته الشديدة العتزام     

  " .أبيب
المشينة، تعد انتهاكـا صـارخا للقـوانين        " اإلسرائيلية"إن هذه الممارسات    "وقال العطية في بيان، أمس،      

، ومن دون أي التزام أو اعتبار       "اإلسرائيلية"ولية، يؤكد نهج الغطرسة الذي تتبعه الحكومة        واألعراف الد 
  ".للقانون الدولي
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تحمل مسؤولياتهم الكاملة والتدخل بحـزم، لمنـع مثـل هـذه            "ودعا األسرة الدولية ومجلس األمن إلى       
تقرار مـن جهـة، وتنـسف أي        الممارسات العدوانية المتواصلة، التي تشكل تهديدا لألمن والسلم واالس        

  " . محاوالت إلعادة المفاوضات من جهة أخرى
  1/12/2010، الخليج، الشارقة

  القضية الفلسطينية قضية كل األمة: السعودية .56
عن رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد اهللا محمد إبـراهيم آل            » وكالة األنباء السعودية  «نقلت  

لشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز بأن تكـون ورقـة الـسعودية            توجيهات خادم الحرمين ا   «الشيخ أن   
األساسية والدائمة هي قضية فلسطين التي هي قضية األمة والقضية األساسية في أي مؤتمر إسـالمي أو                 

  .»عربي أو دولي
إن «: قال رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد اهللا محمد إبراهيم آل الشيخ خـالل المناقـشات               و
الم العادل في الشرق األوسط ال بد من أن يقوم على العدل والمـساواة واحتـرام حقـوق الـشعب                    الس

الفلسطيني غير القابلة للتصرف واسترداد جميع الحقوق العربية وانـسحاب إسـرائيل مـن األراضـي                
متحدة الى  ، داعياً األمم ال   »الفلسطينية المحتلة والجوالن السوري وباقي األراضي المحتلة في جنوب لبنان         

تحمل مسؤوليتها كمرجعية اساسية في معالجة األزمات والقيام بدور المنظم والداعم للعالقـات الدوليـة               
  .المبنية على ما نص عليه ميثاقها

وأوضح آل الشيخ على هامش مشاركته في الدورة الخامسة للجمعية البرلمانية اآلسـيوية المنعقـدة فـي           
لمؤتمر نأتي بصورة واضحة وندعم مسيرة األشـقاء لجعـل القـضية            عندما نأتي إلى هذا ا    "مدينة دمشق 

  .، مؤكداً أنها تتصدر جدول أعمال المؤتمر"الفلسطينية األولى بالنسبة للعالم العربي وآلسيا كذلك
  1/12/2010، الوطن اون الين، السعودية

 
   من دون إعالن67حماس تقبل بحدود أمير قطر حمد بن خليفة أكد أن ": ويكيلكس" .57

 الوثائق، التي أوردتها    إحدى أمس الكشف عن تفاصيل جديدة إذ أشارت         "ويكيليكس"كشف موقع   : أبوظبي
، إلى لقاء بين السيناتور جون كيري وأمير قطر الشيح حمد بن خليفة آل ثاني، أكـد                 "الغارديان"صحيفة  

 تفقد الدعم الشعبي     مع إسرائيل، لكنها لن تعلن ذلك حتى ال        1967فيه أمير قطر أن حماس ستقبل حدود        
  .الفلسطيني

  1/12/2010الشرق األوسط، لندن، 
 

  الغية وباطلة التدابير اإلسرائيلية بالقدس الشرقية: قطر .58
أكدت دولة قطر مجددا رفضها القاطع للتـدابير غيـر          : محمد جمال  - القدس المحتلة  - قنا – نيويورك

تلة ومحاوالتها تغييـر الهويـة العربيـة للمدينـة          القانونية التي تتخذها إسرائيل في القدس الشرقية المح       
وتكوينها الديمغرافي ومركزها القانوني وطابعها الديني، مشددة على أن هذه المحاوالت جميعها الغيـة              

  . وباطلة وال سند قانوني لها
ن ولفت عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة لألمم المتحدة، إلـى أ                

الدول العربية أظهرت الرغبة الجادة بالسالم وهيأت مناخا مالئما لتحفيز مفاوضات السالم، غير أنه شدد               
  .على أن ذلك لن يستمر إلى ما ال نهاية

 إلى الوسـيط األمريكـي      2009وأشار إلى أن دولة قطر وجهت باسم الدول العربية رسالة في سبتمبر             
ن أجل مواصلة هذا الموقف العربي، مـضيفا أنـه اآلن وبعـد             لطلب ضمانات من الجانب اإلسرائيلي م     

فإن العالم يرى مواقف راديكالية من الحكومة اإلسرائيلية التي تتنـصل           "مرور أكثر من سنة على ذلك،       
  ".من التزاماتها المتفق عليها دوليا وتسببت مؤخرا في عرقلة المفاوضات
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 1/12/2010، الشرق، الدوحة
  
  
  

  من األراضي المحتلة حتمي" إسرائيل"انسحاب : "ية اآلسيويةالجمعية البرلمان" .59
اكدت الجمعية البرلمانية اآلسيوية في ختام دورتها الخامسة في دمشق أمـس، ضـرورة              : )آي.بي  .يو  (

الكامل من جميع األراضي العربية المحتلة حتى خطـوط الرابـع مـن             " اإلسرائيلي"وحتمية االنسحاب   
  .والن السوري المحتل ومزارع شبعا وتالل كفر شوبا في لبنان  بما فيها الج1967حزيران ،

 دولـة   20وأكد المجتمعون في بيانهم الختامي في ختام اجتماعاتهم التي استمرت ثالثة أيـام بمـشاركة                
آسيوية، ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وحق             

  . المحتلة أرضها في استعادة أراضيها بالوسائل كافة بما فيها المقاومة المشروعة الشعوب والدول
إلـى معاهـدة    " إسرائيل"ودعا البيان إلى إخالء الشرق األوسط من األسلحة النووية، والمطالبة بانضمام            

لطاقـة  عدم االنتشار النووي، ووضع منشآتها النووية تحت نظام الضمانات الشاملة للوكالـة الدوليـة ل              
  .الذرية، تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة 

  1/12/2010، الخليج، الشارقة
  

  الشرطة المصرية تدمر خمسة أنفاق على الحدود مع غزة .60
 دمرت األجهزة األمنية، صباح اليوم الثالثاء، خمسة أنفاق على الشريط الحدودي مـع              : األلمانية - رفح

حملة األمنية األخيرة على الحدود مع غـزة وإسـرائيل فـي منطقتـي              قطاع غزة، تم اكتشافها خالل ال     
  .برفح المصرية" البراهمة"وحي " الصرصورية"

وقال مصدر أمني مصري مسؤول، إن عملية تدمير األنفاق جاءت بعد االتصال مع الحكومة الفلسطينية               
  .تم تدميرهاالمقالة في غزة، لضمان عدم وجود أي أشخاص أو مهربين داخل األنفاق التي 

وأضاف أنه تم تدمير ثالثة أنفاق بطريقة الردم بالحجارة والرمال، كونها تقع في حي سكني، فيمـا تـم                   
 .تدمير النفقين اآلخرين بالتفجير، حيث ال يوجد سكان في تلك المنطقة

  1/12/2010الشروق، مصر، 
  

  الدولتين الشرق األوسط لن يتم إال على أساس حل فيالسالم : الرئيس األلماني .61
قال الرئيس األلماني كريستيان فولف في مؤتمر صحفي مشترك مع الـرئيس محمـود              : وفا -بيت لحم   
إنني على قناعة بان السالم ممكن عندما تكون النوايا جيدة من قبل كل األطراف، واعتقـد انـه                  : "عباس

  ".حان الوقت لحل الصراع بوجود هذه الفرصة السانحة التي يجب استغاللها
إنني على قناعة بأن السالم ممكن عندما تكون النوايا جيدة من قبل كل األطراف،             : "ل الرئيس األلماني  قاو

  ".واعتقد انه حان الوقت لحل الصراع بوجود هذه الفرصة السانحة التي يجب استغاللها
سطين قادرة أنا مقتنع أن السالم في الشرق األوسط لن يتم إال على أساس حل الدولتين، دولة فل              : "وأضاف

  ".على الحياة، جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل
وشدد على ضرورة أن تستأنف المفاوضات، مشيرا إلى أن الفرصة الحالية يجب أن تستغل مـن اجـل                  
الوصول إلى الحلول الوسط، وأن الجانب الفلسطيني لديه االستعداد الكبير للتقدم بحلول وسط تساعد على               

  .الوصول إلى سالم حقيقي
وأكد أن أساس الحل الدائم يتمثل بوجود مؤسسات دولة فلسطين، مثمنا جهود الرئيس محمـود عبـاس،                 

  .سالم فياض، في بناء المؤسسات الفلسطينية.ورئيس الوزراء د
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وأشار الرئيس فولف إلى أن ألمانيا فخورة بمساعدة السلطة الوطنية في كافة المجاالت كحقوق اإلنـسان                
  .ليم والثقافةوالشرطة والعدل والتع

هناك مؤيدون للسالم لدى الجانبين، وهناك فرصة إلحالل السالم في ظل وجـود قيـادات لـدى                 : وقال
  .ندعم جهود الطرفين لتحقيق السالمالشعبين تؤمن بالسالم من اجل قطع الطريق على المتعصبين، ونحن 

عن المفاوضـات، ألن علـى      ألمانيا لن تقول شيئا     "وبخصوص المفاوضات، أوضح الرئيس األلماني أن       
الطرفين أن يتفاهما مع بعضهما البعض، وان يكون هناك احترام للمعايير الدولية، وعدم تعقيد األمـور                

  .خاصة موضوع القدس الذي يعتبر معقد أصال
1/12/2010، األيام، رام اهللا  

  
  إسالمياً فلسطينية رسمية اعتبرت حائط البراق في القدس وثيقةالخارجية األمريكية تدين  .62

أدانت وزارة الخارجية االمريكية وثيقة فلسطينية رسمية صـدرت االسـبوع الماضـي،             : القدس المحتلة 
  . ليس يهوديا وإنما إسالميا) حائط المبكى/ حائط البراق(أكدت على أن الحائط الغربي في القدس 

س صفحات يشكك فيها    وكان المتوكل طه وكيل وزير اإلعالم في السلطة الفلسطينية نشر دراسة من خم            
  .في تبجيل اليهود لهذا المزار على أساس أنه جدار يعود لهيكل يهودي دمر قبل عدة قرون

نحـن نـدين بـشدة هـذه     "كراولي المتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية للـصحفيين   .جيه.وقال بي 
سـيس اآلخـرين    التصريحات، ونرفضها رفضا تاما بوصفها خاطئة من منظور الوقائع وال تراعي أحا           

  ".وتنطوي على استفزاز شديد
لقد أثرنا مرارا مع قادة السلطة الفلسطينية ضرورة االستمرار في مكافحة كل أشـكال الـسعي              "وأضاف  

  ".لنزع الشرعية عن إسرائيل، بما في ذلك نفي االرتباط التاريخي لليهود باألرض
يستنكر "، بيانا أدان فيه الدراسة، وقال إنه        وأصدر رئيس لجنة الخارجية التابعة للكونغرس، هاوراد برمن       

بشدة الدراسة، وأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود بعاس ورئيس حكومته سالم فياض يدركون األهمية              
  .، على حد تعبيره"الروحية للحائط الغربي بالنسبة لليهود في العالم

ا ال يقل عن نفي عالقـة الفلـسطينيين         استفزازا وتحريض " عالقة اليهود بالحائط الغربي   "كما اعتبر نفي    
  .بالحرم الشريف

وطالب السلطة الفلسطينية بإدانة الدراسة فورا، وإصدار بيان ينفي أن يكون الحديث عن موقف رسـمي                
  .كما طالب بإزالة أي ذكر للدراسة من موقع السلطة. للسلطة

نفي الصلة بين الـشعب اليهـودي        "وقال رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو االسبوع الماضي ان        
  ".والحائط الغربي من جانب وزارة اإلعالم بالسلطة الفلسطينية أمر مخز وال يستند الى أساس

وأكدت الدراسة الفلسطينية أن الحائط الغربي هو حائط اسالمي وجزء ال يتجزأ من المـسجد االقـصى                 
  .الراحل ياسر عرفاتوالحرم القدسي الشريف، وهو موقف ردده الرئيس الفلسطيني 

1/12/2010، وكالة سما اإلخبارية  
  

  يجب إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وليس تخفيفه: الوفد البرلماني األوروبي .63
 قال رئيس الوفد البرلماني األوروبي الذي يزور  فلسطين بروينسياس دي روسا خالل المؤتمر               :رام اهللا 

ة فتح البرلمانية عزام األحمد ، إن الوفد اطلع علـى معانـاة             الصحفي المشترك الذي عقده مع رئيس كتل      
المواطنين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وأكد رفضه لما يجري هناك مـن قبـل المـستوطنين                  
ورفضه للقرارات المخالفة للقانون الدولي التي يتخذها الكنيست اإلسرائيلي باالحتفال بالقـدس عاصـمة              

  .لقانون الدوليموحدة إلسرائيل خالفا ل
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أن الوفد اطلع أيضا على معاناة المواطنين في قطاع غزة، وسيؤكد للعالم أنـه يجـب إنهـاء                  : وأضاف
الحصار المفروض على قطاع غزة وليس تخفيفه، وتحدث عن زيارته لمدينة نابلس وللمدن الفلـسطينية               

  .ر الفصل العنصرياألخرى واطالعه على المعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا جراء بناء جدا
وأعرب عن صدمته لآلثار التي رآها والناتجة عن عنف المستوطنين اإلسرائيليين في الـضفة الغربيـة،         
وأكد أنه يجب على االحتالل وضع حد لهذه االعتداءات، وأكد أن أوروبا ستلعب دورا أكثر فاعلية على                 

  .الصعيد الدولي قريبا من أجل إنهاء الحصار
 1967تحاد األوروبي الثابت الداعم إلقامة الدولة الفلـسطينية علـى حـدود عـام               وشدد على موقف اال   

  .وعاصمتها القدس الشرقية
وتحدث عن تضامن البرلمانيين األوروبيين مع نظرائهم المعتصمين في مقر اللجنـة الدوليـة للـصليب                

  .ك حق طبيعي لهماألحمر في القدس، مطالبا إسرائيل بالسماح لهم بالعيش في مساكنهم باعتبار ذل
1/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية   

  
   في المائة من سكان يعتمدون على المساعدات80 ولليأسالوضع في غزة يدعو : غينغ .64

ورك  صرح جون غينغ مدير العمليات في وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلـسطينيين أونـروا إن               : نيوي
داعيا إلى تحركات عاجلة إلحياء اقتـصاد       ..  فى غزة ما زال قاتما للغاية        الوضع االقتصادى واالنسانى  

  . القطاع
ما زال علينا قطع طريق طويـل لنحـرز    "وقال غينغ في مؤتمر صحفي عقده في المقر الدائم بنيويورك           

من السكان يعتمدون علـى     % 80مؤكدا أن   ".. تقدما أو نستطيع إحداث تأثير حقيقي للسكان على األرض        
  .مساعدات وال يستطيعون شراء ما هو موجود في األسواقال

مشيرا إلى محدودية مـشاريع البنـاء التـي أجازتهـا إسـرائيل           ".. إن الناس يشعرون باليأس   "وأضاف  
  .وضرورة إحياء االقتصاد عبر الصادرات والواردات

لحة لالسـتهالك   من المياه غير صـا    % 90كما أشار غينغ إلى أن منظمة الصحة العالمية قد أفادت أن            
 مليون لتر مكعب من مياه الصرف الصحي تصب في البحر المتوسط دون معالجة، هذا               80اآلدمي وأن   

  . باإلضافة إلى دمار عشرات اآلالف من المنازل
مؤكدا ضرورة إحياء القطـاع التجـاري       " .. إن التحرك قدما هو ما علينا التركيز عليه اآلن        "وقال غينغ   

يفا أن المجتمع الدولي لم يعد قادرا على تحمل األعباء المالية لهذا المستوى مـن               وإنعاش االقتصاد، مض  
غيـر  "ونوه إلى أن الحصول على كل هذه الخدمات ضروري للتنمية، واصفا الحصار بأنه              . المساعدات

  ، ومؤكدا ضرورة فتح المعابر والسماح بدخول البضائع"قانوني وغير إنساني وغير مجد
  1/12/2010، ريةوكالة سما اإلخبا

  
   مليار دوالر مقابل طائرات بدون طيار "إسرائيل" علىروسيا عرضت : "ويكيليكس" .65

 مبلغ مليار دوالر مقابل الحصول      "إسرائيل"إلى أن روسيا عرضت على      " ويكيليكس"أشارت إحدى وثائق    
ئيل إلغاء صفقة   المتطورة، كما عرضت على إسرا    ) الزنّانة(على تكنولوجيا خاصة بالطائرات بدون طيار       

  ". 300 –أس "مع إيران بموجبها تزود األخيرة بمنظومة الصواريخ الدفاعية من طراز 
جاء ذلك في برقية بعثت بها ممثلة نائبة وزيرة الدفاع األمريكية، إيلين تاوتشر، التي اجتمعت في تشرين                 

ـ        2009نوفمبر من العام    / الثاني سياسية فـي وزارة األمـن       مع عاموس غلعاد رئيس الدائرة األمنية ال
  . اإلسرائيلية

بحسب اإلسـرائيليين فـإن موقـف       "الفرنسية أنه   " لو موند "كما يتضح من مذكرة نشرتها أيضا صحيفة        
نوفمبر / جاء ذلك في مذكرة يعود تاريخها إلى تشرين الثاني        ". روسيا من الشأن اإليراني ال يزال غامضا      
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تراجعه عن صفقة تزويد إيران بمنظومة صواريخ دفاعيـة  ، أي قبل عام من إعالن الكرملين عن  2009
  ". 300أس "جوية من طراز 

، أن إسرائيل قلقة جدا حيال ضرورة       2009ديسمبر  / وكتب في إحدى الوثائق المؤرخة في كانون األول       
  . العمل بكل جهد لربط روسيا بالجهود الدبلوماسية الغربية تجاه إيران

، بعثت تاوتشر ببرقية إلى وزيرة الخارجية األمريكية جـاء          2009سمبر  دي/ وفي األول من كانون األول    
عاموس غلعاد أبلغها أن موسكو طلبت من إسرائيل تزويدها بطائرات بدون طيـار متطـورة،               "فيها إن   

  ".  مع طهران300مقابل إلغاء صفقة صواريخ أس 
ائرات بدون طيار، وأنها على     وبحسب غلعاد فإن روسيا تدرك أنها تأخرت تكنولوجيا في مجال تطوير ط           

  . استعداد لدفع مليار دوالر إلسرائيل مقابل التكنولوجيا اإلسرائيلية
إسرائيل لن تزود روسيا بالتكنولوجيا المتقدمة، وذلك ألنهـا         "ونقلت تاوتشر عن غلعاد قوله في حينه إن         

  ".ستصل من هناك بسرعة إلى الصين
1/12/2010، 48موقع عرب  

  
  سيةوجهت ضربة قاسية لمصداقية العملية السيا" يلإسرائ: "كي مون .66

األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون،       ، أن   )وكاالت(نقالً عن   ،  1/12/2010،   الخليج، الشارقة  ذكرت
قوضـت المفاوضـات    "حـين   " ضربة قاسية لمصداقية العملية السياسية    "وجهت  " إسرائيل"أكد أمس، أن    

علـى التحلّـي    " اإلسـرائيليين "، وحث الفلسطينيين و   "ت لبناء المستوطنات  المباشرة بإنهائها الوقف المؤق   
وقال . تجميد االستيطان   " إسرائيل"، مشدداً على أن على      "سالم"من أجل التوصل إلى اتفاق      " الشجاعة"ب

 لقرار تقسيم فلسطين إن القليل من الفلسطينيين متفائلون بتحقيق أي           63بان في رسالة بمناسبة الذكرى ال       
للحالة علـى أرض    "إنجاز حاسم خالل العام المقبل أو على اإلطالق، معرباً عن تفهمه لهذا اليأس نظراً               

  " .الواقع
بان كي مـون    ، أن    خولة نزال   نقالً عن مراسلتها   نيويورك، من   1/12/2010القبس، الكويت،   وأضافت  

ضي، وبصفة خاصة فـي القـدس        في مختلف األرا   االستيطاندعا الجانب اإلسرائيلي إلى التقيد بتجميد       
الشرقية، وأيضا الجانب الفلسطيني بالعمل على مكافحة ما أسماه االرهاب والحد من التحريض على هذه               

  .األعمال
  

   تجميد االستيطانرفض غولدستون إذا تقرير  في دعمهد نتنياهو بعدم تهد  ألمانيا":ليكسيويك" .67
 أنه قبل أسبوعين مـن قـرار المجلـس الـوزاري       "ويكيليكس"كشفت مذكرة نشرت في     : القدس المحتلة 

االستيطاني الجزئي في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربيـة، فـي             اإلسرائيلي تجميد البناء    
، اقترح مستشار األمن القـومي األلمـاني علـى كبـار            2009  نوفمبر من العام الماضي     / تشرين الثاني 

اإلسرائيلية، بنيامين نتانيـاهو، بوقـف مـساعدة         يد رئيس الحكومة    المسؤولين في اإلدارة األمريكية تهد    
األخيرة على تجميد البناء، بيـد أن         في قضية تقرير غولدستون في مجلس األمن إذا لم توافق            "إسرائيل"

   .اإلدارة األمريكية رفضت ذلك
ين أهم أصدقاء إسرائيل في     وكشفت المذكرة أنه بالرغم من أن المستشارة األلمانية، أنجيال ميركل، من ب              

نتانياهو، وذلك في لقاء جرى فـي       " تهديد"مستشارها األكبر اقترح على اإلدارة األمريكية        العالم، إال أن    
 في برلين، شارك فيه المستـشار لألمـن القـومي األلمـاني             2009نوفمبر   / العاشر من تشرين الثاني   

   .ة لشؤون أوروبا، والسفير األمريكي فيليب مورفياألمريكي كريستوف هويسغن، ونائب وزيرة الخارجية 
في هذا السياق إلى أن العالقات بين نتانياهو وميركل في تلك الفترة كانت متوترة على               " هآرتس"ولفتت     

وكان نتانياهو قد ألغى قبل شهرين من ذلك الوقت زيارة مقررة لـه إلـى               . في المستوطنات  خلفية البناء   
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هويسغن وبين نظيره اإلسرائيلي عوزي أراد، حيث طلب األخيـر عـدم             واجهة بين   ألمانيا على خلفية م   
   .زيارة نتانياهو في حال عدم االستجابة للطلب طرح قضية االستيطان في اللقاء، وهدد بإلغاء 

وبحسب المذكرة فإن المستشار لألمن القومي األلماني قال لألمريكيين إن ألمانيا تعتقد أنه يجـب علـى                    
في الوقت الذي يتـسلم     "وقال إنه   . أكثر لجلب السلطة الفلسطينية إلى طاولة المفاوضات       نياهو أن يعمل    نتا

   ".القدس الشرقية لبيوتهم فسيكون أي تقدم من قبل عباس بمثابة انتحار فيه الفلسطينيون أوامر هدم في 
هدد الواليات المتحدة إسرائيل،    وأضافت المذكرة أن المسؤول األلماني عرض موقفا حادا، واقتراح أن ت             

ضغوطا على نتانياهو من خالل ربط المساعدات األمريكية إلسرائيل ووقف تقرير غولدسـتون              وتمارس  
   .بالتزام إسرائيل بتجميد البناء االستيطاني في مجلس األمن 

أن هـذه   وفي حينه رفض الدبلوماسيون األمريكيون االقتراح، وأعربوا من مفاجـأتهم، وكـان ردهـم                 
مجدية، وأنه من المفضل أن يقولوا لإلسرائيليين إن سياسة البناء االستيطاني تـصعب              الشروط لن تكون    

   .في مجلس األمن" الجبهة"  على أصدقائهم الحفاظ على 
1/12/2010، وكالة سما اإلخبارية  

  
  دعم بالده لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة يجدد ميدفيديف  .68

ئيس الروسي دميتري ميدفيديف اليوم اإلثنين دعم بالده لحق الفلـسطينيين فـي إقامـة دولـتهم                 جدد الر 
ان ميدفيديف وجه، أمس، رسالة تهنئة إلـى الـرئيس الفلـسطيني            " روسيا اليوم "وذكرت قناة   . المستقلة  

احتفال محمود عباس تالها المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق األوسط ألكسندر سلطانوف في              
  .        أقيم في معهد العالقات الدولية التابعة لوزارة الخارجية الروسية بمناسبة ذكرى قرار التقسيم 
1/12/2010، الخليج، الشارقة  

  
   بدعم قطر للسلطة الفلسطينيةتشيد وثيقة أميركية ":ويكيليكس" .69

 عن  -شرها في اآلونة األخيرة   ضمن آالف الوثائق الدبلوماسية األميركية التي ن       -كشف موقع ويكيليكس    
رسالة بعث بها السفير األميركي في الدوحة جوزيف ليبارون إلى المسؤولين فـي واشـنطن تتـضمن                 
توصيات حول القضايا الدولية التي يمكن طرحها للمناقشة لدى زيارة لرئيس الوزراء القطـري الـشيخ                

ر لقطـر بـشأن دعمهـا للـسلطة         حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إلى واشنطن، ويوصي بتقديم الـشك            
  .الفلسطينية، وسعيها لتحقيق المصالحة بين حركتي المقاومة اإلسالمية حماس والتحرير الوطني فتح

  :ومن أهم المسائل التي أوصى بها السفير ليبارون
 تقديم الشكر لقطر لما تقدمه من دعم للسلطة الفلسطينية، والثناء على ذلك باعتباره مؤشرا على ما وصفه                

بالصداقة وااللتزام بالشراكة مع الواليات المتحدة بشأن تسوية الخالف بين حركتي حماس وفتح، علـى               
  .غرار الشراكة بين الدوحة وواشنطن بشأن الصراع الدائر في إقليم دارفور غرب السودان

ن أنـه   وقال السفير إن الشيخ حمد بن جاسم أبلغ الوزير المساعد لشؤون الشرق األدنى جيفـري فيلتمـا                
سيأتي إلى واشنطن بالتزام مالي لتمويل السلطة الفلسطينية، وهذا مؤشر في غاية األهميـة مـن قطـر                  

وسيكون على استعداد لمناقشة وجهة نظر قطر تجاه حماس مـع وزيـرة الخارجيـة               . للواليات المتحدة 
  .هيالري كلينتون وآخرين

األخرى التي قد تتخذها قطر لدعم السلطة        أن الشيخ بن جاسم سيعرض الخطوات        -يقول السفير –ونعتقد  
  .الفلسطينية، خاصة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يحظى بدعم قادة قطر في استمراريته بالقيادة

فنظـرا  "وتوقع السفير أن يأتي الشيخ حمد بن جاسم بأفكار جديدة لتحقيق تسوية بين فتح وحماس، وقال                 
  ".ة، سيشير الشيخ دون أدنى شك للدور الذي يمكن لقطر أن تلعبهلتاريخ قطر في القيام بجهود الوساط
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قد يعد دليال على استعداد     "وتضيف الوثيقة أن إعادة العمل الطبيعي لمكتب التجارة اإلسرائيلي في الدوحة            
قطر للمساعدة في تحقيق األهداف األميركية، ولكن ال نتوقع من القطريين اتخاذ مثل هذه الخطـوة فـي                  

  ".مؤشر جاد من قبل اإلسرائيليين، مثل تخفيف القيود على وصول الجهود اإلنسانية إلى غزةغياب أي 
واستبعد ليبارون قيام قطر بقطع عالقاتها مع حماس من منطلق أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفـة آل                   

ع عن ذلك   ثاني كان قد وعد بدعم أي طرف فلسطيني يفوز في انتخابات ديمقراطية، وبالتالي فإن التراج              
  .سيكون أمرا معيبا

ودعا السفير المسؤولين في واشنطن إلى مطالبة قطر بالتعاون عن كثب مع األميركيين بشأن ما يـسمى                 
  .اإلرهاب وتفعيل السياسات والبرامج التي تحد من تدفق األموال لحماس وحركة طالبان

لي الذي تتلقاه حماس من الجمعيات      وتشير الرسالة إلى ضرورة تعبير واشنطن عن قلقها بشأن الدعم الما          
الخيرية في قطر، وعن المخاوف األميركية من الدعم المعنوي الذي تحظى به الحركة من الشيخ يوسف                

  .القرضاوي
وأوصى السفير بالترحيب بتعاون قطر مع صندوق النقد الدولي للقيام بتغييـرات وإجـراءات قانونيـة                

  .لتعطيل تمويل من وصفهم باإلرهابيين
1/12/2010، قع الجزيرة نت، الدوحةمو  

  
  بحسب دبلوماسيين أميركيين " بكل بساطة"سرائيلإ" يكره"ردوغان أ": ويكيليكس" .70

نقلت البرقيات التي كشف عنها موقع ويكيليكس عن دبلوماسيين اميـركيين فـي             .): ب. ف. أ (– نقرةأ
وذلك تعليقا على   " يل بكل بساطة  يكره اسرائ "انقرة قولهم ان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان          

  .2008/2009رد فعله العنيف على الهجوم االسرائيلي الدامي على قطاع غزة في 
مشيرين الى انهم يؤيدون نظريـة الـسفير        " اردوغان يكره اسرائيل بكل بساطة    "وقال الدبلوماسيون ان    

التركية العنيفة ضد اسـرائيل     االسرائيلي في انقرة غابي ليفي الذي اعتبر ان تصريحات رئيس الحكومة            
  ".من منطلق عاطفي، النه اسالمي"نابعة قبل كل شيء 

من وجهة نظر الـدين،     "وقال السفير االسرائيلي للدبلوماسيين االميركيين المعتمدين في العاصمة التركية          
  .في بالده" هو يكرهنا واالحتقار الذي يكنه ينتشر

وتركيا الى شخصية رئـيس الـوزراء التركـي، الناشـط           " لاسرائي"ونسب السفير تدهور العالقات بين      
  .2003محافظة منذ -االسالمي السابق الذي يترأس حكومة اسالمية

-في تدهور العالقات االسـرائيلية    " عامال"يشكل  " السرائيل"اردوغان  " كره"وتعتبر الواليات المتحدة ان     
 جاءت قبـل الهجـوم الـذي شـنه          2009اكتوبر  /وهذه البرقيات التي كتبت في تشرين االول      . التركية

كوماندوس اسرائيلي على اسطول انساني كان متوجها الى غزة في محاولة لكسر الحصار االسـرائيلي               
  .2010مايو / ايار31وقتل خالله تسعة ناشطين اتراك في 

30/11/2010السبيل، عمان،   
 

  سرائيليين مسؤولين اإل تعديل القوانين التي تسمح باعتقال اليعارضون نواب بريطانيين 110 .71
وصل عدد النواب البريطانيين الذين أبدوا استعداداً لمعارضـة الخطـط الحكوميـة              :هيام حسان  - لندن

بتعديل القوانين التي تسمح بالقاء القبض على المسؤولين االسرائيليين وغيرهم ممـن يـشتبه بارتكـابهم           
  . نواب ونائبات حتى يوم أمس الثالثاء110جرائم حرب الى 

ووقع هؤالء النواب على تعهد بصيغة مقترح تقدم به النائـب العمـالي المعـروف بمواقفـه الداعمـة                   
  .108الماضي ويحمل الرقم ) مايو(للفلسطينيين جيرمي كوربن في أيار 



  

  

 
 

  

            35 ص                                     1982:         العدد       1/12/2010 األربعاء :التاريخ

وقالت سارة كولبرون مديرة مشروع الحمالت في حملة التضامن مع فلسطين ان عـدد النـواب الـذين                  
   يعد نجاحاً كبيراً لجهود الضغط والتأثير التي يتوالها العديد مـن المؤسـسات              108وقعوا على المقترح    

  
الداعمة للحقوق الفلسطينية في بريطانيا، خاصةً أن هذا العدد ال يشتمل على النواب المحظـور علـيهم                 

  .التوقيع أو المبادرة بمثل هذه المقترحات
1/12/2010، القدس العربي، لندن  

  
  إلنشاء ترامواي في القدس  من مشروعتنسحبفرنسية  ال"فيوليا"مجموعة  .72

الفرنسية من مشروع إلنشاء ترامواي في مدينة       » فيوليا« انسحبت مجموعة    ):أ ف ب  ( –القدس المحتلة   
لكن الناطق باسم المجموعة يوني اسحق، قال ان القرار نـاجم عـن          . »مثير للجدل «القدس، وصف بأنه    

  .»اعتبارات مالية ال سياسية«
ان فيوليا اسرائيل، الفرع المحلي للشركة الفرنسية، وافقت الشهر الماضي على بيع حـصتها              «: افوَأض

  .» في المئة في التحالف المكلف بناء خط حديد القدس لشركة ايغيد اإلسرائيلية للنقل البري5البالغة 
فيوليـا باعـت    « أن   أكدت فيهـا  » دان«ونفى معلومات أوردتها شركة النقل اإلسرائيلية العامة المنافسة         

حصتها بسبب ضغوط سياسية ألن خط الترامواي سيمتد الى القدس الشرقية العربية المحتلة وسيربط بين               
  .»األحياء االستيطانية في وسط المدينة

مثل كل شركة، تحدد مجموعة فيوليا اسرائيل نشاطاتها على اساس اعتبـارات ماليـة              «وأكد الناطق ان    
تلقت المجموعة فعالً تهديدات بالمقاطعة     «: وأضاف. »االعتبارات يتخذ القرار  وبموجب هذه   . واقتصادية

  .»لكن نشاطها تطور سنة بعد سنة. في السنوات األخيرة بسبب نشاطاتها في اسرائيل
اتهمتها فيها بمخالفة اتفاق كان يقضي بأن تتخلى المجموعـة        » فيوليا«تقدمت بشكوى ضد    » دان«وكانت  

  .ها في مشروع التراموايالفرنسية لها عن حصص
مجموعة فيوليا قررت على ما يبدو االنسحاب بعد تهديدات بالمقاطعة اطلقتها مجموعـات             «وأفادت بأن   

  .»هذا ما قالته لنا مجموعة فيوليا«الى أن » دان«وأشار الناطق باسم . »مؤيدة للفلسطينيين في الخارج
  1/12/2010، الحياة، لندن

  
  غزةتذهب ل  السلطة بالمائة من ميزانية58، دم اللجوء للمقاومة المسلحةصلحتنا الوطنية عم: عباس .73

في هذه الظروف القاسية التي تحيط بالقضية الفلسطينية وبالشعب الفلسطيني فـي            : حاوره صالح عوض  
الوطن والشتات، وفي ظل تعثر عملية التسوية واستمرار حصار غزة وعـدم وفـاء االدارة األمريكيـة                 

سطينيين والعرب، وفي ظل االنقسام السياسي الفلسطيني بين حماس والسلطة، وفـي ظـل              بتعهداتها للفل 
  الفلـسطيني    الـرئيس    مع   شامال   حوارا   الشروق   تفتح   المقدسات،   وتهويد   االستيطان   في   التصعيد االسرائيلي

  الملـف    محـاور    على   الضوء   لتسليط   واالتهامات   االجتهادات   حولها   تكثر   ساخنة   ملفات   في   عباس   محمود 
  .. الفلسطيني 

آفاق العملية السياسية في ظل التعنت اإلسرائيلي ومحاولة إسرائيل انتزاع مواقف فلسطينية إستراتيجية             = 
ما هي  .. كاالعتراف بيهودية الدولة وما يستتبع ذلك من استحقاقات جوهرية قبل الدخول في المفاوضات            

  .ود الموقف الفلسطيني في ذلك؟حد
هذا األمر رفضناه رفضا مطلقا منذ أن بدأ الحديث عنه من قبل قيادات إسرائيلية قبل عام ونصف أو                  == 

عامين، وقد أوضحت لكل مسؤول التقيت به، وكذلك في لقاءات تمت مع قيادات الجاليات اليهودية فـي                 
كبير اإليباك والجالية اليهودية في فرنسا، بـأن اعترافـا          الواليات المتحدة ومنها المنظمة وذات النفوذ ال      
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متبادال قد حدث ما بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للـشعب الفلـسطيني                
  .1993بموجب اتفاق أوسلو عام 

الـصهيونية  نحن ندرك جيدا النوايا الخبيثة خلف هذاالمطلب منا كفلسطينيين بالتحديد، فهو يثبت الرواية              
بشأن طبيعة البالد، ويحرم نحو مليون ونصف من العرب الفلسطينيين؛ مسيحيين ومسلمين، من حقوقهم              
كمواطنين في دولة إسرائيل، وسيعرضهم إلى المزيد من القرارات واإلجراءات العنـصرية اإلسـرائيلية      

  .بشأن الوالء للدولة
 ترفع راية الحرية والديمقراطية والمساواة ما       ونحن نستغرب بصراحة مواقف بعض الدول الغربية التي       

بين مواطنيها وتفصل ما بين الدين والدولة، بأنها لم تعلن معارضتها للمطلب اإلسرائيلي بالقوة والحـزم                
  .المطلوبين

لقد تم الترويج للموقف األمريكي السيما في مرحلة الرئيس األمريكي الحالي على اعتبار أنه يمتلـك                = 
حل سياسي للقضية الفلسطينية، وبعد ما يقارب العامين من والية الرئيس الحالي ال يبـدو               رؤية وعزما ل  

في األفق أي أمل لموقف أمريكي ضاغط على إسرائيل السيما بعد نجاح الجمهوريين فـي االنتخابـات                 
غيـر  ما هو تقييمكم للمراهنة العربية على الموقف األمريكي؟ وهل يمكن حـدوث ت            .. البرلمانية األخيرة 

  .على الموقف العربي والفلسطيني في حال لم تتقدم اإلدارة األمريكية بخطوات حاسمة؟
نعم تفاءلنا ككثير من غيرنا بانتخاب باراك أوباما، رئيسا للواليات المتحدة األمريكيـة حيـث كـان                 == 

طلعته ضـمن أمـور     وكنت قد التقيت به في رام اهللا قبل االنتخابات، وأ         " التغيير"عنوان حملته االنتخابية    
أخرى على مبادرة السالم العربية، وقد أعلن في ذلك اللقاء بأنه سيعتبر حل القضية الفلسطينية من أولى                 

  .أولوياته في حال انتخابه، كما أبدى استغرابه لعدم تجاوب إسرائيل مع مبادرة السالم العربية
 بالتجميد الكامل لالستيطان اإلسـرائيلي      وتفاءلنا جميعا بخطابه التاريخي في جامعة القاهرة، حيث طالب        

في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وعين السناتور جورج ميتشل مبعوثا خاصا له               
  .لعملية السالم في وقت مبكر من واليته

نيـو   يو 1وتضمنت وثيقة استراتيجية األمن القومي األمريكي التي قدمها الرئيس أوباما للكونغرس يـوم            
، نصا جاء فيه أن الواليات المتحدة تسعى إلى حل الدولتين اللتين تقومان جنبـا إلـى                 2010) حزيران(

جنب وتعيشان في سالم وأمن، وإن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون مستقلة، وقادرة على الحياة، وتقـوم                 
  .1967على أراض متصلة تنهي حالة االحتالل الذي بدأ عام 

سة رفضا من قبل حكومة إسرائيل برئاسة نتنياهو، وحصلت أزمات دبلوماسية ما بـين              واجهت هذه السيا  
الدولتين في أكثر من مناسبة، وتحرك اللوبي القوي المؤيد إلسرائيل في الواليات المتحدة مطالبـا اإلدارة     

ريين األمريكية بعدم الضغط على إسرائيل وكذلك تم تجنيد عدد كبير من أعضاء الكونغرس من الجمهـو               
  .والديمقراطيين لهذا الهدف

الموضوع ليس مراهنة على الموقف األمريكي وكأنه الخيار الوحيد فلسطينيا وعربيا، ولكن هذا ال يعني               
أن نتجاهل مركزية الدور األمريكي، وأهمية أن نعمل جميعا داخل الواليات المتحـدة للتـأثير سياسـيا                 

الدول اإلسالمية على خطـة موحـدة للعمـل فـي الـساحة          وإعالميا، فلو توافقت الدول العربية ومعها       
  .األمريكية وأظهرت حجم مصالح الواليات المتحدة مع هذا العالم الواسع لتغيرت أمور كثيرة

مع ذلك أقول من موقع المطلع على التحوالت التي تجري داخل الواليات المتحدة، بأن التأييـد لموقفنـا                  
سة اإلسرائيلية المتطرفة والعنصرية يتسع، وقد وصل إلـى درجـة أن            الفلسطيني يتزايد، وإن النقد للسيا    

قادة عسكريين أمريكيين أصبحوا يربطون ما بين الخطر على حياة جنودهم فـي المنطقـة واسـتمرار                 
  .االنحياز إلسرائيل

ة، لقد كان خياركم االستراتيجي المفاوضات ثم المفاوضات، ولقد استبعدتم أو ألغيتم المقاومة المـسلح             = 
هل تكتشفون اآلن أن إصراركم في      .وفي تصريحاتكم األخيرة كالم واضح يشير إلى عقم العملية السياسية         
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السنوات األخيرة على العمل السياسي فقط، قد أعطى إسرائيل وقتا إضافيا في تكريس وقائع سياسية على                
  حلة المفاوضات؟األرض، كما أنه أسهم في إرباك الوضع الفلسطيني؟ هل حان الوقت لتقييم مر

وإقامـة دولتنـا الفلـسطينية المـستقلة        1967هدفنا االستراتيجي هو إنهاء االحتالل الذي وقع عـام        == 
وعاصمتها القدس الشرقية، وقد مارسنا الكفاح المسلح في ظل أصعب ظروف واجهتها أي حركة تحرر               

ديـدة أخـرى تـرفض      وطني، حيث كانت إسرائيل مدعومة من الواليات المتحدة األمريكيـة ودول ع           
االعتراف بمجرد وجود الشعب الفلسطيني، وتعتبر منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابيـة، وكانـت    
عملية االستيطان وتهويد القدس متواصلة، فنضالنا أدى إلى االعتراف بنا وبدء المفاوضات مع الحكومة              

 نتاج نضال طويل لشعبنا وانتفاضـته،        إلى توقيع اتفاق أوسلو، وهو     1993اإلسرائيلية حيث توصلنا عام     
انتفاضة أطفال الحجارة، ولدعم وتأييد األشقاء واألصدقاء في العالم، هذا العالم الذي لم يكن تأييده لشعار                

  .إزالة إسرائيل، بل لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة إلى جانب إسرائيل
التي يجب إدراك أهميتها، أولها االعتراف العالمي غيـر         نتجت عن اتفاق أوسلو مجموعة من اإليجابيات        

المسبوق بحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، وعدم شرعية االستيطان بأشكاله كافة، وإن القـدس               
الشرقية أرض محتلة، وقد عاد إلى أرض الوطن عشرات آالف الفلسطينيين، ونشأت سلطة وطنية تتولى               

  .الزراعة وغيرها، وصدر ألول مرة جواز سفر فلسطينيمسؤوليات الصحة والتعليم و
عارضت القوى المتطرقة في إسرائيل هذا االتفاق بمختلف الوسائل، التي وصلت إلـى درجـة اغتيـال                 
رئيس الوزراء إسحاق رابين، وإعاقة تنفيذ االتفاقيات معنا، والقيام بأعمال استفزازية، وكانت هذه القوى              

توسيع دائرة التأييد لها في المجتمع اإلسرائيلي، وأهم ما كان يـسعدها فـي              تستغل أي خطأ من جانبنا ل     
دعايتها موضوع العمليات العسكرية من قبل الفلسطنيين التي كان استهدافها للمدنيين اإلسرائليين محـط              

  .إدانة عالمية، وخاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر
حة، واعتماد أساليب وأشكال أخرى عديـدة مـن المقاومـة           مصلحتنا الوطنية عدم اللجوء للمقاومة المسل     

لالحتالل ولالستيطان، كالمقاومة الشعبية، ومقاطعة إنتاج المستوطنات، وإدانة الممارسـات اإلسـرائيلية            
على المستوى الدولي، سواء منظمات األمم المتحدة، أم الدول نفسها، وكذلك توسـيع حركـة التـضامن                 

ا العشرات من األجانب وبينهم إسـرائيليون مـن معـسكر الـسالم فـي               الدولي، حيث يشارك أسبوعي   
  .المظاهرات ضد جدار الفصل العنصري وضد االستيطان

ما قامت وتقوم به إسرائيل من فرض حقائق على األرض ال شرعية له، ولن تعترف به، وهو مخـالف                   
أن االستيطان غير شرعي، ولـذلك      لكل المبادرات الدولية وحتى لالتفاقيات معنا، والعالم كله اآلن يعلن           

  .هناك تفهم دولي غير مسبوق لموقفنا بعدم العودة إلى المفاوضات ما لم يتوقف االستيطان بشكل كامل
إن ما أنجزناه من اعتراف دولي بحقوقنا ودعم سياسي لمواقفنا، لن نضيعه بسياسات ومزاودات وبقفزات               

  .في الهواء
فمـا  . ستتخذون مواقف حاسمة من جملة العملية السياسية والتفاوضية       تنسب إليكم وسائل اإلعالم أنكم      = 

هي الخطوات التي يمكن أن تكون بعد مضي الوقت المعطى لألمريكيين؟ وهل يكون ذلك ضمن برنامج                
  . أم ردة فعل؟

سنتخذ موقفنا بالتشاور والتنسيق مع األشقاء العرب، ومع أوسع دائرة ممكنة على الـصعيد الـدولي                == 
ز أن إسرائيل هي العقبة في وجه السالم، فالواليات المتحدة لم تستطع أن تضغط عليهـا للحـصول                  لنبر

على ما يطالب به األمريكيون أنفسهم، وهو أنهم ال يعترفون بضم القدس، ويعتبرون االسـتيطان غيـر                 
  .شرعي، ويطالبون بحل الدولتين

رسميا بالدولة الفلسطينية وحـدودها، وهـي       ستكون خطواتنا األولى هي مطالبة األمريكيين باالعتراف        
  .1967حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية التي احتلت عام 
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فإذا لم نحصل على هذا االعتراف، والذي سيكون على األمريكيين تبريره، سنتوجه إلى مجلس األمـن،                
  .وإن تعذر فإلى الجمعية العامة لألمم المتحدة

ل عدم صمود شعبنا، بالحفاظ على األمن والتنمية االقتصادية لكي يبقى شعبنا على             إنما خالل ذلك سنواص   
  .أرض بال شعب: أرضه، بهدف إفشال أساس المشروع الصهيوني

مع تصاعد الحديث عن فشل مشروع أوسلو، وأن إسرائيل تخترقه اختراقا جوهريا وإنها بحكم الواقع               = 
لفلسطينيين عن تأدية التزاماتهم بموجب االتفاقية أمنيـا وسياسـيا   إال أن أحدا لم يتكلم عن توقف ا .. تليغه

فهل الزال التنسيق األمني الفلسطيني اإلسرائيلي يمتلك من الوجاهة ما يكفـي السـتمراره؟              .. واقتصاديا
وهل من مبرر لبقاء السلطة بما هي عليه اآلن في مناطق الضفة الغربية وما انتهت إسرائيل إليـه مـن                    

  ليات النهب والتهويد لألرض والمقدسات؟استمرار عم
إذا كانت القوى المتطرفة في إسرائيل قد عارضت االتفاق منذ البداية واعتبرته أكبر خطر، وسـعت                == 

إلى إفراغه من مضمونه وإلى إلغائه، أليست دالمصلحة الفلسطينية التمسك به؟ وأن نظهر للعالم بمن فيه                
ترم االتفاقيات، وإنها المسؤولة عن استمرار وتفاقم الوضـع فـي           أخلص األصدقاء إلسرائيل أنها ال تح     

  .المنطقة
نحرص كل يوم أن نثبت التزامنا بما تعهدنا به ألنه مصلحة فلسطينية، بما في ذلـك موضـوع األمـن،       
وقضية التنسيق األمن التي يروج لها البعض وكأنها خدمة من جانبنا إلسـرائيل تهمـة مـردودة علـى           

في أن يقرأ هؤالء تقارير الجهات األمريكية واألوربية التي تساعدنا في المجال األمنـي،              أصحابها، إذ يك  
والذين يتهمون إسرائيل بأنها تقوض جهد أجهزة األمن الفلسطينية الستتباب النظام، ألن إسرائيل تريد أن               

عـدون للقيـام    تستمر حرية دخول أجهزة أمنها إلى المدن والقرى الفلسطينية بذريعة اعتقال أشـخاص ي             
  .بعمليات ضدها، وكثير ما يتم اغتيال مواطنين فلسطينيين في بيوتهم من قبل هذه األجهزة

نحن نعلم جيدا أن ما يمكن أن يخرج إسرائيل من عزلتها ومن الضغط الدولي عليها هو عملية عسكرية                  
لنشرات والصحف وليـصبح    فلسطينية يقتل ويجرح فيها إسرائيليون، لتقوم الدنيا، وليحتل الخبر عناوين ا          

  .كل شيء مؤجال، فاألمن أوال، وتصبح إسرائيل على حق
أما بشأن بقاء السلطة، فمرة أخرى أقول إن ما يحكم أي قرار من قراراتنا هو المصلحة الوطنية العليـا                   

  . للشعب، واستذكار الماضي والتعلم من التجارب، ونحن اآلن لسنا في وارد البحث في هذا الموضوع
. ، الكيان السياسي المهم لجهة السلطة ومؤسساتها      )ف. ت. م(بدو أن هناك تفريطا كبيرا في مؤسسة        ي= 

، وعقيدتها السياسية االشتباك المستمر على كل جبهات العمل نحو أهـداف            )ف. ت. م(ويبدو أن منظمة    
العودة إلى إعـادة    فهل يكون فشل العملية السياسية نقطة انعطاف نحو         . تراكم لصالح القضية الفلسطينية   

  ؟ وما هي الخطوات إلى ذلك؟)ف.ت.م(االعتبار إلى 
لم يجر أي تفريط بمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، فهي فعليا الكيانية السياسية وهي مرجعيـة               == 

السلطة الوطنية الفلسطينية، ومؤسساتها ودوائرها لم تمس، بدءا من المجلـس الـوطني إلـى المجلـس                 
ئر والصندوق القومي الفلسطيني، وتشارك الفصائل والمنظمات المنضوية تاريخيا تحـت        المركزي والدوا 

  .لواء المنظمة في كل مؤسساتها
ومن خالل هذه المؤسسات اتخذت وتتخذ القرارات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والمفاوضـات             

  .لسطينية متواصلتتولى مسؤوليتها المنظمة، وأعتقد أن التراكم لصالح القضية الف
هذا ال يعني أن مؤسسات المنظمة ليست بحاجة إلى تطوير، فهناك قوى سياسية فلسطينية ظهرت علـى                 
الساحة ولها ثقلها مثل حركتي حماس والجهاد اإلسالمي، نريدها أن تكون داخل المنظمـة ومؤسـساتها،              

  .ت والتزامات مؤسساتهادون أن يعني ذلك االنقالب على اإلرث النضالي للمنظمة أو على قرارا
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تنقل القناة العاشرة اإلسرائيلية، كما بعض الجهات المحايدة عن تفشي ظاهرة الفساد المـالي واإلداري               = 
وكما تعلمون سيادة الرئيس فـإن هـذا مـضر بالقـضية            .. في مفاصل السلطة وفي مواقع متقدمة منها      

  .؟! من جديد في األساليب لمواجهة ما يشاعالفلسطينية وبقدرات الشعب الفلسطيني وروحه المعنوية، هل
تهمتي الفساد واإلرهاب معا روجت لها أجهزة اإلعالم اإلسرائيلي، كما يذكر الجميع، ضـد الـرئيس                = 

  .الراحل ياسر عرفات بهدف نزع الشرعية عن منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية
ماما مع التقارير ذات المصداقية من قبـل البنـك الـدولي          إن ما تبثه القناة العاشرة اإلسرائيلية يتناقض ت       

واالتحاد األوروبي وموازنة السلطة سواء دخلها أو مصروفاتها موجودة على المواقع الكترونية، ويمكن             
ألي كائن أن يطلع عليها، لقد كانت هناك حاالت فساد وقد اعتقل البعض، والزالت هناك مالحقة للبعض                 

رئيسا للسلطة أوليت هذا الموضوع جل اهتمامي، وأعطيـت صـالحيات واسـعة             اآلخر، ومنذ انتخابي    
  .لهيئتين؛ هما مكافحة الفساد، والرقابة اإلدارية والمالية

احتواء المكونات السياسية الفلسطينية في الـوطن والـشتات؟ وهـل      ) ف.ت.م(كيف يمكن لمؤسسات    = 
، هل سيكون للشتات الفلسطيني أهميـة للنهـوض         تجدون سبيال لتمثيل الفعاليات الفلسطينية؟ وبالمناسبة     

؟ وهل هنالك إشارة بإعادة االهتمام بالـشتات الفلـسطيني؟ وال ننـسى حالـة الالجئـين                 )ف.ت.م(بـ
الفلسطينيين في لبنان والعراق، فلقد مر الالجئون في العراق بظروف قاسية وتوزعـوا علـى أميريكـا                 

  الالتينية ولم نر موقفا فلسطينيا ينجدهم؟ 
أبدأ من النقطة األخيرة، إن هناك ظلما كبيرا لنا، وتجن علينا، ففي موضوع الالجئين الفلسطينيين في                == 

العراق طرقنا كل األبواب من أجل مساعدتهم، فتحدثنا إلى األمريكيين منذ األيام األولى الحتالل العراق،               
كنا نسمع أجوبة بأنهم ال يـستطيعون       ومع قيادات عراقية، كانت لنا عالقات معها مثل األخوة األكراد، و          

توفير األمن في المنطقة الخضراء من بغداد، وإنهم أعجز من حماية الفلسطينيين من قبـل مجموعـات                 
  .إجرامية مذهبية

ثم حاولنا تأمين استضافة هؤالء األخوة في دولة عربية وأجرينا اتصاالت مع المنظمات اإلنسانية الدولية               
ي المخيمات التي أقيمت على الحدود العراقية األردنيـة، أو الحـدود العراقيـة              لمساعدة هؤالء األخوة ف   

  .السورية
وساعدنا الذين ذهبوا إلى البرازيل أو التشيلي في أمريكا الالتينية وهي دول هجرة ال دول لجوء، وهناك                 

يس التشيلي خالل   فارق ما بين األمرين، لقد أثرت األمر مع الدولتين ومع الرئيس البرازيلي لوال ومع رئ              
زيارتي للبلدين، وتوفرت مساعدات أفضل ألولئك الذين ذهبوا إلى التشيلي، وسنواصل جهودنا في رعاية              
ومساعدة كل أبناء شعبنا في الوطن والشتات، وهي مهمة ليست سهلة في ظل إمكاناتنا المحدودة، ولكـن                 

يات الفلسطينية في كل مكـان ويوجـد        منظمة التحرير ماضية في تحمل مسؤوليتها حيث يتم تنظيم الجال         
ممثلون عن هذه الجاليات الفلسطينية في كل مكان ويوجد ممثلون عن هذه الجاليـات حـسب أحجامهـا                  
ممثلين في مجلسنا الوطني، وتقوم جالياتنا بدور إعالمي وسياسي مشهود له فـي سـاحات، كالـساحة                 

  .األمريكية أو األوربية
 في لبنان تحديدا، والذي عانوا أكثر من غيرهم طيلة سوات النكبة وقدموا             أما بشأن الالجئين الفلسطينيين   

التضحيات الجسيمة، فقد سعيت منذ انتخابي إلى فتح صفحة جديدة في عالقتنا مـع مختلـف األطـراف                  
اللبنانية، التي ال ننحاز إلى طرف منها، وطمأنتهم بأننا نرفض التوطين مثلهم تماما، وإننـا مـع سـيادة                   

ولكننا نطالـب   .. وضد وجود السالح خارج المخيمات، ونؤيد كل إجراء لضبطه وتنظيمه داخلها          الدولة  
في نفس الوقت بالحقوق اإلنسانية واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين وحقهم في العمل أو امـتالك منـزل                
وقد أثمرت تلك الجهود عن صدور قرارات حسنت إلى حد ما مسألة الحـق فـي العمـل فـي بعـض                      

  .طاعات، ولكنها لم تحل المشكلة كلهاالق
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عدم توفر العمل أدى إلى تزايد الفقر والهجرة إلى المجهول وترك الدراسة، ولذلك بـادرت فـورا إلـى               
إنشاء صندوقين أحدهما للتكافل األسري، حيث تقوم عائلة فلسطينية بمـساعدة عائلـة أو أخـرى مـن                  

لفلسطيني، فلتغطية الرسوم الجامعية للطلبة، وتحسين      فلسطينيي لبنان بمبلغ شهري، أما صندوق الطالب ا       
المستوى التعليمي في المدارس، وقد أمنا تغطية الرسوم الجامعية لهذا العام والتي تجاوزت مليوني دوالر               
أمريكي، وستزيد النفقات عن المليون دوالر األخرى، استطعنا بحمد اهللا، وبمساهمة الخيرين من أبنـاء               

 وتعمل إدارة الصندوق لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في لبنان، على مضاعفة المـوارد             شعبنا من تأمينها،  
المالية لتمكين هؤالء الطلبة من استكمال دراستهم الجامعية، ورعاية الطلبة الجدد، آخذين بعين االعتبـار               

ر في هـذا    وأتمنى أن يساهم كل مقتد    . أن عدد من يدخلون الجامعات سنويا أكثر من ألفي طالب وطالبة          
  . العمل الوطني واإلنساني

يقول البعض بأن الفيتو األمريكي هو من عطل المصالحة الفلسطينية، هل بالفعل مورست الـضغوط               = 
األمريكية وغيرها على السلطة لكي ال تسير في المصالحة؟ لقد تعثرت المصالحة كثيرا وكلمـا أوشـك                 

ها تفاجؤوا بمواقف اسـتفزازية مـن الطـرفين، وإذا          الفلسطينيون والعرب على أن يعدوا الدقائق لتوقيع      
  بالحالة الفلسطينية كما هي عليه اآلن، فعلى من تقع المسؤولين ولم؟

نعم مورست علينا ضغوط أمريكية لعدم التوقيع على ورقة المصالحة التي أعدتها الـشقيقة مـصر،                == 
بت األمريكيين، سنوقع، وقد أرسـلت      وقيل لنا إذا وقعتم سيفرض عليكم الكونغرس حصارا ماليا، وقد أج          

للتوقيع، ووحدتنا الوطنية أهم من أية ضغوطات أو عقوبات، ولذلك وقعنا، فمـن الـذي               " فتح"من يمثل   
رفض التوقيع ومن الذي عطل المصالحة؟ إنها حركة حماس، التي قامت بانقالب في قطـاع غـزة، ال                  

قسام لتقول إنه ال يوجد طرف فلـسطيني موحـد          تخدم نتائجه سوى إسرائيل التي كثيرا ما تذرعت باالن        
  .تفاوضه

جهودنا مستمرة إلنجاح المصالحة، وقد عقدت جوالت حوار مؤخرا في دمشق، وكـان هنـاك تفـاؤل                 
بالفعل، حيث كان موضوع واحد بحاجة التفاق وهو موضوع األمن، ولكننا فوجئنا بطرح أمور ثانويـة،                

بوضوح تام المسؤولية تقع على عاتق من ال يزال يرفض توقيـع            . وبعدم استعداد حقيقي إلنهاء االنقسام    
ورقة المصالحة المصرية، التي تم التوصل إليها بعد حوارات استمرت أكثر من عام، وال نريد أن نفتحها               

  .مجددا ونعود إلى نقطة الصفر
ـ                 اس مـن   نثمن الجهود العربية المخلصة كافة إلنهاء االنقسام، ونتمنى أن تتحـرر قيـادة حركـة حم

  .الضغوطات التي تمارسها عليها أطراف إقليمية معروفة لها أجنداتها الخاصة
هل ستكون األجهزة األمنية التابعة لحركة حماس بغزة ضـمن القـانون الفلـسطيني، بمعنـى هـل                  = 

تستوعبونها في أجهزة السلطة، وإذا كان، فعلى أي معايير؟ وهل سيكون مقبوال وجود ميليشيات مسلحة               
  ارع الفلسطيني، إن كان الجواب ال، فالسؤال أين تذهب هذه الكتائب واأللوية والسرايا؟في الش

المعيار الذي سيطبق هو القانون، فاألجهزة األمنية، هي أجهزة مهنية تخضع للقيادة السياسية، فهنالك              == 
ليشيات المسلحة  سالح شرعي واحد، وسلطة واحدة، وأمن واحد، وقد أنهينا في الضفة الغربية ظاهرة المي             

وال يسمح ألي تنظيم سواء فتح أو غيرها أن يكون له ميليشيا مسلحة، وسنطبق القانون نفسه فـي حـال              
إنهاء االنقسام وعودة الوحدة الوطنية ما بين شطري الوطن، فيهم استيعاب من تنطبـق عليـه شـروط                  

ي الضفة الغربية مع من كانوا سابقا       االنتماء إلى األجهزة األمنية، ويتم استيعاب آخرين تماما كما حدث ف          
أو سوق العمل الخاص، وعليه لن تبقى هذه الكتائـب أو           .. في كتائب شهداء األقصى، في وظائف أخرى      

  .األلوية أو السريا، فقد عانى شعبنا بما فيه الكفاية من فوضى السالح
ب التحاصص والتوزيـع    ما هي ضمانات عدم العودة لالنشقاق الفلسطيني؟ هل تجدون مبررا لفتح با           = 

  على التنظيمات لمواقع ونسب مئوية في المؤسسات؟ وما هو حجم الدور العربي في عملية المصالحة؟
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الضمانة هي في إرساء األمن والنظام وااللتزام بالدستور واعتماد الديمقراطية وصـناديق االقتـراع       == 
وظائف العامة بما فيها األمـن، وإنمـا        لكي يقرر الشعب من يختار لقيادته، والمحاصصة ال تكون في ال          

للكفاءة والمهنية، وأما ما يتعلق بالتنظيمات فيجب أن يضمن نظامنا السياسي لها حـق المـشاركة عبـر          
) ?75(اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل، مائة بالمائة، أو هناك اقتراح من مصر بأن يكـون التمثيـل                  

  .حتى يصل ممثلوهم إلى البرلمان
كم بالسؤال عن المصالحة والدور العربي، فقد سبق وبحث هذا الموضوع مرارا في إطار جامعة               وبعودت

الدول العربية، وقد كلفت جمهورية مصر العربية للقيام بهذا الدور، ووصلت إلى نتيجة التـي ذكرتهـا                 
ر بأن مـا  سابقا، وأعتقد أن مصر بذلت جهودا كبيرة تستحق عليها الشكر من جميع العرب، وأود أن أذك          

  .يحدث في قطاع غزة يؤثر تأثيرا مباشرا في الوضع في مصر
ألم يكن باإلمكان حل األزمة بعيدا عـن        .. لماذا لم تصروا على بقاء المصالحة داخل البيت الفلسطيني        = 

  التعقيدات التي تولدها االجتهادات العربية ومواقفها المسبقة من التركيب السياسي الفلسطيني؟
 ذلك، ولكن األماني شيء والواقع شيء آخر، فالواقع الذي الزال يعيشه الشعب الفلسطيني،              كنا نتمنى == 

ما بين غزة والصفة الغربية، الواقعة تحت االحتالل اإلسرائيلي، ثم اللجوء الفلسطيني المنتشر في عـدة                
جغرافيـا أحيانـا    دول ووجود عدد كبير من التنظيمات والفصائل الفلسطينية، وتوزع قياداتها وتأثيرات ال           

  ..والمال أحيانا أخرى، لم يمكننا لألسف من حل هذه الخالفات داخل البيت الفلسطيني
وأنتم في الجزائر احتضنتم العديد من دورات مجالسنا الوطنية، التي أسهمت القيادة الجزائرية الشقيقة في               

لعربية، وال يمكن الفصل بين ما      حل الخالفات التي كانت تقوم بين التنظيمات، فنحن جزء من هذه األمة ا            
هو داخلي، وما هو خارجي، وكنا والزلنا ندعو اهللا بأن تكون الجهود العربية موحدة في دعـم قـضيتنا                   
ومن بينها المصالحة، وعدم زجنا في الخالفات العربية العربية، أو استعمال القضية الفلسطينية كـشعار               

  .من أجل مآرب أخرى
ني وقعت غزة تحت الحصار والحرب، أال ترى سيادة الـرئيس أن هنالـك              في ظل التصارع الفلسطي   = 

جهودا ضرورية كان البد من اتخاذها إلنقاذ غزة وشعبنا المحاصر منذ عدة سنوات، وكذا مدها بمقومات                
  . الحياة والصمود

لطة نقدم ألهلنا في قطاع غزة أقصى ما نستطيع من دعم، فثمانية وخمسون بالمائة من موازنة الـس                == 
تذهب إلى غزة، ويتقاضى سبعة وسبعون ألف شخص رواتبهم من السلطة شهريا، كما تدفع السلطة ثمن                

  .الوقود لمحطة الكهرباء والماء، واألدوية للمستشفيات وغير ذلك مما نعتبره واجبا علنيا
  .ونعمل ونطالب في كل المحافل بضرورة إنهاء الحصار الظالم على شعبنا في القطاع

ئيل هي قوة االحتالل، واحتاللها الزال قائما للضفة الغربية ولقطـاع غـزة، والـذي سـميتموه      إن إسرا 
التصارع الفلسطيني، هو في حقة األمر االنقالب العسكري الذي قامت به حركة حماس ضـد الـسلطة،                 
ا ورفعت خالله شعارات، ومزايدات، ورفضت أن تستجيب لنداءاتنا بعدم إطالق الصواريخ التي سـميناه            

  .عبثية، في حين تمنع اليوم إطالق الصواريخ وتسمي من يطلقها بأنه عدو اهللا وللوطن
لم تساعدنا مواقف قيادة حركة حماس للعمل دوليا وإقليميا إلحراج إسـرائيل والـضغط عليهـا إلنهـاء              

هـة  الحصار إذ أمكن أو تخفيفه، وكنا والزلنا نقول لهم سارعوا للمصالحة لنكون صفا واحدا فـي مواج                
  . التحديات ومواجهة المخاطر، ومواجهة الحصار، فاألنفاق لن تخلق اقتصادا

وهل أنتم راضون عنها؟ كمـا      . نريد تقييما لعالقات منظمة التحرير مع دول الطوق، والدول العربية         = 
ى يرى البعض أنكم تنشغلون بعالقاتكم مع األمريكان على حساب عالقتكم العربية واإلسالمية، والدليل عل             

ذلك خسارتكم إليران، والتي كانت حليفة لمنظمة التحرير، وبرود عالقتكم مع سوريا وغيرها من الدول               
  هل من قول في هذا المجال يزيح الضباب؟.. العربية
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نحن حريصون على إقامة أفضل العالقات مع الدول العربية كافة، ونسعى إلى التنسيق مع األشـقاء                == 
اك أمورا مصيرية مشتركة، فال زال االحـتالل اإلسـرائيلي مـستمرا            في دول الطوق، خاصة وأن هن     

للجوالن السوري، وألجزاء في لبنان، كما أن دول الطوق معنية بحل عدد من قـضايا الحـل النهـائي                   
ونقدر ألشقائنا دعمهم المتواصل، وأخص بهذه المناسبة الجزائر الشقيقة واألخ الرئيس           . كالالجئين والمياه 

وتفليقة الذي ال يبخل علينا بنصائحه، والحريص كل الحرص على وفاء الجزائر بالتزاماتها             عبد العزيز ب  
  .المالية لمنظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية

إننا نعمل مع األشقاء العرب من خالل لجنة متابعة مبادرة السالم العربية في كل مـا يتعلـق بـشؤون                    
ك االتصاالت التي تجري مع الواليات المتحدة األمريكية التي يدرك          المفاوضات وعملية السالم بما في ذل     

الجميع مركزية دورها، وأنها الداعم الرئيسي إلسرائيل والدولة الوحيدة القادرة على التأثير عليها، وهي              
  .التي تقوم بالنيابة عن اللجنة الرباعية الدولية بمهمة الوسيط في عملية السالم

نا، وقضية فلسطين قضية العرب األولى، ونحن حريصون على تجنب الدخول في            األشقاء العرب هم سند   
الخالفات العربية العربية، أو مع أطراف دون أخرى داخل بعض هذه البلدان، وهذا سينطبق على الشقيقة                

ولكنا نريد في نفس الوقت أال يكون هنالك تدخل من قبـل أي طـرف     .سوريا التي تتواصل عالقتنا معها    
الخالفات الفلسطينية الفلسطينية، وإيران لم تكن حليفة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولم تكن وفيـة           لتعميق  

  .لنا بعد قيام الثورة ونحن الذين قدمنا لمختلف فصائلهم دعما كبيرا أثناء النضال ضد نظام شاه إيران
ة هذه السنوات لم تقدم إيـران        اإليرانية واحتالل الواليات المتحدة للعراق، وطيل      -كانت الحرب العراقية    

أي دعم لمنظمة التحرير، ثم استغلت الخالفات الفلسطينية الفلسطينية فبدأت مساعداتها تتفق على حركـة               
  ..حماس، وعلى بعض التنظيمات الفلسطينية الصغيرة المتواجدة في سوريا

  30/11/2010الشروق، الجزائر، 
  

  ويكيليكس الفضائح العربية .74
  نعبد الباري عطوا

أعترف مسبقا بأنني لم اشعر بأي تعاطف مع القادة والمسؤولين العرب، الذين فـضحت وثـائق موقـع                  
ويكيليكس مواقفهم المزدوجة، وعمليات الخداع التي يمارسونها لتضليل شعوبهم، كما انني لـم اصـدق               

  .نفيهم، او محاولتهم تخفيف، او تبرير، ما ورد في هذه الوثائق
الحقيقية ليست حماية السلطات الحاكمة، والتستر على سياساتها الخاطئة، وانقاذهـا           وظيفة اجهزة االعالم    

من االحراجات التي تواجهها، خاصة اذا كانت هذه السلطات ديكتاتورية قمعية فاسـدة، واذا كـان مـن                  
  .يتولى فضح ازدواجية معاييرها ومواقفها المتناقضة هو حليفها االمريكي

ن نفسها، المستندة الى دعم شعوبها، والمرتكزة على حكم المؤسسات الدسـتورية            االنظمة القوية الواثقة م   
المنتخبة ال تخشى من الوثائق المسربة، الن ما تقوله في السر، هو ما تؤكده في العلن امام البرلمانـات،                   

  .وفي االجابة على اسئلة الصحافة المستقلة
با كبيرا، بل النصيب االكبر، في هـذه الوثـائق          فلم يكن من قبيل الصدفة ان يحتل الزعماء العرب نصي         

االمريكية المسربة، ألن هؤالء ضعفاء امام االدارة االمريكية ومسؤوليها وسفرائها، اقوياء فقـط علـى               
  .فالوحدة العربية تحققت لألسف في الفضائح والتآمر على اذالل شعوبهم. شعوبهم

ما زعمـت وتـزعم االدارة االمريكيـة، وانمـا          الوثائق المسربة لم تعرض ارواح مواطنين للخطر مثل       
عرضت وجود انظمة منافقة تدور في الفلك االمريكي لهزات عنيفة، امـا الـذين يمكـن ان تتعـرض                   
ارواحهم للخطر حقيقة، فهم العمالء الذين خانوا االمانة، وتعاونوا مع المشاريع االمريكية واالسـرائيلية              

  .ضد مصلحة بالدهم وشعوبهم
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معظم هذه الوثائق بالنسبة الينا، فالحقائق التي تضمنتها يعرفها معظم المواطنين العرب، فمن             ال جديد في    
كان ال يعرف ان انظمة االعتدال العربي تتآمر مع امريكا في حروبها السابقة في افغانستان والعـراق،                 

  والمقبلة ضد ايران؟
  سفراء االمريكيين الثباته؟وهل ان فساد حامد كرزاي وحكومته بحاجة الى وثائق وتقارير ال

قطـع رأس   'الجديد الذي فاجأنا، وصدمنا في الوقت نفسه، هو التحريض العربي الرسمي المريكا علـى               
االيرانية مثلما ورد على لسان العاهل السعودي الملك عبداهللا بـن عبـد العزيـز، وتحـريض                 ' االفعى

  . العسكرية اليرانمسؤولين آخرين في االمارات والبحرين على استعجال الضربات
ما هي مصلحتنا كعرب ومسلمين في التورط في حرب دموية مع ايران، او اذكاء نيران الصراع العربي                 

  الفارسي، او السني الشيعي في وقت نعيش فيه اسوأ مراحل ضعفنا وانهيارنا على الصعد كافة؟
ية صرفة، خاصـة بعـد ان       لماذا نخوض حربا، او حتى ندعم حربا ضد ايران لمصلحة امريكية اسرائيل           

رأينا وسمعنا، بالصوت والصورة، النتائج الكارثية للحربين االخيرتين اللتين ساندتهما حكوماتنا، بـامالء             
  امريكي، في كل من العراق وافغانستان، وهي نتائج كارثية بكل المقاييس؟

* * *  
ا االسرائيلي على ايـران، هـم       الحكام العرب الذين طالبوا وحرضوا واستعجلوا الهجوم االمريكي، وربم        

انفسهم الذين فعلوا الشيء نفسه بالنسبة الى العراق، وكانوا دائما ضد رغبات شعوبهم في الحالتين، النهم                
وبكل بساطة غير منتخبين وغير ديمقراطيين، ويعتمدون بشكل اساسي على الواليات المتحدة االمريكيـة              

  .للبقاء على كراسي الحكم وألطول فترة ممكنة
ال نتردد لحظة في القول، ودون اي خجل، بان الزعماء المسلمين الـذين يكـرههم الزعمـاء العـرب،                   

ولنأخذ السيدين رجب طيـب اردوغـان       . ويتآمرون ضد بلدانهم، هم االكثر شعبية في االوساط العربية        
، فبينما يخرج   رئيس الوزراء التركي، وزعيم حزب اهللا اللبناني حسن نصر اهللا كمثالين في هذا المضمار             

مئات اآلالف الستقبال السيد اردوغان عندما يحط الرحال في بيروت، نجد زعماء عرباً يزورون لبنـان                
  .متسللين وسط غابة من السرية والحراسة المشددة

حسب صحيفة الغارديان البريطانية عدد يـوم       (آخر استطالعات الرأي التي اجريت في المنطقة العربية         
من المستطلعين العرب يعتبرون اسرائيل التهديد االكبر ألمن بلدانهم، وجاءت          ' 88د ان   اك) امس الثالثاء 

  .'10بينما احتلت ايران مرتبة متدنية ال تزيد عن ' 77بعدها امريكا بنسبة 
وحتى اذا افترضنا ان ايران هي مصدر التهديد الحقيقي، فانه ال توجد دولة عربية، او حتى دول عربية                  

القدرات العسكرية الكافية لشن حرب ضد ايران رغم انفاق مئات المليارات من الدوالرات             مجتمعة، تملك   
ثم من حقنا ان نسأل اولئك الذين يريدون ان يقطعـوا رأس            . على شراء صفقات اسلحة امريكية متطورة     

  ذلك؟االفعى االيرانية، ولكن ماذا لو ظل رأس األفعى وفشلت محاوالت قطعه كيف سيتعاملون معها بعد 
ال نعرف ماذا دهى حكام العرب هذه االيام بحيث باتوا ال يرون الحقائق من منظار مـصالح شـعوبهم،                   
فالعاهل السعودي الملك عبداهللا بن عبد العزيز الذي طالب بقطع رأس االفعى االيرانية رفـض، عنـدما                 

ود قوات امريكية دائمة على     كان ولياً للعهد، مطلب السيدة مادلين اولبرايت وزيرة الخارجية السابقة بوج          
ارض المملكة لحمايتها من العراق ورئيسه في ذلك الوقت صدام حسين، وروى لها طرفة بليغة عن ذلك                 

الخبراء باسـتقدام كـالب     ' نصحه'البدوي الذي اشتكى مراراً من مهاجمة الذئب لقطيع اغنامه، وعندما           
، فبعد ان كان الذئب يلتهم رأساً من الغنم كل يوم           حراسة قوية لحماية القطيع وافق فجاءت النتائج كارثية       

السيدة اولبرايت فهمت المغزى    . او يومين، بات عليه ان يذبح ثالثة رؤوس يومياً الطعام كالب الحراسة           
  .ولكنها لم تستسغ هذه الرواية

عنـدما  ) رحمه اهللا واسكنه فسيح جناتـه     (الشيء نفسه فعله الشيخ زايد بن سلطان رئيس دولة االمارات           
طلب منه االمريكان السماح لهم بتواجد قوات على ارض االمارات للتحرش بـايران وافتعـال أزمـات                 
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ماذا لو هـربتم بعـد ذلـك        : معها، فكان رده الرفض الكامل، وقال للجنرال االمريكي الزائر في حينها          
  وتركتمونا لوحدنا في مواجهة ايران مثلما هربتم من الصومال؟

***  
لمنشورة ناقصة، فلم نر اي وثيقة حقيقية عن حرب لبنـان االخيـرة، وال عـن العـدوان                  تظل الوثائق ا  

االسرائيلي على قطاع غزة، ولم نسمع عن المواقف من حصار قطاع غزة، واغتياالت المسؤولين فـي                
حركة حماس، او عن تسميم الرئيس الراحل ياسر عرفات، او عن عراق صدام حسين، او اغتيال الشهيد                 

  .لمبحوحمحمود ا
اسرار كثيرة نتحرق شوقاً لالطالع عليها، ومعرفة كل جوانبها، فمن غير المنطقي ان تظـل اسـرائيل                 

من الفضائح، فهل هناك رقابـة خفيـة        ' محصنة'الخطر النووي االكبر في المنطقة ومصدر كل حروبها         
  .متعمدة، ام ان المسألة مسألة وقت فقط؟ سننتظر قبل اصدار اي حكم

سرار، واالنتظار ثالثين او خمسين عاماً لمعرفة ما جرى طبخه في الغرف المغلقة من وراء               زمن كتم اال  
ال يوجد شيء اسمه ارشيف اليكتروني آمـن، مهمـا          . ظهر الشعوب قد انتهى او في طريقه الى االنتهاء        

 الحاليـة،   كما انه سيكون من الصعب على االدارة االمريكيـة        . كانت االجراءات االمنية المتخذة لحمايته    
  .واالدارات الالحقة تجنيد العمالء من المستويات كافة

السؤال االكبر والمحير، هو عن اسباب اصرار حكام عرب على ان يتعرضوا للدغ من جحـر االفعـى                  
  !االمريكية المرة تلو األخرى؟

  1/12/2010، القدس العربي، لندن
  

      خيرة في االنتخابات األ" األردنيين الفلسطينيين"حول مشاركة  .75
  ياسر الزعاترة

ثمة قراءات متباينة لدالالت العزوف االنتخابي لمدينتي عمان والزرقاء بـشكل أساسـي مـن الزاويـة                 
 15 إلى أن يكون عدد النواب من أصول فلسطينية          -بحسب البعض -السياسية، وهو العزوف الذي أدى      

  %).12 (120نائبا من أصل 
 المشار إليه ال يفسر فقط بالعزوف االنتخابي للفئة المشار إليها، ذلك            ما ينبغي أن يقال ابتداء هو أن الرقم       

أن ذهاب قطاع أكبر من أبنائها إلى الصناديق لم يكن ليغير كثيرا في النسبة التي حجمها قانون االنتخاب                  
  .ضمن رؤية تقول إن ذلك مرتبط بالوضع المؤقت لالجئين وتطورات القضية الفلسطينية

كما كانت في البرلمان الماضي أو أكثر قليال، وقـد          % 15في أنه كان باإلمكان رفعها إلى       لكن ذلك ال ين   
يصح القول إن مشاركة جماعة اإلخوان ذات الشعبية الواضحة في صفوف الفئة المذكورة كانت سـتؤثر                

لة لكل  على النسبة، وهو ما دفع البعض بسوء نية إلى القول إن الجماعة هي ممثلة هذه الفئة وليست ممث                 
األردنيين، مع العلم أن وجودها قائم في كل المدن واألرياف، وأن تراجع حضورها في المناطق األخيرة                

كما أشيع ويشاع، وإنما إلى الضغط الذي يتعـرض لـه الحزبيـون       " الفلسطينية"ليس عائدا إلى برامجها     
  .المعارضون بشكل عام في تلك المناطق

 الوطني، رد كثيرون بأن تراجع هذا الهم ليس بسبب غلبـة الهـم              عندما رفع بعض اإلخوان شعار الهم     
الفلسطيني، وإنما بسبب حاجة طرحه في الشارع إلى سقف أعلى من السقف الذي يتطلبه االهتمام بالشأن                

  .الخارجي، والذين رفعوا شعار رفع السقف لم يكونوا من فئة معينة، بل كانوا من كل الفئات
المتعلق بحاجات الناس األساسية ليس خاصا بفئة دون أخرى، وإنمـا يـشمل             وعموما فإن الهم الوطني     

الجميع، تماما كما أن مواجهة مخاطر التوطين والوطن البديل والمشروع الصهيوني ضـرورة للجميـع               
أيضا، في ذات الوقت الذي يجمع الناس في األردن، بل إن القضية الفلسطينية ذاتها لم تكن يوما قـضية                   
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، بل قضية األمة جمعاء، بل ربما قضية الشرفاء في طول العالم وعرضـه، ألنهـا قـضية                  الفلسطينيين
  .إنسانية عادلة

سيقال إن هذا المستوى من العزوف االنتخابي في أوساط هذه الفئة غير مسبوق على اإلطالق، ونقول إنه           
نحو الفت ومثير لألسئلة    لوال المال السياسي وبعض االنتماءات العشائرية للمرشحين الذين تكاثروا على           

رغم إدراك أكثرهم انعدام فرصتهم بالفوز، لوال ذلك لكانت النسبة أقل مما كانت عليه، وقد كان األمـر                  
 60بـين نحـو     ( دينار   100 و 40مغريا بالنسبة لكثير من الفقراء الذين تراوح سعر صوت أحدهم بين            

ال يشعرون بجرم ما يفعلونه ما دام زيـد  تدخل جيوبهم على مشارف عيد األضحى، وهم  )  دوالرا 150و
  .ال يختلف كثيرا عن عبيد، كما هو مضمون المثل الشائع

والحال أنه لو شارك اإلخوان لما ارتفعت النسبة كثيرا، وقد كان موقـف قواعـد اإلخـوان الـرافض                   
 اإلخوان أن نسبة    لالنتخابات انعكاسا لرفض هذه الفئة المشاركة فيها، وقد لفت االنتباه في استفتاء قواعد            

  %.100الرافضين للمشاركة في عمان والزرقاء بلغت رقما فلكيا قارب الـ
حدث ذلك ألن القناعة بجدوى العملية االنتخابية كان يتراجع مرة بعد أخرى، األمر الذي ينسحب علـى                 

اقبـة  القطاعات األخرى من المجتمع، لكن هذه األخيرة ال يمكنها العزوف عن الصناديق في ظـل المر               
المعمول به في أوساطها، وحيث ينبغي على كل شخص أن يظهر أمام            " نائب الخدمات "العشائرية ونظام   

الناس عند الصندوق وهو ينتخب حتى يؤكد لقريبه أنه قام بالواجب، بل وصل الحال في بعض المنـاطق   
يكون بوسعه إعالن اسـم     كما يسمونه، أي أن يقول أحدهم إنه ال يجيد الكتابة حتى            " األمي"حد االنتخاب   

  .مرشحه أمام الحضور
 أن نسبة التصويت العالية لصالح مرشحي       -وهو ضروري من دون شك    -ما ينبغي التذكير به أيضا هنا       

اإلخوان في المرات السابقة كانت تعبيرا عن شعبية حماس في تلك المناطق، وهو قـول قـد ال يعجـب                
مهرجانات اإلخوان كانت تصدح أناشيد حماس الجهادية التي        الكثيرين داخل الجماعة، لكنها الحقيقة، وفي       

تزدحم بأسماء كبار الشهداء، بينما يذهب بعضهم حد استدعاء رموز حماس لكي يتحدثوا في مهرجاناتهم               
  .على الهاتف

وما زلت أذكر كيف تحدث الشهيد عبد العزيز الرنتيسي في مهرجان مرشح إخواني من أصول شـرق                 
البية سكانها من أصول فلسطينية، وكان أن حصل على أعلى رقم في تـاريخ تلـك                أردنية في منطقة غ   

تحدث الـشهيد   (الدائرة إذا استثنينا األرقام الفلكية لالنتخابات الماضية، والتي يعرف الجميع كيف رتبت             
  ).في مهرجانات لعدد من المرشحين حينها

ردنية لصالح اإلخـوان، فهـي حركـة        والحق أن شعبية حماس كانت تؤثر أيضا في األوساط الشرق أ          
مجاهدة، وتبذل عطاء استثنائيا في قضية مقدسة وعادلة، قضية ال يختلف عليها أحد، ال داخل األردن وال                 

  .خارجه، حتى لو وقع الخالف حول بعض التفاصيل
عندما كانت حماس تتراجع بعض الشيء في الوعي الجمعي للجماهير في االنتخابـات الماضـية بعـد                 

، جـاءت   )2007حزيران  /يونيو(ركتها في االنتخابات، وتاليا الحسم العسكري وما شابه من أخطاء           مشا
 متواضعة، مع أنها كانت أكبر من المعلن دون شك، وهو وضع عاد وتحسن كثيرا           2007نتيجة انتخابات   

ن مالمح  التي أعادت حماس إلى ألقها من جديد، مع التذكير بأ         ) الفرقان(بعد حرب الرصاص المصبوب     
  .عدم القناعة بجدوى العملية االنتخابية بدأت في تلك المرحلة

على أن عودة حماس إلى ألقها لم يكن ليدفع الناس إلى الصناديق كما كان الحال في السابق لـو شـارك                     
اإلخوان، ليس لعدم القناعة بحماس أو بهم، ولكن شعورا بعدم جدوى اللعبة، فهنا ثمة قطاع مسيس مـن                  

هو يقيس الجدوى من الناحية السياسية وليس من ناحية الخدمات، ولو شارك ليث شبيالت مـثال        الناس، و 
في أي دائرة من الدوائر التي يشكلون غالبية فيها لفاز، تماما كما هو حال زكي بنـي ارشـيد بخطابـه                     

  .القوي فيما يتصل بالسياسة والمقاومة
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وان لم تكن تنتظر منهم خدمات فردية، بقدر مـا          وال خالف على أن تلك الحشود التي كانت تصوت لإلخ         
كانت تنتظر منهم مواقف سياسية، األمر الذي وجدوه بقدر غير مقبول، وأقله غير مـؤثر فـي الـسياق                   

  ).النائب السياسي القوي له حضوره ومصداقيته في جميع األوساط(السياسي العام 
خابات األخيرة من قبل هـذه الفئـة رد واضـح           اآلن، يمكن القول إن هذا العزوف الذي تابعناه في االنت         

وحاسم على الذين يقولون بأن فلسطينيي األردن يريدون التوطين أو يفكرون في الوطن البديل، أو حتـى           
المحاصصة السياسية، ولطالما كتبنا وقلنا إن هذه الفئة لم تحسب يوما نسبة وجودها في السلطة التنفيذية،                

م تشعر عمليا بكبير فرق بين نسبة وأخرى، وفي ذلك ما فيه من تأكيد على               فضال عن البرلمانية، ألنها ل    
أن جوهر مطالب هذه الفئة ليس المحاصصة السياسية، وإنما الحقوق المدنية والمساواة أمام القانون مـع                
الحق في التعبير عن الهوية الفلسطينية كنقيض للمشروع الصهيوني وليس كنقيض إلخوانهم وشـركائهم              

  .طن األردنيفي الو
ولو كان األمر كذلك لكان االحتجاج أكبر على توزيع المقاعد على الدوائر ومراعـاة الجغرافيـا علـى                  

  .حساب الديمغرافيا، ولجعلوا ذلك جزءا ال يتجزأ من شعاراتهم ومطالبهم
صحيح أن األصوات التي تتحدث عن المحاصصة تجد بعض الصدى بين أبناء هذه الفئة، لكن ذلـك ال                  

  .ث إال بسبب ما يبثه البعض حول أن تحصيل الحقوق المدنية لن يتم من دون الحقوق السياسيةيحد
إن ما جرى في االنتخابات رد عملي على القائلين بأن الفلسطينيين خارج فلسطين يرضون بغير وطـنهم            

ن هامشية مثل   بديال، أو أنهم يريدون التوطين أو الوطن البديل، من دون تجاهل األبعاد األخرى، وإن تك              
القول بأن كثيرا ممن رفضوا تجديد هوياتهم كانوا يخشون سحب جنسياتهم، وهو هاجس بدأ يسيطر على                

  .مخيفة في وعيهم" راجع دائرة المتابعة والتفتيش"فئة من الناس بالفعل، حتى غدت عبارة 
هوية، مع النضال مـن  المطلوب إذن في عرف هذه الفئة تكريس الحقوق المدنية والحق في التعبير عن ال 

واألهم التعبير عن دعم فكرة المقاومة في األراضي الفلسطينية، ورفض كل الـسياسات   . أجل حق العودة  
  .التي تعاديها مهما يكن مصدرها

إن هذه المطالب ال يمكن وال ينبغي أن تكون مصدر حساسيات من قبل أي كان، ألن العقـالء يتوخـون    
ريدون فيه مواجهة المشروع الصهيوني الذي لم يغادر إلـى اآلن مربـع             العدالة، في ذات الوقت الذي ي     

وفي ظني أن هذه القضايا عنوان توحـد فـي الـشارع            . التفكير في الحل السياسي على حساب األردن      
  .األردني بكل فئاته أكثر منها عنوان فرقة

تهم، وهو إصالح لن يـتم      األكيد أيضا أن اإلصالح السياسي مطلب جميع األردنيين بشتى أصولهم ومناب          
من دون قانون انتخاب عادل يفسح المجال أمام تعددية حقيقية، وحين يحدث ذلك سيكون بوسع البلـد أن                  

  .يواجه التحديات الداخلية والخارجية على نحو أفضل بكثير
  1/12/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  ووهم االستقالل.. التنسيق االمني  .76

  عرفات حجازي
 الجديد الذي إبتدعته جماعة أوسلو هذه األيام إللهاء الشعب الفلسطيني به فهو إعالن إسـتقالل                ان الوهم 

فلسطين من جانب واحد كما حصل في كوسوفو حتى يلتهى الشعب الفلسطيني بوهم جديد هو إسـتكمال                 
 عندما انشد شاعر فلسطين محمود درويش قـصيدته التـي وجـدها             1988إلعالن إستقالل فلسطين عام   

تساوي دولة فحاولوا أن يعيشوا بين قوافيها وأنغامها فكانت هي األخرى واحدة من ضالالت أوسلو التي                
  أشبعت الفلسطينيين باالوهام واألحالم وتحويل القضية إلى مصنع للقوافي وللكالم ،، 

ـ                 دها وال شك أن أوسلو منذ البداية هي صناعة صهيونية دفعت الشعب الفلسطيني للتمسك بكل شيء يبع
مع أن طريق فلسطين ال ينفعها قصيدة شعر وال يحققها المزيـد            ... عن الطريق التي تؤدي إلى فلسطين       
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إن طريق فلسطين يعرفها أول الناس وهم جماعة أوسلو الذين يعملون           .. من اإلختالف بين أخوة السالح      
 األخوة الذين كان لهـم      ليل نهار إلبعادنا عن طريق الجهاد الذي أول خطواته وحدة الصف والهدف بين            

ميثاق واضحة معالمه وهي التي تؤدي حتماً إلى المسجد االقصى والقدس وكل شبر من أرض فلـسطين                 
خصوصاً تلك التي قام عليها اإلستيطان وحائط الذل والعار الذي سلب نصف أراضي الـوطن بأيـدينا                 

أجل ان نقاتل الرجال الذين يحلمون      وسواعد البعض منا وهم يطالبون أن نقدم لهم الطاعة واإلحترام من            
  ..بان نعود إلى طريق االبطال والرجال

وليدرك جماعة أوسلو أن موضوع اإلستقالل الذي هو طريقهم الجديدة لتضليل الشعب مرة أخرى عـن                
 الـذي   - كتابنا المقدس الثـاني      -طريق العودة وعن حق العودة ال يأتي إال بالعودة إلى الميثاق الوطني             

  ..ا فيه عن الثوابت وأصبحنا في نظر العالم نعاني من الهوان ما دمنا قبلنا أن نعيش مع االوهام تنازلن
: و الذين يغررون بنا حتى اليوم بأن أوسلو أعادت للوطن عشرات او مئات األلوف من أبنـاء الـوطن                  

ي أصـبح الخـالف   كفاهم ضالالً ألن ما أعادوه هو هذا الخالف الذي يدب بين أبناء الوطن الواحد الـذ   
  ..واالقتتال بينهم أكثر مما يقع في كل معالم االرض بين االعداء

أن كل وصفات أوسلو هي وصفات شيطانية هي التي دمرت الشعب الذي كان عبر التاريخ مـن خيـرة                   
الشعوب وأكثرها أمانة وإخالصاً ووحدة من أجل الدين واللغة والرابطة التي اشتهر بها اإلسالم الذي لـم         

  .. رق في يوم ما بين األخ وأخيه يف
  التنسيق المشؤوم

ان ما حدث في نابلس من تطورات امنية عندما تسلم الجانب الفلسطيني المسؤولية االمنية بشكل وهمـي                 
ولساعات معينة حتى يتمكن الجانب الفلسطيني من توجيه القوات االسرائيلية لجيوب المقاومين حسب ما              

سرائيلية عن أن الجانب اإلسرائيلى سلم الجانب الفلـسطينى المـسؤولية           كشفت عنه صحيفة معاريف اإل    
بالضفة الغربية بحيث تعمل قوى األمن الفلسطينية فيهـا علـى مـدار             " نابلس"األمنية الكاملة عن مدينة     

الساعة ، وأن هذا األمر يلزم الجانب اإلسرائيلى من اآلن فصاعدا إجراء تنسيق مسبق مع أجهزة األمـن   
فهكذا اصبحت المدينة التى كانت تعتبـر ارض        ". نابلس"ينية قبل القيام بنشاط عسكرى فى أنحاء        الفلسط

بين الجيش اإلسـرائيلى واألجهـزة      " رمزا للتنسيق الناجح  "المقاومين والفدائيين و الثوار ، أصبحت اآلن        
دخلوا الى مـواقعهم    بحيث ينهى الجانب الفلسطينى يوم عملهم فى منتصف كل ليل لي          . األمنية الفلسطينية 

وال يخرجوا منها حتى صباح اليوم التالى ، حتى تفسح المجال للجيش اإلسـرائيلى للتـصرف بحريـة                  
العتقال ناشطين فلسطينيين وهذا ما حدث عندما اقتحمت قوات االحتالل المنطقة الـشرقية مـن مدينـة                 

 االحتالل االسـرائيلي األمـن      ، وذلك بعد ان ابلغ جيش     " يوسف"نابلس بالضفة الغربية وفي محيط قبر       
ـ      في المنطقة ، ما اضطر األمن الفلسطيني الـى سـحب           " نشاط أمني "الفلسطيني رسميا انه سوف يقوم ب

كافة أفراده ودورياته المنتشرة في المنطقة الشرقية من المدينة وتركيز عملها بالوسط وفي الجهة الغربية               
  . من نابلس

ل داخل اراضي الضفة الغربية بحيث نلحظ تـأثير العمـل الجهـادي     هذا كله باالضافة لتنسيق امني كام     
  .باالضافة لكثرة االعتقاالت للعديد من شرائح المواطنين الثوار في معظم المدن والقرى الفلسطينية

ان ما حدث من تنسيق امني ما هو اال من تبعات اوسلو ، و المصيبة الكبرى ستكون من تكرار ما حدث                     
دما يحدث في مدن اخرى بشكل علني من اعتقاالت الحرار و شرفاء ابنائنا من الذين               في مدينة نابلس عن   

يؤمنون بأن الحل العالن استقالل الدولة ال يأتي من خالل التنسيق االمني بل من خالل سواعد اطفـال                  
  .الحجارة وعمليات المجاهدين وصواريخهم التي تهز كل قرارات الكيان الصهيوني و المتخاذلين معه 
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