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    :أخبار الزيتونة
 5 إصدار جديد لمركز الزيتونة: "معاناة القدس والمقدسات تحت االحتالل اإلسرائيلي".2

    
    :السلطة

 6  ولن يبقى االحتالل جاثما على صدورنا..  ننتظر ردا أميركيا بشأن االستيطانعباس.3
 8  67فشل المفاوضات المباشرة يتطلب اعترافاً أميركياً بدولة فلسطينية على حدود : تعريقا.4
 8   وزاراتسبعةعباس وفياض يتوافقان على تعديل حكومي يشمل ": المستقبل".5
 9  لى الرئيس محمود عباس بسبب التحريض عتحقيق مع دحالن "مركزية فتح"": المستقبل".6
 10  تمثل قناعاتي الشخصية" حائط المبكى"دراسة : المتوكل طه.7
 10  اإلعدام رمياً بالرصاص لشرطي قتل مواطناً عمداً: غزة.8
 10  سالم حقيقيالتفاوض مع اإلسرائيليين لن يؤسس ل: قريع.9
 11  لقاء بين أبو لبدة وبن أليعازر يعكس حدة الخالفات بين الجانبين: القدس.10
 12  عبداهللا عبداهللا نقدر وتحترم البلد الذي نعيش على ارضة.11
    

    :المقاومة
 12  رفضت دمج حماس في األمن واولة الحوارفتح قلبت ط :الحية.12
 13  تدعم رؤيتنا حول مشاركة السلطة في حرب غزة" ويكليكس"وثائق : رضوان.13
 13  فتح بوقف التعاون األمني والتكفير عن دورها في حرب غزة يطالب أبو زهري.14
 14   في أي وقت"إسرائيل"بـ  وتؤكد أنها لن تعترف حماس تتهم فتح بمحاولة الوقيعة بينها وبين قطر.15
 15  بحث ملف المصالحة في الخرطوم" المركز الفلسطيني"مصدر فلسطيني ينفي لـ.16
 15   وحماس تشاركنا في وقف العمليات العسكرية..أي انتفاضة شعبية ستكون غير مسلحة: شعث.17
 15  التعديل الوزاري حتى مطلع العام القادمفتح تنفي تأجيل .18
 16  لن نكبل يدي فياض وال مانع من مشاركة فصائل المنظمة بالحكومة: عباس زكي.19
 16   وتدين اعتقال الرجوبالضفةب تتهم السلطة باعتقال ثمانية من أنصارها حماس.20
 17  بحق المعتقلين السياسيين" يصّعد استفزازاته"أمن السلطة : الجهاد.21
 17    بالتجسس لحماس48 تتهم فلسطينيا من الـ "إسرائيل".22
 17   يبحث األوضاع الفلسطينية مع كرامي" القيادة العامة-الجبهة الشعبية "وفد من : لبنان.23
 18   النطالقتها23حماس تطلق فعاليات إحياء الذكرى .24
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 18  طيني يقول الحقيقة لشعبه كي يكون لنا شريكيجب ان يكون هناك زعيم فلس: نتنياهو.25
 18  الهدوء في غزة قد يكون هشاً ومؤقتاً: راكاب.26
 18   لن تجمد االستيطان ويستبعد اتفاق سالم في غضون عام"إسرائيل"ليبرمان يعلن أن .27
 19   شجاعةدهاحيي عنصرية اإلسرائيليين ويعان يليبرم.28
 19  ال تغيير في موقف حماس او السلطة الفلسطينية من عملية السالم: يعلون.29
 19   نيابة عن الفلسطينيين"لاسرائي"واشنطن تقوم حاليا بالتفاوض مع : بن اليعازر.30
 20   بتبيانها خطورة إيران على السلم اإلقليمي والعالمي"إسرائيل" خدمت "ويكيليكس": بن أليعازر.31
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 20  ال عالقة بين إيران والصراع اإلسرائيلي الفلسطيني..نتنياهو ال يقول الحقيقة: ليفني.32
 21  "بيسجات زئيف"في حي   وحدة جديدة625طاني جديد في القدس لبناء مشروع استي.33
 22  تعيين موفاز رئيسا للجنة الخارجية في الكنيست.34
 22   الكيميائية لصد الصواريخ جديد إسرائيلينظام.35
 22   والبرازيل"اسرائيل"للتعاون األمني بين اتفاق ": معاريف".36
 23   بط سكة الحديد بين إسرائيل واألردن العام المقبل واتفاق جوي جديد بين الجانبينر :اإلذاعة العبرية.37
 23  عند اليهود% 6مقابل % 21ارتفاع اإلصابة بالسرطان وسط العرب بـ: "إسرائيل".38
 24  "إسرائيل"ـ هى الحاكم الفعلى ل"المرأة الحديدية"زوجة نتنياهو : "يديعوت".39
 24   النووية العسـكرية"إسـرائيل"تصاميـم .40
 25  حقيقي لنتنياهوكشفت القناع ال" ويكليكس"وثائق : نائب إسرائيلي.41
    

    :األرض، الشعب
 25  األقصىالمسجد المستوطنون يقتحمون باحات .42
 26   حائط البراقإسالميةال مجال للتشكيك في : خطيب المسجد األقصى.43
 26  جرف عشرات الدونمات من أراضي بلدة سعير بيقومونالمستوطنين : الخليل.44
 26  الشهر الماضي خالل  شجرة ضحية الحرب اإلسرائيلية على الزيتون الفلسطيني3700":أوتشا".45
 27   طفل مقدسي خالل العام الجاري1124الشرطة اإلسرائيلية تؤكد أنها حققت مع .46
 27   وينتقدون المشاركات العربية في حيفا"إسرائيل"مثقفو فلسطين يشجبون مؤتمر ثقافي تنظمه خارجية .47
 27  قتاًؤإغالقاً م "منتدى شارك الشبابي" تقرر إغالقالنيابة العامة في غزة .48
 28   في خان يونس إطالق اسم الكويت على شارع رئيسي :غزة.49
 28  "يوم التضامن مع فلسطين"في " حكاية قرية من فلسطين"تعرض  "ثابت"منظمة .50
 29  يبراليةتراجع التوجهات اللو ...ميول الشارع الفلسطيني تتجه صوب التدين: استطالع.51
   

   :صحة
  29  إقليمياً هي األعلى الضفة الغربية وقطاع غزةنسبة اإلعاقة ب: في اليوم العالمي لذوي اإلعاقة.52
  30  "إسرائيل " في4525و...  مصاباً في الضفة الغربية وقطاع غزة67": اإليدز"فيروس .53
  30  في مخيم جباليا" المستشفى اليمني السعيد"وضع حجر األساس لـ: غزة.54
   

   :ثقافة
  30  2010تفوز بجائزة ناجي العلي الدولية لرسوم الكاريكاتير" أمية جحا"الكاريكاتيرية .55
  31 ملخصاً لتقرير غولدستونكتاب يقدم "... العدوان على غزة: جرائم إسرائيل".56
   

   :عربي، إسالمي
 31  "إسرائيل" ما هو متعلق بـ"ويكيليكس"  لعدم نشره استغرابيالرئيس التركي يبد.57
 31  "اسرائيل"مل الى باكستان نقلت معلومات بشأن هجوم محت: "ويكيليكس".58
 32  جدل في مؤتمر بالقاهرة حول الكتابات الصهيونية عن القدس.59
 32  اإلمارات تحذر من خطر االستيطان وتدعو إلى إنهاء احتالل األراضي العربية.60
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 33  عادل والشامل يتحقق بوضع نهاية لإلحتالل اإلسرائيليالسالم ال: اإلمارات.61
 33  بيع مقر الجامعة في مصر للسفارة اإلسرائيلية إشاعة سخيفة: الجامعة األميركية في القاهرة.62
 33  "لغايةالوضع في األراضي الفلسطينية وصل إلى مؤشر خطير ل: "الكويت.63
   

   :دولي
 34  "حل الدولتين"ضرب إيران وشطب : بولتون يريد الرئاسة لهدفين.64
 34  وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة تطالب بوقف االستيطان والقدس عاصمة لدولتين.65
 34   القدس باطلة وعليها أن توقف فوراً كل التدابير األحاديةب "إسرائيل" إجراءات :األمم المتحدة.66
 35     "إسرائيل"استنكار بفرنسا لمقاضاة مناوئي .67
 36  حصار غزة" حقيقة"حملة أوروبية تشرع بأوسع تحرك إلطالع المسؤولين في أوروبا على .68
 36    البارد مخيم ألف يورو من بلجيكا لنازحي69.600
 37   بنتنياهو" يستنجد"مؤسس ويكيليكس .70
    

    :حوارات ومقاالت
 37  سف رزقةيو. د... هنية يحاور اإلعالم األجنبي في يوم التضامن الدولي مع فلسطين.71
 38  ي القدسأر... مفاجآت اسماعيل هنية.72
 39  ياسر الزعاترة...  في الضفة الغربية"أجيبوا اآلهات واكسروا السياط".73
 40  ديلفين ماتوسيان... ضمير الجيش اإلسرائيلي ومهزلة المحاكمات.74
 41   الوف بن... تهاوي االمبراطورية االميركية.75
    

  43  :كاريكاتير
***  

  
    سياستهان خالفتإي اتفاقات حتى وأفقة على نتائج استفتاء شعبي على حماس مستعدة للموا :هنية .1

اسماعيل هنية  أن  : أشرف الهور  عن مراسلها    نقالًغزة   من    2/12/2010القدس العربي، لندن،    ذكرت  
رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة اكد مجددا موافقة حماس على قيام دولة فلسطينية على االراضي التـي                

، مشددا ان حركته مستعدة للموافقة على نتائج استفتاء شعبي على اي اتفاقات             1967احتلتها اسرائيل عام    
  .سياستها' خالفت'حتى وان 

نقبل بدولة فلسطينية كاملة السيادة علـى       'وقال هنية في لقاء مع ممثلي الصحافة االجنبية في مكتبه بغزة            
تتوصـل  (وعرض اي اتفاق    ..  وعاصمتها القدس وحل قضية الالجئين     1967االراضي التي احتلت عام     

  .'على استفتاء شعبي وفق وثيقة الوفاق الوطني) اليه منظمة التحرير مع اسرائيل
سوف تحترم نتائج االستفتاء الشعبي الي اتفاقات حتى لو تعارضت هذه النتائج مع             'اكد هنية ان حركته     و

  .'قناعات حماس السياسية، وهذا قمة الديمقراطية
المقاومة ال تعمل خارج    .. ال توجد قاعدة في قطاع غزة انما توجد مقاومة ضد االحتالل          'واعلن هنية انه    

ان فـصائل   ) المقالـة (من خالل قنوات االتصال تأكـد للحكومـة         'وتابع  ' نفلسطين بل في حدود فلسطي    
  .'المقاومة الرئيسية ال تعمل خارج غزة او خارج فلسطين
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جـيش  'ودان هنية االغتياالت التي نفذها الجيش االسرائيلي مؤخرا ضد اشخاص خصوصا من تنظـيم               
 االغتياالت تمت تحت تهمة القاعـدة وانهـم         هذه'وقال  . في غزة والمرتبط فكريا بتنظيم القاعدة     ' االسالم

  .'يعملون في ساحات عربية مجاورة وهذا اتهام غرضه تضليل الرأي العام
العمل على انهـاء الحـصار      ' هي   2011من ناحية ثانية شدد ان لدى حكومته ثالث اولويات للعام القادم            

ي تعمل علـى اساسـه فـصائل        وتحقيق المصالحة، والحفاظ على التوافق الوطني داخل قطاع غزة الذ         
وقال هنية   .'قادمة على ان يلتزم العدو بوقف التصعيد على القطاع        ) اسرائيلية(المقاومة وتجنب اي حرب     

نقول للمجتمعات الغربية ان انهاء التوتر مع دول العالم االسالمي يمـر عبـر بوابـة انهـاء المعانـاة                    '
  .'الفلسطينية

إن التصعيد العسكري اإلسرائيلي يبعث برسائل  1/12/2010فلسطين اون الين،وأضافت صحيفة 
:" وأردف ".ويكشف عن خطورة وجود السالح المتقدم في يد دولة تقوم على االحتالل والعدوان, خطيرة

، )إسرائيل(وعلى رأسه اإلدارة األمريكية يتحملون مسؤولية الفشل في عقاب , إن المجتمع الدولي
  ". مم المتحدة بان كي مون وتوقفه عن شجب عمليات االغتيالصمت األمين العام لأل"مستهجناً 
وهي دائمة التهديد , ورابع دولة في العالم تمتلك السالح, ودولة حرب, دولة احتالل) إسرائيل: "(وأضاف

لغزة ولبنان وسوريا وإيران وتعبث بأمن السودان، وتزود حزب العمال الكردستاني بالسالح 
صناعتها النووية لتفتيش دولي، وهي دولة تهدد االستقرار العالمي والمعلومات، وترفض إخضاع 

  ". واإلقليمي
, "لم تبق فرصة لنجاح حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة) إسرائيل(إن :" وقال هنية

  ". الملهاة"واصفاً مشروع حل الدولتين بـ
ه شكل لجنة لدراسة الوثائق وتقييمها فيما يخص كاشفاً أن, وتطرق إلى ما ورد في وثائق موقع ويكيليس

إن الوثائق كشفت حالة من التآمر والتجسس األمريكي على األفراد :" حيث قال, فلسطين والمنطقة
والدول، وكشفت أن أمريكا تعرقل المصالحة الفلسطينية، وإن أطرافاً محلية وإقليمية تآمرت مع 

   ".في عدوانها األخيرة على غزة) إسرائيل(
  

  إصدار جديد لمركز الزيتونة: " تحت االحتالل اإلسرائيليوالمقدساتمعاناة القدس " .2
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت أصدر ، أن 1/12/2010نت، .موقع الجزيرةنشر 

، "يليمعاناة القدس والمقدسات تحت االحتالل اإلسرائ"بعنوان " أولستُ إنساناً؟"كتاباً جديداً ضمن سلسلة 
يروي معاناة المدينة وسكانها ومقدساتها تحت االحتالل، إضافة إلى االنتهاكات التي تتعرض لها األوقاف 

  .والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في فلسطين عموما على أيدي االحتالل
وهو الجزء السابع من .  صفحة من القطع المتوسط142محسن صالح، في . ويقع الكتاب، الذي أعده د

التي تتحدث عن جوانب المعاناة المختلفة الناتجة عن االحتالل اإلسرائيلي  ،"أولستُ إنساناً؟"لسلة س
  .لفلسطين وتشريد شعبها، بأسلوب يخاطب العقل والقلب، وفي إطار علمي منهجي موثق

 ويوضح الكتاب أن معاناة القدس والمقدسات في فلسطين تمس كافة مناحي الحياة، وهو يوثق من خالل
السرد التاريخي اإلجراءات التي قامت بها السلطات اإلسرائيلية الحتالل مدينة القدس وإحكام قبضتها 
عليها، مقدماً نبذة عن بعض القرى واألحياء التي تم االستيالء عليها وطرد أهلها وسكانها منها، وصوراً 

  .عن الوثائق الدولية التي تؤكد عدم شرعية االحتالل للقدس
لكتاب االعتداءات التي تعرض لها المسجد األقصى، من الحفريات التي تهدد بنيانه إلى القيام كما يوثق ا

بتدنيسه، ومصادرة أجزاء منه، باإلضافة إلى مصادرة البيوت واألحياء المالصقة للمسجد وسعي 
حي، ولتنزع االحتالل لتحويله إلى منطقة مفتوحة أمام اليهود والسياح، ليأخذ شكل المتحف والمزار السيا

  .عنه هيبته ومكانته وطبيعته اإلسالمية
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ويتطرق الكتاب إلى ما قامت به سلطات االحتالل من أعمال تهويد للبلدة القديمة في القدس وتحويل 
هويتها العربية اإلسالمية إلى هوية يهودية، وإلى إنشاء مدينة يهودية مقدسة موازية وتشترك معها في 

  ".القدس أوالً" بمشروع المركز ذاته، وهو ما يعرف
كما يعرج على التوسع االستيطاني ضمن مشروع إقامة القدس الكبرى، والمخططات المختلفة التي تسعى 
إلى غلق التواصل الجغرافي بين القدس والضفة الغربية، واالستيالء على أراضٍ فلسطينية شاسعة 

  .لضمها إلى منطقة نفوذ القدس
دف األهم إلقامة الجدار العازل؛ وهو المضي قدما في برنامج تهويد  يناقش الهويضم الكتاب فصالً

القدس ومصادرة أراضيها وإحاطتها بأطواق من الجدران والمستعمرات التي تخنقها وتعزلها عن محيطها 
  .العربي واإلسالمي

، كما يتحدث عن خطط تهويد سكان المدينة، وتهجير المقدسيين من خالل سحب حق اإلقامة في القدس
باإلضافة إلى التطرق لسياسات هدم المنازل ومنع رخص البناء، وذلك من أجل الحد من النمو السكاني 

  .والعمراني للمقدسيين
ومن ناحية أخرى، يوثّق الكتاب االعتداءات التي تقوم بها سلطات االحتالل على المقدسات واألوقاف 

  .اإلسالمية والمسيحية في فلسطين عموماً
إلى إيصال رسالة مفادها أن صمود المقدسيين وتمسكهم بأرضهم يجب أن يجد ما يسنده ويهدف الكتاب 

ويدعمه، ممن يقفون إلى جانب قضيته العادلة، وأن على الجميع أن يتجاوزوا لغة الشعارات واآلمال إلى 
  .لغة البرامج واألفعال، التي تنفذ على أرض الواقع

معاناة القدس "ى كتاب القائمين عل، إلى أن وتبير من 1/12/2010قدس برس، وأشارت وكالة 
إضافة علمية موثقة للكتب التي تهم الباحثين والمهتمين  "نه، يعد"تحت االحتالل اإلسرائيلي والمقدسات

بموضوع القدس والمقدسات، ويتميز باشتماله على صور فوتوغرافية وخرائط ووثائق أثرت الموضوع 
  ".وقدمته بصورة مقنعة ومؤثرة

  
  ولن يبقى االحتالل جاثما على صدورنا..  ننتظر ردا أميركيا بشأن االستيطانعباس .3

الرد الرسمي األميركي حول وقف االستيطان لم يأتنا بعد، ' قال الرئيس محمود عباس إن : وفا–رام اهللا 
 انتهى، وربما نتسلم غدا شيئا رسميا،  فإذا قبلوا نحن جاهزون، وإن لم يقبلوا فسنقول أن هذا الخيار

  .'وسنبحث عن خيار آخر
:  خالل وضعه حجر األساس لقصر الضيافة الرئاسي في قرية سردا شمال مدينة رام اهللاعباسوأضاف 

نحن ننتظر، إما أن تسير المفاوضات المباشرة،  ونضع بندين أساسيين في الفترة المحددة، وهما الحدود '
  .'ة المفاوضاتواألمن، وتحدد الحدود، ثم بعد ذلك نستكمل مباشر

األمريكان قالوا إن السقف الزمني للمفاوضات هو سنة تجمل فيها كل قضايا المرحلة النهائية، ': وتابع
مشيرا إلى أن كل العالم يريد أن نصل من خالل المفاوضات إلى رؤية الدولتين، وان تحل هذه القضية 

  .'حالً سلميا، ونحن رفعنا شعارا يقول إن المفاوضات هي األساس
إذا فشلت مساعي استئناف المفاوضات سنذهب إلى خيارات أخرى، وكلها سلمية، ولن نقبل ': وأضاف

  .'إطالقا بأن يبقى أرخص احتالل في العالم جاثما على صدرونا
 1967كل ما نطالب به هو العودة إلى المفاوضات لنتحدث مع بعضنا البعض حول حدود عام ': وتابع

  .'القدس الشـرقية هي عاصمة لدولة فلسطين ولن نقبل بغير ذلك أبداالتي اقرها العالم كله، و
جاهزون إلقامة الدولة الفلسطينية، فهل الطرف اإلسرائيلي مستعد لقيام هذه الدولة إلى ' أننا عباسوأكد 

جانب دولة إسرائيل التي لن نكون بديال عنها؟ نحن ووافقنا على بناء دولة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة 
  .'رائيل باستقرار وامن، ولكن ال نريد اقل من ذلك، وال نطالب بأكثر من ذلكإس
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 50لقد طرحوها قبل عدة سنوات، وهي دولة على ': عباسوبخصوص الدولة ذات الحدود المؤقتة، قال 
من فلسطين، اسمها دولة ذات حدود مؤقتة، لكن بصراحة عندما نقبل بذلك تصبح دولة ذات % 60أو 

  .'ولن نقبل بذلك إطالقاحدود دائمة، 
 وتعديالت متبادلة طفيفة بالقيمة والمثل، 1967هذا قلناه لهم ونقوله في كل مناسبة، حدود عام ': وأضاف

من األرض، وغدا نتكلم عن الدولة ذات % 60أو % 50وأرضنا كما هي، ليس لدينا مانع، لكنهم يردون 
  .ة الدولة ذات الحدود المؤقتة لن نقبل بهاالحدود الدائمة، تأكدوا أن هذا لن يحصل، لذلك مسأل

ال اعلم لماذا طرحوا موضوع يهودية الدولة، ولكنني ': عباسوفيما يتعلق بموضوع الدولة اليهودية، قال 
 وقعنا وثيقة نحن ورابين، نعترف فيها بوجود دولة 1993اعلم تماما أننا في العاشر من سبتمبر عام 

  .'لتحرير الفلسطينية ممثال شرعيا للشعب الفلسطينيإسرائيل، وهم اعترفوا بمنظمة ا
رابين قال في الوثيقة إنه سيتفاوض مع منظمة التحرير على هذا األساس، فلماذا كل يوم 'أن : وأضاف

  .'يأتون بمطلب جديد؟
 كلمة الدولة 1948 برئيس الواليات المتحدة األميركية هاري ترومان عندما شطب بيده عام عباسوذكر 
ية واستبدلها بعبارة إسرائيل في وثيقة اعتراف أميركا بإسرائيل، فإذا كانت أميركا رفضت فلماذا اليهود

أنا اقبل، وأنا اعلم لماذا يطلبون مني ذلك، ولكن هم أحرار في تسمية أنفسهم ماذا يريدون، وليذهبوا إلى 
  .األمم المتحدة ويسموا أنفسهم ما يريدون، ولكن نحن لن نقبل بهذا

هذه التسريبات فضيحة، لكن ال يوجد علينا مالحظة ': عباس تسريبات موقع ويكليكس قال وبخصوص
واحدة، ليعرف العالم أن ما نقوله ألميركا أو إسرائيل نقوله في اللجنة المركزية ونقوله هنا وفي كل 

  .'مكان، وال نخشى شيئا
وفرنسا، وكانوا يسألونني هل كثيرا ما كنت التقي بجاليات يهودية في واشنطن ونيويورك ': وأضاف

  .'الحديث مسجل أو ال، وكنت أقول انه مسجل، ألننا ال نتكلم بلغتين، بل بلغة واحدة
ال يوجد ما نخشاه، فما تسرب عن العدوان على غزة، كان كالمنا لهم مشرف، وكالم مصر ': وتابع

وهم كشفوها، ولكن اعتقد مشرف، هم تكلموا عن كثير من الدول، وهذه الدول أعطتهم بعض األسرار، 
أنهم في ورطة، الحمد اهللا نحن في السليم لنؤكد للعالم أننا لدينا مصداقية وال نتكلم بلغتين مع العالم، وإنما 

  .'بلغة واحدة
، الشكر لكل من ساهم بانجاز مشروع قصر الضيافة الرئاسي خاصة للمرحوم سعيد الصباغ، عباسوقدم 

 عاما للجمعية الطبية لبناء مستشفى، مؤكدا أن 30تريا األرض قبل والسيد سمير خوري، اللذين اش
  .المستشفى سيبنى لكن مساحة األرض كبيرة، ويمكن استغاللها ألشياء أخرى

نعمل ': ولفت إلى أن من ابرز المجاالت التي يمكن استغالل األرض فيها هو قصر الضيافة، وقال
علينا تجاه شعبنا لنقدم له دولة حضارية محترمة يعم فيها للمستقبل ونعمر بلدنا ونقوم بكل ما هو واجب 
  .'األمن واألمان، ودولة متطورة كما يستحق شعبنا

محمد اشتبه، إن المشروع يضم مجمعا رئاسيا ' بكدار'بدوره، قال رئيس المجلس االقتصادي الفلسطيني 
  . دونما35احة وقصرا للضيافة ومهبط للطائرات العمودية، ومعسكر، ومساحات خضراء، بمس

 متر، ومصمم من التراث اإلسالمي 5000وأضاف أن القصر الرئاسي يتكون من أربعة طوابق بمساحة 
  .الذي تشتهر به بالد الشام، من اجل إعطاءه طابع مميز لالستقبال ضيوف فلسطين

  1/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  67مباشرة يتطلب اعترافاً أميركياً بدولة فلسطينية على حدود فشل المفاوضات ال: عريقات .4
صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمـة         . رجح د :  عبد الرؤوف ارناؤوط   -القدس  

التحرير، فشل االتصاالت الجارية بين الواليات المتحدة والحكومة اإلسرائيلية بشأن تجميد االستيطان في             
  ".أتوقع أن تصل اإلدارة األميركية إلى طريق مسدود مع حكومة نتنياهو: "، وقالاألراضي الفلسطينية

نحن اآلن أمام منعطف صعب ومعقد ونخوض "ووصف عريقات المرحلة القادمة بالصعبة والمعقدة وقال 
لقد صمد الشعب الفلسطيني وسيصمد ولن يكون هناك سالم واستقرار في : "، مضيفاً"معركة حقيقية

  ".ال من خالل تجفيف مستنقع االحتالل اإلسرائيليالمنطقة ا
 سنوات 3وكان عريقات يتحدث في حفل عشاء خيري أقامه نادي الصحافة في القدس لمناسبة مرور 

  على تأسيسه وذلك في قصر الحمراء في القدس، 
ل الحكومة وأشار عريقات إلى انه في حال فشل المفاوضات المباشرة فان اإلدارة األميركية مدعوة لتحمي

اإلسرائيلية مسؤولية انهيار المفاوضات المباشرة وان تقوم باالعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 
 وعاصمتها القدس الشرقية، وقد يقولون لنا ال نعترف بكينونات تلك الدول 1967الرابع من حزيران 

لون االن في السودان حيث يتم فاسألوهم ماذا عن كوسوفو وماذا عن تيمور الشرقية واسألوهم ماذا يفع
  .تقسيم بلد
إذا رفضوا فسنذهب إلى مجلس األمن وسنقدم طلباً لقبول عضوية دولة فلسطين على حدود : "وأضاف

الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، قد يقول البعض ان هذا الحل غير موفق ألنه سيجلب 
  .فعيل عقد جلسة لالمم المتحدةمن اجل ت) فيتو(، صحيح نحن بحاجة الى )الفيتو(

في آخر المفاوضات مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق ايهود اولمرت في كانون "وكشف النقاب انه 
 كنت مع الرئيس محمود عباس وقد قال أولمرت، وهو يكرر ذلك، إن مساحة الضفة 2008األول 

 كيلومتراً مربعاً وان 6235 هي 1967الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية عشية الرابع من حزيران 
 كيلومتراً مربعاً هي مناطق حرام وان اسرائيل على استعداد لتسليم الجانب 46عريقات يقول ان هناك 

 فرد 1967 كيلومتر اضافي على حدود 2 كيلومتراً مربعاً، وقال ان ذلك بواقع 6260الفلسطيني مساحة 
لى البحر الميت ولنا الحق في مياهنا ولنا القدس الشرقية  كيلومتراً ع37عليه الرئيس نحن لنا حق في 

  ".عاصمة لدولتنا ولنا الحق في الالجئين وحل قضيتهم ولنا الحق في ممر امن بين الضفة الغربية وغزة
امل ان تتوج جهود المصالحة بالنجاح ألن القدس مثل الضفة "وبخصوص المصالحة قال عريقات 

ة وال اعرف لماذا نقتتل وعلى ماذا نقتتل ففلسطين اكبر بكثير من الغربية ومثل غزة مناطق محتل
  ".الجميع

 2/12/2010األيام، رام اهللا، 
  

   وزاراتسبعةعباس وفياض يتوافقان على تعديل حكومي يشمل ": المستقبل" .5
توافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزراء حكومة تسيير االعمال : رام اهللا ـ أحمد رمضان

كتور سالم فياض على اجراء تعديل حكومي يشمل سبع وزارات فقط، دون تحديد السقف الزمني الد
  .الجراء هذا التعديل

ان عباس وفياض اجتمعا مطلع االسبوع الجاري، وبحثا " المستقبل"وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ
التربية والتعليم الخارجية والداخلية و: موضوع اجراء تعديل حكومي سيطاول سبعة وزارات هي

  .والمواصالت والعدل والسياحة والزراعة
وتتراوح اسباب التعديل لهذه الوزارات بحسب المصادر بين ضعف بعض الوزراء وتواضع امكاناتهم، 

  .واهليتهم للمنصب، وتوجيه تهم فساد اداري او مالي للبعض االخر
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بعض الوزراء الذين سيبقون في واشارت هذه المصادر الى ان هناك احتمال ان تجري مناقالت ل
  .الحكومة من وزارة الى وزارة اخرى

وبحسب هذه المصادر، فإن بورصة االستيزار قد فتحت وبدأت قوائم الترشيحات تنهمر على كل من 
اال انهما ما زاال في مرحلة المشاورات، ولم يرس خيارهم على أي من االسماء المتداولة . عباس وفياض

  .التي يصعب حصرها
عند تقديم مرشحيها للتوزير " فتح"واشارت المصادر، الى ان فياض طلب من عباس ان تلحظ حركة 

معيار المهنية والكفاءة، النه أي فياض ال يريد متحدثين باسم الحكومة ومحلليين ينتقلون من قناة فضائية 
ن الحكومة من تنفيذ الى اخرى، وانماء وزراء يهتمون بوزاراتهم وتطوير القطاعات المعنية بها لتمكي

خطتها لبناء مؤسسات الدولة وانهاء االحتالل التي من المفترض ان تنتهي المدة الزمنية لتنفيذ هذه الخطة 
المقبل، حيث يعقد فياض رهانه على نجاحها، وضعها على مائدة المجتمع ) اغسطس(في شهر أب 

الستقالل، واقامة دولتهم العتيدة وعاصمتها الدولي ليقيم البرهان على جدارة الشعب الفلسطيني بالحرية وا
  .القدس الشرقية

وبخصوص مطالبات المجلس الثوري سحب مسؤولية االذاعة والتلفزيون من امين سر اللجنة التنفيذية 
، استبعدت المصادر اقدام عباس "فتح"لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، واسنادها الحد قادة 

ة وان شاشة تلفزيون فلسطين وكذا االذاعة شهدت تطوراً كبيراً يعترف به على هذه الخطوة، خاص
  .القاصي قبل الداني منذ ان تسلم عبد ربه مسؤولية هيئة االذاعة والتلفزيون

  2/11/2010المستقبل، بيروت، 
  

   بسبب التحريض على الرئيس محمود عباستحقيق مع دحالن "مركزية فتح"": المستقبل" .6
عن مثول عضو اللجنة " فتح"كشفت مصادر في اللجنة المركزية لحركة :  رمضانرام اهللا ـ أحمد

ابو ماهر غنيم واعضاء " فتح"البارز محمد دحالن امام لجنة تحقيق حركية مكونة من امين سر مركزية 
اللجنة صخر بسيسو وعزام االحمد وعثمان ابو غربية، حيث تغيب االخيران عن جلسة التحقيق مع 

  .دحالن
ب هذه المصادر، فقد طلبت اللجنة من دحالن توضيحات حول ما نسب اليه من تحريض يقوم به وبحس

" فتح"وبعض الكوادر المقربة منه على الرئيس عباس وابناءه، باالضافة الى تأليب الرأي العام داخل 
وتوقيع عريضة من قبل عناصر وكوادر خاصة في قطاع غزة تطالب بعقد مؤتمر استثنائي للحركة 
وانتخاب لجنة مركزية جديدة بعد ان ثبت فشل وعجز اللجنة المركزية الحالية التي انتخبت في المؤتمر 

  .العام السادس الذي عقد في بيت لحم في شهر أب من العام الماضي
وبحسب المصادر ذاتها قام عباس بخطوة التفافية، عندما حمل المجلس الثوري في اجتماعه االخير 

 عضواً 451للحركة مكون من " المجلس العام"لى اقرار هيئة جديدة تحت اسم االسبوع الماضي ع
بالتعيين وليس باالنتخاب، يعقد عند الضرورة بدعوة من اللجنة المركزية لبحث قضية واحدة وله 
صالحيات المؤتمر العام، أي بوسعه عزل واسقاط اعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري مجتمعة او 

  .وبالتالي تعزيز قيادته للحركة" المجلس العام"ما يبيح للرئيس عباس التحكم والسيطرة على فرادى، وهو 
وارجعت المصادر موافقة الرئيس عباس على اجراء تعديل وزاري استجابة لمطالبة المجلس الثوري 
ر مقابل اقرار االخير بتشكيل المجلس العام على الرغم من ان تشكيل هذا المجلس بحث في المؤتم

  .السادس ولم يحظَ بموافقة اعضاء المؤتمر، أي ان تشكيله جاء بما يخالف قرارات المؤتمر
  2/12/2010المستقبل، بيروت، 
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   تمثل قناعاتي الشخصية"حائط المبكى" دراسة: المتوكل طه .7
أثارت دراسة نشرها المتوكل طه وكيل وزارة اإلعالم الفلسطينية التي يرأسها الدكتور سالم : غزة
ياض، التي دلل فيها على أن حائط البراق أو الحائط الغربي للمسجد األقصى الذي يطلق عليه اليهود ف
جزء ال يتجزأ من المسجد األقصى وأنه يخص المسلمين دون غيرهم، ردود فعل » حائط المبكى«

  .غاضبة في كل من إسرائيل وواشنطن
نتقادات الحادة التي وجهتها إسرائيل واإلدارة وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية باللغة العبرية أن حملة اال

وفي . األميركية أسفرت عن قيام السلطة بإزالة الدراسة من الموقع الرسمي لوزارة اإلعالم الفلسطينية
قال المتوكل طه إنه يستهجن رد الفعل الصادر عن تل أبيب وواشنطن » الشرق األوسط«تصريحات لـ

  .ز السلطة الفلسطينية سياسياالهادف الستغالل ما نشر في ابتزا
وأوضح طه أنه استند في بحثه إلى عدد كبير من الوثائق البريطانية واألوروبية وحتى اإلسرائيلية التي 
تدلل بما ال يدع مجاال للشك على أن حائط البراق موقع إسالمي وأنه ال عالقة له باليهود من قريب وال 

ستند فيها إلى مسوغات علمية وليس مسوغات أخالقية بعيد، مشددا على أن دراسته علمية وأنه ا
وحول إزالة الدراسة من موقع الوزارة على شبكة اإلنترنت قال طه إنه لم ينشر الدراسة باسم . وسياسية

وزارة اإلعالم، بل إنها تعبر عنه قناعاته الشخصية، مشددا على أنه يتحمل بشكل شخصي المسؤولية 
راسة طه أن الحائط الغربي هو حائط إسالمي وجزء ال يتجزأ من المسجد وأكدت د. عن كل ما جاء فيها

األقصى والحرم القدسي الشريف، مشيرا إلى أن هذا كان موقفا ردده الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر 
  . عرفات

  2/12/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

  اإلعدام رمياً بالرصاص لشرطي قتل مواطناً عمداً: غزة .8
حكمة عسكرية تابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة حكماً باإلعدام رمياً بالرصاص على             صدرت م ا: غزة

، بتهمة قتل المواطن عالء السوري في مخيم الشاطئ غـرب المدينـة             )ماضي(الشرطي إسماعيل نجم    
وكان نجم أطلق النار على المواطنين عالء السوري ومحمد غبون، فقتل األول وأصـاب الثـاني                . عمداً
وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في حينه أنه تم اتخـاذ            . ح، إثر خالفات شخصية بينهما    بجرو

اإلجراءات القانونية في حق نجم الذي يعمل في جهاز الشرطة التابع لها، لكنه لم يكن في مهمة شـرطية                   
  . عندما أطلق النار

  2/12/2010الحياة، لندن، 
  

   لن يؤسس لسالم حقيقيالتفاوض مع اإلسرائيليين: قريع .9
أبدى رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحريـر الفلـسطينية، رئـيس             :  حنان عبدالهادي  -القاهرة  

تشاؤمه من إمكانية أن تؤدي المفاوضات المباشرة بين الجانبين         » ءأبو عال «الوزراء األسبق أحمد قريع     
اوض كخيار ال يزال مطروحاً، لكن لـيس هـو          الفلسطيني واإلسرائيلي إلى نتائج عملية، معتبراً أن التف       

  .الخيار الوحيد
في القاهرة اخيـراً    » مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية    «وقال قريع خالل ندوة أقيمت في       

مسيرة العملية السلمية منذ انطالقها في مدريـد عـام       : »خيار المفاوضات مع اإلسرائيليين   «تحت عنوان   
اتفـاق  «وأكد أن نتنياهو هـو مـن دمـر          . شهد مراوغات من الجانب اإلسرائيلي     وحتى اآلن، ت   1991
، كما اعترف بذلك متفاخراً في تصريح نقلته القناة العاشرة اإلسرائيلية قبل نحو شهرين، وقد فعل                »اوسلو

ما وفتح االتفاق االنتقالي للتفاوض، وبنى مستوطنة هارحو      » اتفاق الخليل «ذلك عندما أعاد التفاوض على      
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ثم » واي ريفر «في أبوغنيم، وكذلك مستوطنة رأس العمود، وشق نفقاً تحت المسجد األقصى، ووقع في              
  .تراجع

وحول الموقف الراهن في ظل االئتالف الحاكم في إسرائيل، أكد قريع أنه ليس متفائالً علـى اإلطـالق                  
، في ظل ممارساتها المراوغة،     بقدرة حكومة نتنياهو على إيجاد صيغة مقبولة للحل مع الجانب الفلسطيني          

  .وتمسكها بيهودية الدولة، واستمرارها في بناء المستوطنات
وتحدث قريع عن صيغ الحل المطروحة من قبل الجانب اإلسرائيلي قائالً إنها ال يمكن أن تؤسس لـسالم                  

حدثا عن  وبيريز وباراك ت  .  في المئة فقط من الضفة، مع تأجيل القدس        65حقيقي، وأن موفاز تحدث عن      
  . النسبة نفسها تقريباً

وعن البدائل والخيارات الفلسطينية، فقد اعتبر قريع الخيارات التي طرحها الرئيس محمود عباس أمـام               
إن القرارات التي يمكـن أن نأخـذها مـن    : القمة العربية في سرت الليبية، بمثابة خيارات نظرية، وقال  

ذلك لن تكون قرارات للتنفيذ، أما اإلعـالن عـن حـل            مجلس األمن في حال سمحت الواليات المتحدة ب       
  . السلطة فمعناه هدم المعبد، كما أن تنحي الرئيس أبومازن قد يمثل كارثة على الوضع الداخلي

وعلى صعيد المصالحة الوطنية أشاد قريع بالجهود المصرية التي أسفرت عن ورقة متوازنة تقف علـى                
تجـاه ملـف المـصالحة،      » حركة حماس «ى سؤال حول موقف     وفي رده عل  . المسافة نفسها من الجميع   

، وقد تعتبر هذا فرصة لها،      »الفتحاوي«ترى تراجعاً في الوضع الوطني و     » حماس«: أجاب قريع بالقول  
إسـماعيل هنيـة يقـول      » الحمساوي«اآلن القيادي   : وأضاف. ال سيما وأن الوفود الغربية تتوالى عليها      

نحن طوال ثالثة أعوام حافظنا على األمن دون وجود دايتون، كمـا أننـا              للوفود األوروبية واألميركية،    
واعتبر قريع هذا دلـيالً علـى       . ، فلماذا ال تعتبروننا جزءاً من الحل      67نوافق على دولة في حدود الـ       

  .وسعيها وراء تسيد المشهد الفلسطيني» حماس«تطلع 
كما أن تركيا دخلت المنطقـة بورقـة        تحصل على الدعم من محور إيران،       » حماس«وأوضح قريع أن    

ومن ورائها السلطة ينتقل من سيئ إلى األسوأ فسوف         » حركة فتح «، وبالتالي إذا استمر وضع      »حماس«
  .إلى المصالحة بشروط أكثر تشدداً» حماس«تأتي 

  2/12/2010الراي، الكويت، 
  

  ينلقاء بين أبو لبدة وبن أليعازر يعكس حدة الخالفات بين الجانب: القدس .10
حسن أبو لبدة وزير االقتصاد الـوطني، وبنيـامين بـن           . عكس لقاء جمع بين د     :عبد الرؤوف أرناؤوط  

أليعازر وزير التجارة والصناعة اإلسرائيلي، في القدس، أمس، حدة الخالفات القائمة بين الطرفين، فقـد               
أعطا وجهة نظر مختلفة    جلسا إلى جانب بعضهما البعض في مؤتمر صحافي عقب اللقاء، لكن كالً منهما              

الواحد عن اآلخر، دون أن تظهر عالمات اتفاق بينهما باستثناء التأكيد على أهمية السالم للـشعبين، وإن                 
  .كان لكليهما رؤيته المخالفة لآلخر بهذا الشأن

 في فندق) الميديا الين( دقيقة، أعقبته مناظرة بين الوزيرين نظمتها مؤسسة 45وكان اللقاء استمر نحو 
  .في القدس) النوتردام(

 دقيقة وقد اجتمعنا سابقاً واتفقنا على االجتماع بين الفترة واألخرى من 45اجتمعنا مدة : "وقال أبو لبدة
   التي تعترض االقتصاد الفلسطينيأجل تبادل وجهات النظر والعمل المشترك لتذليل العقبات

  2/12/2010األيام، رام اهللا، 
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  ونقدر ونحترم البلد الذي نعيش على أرضه.. سطينيين في لبنان ضيوف الفلعبداهللا عبداهللا  .11
ضيوف، ونحن نقدر ونحترم    «أشار والسفير الفلسطيني عبد اهللا عبد اهللا إلى أن الفلسطينيين في لبنان هم              

البلد الذي نعيش على أرضه، ونلتزم قوانين هذا البلد، ونحترم قوانينه، لكننا نتوقع تطبيق ما يصار إلـى                  
ودعا إلى حـل مـشكلة      . »بطء في إعمار مخيم نهر البارد ونحن نتألم لذلك        «، الفتاً إلى    »اتفاقات حوله 

لقد انتهت مدة عقد اإليجار وال نستطيع وضع إخواننا وأهلنـا  «: استئجار بيوت لنازحي نهر البارد، وقال     
  . »في مأزق جديد

ـ «رلى درباس ممثلة رئيسة » وأكدت  أن إعـادة اإلعمـار   «علـى  »  الفلسطينيلجنة الحوار اللبناني 
تواجهها تحديات مختلفة تسعى لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني إلى مواكبتها وتقديم الحلول المواتية لها  

  . ، الفتة إلى أن إعادة اإلعمار تشكل اولوية على أجندة اللجنة»بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية
 7/6/2010السفير،بيروت،  

  
  رفضت دمج حماس في األمن والحوارفتح قلبت طاولة  :ةالحي .12

اتهمت حركة حماس بلسان عضو مكتبها السياسي خليل الحية، حركة فتح بإفشال : حامد جاد - غزة
عمدت إلى قلب طاولة الحوار على حركة " فتح"جولة الحوار األخيرة في دمشق الشهر الماضي وقال ان 

  .حماس
 فيه فصائل فلسطينية في مدينة غزة بدعوة من حماس سعي الحركة إلى وأكد الحية خالل لقاء شاركت

تحقيق المصالحة الفلسطينية، متهما إسرائيل باستغالل الحالة الفلسطينية الراهنة ليمرر كافة مشاريعه 
والمح الحية إلى أن هناك أطرافا تعبر عن عدم رضاها عن اللقاءات الدورية التي تعقدها . العدوانية
، لتحريك عجلة المصالحة متهما حركة فتح بتجاهل مالحظات حركته على "فتح"اس مع حركة حركة حم

  .الورقة المصرية
وكشف الحية النقاب عن أنه وصلت لحماس معلومات قبل ذهاب وفدها إلى القاهرة، تفيد أن حركة فتح 

ة األمنية التابعة غير راضية عما تم في لقاء دمشق قبل األخير، ورفضها دمج حركة حماس في األجهز
ذلك بداية انهيار السلطة، بالتالي تعمدت قلب طاولة الحوار على حركة " فتح"لها بالضفة، واعتبرت 

  .حماس
وجدد الحية جاهزية حركته لالستماع لحركة فتح فيما يتعلق بمالحظاتها، للوصول إلى تفاهم فلسطيني، 

  .محتل ورسائله العدوانية بحق الشعب الفلسطينييكون طريقا إلعادة الوحدة الوطنية، والوقوف بوجه ال
أشار زياد جرغون عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية إلى أن االجتماع ناقش عدة من جهته 

ملفات وقضايا متعلقة بالوضع الفلسطيني أهمها ملف المصالحة الداخلية، حيث تم الدعوة على ضرورة 
وفيما يتعلق بموضوع ملف االعتقاالت السياسية، شدد . يةعقد حوار وطني شامل بعيداً عن الحزب

جرغون على ضرورة تهيئة األجواء من أجل إنهاء االنقسام وإعادة اللحمة بين شطري الوطن، وذلك من 
  .خالل وقف كافة أشكال االعتقاالت على خلفيات سياسية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة

خالت التي قدمتها في اللقاء المذكور على ضرورة إعادة بناء األجهزة  أكدت الفصائل خالل المداإلى ذلك
وأوصت الفصائل  .األمنية الفلسطينية على أسس سليمة، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بإتمام المصالحة

بضرورة االهتمام بقضايا ما بعد الحوار والمصالحة ومعالجة القضايا التي تختص بالجانب البيئي 
ي واالجتماعي، وأن تبذل جهدها لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني التي استمرت طيلة فترة واالقتصاد
  .االنقسام

  2/12/2010الغد، عمان، 
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  تدعم رؤيتنا حول مشاركة السلطة في حرب غزة" ويكليكس"وثائق : رضوان .13
فاجأ بهذه الوثائق نحن لم ن": "قدس برس" إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس لوكالة .دقال : غزة

، ألنه كان لدينا علم مسبق عن اللقاءات التي عقدت ألجل تشريع العدوان على قطاع )وثائق ويكليكس(
غزة، وهذه الوثائق تدعم ما كان لدينا من معلومات، وتدلل على صحة رؤيتنا، وما تحدثت به حركة 

  ".، حول مشاركة السلطة في الحرب على غزة"حماس"
ليس جديدا بالنسبة لنا، لقد كانت هذه المؤامرة وعلم سلطة ) علم السلطة بالحرب(مر هذا األ: "وأضاف

" فتح"بالعدوان المسبق على قطاع غزة واضحاً، ولكن الجديد هو تأكيد هذه الوثائق، بتأكيد سلطة " فتح"
 بهذه الحرب اإلجرامية على قطاع غزة، وكذلك تصريح الناطق باسم  فتح احمد عساف يؤكد على

هذا يدلل على مستوى : "وتابع". اعترافه الضمني بالعلم المسبق بهذه الحرب العدوانية على قطاع غزة
االنحدار األخالقي، واألمني، والسياسي، والوطني بالتعامل مع القضية الفلسطينية، لقد سقط القناع عن 

يد الضفة الغربية، أو الوجوه الكالحة التي لم تتوقف عن التعامل مع االحتالل الصهيوني، على صع
  .، حسب تعبيره"الحرب اإلجرامية على قطاع غزة

أن يحددوا مواقفهم من السلطة في الضفة الغربية، " شرفاء فتح"وطالب القيادي في حماس من أسماهم 
تتعامل مع االحتالل وتتآمر على شعبها الفلسطيني، وكلفته اآلالف من الشهداء، والجرحى، "التي قال إنها 

تحدد العالقة الوطنية مع "ودعا الفصائل الفلسطينية أن  ".ن دمرت بيوتهم في هذه الحرب اإلجراميةوالذي
  ".باغتيال القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني"، التي اتهمها "السلطة في الضفة

من هكذا حرب، وطالبتها " حماس"وفي رده على سؤال حول أن الوثائق تقول إن السلطة حذرت حركة 
نحن ال نتلقى أوامرنا من جهة تتعامل مع ": "حماس"نيب سكان قطاع غزة ويالتها، قال القيادي في بتج

: وأضاف ".االحتالل الصهيوني، وفي نفس السياق نحن لم يتصل بنا احد حول هذا الموضع اإلجرامي
افع عنه، إن كانت وطنية أن تقف مع الشعب الفلسطيني، وان تد) السلطة(كان يفترض من هذه الجهة "

وان تقطع كل عالقتها مع الصهاينة، بدال من التآمر على شعبنا الفلسطيني، وكذلك إزهاق أرواح 
  ".األبرياء، واآلمنين من أبناء الشعب الفلسطيني

  1/12/2010قدس برس، 
  

   التعاون األمني والتكفير عن دورها في حرب غزةبوقففتح  يطالب أبو زهري .14
إعادة النظر في موقفها من "إلى " فتح"حماس سامي أبو زهري حركة  دعا المتحدث باسم حركة: غزة

المصالحة، وأن تتخذ خطوات عملية للتكفير عن خطيئة تنسيقها الكامل مع إسرائيل في حربها على غزة، 
  .التي كشفتها وثائق ويكيليكس والتوقف عن التعاون األمني مع إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني

" فتح"حديث عضو اللجنة المركزية لحركة " قدس برس"، في تصريحات خاصة لـ ووصف أبو زهري
على الورقة المصرية وعلى الملف األمني " حماس"عزام األحمد عن عدم وجود مالحظات جوهرية لـ 

  ".تبسيطية"تحديدا، بأنها 
إلى " فتح"ركة نحن ندعو ح: "إلى التعامل بجدية مع ملف المصالحة، وقال" فتح"ودعا أبو زهري حركة 

إعادة تقييم موقفها ألن األمور ليست بهذه البساطة التي يتحدث بها األحمد، خصوصا في ظل وثائق 
في مراحل سابقة حول التنسيق الكامل للحرب على غزة بين " حماس"ويكيليكس التي أكدت ما أعلنته 

ير عن هذه الخطيئة الكبيرة مطالبة بأن تتخذ خطوات للتكف" فتح"، ولذلك فإن "فتح"االحتالل وحركة 
والتوقف عن التعاون األمني مع االحتالل والعودة إلى الوفاق الوطني، والمساهمة في رفع الحصار عن 

  طرفا فيه حسب وثائق ويكيليكس، وإال فإنها ستجد نفسها خارج الخيار " فتح"غزة الذي كانت حركة 
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 الشعب الفلسطيني الذي يستطيع أن يميز بين الوطني وتتحمل المسؤولية السياسية واألخالقية أمام
  ".شعارات األحمد وبين الحقيقة

  1/12/2010قدس برس، 
  

  في أي وقت" إسرائيل" وتؤكد أنها لن تعترف بـ  بينها وبين قطرالوقيعةحماس تتهم فتح بمحاولة  .15
" قدس برس" في بيان لها وصل حماس قالت  من غزة أن حركة1/12/2010قدس برس، نشرت 
وإعالمها األصفر، وخاصة وكالة معاً التي أوردت الخبر " فتح"إن ما نشر على مواقع حركة : "ة منهنسخ

، على استعداد "حماس"على لسان أمير قطر الشيخ حمد بن جاسم، منسوباً إلى موقع ويكيلكس بأن 
  ".لالعتراف بالكيان الصهيوني، عارٍ عن الصحة تماماً

وقيادتها، ويهدف إلى إحداث " فتح"ل على أمير قطر من قبل حركة إن ما ورد هو تقو: "وأضافت تقول
ودولة قطر الشقيقة، ال سيما أن قطر شعباً وحكومة ممثلة بأميرها الشيخ حمد " حماس"وقيعة بين حركة 

، ومن الداعمين "فتح"بن جاسم، من أهم المدافعين عن قضايا الشعب الفلسطيني، التي فرطت بها حركة 
  ".مود شعبنا، وحماية مقدساته، ويعمل كل جهده لفك حصار غزة، وإنهاء معاناة أهلهاوالمعززين لص
وأي دولة عربية أخرى " حماس"لدق األسافين بين " فتح"نؤكد أن أي محاولة من حركة : "وتابع البيان

ية أن تعمل جاهدة إليجاد ظهير عربي للقض" فتح"هي محاولة بائسة ولن يكتب لها النجاح، وعلى حركة 
  ".الفلسطينية، بدل محاوالت سلخ الشعب الفلسطيني عن عمقه العربي واإلسالمي

لن تعترف في يوم من األيام باالحتالل اإلسرائيلي، "على مواقفها الراسخة بأنها " حماس"وأكدت حركة 
  .، على حد تعبيرها"ولن نعطيه أي شرعية على ذرة تراب من األرض الفلسطينية

ي في حركة حماس الدكتور صالح البردويل عن أسفه لما تضمنته تقارير موقع أعرب القيادالى ذلك 
األمريكي حول دور السلطة الفلسطينية في رام اهللا في الحرب على قطاع غزة، وأشار إلى " ويكيليكس"

لدى بعض الجهات اإلعالمية والسياسية في رام اهللا " اليائسة"وجود بعض المحاوالت، التي وصفها بـ 
  .لالعتراف بإسرائيل" حماس" من تحمل مسؤولية هذه المعلومات من خالل حديثها عن استعداد للتهرب

من عدم االعتراف بإسرائيل " حماس"أن موقف " قدس برس"وأكد البردويل في تصريحات خاصة لـ
في ما قرأناه في تقرير ويكيليكس يكشف مدى تآمر السلطة "ثابت وغير قابل للمراجعة أو التبديل، وقال 

رام اهللا وتورطها في دماء أطفال غزة، وهي معلومات تشكل حتى هذه اللحظة صدمة لكل أحرار العالم 
أما ما تتناقله بعض األوساط اإلعالمية في . وتحتاج إلى تحقيق من كل األطراف التي ذكرت في التقرير

ودولة قطر، " حماس"بين رام اهللا من محاوالت يائسة للخروج من دائرة االتهام ومحاولة دق األسافين 
لها مبدأ " حماس"والعالقة بيننا قوية ومتينة، هونوع من التجديف السياسي، وهم يعلمون علم اليقين أن 

ثابت بعدم االعتراف بالكيان الصهيوني في أي وقت وتحت أي ظرف، ولكن تلك أمانيهم، هم يحاولون 
  .، حسب تأكيده"إلى دائرتهم، وهذا لم ولن يحدث على اإلطالق" حماس"جر 

نريد أن نطمئن : "ونفى البردويل وجود أي تناقض بين قيادات حماس في الداخل والخارج، وقال
مؤسسة واحدة ومرجعيتها واحدة ولها جهة تنفيذية واحدة، وبالتالي " حماس"الحاكمين في رام اهللا بأن 

ونع في اآلراء فهذه شهادة حسن قراراتها تصدر عن معين واحد، وإذا كانوا يحاولون اللعب على وتر الت
  .     ، على حد تعبيره"وليس العكس" حماس"سلوك لـ 

نقال عن مراسلها من غزة ضياء الكحلوت أن  2/12/2010 العرب، الدوحة، من جهة أخرى ذكرت
الرئيس محمود عباس وحركة فتح في أعقاب كشف وثائق ويكيليكس خفايا حرب غزة، البردويل هاجم 
 .عباس لحماس بإطالق سراح الجندي اإلسرائيلي المحتجز في غزة جلعاد شاليطوكذلك مطالبة 

استهجن عضو البردويل التصريحات األخيرة لعباس، معتبراً أن تلك التصريحات بيع للمواقف و
  .الفلسطينية وبيع إلرادة الشعب الفلسطيني، الذي يناضل من أجل تحرير أسراه في السجون اإلسرائيلية
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هذه التصريحات تضعف قضية األسرى الفلسطينيين «يل لموقع محلي مقرب من حماس وقال البردو
  .»وتضعف قضية الشعب الفلسطيني، ولذلك ربما هذه التصريحات تؤثر سلبا على مسار تحرير األسرى

من المستهجن أن يتم الحديث عن األسرى بهذا البرود من قبل من يدعي أنه رئيس للشعب «: وقال
ما انتهت واليته، فمن المفروض أن يعمل بمستوى هذا االدعاء حتى يجد شكال من أشكال الفلسطيني عند

ولفت البردويل إلى أن عباس فقد حتى اللياقة الدبلوماسية في إقناع  .»اإلقناع لآلخرين بأنه ال يزال رئيسا
ن واألسير اآلخرين بأنه رئيس للشعب الفلسطيني من خالل تصريحاته الخيرة عن األسرى الفلسطينيي

  .شاليط
  

  بحث ملف المصالحة في الخرطوم"  الفلسطينيالمركز"مصدر فلسطيني ينفي لـ .16
نفى مصدر فلسطيني مطّلع أن يكون اللقاء الذي جمع عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 

اسي، حماس أسامة حمدان بعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد قد تناول أي موضوع سي
التوقيت المناسب لالجتماع القادم " من أنه بحث مع حمدان ) 1/12(خالفا لما صرح به األحمد األربعاء 

  ".والنهائي
في العاصمة السودانية الخرطوم إن اللقاء بين " المركز الفلسطيني في اإلعالم"وقال المصدر لمراسل 

وجرى فيه فقط تبادل المجامالت دون أي كان لقاء عابرا على هامش أحد المؤتمرات، "حمدان واألحمد 
  ".حديث سياسي

  1/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   غير مسلحة وحماس تشاركنا في وقف العمليات العسكريةستكونأي انتفاضة شعبية : شعث .17
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العالقات الدولية نبيل شعث، أن : بثينة عبد الرحمن

مة الفلسطينية لالحتالل اإلسرائيلي تحولت في هذه المرحلة إلى كفاح شعبي غير مسلح، وذلك المقاو
لكونه الوسيلة األمثل حاليا، مشيدا بالتضامن والحراك الدولي المتنامي ضد السياسة العنصرية 
نى اإلسرائيلية، مركزا على ضرورة أن يسعى الفلسطينيون لتوحيد صفوفهم وبناء مؤسساتهم حتى يتس
. لهم جني ثمار هذا النوع من الكفاح الشعبي السلمي الذي حقق نجاحات مشهودة في أكثر من رحلة كفاح

  .مؤكدا حقهم في رفض العودة لمفاوضات عبثية وحدود مرفوضة في ظل بناء متواصل للمستوطنات
أشكاال عديدة وال خذت االنتفاضة أ": الشرق األوسط"وقال شعث الذي يقوم بزيارة الى فيينا في حوار مع 

أحد بإمكانه التنبؤ بأشكال جديدة، وإنما سنصعد انتفاضة شعبية، لنقل غير مسلحة، باعتبارها الشكل 
لقد استخدمنا الكفاح . األفضل، وال أحد يستطيع أن يطالبنا بالعودة للنضال المسلح وهو حقنا الشرعي

تشاركنا في ذلك حماس . قد أنه األفضل اآلن عاما، وعدنا له في االنتفاضة األخيرة، وال نعت27المسلح 
. وكل شعب له قيادة من حقه أن يقرر الوسيلة األفضل لنضاله. التي أوقفت كل العمليات العسكرية

  :ولالطالع على نص الحوار
11692=issueno&597735=article&4=section?asp.details/com.ataaws.www://http  

  2/12/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

   حتى مطلع العام القادمالوزاريالتعديل فتح تنفي تأجيل  .18
 امين سر المجلس الثوري لحركة ، مقبول من معا أن أمين2/12/2010وكالة معاً اإلخبارية، نشرت 

وزاري قد تم تأجيله حتى مطلع العام القادم، مؤكدا ان المشاورات بين حركة  يكون التعديل الأنفتح نفى 
وقال  . الماضياألسبوع منذ بداية وباألسماءفتح ورئيس الوزراء سالم فياض قد قطعت شوطا مهما 

بنابلس، ال احد يستطيع ان يقول ان التعديل الوزاري قد تم تأجيله غير الرئيس " معا"مقبول لمراسل 
باس ذاته، والرئيس قد اعطى قرارا واضحا بهذا الموضوع، وحتى اللحظة لم يجر ان تغيير، محمود ع
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والمشاورات والمباحثات متواصلة وجادة وتشمل كافة التفاصيل، وان مسألة التعديل الوزاري ربما تأخذ 
  .وقتا الخراج حكومة قادرة على تحمل اعباء المرحلة رافضا الخوض باالسماء المطروحة

ان رأي الشخصي هو " ما اذا كانت حركة فتح تتمسك بوزارة المالية بالحكومة القادمة، قال مقبول وحول
ان فتح تمثل غالبية القوى الوطنية، ومن حقها الحصول على ثلثي الوزارات في الحكومة، علما ان فتح 

أخذ بعين االعتبار لم تطرح وزارة سيادية من اجل الوزارات والعدد كما قال مقبول، بل ان حركة فتح ت
  .اداء هذه الوزارات ومدى حاجة المواطن لخدمات افضل داخلها

 نقال عن مراسلها من غزة، أشرف الهور، أنها علمت من 2/12/2010القدس العربي، لندن، وذكرت 
قيادية في حركة فتح أن التعديل الوزاري المرتقب على الحكومة الفلسطينية من المحتمل أن مصادر 
وقال مسؤول كبير في الحركة ان اللجنة المركزية ستجتمع ليل األربعاء .  مطلع العام المقبليؤجل إلى

المتوفر لشغل المناصب الوزارية، لكنه أكد أن ' بنك األسماء'للتباحث حول اختيار مرشحي الحركية من 
  .هذا االجتماع لن يحسم موضوع تأليف الحكومة بشكل نهائي

ان اللجنة المركزية لحركة ' القدس العربي'لجنة المركزية لحركة فتح لـوقال محمود العالول عضو ال
فتح ستجتمع للتباحث والتشاور في موضوع التعديل الوزاري الذي تطالب الحركة بإجرائه على الحكومة 

أعلى هيئة قيادية في 'لكن العالول أكد أن أعضاء اللجنة المركزية .الفلسطينية برئاسة الدكتور سالم فياض
لن يتمكنوا من حسم موضوع التعديل على الحكومة في هذا االجتماع، الفتاً إلى أن االجتماع سيتم ' تحف

خالله التشاور الختيار مرشحي فتح لشغل المناصب في الوزارات السيادية والخدماتية في الحكومة 
  .األربعاءوكان من المقرر عقد االجتماع مساء . المرتقبة الجديدة

  
  نكبل يدي فياض وال مانع من مشاركة فصائل المنظمة بالحكومةلن : عباس زكي .19

 عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، انه ال مانع في مشاركة باقي فصائل أكد :بيت لحم
منظمة التحرير الفلسطينية في الحكومة الجديدة، وليس التعديل مقتصرا على اعضاء جدد من حركة فتح، 

ناس "وقال زكي خالل برنامج  .سي في منظمة التحرير الفلسطينية وليس بالسلطةمبينا ان القرار السيا
الذي تنتجه معا ويقدمه الصحفي عبد العزيز نوفل ان االسماء المرشحة بخصوص التعديل " وناس

  .الحكومي ستوضع امامنا، مؤكدا ان المشاورات بدأت بالفعل للتعديل الحكومي 
امل ما بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء الدكتور سالم فياض، وان واكد زكي على ان هناك تناغم متك

  .الرئيس ينظر بعين الرضا الى الدكتور سالم فياض واداءه
 زكي انه ليس من عمل حركة فتح الرقابة ومحاسبة الحكومة والوزارات، هناك برلمان هو الذي وأوضح

وقال زكي  .خطأ هناك خروج عن النص يعمل على مساءلة الوزير، ولكن من حق فتح ان تقول لوزير ا
على فتح ان تستعيد السلطة لتمارسها، وعلى فتح ان تسيطر على الميدان وليس على الحكومة، فلوال "

نريد في فتح تحرير الدولة ونريد لشعبنا ان "، مضيفا "الرصاصات االولى لفتح لما وجد هناك حكومة
  ".يعيش بسالم بدون جدار واحتالل

  2/12/2010خبارية، وكالة معا اإل
  

   وتدين اعتقال الرجوبالضفةب ثمانية من أنصارها باعتقالحماس تتهم السلطة  .20
 األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة  في بيان مكتوبحماس اتهمت حركة: رام اهللا

 .و القدس وسلفيتالغربية المحتلة، باعتقال ثمانية من أنصار الحركة في محافظات نابلس ورام اهللا 
  أدانت حماس اعتقال إسرائيل للنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ووزير األوقاف السابق نايف و
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جريمةٌ نكراء ضد ممثلي الشعب الفلسطيني، وانتهاك "الرجوب، بعد اقتحام منزله وتفتيشه، ووصفته بأنه 
  ".للقوانين واألعراف الدولية

  1/12/2010قدس برس، 
  

  بحق المعتقلين السياسيين"  استفزازاتهيصّعد" أمن السلطة :الجهاد .21
اتهمت حركة الجهاد اإلسالمي األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية : رام اهللا

  ".تصعيد استفزازاتها بحق المعتقلين السياسيين في سجونها"المحتلة، بـ 
نسخة منه، أن إدارة سجن جنيد بمحافظة نابلس " برسقدس "وأوضحت الحركة، في بيان مكتوب وصل 

قامت بعزل المجاهدين باجس حمدية وعالء زيود، المعتقلين منذ خمسة شهور، عن "، )شمال الضفة(
  ". العالم الخارجي

واصلت حرمانهم من الزيارة ومنعت زيود "وأضافت نقال عن ذوي المعتقلَين أن إدارة سجن جنيد 
  ".ائلتيهما، كما منعت عنهما وسائل االتصال والصحف والراديووحمدية من االتصال بع

وفي السياق ذاته؛ أكدت حركة الجهاد اإلسالمي أن أجهزة أمن الضفة وزعت العديد من االستدعاءات 
الجديدة خالل اليومين الماضيين لعناصر في صفوف حركة الجهاد اإلسالمي، وطالبتم بتسليم أنفسهم، 

  ".دليالً على السياسة القمعية المتبعة في الضفة ضد المواطنين الفلسطينيينيشكل "معتبرة أن ذلك 
  1/12/2010قدس برس، 

  
    بالتجسس لحماس48 تتهم فلسطينيا من الـ "إسرائيل" .22

قدمت النيابة العامة في مدينة حيفا أمس الئحة اتهام ضد فلسطينيي من الـ :  ا ف ب-القدس المحتلة 
 مع العدو خالل فترة حرب وتشكيل خلية تابعة لحركة حماس بين فلسطينيي  تتضمن اتهامه بالتعاون48
من قرية الفريديس بالقرب من مدينة حيفا كان ) عاما( 26 مرعي إسالموقالت الئحة االتهام ان ، 48

 وجاء في الئحة 2008,على اتصال بحركة حماس اثناء دراسته في كلية الشريعة في مدينة الخليل عام 
 مرعي شارك اثناء وجوده في الخليل بنشاطات الكتلة االسالمية التابعة لحركة إسالمان "ضا االتهام اي

  ".حماس، وشارك في تظاهرات وفعاليات مختلفة للحركة
 كتائب عز الدين أعضاء في الضفة واحد أريحا كساب من قرية الجفتلك قضاء إبراهيم أن "وأضافت

 في خاليا 48 مرعي تجنيد فلسطينيين من الـ إسالممن القسام الجناح العسكري لحركة حماس، طلب 
 تعج باليهود لتنفيذ هجمات أماكنعسكرية تابعة لحماس، كما طلب من مرعي توفير معلومات عن 

 أطلق إسرائيلباشر فعال بتشكيل خلية عسكرية داخل " مرعي إسالم أن الئحة االتهام وأضافت".ضدهم
  ".آخرينجنيد عليها خلية عز الدين القسام وحاول ت

  2/12/2010الدستور، عمان، 
  

   يبحث األوضاع الفلسطينية مع كرامي" القيادة العامة– الشعبيةالجبهة "وفد من : لبنان .23
"  القيادة العامة–الجبهة الشعبية "استقبل الرئيس عمر كرامي أمس في منزله في بيروت، وفداً من 

ي في إطار جولة بدأتها الجبهة على المرجعيات برئاسة رامز مصطفى الذي صرح بأن هذه الزيارة تأت
  .واألحزاب والقوى السياسية

األوضاع الفلسطينية وما تتعرض له القضية الفلسطينية في هذه المرحلة من " البحث تناول أنوأوضح 
محاولة لتصفية نهائية عبر المفاوضات التي تحاول اإلدارة األميركية بخلفية ورؤية اسرائيلية فرضها 

الجانب الفلسطيني، وتالياً ما نواجهه كفلسطينيين من تحديات تتمثل في شطب حق العودة على 
للفلسطينيين والتهويد واالستيطان الذي يستبيح كل شيء في أراضينا الفلسطينية والحصار الجائر الذي 
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مي في عرضنا أيضاً الوضع اللبناني، ووضعنا الرئيس كرا: "وأضاف ".يتعرض له قطاع غزة منذ أعوام
  ".أجواء المخيمات الفلسطينية، ونحن في الجبهة الشعبية ننحاز نحو المقاومة

  2/12/2010النهار، بيروت، 
  

   النطالقتها23 الذكرى إحياءحماس تطلق فعاليات  .24
 النطالقة 23أعلن القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان أمس عن انطالق فعاليات الذكرى : غزة

إن الحركة ستنظم مهرجانا سيكون لحظة حاسمة لبداية مرحلة جديدة " صحافي وقال في مؤتمر،  الحركة
  ".من مراحل الحركة في ظل الحصار الخانق واالستهداف المباشر لقضيتنا العادلة وشعبنا المجاهد

وأكد أن المهرجان سيوجه رسائل للمجتمع الدولي واإلقليمي تحمل في طياتها رؤية الحركة المستقبلية 
وشدد على أن االحتالل فشل خالل  .السياسي الحاسم ورسالة واضحة وقوية للكيان الصهيونيوالقرار 

السنوات األربع التي حاصر فيها غزة، حيث مضت السنوات واستطاعت المقاومة أن تسجل على المحتل 
  .هزائم جديدة تضاف لقائمته في سجل انحسار المشروع الصهيوني وإبطال نظريات أمنه
  2/12/2010 الغد، عمان،

  
   زعيم فلسطيني يقول الحقيقة لشعبه كي يكون لنا شريكهناكيجب ان يكون : نتنياهو .25

ألقى امس رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو على السلطة الفلسطينية تبعة منع التقدم في عملية 
وقال ". يكون لنا شريكيجب ان يكون هناك زعيم فلسطيني يقول الحقيقة لشعبه كي "السالم، مالحظاً انه 

تبين في االيام : "المعارضة" كاديما"في ختام مناقشة امس في الكنيست لسياسة الحكومة بطلب من كتلة 
 الفلسطيني وانما سعي ايران لتزود -االخيرة ان اكبر تهديد للسالم العالمي ليس النزاع االسرائيلي 

 الفلسطيني يعود الى وجود جهة في المنطقة - تعذر حل النزاع االسرائيلي"واضاف ان ". اسلحة نووية
حماس التي تبعد السلطة الفلسطينية عن ) المقاومة االسالمية( تدور في فلك ايران أال وهي حركة 

  ".السالم
  2/12/2010، النهار، بيروت

  
  الهدوء في غزة قد يكون هشاً ومؤقتاً : راكاب .26

 الذي يسود منطقة قطاع غزة بعد مرور عامين على قال وزير االمن االسرائيلي ايهود براك إن الهدوء
  .الحرب ليس كامال ومستقرا وقد يكون مؤقتا وهشا 

ولفت براك الى ان اي انذار باحتمال اقتراب شخص من السياج المحيط بالقطاع قد يتطور في غضون 
لمرابطين في هذه ثوان معدودة الى حادث امني يجب التصدي له مؤكدا انه يثق بالقدرة المهنية للجنود ا

  .المنطقة على مواجهة اي طارئ 
وجاءت اقوال وزير الدفاع هذه خالل مشاركته مساء أمس في حفل ايقاد الشمعة االولى من عيد االنوار 

  .الذي اقيم في معسكر كتيبة المظليين المرابطة في محيط قطاع غزة
  2/12/2010، 48موقع عرب

  
  الستيطان ويستبعد اتفاق سالم في غضون عام لن تجمد ا"إسرائيل"ليبرمان يعلن أن  .27

اعلن وزير الخارجية االسرائيلية افيغدور ليبرمان انه لن يكون هناك وقف  : وليد عوض- رام اهللا
  .'إنه من الواضح للجميع أنه لن يكون هناك تجميد للبناء في المستوطنات'لالستيطان، وقال 
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بالعبرية الذي أضاف انه ال يمكن التوصل إلى حل وكان ليبرمان يتحدث إلى اذاعة صوت إسرائيل 
  .نهائي مع الفلسطينيين خالل عام

  2/12/2010، القدس العربي، لندن
  

   شجاعةدهاليبرمان يحيي عنصرية اإلسرائيليين ويع .28
اعتبر وزير خارجية إسرائيل أفيغدور ليبرمان، أمس، أن نتائج استطالع :  برهوم جرايسي- الناصرة

اإلسرائيلي، التي كشفت مدى العنصرية المستشرسة في الشارع اإلسرائيلي، أنها " طيةمعهد الديمقرا"
 % 6، فيما ظهر أمس نتائج أخرى لالستطالع، ومنها ان "شجاعة الشعب الذي يسبق قيادته"تعكس مدى 

، كشرط لمشاركتهم في 48على فلسطينيي " الوالء لدولة اليهود"من اليهود في إسرائيل يؤيدون فرض 
  .النتخاباتا

إن الشعب يسبق القيادة، "وقال ليبرمان في حديث لإلذاعة اإلسرائيلية أمس، تعليقا على نتائج االستطالع، 
وهو أكثر شجاعة منها، فأيضا حينما أتحادث مع غالبية الوزراء واعضاء الكنيست، فكلهم يؤيدون هذه 

ن حينما يكون على هؤالء المسؤولين األفكار، ويعرفون أنها منطقية، والواقع يلزم بأن تكون، ولك
  ".الوقوف أمام الجمهور، فإنهم لألسف يتهربون من المسؤولية

إن "، فقال، 48وتابع العنصري الشرس ليبرمان مبررا المواقف العنصرية، ملقيا السبب على فلسطينيي 
لى إسرائيل من يخرج لمظاهرات تأييد لحزب اهللا وحماس، وهم األكثر عداء إلسرائيل، ومن يحرض ع

  ".يوميا، ويتجسسون لحزب اهللا، وحتى التعاون الفعال مع األعداء، فإنهم المسؤولون عن هذه النتائج
إن "ودفاع ليبرمان عن نفسه مدعيا، أن مواقفه ال تقود إلى اجواء كهذه في الشارع اإلسرائيلي، وقال، 

خطى "ف القيادة العربية، وقال إنه يتبع الخط الذي اتبعه ال يقود إلى آراء كهذه، بل السبب في هذا مواق
  ."عقالنيا

  2/12/2010، الغد، عّمان
  

   حماس او السلطة الفلسطينية من عملية السالمموقفال تغيير في : يعلون .29
قال نائب رئيس الوزراء االسرائيلي موشيه يعلون ردأ على تصريحات رئيس الحكومة الفلسطينية 

اد حماس الحترام نتائج اي استفتاء شعبي فلسطيني حول عملية المقالة، إسماعيل هنية، بشأن استعد
  .ان هذه التصريحات ليست بمثابة مفاجأة وقد تم اطالقها في الماضي " السالم مع اسرائيل

وقال يعلون في سياق مقابلة اذاعية مساء أمس انه ال يرى تغييرا في موقف حماس او موقف السلطة 
انب الفلسطيني على تجميد اعمال البناء في المستوطنات كشرط مسبق الفلسطينية معتبرا ان اصرار الج

  .للمفاوضات يدل على محاولة رئيس السلطة محمود عباس للتهرب من القرارات المصيرية 
 2/12/2010، 48موقع عرب

  
   نيابة عن الفلسطينيين"لاسرائي" بالتفاوض مع حالياواشنطن تقوم : بن اليعازر .30

اكد الوزير االسرائيلي بنيامين بن اليعازر ان الذي يحول دون نجاح المفاوضات  : وليد عوض- رام اهللا
 شهور مقابل رزمة مساعدات 3االمريكية االسرائيلية بشأن تجميد االستيطان في الضفة الغربية لمدة 

وضمانات سياسية امريكية لتل ابيب هو الخالف بين الطرفين حول ملف حدود الدولة الفلسطينية 
ة اضافة للخالف حول القدس، في اشارة الى ان واشنطن تقوم حاليا بالتفاوض مع اسرائيل نيابة المنتظر

  .عن الفلسطينيين
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وأوضح بن اليعازر لالذاعة االسرائيلية صباح االربعاء ان المسألة الرئيسية العالقة بين واشنطن وتل 
ما القضايا الجوهرية ومنها ملفا الحدود ابيب ليست مسألة تجميد البناء االستيطاني في الضفة الغربية وان

  .والقدس الشرقية التي يصر الجانب الفلسطيني على ان تكون العاصمة للدولة الفلسطينية المنتظرة
والمح الوزير اإلسرائيلي الى ان االدارة االمريكية منشغلة حاليا بفضيحة ويكيليكس وليس بتجميد البناء 

هودها على التعامل مع االضرار التي قد تلحق بها بسبب تسريب انها تركز ج'في المستوطنات، وقال 
  .'الوثائق السرية على موقع ويكيليكس

وفي ظل اصرار القيادة الفلسطينية على عدم العودة للمفاوضات قبل وقف االستيطان بشكل كامل في 
 في أن يترأس  بما فيها القدس الشرقية أعرب بن اليعازر عن أمله1967جميع االراضي المحتلة عام 

القيادة الفلسطينية زعيم مثل الرئيس المصري الراحل انور السادات الذي سيكون قادرا على دفع عملية 
  .السالم الى االمام على حد تعبيره

  2/12/2010، القدس العربي، لندن
  

   بتبيانها خطورة إيران على السلم اإلقليمي والعالمي"إسرائيل" خدمت "ويكيليكس": بن أليعازر .31
قال وزير الصناعة والتجارة اإلسرائيلية بنيامين بن أليعازر إنه لم يفاجأ بما :  وديع عواودة -شفاعمرو 

  .نشره موقع ويكيليكس من وثائق تحدثت عن تحريض زعماء عرب واشنطن على ضرب إيران
ل لقاءات وزعم الوزير اإلسرائيلي أنه يجري جوالت كثيرة في العالم العربي وقد سمع ذلك مباشرة خال

  .علنية وسرية مع زعماء دول عربية بعضها ال ترتبط بعالقالت دبلوماسية مع إسرائيل
 إلى أن وثائق ويكيليكس 48وأشار بن أليعازر للجزيرة نت خالل زيارته مدينة شفاعمرو داخل أراضي 

سعدت "، وتابع "ميخطورة إيران على السلم اإلقليمي والعال"المنشورة حتى اليوم خدمت إسرائيل بتبيانها 
  ".لتبني ذلك من قبل قادة عرب وأرجو أن نراهم يفصحون عما جاء في ويكيليكس عالنية

وللتدليل على . وزعم الوزير اإلسرائيلي أن الصراع األهم في المنطقة اليوم يجري بين السنة والشيعة
مطامعها الحقيقية في تخفي إيران "مزاعمه أشار لما أسماه دور إيران في تفجيرات العراق، وتابع 

  ".تصريحات شعبوية ضد إسرائيل فيستيقظ رئيسها أحمدي نجاد كل يوم ليصرخ ضد العدو الصهيوني
ودعا بن أليعازر السلطة الفلسطينية للعودة لطاولة المفاوضات فورا، وحذر من أن الوقت يمر وليس في 

  ". تجميد المستوطناتعليها الكف عن المماطلة بذريعة عدم"مصلحة الطرفين، وقال إنه 
كما زعم أن إسرائيل مستعدة الستئناف المفاوضات غدا والشروع في تداول قضايا الحل النهائي، داعيا 

سدد رئيس الوزراء األسبق "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعدم الخوف من المغامرة السياسية، وتابع 
 السالم وعلى القادة المجازفة كما فعل رابين إسحاق رابين ثمنا باهظا إليمانه بالتسوية فقتل من أجل

ونفى الوزير اإلسرائيلي ما نشره ويكيليكس عن تأييد نتنياهو التبادل  ".والسادات والملك حسين, وبيغين
السكاني بين الفلسطينيين وإسرائيل في إطار التسوية السياسية، وقال إن الحكومة ترفض تبني دعوة 

ان لنقل مدينة أم الفحم ومنطقة المثلث للسلطة الفلسطينية مقابل وزير الخارجية أفيغدور ليبرم
  .المستوطنات

التبادل السكاني غير ممكن كما أنه ليس أخالقيا وما سيتم هو تبادل ألراض فارغة بشكل متساو "وأضاف 
  ".بين إسرائيل ودولة فلسطين العتيدة

  1/12/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  ال عالقة بين إيران والصراع اإلسرائيلي الفلسطيني..الحقيقةقول نتنياهو ال ي: ليفني .32
 هاجمت زعيمة حزب كديما اإلسرائيلي عضو الكنيست تسيبي ليفني ، رئيس الحكومة بنيامين :تل أبيب

نتنياهو الذي تواجد في الهيئة العامة للكنيست، بعد ان ألقى خطابا حول سياسته بالنسبة للعملية السلمية 
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ستطالع الرأي حول االنسحاب من القدس وهضبة الجوالن مدعيا أنه على الشعب أن يقرر وقانون ا
  .مصير الدولة وليس عضو كنيست

أنت قوي في الخطابات لكنك ضعيف في اتخاذ القرارات، أريد أن أسالك متى 'تسيبي ليفني قالت لنتنياهو 
قالت ' أريده منك أن تقول الحقيقة فقطقلت الحقيقة لنفسك؟ أو لزمالئك أو للجمهور الذي انتخبك؟ ما 

كانت لنا عالقات قوية مع دول كثيرة واليوم ال يريد أحد 'ليفني التي واصلت هجومها على نتنياهو قائلة 
  .'أن يتحدث معك ألنك غير جدي وال تقول الحقيقة
ن ال توجد عالقة نعم إن إيران دولة معادية إلسرائيل لك'وتطرقت ليفني إلى إيران والقضية الفلسطينية 

أكدت ليفني والتي أضافت أنه كان من المفروض أن يواصل ' بين الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وإيران
 وكان من 2008نتنياهو المحادثات مع الجانب الفلسطيني من النقطة التي انتهت عندها في شهر نوفمبر 

ادة الفلسطينية كانوا على استعداد المفروض أن  تواصل المفاوضات بجدية الن العالم العربي والقي
قل لي من أصدقاءك . للتفاوض الجدي إلنهاء الصراع، لكنك فضلت المحافظة على االئتالف الحكومي

  .أقول لق من أنت
وأكدت ليفني أنها على قناعة أن الحقيقة المهمة هي إقامة دولتين ألنه وحسب قراراتك وخطتك لن تكون 

هل تدري '.  دولة فلسطينية ألن إقامة مثل هذه الدولة مصلحة لليهود والدولةهناك دولة يهودية إذا لم تقم
قالت ليفني والتي عادت ' ألن أحد ال يصدق أقوالك وال يثق بك.. لماذا ال يتم الحوار اآلن مع الفلسطينيين

  .'أنت ال تقول الحقيقة'وكررت 
ول نتنياهو أمام الهيئة العامة لبحث  عضوا على طلب مث40وكانت الكنيست قد عقدت الجلسة بعد توقيع 

وقد ردت  .حجب الثقة عن حكومة نتنياهو بسبب مواقفه المتقلبة ووقف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني
  .الكنيست بأغلبية ساحقة  طلب حجب الثقة عن حكومة نتنياهو

  1/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  "بيسجات زئيف" وحدة جديدة في حي 625 لبناء  القدسفيمشروع استيطاني جديد  .33
كشفت اسرائيل مساء أمس عن خطط لبناء وحدات استيطانية جديدة على أرض في الضفة الغربية كانت 
قد ضمتها باعتبارها جزءا من حدود القدس في خطوة من شأنها أن تضع عقبة أخرى أمام استئناف 

  .محادثات السالم مع الفلسطينيين
 منزال في حي 625ل راديو اسرائيل ان لجنة في وزارة الداخلية االسرائيلية وافقت على خطة لبناء وقا

  .بيسجات زئيف المتاخم للقدس العربية بعد حوالي عامين من تقديم االقتراح
ومن المرجح أن تعرقل الخطة الجهود االمريكية الحياء محادثات السالم المباشرة بين اسرائيل 

ن والتي بدأت في الثاني من سبتمبر أيلول ولكن الفلسطينيين أوقفوها بعد أن رفضت اسرائيل والفلسطينيي
  . من سبتمبر أيلول الماضي26تمديد تجميد جزئي لبناء المستوطنات في الضفة الغربية في 

وتصر اسرائيل على أن تجميد البناء لم يشمل قط البناء في المناطق الحضرية التي ضمتها للقدس بعد 
  .ولم يحظ اقدامها على ضم أراض من الضفة الغربية باعتراف دولي. 1967احتاللها في حرب عام 

 عاما يعد واحدا من أكبر االحياء اليهودية حسبما تصفه 25وحي بيسجات زئيف الذي تأسس قبل 
  . ألفا50اسرائيل ويعيش فيه نحو 

التي تراقب بناء المستوطنات اليهودية أن وقدرت متحدثة باسم حركة السالم االن الحقوقية االسرائيلية 
 ألف رخصة بناء في أرجاء الضفة الغربية صدرت قبل اعالن رئيس الوزراء 13المستوطنين يحوزون 

  بنيامين نتنياهو قبل عام عن تجميد للبناء لمدة عشرة أشهر القناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
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بعد أن رفضت اسرائيل تمديد التجميد على الرغم من بالدخول في محادثات مباشرة ولكنها توقفت 
  .الضغوط الدبلوماسية من الواليات المتحدة حليفتها

  2/12/2010، 48موقع عرب
  

  تعيين موفاز رئيسا للجنة الخارجية في الكنيست .34
صادقت لجنة الكنيست أمس على تعيين عضو الكنيست شاؤل موفاز من حزب : فرح سمير - القدس

ض رئيسا للجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست خلفا لعضو الكنيست السابق تساحي كاديما المعار
  .هنغبي

ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن مقربين من موفاز، الذي تولى في الماضي منصبي رئيس أركان 
وم عن الكنيست عبرت الي«وأن » تم اتخاذ القرار الصحيح«الجيش اإلسرائيلي ووزير الدفاع، قولهم إنه 

وسيتولى موفاز . »ثقتها بالشخص المناسب للمنصب وموفاز يقبل تولي المنصب باالحترام المناسب
  .أغسطس المقبل/ آب5رئاسة لجنة الخارجية واألمن، وهي واحدة من أهم اللجان البرلمانية، حتى 

  2/12/2010، عكاظ، جدة
  

   الكيميائية لصد الصواريخجديد  إسرائيلينظام .35
العسكرية االسرائيلية امس نظاماً جديداً مضاداً للهجمات الكيميائية يقيس " لوتيم"دة عرضت وح: أ ب

الحرارة واتجاه الريح لتحديد المناطق الواجب إخالؤها، ثم يوفر للمستشفيات معلومات عن الحجم المقدر 
للجيش االسرائيلي، وأقامت الوحدة، التي تدير أنظمة الكومبيوترات واالتصاالت التابعة . للخسائر البشرية

وقال قائدها . في قاعدة تسريفين عرضاً نادراً للتكنولوجيات التي طورتها لصد الهجمات الصاروخية
  .العسكرية السرائيل" علينا استخدام تكنولوجيا متقدمة لتلبية الحاجات: "البريغادير جنرال اياال حكيم

روخ ويحدد مكان سقوطه ويطلق اإلنذارات ومن أبرز األنظمة الجديدة واحد يحلل في ثوان مسار الصا
وهناك نظام متصل يوجه رسائل نصية . المبكرة هناك، كما يمكن وصله بأجهزة اإلعالم لتحذير السكان

وهو قمر اصطناعي يحمل على " وردة الجبل"وآخر يدعى . عبر الهواتف الخليوية للتحذير من هجوم ما
  . المواجهات والقيادةيؤمن االتصاالت بين أرض " هامر"سطح سيارة 

  2/12/2010، النهار، بيروت
  

   والبرازيل"اسرائيل" األمني بين للتعاوناتفاق ": معاريف" .36
اإلسرائيلية أمس بأن الصناعات العسكرية » معاريف«أفادت صحيفة :  أسعد تلحمي–الناصرة 

برازيل، تمهيداً لصفقات اإلسرائيلية أبرمت أخيراً أول صفقة من نوعها للتعاون األمني بين إسرائيل وال
وأوضحت الصحيفة أن . »تفتح أمام الصناعات العسكرية اإلسرائيلية سوقاً بباليين الدوالرات«أخرى 

أمير كاين وقّعا قبل » )ملماب(قسم األمن في وزارة الدفاع «وزير الدفاع ايهود باراك والمسؤول عن 
وأضافت . للتعاون األمني بين البلدين» تاريخياتفاق «أيام مع وزير شؤون المخابرات في البرازيل على 

أن االتفاق يمهد لصفقة عسكرية كبيرة تم التوصل إليها مع الصناعات العسكرية اإلسرائيلية تقضي 
بتزويد الشرطة البرازيلية منظومات تشمل طائرات بال طيار ومنظومات إنذار أرضية وأسيجة الكترونية 

كذلك تم االتفاق على أن تقوم الصناعات . ألقمار االصطناعيةووسائل بصرية وتكنولوجيا متطورة ل
وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة في .العسكرية البرازيلية بإنشاء مصنع مشترك إلنتاج طائرات بال طيار

  . انتظار التصديق النهائي عليها من جانب المسؤولين عن التصدير األمني في وزارة الدفاع اإلسرائيلية
  2/12/2010، الحياة، لندن
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    واألردن العام المقبل واتفاق جوي جديد بين الجانبين"إسرائيل" الحديد بين سكةبط ر :اإلذاعة العبرية .37
أعلن رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أن عدة مشاريع للبنى التحتية ستقام خالل العام 

طقة بيسان، التي سيتم ربطها بسكة الحديد المقبل، من ضمنها مد سكة الحديد بين ميناء حيفا ومن
  . األردنية

الذي أقيم في حيفا " أنفاق الكرمل"ونقلت اإلذاعة العبرية عن نتنياهو قوله خالل مشاركته في حفل تدشين 
واألردن هو ) إسرائيل(إن الهدف من ربط السكة الحديدية بين ):" 1948شمال فلسطين المحتلة سنة (

  ". التجاري بين الجانبينتسهيل عملية التبادل 
العبرية عن نتنياهو قوله خالل زيارته األخيرة لألردن قبل نحو " يديعوت أحرونوت"وكانت نقلت صحيفة 

الشروع في بناء قطار يمتد من حيفا إلى وادي ) تل أبيب(خمسة أشهر أنه أخبر العاهل األردني بعزم 
  . األردن

اني أخبره بأن األردن يبني أيضاً قطاراً في المنطقة نفسها، وأشار نتنياهو إلى أن الملك عبد اهللا الث
وعرض عليه ربطهما، مشيراً إلى أنهما بحثا إقامة خط سكة حديد جنوبي يربط بين إيالت وأسدود، وأنه 

  . عرض تمديده ليشمل العقبة أيضاً
رة إلى أنه تم في االتفاق ، مشي"اتفاق طيران جديد بينهما"وعمان وقعتا على ) تل أبيب(أفادت اإلذاعة بأن 

  . ، على حد تعبيرها"أكثر أماناً وليونة في مجاليهما الجويين"الجديد تحديد خطوط جوية 
, واألردن بتسيير ثالث عشرة رحلة أسبوعياً) إسرائيل(ستسمح لكل من "وبحسب ما نُشر؛ فإن االتفاقية 

  ". إضافة إلى تسيير رحالت لنقل الشحنات
قد اجتماع عمل بين الطرفين كل ستة أشهر إلعادة النظر في االتفاق وتعديله إذا وبموجب االتفاق سيع
  .اقتضت الضرورة ذلك

  1/12/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  عند اليهود % 6مقابل % 21 بالسرطان وسط العرب بـاإلصابةارتفاع : "إسرائيل" .38
إلصابة بمرض السرطان لدى العرب بين تقرير شامل نشرته وزارة الصحة اإلسرائيلية ارتفاع نسبة ا

وفي حين انخفضت نسبة اإلصابة .  أضعاف ونصف عن اليهود الذكور3.5الذكور بنسبة تزيد 
  . بالسرطان لدى النساء اليهوديات فقد ارتفعت نسبة اإلصابة لدى النساء العربيات

ت بالسرطان في العقد ، فقد ارتفع معدل اإلصابا2009-2000ووفقا للتقرير الذي تناول العقد الماضي 
لدى الرجال العرب، % 21المنصرم بشكل كبير جدا، خصوصا وسط العرب، وذلك بزيادة وصلت إلى 

لدى الرجال اليهود، وانخفاض بمعدالت االصابة % 6لدى النساء العربيات، مقابل زيادة بنسبة % 11و
سرطان الغدة الدرقية، والرحم، ، ومع ذلك فما تزال نسبة االصابات ب%4لدى النساء اليهوديات بنسبة 

  . ، كبيرة جدا"ملنوما"والرئتين، وسرطان الجلد من نوع 
ويعتبر مرض السرطان السبب الرئيسي لحاالت الوفاة في البالد، وهو أمر مشابه للدول الغربية، ولكن 

  .  فما وفق، فإن السبب المركزي لحاالت الوفاة نابع من أمراض القلب75من جيل 
رة الصحة، فإن االرتفاع الكبير في إصابات السرطان لدى العرب، يعود إلى أن المجتمع ووفقا لوزا

 بوكر، نائبة مديرة -وقالت الدكتورة ليطل كينان. العربي تبنى في العقد األخير نمط الحياة الغربي
ة متطورة المجتمع العربي ينتقل من نمط الحياة المحاظ إلى نمط حيا: "المركز القومي لمراقبة األمراض

ومتقدمة تقنيا، واالرتفاع في نسبة أمراض السرطان كان متوقعا أيضا في مجتمعات تمر بعملية االنفتاح 
  ". والتطور نفسها

  1/12/2010، 48موقع عرب
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  "إسرائيل"ـ هى الحاكم الفعلى ل"المرأة الحديدية" نتنياهوزوجة : "يديعوت" .39
رئيس الوزراء اإلسرائيلى بنيامين نتنياهو بسبب حالة من التوتر تسود مكتب : أ.ش.أ- غادة حمدى

ـ » المرأة الحديدية«زوجة نتنياهو ـ التى يصفها البعض فى األوساط اإلسرائيلية بـ» سارة«تدخالت 
اإللكترونى أمس األول، عن مصدر » يديعوت أحرونوت«ونقل موقع صحيفة . فى مجريات األمور

، »تثير جنون الجميع«قوله إن ممارسات سارة نتنياهو مطلع على مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلى، 
وكانت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية قد نشرت العديد من التقارير حول تدخالت سارة نتنياهو فى شؤون 
الحكومة وحصولها على صالحيات ونفوذ أتاحت لها تعيين أقاربها فى مناصب حساسة داخل حكومة 

عن قدرة سارة، التى كانت تعمل مضيفة » يديعوت أحرونوت«وتحدثت صحيفة . وخارجها» الليكود«
طيران، على تفعيل أى قرار سياسى داخلى أو خارجى، وقالت إنها تزرع جواسيس على زوجها فى 
ديوان الحكومة، وعينت إحدى صديقاتها هناك، إلبالغها بكل كبيرة وصغيرة كما تردد منذ فترة أن ناتان 

ـ » الحاكم الفعلى إلسرائيل«ء، يخبر سارة ـ التى وصفها البعض بـإيشل، مدير مكتب رئيس الوزرا
مؤخراً عن شخص عمل إلى جوار نتنياهو » معاريف«ووفقاً لما نقلته . بكل ما يجرى فى المكتب

ورفض الكشف عن هويته، فإن الجميع فى الحكومة اإلسرائيلية يدرك أنه البد من موافقة سارة على أى 
وأبدت جميع الدوائر العاملة بديوان ومنزل نتنياهو دهشتها عندما دعاها . هو عليهقرار قبل توقيع نتنيا

ينبغى أن تنصتوا لها جيداً وتنفذوا .. إنها األكثر حكمة.. سارة ثروة ثمينة«إلى اجتماع ذات يوم وقال فيه 
    .»كل ما تقول دون جدال

  2/12/2010، المصري اليوم، القاهرة
  

  وية العسـكرية  النو"إسـرائيل"تصاميـم  .40
استنادا إلى اعترافات الفني النووي االسرائيلي موردخاي فعنونو وإلى تقارير صادرة عن أجهزة 
استخبارات عالمية وعن مراكز معلومات عالمية متخصصة في مجالي الطاقة النووية والسالح النووي، 

 سالحاً نووياً على األقل 350اء  كلغ من البلوتونيوم مما سمح لها ببن500 و300امتلكت إسرائيل ما بين 
  : كما اعتمدت في ترسانتها التصاميم التالية. ومن مختلف األنواع والعيارات

صمم هذا السالح التكتيكي أواخر ستينيات القرن الماضي ودخل الخدمة الفعلية : قذائف مدفعية نووية÷ 
تُقدر .  مم175مدفع هاوتزر عيار يطلق من .  وهو يعتمد على اليورانيوم العالي التخصيب1970عام 

قوة انفجاره بحوالى واحد كيلوطن ويمكن تفجيره على ارتفاعات متعددة حيث يتفاوت ارتفاع التفجير 
  ). مدرعات أم مشاة(بحسب نوع القوة المستهدفة 

ية في قد يكون هذا السالح األكثر تطوراً من بين األسلحة النوو: قذائف مدفعية بإشعاعات أكثر تركيزاً÷ 
 40دخل الخدمة في بداية الثمانينيات من القرن الماضي وتمتلك إسرائيل أكثر من . الترسانة اإلسرائيلية

 مم الذي طوره البروفسور 203يطلق من مدفع هاوتزر عيار ). 1991تقديرات (سالحاً من هذا النوع 
وألن .  كيلوطن3اره ما بين واحد وتبلغ قوة انفج). اغتالته وحدة إسرائيلية بعد سنوات عدة(جيرالد بول 

هذا السالح يعتمد على شحنات نيوترونية مركزة، يمكن استخدامه في البرامج المضادة للصواريخ 
  . المضاد للصواريخ» آرو«ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تعتمد عليه في برنامج . الباليستية

ات عن هذا السالح هي األكثر توفراً، ربما ألنه إن المعلوم: قنابل استراتيجية تعمل على الجاذبية÷ 
وقد صمم لتدمير العواصم . األقدم في الترسانة اإلسرائيلية وألنه يختصر كل التاريخ النووي اإلسرائيلي

بدأ العمل على تصميمه في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، . العربية والمنشآت العسكرية األساسية
وباالستناد إلى حسابات قام بها الخبراء بعد اعترافات فعنونو، قد . 1973ب وكان في الخدمة خالل حر

ويمكن إطالقه من )  أضعاف هيروشيما10( كيلوطن 200تصل قوة االنفجار في هذا السالح إلى 
  . »16أف «و» 4أف «طائرات 
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والغموض، ربما يحيط بهذا السالح الكثير من السرية : قنابل تعمل بالجاذبية مع قوة قابلة للتعديل÷ 
 كيلوطن، أي من سالح 25 كيلوطن إلى 10ويمكن تعديل قوة هذا السالح من . بسبب تعقيداته التقنية

ويتم هذا من خالل تعديل في . تكتيكي لضرب منشآت عسكرية إلى سالح استراتيجي لتدمير المدن
  . دي إلى االنفجار النوويكميات المواد النووية داخل القنبلة قبل انطالق التفاعل التسلسلي الذي يؤ

أظهرت دراسة حديثة أن العلماء اإلسرائيليين العاملين في المختبرات : الجيل الرابع من األسلحة÷ 
ويعتمد تصميم هذا السالح على مبدأ االنصهار . العسكرية هم األبرز عالمياً في تطوير هذا الجيل

ام مما يولد طاقة هائلة وإشعاعات نيوترونية النووي، حيث يضغط نظيران للهيدروجين إلى درجة االلتح
، حيث تتولد مع االنفجار إشعاعات »نظيف«ويتميز هذا السالح بكونه صغير الحجم و. عالية الطاقة

ثم تتالشى هذه اإلشعاعات سريعاً بشكل يمكّن . نيوترونية تقتل كل األحياء في المدرعات والتحصينات
ويعتقد . ى ساحة االنفجار دون خوف من الضرر اإلشعاعيجنود الجيش اإلسرائيلي من الدخول إل

  .الخبراء أن أي سالح نووي أقدم من هذا الجيل قد يصبح من الماضي
  2/12/2010، السفير، بيروت

  
  كشفت القناع الحقيقي لنتنياهو" ويكليكس "وثائق: نائب إسرائيلي .41

الخطوط "ء بنيامين نتنياهو قد تجاوز قال النائب اإلسرائيلي، يوئيل حاسون، إن رئيس الوزرا: الناصرة
من خالل االنتقادات التي وجهها إلى الحكومة السابقة برئاسة ايهود أولمرت، والتي تكشّفت " الحمراء

  .اإللكتروني" ويكليكس"التي نشرها موقع " السرية"تفاصيلها من خالل الوثائق 
ولقاءات دبلوماسية جمعت مسؤولين التي كشفت عن مضمون عدة مراسالت " ويكليكس"وبحسب وثائق 

من واشنطن وتل أبيب، فإن نتنياهو كان قد صرح في أحد اجتماعاته بعدد من النواب األمريكيين، أن 
طريقة إدارة الحرب الثانية التي شنّها جيش االحتالل اإلسرائيلي على لبنان خالل فترة تولّي أولمرت 

  ".حمقاء"رئاسة الحكومة، كانت 
تكشف القناع الحقيقي عن وجه نتنياهو "المعارض، أن هذه الوثائق " كاديما"النائب من حزب فيما اعتبر 

  .، وفق تقديره"الذي ادعى باستمرار أنه يتصرف بعيداً عن االعتبارات الحزبية في أوقات الحرب
  1/12/2010قدس برس، 

  
  األقصىالمسجد المستوطنون يقتحمون باحات  .42

، أن  محمد القيق،القدس المحتلة نقالً عن مراسلها في 2/12/2010، موقع فلسطين أون اليننشر 
 وقال ،، باحات المسجد األقصى المبارك/2/12عشرات المستوطنين اإلسرائيليين اقتحم صباح الخميس 

 150إن أكثر من " فلسطين أون الين"محمود أبو عطا الناطق باسم مؤسسة األقصى للوقف والتراث لـ
 بأن هناك ما حام باحات المسجد األقصى المبارك منذ ساعات الصباح الباكر مضيفاً قاموا باقتمستوطناً

  .  داخل المسجد من القدس المحتلة والداخل الفلسطيني تواجدوا مع صالة الفجر فيه مرابطا45ًيزيد عن 
بواب وأشار أبو عطا إلى أن قوات االحتالل فرضت إجراءات أمنية مشددة على مداخل البلدة القديمة وأ
  . األقصى في إطار منع المصلين من التوجه للدفاع عن المسجد وصد اقتحام وتدنيس المستوطنين له

الجماعات ، أن الدين  نادية سعد،عماننقالً عن مراسلتها في  2/12/2010 الغد، عّمان، وأضافت
بة دينية لديهم، اليهودية المتطرفة هددت باقتحام المسجد األقصى المبارك اليوم الخميس إلحياء مناس

حسب خطيب األقصى رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس المحتلة الشيخ عكرمة صبري، الذي دعا 
جماعات "من القدس المحتلة إن " الغد"وأضاف إلى  ".المصلين للمرابطة فيه والتصدي لالعتداءات"

ألقصى المبارك اليوم الخميس يهودية متطرفة نشرت إعالنا تطالب فيه اليهود بالتوجه إلى المسجد ا
  ".الذي يصادف اليوم" بعيد األنوار"إلحياء ما يعرف لديهم 
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   حائط البراقإسالميةال مجال للتشكيك في : خطيب المسجد األقصى .43

 أكد الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة اإلسالمية العليا وخطيب المسجد األقصى المبارك :القدس المحتلة
مجال للتشكيك بإسالمية حائط البراق والمسجد  نه الأة الحقائق التاريخية وأن ال أحد يستطيع تغطي

ن الحقائق هي حقائق، فالوثائق ال إ" الفضائية "القدس"وقال صبري في تصريحات بثتها قناة . األقصى
يمكن ألحد أن ينكرها، فهي معروفة في بطون الكتب ومحفورة في عقول المسلمين وفي جميع أنحاء 

ل حائط البراق الجزء الجنوبي الغربي من جدار الحرم القدسي الشريف وهو جزء من  العالم حو
 جزء من المسجد ألنه اإلسالمية األمالك مترا وهو من 17 مترا وارتفاعه 48 ويبلغ طوله األقصى
 القدس الوارد ذكرها بالقران الكريم في إلى الرسول عليه السالم بإسراء المبارك وله عالقة األقصى

وأضاف . " ذلك المكان وسمي فيما بعد باسمها حائط البراقإلى دابة البراق أوصلته حيث اإلسراءرة سو
 وأيدت المسلمين أمالك من فهو الحائط الذي يقف عليه اليهود عندما يزورون الحائط أمام الرصيف أن

  .1930 االنتداب البريطاني عام أيامذلك لجنة عالمية شكلت 
  2/12/2010 ،وكالة سما اإلخبارية

  
  جرف عشرات الدونمات من أراضي بلدة سعيريقومون بالمستوطنين : الخليل .44

شرع عشرات المستوطنين من مستوطنة أسفر المقامة على : وكاالتال جمال جمال، -القدس المحتلة 
وقال خبير الخرائط .  بلدة سعير شرق الخليل أمس بتجريف عشرات الدونمات من أراضي البلدةأراضي
إن مستوطنين شرعوا بتجريف ستين دونما من أراضي سعير بمنطقة "تيطان عبد الهادي حنتش واالس

 قوات االحتالل والمستوطنين أنوأضاف ". القنوب التي تعود ملكيتها للمواطن حسين عبد القادر الشاللدة
  .ناستولوا قبل عدة سنوات على نحو مئة دونم تعود لنفس المواطن وحولوها لمزارع للمستوطني
  2/12/2010الدستور، عّمان، 

  
  الشهر الماضي خالل  شجرة ضحية الحرب اإلسرائيلية على الزيتون الفلسطيني3700":أوتشا" .45

 3700 )نوفمبر/ تشرين الثاني(أحرق المستوطنون اليهود الشهر الماضي:  يوسف الشايب-رام اهللا 
 اإلنسانية األممي في األراضي ووفقاً لتقرير مكتب تنسيق الشؤون .شجرة زيتون فلسطينية معمرة

 فترات زمنية "إسرائيل"نسخة منه، فقد خصصت " الغد"الفلسطينية المحتلة، الذي نشره أمس، وتلقت 
محددة ليتسنى للمزارعين الفلسطينيين قطاف زيتونهم في المناطق التي استولى المستوطنون على 

  .مساحات منها إلنشاء المستوطنات
 من %90أن ما يزيد على " يش دين"حدة عن منظمة حقوق اإلنسان اإلسرائيلية ونقل تقرير األمم المت

الشكاوى المتصلة بعنف المستوطنين التي قدمت للشرطة اإلسرائيلية خالل السنوات األخيرة أغلقت من 
وتحدث هجمات المستوطنين المتواصلة، وفق التقرير، في سياق رفض الحكومة  .دون توجيه أي اتهام

ية المستمر أن تلتزم واجباتها في إطار القانون اإلنساني الدولي، ووقف نقل مواطنيها المدنيين اإلسرائيل
  .إلى األراضي الفلسطينية المحتلة

 متر 1500وفي قطاع غزة، اقتلعت معظم أشجار الزيتون التي تقع في مناطق تبعد عن السياج مسافة 
، مطلع العام الماضي، وعمليات التوغل التي "الرصاص المصبوب"خالل العدوان العسكري اإلسرائيلي 

  . أكتوبر الماضي/ عملية في تشرين األول19تنفذ بانتظام منذ ذلك الوقت، من بينها 
تقريراً " هموكيد"، و"بتسيلم"وحسب التقرير األممي، فقد أصدرت منظمتان إسرائيليتان لحقوق اإلنسان 

بتاح (لسطينيين في أحد مراكز التحقيق اإلسرائيلية مشتركًا يسلط الضوء على سوء معاملة األسرى الف
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 شكوى التي قدمها األسرى الفلسطينيون بشأن سوء المعاملة على أيدي 645 من الـ، لكن أياً)تكفا
  . "إسرائيل" لم تؤد إلى فتح أي تحقيق جنائي في 2001المحققين منذ العام 

  2/12/2010الغد، عّمان، 
  

   طفل مقدسي خالل العام الجاري1124ا حققت مع  أنهتؤكدالشرطة اإلسرائيلية  .46
أفادت معطيات رسمية صادرة عن الشرطة اإلسرائيلية، أن أجهزتها في مدينة القدس : القدس المحتلّة

 الجاري مع ألف ومائة وأربعة وعشرين طفالً مقدسياً، بتهمة إلقاء 2010المحتلّة حقّقت خالل عام 
 العبرية، في عددها الصادر يوم األربعاء "هآرتس"ولفتت صحيفة  .الحجارة على السيارات اإلسرائيلية

تتبعها شرطة " غير قانونية"، إلى تزايد الشكاوى واإلفادات المتعلّقة بإجراءات اعتقال وتحقيق 1/12
أسلوب تنتهجه األجهزة األمنية اإلسرائيلية "االحتالل بحق القاصرين الفلسطينيين بشرقي القدس، كـ

  .، كما قالت"ة رشق الحجارةلمكافحة لظاهر
  1/12/2010قدس برس، 

  
   وينتقدون المشاركات العربية في حيفا"إسرائيل"مثقفو فلسطين يشجبون مؤتمر ثقافي تنظمه خارجية  .47

أثارت مشاركة أدباء وكتاب فلسطينيين وعرب في مؤتمر ثقافي تنظمه وزارة : ميرفت صادق -رام اهللا 
ديسمبر وحتى الرابع منه، عاصفة في صفوف /  كانون األول1بتداء من الخارجية اإلسرائيلية في حيفا ا

  ".المطبعين مع سياسة االحتالل والتشهير بهم"المثقفين الفلسطينيين الذين طالبوا بالكشف عن 
وحسب اتحاد الكتاب واألدباء الفلسطينيين، فإن المؤتمر يأتي في سياق االستهداف للحالة الثقافية 

  .ستطالة أمد االحتالل وآلة إعالمه وأدواتهالفلسطينية عبر ا
، بحضور كتّاب )كلمات خارج الحدود(حيفا لعقد المؤتمر تحت عنوان االحتالل في وتسعى بلدية 

  .1948إسرائيليين وعدد من المثقفين األجانب والعرب ومن فلسطين المحتلة عام 
لمؤتمر، وختم رسالة وجهها للمؤتمر أعلن األديب الفلسطيني سلمان ناطور امتناعه عن المشاركة في ا

واعتبر المشاركة العربية في هذا  ".أرجو حذف اسمي من قائمة المدعوين"حال تسلمه الدعوة بكلمات 
  .للتغطية على حدث يشارك في تمويله وزارة الخارجية اإلسرائيلية برئاسة ليبرمان" ورقة التين"المؤتمر 

سم للجزيرة نت مقاطعته لمؤتمر حيفا، الفتا إلى أن الحوار الذي بدوره، أكد الشاعر الفلسطيني سميح القا
  .يدعو له هذا اللقاء ليس سوى قناع إلخفاء وجه وزارة الخارجية اإلسرائيلية العنصري

وقال األمين العام التحاد الكتاب واألدباء الفلسطينيين مراد السوداني إن بعض الكتاب العرب أصروا 
فا رغم حملة المقاطعة له، ومن بينهم الروائي المغربي الفرنسي الطاهر بن على المشاركة في مؤتمر حي

إساءة وإهانة وتفكيكا لجبهة "ورأى السوداني في حديث للجزيرة نت أن المشاركة في المؤتمر  .جلون
واعتبر السوداني  ".المثقفين الفلسطينيين والعرب الذين لطالما رفعوا الصوت لفضح االحتالل وأدواته

  .كة مثقفين من العرب والداخل الفلسطيني إساءة للمشهد الثقافي الفلسطيني، وطالبهم بالعدول عنهامشار
  1/12/2010نت، .موقع الجزيرة

  
  قتاًؤإغالقاً م "منتدى شارك الشبابي" تقرر إغالقالنيابة العامة في غزة  .48

افيون فلسطينيون قرار استنكر حقوقيون وناشطون في هيئات المجتمع المدني وصح:  فتحي صباح-غزة 
 في مدينة غزة "منتدى شارك الشبابي"النيابة العامة التابعة للحكومة في غزة أول من أمس إغالق فرع 

 سلسلة إطار لدى الشرطة، واعتبروا أنه يأتي في "حين االنتهاء من التحقيقات المفتوحة في القضية" إلى
  . على العمل األهلي ومؤسساته ونشاطاتهقرارات صادرة عن جهات في الحكومة المقالة للتضييق
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منتدى شارك " مقر فرع إلى إن عدداً من رجال شرطة أمن المؤسسات حضر "الحياة"وقال شهود لـ
 والعاملين فيه قرار النائب العام بإغالقه، وتال عليهم ضابط إدارتهثاء وأبلغ مجلس  في غزة الثال"الشبابي

 النائب العام المستشار محمد عابد، رافضاً أن يسلمهم نسخة شرطة يرأس القوة نص القرار الصادر عن
.  طبيعة القضية التي يجري التحقيق فيهاإلى، ولم يشر قراره اإلغالقولم يحدد عابد مدة  .خطية منه

التحقيق سيجري في قضايا جنائية، "لكنه قال في تصريح صحافي لموقع الكتروني تابع لحركة حماس إن 
 بعض األمور المخلة التي ال نريد أن نُفصح عنها إلىات وسب الذات اإللهية، إضافة يتعلق بعضها بإباحي

 الحقاً أنه إليهثم تراجع عابد عن بعض ما جاء في تصريحه، ونسب الموقع . "حفاظاً على سالمة التحقيق
 حق بعض  حين االنتهاء من التحقيق في عدد من القضايا المفتوحة فيإلى منتدى شارك موقتاً إغالقتم "

 مع موظف وثالثة من "المتهمين في المنتدى، وال نريد اإلفصاح عن التفاصيل حفاظاً على سالمة التحقيق
تتعلق بقضايا جنائية متنوعة " التهم الموجهة لألشخاص األربعة أن إلى، مشيراً واإلدارةأعضاء األمناء 

  . وتم حذف التهم في التصريح األول"وليست ذات طابع واحد
 إلىوأشارت . إدارتهت مصادر في المنتدى وجود أي قضية ضد أي من العاملين فيه أو مجلس ونف

مضايقات من قبل جهاز األمن الداخلي، حيث تم استدعاء المدير التنفيذي مهيب شعت وعدد من أعضاء 
  .مجلس ادارته لمقابلة ضباط من األمن الداخلي

، وأصبحت االستدعاءات األخيرة مرة خالل الشهور 15 أنه تم استدعاء هؤالء نحو إلىولفتت المصادر 
 علْمه بوجود أي قضية "الحياة"كما نفى محامي المنتدى زياد الخالدي لـ. األخيرةشبه يومية خالل األيام 

  ."ليس قانونياً"ووصف الخالدي القرار بأنه . مفتوحة للتحقيق
سلسلة من المضايقات " اإلغالق جاء بعد  إغالق مقره، وقال في بيان أمس إن قرار"منتدى شارك"ودان 

واالنتهاكات التي تعرض لها المنتدى خالل األشهر الماضية تمثلت في إغالق مقره في رفح، ومصادرة 
مقتنيات وأجهزة حاسوب للمنتدى في غزة، واستدعاءات متكررة من قبل األجهزة األمنية في قطاع غزة 

بإلغاء القرار وضمان إعادة فتح مقراته "وطالب المنتدى  ."ألعضاء من مجلس اإلدارة ومدير المنتدى
وحرية عمله في قطاع غزة، ووقف المضايقات واالنتهاكات في حقه والعاملين فيه، وبتحييد األجهزة 
األمنية عن عمل شارك والمنظمات األهلية، سيما وأن مرجعية تلك المنظمات هي أجهزة إدارية مدنية 

  ."ةحددها القانون بصورة واضح
  .بإلغاء قرار اإلغالق) ديوان المظالم (اإلنسانبدورها، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق 

  2/12/2010الحياة، لندن، 
  

  في خان يونس على شارع رئيسي الكويت إطالق اسم :غزة .49
 على أحد الشوارع الرئيسية التي تربط "الكويت"أطلق في جنوب قطاع غزة اسم :  سمية درويش-غزة 

المجلس البلدي قرر "وقال رئيس بلدية خان يونس في جنوب القطاع محمد الفرا أمس، إن  .اءبين األحي
 تسمية الكويت على أحد الشوارع االستراتيجية في المدينة، وذلك امتناناً لدولة الكويت شعباً وأميراً إطالق

  ."ومؤسسات وحكومة على جهودهم الطيبة في دعم مشاريع مدينة خان يونس
  2/12/2010الكويت، الجريدة، 

  
  "يوم التضامن مع فلسطين"في " حكاية قرية من فلسطين"تعرض  "ثابت"منظمة  .50

 من جنوبي لبنان إلى "بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني"تستمر االحتفاالت : حسين سعد -صور 
وروى . تلةحكاية قريته الناعمة في فلسطين المح)  عاما82ً(ففي صور استعاد محمد الحاج رشيد . شماله

 وحسن محمود األحمد وخالد موسى من الخالصة، "الذوق التحتاني"رشيد، إلى جانب أبو مزيد جبر من 
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ومصطفى رميض من المنصورة، لمحات قصيرة من حياة كانوا عاشوها في سهل الحولة قبل نكبة 
  . فلسطين وتهجيرهم إلى لبنان

ر من ألف الجئ فلسطيني من قرى سهل الحولة  في صور بأكث"مركز باسل األسد الثقافي"وضاقت قاعة 
 التي "حكاية قرية من فلسطين" غالبيتهم يقيمون في مخيم البرج الشمالي وهم يستمعون إلى 36الـ 

، وجسدها كبار السن وفرقة دبكة تراثية، ومعرض تراثي، وكان مسك "منظمة ثابت لحق العودة"نظمتها 
  . بو عرب وفرقتهختامها مع الشاعر والمنشد الفلسطيني أ

  2/12/2010السفير، بيروت، 
  

  تراجع التوجهات الليبراليةو ...ميول الشارع الفلسطيني تتجه صوب التدين: استطالع .51
 "فريدريش ناومان" أظهر استطالع للرأي حول التوجهات الليبرالية في فلسطين أجرته مؤسسة :رام اهللا

، 1/12 نتائجه في مؤتمر صحفي برام اهللا يوم األربعاءاأللمانية، بالتعاون مع ملتقى الحريات، وأعلنت 
مما يزيد من صعوبة بلورة قوانين "أن ميول الشارع الفلسطيني تتجه صوب التدين أكثر من ذي قبل، 

  ."حيادية تنظم عالقة الدين بالدولة
ر لتأييد واستعرض منفذ االستطالع جميل رباح خالل المؤتمر، أهم النتائج والتي تمثلت، بانخفاض كبي

فيما أبدى غالبية .  سنوات3قبل % 66فيما كان لها تأييد كبير بنسبة % 46األفكار الليبرالية بنسبة 
% 2بحماس و % 5ما يزالون يثقون بحركة فتح، و% 30فقدان ثقتهم بالفصائل، وأن % 62المستطلعين 

 المحلية بصفتها اإلعالمل وبين االستطالع ارتفاع نسبة االعتماد على وسائ .يثقون بالفصائل األخرى
إلى % 34مما أدى إلى انخفاض الثقة في الوسائل الدولية من % 43المصدر الرئيسي للمعلومات بنسبة 

كما يعتقد ربع المستطلعين بغياب حرية التعبير في األراضي الفلسطينية، فيما يرى ثلثهم انعدام %. 11
  . حرية التجمع وتكوين الجمعيات غير مكفولبأن%) 60(حرية وسائل اإلعالم، كما تؤمن األغلبية 
 وقبل كل شيء،  يعرفون عن أنفسهم بأنهم مسلمون أوال24ً-18وأظهر االستطالع، أن الشباب ما بين 

، وأفاد بعضهم أن هذا التمسك هو جراء االحتالل والفقر "الهوية اإلسالمية"مما يدل على ارتفاع 
 والحريات الشخصية، اإلنسانراطية ومساهمتها في تحسين حقوق وال ينفي ذلك التأييد للديمق. والبطالة

أن لها دورا في الحل السلمي للصراع وكذلك الحد من الفساد، إال % 15ذلك فيما رأى % 54حيث رأى 
منهم أن النموذج األمثل هو الدولة % 45من الجمهور ال يريد تطبيق النموذج األوروبي ويرى % 67أن 

  .اإلسالمية
 الماضي، واشتمل على عينة عشوائية يوليو/  الرابع من شهر تموزاألسبوعالستطالع نفذ في يذكر أن ا
قبل  االستطالع الثاني للمؤسسة ذاتها الذي أجرته وهو%. 3 وكان هامش الخطأ فيه أقل من 18فوق الـ 

  .ثالث سنوات
  1/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  إقليمياً هي األعلى الضفة الغربية وقطاع غزةنسبة اإلعاقة ب: اإلعاقة لذوي في اليوم العالمي .52

 لمناسبة االحتفال باليومين العربي والعالمي  أصدر المجلس األعلى لألشخاص ذوي اإلعاقة بياناً:رام اهللا
إلقرار لألشخاص ذوي اإلعاقة، ثمن فيه التطورات اإليجابية التي وقعت في األراضي الفلسطينية بشأن ا

بحقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة، والمساعي الجادة المبذولة لتسهيل حصولهم على حقوقهم وتمكينهم 
ولفت المجلس في بيانه إلى خصوصية قضية اإلعاقة  .ودمجهم وتطوير المرافق والخدمات المقدمة لهم

لى أن نسبة األشخاص من  إفي المجتمع الفلسطيني لما لها من أبعاد وطنية واجتماعية متداخلة، مشيراً
بحسب التعداد السكاني % 5.3 بلغت )الضفة الغربية وقطاع غزة (ذوي اإلعاقة في المجتمع الفلسطيني
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 وهي أعلى من مثيلتها في اإلقليم وفي معظم دول 2007 األخير للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 المختلفة، ويشكل اإلعاقاترية وأنواع العالم حيث تتوزع نسبة اإلعاقة في فلسطين على الفئات العم

 عن النتائج المدمرة لسياسات االحتالل على ناشئ وهذا الرقم اإلعاقاتالشباب النسبة األكبر بين هذه 
 أصيبوا باإلعاقة بشكل مباشر 220000 من أصل 25000الشعب الفلسطيني حيث أن هنالك ما يزيد عن 

  .ولى والثانية والحرب األخيرة على قطاع غزة األاالنتفاضة في االحتاللجراء رصاص جيش 
  1/12/2010وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  "إسرائيل"في  4525و...  الغربية وقطاع غزةالضفة في  مصابا67ً": اإليدز"فيروس  .53

 أسعد الرمالوي .وزارة الصحة الفلسطينية دفي قال رئيس اللجنة العليا لمكافحة االيدز :  الفرنسيةالوكالة
  ".  شخصا يحملون فيروس اإليدز في الضفة الغربية وقطاع غزة67ك هنا"أن 

عدد المصابين بفيروس " في بيان إن "إسرائيل"قالت جمعية الجليل للبحوث والخدمات الصحية في فيما 
 إلى 350 ويتم تشخيص 2008 حتى نهاية  شخصا4525ًاإليدز هو ) HIV(نقص المناعة المكتسبة 

أوضحت الجمعية أن و. "48منهم من فلسطيني األراضي المحتلة عام % 3 حالة جديدة كل عام، 400
  . مسجلة في وزارة الصحة48 حالة بين فلسطينيي 65

  2/12/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  في مخيم جباليا"  اليمني السعيدالمستشفى"وضع حجر األساس لـ: غزة .54
، اللذان يزوران قطاع غزة، بوضع "اإلسالميمنظمة المؤتمر "اليمنية و" جمعية األقصى" قام وفدا :غزة

جمعية "وقال رئيس وفد  .في مخيم جباليا بشمال القطاع" المستشفى اليمني السعيد"حجر األساس إلقامة 
، محمد العديل، خالل قيامه بوضع حجر األساس لبناء المستشفى اليمني في القطاع، يوم "األقصى

ع نظيره الفلسطيني ويواصل تقديم الدعم المادي له لتنفيذ ، إن الشعب اليمني سيقف م1/12األربعاء 
  .المشاريع الخيرية

، فؤاد المزمعي، أن وضع حجر األساس للمستشفى من "منظمة المؤتمر اإلسالمي"اعتبر رئيس وفد و
  ".توطيد جسر الدعم المتواصل من الشعب اليمني للفلسطيني الذي يعاني من االحتالل والحصار"شأنه 

رر أن تشرع الجمعية اإلسالمية في غزة، قريباً بتنفيذ مشروع بناء المستشفى الذي رفدت ومن المق
  .نحو ثالثة ماليين دوالر" جمعية األقصى اليمنية"و" منظمة المؤتمر اإلسالمي"لتمويله 

  1/12/2010قدس برس، 
  

  2010تفوز بجائزة ناجي العلي الدولية لرسوم الكاريكاتير" أمية جحا"الكاريكاتيرية  .55
 والتي تمنح لرسام ،فازت رسامة الكاريكاتير الفلسطينية أمية جحا بالجائزة الكبرى:  حازم الحلو- غزة
، والتي تنظمها جمعية "فلسطين" بعنوان 2010 في مسابقة ناجي العلي الدولية لرسوم الكاريكاتير،واحد

ها الغامرة بحصولها على وأعربت الرسامة جحا عن فرحت .التضامن مع الشعب الفلسطيني في تركيا
المركز األول في المسابقة، مشيرة إلى أن ذلك يعني الكثير بالنسبة لها خالل مشوارها في رسم 

أن فوزها بتلك الجائزة يدلل على قوة المرأة " فلسطين أون الين"وأكدت في حديثها لـ. الكاريكاتير
عدوان مستمر، داعية إلى تبني الكثير الفلسطينية وقدرتها على تخطي المعيقات والمصاعب من حصار و

  .من المواهب الفلسطينية التي تحتاج إلى من يأخذ بيدها إلى فضاءات المعرفة والعمل
 خالل مؤتمر صحفي عقد في مدينة إسطنبول التركية، ومن 28/11/2010وكانت النتائج قد أعلنت في 

  . 11/12/2010المقرر أن ينظم حفل آخر لتوزيع الجوائز في إسطنبول، في 
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  1/12/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  ملخصاً لتقرير غولدستونكتاب يقدم "... العدوان على غزة: "إسرائيل"جرائم " .56
: إسرائيلجرائم "في كتابه ) نيويورك( علم االجتماع في جامعة بنغهامنون أستاذيقدم جيمس بيتراس، 

بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق في شأن  ملخصاً لتقرير غولدستون الذي نشرته "العدوان على غزة
 للقانون الدولي في حروبها ضد "إسرائيل"النزاع في غزة، وهو يعتبر دراسة منهجية مفصلة النتهاكات 

وقد نجح التقرير في جذب قطاعات واسعة من الرأي العام العالمي، عالوة على ما . الشعب الفلسطيني
  .ة الدول في العالمأثاره من استنكار في أوساط معظم قاد

ومع ذلك وقفت المنظمات اليهودية األميركية الكبرى ضد هذا التقرير، وهذا يدل في نظر بيتراس على 
تجاهلها الصارخ لموضوع حقوق اإلنسان، ويدل من ناحية ثانية على حجم ما تمارسه من نفوذ على 

ان التقرير، وكذلك فعل البيت سياسة الواليات المتحدة في الشرق األوسط، فالكونغرس األميركي د
 أن ما جاء في تقرير غولدستون في ما يتعلق بالهجوم الوحشي على إلىير بيتراس في كتابه و. األبيض

، والتذكير بها، إليهاغزة له تاريخ طويل ودنيء من الجرائم التي تم تجاهلها، والتي تجدر العودة 
  ."إسرائيل"ركا، الذين يتهمون اآلخرين باستهداف خصوصاً في الرد على الليبراليين الصهاينة في أمي

 أعمال الحرب والتعذيب أينما وقعت، وهذا الموقف، في إدانةففي أوساط اليسار األميركي غالباً ما تتم 
 . الدولةإنشاءرأي بيتراس، محاولة للتغطية على الفظائع التي ارتكبها اإلسرائيليون، بخاصة في زمن 

أكثر (أرقام قياسية عالمية في عدد البلدات والقرى التي عرضتها للتطهير العرقي تحتفظ إسرائيل ب": يقول
أربعة ماليين ( الجئين إلى، وعدد األشخاص الذين هجرتهم وحولتهم )، وال يزال العدد مستمرا500ًمن 

لمدنيين ، وعدد السجناء ا)ستون ألفاً وهو في ازدياد(، وعدد المنازل التي دمرها )والرقم مرشح لالزدياد
، إسرائيل هي الدولة التي استخدم من أجلها النقض ) وهو في ازدياد أيضا250.000ً(في سجونها 

 إدانة، األمر الذي منع الهيئة العالمية من ) مرة100أكثر من ... (األميركي الحامي في مجلس األمن
  .جرائم الحرب اإلسرائيلية

  2/12/2010الحياة، لندن، 
  

  "إسرائيل"ـ ما هو متعلق ب"ويكيليكس"  لعدم نشرهستغرابا يالرئيس التركي يبد .57
يبدو «وقال  .  عبد اهللا غول، وهو في كازاخستان       التركي صدر موقف الفت من الرئيس    : محمد نور الدين  

لنر ما الذي سـيأتي بعـد       . وقد تم تمريرها في مصفاة    . كما لو أن هناك هدفا من وراء نشر هذه الوثائق         
ما الذي سـيخرج ولـه      «تغرابا لعدم نشر ما هو متعلق بإسرائيل، قال غول          وفي ما يبدو اس   . »ويحصل

  . »عالقة بإسرائيل؟ إنني انتظر
أن كالم غول يشي بأن هناك تالعبا في الوثائق، بحيث تبقى إسرائيل خـارج              » راديكال«وترى صحيفة   

المعلنـة لمـصر    أي اتهام، وتبقى تركيا وحيدة في دفاعها عن إيران في المنطقة، بخـالف المواقـف                
والسعودية ودولة اإلمارات واألردن المؤيدة لضرب إيران، وهي خطة لمنع تركيا من االنجـرار إلـى                

  . مزيد من المواقف المؤيدة إليران
، إن مـشكلة تركيـا     »بروكينغـز «وحول نظرة أردوغان إلى إسرائيل، قال داود اوغلو الذي، في معهد            

   .ائيليةليست مع إسرائيل بل مع الحكومة اإلسر
  2/12/2010، السفير، بيروت

  
  "اسرائيل" بشأن هجوم محتمل الى معلومات باكستان نقلت ":ويكيليكس" .58
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أفادت برقية دبلوماسية أمريكية نشرها موقع ويكيليكس بأن        :  كريس أولبريتون  - )رويترز (- اسالم اباد 
لتجنب هجمـات محتملـة علـى       مدير جهاز المخابرات الباكستاني قال انه اتصل بمسؤولين اسرائيليين          

  .أهداف اسرائيلية في الهند
طلب باشا مـن الـسفيرة ان        "2009وجاء في البرقية التي تحمل تاريخ السابع من اكتوبر تشرين االول            

. تنقل الى واشنطن انه تابع معلومات أفادت بأن هجوما سيشن على الهند في الفترة بين سبتمبر ونوفمبر                
  ." االسرائيليين بشأن تهديدات محتملة الهداف اسرائيلية في الهندوكان على اتصال مباشر مع

 2/12/2010، وكالة رويترز لألنباء
 

   الكتابات الصهيونية عن القدسحولجدل في مؤتمر بالقاهرة  .59
دحض الدكتور حسنين محمد ربيع رئيس اتحاد المؤرخين العرب، خـالل المـؤتمر الـسنوي               : القاهرة

، افتراءات الصهيونية الخاصة بتـاريخ      ”القدس عبر التاريخ  “قاهرة، تحت عنوان    لالتحاد، الذي عقد في ال    
تأسيس مدينة القدس، وأوضح أن اليهود زيفوا الحقائق ونشروا األكاذيب بأنهم هم الذين شـيدوا المدينـة                 

  .المقدسة
ي عاشتها القدس   إبراهيم أحمد أبوالقاسم المستشار بجامعة الدول العربية الظروف الت        .من جانبه، تناول د     

 وموقف المنظمات الدولية باعتبارها تمثـل الـشرعية         1967الغاشم في العام ،   ” اإلسرائيلي“منذ العدوان   
والموقف الصهيوني الذي يتمسك بجعل القدس عاصـمة للـصهاينة          ” اإلسرائيلية“الدولية من االدعاءات    

  .لتهويد األرض المحتلة ” لياإلسرائي“وتغيير معالمها الدينية والتاريخية لتتماشى والتوجه 
سالمة محمد الهرفي البلوي من جامعة الشارقة إلى أن الحديث عن المؤسسات التعليمية             .بدوره، أشار د    

في القدس في هذه اللحظة التاريخية التي تتعرض فيها ألشرس عملية نهـب لتراثهـا، ومـسخ هويتهـا          
عن معقل من معاقل الصمود والتحدي، وأكد أن        وتزييف لتاريخها من قبل الصهاينة المحتلين، هو حديث         

  .حال القدس هو تجسيد لحال األمة، فإذا كان القدس بخير فاألمة بخير والعكس صحيح 
وأوضح ناهد عبدالكريم من جامعة السلطان قابوس أثر أحداث القدس والقضية الفلسطينية على المواطن              

ية البريطانية جراء المواقـف البريطانيـة الداعمـة         العربي والمسلم، واألذى الذي لحق بالعالقات العرب      
  .للحركة الصهيونية، وأكد محورية هذه القضية في عالقات العرب مع الغرب 

أحمد عبدالكريم الحلواني بتأسيس جمعية علمية أهلية للقدس يكون مقرهـا الـدائم             .من ناحيته، طالب د     
هتم بالحفاظ على الوثائق الفلسطينية في مواجهـة        القدس ومقرها المؤقت في أحد أقطار الدول العربية، وت        

  .محاوالت سرقة وتزوير الوثائق العربية في فلسطين كلها 
  2/12/2010، الخليج، الشارقة

  
   وتدعو إلى إنهاء احتالل األراضي العربيةاالستيطاناإلمارات تحذر من خطر  .60

حدة الليلة قبل الماضية مـن مخـاطر        حذرت دولة اإلمارات العربية المتحدة في األمم المت       ): يو بي آي  (
تداعيات االستيطان المتواصل في األراضي الفلسطينية وبخاصة في القدس الشريف على عملية الـسالم              

" اإلسرائيلية"في المنطقة، وأعربت عن قلقها إزاء استمرار عجز المجتمع الدولي في مواجهة هذه الحملة               
  .ن وانتهاكاتها الخطيرة األخرى ضد الفلسطينيي

جاء ذلك خالل البيان الذي أدلى به المندوب الدائم للدولة لدى األمم المتحدة أحمد عبد الرحمن الجـرمن                  
الحالة في  "و" القضية الفلسطينية "أمام االجتماع الخاص الذي عقدته الجمعية العامة من أجل مناقشة بندي            

 الذي قضى بتقسيم فلسطين     1947ام   لع 181وتطرق الجرمن لقرار األمم المتحدة رقم       " . الشرق األوسط 
وقال إنه بعد مرور ما يزيد على ستة عقود على صدور هذا القرار              . 1948وأدى إلى وقوع النكبة عام      
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ال تزال القضية الفلسطينية تمر بمرحلة حرجة وخطرة، مشيراً إلى فشل انطالق المفاوضـات المباشـرة        
  .على االستيطان " إسرائيل"بسبب إصرار 

 2/12/2010،  الشارقةالخليج،
  

  حتالل اإلسرائيلي يتحقق بوضع نهاية لإلشاملالوعادل السالم ال: اإلمارات .61
أن إلى ممارسـات     أشار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اإلمارات العربية المتحدة ،            ): وام(

زة، واالنتهاكات الصارخة   تجاه الشعب الفلسطيني والحصار غير اإلنساني لقطاع غ       " اإلسرائيلية"الحكومة  
" اإلسـرائيلي "للقانون الدولي، مؤكداً سموه أن األمل في سالم عادل وشامل يتحقق بوضع نهاية لالحتالل        

لألراضي الفلسطينية والعربية، بما في ذلك القدس الشريف ومرتفعات الجـوالن واألراضـي اللبنانيـة               
  .المحتلة 
 المبدئي بجعل منطقة الخليج العربي والشرق األوسـط         المارات ا على موقف بالتأكيد  "  الشيخ خليفة    وأكد

إلى انضمام  غير المشروط إلى معاهدة حظر االنتـشار          "إسرائيل "ودعاخالية من أسلحة الدمار الشامل،      
النووي، وإخضاع منشآتها للتفتيش، وحث إيران على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذريـة لتبديـد                

 المؤيد لحق الدول النامية في المـشاركة مـن          وجدد موقفه ية والدولية بشأن برنامجها ،      المخاوف اإلقليم 
دون تمييز في  إنتاج الطاقة النووية واستخداماتها لألغراض السلمية، وفق ضمانات وكالة الطاقة الذرية               

.  
 2/12/2010، الخليج، الشارقة

 
   للسفارة اإلسرائيلية إشاعة سخيفةر مصبيع مقر الجامعة في: القاهرةالجامعة األميركية في  .62

 قبيل مغادرته القاهرة في يناير المقبل، أكد رئيس الجامعـة األميركيـة فـي               : عالء الكيالني  -القاهرة  
ديفيد أرنولد عدم وجود مخطط أو نية لدى إدارة الجامعة لالستغناء بالبيع عـن مقـر                ) AUC(القاهرة  

  .الجامعة الكائن في قلب العاصمة المصرية
نحتاج هذه المباني، وعمليـة     «: وقال خالل حفل الوداع الذي دعا إليه عددا من الكتاب والصحافيين أمس           

  . »بيعها للسفارة اإلسرائيلية اشاعة سخيفة
 2/12/2010، الراي، الكويت

 
  " وصل إلى مؤشر خطير للغايةالفلسطينيةالوضع في األراضي : "الكويت .63

قد «لسائدة في االراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية           حذرت الكويت من أن الحالة ا      -كونا  
تقوض فرص استتباب السلم واألمن الدوليين في غياب حل عادل يقوم على تنفيذ كافة قرارات مجلـس                 

  .»األمن ذات الصلة وعلى مبدأ األرض مقابل السالم
ا السكرتير األول عبدالعزيز سعود الجاراهللا      جاء ذلك في كلمة لوفد الكويت الدائم لدى األمم المتحدة ألقاه          

  . خالل مناقشتها الحالة في الشرق األوسط65أمام الجمعية العامة في دورتها الـ 
مؤشـر  «وقال الجاراهللا ان الوضع في االراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وصل الـى                

ليين ان لم يكن هناك حل عادل يقوم على تنفيذ كل           خطير للغاية، وأنه سيعصف بمبدأي السلم واألمن الدو       
  .»قرارات مجلس األمن ذات الصلة ومبدأ األرض مقابل السالم

يتمثل في حمل اسرائيل على تنفيذ القرارات الدولية        » تحديا كبيرا «وبين أن المجتمع الدولي يواجه اليوم       
 األراضي الفلسطينية وعلى المضي قـدما       ذات الصلة بما فيها وقف حملتها االستيطانية غير القانونية في         

في طريق السالم المؤدي الى اقامة الدولة الفلسطينية واالنسحاب الكامل من جميع االراضـي العربيـة                
  .المحتلة
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مسؤولية عدم االستقرار في منطقة الشرق االوسط منـذ احتاللهـا           «وحمل الديبلوماسي الكويتي اسرائيل     
  .»ة في حروب ونزاعات أدت الى استنزاف طاقاتها ومواردها االساسيةاالراضي العربية وادخال المنطق

  2/12/2010الراي، الكويت، 
  

  "حل الدولتين"ضرب إيران وشطب : لهدفينبولتون يريد الرئاسة  .64
حل "، داعياً إلى    "حل الدولتين "نعى السفير األمريكي السابق في األمم المتحدة جون بولتون          : )يو بي آي  (

. في التسوية، ومجدداً دعوته لشن هجوم عسكري على إيران        " شريك فلسطيني "كر وجود   ، وأن "ثالث دول 
أظن أن النموذج الكامل لحل الدولتين      "الصهيونية  " جيروزاليم بوست "وقال في مقابلة أجرتها معه صحيفة       

رية ليس هناك أي أحد من الجانب الفلسطيني يمكن الثقة به وبأنه سـيقدم االلتزامـات الـضرو                . . فشل
يتضمن التحـرك   " حل ثالث دول  "، واقترح بدالً من ذلك      "لتحقيق السالم أو سيتمكن من تحقيقها مستقبالً      

  .باعتراف الجميع إلعادة غزة للمصريين والضفة الغربية لألردن
" إسرائيل"الراهنة لتمديد تجميد االستيطان مقابل حصول       " اإلسرائيلية "-واعتبر أن المفاوضات األمريكية     

لكنـه  . بين الجانبين " إن هذا نوع من تدمير العالقة     " مكافآت عسكرية وسياسية، غير حكيمة، وقال        على
  .في ظل رئاسة جديدة في البيت األبيض" إسرائيل"قال إنه لن يكون صعباً إعادة ضبط العالقات مع 

ـ               ة وأن الطريقـة    في الملف اإليراني، قال بولتون إن العقوبات على إيران ال تؤثر في طموحاتها النووي
وقال . الوحيدة إليقاف سعيها المتالك أسلحة نووية هو شن هجوم عسكري محدود ضد برنامجها النووي             

ورفـض  .." . المحصلة على األرجح بالنسبة إليران هي أنها ستحصل على السالح النووي قريباً جـداً             "
هـذا  ) ويكيلـيكس (ا نشره موقع    فكرة أن الهجوم المركز سيتسبب في عدم استقرار إقليمي، مشيراً إلى م           
وإذ أكد ترشّحه للرئاسة المقبلـة      . األسبوع من مراسالت دبلوماسية تظهر دعماً عربياً لهجوم على إيران         

قال إن بالده في حاجة إلى استعادة موقعها الدولي وألن تصبح أكثر حزماً ولديها االسـتعداد لمهاجمـة                  
  ".    حل الدولتين"إيران والتخلص من 

  2/12/2010، ج، الشارقةالخلي
  

   تطالب بوقف االستيطان والقدس عاصمة لدولتينالجديدةوزيرة الخارجية الفرنسية  .65
طالبت وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة ميشال اليو مـاري امـس   : ب.ف. ا- باريس -القدس المحتلة   

اوروبية كافية فـي    بوقف االستيطان االسرائيلي معربة من جهة اخرى عن االسف لعدم وجود مشاركة             
يجب وقف االسـتيطان، واالبقـاء علـى        «وقالت الوزيرة في الجمعية الوطنية      . جهود السالم االميركية  

واضـافت  . وذلك ردا على سؤال للنائب سيرج يانكان      » التجميد ضروري لمنح كل الفرص للمفاوضات     
 وان كنا ناسف لكون اوروبا      ندعم في هذه المفاوضات الجهود االميركية حتى تتمكن من ان تحقق تقدما           «

نريد قيام دولة فلـسطينية     «وذكرت بموقف فرنسا قائلة     . »واللجنة الرباعية ال يشاركان فيها بشكل كاف      
ضمان امن اسرائيل واندماجها الكامل فـي       »و» 1967مستقلة ديمقراطية وقابلة للحياة على اساس حدود        

رأينا «واضاف   .» كلمة تجميد من مصطلحاتنا    يجب شطب . »اعالن القدس عاصمة للدولتين   »و» المنطقة
ـ    هنـاك اجماعـا    «وتابع ان   . »لم يسمح باحداث خرق في المفاوضات     .  اشهر 10نتيجة التجميد السابق ل

من االفضل التوصـل  «واوضح  . »اكبر يفيد بانه من المستحيل التوصل الى اتفاق سالم نهائي خالل عام           
  .»الى اتفاقات انتقالية على األجل البعيد

  2/12/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  القدس باطلة وعليها أن توقف فوراً كل التدابير األحادية ب "إسرائيل"إجراءات : األمم المتحدة .66
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رأت الجمعية العمومية لألمم المتحدة في قرار جديد اتخذته ليل          :  علي بردى  -) األمم المتحدة (نيويورك  
أن أي اجراءات تتخذها اسـرائيل لفـرض        ) س بتوقيت بيروت  فجر أم (أول من أمس بتوقيت نيويورك      

كل " توقف فوراً "، مطالبة اسرائيل بأن     "الغية وباطلة "و" غير قانونية "قوانينها وإدارتها على مدينة القدس      
وكررت أن أي حل شامل وعادل ودائم لقضية القدس ينبغي أن يأخـذ             . التدابير المتخذة من جانب واحد    

  ".اغل المشروعة لكال الجانبين الفلسطيني واإلسرائيليالشو"في اإلعتبار 
 صوتاً وعارضته ست دول هي اسـرائيل والواليـات المتحـدة            166وجاء في القرار الذي اتخذ بغالبية       

ومايكرونيزيا وناورو وباالو وجزر مارشال وامتناع أربع دول عن التصويت هي أوستراليا والكاميرون             
دابير واإلجراءات التشريعية واإلدارية التي اتخذتها اسرائيل، السلطة القائمـة          جميع الت "وبناما وتونغا، أن    

باالحتالل، والتي غيرت أو توخت تغيير طابع ومركز مدينة القدس، وخـصوصاً مـا يـسمى القـانون                  
، مـذكرة   "األساسي المتعلق بالقدس واعالن القدس عاصمة إلسرائيل، الغية وباطلة ويجب إلغاؤها فوراً           

 الذي قرر فيه المجلس، في جملة أمور،        478ت مجلس األمن المتعلقة بالقدس، بما في ذلك القرار          بقرارا
  .المتعلق بالقدس" القانون األساسي"أالّ يعترف بـ

 في شأن اآلثار القانونيـة      2004 تموز   9وإذ أشارت الى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في           
قلقهـا الـشديد مـن أي إجــــراء         "، أبدت   "ض الفلسطينية المحتلة  الناشئة عن تشييد جدار في األر     

قلقها الـشديد   "كما ابدت   ". تتخـــذه أي هيئة، حكومية أوغير حكومية، في انتهاك للقرارات المذكورة         
استمرار إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، في القيام بنشاطات استيطانية غير قانونية، بما في ذلك              "من  

 وتشييدها الجدار في القدس الشرقية وحولها وفرض القيود علـى دخـول             1 - الخطة هـاء    ما يسمـى 
القدس الشرقية واإلقامة فيها وزيادة عزل المدينة عن بقية األرض الفلسطينية المحتلة، لما لذلك من أثـر                 

". لقـدس ضار على حياة الفلسطينيين ولما يمكن أن يستبق الحكم على أي اتفاق على الوضع النهـائي ل                
مواصلة أعمال الهدم اإلسرائيلية للمنازل الفلسطينية، وطرد العديد من األسر الفلـسطينية            "وانتقدت بشدة   

من منازلها في أحياء القدس الشرقية، فضال عن األعمال االستفزازية والتحريضية، التي يقوم بها أيـضا                
  ".المستوطنون اإلسرائيليون في المدينة

وعادل ودائم لقضية مدينة القدس ينبغي أن يأخـذ فـي االعتبـار الـشواغل               أي حل شامل    "وأكدت أن   
المشروعة لكال الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي وأن يتضمن أحكاما ذات ضمانات دولية تكفـل حريـة               
الديانة والضمير لسكان المدينة وتتيح إمكان الوصول للناس من جميع األديان والجنسيات إلـى األمـاكن             

وطلبت من األمين العام لألمم المتحدة أن يقدم الى الجمعية          ". ورة دائمة وبحرية ودون عائق    المقدسة بص 
  . العمومية في دورتها السادسة والستين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار

  2/12/2010، النهار، بيروت
  

       "إسرائيل" مناوئياستنكار بفرنسا لمقاضاة  .67
ات حقوقية وقضائية فرنسية إقدام القضاء المحلي على مالحقة         استنكرت هيئ :  عبد اهللا بن عالي    - باريس

ناشطين فرنسيين دعوا إلى مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية، واعتبرت أن مقاضاة مناوئي إسرائيل ال تستند              
  ".خضوع الحكومة إلمالءات اللوبي الصهيوني المحلي"إلى أساس قانوني، وتعبر عن 

لمحكمة االبتدائية بمدينة ميلهوز الواقعة في أقصى شرقي البالد تأجيـل           وتأتي هذه التفاعالت غداة قرار ا     
 ناشطا مدنيا شاركوا في عملية احتجاج على بيع منتجات إسرائيلية في أحد المراكز التجارية               12محاكمة  

  .الفرنسية" كارفور"التابعة لمجموعة 
، معلال تلك التهمـة بكـون       "فالتحريض على الحقد والعن   "ووجه القضاء ألعضاء هذه المجموعة تهمة       
وزعـوا  "، وبـأنهم    "قاطعوا إسـرائيل  .. فلسطين ستنتصر "الناشطين يلبسون قمصانا كتبت عليها عبارة       

  ".منشورا يحث الناس على االمتناع عن شراء البضائع المستوردة من إسرائيل
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قة هؤالء الشبان تمثـل  مالح"وقالت الناطقة باسم جمعية التضامن األوروبي مع فلسطين أوليفيا زمور إن       
خـضوع الحكومـة إلمـالءات اللـوبي        "، مؤكدة أنها تدل على      "وصمة عار في جبين الدولة الفرنسية     

  ". الصهيوني المحلي
   2/12/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  حصار غزة" حقيقة" تحرك إلطالع المسؤولين في أوروبا على بأوسعحملة أوروبية تشرع  .68

، التي تتخذ من بروكسيل مقراً لهـا، بمـا          "ملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة     الح"شرعت  : بروكسيل
أوسع حملة إلطالع المسؤولين في عواصم االتحاد األوروبي، على حقيقة الحـصار الجـائر              "قالت إنها   

المفروض على قطاع غزة للسنة الخامسة على التوالي، في ظل محاوالت االحتالل إيهام العالم باتخـاذه                
  ".الحصار" تخفيفه"ءات لـ إجرا

إن ): "1/12(نسخة منه اليوم األربعـاء      " قدس برس "وقالت الحملة األوروبية في تصريح مكتوب وصل        
الحصار المفروض على قطاع غزة،     " تخفيف"الحملة الجديدة تهدف إلى تعرية المزاعم اإلسرائيلية بشأن         
سان فلسطيني من آثار وتداعيات هذا الحصار       في الوقت الذي مازال يعاني فيه مليون ونصف المليون إن         

  ".القاتل الذي يشل مختلف مناحي الحياة في القطاع
، سيقوم بها وفد رفيع المستوى من الحملة        "كشف الحقيقية "وأوضحت أن الحملة، التي ستكون تحت شعار        

عشرين منظمة  األوروبية، وستشمل معظم العواصم األوروبية، وذلك في الوقت الذي أكدت فيه أكثر من              
  ".مازال على حاله"دولية معنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان، أن الحصار المفروض على غزة 

األسـباب  "ولفتت الحملة األوروبية النظر إلى أن الوفد سيعمل خالل لقاءاته ومراسالته علـى توضـيح                
ار فوراً عـن القطـاع،      ، التي سردتها المنظمات الحقوقية الدولية، من أجل المطالبة برفع الحص          "العشرة

 في المائة من سـكان      61 في المائة من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الدولية،           80مشيرة إلى   
 ساعات يوميا معـدل     6 في المائة نسبة البطالة وهي األعلى في العالم،          39القطاع غير مؤمنين غذائياً،     

 مليون لتـر مـن      70ياة مرة كل ستة أيام،       في المائة من السكان يحصلون على الم       60توقف الكهرباء،   
 في المائة من المياه التي يزود بها سـكان غـزة            90المياه العادمة المعالجة جزئيا تضخ في مياه البحر،         

 في المائة من المنازل التى هـدمت خـالل الحـرب            78غير صالحة للشرب وملوثة بالملح و النترات،        
 في المائة من المصانع والورش متوقفة عن العمـل شـبه            70ا،  اإلسرائيلية على غزة لم يتم اعادة بنائه      

  .كلياً
إلى أن االحتالل لم يسمح إال بأربعة آالف شاحنة         " الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة     "كما أشارت   

 ألف شاحنة يحتاجها القطـاع إلعـادة        670فقط محملة بمواد البناء لمنظمة األمم المتحدة من صل أصل           
رته آلة الحرب اإلسرائيليةبناء ما دم.  

 1/12/2010قدس برس، 
  

   البارد  مخيم ألف يورو من بلجيكا لنازحي600 .69
قد عقدت فـي    » االونروا«وكانت  . قدمت بلجيكا ستمئة ألف يورو هبة إلى الجئي مخيم نهر البارد أمس           

» األونـروا «مكاتبها في بيروت، مؤتمراً صحافياً لإلعالن عن الهبة المقدمة، حضره كـل مـن مـدير                 
سلفادور لومباردو، والسفير البلجيكي يوهان فركامن، والسفير الفلسطيني عبد اهللا عبد اهللا، وممثلة رئيسة              

  . رلى درباس، وعدد من أهالي نهر البارد» لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني«
مـسؤولية  «، معتبراً أنها    وفي المؤتمر، أكد فركامن على التزام بلجيكا بالمساهمة في إعادة إعمار البارد           

مشتركة بين الدولة اللبنانية واألسرة الدولية أن نعيد بناء المخيم ونوفر حياة مالئمة للفلـسطينيين تحفـظ                 
  . »كرامتهم
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التزام األونروا أمام أهالي مخيم نهر البارد إعمار المخيم، لكـن األزمـات مـستمرة               «وجدد لومباردو   
دعم حق الالجئين النازحين بعـودتهم      «كما جدد باسم المجتمع الدولي      . »واألموال إلى اآلن غير متوافرة    

  .»2011االنتهاء من بناء الكثير من أنحاء المخيم في العام «وأمل . »إلى المخيم
  2/12/2010، السفير، بيروت

  
  بنتنياهو " يستنجد "ويكيليكسمؤسس  .70

، جوليـان   "ويكيليكس"قال مؤسس موقع    رداً على سيل التهم ضده بخرق القانون وحتى الدعوة إلغتياله،           
إن نشر الوثائق المسربة لم يعرض احداً للخطر، ولتأكيـد ذلـك اقتـبس              " تايم"اسانج، في مقابلة لمجلة     

تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي قال فيها إن نشر الوثائق المـسربة يعـزز                
لوثائق من دعوات زعماء عـرب، وعلـى رأسـهم العاهـل            السلم العالمي، وذلك في اعقاب ما كشفته ا       

  .السعودي، لتوجيه ضربة عسكرية أميركية إليران
رئيس الوزراء اإلسرائيلي خرج بتصريح مثير جداً بأن على القادة التحدث في العلن كمـا               : "وقال أسانج 

ي عملية السالم في    ستؤدي الى تحسن ف   ... هو يؤمن بأن نتائج النشر    ... يتحدثون في المحادثات الخاصة   
  ". الشرق األوسط وخصوصاً في كل ما يتعلق بإيران

البريطانية اليوم ان اسانج يختبئ في جنوب بريطانيا وانه تمكن          " صاندي تايمز "إلى ذلك، ذكرت صحيفة     
من تفادي اعتقاله بسبب خطا ارتكبته السلطات السويدية في تعبئة االستمارات لدى اصدار امر االعتقال               

  . ضده
وكانت السلطات السويدية قد اصدرت امر االعتقال ضد اسانج لالشتباه في ضلوعه بعملية اغتصاب قبل               

  . ادراج االنتربول اسمه على قائمة المطلوبين لديه بيوم واحد
واكد وكيل اسانج ان الشرطة البريطانية والنائب العام السويدي على علم بمكان وجود موكله ولكن احدا                

  .دلم يتصل به بع
  2/12/2010، 48موقع عرب

  
  هنية يحاور اإلعالم األجنبي في يوم التضامن الدولي مع فلسطين .71

  يوسف رزقة. د
ـ   بيوم التضامن الدولي مع    (م الذي بات يعرف عالمياً      1947 لسنة   181لقرار التقسيم   ) 63(في الذكرى ال

للقـاء كـان يـوم األربعـاء     ا. التقى األخ رئيس الوزراء إسماعيل هنية بـاإلعالم األجنبـي           ) فلسطين
. حضرت اللقاء ثلة كبيرة من رجال اإلعالم والصحافة األجنبية          .  الساعة الحادية عشرة     01/12/2010

وألنه كـان   , كان صريحاً . وبعضهم جاء من خارج فلسطين المحتلة       , بعضهم حضر من القدس المحتلة    
  . كذلك كان مهماً

 ألنه وضع النقاط على الحروف في كل القضايا السياسية التـي            كان اللقاء مهماً وصريحاً ومريحاً للجميع     
  : ويمكننا إجمال المحاور الرئيسة فيه في ثمانية هي. تناولها العرض والنقاش

 أكذوبة تخفيف   -3.  فشل المجتمع الدولي في معاقبة إسرائيل        -2.  التصعيد الصهيوني واالغتياالت   -1
 -6فشل المفاوضات حـول التـسوية       -5. الشرق األوسط    إسرائيل مصدر قلق وتهديد في       -4الحصار  

 وثائق ويكيلكس واالستنتاجات    -8.  البرنامج السياسي للحكومة     -7. تعثر المصالحة الفلسطينية الداخلية   
  :حيث حددها في ثالث نقاط هي , إضافة إلى تحديد أولويات الحكومة في العام الجديد. العامة 

  .قاومة  التوافق الوطني وحماية الم-1 
  . رفع الحصار عن غزة -2 
  .إضافة إلى تجنيب غزة حرباً جديدة ,  تحقيق المصالحة الوطنية-3 
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  ).  والدولية– والعربية –الفلسطينية (وقال إن العمل من أجل النجاح يستغرق المستويات الثالثة 
يرة تبعـث برسـائل     لقد كشف رئيس الوزراء أن التصعيد العسكري اإلسرائيلي وعمليات االغتيال األخ          

وهنا فنـد   , وتكشف عن خطورة وجود السالح المتقدم في يد دولة تقوم على االحتالل والعدوان            , خطيرة
) . الصواريخ المضادة للطائرات  (و) الفسفور(و, )العمل في سيناء  (و) القاعدة(مزاعم دولة االحتالل حول     

  . لعام الدولي وشراء صمته وتأييدهوقال إن هذه أكاذيب مفبركة لتبرير االغتيال وخداع الرأي ا
. وعلى رأسه اإلدارة األميركية يتحملون مسؤولية الفشل في عقاب إسـرائيل            , وقال إن المجتمع الدولي   

وهنا استهجن صمت بـان     . بعد أن أدانتها مؤسسات حقوق اإلنسان بجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية            
  . دان الموقف األميركي المنحازكما أ, غي مون وتوقفه عن شجب عمليات االغتيال

وهي دائمـة التهديـد     , ورابع دولة في العالم تمتلك السالح     , ودولة حرب , وأكد أن إسرائيل دول احتالل    
وتـزود حـزب العمـال الكردسـتاني بالـسالح       . لغزة ولبنان وسوريا وإيران وتعبث بأمن الـسودان         

إن إسرائيل دولة تهدد االسـتقرار      . دولي  وهي ترفض إخضاع صناعتها النووية لتفتيش       . والمعلومات  
  . في دولة اإلمارات العربية) محمود المبحوح(واغتالت , العالمي واإلقليمي

, )أكذوبة حل الدولتين  (وفي حديثه عن المفاوضات وإحباط المفاوض الفلسطيني ويأسه كشف عما أسماه            
ومـشروع حـل    , مـستقلة ذات سـيادة    حيث لم تبق إسرائيل فرصة لحل الدوليتين وقيام دولة فلسطينية           

  . لم يعدلها رصيد على أرض الواقع العملي)  أميركية-إسرائيلية(الدولتين كان ملهاة 
مؤكداً أنه شكل لجنة لدراسـة      , ونبه الحضور إلى ما ورد في وثائق ويكيليس من خطوط عريضة مهمة           

 كشفت حالة من التآمر والتجـسس       إن الوثائق : حيث قال , الوثائق وتقييمها فيما يخص فلسطين والمنطقة     
  . وإن أميركا تعرقل المصالحة الفلسطينية. األميركي على األفراد والدول 

هذا قليل من كثير ممـا      . وإن أطرافاً محلية وإقليمية تآمرت مع إسرائيل في عدوانها األخيرة على غزة             
فة المحاور وتخضعها للدراسة    أضيف إن وسائل اإلعالم األجنبي ستهتم بكا      , ورد في العرض وفي النقاش    

  .والتحليل وما نقوله هنا جزء يسير منها نضعه بين يدي اإلعالم المحلي
  1/12/2010، موقع فلسطين أون الين

  
   هنيةاسماعيلمفاجآت  .72

  راي القدس
في قطاع غزة بتصريحاته التي ادلى بهـا يـوم          ' حماس'فاجأنا السيد اسماعيل هنية رئيس حكومة حركة        

ها موافقته على قيام دولة فلسطينية على االراضي التي احتلتها اسـرائيل فـي حزيـران                امس وجدد في  
، مثلما فاجأتنا اكثر تأكيداته لمجموعة من الصحافيين االجانب الـذين زاروا قطـاع              1967عام  ) يونيو(

ـ       رائيل غزة، ان حركة المقاومة االسالمية ستقبل بعرض اي اتفاق تتوصل اليه السلطة في رام اهللا مع اس
  .على استفتاء شعبي، وستلتزم بنتائجه حتى لو جاءت متعارضة مع قناعات حماس السياسية

مصدر المفاجأة هو توقيت صدور هذه التصريحات، والرسالة المراد توصيلها من خاللها، وما يمكن ان               
  .يترتب عليها من انعكاسات سلبية على الحركة نفسها التي ينطق باسمها السيد هنية

على قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القـدس         ' حماس'ليست المرة االولى التي توافق فيها       انها  
، ولكنها المرة االولى التي تقبل فيها الحركة بإجراء استفتاء حـول اي    1967على االراضي المحتلة عام     

  .اتفاق تتوصل اليه سلطة رام اهللا
علـى  ' حمـاس 'التـي تعرضـها حركـة       ' الهدنة'ي اطار   فالسيد هنية لم يذكر ان هذه الدولة ستكون ف        

االسرائيليين والمحددة بفترة زمنية محددة اي عشرين او اربعين عاما، كما انه لم يؤكـد علـى طـرح                   
حركته الذي يقول بتحرير االراضي الفلسطينية من البحر الى النهر، اللهم اال اذا كانت االخبـار التـي                  

  . جاءت مجتزأة، وهذا ممكن على اي حالوزعتها وكاالت االنباء الغربية
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واألهم من ذلك هو ثقة السيد هنية المطلقة بالسلطة في رام اهللا في التوصل الى اتفاق مـرض للـشعب                    
الفلسطيني من خالل اسلوبها التفاوضي اوال، وعرض هذا االتفاق على الشعب الفلسطيني فـي اسـتفتاء                

ا االستفتاء، هل هو الجزء المقيم منـه فـي الـضفة            ثم اي شعب فلسطيني سيشارك في هذ      . شعبي نزيه 
والقطاع فقط، ام المقيمون في المنافي ايضا ويمثلون النسبة االكبر اي ما يعادل الثلثين؟ ثم ما هي آليات                  

  االستفتاء في الحالة الثانية؟
مـل،  تصريحات السيد هنية جاءت في زمن توقفت فيه المفاوضات، وانهارت العمليـة التفاوضـية بالكا              

وتبخر حل الدولتين، وتراجعت الواليات المتحدة راعية العملية السلمية عن اي ضغط على حكومة اليمين               
االسرائيلي المتطرف، بعد ان قوبلت جميع اغراءاتها وحوافزها واستجداءاتها بتجميد االستيطان بالرفض            

  .المهين
في المكان الخطأ، ودون ان يطلـب       ' رونةالم'ال نعرف لماذا يتعجل السيد هنية وحركته بتقديم مثل هذه           

أحد ذلك، فهل هي رسالة للواليات المتحدة لفتح حوار مع الحركة، واعتمادها كخيار بديل للسلطة؟ ثم ما                 
  والسلطة في هذه الحالة؟' حماس'هو الفرق بين حركة 

ـ                 رائيلية ندرك صعوبة االوضاع في قطاع غزة في ظل الحصار الخانق، مثلما نـدرك التهديـدات االس
ربما تعطي نتائج عكسية على الحركة وتأييـدها        ' المرونة'المستمرة باجتياح القطاع، ولكننا نعتقد ان هذه        

  .في الشارع الفلسطيني، حتى لو كانت من قبيل التكتيك والمناورة السياسية
  2/12/2010، القدس العربي، لندن

  
   في الضفة الغربية "أجيبوا اآلهات واكسروا السياط" .73

  سر الزعاترةيا
تحت العنوان أعاله ، أصدرت لجنة أهالي المختطفين في الضفة الغربية بيانا أعلنت من خالله إطـالق                 
حملة إعالمية واسعة للمطالبة باإلفراج الفوري عن المعتقلين والمعتقالت في سجون السلطة في الـضفة               

  .الغربية ، وبالذات قدامى المعتقلين في سجن أريحا
ن قدامى المعتقلين في السجن المذكور قد بدأوا منذ أيام إضرابا مفتوحا عن الطعـام مـن       يذكر أن ستة م   

محمد أحمد سـوقية مـن      : أجل المطالبة باإلفراج عنهم بعد مضي أكثر من عامين على اعتقالهم ، وهم            
محافظة جنين، وائل البيطار ، مجد ماهر عبيد ، أحمد يسري العويوي ، مهند محمود نيـروخ ، وسـام                    

  .عزام القواسمي ، وجميعهم من مدينة الخليل ، كما أنهم جميعا أسرى محررون من سجون االحتالل
إن الحملة تهدف إلى تحريك القاعدين وإنطاق الصامتين وتبصير المغمضين أمام           "وقالت اللجنة في بيانها     

ال الرجال والـشيوخ    هول الجرائم الفظيعة التي ترتبكها أجهزة أمن الضفة صباح مساء ، والتي باتت تط             
  ".واألطفال والنساء ، دون أدنى مراعاة ألي قيم أو دين أو عادت أو تقاليد أو مواثيق حقوق إنسان

قبل أيام ، كان الصحافي سامي العاصي يتنفس هواء الحرية بعد ثالث سـنوات قـضاها فـي سـجون                    
 فرحته ، فما هي سوى أيام حتـى         ، لكن أجهزة األمن لم تتح له إكمال       ) أحكاما إدارية متكررة  (االحتالل  

أال يقولون أنـه ال يوجـد لـديهم         (وجد نفسه معتقال لدى األشقاء األعزاء بتهمة المساس باألمن الوطني           
  ).معتقلون سياسيون؟،

محاضـر فـي    (حدث مثل ذلك بالضبط مع المحاضر الجامعي المعروف في مدينة نابلس غسان ذوقان              
 سجون االحتالل بعد ثالث سنوات قضاها أيـضا فـي االعتقـال             ، فقد خرج الرجل من    ) جامعة النجاح 

والحكايات . األشقاء في معتقالتهم ليحتفلوا به على طريقتهم      " استضافه"اإلداري ، وما هي سوى أيام حتى        
  .على هذا الصعيد أكثر من أن تحصى
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مليشيات خارجة عـن  "وفيما تحدثنا مؤخرا عن األحكام التي يتلقاها أسرى في سجون االحتالل بتهم دعم   
، فإن اعتقال النساء صار أمرا طبيعيا ، وقبلهم طلبة الجامعات ، األمر الذي ينطبق على أبنـاء                  " القانون

  .وعائالت األسرى والشهداء ، وصوال إلى أبناء نواب المجلس التشريعي وعائالتهم
 من األسماء باسـتثناء خليـة       يحدث ذلك فيما يحتفل الصهاينة بتفريغ قائمة المطلوبين في الضفة الغربية          

صغيرة في الخليل ، األمر الذي أعادوا الفضل فيه ألجهزة األمن الفلسطينية ، ما يكذب دعوى اقتـصار                  
الحملة على حركة حماس بوصفها حركة انقالبية ، مع أننا إزاء تهمة مثيرة للسخرية ، لـيس فقـط ألن                    

وضع الضفة ال يسمح بأي انقالب كونها رهينـة    حماس هي التي فازت في االنتخابات ، ولكن أيضا ألن           
وقبل أيام عندما أراد اإلسـرائيليون دخـول        . بيد اإلسرائيليين ، بما في ذلك المدن التي يسلمونها للسلطة         

إحدى المدن الفسطينية في مهمة أمنية ، اتصلوا بأجهزة األمن الفلسطينية التي أخلت عناصـرها كـي ال       
ثم إذا كانت حركة حماس انقالبية ، فلماذا ضربت خاليا الجهاد والجبهـة             يصطدموا خطًأ مع زمالئهم،،     

الشعبية ، ولماذا جرى شطب خاليا كتائب األقصى وتحويل عناصرها إلى موظفي درجـة رابعـة فـي                
  .عند رموز المفاوضات؟،" بودي غارد"الوزارات ، وربما اشتغل بعضهم 

 ال يتجزأ من مخطط لشطب المقاومـة وترتيـب أمـر            القضية إذن ال صلة لها باالنقالب ، بل هي جزء         
، وشطب المقاومة يعني القضاء على كل ما يمت إليهـا بـصلة ،              ) الدولة المؤقتة (الدولة تحت االحتالل    

  .فضال عن بث اإلحباط في أوساط الناس لكي يقبلوا بالواقع الجديد بسائر مفرداته
قف القوى التي تحسب نفسها فصائل عمل وطنـي ،          في هذا السياق ينهض سؤال بالغ األهمية يتعلق بمو        

تلك القوى التي عادة ما تدب الصوت إذا مـا          . موقفها من هذا الذي يجري بحق أبناء الشعب الفلسطيني        
  .بلغها أن حماس قد اعتقلت شخصا أو فرضت شيئا على الناس في القطاع
مع هذا الفريق الذي يتجاوز كل      ويبقى أن حماس تتحمل بعض المسؤولية باستمرار الحديث عن مصالحة           

وبالطبع ألنها تمنحه بعض الغطاء لالستمرار فـي        . الخطوط الحمراء في التعاطي مع الشعب الفلسطيني      
  .ممارساته تلك ، في ذات الوقت الذي تمنحه فرصة المضي في برنامجه الكارثي على الشعب والقضية

جحافل الشرفاء والمجاهدين والمجاهدات الذين يئنون      بقي القول إننا لن نمّل الحديث في هذا الشأن ، ألن            
تحت وطأة السياط والظلم يستحقون النصرة ، بينما ال يستحق المدافعون عن الظلـم والظـالمين غيـر                  

  .االزدراء
  2/12/2010، الدستور، عّمان

  
  ضمير الجيش اإلسرائيلي ومهزلة المحاكمات .74

  ديلفين ماتوسيان
، أو العدوان االسرائيلي المدمر     »الرصاص المصهور «نتين على عملية    بعد مرور س  : ترجمة اسيل الحاج  

على غزة، يحاكم جيش االحتالل اإلسرائيلي بعضا من جنوده المتّهمين بارتكاب جرائم حرب ضد الشّعب              
الفلسطيني .  

ي العالم، يواجـه    ف» الجيش األكثر أخالقية  «إن جيش االحتالل االسرائيلي الّذي جاهر طوال سنتين بأنّه          
ـ        . إبان الحرب األخيرة على قطاع غزة     » مشين«اليوم اتّهامات بارتكاب جنوده جرائم حرب، لسلوكهم ال

، بـادرت   2009-2008في شـتاء    » الرصاص المصهور «ففي أعقاب انتهاء الفصل األخير من عملية        
ام جيش االحـتالل باسـترخاص الـدم        منظّمات الدفاع عن حقوق االنسان االسرائيلية والعالمية إلى اتّه        

هذا ولم تغب هـذه     . الفلسطيني، واإلفراط باستخدام العنف، وإحداث دمار هائل في غزة وأعمال تخريب          
االتّهامات من تقرير لجنة تقصي الحقائق األممية برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون، الّذي كشف فـي               

لية المرتكبة في غزة، مطالبا إسـرائيل وحركـة حمـاس            فظاعة الجرائم االسرائي   2009سبتمبر  /أيلول
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وتجدر اإلشارة إلى أن العدوان العسكري الّذي شُـن علـى           . بإجراء تحقيقات جدية حول جرائم الحرب     
  .  قلسطيني، نصفهم من المدنيين1400حماس أسفر عن سقوط 

كران اكتفـت فـي خاللهـا المحكمـة         تكاثرت التّحقيقات والمحاكمات مؤخّرا، بعد أشهر من النّفي والنّ        
            جن بضعة أشهر لسرقته بطاقة ائتمان من فلسطينيبالس ة بالحكم على جندية االسرائيليوفـي  . العسكري

أكتوبر الماضي، أدانت المحكمة العسكرية جنديين بتهمة اسـتخدام طفـل           /األول من شهر تشرين األول    
 بشري، وإرغامه على التّحقّق من محتوى أكياس مـشبوهة،          فلسطيني يبلغ من العمر تسعة أعوام كدرع      

ومن المحتمل أن يعاقب الجنديان بالسجن لمدة ثالث سنوات عند صدور الحكـم المتوقّـع فـي كـانون                   
يوليو الماضي، اتّهمت النّيابة العسكرية قنّاصا بالقتل بعدما أطلق النّـار           /وفي تموز . ديسمبر المقبل /األول

 ح أن تجري محاكمته في              على فلسطينيين يرفعون األعالم البيضاء، مسفرا عن قتل امرأتين، ومن المرج
ومنذ حوالى ثالثة أسابيع، صرح جيش االحتالل أن الـشّرطة العـسكرية االسـرائيلية              . األسابيع المقبلة 

ـ               ي غـزة يـوم     باشرت بالتّحقيق في قضية استشهاد اثنين وعشرين مدنيا من عائلة السموني في مبنى ف
، على يد العقيد إيالن ملكا، الّذي أصدر األمر بقصف المبنى، على            2009يناير  /الخامس من كانون الثّاني   

الرغم من تلقّيه تحذيرات باحتمال وجود مدنيين في داخله، وقد شكّلت هذه المجزرة الفصل األكثر دموية                
  . في العدوان األخير على غزة

الّتـي  » كسر الصمت «هودا شاؤول، رئيس المنظّمة اإلسرائيلية غير الحكومية        وفي هذا اإلطار، أعلن ي    
تنشط في الدفاع عن حقوق اإلنسان وتجمع شهادات مكتوبة ومصورة لجنود إسـرائيليين شـاركوا فـي                 

     ة، أننفى في البداية االتّهامات كلّها، إالّ أنّه أدرك من خالل ا            «الحرب على غز لتّحقيق الجيش االسرائيلي
وأضاف قائال إن المباشرة بـالتّحقيق      . »أن الكثير من االتّهامات الّتي وجهتها المنظّمات الحقوقية مبررة        

إنّما تُعزى بشكٍل أساسي إلى الضغط العالمي الكبير، وإن الوقت قـد حـان ليبـادر جـيش االحـتالل                    
 من تقرير غولدسـتون واالعتـداء الـدامي فـي           مؤخّرا كلّ » شوهها«االسرائيلي إلى إنقاذ سمعته الّتي      

ومن األدلّـة   . المحمل بمساعدات إنسانية إلى قطاع غزة     » أسطول الحرية «يونيو الماضي على    /حزيران
الّتي يتمتّع بها هذا الجيش، نذكر الفضائح الّتي انتشرت مؤخّرا علـى            » العالية«الدامغة على األخالقيات    
على اإلنترنت محدثة وقعا عالميا، وتظهر جندية إسـرائيلية تـضحك بجانـب             شكل صور وأفالم بثّت     

معتقلين فلسطينيين معصوبي األعين وموثوقي األيدي، وجندي يرقص حول معتقلة فلسطينية على أنغـام              
  ... موسيقى شرقية

تّأثير، فعلى الرغم من    ولألسف، ال تزال التّحقيقات والمحاكمات الجارية محدودة جدا من ناحيتي العدد وال           
أن الشّرطة العسكرية اإلسرائيلية درست أكثر من مئة وخمسين حادثا وفتحت حوالى خمسين تحقيقا، لـم                

هذه المالحقـات   «يعتبر يهودا شاؤول أن     . يحاكَم بعـد ســوى ثالثة متّهمين وهم من الجنود العاديين        
ت االسرائيلية ال تســمح إالّ بمالحقة بعـض األشـخاص          القضائية تفتقر إلى الجد، ذلك أن السلــطا      

ـّباط     »كبش فـداء «المنبوذين، أي أنّها تنتقي عشوائيا بعض الجنود وتجعلهم          ، فـي حـين يبقـى الـض
إنّني أسـتبعد أن تُفـضي لـوائح        «ويضيف شـاؤول قائال    . »والمسؤولون الكبار في منأى عن كّل لوم      

وتجدر اإلشارة إلى   . »كا في إدانته، فقواعد االشتباك ال تخضع إلعادة نظر        االتّهام الموجهة ضد إيالن مل    
االسرائيلية التي تُعنى أيضا بالدفاع عن حقوق االنسان والّتي فتحت تحقيقات كثيـرة             » بتسيلم«أن منظمة   

، حـول إخفـاقات جيـش االحتالل في غزة تتبنّى هذه االنتقادات، وتستخلص الناطقة باسـم المنظّمـة              
    إدانة ما ال يزيد عن ثالثة جنود في سنتين، والحرص على عدم توجيـه أصـابع                «ساريت ميكايلي، أن

االتّهام إلى أي من الضباط الكبار، في الوقت الّذي يتعرض مئات المدنيين للقتل كّل يومٍ، والكثيرون منهم                 
ف مكتوف األيدي أمام تملّـص الجـيش        في ظروف مشبوهة، إنّما يرسخ قناعتنا بأن المجتمع الدولي يق         

  . »االسرائيلي المستمر من العقوبات
  » ليبِراسيون«
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  2/12/2010، السفير، بيروت
  

   االميركيةاالمبراطوريةتهاوي  .75
  الوف بن 

فهـي  . تحكي زيادة على النمائم وعدم السرية واألكاذيب الصغيرة، حكاية حزينة         " ويكيليكس"إن برقيات   
ورية االميركية، وخمود القوة العظمى التي سيطرت على العـالم بقـوة تفوقهـا              تصف تهاوي االمبراط  
تُصور البرقيات الرئيسة باراك اوباما انه زعيم ضعيف مستسلم، تُبعثـر نوايـاه             . العسكري واالقتصادي 

  .الخيرة ورؤاه السامية كالغبار في الريح إزاء محافظة وعناد نظرائه في الشرق االوسط
إن ". منـدوبون سـامون   "يام التي استُقبل فيها سفراء اميركا في عواصم العالم كأنهم           مرت منذ زمن اال   

هم بيروقراطيون متعبون لم ينهض أحد تكريمـا لهـم ولـم            " ويكيليكس"الدبلوماسيين الذين كتبوا وثائق     
 مـن " نقاط تحـادث  "انهم يقضون ايامهم باصغاء متعب لـ       . يضرب بعقبه االرض عند دخولهم الغرفة     

مستضيفيهم، دون أن يذكروا لهم من هنا هي القوة العظمى ومن هي الدولة المرعية التي تحتـاج الـى                   
  .المظلة العسكرية أو المالية من اميركا

 جون فوستر داالس، وهنري كيسنجر وجيمس       –نُسي تراث وزراء الخارجية األسطوريين من الماضي        
ضرب "ال تجرؤ اميركا اوباما وهيالري كلينتون على        .  منذ زمان في األرشيفات وكتب الذكريات      –بيكر  

انها تُسجل وتـضع فـي ملفـات    . عندما ال يفعل اصدقاؤها وأعداؤها ما تشاء    " الطاولة واسقاط الرؤوس  
  .وتنتقل الى األمام

إن قادة المنطقة، من العرب واالسرائيليين، مشغولون بأمورهم ويتجـاهلون          . ال جديد في الشرق االوسط    
يصعب أن نجد فروقا بين مـدونات المحادثـات         : لم يغير انتخاب اوباما شيئا    . يركا ومصالحها إرادات ام 

وقد استُقبلت خطبتا أنقـرة     . السياسية من فترة جورج بوش، والبرقيات التي أرسلها ممثلو االدارة الحالية          
مين، بل اقتباسـه مـن      والقاهرة الوباما، ودعواته المتأثرة الى عالقات جديدة بين اميركا والعرب والمسل          

سمع الحكام في الرياض والقاهرة، وفي أبو ظبي وعمان وفـي دمـشق والقـدس،    . القرآن بعدم اكتراث  
ال يـصدق االسـرائيليون العـرب ويـشك العـرب           . اوباما ولم يغيروا فاصلة من مواقفهم المعروفـة       

  .باالسرائيليين والجميع معا يخافون من ايران
أمس في مقالتها االفتتاحية اوباما ورجاله بأنهم دبلوماسيون ممتـازون،   " ايمزنيويورك ت "امتدحت صحيفة   

، كمـا   "وتقطع رأس األفعى  "ثبتوا لضغوط الدول العربية واسرائيل، التي أرادت أن تهاجم اميركا ايران            
يصعب أن نصدق أن قادة ذوي خبرة كالملك عبـد اهللا، وأميـر             . أي سذاجة . قال عبد اهللا ملك السعودية    

لبحرين والرئيس حسني مبارك أو وزير الدفاع ايهود باراك خطر ببالهم أن يقرأ اوباما البرقيـات مـن                  ا
وقد علموا انه ال توجد فـي       . الشرق االوسط ويسارع الى تسليح طائرات الشبح ويعلن حربا على ايران          

حد أال وهو   كان ضغطهم على االدارة يرمي الى هدف وا       . واشنطن حماسة شديدة لقصف نتانز وبوشهر     
احباط جهود اوباما لمقاربة علي خامنئي ومحمود احمدي نجاد، وضمان أن تحافظ اميركا على نهجهـا                 

وقد ُأحرز هذا الهدف كامال، بمساعدة االيرانيين الـذين اسـتخفوا علنـا بـرئيس         . الصارم نحو طهران  
  .الواليات المتحدة

ففي مؤتمره  . لحاجاته" ويكيليكس"م سخّر كشوف    كان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أول زعيم في العال        
الصحافي أول أمس، اعتمد على البرقيات المسربة كي يطرح في القمامة مواقف اوبامـا ويقـدم أجنـدة             

فقد تم البرهان كما يرى نتنياهو على انه ال حقيقة في الرواية التـي تقـول إن الـصراع                   ". ايران أوال "
وتخدم ازدواجية لغة زعماء العرب الـذين       . ر على المنطقة ومستقبلها    الفلسطيني أكبر خط   –االسرائيلي  

يهاجمون اسرائيل في الخارج ويحذرون من ايران في الغرف المغلقة، رئيس الحكومة في صده مـزاعم                
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فهنا تصديق لمزاعم الدعاية    .  الفلسطيني يسبق كل شيء    –االدارة االميركية، أن حل الصراع االسرائيلي       
  .التي لم تعد تُصدق منذ سنين في الغرب والتي تقول ان الفلسطينيين ليسوا مهميناالسرائيلية 

فهم يثيرون ذكرهم مرة بعد اخرى في المحادثات مـع المنـدوبين            . ال يتجاهل القادة العرب الفلسطينيين    
لـق  لكن المصريين وأمراء الخليج يشاركون نظراءهم االسرائيليين برؤيتهم أن الـصراع ق           . االميركيين

يريد . ال يحلم أحد بدولة فلسطينية، وبالحرية واالستقالل لغزة ونابلس        . تجب ادارته، ال مشكلة يمكن حلها     
يرون اوباما مضايقا ويـرون مبعوثيـه       . الجميع فقط أن يسقط عن ظهورهم هذا الحمل وال يهمهم كيف          

  .كذلكمجتهدين ال متكلمين عن القوة العظمى العالمية، أو أن اميركا لم تعد 
  "هآرتس"

 2/12/2010، األيام، رام اهللا
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