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  أي رد أميركي نهائي حول االستيطان لم نتسلم : أبو ردينة .1

اعلن نبيل ابو ردينة، الناطق باسم الرئيس الفلسطيني، ختام لقاء في رام اهللا بين الرئيس عباس والقنصل 
الجانب االميركي أبلغنا أن مشاوراته واتصاالته «االميركي العام في القدس دانييل روبنشتين، أمس، إن 

وقال ابو ردينة ان روبنستين لم يحمل رداً اميركياً  .»لة مع األطراف كافةالمكثفة ستستمر في األيام المقب
ومن جانبه ابلغ عباس القنصل االميركي رفضه تجميداً لالستيطان  .نهائياً، وانه طلب المزيد من الوقت

ن عباس دان المشاريع االستيطانية التي تم اإلعال«وقال ابو ردينة ان  .ال يشمل مدينة القدس المحتلة
: وأضاف. »، وان تلك المشاريع تؤكد عدم جدية إسرائيل في المضي بعملية التفاوض)أمس(عنها اليوم 

من الواضح أن الجانب اإلسرائيلي ال يزال يماطل ويضيع الوقت، وفي الوقت الذي نتسلم فيه رداً «
  .»رسمياً سنعرضه على القيادة الفلسطينية ولجنة المتابعة العربية

لقد «: أمس» الحياة»يقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية لـوقال صائب عر
 وحدة استيطانية في مستوطنة 625وصلَنا الرد االسرائيلي على الجهود االميركية عبر قرار اقامة 

 وحدة سكنية في مستوطنة غيلو الواقعة بين 130بسغات زئيف في القدس، وقبله بيوم عبر قرار اقامة 
  .» ومستوطنة ارئيل في الضفة الغربيةإسرائيليت لحم والقدس، وقبله بيوم قرار اقامة سكة حديد بين ب

المزيد من االستيطان وال شيء غير «واعتبر عريقات ان الرد االسرائيلي على الجهود االميركية هو 
ة السلمية، االجراءات االسرائيلية على االرض تنسف كل اسس العملي«وحذر من ان  .»االستيطان

وتجعلنا في غير حاجة النتظار أي رد من اي جهة بشأن جهود وقف االستيطان واعادة اطالق 
  .»المفاوضات

وقال الرئيس عباس ان الجانب الفلسطيني سيلجأ الى الخيارات السبعة التي اعلنها سابقاً في حال عدم 
  :يون هذه الخيارات بما يليوحدد مسؤولون فلسطين .نجاح الجهود االميركية في وقف االستيطان

  . العودة الى المفاوضات في حال موافقة اسرائيل على وقف االستيطان:أوالً
في حال فشل الجانب االميركي في اقناع اسرائيل بوقف االستيطان، سيطالب الفلسطينيون واشنطن : ثانياً

  .67عام ) يوينو(باالعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود الرابع من حزيران 
في حال رفض الجانب االميركي ذلك، سيتوجه الفلسطينيون الى مجلس االمن لمطالبته باالعتراف : ثالثاً

  . ومطالبة واشنطن بعدم استخدام حق الفيتو67بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 
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جمعية العامة لالمم وفي حال استخدمت الواليات المتحدة حق الفيتو، سيتوجه الفلسطينيون الى ال: رابعاً
، والذي تتخذ فيه قرارات الجمعية صفة »تحالف من اجل السالم«المتحدة ضمن البند المعروف باسم 
  .إلزامية مثل قرارات مجلس االمن

  .مطالبة االمم المتحدة بوضع فلسطين تحت الوصاية الدولية: خامساً
  .وقف تطبيق االتفاقات الموقعة مع اسرائيل: سادساً
  .حّل السلطة ووضع اسرائيل امام مسؤولياتها كدولة احتالل: سابعاً

االجراءات االسرائيلية يجب أن تحفز الجانب االميركي على االعالن عن اعترافة «واعتبر عريقات ان 
، مشيراً في ذلك الى الخيار الفلسطيني التالي بعد خيار »67بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 

  .المفاوضات
  3/12/2010ياة، لندن، الح

  
  يؤكـد علـى  محسن صـالح . د .."إعالن الوالء إلسرائيل يهودية"الزيتونة يصدر التقدير اإلستراتيجي   .2

  ضرورة تمسك الفلسطينيين بحقوقهم ورفض أداء يمين الوالء وإفشاله
الذي " 27التقدير اإلستراتيجي "أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات : أواب المصري -بيروت 

إثر تصديق الحكومة اإلسرائيلية على " الدالالت والتداعيات: إعالن الوالء إلسرائيل يهودية"يبحث مسألة 
، على أن يتم طرحها أمام الكنيست في وقت الحق "إسرائيل"مجموعة األوامر الجديدة المتعلقة بيهودية 

  .لتصبح األوامر قوانين نافذة
نت إن الخلفيات والدوافع لطرح .ن صالح قال في حديث للجزيرةمدير مركز الزيتونة للدراسات محس

، ووجود حكومة "إسرائيل"القانون تتعلق بتزايد قوة وشعبية التيارات اليمينية والدينية المتطرفة في 
إسرائيلية حالية هي األكثر يمينية وتطرفا منذ نشأة الكيان اإلسرائيلي، كما يتعلق باستباق الترتيبات 

  . لدفعهم للهجرة1948لتسوية السلمية مع الفلسطينيين والسعي للضغط والتضييق على فلسطينيي النهائية ل
ولفت صالح إلى أن المشروع اإلسرائيلي ما زالت تعترضه العديد من العقبات أهمها أن مثل هذه القوانين 

ا في قضية تتعارض مع القوانين الدولية، التي تكفل حقوق مواطنة متساوية وال تجعل الدين حكم
  . القوية والشاملة لهذا القانون ورفضهم أداء هذا القسم1948المواطنة، إضافة إلى معارضة فلسطينيي 

  الخطر الديمغرافي
 مرتبطة بالدافع الديمغرافي للفلسطينيين الذين اقتربوا من "إسرائيل"ـوأشار التقدير إلى أن مسألة الوالء ل

الديمغرافي تداعيات " الخطر"ود فلسطين التاريخية، ولهذا من تعداد كامل السكان في حد% 50بلوغ 
  .اليهودية" إسرائيل"مستقبلية على دولة 

ولفت التقدير إلى أنه في معظم الدول ال سيما المتقدمة والتي فيها أقليات قومية أو دينية، فإن قسم الوالء 
نتماء إلى دولة ما ال يطلب منه مبني بصورة محايدة والتركيز فيه على الوالء للدولة، فمن يرغب باال

  .قسم والء لدين أو لعقيدة أيديولوجية معينة، بل إلى الدستور والقوانين الديمقراطية واحترام قوانين الدولة
واعتبر التقرير أن القانون اإلسرائيلي المطروح الغاية منه سياسية أكثر مما هي قانونية أو اجتماعية أو 

عني بطريقة ثانية أن إسرائيل بطرحها القانون تكون أعلنت الحرب على وهذا ي. لتسهيل حياة الناس
مواطنيها، ألنه يتضمن تكريسا للتمييز ضد المواطنين العرب، وطرح هذا التمييز في قوانين الدولة، 

  .خاصة أنه يتناقض مع وثيقة االستقالل اإلسرائيلية
سيؤدي إلى زيادة عزلتها وإبراز كونها مغايرة  على قانون الوالء "إسرائيل"ولفت التقدير إلى أن إصرار 

للقيم واألعراف المتبعة في باقي دول العالم، ويساهم في رفع منسوب التوتر والنزاع بين األغلبية 
اليهودية واألقلية القومية العربية، وإقصاء وتحييد أبناء األقلية القومية العربية من المشاركة التامة 

  .اق ضرر بالغ وواسع بأسس النظام الديمقراطي في إسرائيلوالفعالة في الدولة، وإلح
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  مسألة سياسية
وأضاف التقدير أن الحكومة اإلسرائيلية تدرك أن المواطنين العرب فيها لن يكونوا على استعداد للتوقيع 
على تصريح لمثل هذا الوالء، لذلك فإن طرح المسألة في هذه المرحلة بالذات يؤكد أنها سياسية صرفة، 

هي أيضاً أساس لمجموعة من أمور مفتعلة، منها فرض مخالفات وعقوبات على شرائح واسعة من و
  ).ترانسفير(، وتمهيد لطرح مشاريع ترحيل "إسرائيل"المواطنين العرب في 

ويشير التقدير إلى أن تداعيات قسم الوالء قد تظهر داخل المجتمع اإلسرائيلي نفسه، حيث إن مسألة 
 لم تُحدد بعد، وهي مسألة خالفية ونقاشية حادة بين تيارات متنوعة بين اليهود أنفسهم، "إسرائيل"يهودية 

، فمن سيتهمون بعدم الوالء ليسوا فقط العرب، بل المتدينين "إسرائيل"مما سيؤدي إلى تقسيم المجتمع في 
  .المتشددين أيضا، ونسبة هؤالء إضافة للعرب تصل إلى حوالي ثلث مجمل السكان

لتقدير إلى أن نيل القانون الثقة البرلمانية والمصادقة عليه سيثبت أن الحكومة والكنيست وخلص ا
يسيرون في طريق بناء دولة عنصرية عرقية، تالحق " إسرائيل"وقطاعات واسعة من الشعب في 

  .مواطنيها لمجرد رفضهم تقديم قسم والء ال يقبلونه
 من تطبيق "إسرائيل"العربي واإلسالمي لعرقلة تمكين وعن السبل المتاحة أمام الجانب الفلسطيني و

يهودية الدولة، شدد محسن صالح على ضرورة تمسك الفلسطينيين بحقوقهم ورفض أداء يمين الوالء، 
وإفشاله في التطبيق، والقيام بحمالت سياسية وإعالمية وقانونية فلسطينية وعربية ودولية لكشف الوجه 

 ومخالفة مثل هذه القوانين للمواثيق والقوانين الدولية، والسعي لعزل العنصري للكيان اإلسرائيلي،
  .والضغط عليها إليقاف مثل هذه اإلجراءات" إسرائيل"

  2/12/2010نت، .موقع الجزيرة
  

  على السلطة الفلسطينية أن تعلن فشل المفاوضات: الدويك .3
 الفلسطيني الدكتور عزيز أكد رئيس المجلس التشريعي:  حبيب ابو محفوظ و أحمد إدريس-السبيل

والسلطة الفلسطينية كان نتيجة حتمية، إذ إن " اإلسرائيلية"الدويك أن فشل المفاوضات بين الحكومة 
ومنذ اليوم األول للمفاوضات ما تزال تماطل وتراوغ وترفض جميع المبادرات التي قدمت لها " إسرائيل"

احد هو كسب الوقت لفرض المزيد من بهدف تحريك عملية السالم، وكل ذلك فقط تحت مسمى و
  .سياسات األمر الواقع على األرض وباألخص في مدينة القدس

أمس الخميس عن استغرابه من حديث الجانب الفلسطيني " السبيل"وأعرب الدويك في تصريح خاص لــ
طة، والحقيقة المتكرر باعتبار القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المقبلة، متسائال عن أي دولة تتحدث السل

أن المفاوض الفلسطيني فشل ألن استراتيجيته أثبتت عقمها، واألحداث الجارية مؤخراً تثبت عقم هذه 
السياسة، وبأنها لن تقود الشعب الفلسطيني ومركبه بأي حال، وعليهم التخلي عن هذه السياسة وإعالن 

  .فشلهم والبحث عن طرق آخر
لنواب كتلة " اإلسرائيلي"الت التي تقوم بها سلطات االحتالل في موضوع منفصل قال إن سياسة االعتقا

تهدف إلى إجهاض التجربة اإلسالمية في العمل البرلماني، وإبقاء حالة الفراغ " التغيير واإلصالح"
  .الدستوري بالذات في الضفة الغربية

ركانه في الضفة وأوضح أن إفشال التجربة السياسية للشعب الفلسطيني تهدف إلى تثبيت االحتالل وأ
الغربية، وإزالة أي صوت يعارض وجوده فيها، موضحاً أن جماهير الشعب الفلسطيني تقف خلف 

من مخططات إفراغ الساحة الفلسطينية من " اإلسرائيلي"النواب المعتقلين، وتعلم ما يقوم به االحتالل 
  .قياداتها الحقيقية
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ي صفوف الفلسطينيين سواء في السجون اإلسرائيلية في موضوعٍ آخر أدان الدويك االعتقاالت األخيرة ف
شعبنا من حقه أن يحيا حراً عزيزاً بعيداً عن أي صورة "أن : أو في سجون السلطة الفلسطينية، موضحاً

  ".من صور التهديد واالعتقال
يمكن النظر إلى كل : "وحول المواجهات التي وقعت صباح أمس في المسجد األقصى ، قال الدويك

ت االحتالل التي يحاول من خاللها تأييس الشعوب العربية واإلسالمية، فهو يضرب بعرض إجراءا
  .الحائط، كل األعراف والقوانين الدولية التي تمنع التعدي على األماكن المقدسة

ودعا رئيس المجلس التشريعي األمتين العربية واإلسالمية وأحرار العالم للتصدي ألي مشروع إسرائيلي 
  .مقدسات اإلسالمية في القدسيستهدف ال

  3/12/2010السبيل، عّمان، 
  

   بقتلى حريق الكرمليزفياض يعزي بير": صفا"وكالة  .4
قالت إذاعة االحتالل إن رئيس الحكومة بالضفة سالم فياض اتصل هاتفيا الليلة بـالرئيس            : القدس المحتلة 

ذي ال زال مندلعا في منطقة جبـل        لتقديم التعازي بضحايا الحريق الضخم ال     " شمعون بيرس "اإلسرائيلي  
  .1948الكرمل شمالي األراضي المحتلة عام 

ـ        التي وقعت على جبل الكرمل، معربـا عـن         " الكارثة"وأعرب فياض خالل اتصاله الهاتفي عن أسفه ل
  .مشاطرته والشعب الفلسطيني لعائالت الضحايا اإلسرائيلية حزنها

  2/12/2010، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  معنيتان بأن تصل رسالتهما للعالم وأن يعترف بهماوالحكومة بغزة  حماس: احمد يوسف .5
وحكومتها المقالة في قطاع غزة محتاجة ) حماس(تبدو حركة المقاومة اإلسالمية : ضياء الكحلوت غزة

ع مع ألن يسمع الغرب منها ال عنها حول القضايا الشائكة والحلول التي تراها مناسبة إلنهاء الصرا
  .إسرائيل

 في المقابل يبدي األوروبيون الرسميون والوسطاء تسارعاً في الرغبة لالستماع من حماس وحكومتها 
  .عن رؤيتها للصراع، لكنهم يبقون األمر حتى اآلن طي الكتمان خشية العقاب األميركي واإلسرائيلي

 حركته وحكومتها تسعيان  إن-وهو أحد مهندسي االتصاالت األوروبية مع حماس-يقول أحمد يوسف 
لالنفتاح على العالم والتواصل مع المجتمع الدولي لقناعتهما بأن ذلك مطلوب إعالميا وسياسياً أكثر من 

  .كونه ضرورة
 إلى اختراق حاجز العزلة الذي فرض عليها -حسبما قال يوسف للجزيرة نت-وتهدف حماس من ذلك 

قبل الواليات المتحدة، مؤكداً أن اتصاالت من خلف بعد وضعها في قائمة المنظمات اإلرهابية من 
  .الكواليس تجري وتزداد يوماً بعد يوم

ويشير يوسف وهو يشغل وكيل وزارة الخارجية في الحكومة المقالة بغزة إلى أن الغرب يسأل عن 
ل قضية المصالحة الفلسطينية إلى أين وصلت ومتى ستتحقق، ويطرح أفكاراً للمشاركة السياسية، ويسأ

  .عن التفاوض مع إسرائيل وموقف حماس منها
كذلك عن عالقة حماس بإيران ومدى ارتباط هذه العالقة بقرارات )الغربيون(يسألون "ويضيف قائال 

وسياسات حماس، ونحن نوضح لهم أننا مع عالقات صحية بيننا وبين عمقنا العربي واإلسالمي، وأننا 
  ".نانسعى لكسب كل الجهود والقدرات لدعم قضيت

وشدد يوسف على أن حركته وحكومتها معنيتان بأن تصل رسالتهما إلى العالم وأن يعترف العالم بهما، 
  .وأن ال تكونا ضحية آللة الدعاية الصهيونية عنهما
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وذكر مثاالً حياً عندما قال إن إسرائيل تسعى بشكل كبير خالل األيام الماضية لتجريم قطاع غزة، لكن 
 مع األوروبيين تمكنت من إقناع بعضهم بحقيقة الدعاية التي تحضرها إسرائيل حماس عبر اتصاالتها

  .تمهيدا لضرب قطاع غزة
  3/12/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة

   مرة في الحرم اإلبراهيمي في شهر45األذان رفغ منع االحتالل الهباش يستنكر  .6
ون الدينية الفلسطيني استمرار قوات  استنكر الدكتور محمود الهباش وزير األوقاف والشؤ:رام اهللا

االحتالل اإلسرائيلي بمنع رفع األذان من على مآذن المسجد اإلبراهيمي الشريف بشكل مستمر ومتزايد 
  .وإخضاع المصلين لعدة تفتيشات قبل الوصول الى المسجد 

 الحرم ان سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي وكعادتها منعت رفع أالذان من على مأذن"وقال الهباش 
 وقتا بحجة أزعاج قطعان المستوطنين المتواجدين في 45اإلبراهيمي الشريف خالل شهر تشرين الثاني 

القسم المغتصب من الحرم، إضافة الى القرارات التعسفية المستمرة والمتزايدة بإغالقه أمام المصلين 
  ".وفتحه بجميع أروقته وساحاته للمستوطنين تحت ذرائع واهية

  3/12/2010، الغد، عمان
    

  إشادة فلسطينية بالدعم اإلماراتي لتعزيز الصمود .7
أشادت وزيرة الشؤون االجتماعية الفلسطينية ماجدة المصري بالدعم السياسي والمالي والمعنوي الذي 
تقدمه دولة اإلمارات رئيساً وحكومة وشعباً للسلطة الوطنية والشعب الفلسطيني ووصفته بأنه دعم سخي 

أكدت المصري في مقابلة مع وكالة أنباء اإلمارات بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثالثين و .نزيه ومؤثر 
 مليون دوالر منذ توقيع 11للدولة أن الدعم اإلماراتي المقدم عبر وزارة الشؤون االجتماعية زاد عن 
 أن المبلغ مجرد جزء من االتفاقية الثنائية، إضافة إلى الدعم المقدم مباشرة للجمعيات الخيرية، الفتة إلى

  .مجمل المساعدات الكبيرة التي تقدمها اإلمارات بثبات للسلطة الوطنية والشعب الفلسطيني 
  3/12/2010الخليج، الشارقة، 

  
   شمال غزةإسرائيلية بقذيفة "سرايا القدس"من استشهاد ناشطين  .8

استشهاد اثنين من »  االسالميحركة الجهاد«، الجناح المسلح لـ »سرايا القدس« أعلنت : أ ف ب-غزة 
  .قرب الحدود مع اسرائيل» مهمة جهادية« اثناء تأديتهما إسرائيليةناشطيها فجر الخميس بقذيفة مدفعية 

 20(وعبد الكريم نصر)  سنة21(تنعي شهيديها ابراهيم النجار «وقالت السرايا في بيان صحافي انها 
في قصف مدفعي شرق مقبرة الشهدا اثناء تنفيذهما ) سأم(من جباليا اللذين استشهدا فجر اليوم ) سنة

  .»مهمة جهادية
كان المجاهدون يزرعون عبوات ناسفة في احدى المناطق الحدودية التي تتوغل داخلها «وتابع البيان 

 ان تم استهدافهم بعدد كبير من القذائف المدفعية واستشهادهم على إلىالقوات الصهيونية الخاصة، 
  .»الفور

 إسرائيلية بلدة إلى اعلنت ان فلسطينيين مسلحين كانا يحاوالن التسلل اإلسرائيلياذاعة الجيش وكانت 
 ان إسرائيليأوضح ناطق عسكري . إسرائيليينقرب قطاع غزة قتال صباح الخميس بنيران جنود 

الناشطين كانا في عداد مجموعة تم رصدها فيما كانت تقترب من السياج االمني الذي يفصل بين 
  . الفلسطينيةواألراضي سرائيلإ

 رصدت مسلحين فلسطينيين قرب السياج االمني إسرائيليةوحدة « في بيان ان اإلسرائيليوأعلن الجيش 
وقامت طائرة تابعة لسالح الجو بدعم من القوات البرية التي استخدمت قذائف . في شمال قطاع غزة

ت االذاعة ان العسكريين عثروا قرب الجثتين وأضاف. »المدرعات، بإطالق النار على ناشطين وإصابتهم
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الجيش يعتبر منظمة حماس « ان اإلسرائيليوتابع بيان الجيش .  وعبوات ناسفةبأسلحةعلى حقائب معبأة 
  .» المسؤولة الوحيدة عما يحصل في قطاع غزة وعن الحفاظ على الهدوء في تلك المنطقةاإلرهابية

 عدد من قذائف الهاون باتجاه تجمع لآلليات إطالق« عن وفي بيان آخر اعلنت السرايا مسؤوليتها
اننا في سرايا القدس «وتابع البيان  .»العسكرية المتوغلة شرق مقبرة الشهداء شمال شرقي قطاع غزة

نعلن مسؤوليتنا عن هذه العملية الجهادية، لنؤكد حق المقاومة في التصدي ألي عدوان صهيوني ضد 
  .»المضي بخيار المقاومة والجهادابناء شعبنا، وتاكيداً على 

  3/12/2010الحياة، لندن، 
  

   أن يكون القرار األمني مرتهنا بالقرار األمني الصهيونياألحوالال نسمح بحال من : حمدان .9
مسؤول العالقات الدولية في حركة حماس أسامة حمدان حرص حركته على تحقيق  أكد: دمشق

ح ورئيسها محمود عباس بمواجهة الضغوط الخارجية التي المصالحة الوطنية، مجددا مطالبة حركة فت
  .تحول دون انجازها

يعرف الجميع أن الحركة سعت بكل : "قال حمدان" المركز الفلسطيني لإلعالم"وفي تصريحات خاصة لـ
امكاناتها لتذليل العقبات أمام المصالحة الفلسطينية، وقدمت في سبيل ذلك سلسلة من المبادرات، أمال في 

  ".يتم انجاز مصالحة وأن يجمع الشمل على قاعدة مشروع التحرير والعودةأن 
أكدت الحركة أن المصالحة قريبة ومتاحة اذا ما توافرت االرادة لمواجهة : "وأضاف القيادي الفلسطيني

الضغوط التي تفرضها اإلدارة األمريكية والحكومة الصهيونية، وإذا ما قرر محمود عباس وفريقه 
  ".ة عز ولو لمرة واحدة في مواجهة الضغوط التي منعت المصالحة طويالالوقوف وقف

بادر األخ خالد مشعل : "وبشأن الظروف التي أدت إلى عقد لقائين للمصالحة في دمشق أوضح حمدان
رئيس المكتب السياسي للحركة لبحث الموضوع مع االخوة في مصر وأثمر ذلك كما يعرف الجميع على 

رغم محاوالت عرقلة المصالحة من خالل أعذار ال معنى لها، بذلت أطراف عديدة لقاء دمشق األول، و
جهودا حثيثة، ويسرت عقد اللقاء الثاني وفوتت على فريق يلتزم باالمالءات الصهيونية مخططه إلفشال 
المصالحة، لكن من المؤسف أن يقابل هذا الجهد بجحود كامل للمصالحة الوطنية الفلسيطينية وإصرار 

  ". أن يظل الملف األمني بيد الصهاينة وهو ما كان واضحا فيما قُدم خالل المباحثاتعلى
زيادة على الحرص على تحقيق المصالحة فقد أعطت الحركة الفرصة لمزيد من البحث لعل هذا : "وتابع

م يؤدي إلى تغيير في القناعات للعمل من أجل انجاز مصالحة راسخة نتجاوز من خاللها تجربة االنقسا
المريرة، وفي الوقت ذاته لنحمي مصالح شعبنا ونجعل أمنه وأمن مقاومته فوق كل االعتبارات 

  ".الصهيونية وأن ال نسمح بحال من األحوال أن يكون القرار األمني مرتهنا بالقرار األمني الصهيوني
ء استراتيجية مثل هذا الحرص الذي ابدته وتبديه الحركة لتحقيق المصالحة هو جز"واعتبر حمدان أن 

ثابته تهدف إلى انجازها في إطار حقوق شعبنا وفي مقدمتها حق مقاومة االحتالل ومواجهة العداون وأن 
  ".يكون ظهر مقاومته محميا وأن ال يتعرض للطعن من االحتالل وعمالءه

 المقاومة مطلب محق وعادل ليس لحماس بل لكل الشعب الفلسطيني وكل قوى المقاومة، وقد: "وأضاف
وخاطب حمدان  ".أثبتت تجربة التفاوض وانهياراتها األخيرة ان الرهان الحقيقي إنما يكون على المقاومة

إن التاريخ والشعب وقبل ذلك رب العالمين لن يرحم مفرطا وال كاذبا واذا كان :" حركة فتح بالقول
  ".الكذب ممكنا في الدنيا فإنه مفضوح ال محال يوم القيامة

  2/12/2010ي لإلعالم، المركز الفلسطين
  

  حماس تحذر السلطة من مواصلة اعتقال عناصرها في الضفة .10
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بلسان شنت حركة حماس نقال عن مراسلها من غزة، حامد جاد، أن  3/12/2010الغد، عمان،  نشرت
المتحدث باسمها سامي أبو زهري هجوما الذعا ضد السلطة الفلسطينية وأجهزتها األمنية وحركة فتح 

وحمل أبو زهري في . داة من أدوات االحتالل وسيف مصلت على رقاب الشعب الفلسطينيووصفتهم بأ
مؤتمر صحافي أمس في مدينة غزة حركة فتح المسؤولية عما يتعرض له عناصر حماس في سجون 
السلطة في الضفة الغربية من ممارسات وصفها بغير وطنية وال أخالقية محمال في الوقت ذاته الدول 

مولة للسلطة الفلسطينية واألجهزة األمنية مسؤولية دعم وتدريب وتمويل هذه األجهزة مما المانحة الم
  .يدفعها على اقتراف مزيد من االنتهاكات وقمع الحريات وتصفية الديمقراطية والتعددية السياسية 

حول ما تقوم به حركة فتح في الضفة المحتلة يعكس نواياها االستئصالية وكذب إدعاءاتها "وأضاف 
رغبتها في المصالحة حيث تتخذ من الحديث عن المصالحة غطاء الستمرار ممارستها وتعاونها األمني 

  ".مع االحتالل
وشدد على أن هذه الممارسات تحمل حركة فتح المسؤولية التاريخية عن تعطيل المصالحة من خالل قمع 

لفصائل الفلسطينية والمنظمات الحقوقية وطالب أبو زهري كافة ا .المقاومة والتعاون األمني مع االحتالل
واإلنسانية بالتحرك الفوري لوقف ممارسات وتصعيد األجهزة األمنية بحق أبناء وأنصار حركة حماس 
والمقاومين الفلسطينيين في الضفة الغربية والعمل على وقف هذه الحملة وضمان وقف حمالت االعتقال 

  .والتعذيب واإلفراج عن المعتقلين
و زهري أسر المعتقلين إلى تكثيف األنشطة والفعاليات التضامنية مع المضربين عن الطعام في ودعا اب

سجن أريحا المركزي وفضح ما يجري هناك وذلك بعد أن أعلن المعتقلون في سجن أريحا اخيرا 
  .اإلضراب المفتوح عن الطعام ، احتجاجا على ما يتعرضون له من اعتقال وتعذيب

 من أنصارها في الضفة الغربية وأنها أصدرت أحكاما 6جهزة األمنية باعتقال كما اتهمت حماس األ
  .غيابية بالسجن بحق أسيرين لدى االحتالل

المنظمة العربية لحقوق من لندن أن ، 2/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، في نفس السياق ذكر 
بين عن الطعام في سجن أريحا، اإلنسان في بريطانيا حذرت من خطر يتهدد حياة المختطفين المضر

عقب التهديدات التي أطلقها مدير السجن المدعو طارق الشرباتي الذي توعد بفك اإلضراب بالقوة حتى 
  .لو أدى ذلك لقتل نصف المضربين

، أن )12-2(نسخة منه اليوم الخميس " المركز الفلسطيني لإلعالم"وأكدت المنظمة في بيان لها تلقى 
يتلقون معاملة سيئة أثناء اضرابهم عن الطعام، وتشن عليهم إدارة "ون عن الطعام المخطتفين المضرب

السجن حربا نفسية حيث هددهم مدير السجن طارق الشرباتي بفك اإلضراب بالقوة حتى لو أدى ذلك إلى 
  ".قتل نصفهم

كاملة عن حياة السلطة الفلسطينية المسؤولية ال"وحملت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا 
  ".أن أي محاولة لكسر إضراب المعتقلين بالقوة ممنوعة في القانون الدولي اإلنساني"، مؤكدة "المعتقلين

كما دعت وسائل اإلعالم  الى اإلبقاء على قضية المضربين عن الطعام حية حتى يتم اإلفراج عنهم، كما 
ى سجن أريحا للوقوف على حقيقة ما يجري كررت دعوتها الى اإلتحاد األوروبي الرسال لجنة تحقيق ال

  ".هناك
  

  "معاداة السامية"ال نخشى اتهامات ":  بين األمممستقبلال "الزهار يوقع كتابه  .11
، أن الشعب الفلسطيني ال "حماس"أكد الدكتور محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة : غزة

مؤكداً على أن اليهود .  األرض والحق، ألنه صاحب"معاداة السامية"يـخشى اتـهامه بـما يسمى 
  .المحتلين هم من يعادون السامية بـأفعالهم
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، في مقر ديوان "ال مستقبل بين األمم"، خالل مناقشة كتابـه )12-2(جاء ذلك مساء اليوم الخميس 
  .الموظفين غرب غزة، بـحضور نـخبة من المثقفين واألكاديميين والكتاب الفلسطينيين

أما نتنياهو، الذي جاء من .. حن أبناء إسماعيل بن يعقوب، وأبناء إبراهيم عليه السالمن: وقال الزهار
روسيا، وغيره من اليهود المحتلين الذين جاؤوا من هولندا، وأثيوبيا وغيرها من الدول فعليهم أن يثبتوا 

ن يثير بعض أن االحتالل حاول أ: وأضاف ".لنا من هم أجدادهم قبل أن يتحدثوا عن معاداة السامية
ال مستقبل "القضايا حول الكتاب، ومنها عنوانه الذي قالوا إنه أطلق على النسخة األولى منه عنوان 

أنا لست أدافع عن األفكار، وال : وتابع  ".ال مستقبل لليهود بين األمم"والنسخة الثانية " إلسرائيل بين األمم
 حتى في العنوان تحدثوا أن هناك قضاء على  ديدنـهم الكذب،-اليهود–أخشى منها، لكن أقول هؤالء 

: واستطرد الزهار قائالً .االحتالل الصهيوني، وهذه حقيقة جاءت في القرآن، وهي كذلك حقيقة تاريخية
أفخر بأن مكنني بأن أكتب الفصل األخير من هذا الكتاب عندما كنت مسجونًا في األمن الوقائي، "

صفوة العقول من هذا الشعب الذين يناقشون ما جاء في هذا وانتهيت منه بعد الخروج منه، وأفخر ب
في الجزائر، التي تبنت " دار الخلدونية"وقدم عضو المكتب السياسي لحماس شكره العميق لـ ".الكتاب

  .طبع الكتاب ونشرته، وحملته إلى غزة عن طريق قافلة الحرية
  2/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   الضفة يكون بدعم المقاومةعمالتضامن : علي بركة .12

لجنة دعم  "هنظمتخالل لقاء تضامني مع الشعب الفلسطيني  ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة ألقى
التضامن مع الضفة الغربية يكون بدعم المقاومة إن : "كلمة قال فيها في بيروت "المقاومة في فلسطين

  ".حامين فيهاوبرفع االحتالل عنها وبوقف مالحقة المقاومين والم
المطلوب اليوم ان نعود الى ترتيب . اننا ندين المفاوضات ونؤكد على وقف التنسيق االمني: "اضاف

 وما يحافظ على الحقوق ديمقراطيةالبيت الداخلي الفلسطيني نعيد بناء منظمة التحرير على أسس 
 والقدس كما نطالب المجتمع األقصى الى التحرك النقاذ واإلسالميةونطاب الدول العربية . الفلسطينية

  ".الدولي والمنظمات الدولية العمل لالفراج عن االسرى
  3/12/2010المستقبل، بيروت، 

  
   عن المبادئ والشعارات تنازال1967ًحدود تعّد تصريحات هنية بقبول فتح  .13

 مساء أثارت تصريحات رئيس الوزراء إسماعيل هنية، القيادي في حركة حماس،: كفاح زبون - رام اهللا
أول من أمس، حول احترام حركته نتائج أي استفتاء فلسطيني يتعلق باتفاق سالم محتمل مع إسرائيل 

إن «: حركة الأحمد عساف المتحدث باسمردة فعل حركة فتح حيث قال حتى لو خالف قناعات الحركة، 
كافة ثوابت اإلجماع الحركة أول من طرح استفتاء الشعب الفلسطيني، ولكن بعد التوصل إلى اتفاق يشمل 

الوطني وليس استفتاء على الثوابت، كما طرح إسماعيل هنية وتريده حماس لتتستر خلفه عن تنازلها عن 
  .»ميثاقها وعن ثوابت الشعب الفلسطيني وعن كل شعاراتها السابقة

إن موقف حماس الذي عبر عنه هنية «نسخة عنه، » الشرق األوسط«وأضاف عساف في بيان، تلقت 
) ويكيليكس( قبول حماس بنتيجة أي استفتاء على مصير األرض الفلسطينية يتفق مع ما كشفه موقع حول

حول موافقة حماس على االعتراف بإسرائيل، وهذا يتفق أيضا مع المعلومات التي لدى فتح حول وجود 
 اتصاالت سرية بين حماس وإسرائيل عبر وسطاء عرب وغير عرب، إذ أعلنت حماس عن موافقتها

  .»على دولة بحدود مؤقتة مقابل التفاوض مع حماس كبديل عن الشرعية الفلسطينية
هذه المواقف تؤكد أن حماس تنازلت عن ميثاقها الذي يدعو إلى القضاء على «واعتبر عساف أن 

إسرائيل، أو أن هذا الميثاق استخدمته حماس كإحدى وسائل الخداع األخرى مثل المقاومة والممانعة 
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عتراف بإسرائيل وعدم التنسيق معها، وأن الوقائع المعاشة اليوم تثبت حقيقة مواقف حماس من وعدم اال
كل هذه الشعارات التي استخدمتها مع الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق هدف حماس المنسجم مع 

  .»مشروع اإلخوان المسلمين العالمي، وهو الوصول إلى السلطة والتفرد بها ككل، حتى ولو باالنقالب
واتهم عساف حماس بتغليب مصلحتها على مصلحة الشعب الفلسطيني، قائال إنها كانت ترفض إجراء 

هل يستفتى الجائع أو «: استفتاء قبل أربع سنوات عندما فازت بانتخابات المجلس التشريعي، إذ قالت
ليوم فهي هذا كان موقف حماس ألنه قد يمس حكم حماس لصالح الشعب الفلسطيني، أما ا. المحاصر؟

  .»توافق على استفتاء قد يمس ثوابت ومصالح الشعب الفلسطيني، ولكنه يصب في مصلحة حماس
، إن »الشرق األوسط«التزمت حماس الصمت تجاه تعقيبات هنية، وقالت مصادر في الحركة لـالى ذلك 

  . تصريحاته أثارت بلبلة ويجب توضيحها، لكنها لن تعطي أي توضيح
  3/12/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  "إسرائيل"ـتهيئة األجواء المناسبة لالعتراف ب تتهم حماس بفتح .14

موجة خالف جديدة ' ويكيليكس'أثارت الوثائق السرية التي نشرها قبل أيام موقع  : أشرف الهور-غزة 
تهيئة 'اتهم أسامة القواسمي الناطق باسم فتح حركة حماس بالسعي لـ  حيث بين حركتي فتح وحماس،

، نافياً في ذات الوقت أن تكون حركة فتح طلبت منها هذا 'اء المناسبة لالعتراف بإسرائيلاألجو
  .'لتبرير رفضها التوقيع على وثيقة المصالحة بالقاهرة'االعتراف 

أكدت مصداقية معلومات الحركة بشأن مساعي حماس لالعتراف ' ويكيليكس'وقال القواسمي ان وثائق 
  .تطمين لحكومة االحتالل واإلدارة األمريكية عبر وسطاء عرب وأجانببإسرائيل وإرسال إشارات ال

بين قيادات حماس حول قضية االعتراف ' خالفات حادة وجوهرية'وبحسب القواسمي فقد قال ان هناك 
الخالفات بين قيادات حماس في دمشق وغزة ليست على ملف 'وأضاف . بإسرائيل والتوصل التفاق معها

ة وحسب بل على ملف االعتراف بإسرائيل وتوقيع اتفاق أمني معها، األمر الذي المصالحة الفلسطيني
  .'كشفته وأكدته وثائق ويكيليكس

  3/12/2010القدس العربي، لندن، 
  

   لم تستشر السلطة وال فتح في عدوانها على غزة "إسرائيل": عينزياد أبو عضو مركزية فتح  .15
زياد أبو عين أن تكون " فتح"لتحرير الوطني الفلسطيني نفى عضو اللجنة المركزية لحركة ا: رام اهللا

أو السلطة الفلسطينية عندما شنت حربها على قطاع غزة أواخر العام " فتح"إسرائيل قد استأذنت حركة 
  .على إطالق الصواريخ على إسرائيل" حماس"، وحمل مسؤولية الحرب وتبعاتها إلى إصرار 2008

ليس هناك أي مواطن فلسطيني أو عربي أو في ": "قدس برس"ـ وقال أبو عين في تصريحات خاصة ل
أي مكان من العالم لم يكن يعلم أن إسرائيل كانت يومها تعد العدة لحرب على شعبنا الفلسطيني، وقد 

والسلطة الفلسطينية كل ما في وسعها من أجل منع وقوع تلك الحرب ولكن الهمجية " فتح"عملت حركة 
، وإصرارها على استمرار الصواريخ من غزة ضد االحتالل وفر "حماس"متع بها السياسية التي كانت تت

لقد بذلنا كل ما في وسعنا من خالل االتصال بقيادات . الذرائع الكافية إلسرائيل للقيام بتلك الحرب
ووسطنا كل العالم معها من أجل وقف تلك الصواريخ، ولكنها لألسف لم تتجاوب معنا مما سبب " حماس"

  ".الحرب التي حصدت أرواح مئات الفلسطينيين وشردت ويتمت اآلالفتلك 
التي كانت تطلق تلك الصواريخ يومها اآلن تمنعها وتقف " حماس"الغريب في األمر أن قيادة : "وأضاف

، بل إنها أقامت حاجزا حمساويا بين غزة وإسرائيل "الصواريخ الخيانية"حائال أمام إطالقها، وتسميها بـ 
ر أي عمل عسكري ضد إسرائيل، وهذا هو ما كانت تريده إسرائيل، فمن يتحمل مسؤولية تلك لمنع مرو

  ".األرواح التي ذهبت في الحرب اإلسرائيلية على غزة
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عما إذا كانت إسرائيل قد أعلمت السلطة الفلسطينية مسبقا " قدس برس"وجوابا على سؤال وجهته له 
 ال يصدقه عاقل، فمتى كانت إسرائيل المحتلة ألرضنا هذا كالم: "بالحرب على غزة، قال أبو عين

تستأذننا في اجتياح أي مدينة أو قرية فلسطينية؟ نحن لم نُستشر من قبل إسرائيل في حربها على غزة، 
أما أننا نتعاون مع االحتالل . وال نقبل بأي عدوان على أرضنا فغزة جزء أصيل من أرضنا الفلسطينية

من األسرى الفلسطينيين % 60علينا، وهي تعلم أن " حماس"رية أخرى تطلقها وننسق معه أمنيا فتلك ف
  ".الحريصة على الدم الفلسطيني" فتح"هم من 
الحديث عن أن السلطة كانت تعلم أن عدوانا إسرائيليا على الشعب الفلسطيني كان يتم اإلعداد : "وأضاف

ان يعلم أن عدوانا يجري اإلعداد له، وقد له ليس دليال على أننا شركاء في الحرب، فالجميع يومها ك
لوقف الصواريخ العبثية، ولكن " حماس"اضطر الرئيس محمود عباس يومها شخصيا أن يتصل بـ 

  ".  التي كانت تعمل ألجندات إقليمية" حماس"لألسف لم يتم التجاوب مع تلك النداءات من طرف 
  3/12/2010قدس برس، 

  
  جهود واشنطن في استئناف المفاوضات االستيطان في القدس تحد ل: فتح .16

اعتبرت حركة فتح، أن إعالن الحكومة اإلسرائيلية عن مشاريع استيطانية جديدة في القدس : رام اهللا
وندد الناطق  ".تحد لجهود استئناف المفاوضات ورصاصة في عنق عملية السالم ورعاتها"المحتلّة هو 

نسخة عنه، مصادقة لجنة " قدس برس" بيان تلقّت الرسمي باسم حركة فتح، فهمي الزعارير، في
" بسغات زئيف"إسرائيلية على مشروع بناء ستمائة وخمسة وعشرين وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة 

حكومة االحتالل تواصل تحديها للمجتمع "بشمال شرقي القدس، معتبراً أن هذا اإلجراء يدلّل على أن 
وجدد الزعارير إصرار حركة  ".كي الساعي الستئناف المفاوضاتالدولي وفي مقدمتها الجهد األمير

ما لم تتوقف األعمال االستيطانية كليا في " لن تستأنف"على أن العملية التفاوضية مع تل أبيب " فتح"
  .األرض الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها القدس

  3/12/2010قدس برس، 
  

  "إسرائيل" إلى "مستوطنة أريئل " نتنياهو بضمنويطالب" الكنيست" نائبا في 35 .17
 نائباً في الكنيست اإلسرائيلي على رسالة تطالب رئيس الحكومة بضم 35وقّع :  أسعد تلحمي–الناصرة 

بداعي أن من شأن مثل هذا » رسمياً وفوراً«مستوطنة أريئل المقامة في قلب الضفة الغربية إلى إسرائيل 
ألنها (الذين يدعون إلى مقاطعة المستوطنة ) اليهود(لفنانين الرد المناسب للممثلين وا«الضم أن يشكل 

. »وليشكل رداً على محاولة نزع الشرعية عن المشروع االستيطاني اليهودي) مقامة على أرض محتلة
ووقّع على الرسالة نواب من أحزاب االئتالف الحكومي اليميني انضم إليهم ثالثة من نواب حزب 

  .المعارض» كديما«
األصوات المتطرفة التي ترى في أريئل مستوطنة في بالد أجنبية وأرض محتلة «الرسالة أن وجاء في 

يجب أن تتوقف من خالل تصريح مبدئي من حكومة إسرائيل يؤكد أن أريئل هي جزء ال يتجزأ من دولة 
 وأضافت أن من شأن تصريح كهذا أن يعكس اإلجماع الواسع حول مستوطنة أريئل. »إسرائيل السيادية

  .»ويلجم محاولة قضم الشرعية عن االستيطان اليهودي في أرجاء بالدنا«
يذكر إلى أن الكنيست سنّت أخيراً قانوناً يلزم بإجراء استفتاء عام على أي قرار تتخذه الحكومة أو 

ويريد أصحاب .  نائباً باالنسحاب من أراض تخضع للسيادة اإلسرائيلية80الكنيست بغالبية تقل عن 
بين هذه األراضي، مثل القدس والجوالن المحتلين حتى ال يتم االنسحاب منها » أريئل« أن تكون الرسالة

  .إال في استفتاء عام
  2/12/2010، الحياة، لندن
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  ونتنياهو يستنجد بالعالم..  إسرائيلياً سجانا40 بحياةحريق الكرمل يودي  .18
لك بعد أن علقت حافلة كانت تقلهم إلى مصرعهم حرقا حتى الموت، وذ  سجانا من ضباط السجون40لقي

  . سجن الدامون وسط الحريق الذي اندلع في جبل الكرمل
كما اشتعلت النيران بمركبتين تابعتين .  من ضباط السجون قد لقوا مصرعهم في المكان22وجاء أن 

  .  من ضباط الشرطة3للشرطة كانتا تسيران خلف الحافلة، ما أدى إلى إصابة 
اإلسرائيلية الثانية فإن الحافلة انقلبت وعلقت وسط النيران، وذلك خالل عملية اإلخالء التي وبحسب القناة 

وتبين في نبأ الحق أن الحافلة كانت . تجري في المكان، وتم استدعاء طواقم كبيرة إلخراجهم من المكان
  . لسجناء من المكان سجانا وصلوا إلى المكان في طريقهم إلى سجن الدامون للمساعدة في إخالء ا40تقل 

وبحسب .  سجانا تم إخالؤهم من سجن الدامون50وترددت أنباء غير مؤكدة عن أن الحافلة كانت تقل 
  . القناة الثانية فقد تم إخالء كافة السجناء أيضا من المنطقة بسبب اتساع مساحة النيران

ل مطلق السيطرة على ، أن فرق اإلطفاء قد أعلنت أنها فقدت بشك)أمس(وأشارت التقارير مساء 
  . الحريق

، مع وزير األمن إيهود باراك، )أمس( مساء اجتماعا رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتانياهو عقدو
ووزير األمن الداخلي يتسحاك أهرونوفيتش، طلب منهما تجنيد كل قوة ممكنة من أجل إخماد الحريق 

  . الهائل في الكرمل
 المساعدة إلى دول كثيرة في العالم، بينها الواليات المتحدة وبلغاريا توجه بطلب وعلم أن نتانياهو

طلب إرسال فرق إطفاء من أجل مساعدة الطواقم ووكرواتيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا ورومانيا 
ذلك إرسال طائرات إخماد حرائق، كما طلب الحصول على كاإلسرائيلية العاملة على إخماد النيران، و

كما طلب نتانياهو من وزير األمن مشاركة الجيش بكل الطرق  .يماوية خاصة إلخماد النيرانمواد ك
  . إلخماد النيران، وطلب من وزير األمن الداخلي نقل كل مركبة إطفاء غير عاملة إلى منطقة الكرمل

عت كما وض. كما علم أن الجيش قد وضع تحت قيادة الشرطة مئات الجنود للعمل مع طواقم اإلطفاء
مروحيات تابعة لسالح الجو في حالة تأهب للمشاركة في عملية إخالء مصابين، باإلضافة إلى مشاركة 

وتم استخدام طائرات بدون . آليات ثقيلة في العمل على إقامة مناطق عازلة لمنع استمرار انتشار النيران
  طيار لنقل صور من موقع الحريق

الكرمل منذ ساعات ما قبل ظهر أمس، وتجاوز عدد السكان ال تزال تشتعل في  ألسنة اللهيب أن وجاء
 ألف دونم، وسط تقديرات تشير إلى أن 20 ألفا، وأتت النيران على 14الذين تم إخالؤهم من المنطقة 

  .  عاما40 -20إصالح األضرار الناجمة سوف يستغرق ما بين 
سا عن استعدادهم للمشاركة في جهود وأعلنت اليونان وقبرص وإسبانيا وكرواتيا وأذربيجان وتركيا وفرن

  . إخماد النيران
وبحسب تقارير إسرائيلية فإن إسرائيل لم تطلب المساعدة من تركيا، إال أن األخيرة عرضت إرسال 

  .  طائرات فرنسية، وطائرتان من كل من روسيا وإسبانيا وكرواتيا4ومن المتوقع أن تصل . طائرتين
اهزيتها إلرسال مروحية إخماد حرائق، وتوقعت أن تقوم األردن أن مصر عبرت عن ج" هآرتس"وكتبت 

  . بإرسال شاحنات تحمل مواد خاصة إلخماد النيران
  2/12/2010، 48موقع عرب

  



  

  

 
 

  

            15 ص                                     1984:         العدد       3/12/2010 الجمعة :التاريخ

   حماس لمسيرة السالمانضمام من ال تمانع "إسرائيل" .19
تمانع في ذكرت مصادر في مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بينامين نتنياهو أن إسرائيل ال : داالتحا

واستدركت هذه المصادر في تصريح لالذاعة . لمسيرة السالم في الشرق األوسط” حماس“انضمام حركة 
إن على حماس قبل التفكير في االنضمام للسالم االعتراف بشروط اللجنة الرباعية “العبرية قائلة 

ة غزة المقالة إسماعيل وشككت المصادر االسرائيلية في الوقت ذاته في تصريحات رئيس حكوم. ”الدولية
احترام نتائج اي استفتاء للشعب الفلسطيني حول مسألة إقامة ” حماس“هنية أمس االول حول نية حركة 

  . حتى إذا خالف قناعات الحركة وسياساتها1967دولة فلسطينية في حدود عام 
  3/12/2010، االتحاد، أبو ظبي

  
   اإلسرائيليالدبلوماسيإضراب في السلك  .20

 قررت نقابة موظفي السلك الدبلوماسي اإلسرائيلي استئناف اإلضراب عن العمل، بعد غد  :الناصرة
وقال رئيس النقابة، إن  %. 40ة األحد، بعد ان فشلت المفاوضات مع الحكومة لرفع أجورهم بنسب

  . موظفا، يعيش كثير منهم تحت خط الفقر830اإلضراب سيشمل 
  3/12/2010، الغد، عّمان

  
   الحكومةمهملة ولم تعّد من أولويات" شاليط"قضية ": الشاباك"ق لـالرئيس األسب .21

الرئيس األسبق لجهاز االستخبارات اإلسرائيلي الداخلي  عن نقلت إذاعة الجيش اإلسرائيلي: الناصرة
لم "، يعكوف بيري، أن قضية الجندي األسير لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، جلعاد شاليط، "الشاباك"

  .، على حد قوله"ويات الحكومةتعد من أول
ودعا بيري رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والمجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية 

يعتريها الكثير "من شأنه اإلفراج عن شاليط، الفتاً إلى أن هذه الخطوة " جريء"واألمنية، إلى اتخاذ قرار 
  .، حسب تقديره"من الصعوبات
األسبق، سبب امتناع تل أبيب عن اتخاذ قرار بشأن قضية الجندي األسير في " لشاباكا"وأرجع رئيس 

  .، حسب رأيه"خوفها من خطوة اتخاذ القرار الذي تفضل عدم القيام بها"قطاع غزة، إلى 
قادرة على "وفي السياق ذاته، أكّد بيري أن األجهزة االستخباراتية واألمنية والعسكرية اإلسرائيلية 

، كما أن غالبية الجمهور اإلسرائيلي ستساند وتدعم إعادة "  إفراج عن عدد كبير من الفلسطينيينمواجهة
شاليط ودفع الثمن المطلوب إلطالق سراحه، األمر الذي سيدعم مكانة رئيس الحكومة لدى اإلسرائيليين، 

  .حسب قوله
  2/12/2010قدس برس، 

  
  "جنسيتحّرش " إدانته بقضية بعدإقالة ضابط إسرائيلي  .22

أفادت مصادر صحفية عبرية، أنه تمت إقالة قائد إحدى الكتائب المركزية في سالح المدفعية : الناصرة
  .بمجنّدة كانت تعمل تحت إمرته" التحرش الجنسي"اإلسرائيلي، عقب إدانته بتهمة 

كري ، أن المسؤول العس)2/12(العبرية، في عددها الصادر اليوم الخميس / هآرتس/وأوضحت صحيفة 
عن الكتيبة التي يقودها الضابط المتّهم قد أوعز بإقالة األخير بعد ثبوت تورطه بالتهمة المنسوبة إليه، 

، الجنرال غادي أيزنكوت، طلب عزل الضابط من منصبه "المنطقة الشمالية"فيما قبل قائد ما يعرف بـ 
  .وتعيين نائب مكانه

التحرش "ن عمله طوال مدة التحقيق العسكري بتهمة هذا وكان قد تم إيقاف الضابط برتبة مقدم ع
  .المقدمة ضده من قبل إحدى المجنّدات التي تعمل في الكتيبة التي يقودها هذا الضابط" الجنسي
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  2/12/2010قدس برس، 
  
  
  

  مواجهات بين المقدسيين وجماعات يهودية دفاعاً عن األقصى .23
 في المسجد األقصى بين أمس مواجهات صباح وقعت: وكاالتال إبراهيم، كامل –القدس المحتلة 

المصلين والجماعات اليهودية على إثر إدخال شرطة االحتالل مجموعات كبيرة من هذه الجماعات 
  .  فلسطينيين3المتطرفة لباحات المسجد من جهة بوابة المغاربة، مما أسفر عن اعتقال 

 بحراسة من قتحام المسجد األقصى صباحاً مستوطنين قامت با105وكانت جماعات يهودية دينية قوامها 
 اليهودي وذلك "الحانوكاة"قوات االحتالل وأعداد كبيرة، بعد إعالنها عن ذلك بمناسبة االحتفاالت بعيد 

 من المصلين الذين تواجدوا في وقال حراس المسجد األقصى إن عدداً .أمسلمدة أسبوع، ابتداء من 
ير والتهليل، وتدخلت قوة من شرطة االحتالل التي كانت تراقب األقصى هتفوا بوجه المتطرفين بالتكب

  .الوضع وتقوم بحماية المستوطنين واعتقلت ثالثة مواطنين مقدسيين
 بمحاصرة، خيمة االعتصام المقامة في حي أمستزامن ذلك مع قيام قوات االحتالل اإلسرائيلي صباح 

، حملة دهم واسعة لمنازل أمسسرائيلي فجر  شنت أجهزة االحتالل اإل كما.سلوان في القدس المحتلة
  . من الشبان والفتيانالمواطنين في عدة أحياء مقدسية واعتقلت خاللها عدداً

  3/12/2010الرأي، عّمان، 
  

  2010 وحدة سكنية منذ بداية 1322صدر قرارات بهدم وي منزالً 50هدم ي االحتالل :القدس .24
، أمس، أن سلطات االحتالل "المقدسي"معلومات مؤسسة أظهر تقرير لبنك :  يوسف الشايب- رام اهللا

 40 من بينهم  مواطنا75ً في القدس المحتلة وشردت  منزال50ًاإلسرائيلي هدمت منذ بداية العام الجاري 
 عملية هدم في مناطق مختلفة في القدس بينما 42وأشار التقرير إلى أن سلطات االحتالل نفذت  .طفالً

وبين التقرير أن سلطات وبلدية االحتالل واصلت إصدار  . هدم منازلهم بأيديهمقام ثمانية مواطنين في
 1322المزيد من أوامر الهدم للمنازل الفلسطينية في القدس، حيث أصدرت منذ بداية العام قرارات بهدم 

  . امرأة807 و طفال1699ً من بينهم  مواطنا3655ًوحدة سكنية، ما سيسفر عن تشريد 
لى أن عمليات االستهداف تركزت في منطقة سلوان، حيث أصدرت العشرات من وأشار التقرير إ

 إلى أن وفي حال قيام سلطات  مباني سكنية، الفتا208ًقرارات الهدم لمباني في المنطقة بلغ عددها 
، أما  طفال592ً من بينهم  مواطنا1034ًاالحتالل بتنفيذ كافة أوامر الهدم فإن ذلك سيؤدي إلى تشريد 

 ،)هدم ذاتي( شقة سكنية فيها، ومعظمها قرارات 83 البلدة القديمة فقد صدرت أوامر هدم بحق منطقة
وفي منطقة  . طفال50ً شخص من بينهم 101 تشريد تموفي حال هدمت هذه البيوت من قبل أصحابها سي
 ناً مواط547 شقة سكنية سيؤدي هدمها إلى تشريد 166بيت حنينا، قرب القدس، صدرت أوامر هدم لـ 

  . طفال185ًبينهم 
وأشار التقرير إلى استمرار الجماعات االستيطانية وبخطى منتظمة وبدعم من االحتالل في ادعاءاتها 
حول ملكيتها لعدد من منازل الفلسطينيين في مدينة القدس، حيث استولت تلك الجماعات على عشرة مبان 

  . طفال85ً بينهم  مواطنا158ًوي  شقة سكنية تؤ28في المدينة وفي مناطق متفرقة تتكون من 
  3/12/2010الغد، عّمان، 

  
   الشهر الماضيمرة 45االحتالل منع رفع اآلذان في المسجد اإلبراهيمي  .25
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، إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي منعت رفع األذان أمس قال مدير أوقاف الخليل زيد الجعبري :رام اهللا
وأضاف الجعبري  . الماضيأكتوبر/ شهر تشرين الثاني وقتاً للصالة، خالل 45في الحرم اإلبراهيمي 

نسخة منه، أن سلطات االحتالل منعت األذان بدعوى إزعاج المستوطنين المتواجدين " الغد"في بيان تلقت 
  .واستنكر الجعبري، هذه اإلجراءات التي وصفها بالتعسفية .في القسم المحتل من الحرم الشريف

ش وزير األوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني استمرار قوات االحتالل  محمود الهبا.من جهته استنكر د
اإلسرائيلي بمنع رفع األذان من على مآذن المسجد اإلبراهيمي الشريف بشكل مستمر ومتزايد وإخضاع 

  . المسجدإلىالمصلين لعدة تفتيشات قبل الوصول 
  3/12/2010الغد، عّمان، 

  
   ويهدم أحد آبار المياه فيهاالخليلاالحتالل يداهم بلدات  .26

، عدداً من 2/12 داهمت قوات االحتالل اإلسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس :الخليل
وأوضحت مصادر  .بلدات محافظة الخليل المحتلّة، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخلها

 الرشايدة بشرق بلدة يطا في الخليل، في فلسطينية، أن القوات اإلسرائيلية هدمت أحد آبار المياه في منطقة
  .وقت تشهد فيه المحافظة بأكملها أزمة شديدة في المياه ويشكو مواطنوها من شحها

وفي سياق متّصل، داهم الجنود اإلسرائيليون بلدتي صوريف ودورا بغرب مدينة الخليل، وقاموا باقتحام 
كما نصبت القوات اإلسرائيلية عدداً من  .محتوياتهامنازل المواطنين الفلسطينيين فيها وتفتيشها والعبث ب

الحواجز العسكرية على مداخل بلدات السموع والظاهرية بجنوب محافظة الخليل وحلحول وسعير 
  .بشمالها، وباشرت بتوقيف المركبات الفلسطينية والتدقيق في هويات ركّابها

  2/12/2010قدس برس، 
  

  وتطلق النار على مشيعين"  الشهداءمقبرة" شرق تتوغلقوات االحتالل : غزة .27
، شمال قطاع غزة، وسط إطالق نار 2/12 توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، ظهر يوم الخميس :غزة
إن قوة إسرائيلية من عدة آليات توغلت بشكل مفاجئ شرق بلدة جباليا، " قدس برس"وقال مراسل  .كثيف

ضيفا أن إطالق النار استهدف كذلك فلسطينيين شمال قطاع غزة، وشرعت بعملية إطالق نار كثيف، م
  .كانوا يقومون بدفن احد موتاهم  في مقبرة الشهداء القريبة من منطقة التوغل

  2/12/2010قدس برس، 
  

  في مؤتمر حول األسرى الفلسطينيين 48 الـ فلسطينييالجزائر تلغي مشاركة وفد من  .28
 محمد زيدان عن استيائه من إلغاء 48خل أراضي عبر رئيس لجنة المتابعة العليا دا: القدس المحتلة

 في مؤتمر حول األسرى 48ـ الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة مشاركة وفد من فلسطينيي ال
وكان زيدان وثمانية من الناشطين في مجال حقوق األسرى منهم .  السبتالفلسطينيين يبدأ أعماله غداً

  .اصل وباسم حمادفراس عمري، زاهي نجيدات، قدري أبو و
 من السفارة الجزائرية في عمان بعدم إمكان وقبيل السفر إلى الجزائر، أمس، تلقى أعضاء الوفد إشعاراً

  ".إسرائيل" للتطبيع مع استقبالهم في الجزائر تفادياً
وكان أعضاء الوفد قد تلقوا دعوات خطية موقعة من عبد العزيز السيد رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى 

إنه فوجئ بإبطال الدعوة " الخليج"ـوقال زيدان ل. لعربي الدولي لنصرة األسرى في سجون االحتاللا
بعدما استعد وبقية الوفد للسفر، الفتاً إلى أن الملتقى الجزائري سيعالج قضية فلسطينية نحن جزء منها 

رغم أننا ضحية " يلإسرائ"استغرب الموقف الجزائري الرسمي وكأننا نمثل "وتابع . ولنا نصيب فيها
  .قيامها وممارساتها
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. وضعت سلطات االحتالل زوجة األسير عاهد أبوغمة من السفر إلى الجزائر للمشاركة في المؤتمر
إن أجهزة مخابرات االحتالل احتجزتها لساعات على معبر " الخليج"ـوقالت وفاء يوسف أبو غمة ل

  ".أمنية" منعها من السفر لذريعة قبل أن تبلغها بقرار" المشترك مع األردن"الكرامة 
  3/12/2010الخليج، الشارقة، 

  بخير" الدامون"األسيرات الفلسطينيات في  .29
 أكد أمين شومان رئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون األسرى في الضفة الغربية المحتلة، عدم :رام اهللا

، أثر اندالع حريق هائل قوع إصابات في صفوف األسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون الصهيونيو
 سجن الدامون وكيبوتس بيت اورون إخالء، في أحراش جبل الكرمل، ما استدعى 2/12يوم الخميس 
: مساء الخميس" المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال شومان، في تصريح خاص  أدلى به لـ. وجامعة حيفا

فع الكيان الصهيوني إلى نقل األسيرات المعلومات األولية تفيد أن الحريق اندلع تماس كهربائي ما د"إن 
وشدد على أن األسيرات في حالة  ".الفلسطينيات في السجن والبالغ عددهن خمسة أسيرة إلى سجن أخر

  . وقوع إصابات في صفوفهن جراء الحريق أو النقلجيدة، نافياً
  2/11/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  بوادر أزمة قمح وأعالف في غزة .30

 مسؤولون فلسطينيون، أمس، من أزمة في القمح واألعالف في قطاع غزة من جراء تقليص حذر: غزة
سلطات االحتالل عمل أحد المعابر التجارية مع القطاع، حيث قررت اقتصار عمل معبر المنطار 

التجاري شرقي غزة على توريد القمح واألعالف ليومين من أصل ثالثة تسمح فيها بفتحه ) كارني(
نقص حادة في " أزمة" وقال مسؤولون ومستوردو حبوب، إن هذا اإلجراء بدأ يتسبب في حدوث .أسبوعياً

  .كميات القمح واألعالف بشكل ينذر بتفاقمها خالل األيام المقبلة
وقال أمين سر جمعية أصحاب المخابز في غزة تيسير اليازجي إن المخابز تواجه منذ أيام بوادر أزمة 

  . طن من القمح يوميا500ًوأوضح أن القطاع بحاجة إلى . ة لهافي كميات القمح المتوافر
وحذر المدير العام للخدمات البيطرية في وزارة الزراعة في غزة زكريا الكفارنة من خطر كبير يتهدد 

  .قطاع اإلنتاج الحيواني من جراء النقص الحاد في كميات األعالف
  3/12/2010الخليج، الشارقة، 

  
  بالكهرباء داخل نفق في رفح وفاة فلسطيني صعقاً .31

إن شاباً في الخامس والعشرين من عمره لقي حتفه في " :2/12الخميس يوم قالت مصادر فلسطينية 
  ". داخل أحد األنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية إثر إصابته بصعقة كهربائية

  2/12/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  2011أبريل / نيسان خالل تستعد لكسر حصار غزة"  سفينة34" .32
أكدت الناشطة في مجال حقوق اإلنسان ومديرة جمعية الثقافة والفكر الحر مريم زقوت، أن الحملة 

 سفينة محملة 34الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني تستعد لكسر الحصار عن غزة بأكثر من 
 صحفي أن هذه السفن وأوضحت زقوت في تصريح.  أبريل القادم/بالمساعدات اإلنسانية في نيسان

  .ستحمل على متنها متضامنين أجانب وعرباً ومسلمين من مختلف دول العالم
  2/12/2010، موقع فلسطين أون الين

  



  

  

 
 

  

            19 ص                                     1984:         العدد       3/12/2010 الجمعة :التاريخ

  دعوة لكشف ادعاء تخفيف حصار غزة .33
دعا مسؤولون في لجان كسر الحصار إلى تسليط الضوء على التقارير الدولية : ضياء الكحلوت -غزة 

ائيل بأنها خففت حصارها عن قطاع غزة، مطالبين بتحرك دولي جدي وصادق إلنهاء النافية لمزاعم إسر
  .كافة أشكال الحصار

،  منظمة دولية للدفاع عن حقوق اإلنسان أكدت في تقرير حديث أن الحصار ال يزال قائما22ًوكانت 
  ".رفع الحصار بشكل فوري وغير مشروط وتام"داعية إلى ضمان 

 ال تزال تحاصر قطاع "إسرائيل"أحمد يوسف أن . ومية لكسر الحصار عن غزة دوأكد رئيس اللجنة الحك
غزة وأن ادعاءات تخفيف الحصار حمالت دعائية لخداع الرأي العام الدولي وكأن االحتالل استجاب 

نت أن التقرير .وأضاف يوسف للجزيرة .للمطالبات الدولية بعد جريمة االعتداء على أسطول الحرية
ير والتقارير األخرى التي تؤكد استمرار الحصار توضح حقيقة ما تقوله الحكومة الفلسطينية الدولي األخ

وبين يوسف أنهم يعملون على االستفادة  .في غزة والمؤسسات الحقوقية بأن الحصار ال يزال مستمراً
تمع الدولي القصوى من هذه التقارير عبر ترجمتها وإرسالها لألوروبيين والدول المانحة واطالع المج

  .على كذب الحكومة اإلسرائيلية التي تستمر في الحصار دون مبرر قانوني
من جانبه قال منسق الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار أمجد الشوا إن المجتمع المدني الفلسطيني أكد 
 لكل الجهات الدولية عبر اتصاالت ورسائل مختلفة أن مبادرة تخفيف الحصار هي خديعة كبرى

وأشار في حديث  . عقب جريمة أسطول الحرية"إسرائيل"المتصاص الضغط الدولي التي تفجر بوجه 
نت إلى أن التقرير األخير يدفع الفلسطينيين لتوجيه مزيد من الرسائل والضغط على المجتمع .للجزيرة

 .كملهالدولي للضغط على االحتالل لرفع الحصار وعدم قبول ذرائعه باستمرار فرضه على شعب بأ
  .وطالب المجتمع الدولي بضرورة ترجمة توجيهات التقرير والتحرك الفوري إلنهاء الحصار عن غزة

بدوره قال منسق الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة رامي صالح عبده إن التقارير الدولية مصدر 
صورة واستخدام  أنهم يسعون إلى إيضاح المعتمد وذات مصداقية لدى األطراف األوروبية، مؤكداً
نت أن هذا . عبده من لندن للجزيرةضافوأ .التقارير لدفع الجميع للتحرك من أجل إنهاء حالة الحصار

 في الحملة في المجال القضائي خاصة وأننا بالتعاون مع عدد من الشخصيات سيفيدنا كثيراً"التقرير 
وقف العمل باتفاقية التعاون األوروبية باشرنا رفع قضية أمام محكمة العدل األوروبية من أجل 

يفيدنا في إطار جهودنا للحشد الشعبي والرسمي "وأكد أن التقرير  ".االقتصادي اإلسرائيلية األوروبية
للتحركات الهادفة إلنهاء الحصار وعلى رأسها أسطول الحرية القادم الذي يشهد زخما فاق توقعاتنا حيث 

  ".اركتها في تحالف أسطول الحرية بشكل أو بآخرلدينا اآلن أكثر من منظمة أوروبية أعلنت مش
  2/12/2010نت، .موقع الجزيرة

  
  ارتفاع عدد طلبتنا المعتقلين في سجون السلطة: في جامعة النجاح" الكتلة اإلسالمية" .34

الوطنية بمحافظة نابلس، أن عدد نشطائها المعتقلين " النجاح"في جامعة " الكتلة اإلسالمية" أفادت :رام اهللا
من مختلف محافظات   طالبا45ًجون السلطة الفلسطينية ارتفع خالل الشهر الماضي ليصل إلى نحو في س
وأفاد الجناح الطالبي لحركة حماس أن معظم المعتقلين هم أسرى محررون ومعتقلون سابقون  .الضفة

، " تعذيب وحشيةالتي أمضوا فيها فترات طويلة تعرضوا خاللها لعمليات"لدى األجهزة األمنية الفلسطينية 
جرائم فتح اليومية التي "بتحمل مسؤولياتها أمام " النجاح"وطالبت الكتلة، رئاسة جامعة  .بحسب البيان

، وفق تأكيدها، كما حملت حركة التحرير "وصلت حد اختطاف الطلبة من داخل الحرم الجامعي
عمليات تعذيب بشعة في حين يخوض الذين يتعرضون ل"الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن حياة معتقليها 

  ".بعضهم إضراباً عن الطعام منذ أسبوع
  1/12/2010قدس برس، 
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   طلبة فلسطينيين في حادث سير باليمنأربعةمصرع  .35

، فيما 2/12 لقي أربعة طلبة فلسطينيين في اليمن مصرعهم اثر حادث سير مؤسف وقع الخميس: اليمن
:  الطلبة األربعة، وهم- فرع اليمن- العام لطلبة فلسطين ونعى االتحاد .أصيب آخران بجروح مختلفة

احمد عبد الرحمن أبو سمور من سكان بلدة بيت اوال بمحافظة الخليل، ومحمد حالحلة من سكان بلدة 
خاراس بالخليل، وعبد اهللا علي العطاونة من سكان بلدة بيت كاحل بالخليل، وعدنان الحويطي من سكان 

  .طولكرم
  2/12/2010، )صفا( الفلسطينية وكالة الصحافة

  
   للتواصل بين الشركات لكسر الحصارمشروعاًمؤسسة فلسطينية تطلق  .36

 أطلقت مؤسسة فلسطينية، نظام إلكتروني متخصص للتشبيك التجاري بين الشركات تحت اسم :غزة
لمعيقات التي ، حيث يساعد هذا النظام كافة الشركات بالتواصل فيما بينها وكسر كافة الحواجز وا"تشبيك"

وقال راسم مشتهى  .تعيق االنتشار التجاري للشركات بسبب الظروف التي يمر فيها الشعب الفلسطيني
إن فكرة مشروع التشبيك التجاري جاءت بعد النجاح الهائل الذي ) "MTC(مدير شركة التقنيات الحديثة 

ن لالستثمار الذي انعقد في العام حققته شركته عند إنتاجها لمشروع التسجيل اإللكتروني لمؤتمر فلسطي
المنصرم في مدينة بيت لحم، لجذب المستثمرين لالستثمار في كافة القطاعات اإلنتاجية والخدماتية في 

يهدف هذا المشروع إلى فتح خطوط تواصل حيوية ألية شركة ترغب في االشتراك "وأضاف ". فلسطين
إتاحة معلومات ومنتجات وخدمات الشركة على في هذا المشروع، وتتمثل هذه الخطوط ب"  المجاني"

اإلنترنت على مدار الساعة، مع ضمان الوصول لهذه الشركة حسب كافة المعايير التي تحددها الشركة 
  )".اسم الشركة، عنوانها، أرقام الهواتف، البريد اإللكتروني، الصفحة اإللكترونية(ذاتها 

  2/12/2010قدس برس، 
  

   اهللا تبدو العاصمة أكثر من أي وقت مضىرام.. ةفي الضفة الغربي: تقرير .37
 في مدينة رام اهللا وتعزز وضعها األفق تغير طفرة في أعمال البناء مالمح : علي صوافطة-رام اهللا 

ويبدو على نحو متزايد أن المدينة التي كانت ذات يوم قرية تقع  . الواقعاألمركعاصمة فلسطينية بحكم 
 الدولة إقامةالقدس ضمن خطط   بشرقي بالدور الذي كان منوطاًاآلنعلى أطراف القدس تضطلع 

  .الفلسطينية
 مقر رئاسي جديد ويشيد الفلسطينيون إنشاءترتفع الفنادق الفاخرة والمباني السكنية بين التالل ويجري 

  . من االستمرار في استئجار مكاتب لهذا الغرضوزارات جديدة لحكومتهم بدالً
 تقليص النفقات هو أن 1994ة التي تتخذ من رام اهللا مقر لها منذ تشكيلها عام وتقول السلطة الفلسطيني

  . باهظة التكلفةاإليجاراتن أ إذاالغرض من وراء مثل هذه المشروعات 
 أكثر بينهم اإلسرائيلية الرمزية لم تغب عن الفلسطينيين الذي يخشون من أن تباعد السياسات األهميةلكن 

  .لتي تقع على التالل الجنوبيةوبين المدينة المقدسة ا
لكن تتهاوى .  الوطني الفلسطينياألعمال القدس هو محور جدول يوال يزال التمتع بالسيادة على شرق

عملية السالم التي بدأت قبل عقدين من الزمن والتي يأمل الفلسطينيون في أن تمنحهم المدينة ضمن 
  . دولتهم المستقلةإقامةخطط 

فيما ترسخ "  الموحدةاألبدية" سيطرتها على القدس التي تعتبرها عاصمتها "إسرائيل"في الوقت ذاته تحكم 
  . واقتصادي للفلسطينيينإداريرام اهللا أقدامها كمركز 
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 البرغوثي مدير مركز دراسات حقوق إيادويقول . وتشيد السلطة الفلسطينية مجمعا سيضم سبع وزارات
 العمل الذي اكتمل أكثر من نصفه إن السلطة في هذه المسألة اإلنسان الذي ينتقد السياسات التي تنتهجها

  .للسلطة الفلسطينية" عاصمة أبدية "إلى رام اهللا تتحول أنأحد المؤشرات على 
ويجري تشييد مكاتب رئاسية جديدة في المجمع الذي يحكم منه الرئيس محمود عباس مناطق سلطة الحكم 

  ."ئيلإسرا"الذاتي المحدودة التي تنازلت عنها 
 مليون دوالر حيث من المنتظر 400باستثمارات تبلغ ) اإلرسالمركز (وبدأ العمل في حي تجاري جديد 

  . للقطاعين التجاري والمصرفي للفلسطينيينأن يصبح مركزاً
وقال عباس خالل افتتاح ،  في رام اهللا لمنظمة التحرير الفلسطينية جديداًوهذا الشهر افتتح عباس مقراً

نحن نحتفل اليوم بافتتاح هذا المقر المؤقت في مدينة رام " نوفمبر / تشرين الثاني23قت يوم المقر المؤ
 هي مقرات مؤقتة وان شاء اهللا سيأتي الوقت حتى تنتقل هذه المقرات بما إنمااهللا وكل مقراتنا السيادية 

  ."قلة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستإلىفيها مقر منظمة التحرير الفلسطينية 
 بمزاعم آمالهمويجمع الفلسطينيون على أنه ليس بوسع أي من قادتهم التنازل عن القدس لكن تصطدم 

 1967لقدس عام  اوبعد احتاللها لشرقي . في المدينة التي تحتلها منذ أكثر من أربعة عقود"إسرائيل"
  حزاماًقدسة كما ضمت أيضاً الماألماكن الجزء الجديد الذي احتلته من المدينة بما فيه "إسرائيل"ضمت 

  .ولم يلق قرار الضم أي اعتراف دولي. من أراضي الضفة الغربية المحيطة
 في "إسرائيل" الستئناف عملية السالم بين الجانبين جزئيا بسبب قضية بناء األمريكيةوأخفقت الجهود 

ك قبل أي استئناف  التي ضمتها حول القدس ويطالب الفلسطينيون بوقف كامل لالستيطان هنااألراضي
 استراتيجية تستهدف إطار يأتي في اإلسرائيليويقول الفلسطينيون إن التوسع االستيطاني  .للمفاوضات
 ليفصل القدس عن البلدات الفلسطينية "إسرائيل"ويعتبرون الجدار العازل الذي بنته  . من المدينةإخراجهم

 في بناء الجدار بزعم دواع "إسرائيل"وشرعت . المجاورة في الضفة الغربية جزءا من هذه االستراتيجية
  .أمنية أثناء االنتفاضة الفلسطينية في بداية هذا العقد

 الوضع في رام اهللا الواقعة على بعد عشرين ويختلف كثيراً. وتعاني شرقي القدس من تدهور اقتصادي
  . فقط بفضل الدعم المالي السخي من المانحين الغربيينكيلومتراً

أعمال البناء والعدد الكبير من السيارات الجديدة مؤشرات على نمو اقتصادي بنحو تسعة ويعد ضجيج 
وفي وقت سابق من الشهر افتتح فندق موفينبيك وهو أول فندق .  من العاماألول في النصف ةالمائفي 

  .كاألقزامخمسة نجوم في رام اهللا لتبدو المباني المجاورة له 
على الصعيد النفسي "ع يحاضر في جامعة بيرزيت في الضفة الغربية يقول البرغوثي وهو عالم اجتما

السلطة تعمل بشكل يوحي " . السلطة الفلسطينيةألراضي األبديةوالعملي والواقعي رام اهللا هي العاصمة 
والقصة ليست استأجرنا أو بنينا أو اشترينا القصة في تركيز مؤسسات . وكأن رام اهللا هي عاصمة الدولة

  ."شكل كبير في رام اهللالسلطة ب
 والمناطق الفلسطينية حجم التغيير "إسرائيل"لقدس الحظ دبلوماسي عمل في  وأثناء زيارة قريبة لشرقي

عادة ما كانت القدس الشرقية هي المكان الذي تسكنه "وقال الدبلوماسي  .الذي حدث في بضع سنوات
 رام إلى انتقلوا اآلنلرفيعة كانت جميعا هنا لكن  الفكرية اواإلصدارات األعمالقطاع . النخبة الفلسطينية

  ."هنا حالة من الموات وهو أمر محزن للغاية. اهللا
  2/12/2010وكالة رويترز، 

  
   عملية تجميل لجرحى غزة45 يجري اإلسالميوفد طبي من منظمة المؤتمر  .38
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المرحلة األولى من  بتنفيذ 1/12 شرع وفد طبي تابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي يوم األربعاء :عمان
 جريح من جرحى الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة، وذلك بتنسيق وأشراف 45عمليات التجميل لـ 

  .التابع للخدمات الطبية والعسكرية" بلسم"جمعية السالمة الخيرية وبالتعاون مع إدارة مستشفى 
يل، حيث قاما بالكشف  جريح بحاجة إلى تجم120وقد أشرف طبيبان أخصائيان على تشخيص أكثر من 

  . على الجرحى من خالل عيادات جمعية السالمة المنتشرة في كافة محافظات قطاع غزة
  2/12/2010قدس برس، 

  
  والعودة المقاومة في الفلسطيني الشعب حق على يؤكد منصور حمزة .39

ر اإلسباني على السفيمع   ئهأآد األمين العام حزب جبهة العمل اإلسالمي حمزة منصور أثناء اللقا: عمان
، "قضايانا العادلة"الروابط التاريخية بين العرب والمسلمين في إسبانيا، مشيدا بموقف الشعب االسباني من 

وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، واحتالل العراق، إذ خرج ماليين من الشعب االسباني للتنديد بالعدوان 
  .األمريكي الصهيوني على العراق وغزة

 بالقضية الفلسطينية أآد الحزب أثناء اللقاء على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة حتى تحقيق وفيما يتعلق
آامل أهدافه، وعلى حق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي أخرجوا منها، وضرورة دعم 

 المفروض على وضرورة إنهاء الحصار الظالم. صمود الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل والتهويد
قطاع غزة، واحترام إرادة الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه في السلطتين التنفيذية والتشريعية، و خطورة 

  .التنكر لهذه الحقوق المشروعة
وطالب الحزب بضرورة إعادة النظر في سياسات االتحاد األوروبي لتكون أآثر عدالة وأآثر انعتاقًا من 

 األمريكية، ونبهنا إلى خطورة المشروع الصهيوني آكيان عنصري توسعي، والى هيمنة الواليات المتحدة
  .تهديده ألمن المنطقة 

 3/12/2010السبيل، عمان، 
  

    ال تريد السالم" إسرائيل: "الحريري .40
قال رئيس الحكومة سعد الحريري، في ختام زيارته الفرنسية، تحدثنا مطوال مـع رئيـسي الجمهوريـة                 

 السالم في المنطقة، وأعتبر ان اسرائيل ال تقوم بشيء سوى عرقلة هذا المسار واذا               والحكومة عن عملية  
من هنا أتساءل مـا الـذي تقـوم بـه           . لم نتقدم بعملية السالم فإن التطرف هو الذي سيفوز في المنطقة          

اسرائيل؟ الكل يعلم ما يجب أن يقوموا به، وال يمكن إسرائيل ان تستمر فـي بنـاء المـستوطنات فـي                     
لسطين وكأن شيئا ال يحصل، هناك قرارات صادرة عن مجلس االمن تتعلـق باالراضـي الفلـسطينية                 ف

واذا تطلعنا الى مـا     . والسورية واللبنانية المحتلة، ورغم ذلك ال تتوقف اسرائيل عن خرق هذه القرارات           
انـه قـد    كان عليه التطرف منذ تسعة عشر عاما عندما عقد مؤتمر مدريد واين اصبح اليـوم، فنـرى                  

أسأل العالم كله والمجتمع الدولي واالسرائيليين اين سيصبح التطرف بعد عـشر            . تضاعف مئات المرات  
  .هل تريد اسرائيل مساعدة القاعدة؟ هذا ما تقوم به في أي حال. سنوات اذا لم يحصل السالم

     3/12/2010، السفير، بيروت
  

   مع الشعب الفلسطينيتضامنيلقاء : لبنان .41
لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وفي ذكرى         " نة دعم المقاومة في فلسطين    لج"نظمت  

اليوم الذي صدر فيه قرار تقسيم فلسطين قبل ستين عاما لقاء تضامنيا في قاعـة نقابـة الـصحافة فـي         
  .حضور ممثلين عن المنظمات والفصائل الفلسطينية وعدد من الفاعليات السياسية واالجتماعية
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الشعب الفلسطيني الـذي    "بعد النشيد الوطني تحدث فؤاد الحركة باسم نقيب الصحافة محمد البعلبكي فحيا             
  ".يجابه بشراسة وبطولة العدو االسرائيلي ومخططاته لتفريغ االرض الفلسطينية

 ارض  حل الدولة الواحدة هو حل العودة الى كامل فلسطين وليس الى          : "تحدث النائب الوليد سكرية فقال    و
 وهذا ما نصر عليه وما نطالب به ونرى ان على الشعب الفلسطيني العودة الى االنتفاضة النهـا                  67الـ

  ".الطريق السليم الستعادة مقاومته وارادته وبناء ارادة المواجهة
: لكي نحافظ على مقدسات االديـان الثالثـة       : "وتحدث رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن فقال       

.  والمسيحية واالسالم يجب ان يكون مصير القدس بين يدي الذي يعترف باالديان التـي سـبقته                اليهودية
عتاة اسرائيل او الصهيونية العالمية ال يقيمون وزنا في القدس اال لدينهم وكأنهم يزدرون مـن منطلـق                  

 ولمـشاعرهم   بسائر الديانات غير آبهين لحرمة مليار مسيحي ومليار مسلم في العـالم           " الشعب المختار "
  ".وانظارهم المصوبة الى القدس التي هي احدى قبلتي االسالم

شهداء فلسطين و االسرى المعـذبين فـي        "الشيخ خضر نور الدين     " حزب اهللا "وحيا العضو السياسي في     
يوم التضامن مع فلسطين هو تضامن مع انفسنا والوقوف مع الشعب الفلسطيني المكافح             : "وقال ".السجون

للعـودة  "متوجها الى االنظمة العربية     " ع الذات على المستوى االنساني او القومي او الديني        هو وقوف م  
  ".الى دراسة الوضع العربي مع مراعاة الضعف االميركي اميركا ليست كما كانت في االمس
  3/12/2010، المستقبل، بيروت

  
  "إسرائيل" لعميل لـ عاماً 15السجن  .42

 عاما على لبناني اديـن      15لعسكرية في بيروت، أمس، حكما بالسجن       أصدرت المحكمة ا  : )آي.بي  .يو  (
وتزويـدها  " إسـرائيل "وقضى الحكم بإدانة زياد الحمصي بتهمة التعامـل مـع            ".إسرائيل"بالتجسس ل   

 عاما، وهذا الحكم قابل لالعتراض أمـام        15وقضى الحكم بسجنه     .بمعلومات والقيام بمهمات لمصلحتها   
  .   محكمة أعلى

     3/12/2010، ج، الشارقةالخلي
  

  "إسرائيلية" يجدد الدعوة لزيارة القدس ولو بتأشيرة المصريوزير األوقاف  .43
جدد وزير األوقاف المصري محمود حمدي زقزوق، دعوته المسلمين لزيـارة           :   حسام وهبة  -القاهرة  

ـ "القدس المحتلة والصالة في المسجد األقصى حتى لو اضطروا إلى الدخول بتأشيرة              ، علـى   "رائيليةإس
اعتبار أن تلك الزيارة تشكل أكبر دعم للقضية الفلسطينية بشكل عام وقضية القـدس واألقـصى بـشكل           

مرور الوقت ليس في مصلحته أو مصلحة       "وقال إن المسجد األقصى مسؤولية المسلمين جميعاً و       . خاص  
تواصل عبثها  " إسرائيل" أن   ، مشيراً إلى  "القدس وإنما في مصلحة المخطط الصهيوني الذي يجري تنفيذه        

  . بأساسات األقصى ما يهدد بانهياره 
  3/12/2010، الخليج، الشارقة

  
   لالتحاد األوروبيهانضمامإ وبينالعالقات بين الدولتين  امامأردوغان العائق : تل أبيب .44

ن قالت مصادر أمنية وسياسية وصفت بأنّها رفيعة المستوى في تـل أبيـب ا             : الناصرة زهير اندراوس  
ديوان رئيس الوزراء االسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لن يرد على االتهامات التي وجهها للدولـة العبريـة                
رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حول تدبير اسرائيل للوثائق التي تتعلـق بتركيـا، ونقـل                 

ي، نير دفوري، عـن مـصادر       المراسل للشؤون األمنية في القناة الثانية التجارية في التلفزيون االسرائيل         
رفيعة المستوى في تل أبيب قولها ان العالقات بين البلدين وصلت الى الدرك األسفل، الفتا الى أنّها لـن                   
تعود الى سابق عهدها، اال اذا تغير الحزب الحاكم في تركيا، ومعه اختفى رئيس الوزراء أردوغان عن                 
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 أن أردوغان هو حجر العثرة في وجه كـل محاولـة            وشددت المصادر على  . المشهد السياسي في أنقرة   
العادة العالقات بين البلدين، كما شددت المصادر على أن تركيـا اذا أرادت االنـضمام الـى االتحـاد                   
األوروبي، فال يمكنها تحقيق ذلك في ظل توجهها االسالمي وابتعادها عن كل من اسـرائيل والواليـات                 

  المتحدة األمريكية
  3/12/2010،  لندنالقدس العربي،

  
  
  

  ويكيليكسموقع  استفادت من تسريبات "إسرائيل" أن يعتبرتركي ال  الداخليةوزير .45
على ما يبدو   " استفادت"اعتبر وزير الداخلية التركي بشير اتاالي، اليوم الخميس، أن إسرائيل           : )ا ف ب  (

   .من تأثيرات نشر البرقيات الدبلوماسية األميركية من قبل موقع ويكيليكس
يجـب تحليـل    "وقال اتاالي ردا على سؤال من صحافي حول المستفيدين من تسريبات موقع ويكيليكس              

  ". لماذا حصل ذلك؟ ومن قام به ولماذا؟، ومن استفاد ومن كان الضحية؟
يبدو لنا أن الدولة التي لم تذكر كثيرا وخصوصا في الشرق األوسط أو أن هذا التطور يبدو أنه                  "وأضاف  

هكذا أرى األمور حين انظر اليها من منظور من هو المـستفيد ومـن هـو                (...)  إسرائيل   يخدمها، هي 
  ". المتضرر

يجب أن نرى   "وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية حسين جيليك كما نقلت عنه وكالة أنباء االناضول               
  ". ان اسرائيل كانت شديدة االرتياح. من هي الدولة المرتاحة للتسريبات

" إسرائيل لم تلحق بها أي أضـرار      "س الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتانياهو، أعلن اإلثنين أن         وكان رئي 
  .جراء نشر البرقيات الدبلوماسية األميركية

  3/12/2010، 48موقع عرب
  

   السوريةاإلتصاالت اختراق "إسرائيل" استطاعة ينفيوزير االتصاالت السوري  .46
ت السوري عماد صابوني ان إسرائيل متقدمة على سورية في          قال وزير االتصاال  :  كامل صقر  - دمشق

مجال تكنولوجيا االتصاالت، مبيناً أن ثمة نوعين لالختراق في حقل االتصاالت األول يتعلق بالتجهيزات              
  .والثاني بالشبكات

وأوضح الوزير السوري رداً على سؤال حول احتمال قيام إسرائيل باختراق شبكة االتصاالت الـسورية               
ال ':  لدى سورية الحد األدنى لتجهيزات قطاع االتصاالت وأن سورية تعمل بطريقة سليمة، لكنه قـال               أن

  .'مؤشرات على اختراق إال أن تجهيزاتنا التكنولوجية فيها ما يثير الشك
وكان الوزير السوري يتحدث في محاضرة بجامعة تشرين بمدينة الالذقية حول استراتيجيات وتوجهـات              

الت والمعلوماتية في سورية، مشيراً إلى أن االختراق األهم هو على شبكات الهاتف الثابت              قطاع االتصا 
والخليوي في سورية وهو أمر صعب حسب قوله دون أن يدخل في االحترازات األمنية والتقنيـة التـي                  
تملكها بالده في هذا الشأن، وبخصوص شبكة اإلنترنت أكد صابوني أنهـا أكثـر هـشاشة وعرضـة                  

راق من شبكتي الثابت والخليوي، وزاد الوزير بأن االختراق على مستوى الرسائل أو تلقي اتصال               لالخت
  .هاتفي من إسرائيل ليس اختراقاً ألن عملية االتصال مفتوحة بين كل الدول

 3/12/2010، القدس العربي، لندن
 

   وفد لفلسطينيي الداخل بحجة التطبيعزيارةلغي يعبدالعزيز بوتفليقة  .47
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 محمد زيدان عن خيبة أمله واستيائه من        48عبر رئيس لجنة المتابعة العليا داخل أراضي      :  المحتلة القدس
إلغاء الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لمشاركة وفد من المواطنين العرب كان تلقى دعوة للمشاركة              

  .في مؤتمر حول األسرى الفلسطينيين يبدأ أعماله غدا السبت
ة من الناشطين في مجال حقوق األسرى منهم فراس عمري، زاهي نجيدات، قـدري              وكان زيدان وثماني  

  .أبوواصل وباسم حماد
وقبيل السفر إلى الجزائر عن طريق األردن أمس الخميس تلقى أعضاء الوفـد إشـعارا مـن الـسفارة                   

  !!الجزائرية في عمان بعدم إمكانية استقبالهم في الجزائر تفاديا للتطبيع مع إسرائيل
  
ان أعضاء الوفد قد تلقوا دعوات خطية موقعة من عبدالعزيز السيد رئيس اللجنة التحضيرية للملتقـى                وك

  .العربي الدولي لنصرة األسرى في سجون االحتالل
  3/12/2010، العرب، الدوحة

  
  "إسرائيل"تهديداً أخطر من تشكل إيران أن اإلمارات ترى : »ويكيليكس« .48

وقع ويكيليكس أن اإلمارات العربية المتحدة ترى في ايران أكثر مقلقة       كشفت وثيقة أميركية مسربة عبر م     
  .من اسرائيل

وحسب الوثيقة، فقد قال وزير الخارجية اإلماراتي، عبد بن زايد آل نهيان، خـالل لقـاء مـع وزيـرة                    
  حتـى  الخارجية األميركية، هيالري كلينتون، العام الماضي، إن خطر الجمهورية اإلسالمية في ايـران            

  .ون حصولها على القدرات النووية يقلق بالده أكثر من اسرائيلد
  3/12/2010، 48موقع عرب

 
   مليون دوالر لتحسين أوضاع المقدسيين12وكالة بيت مال القدس أنفقت : المغرب .49

 مليـون دوالر    12أنها أنفقت   » وكالة بيت مال القدس الشريف    «أفاد تقرير لـ    :  محمد الشرقي  -الرباط  
لجاري، لتحسين األوضاع االجتماعية للمقدسيين، خصوصاً في مجاالت الـصحة والتعلـيم            خالل العام ا  

  .والرعاية االجتماعية للمسنين، واإلسكان والمرأة
وتأتي مـساعداتها مـن تبرعـات األشـخاص والـشركات           ) مقرها في الرباط  (وأوضح تقرير الوكالة    

المساجد والمباني التاريخيـة، يعـد ضـمن        أن قطاع اإلسكان وترميم     «والجمعيات األهلية في المغرب     
أولويات الوكالة، من اجل مواجهة إجراءات التهجير واالستيطان اإلسرائيلية، التـي تـستهدف القـدس               

  .والمقدسيين
وأعادت ترميمه وتحويله لمصلحة المقدسيين، كمـا       » فندق األهرام القديم  «وأضافت الوكالة انها اشترت     

بـاب  «ة الكاثوليكية إلنشاء مشروع عقاري عليهـا، وتـرميم مقبـرة            اشترت قطعة أرض تابعة للكنيس    
  .القريب من المسجد األقصى وتحويله الى مجمع ثقافي» بيت المغرب«المبنى التاريخي لـ » الساهرة

إنفـاق  )  بمبادرة من الملك الراحل الحسن الثاني رئيس لجنة القـدس   1998تأسست عام   (وتعتزم الوكالة   
، لمواجهة التحديات المختلفة التي تتعرض لها القدس ومنها تهويد األمـاكن            2011  مليون دوالر عام   30

وتطالب الوكالة بزيادة المانحين لمشاريعها للتغلب على الـصعوبات الماليـة ودعـم صـمود               . المقدسة
  .المقدسيين

 3/12/2010، الحياة، لندن
  

  لسطينييناألمم المتحدة تدعو المانحين لتقديم المزيد من المساعدات للف .50
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اعتبرت االمم المتحدة امس ان ماليين الفلسطينيين ال يزالون يعيشون فـي ظـروف              : )ا ف ب  (جنيف  
 575رديئة وسيحتاجون خالل السنوات المقبلة الى مساعدات لالستمرار، وذلك بعد ان دعت الى جمـع                

  .2011مليون دوالر لمساعدة الفلسطينيين عام 
المم المتحدة لعملية السالم في الشرق االوسط ماكسويل غـايالرد ان     وقال المنسق الخاص المساعد لدى ا     

 مليـون نـسمة فـي االراضـي        4,5على نحو فعلي بالنسبة لنحـو       » ال يتحسن «الوضع العام في غزة     
  .الفلسطينية، على الرغم من بعض التقدم الذي شهده القطاع

ـ   «واضاف خالل تصريح للصحافيين ان ذلك مرده الى          مـن جانـب الـسلطات      (زة  استمرار حصار غ
  .»والمستوطنات) للضفة الغربية(، االحتالل نفسه )االسرائيلية

ولفت المسؤول االممي الى ان هيئات االغاثة االنسانية تواصل تقديم المساعدات بـشكل او بـاخر الـى                
  .منهم يعيشون تحت خط الفقر% 25من سكان القطاع الذين ال يزال % 75

فيما ال يـزال الفقـر      » مستويات كارثية «لة تراجعت اال انها ال تزال تسجل        واشار الى ان معدالت البطا    
  .»تحديا هائال«يمثل 

، فيما تواجه القـدس     »جيوب فقر «وفي الضفة الغربية، االرقام ليست بافضل كثيرا اذ تضم هذه المنطقة            
 سـكان القـدس      االف طفل فلسطيني من    10وبذلك، فإن   . الشرقية مشكلة متنامية من االكتظاظ السكاني     

  .الشرقية ال يتلقون التعليم في المدارس بشكل طبيعي
 2010 ماليين دوالر لمساعدة الفلسطينيين عام       603وفي حين اقتصر تمويل الدعوة التي اطلقت بتوفير         

  .من المبلغ، يأمل غايالرد تحقيق نتائج افضل للعام المقبل% 50على 
  3/12/2010، الرأي، عّمان

  
  ال اتفاق سالم وال دولة فلسطينية بدون غزة: الخارجية الفرنسية ..ةيرحبت بتصريحات هن .51

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، أنه لن يكون هناك اتفاق سالم بين اإلسرائيليين              : باريس
 والفلسطينيين، مع جانب واحد فقط من الشعب الفلسطينى، وأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة               

  .بدون قطاع غزة
ورحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو بتصريحات إسماعيل هنية رئـيس وزراء              
حكومة غزة ، بالتزام حركة حماس بنتائج أى استفتاء فلسطينى بشأن اتفاق سـالم يـتم التوصـل إليـه                    

  .مستقبال مع إسرائيل
فاف حول الرئيس الفلسطينى محمود عباس لصالح عمليـة         ودعا فاليرو كل األطراف الفلسطينية إلى االلت      

  .السالم واحترام مبدئها
من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بأنباء فشل الجهود األمريكية من أجل التوصل إلى تجميد إسـرائيل لبنـاء         
المستوطنات، قال فاليرو إن فرنسا تساند الجهود األمريكية من أجل خلق الظروف المناسـبة السـتئناف                

لمفاوضات المباشرة، وتدعو السلطات اإلسرائيلية إلى التجاوب مع دعوات المجتمع الدولى لها بتمديـد              ا
  .مذكرة تجميد االستيطان

  3/12/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

  تعديل قانون يمنع مالحقة اسرائيليين بتهم جرائم حربالحكومة البريطانية تقدم مشروع  .52
لحكومة البريطانية االربعاء، بناء على طلب من اسرائيل، مـشروعاً          قدمت ا :   أ ف ب، رويترز    -لندن  

لتعديل قانون يتيح مالحقة اجانب بتهم التورط في جـرائم حـرب خـالل              ) البرلمان(الى مجلس العموم    
 على ضرورة ان تحظـى اي مـذكرة          التعديل زياراتهم لبريطانيا لمناقشته خالل االسابيع المقبلة، وينص      



  

  

 
 

  

            27 ص                                     1984:         العدد       3/12/2010 الجمعة :التاريخ

وقـدم هـذا    . لقوانين الدولية، مثل اتفاقية جنيف، بموافقة مسبقة من النائب العـام          توقيف لشخص خرق ا   
  .التعديل في اطار مشروع قانون يتضمن اصالحات لعمل قوات الشرطة في انكلترا وويلز

والصيغة الحالية للقانون تعطي القاضي بناء على طلب مشترك، حق اصدار مذكرة توقيـف بحـق اي                 
طانيا، في حال اعتبر انه ربما يكون شارك في جرائم حرب او جـرائم ضـد                مسؤول اجنبي يزور بري   

  .االنسانية، حتى لو حصلت هذه الجرائم خارج االراضي البريطانية
التعديل يهدف الى ضـمان اسـتمرار امكـان تقـديم           «وقالت متحدثة باسم وزارة العدل البريطانية ان        

ئم اياً كان مكان ارتكابها الى العدالة في محاكمنا شرط          االشخاص المشتبه بارتكابهم بعضاً من ابشع الجرا      
  .»توافر احتمال المحاكمة الناجحة

تعتبـر  «واعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في بيان ان اآللية القائمة بموجب القانون الحـالي                
يفاً ان الهـدف مـن      ، مض »ألسباب سياسية ) للقانون البريطاني (شواذاً يمكن ان يقود الى استخدام تعسفي        

  .»تجنب تعرض اشخاص للتوقيف، في حين أن ال فرص فعلية لمالحقتهم قضائياً«اقتراح التعديل هو 
   3/12/2010، الحياة، لندن

  
   لسعيها الى تعديل قانون يمنع مالحقة اسرائيليين بتهم جرائم حرب لندنالعفو الدولية تدين .53

 التي تتخذ من لندن مقراً لها،  التعديل الذي تزمـع  ،دوليةدانت منظمة العفو ال  :  أ ف ب، رويترز    -لندن  
الحكومة البريطانية ادخاله على قانون يتيح مالحقة اجانب بتهم التورط في جرائم حرب خالل زيـاراتهم                

وقالت مديرة منظمة العفو     .لبريطانيا، متهمة الحكومة بمساعدة مجرمي الحرب على االفالت من القانون         
في حال لم يتضمن التعديل الجديد للقانون وسيلة لتجنب فـرار المـشتبه             «: انيا كيت ألن  الدولية في بريط  

بهم، فإن بريطانيا تكون قد اطاحت المساعي من اجل اقرار عدالة دولية، وتكون اعطت المجرمين بطاقة                
  . »مجانية لإلفالت من العقاب

   3/12/2010، الحياة، لندن
  

  من القضية الفلسطينية" اإلسالميين" على معرفة موقفالسفير اإلسباني يؤكد حرص بالده  .54
أكد السفير اإلسباني لدى المملكة خافيير سانغرو رغبة بالده في الوقوف على رؤية حزب جبهـة                : عمان

وشدد سانغروا أثناء زيارة قـام       .، وموقفه من القضية الفلسطينية    ، في االردن  العمل اإلسالمي لإلصالح  
المتوازن إزاء قضايا المنطقة، وعلـى      "سالمي األربعاء، على الدور االسباني      بها لحزب جبهة العمل اإل    

  ".الدور الفاعل السبانيا في االتحاد األوروبي، والتعاون مع اإلدارة األمريكية لتحقيق السالم في المنطقة
   3/12/2010، السبيل، عّمان

  
  قافلة أسيوية تنطلق سيراً على األقدام إلى غزة  .55

من المقرر أن تنطلق الخميس قافلة تضامنية آسيوية إلى قطاع غزة سيرا على             : جمة صفا  تر –نيو دلهي   
إنديا "وقالت صحيفة    .األقدام، من خالل رحلة يقوم بها عدد من الناشطين انطالقًا من إحدى المدن الهندية             

" لتضامن مع فلـسطين الشعوب اآلسيوية ل"إن القافلة المنظمة من جمعية :" الهندية في عددها اليوم  " تايمز
  ". مليون روبية هندية وسيارتي إسعاف27ستحمل على متنها مساعدات طبية بقيمة 

وأوضحت الصحيفة أن القافلة اآلسيوية ستنطلق اليوم من إحدى مدن الهند متوجهةً إلى باكستان وإيـران                
  .واألردن ولبنان ومصر وصوالً إلى معبر رفح

 لشئون مجلس الوزراء الهندي ظفر سيف اهللا والصحفي المخـضرم           وسيشارك في القافلة الوزير السابق    
  .ولديب نايار
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 مشاركًا سينضمون إلى القافلة، الفتًا      50إن أكثر من    :"وقال مؤسس الجمعية اآلسيوية فيروز ميتبورواال       
  ". من الشهر الجاري على أقل تقدير28إلى أنها ستصل في 

  2/12/2010، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

   بين المجندات األمريكياتاالنتحارارتفاع معدالت : دراسة .56
 كشفت دراسة أجريت في الواليات المتحدة األمريكية عن ارتفاع معدالت االنتحار بين اإلناث :واشنطن

وطبقاً للدراسة التي  .اللواتي سبق لهن االنخراط في السلك العسكري، مقارنة مع بقية اإلناث في البالد
: 1/12، الصادرة ليوم األربعاء "خدمات الطب النفسي"ية رابطة الطب النفسي األمريكية نشرتها دور

ارتفعت مخاطر اللجوء إلى االنتحار عند المجندات األمريكيات الشابات، ممن تراوحت أعمارهن ما بين 
ما أشارت ك . عاماً، وبمقدار يعدل ثالث مرات تقريباً عما تم رصده عند النساء من بقية السكان18-34

- 35الدراسة إلى أن تلك المعدالت كانت أقل بين المجندات األكبر سناً، ممن تراوحت أعمارهن ما بين 
  ). عاما65ً-45(  عاماً، كما تراجعت إلى مستويات أقل بكثير عند الفئات العمرية األكبر 44

أجرى " ة والعلومجامعة أوريغون للصح"و" جامعة والية بورتالند"وكان فريق بحث ضم مختصين من 
 من حاالت 5,948دراسة هدفت إلى تتبع حاالت االنتحار في ستة عشرة والية أمريكية؛ حيث شملت 

  .2007- 2004االنتحار بين اإلناث، والتي سجلت خالل الفترة الواقعة ما بين عامي 
  2/12/2010قدس برس، 

  
   بالثوابتمتمسكون: هنية .57

  يوسف رزقة. د
وما قاله إسماعيل هنية رئيس الـوزراء ال يخـرج          ) . ال استفتاء في العقائد   (و, )بتال استفتاء على الثوا   (

وقد تنبهت القـدس العربـي فـي عـددها          ) . الثوابت الوطنية (وال عن مرجعية    , )الفتوى(عن مرجعية   
, في الخبر الذي وزعته وكـاالت األنبـاء       ) باالجتزاء المخل ( إلى ما يمكن تسميته      2/12/2010الخميس  
  . ادة معروفة في تناول الوكاالت ألخبار حماس وحكومتها ألسباب معروفةوهي ع

وإنما , جزءاً من المحاور الثمانية التي تحدث حولها هنية لإلعالم األجنبي         ) االستفتاء(لم يكن الحديث عن     
وموقـف  ) حل الدولتين (جاء في ثنايا إجابته على سؤال افتراضي مجادل ألحد الصحفيين األجانب حول             

وأنـه كـالم    , وهنا أكد رئيس الوزراء أن حل الدولتين وهـم        . اس إذا ما نجحت مفاوضات التسوية       حم
وقال إن برنامج الحكومة السياسي هو برنامج وثيقـة الوفـاق           . وال وجود له على أرض الواقع       , نظري

,  تـسوية  وفيها حديث عن االستفتاء حال التوصـل إلـى اتفـاق          , الوطني التي وقعتها الفصائل مجتمعة    
  . واالستفتاء يجب أن يشارك فيه الفلسطينيون جميعاً في الداخل وفي الخارج

إن إجابة السيد إسماعيل هنية ال يجدر أخذها منفصلة عما قاله في محور المفاوضات حيث جاء فيه مـا                   
 وعباس يعاني مـن اليـأس  , والسلطة أكذوبة باعتراف عباس نفسه, إسرائيل دمرت أوسلو وألغتها  (نصه  

تريـد األرض   ) إسـرائيل (و, باالنسحاب والسالم ) إسرائيل(واألنظمة العربية فشلت في إقناع      , واإلحباط
وأميركـا والغـرب    , )إسرائيل(وأميركا ال تملك إرادة الضغط على       . واألمن والسالم وهذا غير ممكن      
ة حق الشعب المحتل    والمقاوم, وقلنا لعباس ال مفاوضات بدون مقاومة     , تديرون أزمة وال تبحث عن الحل     

  ). ونحن لن نستسلم ولن نرفع الراية البيضاء, تريد أن نستسلم) إسرائيل(و, بالقانون الدولي
في هذا السياق جاء حديث هنية عن االستفتاء في إطار قناعته أن المفاوضات فشلت وال مجال لالتفـاق                  

شعب الفلسطيني يرفض التنازل    وفي إطار قناعة راسخة أن ال     , فيها على شيء يرضي الشعب الفلسطيني     
وأنه ثمة غالبية كاسحة في الشعب الفلسطيني في الداخل         , عن ثوابته وحقه في العودة إلى دياره وممتلكاته       

فهو , وليس في كالم هنية مفاجأة ألحد     . والخارج ترفض مشروع عباس وفريقه وتتمسك بثوابت القضية         
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وقاله خالد مشعل رئـيس المكتـب الـسياسي         , ن رحمه اهللا  يكرر موقفاً دبلوماسياً قاله الشيخ أحمد ياسي      
  . لحماس

وال ثقة لألخ إسماعيل هنية في أداء سلطة رام اهللا كما ذهبت القدس العربي وانعدام الثقة بينهما ينبع من                   
ومـن المؤكـد أن     , رفضه ألسلوب وخيار التفاوض وقمع المقاومة والتنازالت عن الحقوق الفلسطينية           

 الموقف بين مشروع حماس ومشروع عباس ستبقى قائمة وفارقة مهما كانت لغة الخطـاب               التباينات في 
  . السياسي مرنة أو مراعية للمقام وواقع الحال

ألننا نعلم أن أميركا لن     , الحديث عن االستفتاء كان عابراً وال يحمل أي رسالة للحوار مع أميركا وغيرها            
لذا ال يجدر بنا تضخيم األمور وتحميلهـا        , ومة والتحرير تحاور حماس طالما تمسكت حماس بخيار المقا      

تصريحات هنية تؤكد أنه ال تغييـر فـي         : (ويبدو أن موشيه يعالون كان دقيقاً حين قال       , فوق ما تحتمل  
  ). مواقف حماس

والمقاومة آليتهـا   , وال تساوم على حقوق شعبها    , وبرامجها, وهذا كالم صحيح فحماس ثابتة على مواقفها      
وليس في كالم هنيـة     , والمستقبل كله للمقاومة وللشعب   , وال مستقبل لمشروع أوسلو   , زاع الحقوق في انت 

وجوهر لقائه كان لمواجهة التصعيد العـسكري       , مفاجآت ال في المضمون وال في الزمان وال في المكان         
يل المسؤولية  وتحم, وحماية المواطنين من االغتياالت   , والتضليل اإلعالمي اإلسرائيلي للغرب   , ضد غزة 

  .ولم يكن موضوع المفاوضات غرضاً للقاء, للمجتمع الدولي
 2/12/2010، موقع فلسطين أون الين

  
  !أوسلو ما زال حياً  .58

  معتصم حمادة 
  . حدثان لم تعرهما الصحافة االهتمام الكافي

مـدارس   األول حين منعت سلطات االحتالل الدكتور سالم فياض رئيس الحكومة من افتتاح عدد من ال               -
حـسب تـصنيفات    » ب«بنتها السلطة الفلسطينية في عدد من بلدات شمال غرب القدس التابعة للمنطقة             

  . اتفاق أوسلو
 الثاني حين قامت هذه السلطة بتجريف طريق شقته حديثاً حكومة فياض في إطار مـشروعها لتنميـة                  -

  . منطقة األغوار
•••  

ئيل بموت اتفاق أوسلو شيء، وااللتزام باالتفاق شيء        في الحدث األول رسالة أن تصريحات زعماء إسرا       
بل (فاالتفاق ما زال قائماً، وعلى الجانب الفلسطيني االلتزام بنصوصه، وبناء عليه تظل صالحيات              . آخر

في إقامة المؤسسات الخدمية وإدارة الشؤون الحياتيـة للفلـسطينيين فـي            ) وواجبات السلطة الفلسطينية  
، في إعفاء االحتالل    "ب"ة أخرى، تنحصر مهمات السلطة الفلسطينية في المنطقة         ، أي بعبار  "ب"المنطقة  

من أعباء الشأن اليومي للفلسطينيين، دون أن تتجاوز ذلك نحو ممارسة أي شكل مـن أشـكال الـسيادة                   
 اإلدارية على هذه المنطقة، حتى ولو كانت زيارة لرئيس الوزارة الفتتاح مدرسة أو اثنتين، بنيتا بـأموال                

  . الجهات المانحة
في الحدث الثاني رسالة شديدة الوضوح أن سلطات االحتالل تلجأ من جانب واحد، وفي مخالفـة فجـة                  
التفاق أوسلو، إلى رسم حدود التسوية الدائمة، حتى قبل الدخول إلى قاعة المفاوضات، وفي المقابل رسم                

من مساحة  % 30(وألن األغوار   . ة الدائمة حدود الحركة الفلسطينية بناء على المخطط اإلسرائيلي للتسوي       
، وحسب المخطط اإلسرائيلي، الذي كشف عنه نتنياهو، ستضم إلى إسرائيل، فانه يحظـر علـى                )الضفة

الفلسطينية التي رسمتها حكومة نتنياهو فـي تـصورها         " الدولة"الفلسطينيين أن يمدوا يدهم خارج حدود       
  . للتسوية الدائمة
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 في طياتهما خالصات سياسية ال يمكن تجاهلها فـي سـياق متابعتنـا للعمليـة                هاتان الرسالتان تحمالن  
  . التفاوضية وما يمكن أن تسفر عنه من نتائج

إن إسرائيل ال تخفي رضاها، بل حماستها، لمشروع فياض التنموي في منـاطق الـضفة، وهـي ال                  • 
 مليـار   1,7زنتها السنوية من    تعارض أن تزيد الجهات المانحة من حجم تمويلها للسلطة بحيث تقفز موا           

 مليارات دوالر، ما دامت هذه المشاريع ال تتجاوز حدود الصالحيات السياسية للـسلطة              3,1دوالر إلى   
الـسالم  "الفلسطينية، وتصب في الوقت نفسه في بناء البنية التحتية لمشروع نتنياهو للتـسوية المـسمى                

حياة اليومية للفلسطينيين وسد حاجاتهم، وبما يعـزز        أي توفير كل ما من شأنه رفع سوية ال        ". االقتصادي
  . خلودهم إلى الهدوء واالستقرار، واالبتعاد عن العنف والصدام مع سلطات االحتالل

، )إلى جانب دورهـا األمنـي     (إن إسرائيل وهي تشجع السلطة الفلسطينية على تعزيز دورها التنموي           • 
دوداً جغرافية ستقود بالنتيجة إلى رسم حـدود الدولـة          فإنها في الوقت نفسه رسمت للمشروع التنموي ح       

المؤقتة كأمر واقع ويمكن تلمس حدود الدولة المؤقتة عبر انتشار المشاريع، وعبر اسـتطالع المـساحة                
  . المسموح للسلطة ومؤسساتها وإداراتها بالتحرك فيها

تنكار، على منع فيـاض مـن       في الوقت الذي تكتفي فيه السلطة الفلسطينية باالحتجاج والشجب واالس         • 
افتتاح المدارس وعلى جرف الطريق الجديد في األغوار، تدير سلطات االحـتالل أذنـاً صـماء لهـذه                  

  .االحتجاجات، في ظل غياب كامل ألي رد فعل للجانب األميركي وللجنة الرباعية
•••  

الفلـسطينية المـستقلة    كل هذا يشير، دون أدنى شك، إلى أن مشروع فياض بناء البنية التحتية للدولـة                
وأن سقف مشروع فياض، عملياً، سوف يهبط، ليبقى عنـد          . يصطدم بمخططات االحتالل للتسوية الدائمة    

من هذا مثال رفض السلطات االحتالل      . الحدود السياسية والجغرافية التي يرسمها له االحتالل في الضفة        
. في المناطق الجرداء من األغوار    ) تحتية للدولة في إطار البنية ال   (السماح ببناء مطار للسلطة الفلسطينية      

قد خفت،  ) مشروع البنية التحتية للدولة المستقلة    (ويالحظ، في السياق، أن وتيرة حماسة فياض لمشروعه         
األولى إجراءات سلطات االحتالل وتعطيلها لعناصـر جوهريـة فـي هـذا             : بعد أن اصطدمت بعقبتين   

فاوضية واصطدامها بالتعنت اإلسرائيلي، خاصة أن فياض راهن على         والثانية تعطل العملية الت   . المشروع
  . الرئيس باراك أوباما" وعد"وصول المفاوضات إلى التسوية خالل عام، مستنداً في ذلك إلى 

الالفت للنظر، أيضاً، أن فياض، وهو يتراجع، تكتيكياً، عن مشروعه إلقامة الدولة الفلسطينية لم يطـرح                
ممكن، األمر الذي يبقي مشهد الدولة الفلسطينية هذا مشهداً ضبابياً إذا ما بقي الوضـع               حتى اآلن البديل ال   
  .على ما هو عليه

  3/12/2010، النهار، بيروت
  

  ! الليلة من البارحةأبعدما : "إسرائيل" .59
  أسعد عبد الرحمن

فـي أوروبـا    في أخبار هذا األسبوع أن وزارة الخارجية اإلسرائيلية أعدت حملة عالقات عامة واسعة              
لتحسين سمعة إسرائيل، وأنها أعلمت عدداً من سفاراتها بمضاعفة ميزانية العالقات العامة، وأصـدرت              
تعليماتها لكل سفارة بإعداد الئحة سريعة تضم ألف شخص على األقل في كل عاصمة من أبناء الجاليات                 

 السياسة، تتـصل بهـم البعثـات        اليهودية والمسيحيين الموالين إلسرائيل والصحافيين والباحثين ورجال      
الدبلوماسية اإلسرائيلية إلبالغهم بآخر التطورات السياسية، وللتعويل على مساعدتهم الطوعية للدفاع عن            

كما تعتزم الوزارة، وألول مرة، استعمال شركات العالقـات العامـة وعناصـر مجموعـات               . إسرائيل
ل السنوات األخيرة، وبالذات إثر الهجوم علـى        الضغط، لمواجهة التدهور المتسارع لصورة إسرائيل خال      
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، والهجوم على أسطول الحرية التركي وهو في طريقه إلى القطاع في مـايو              2008قطاع غزة في نهاية     
  .اإلسرائيلي" االستيطان"الماضي، وتداعيات استمرار 

، جـرى   "البارحـة  "ففـي "! ما أشبه الليلة بالبارحـة    "الحال اإلسرائيلي اليوم هو على النقيض من مقولة         
 وحتى وقت قريب، على أنها دولـة        1948في معظم الغرب، منذ احتالل فلسطين عام        " إسرائيل"تصوير  

القمـع  "في غابـة    " الديمقراطية الوحيدة "في المنطقة، و  " واحة للتنوير "، وأنها   "األمن"تبحث عن   " صغيرة"
! لحرية التعبيـر  " كاملة"طة، ومنح مساحة    العربية، والوحيدة التي تقوم على أسس تداول السل       " والبربرية

االحتالليـة  ) اآلبارتايـد (أما اليوم فقد تغير المشهد كلياً وطفت على السطح سياسة الفـصل العنـصري              
واإلحاللية اإلسرائيلية، وأدرك العالم زيف وبطالن االدعاءات السابقة، عبـر االسـتهداف اإلسـرائيلي              

" األمن المطلـق  "كما تبين للعالم معنى     . ر ولإلنسان الفلسطيني  الدموي والتدميري لألرض وللحجر وللشج    
الذي تريده الدولة اإلسرائيلية، والمستند إلى مقولة أن صراعها مع العرب هو صراع وجود وبقاء، وأن                

بتقديم ضمانات أمنيـة    ) الضحية(الجيد هو الميت، مع مطالبة الفلسطينيين والعرب        ) الفلسطيني(العربي  
  !ائيليللجالد اإلسر

لقد بدأ التحرك اإلسرائيلي في إطار العالقات العامة بعد فشل الضغوط اإلسرائيلية على الدول األوروبية،               
مقاطعـة  "خاصة تلك التي كانت إسرائيل تلجأ إليها سابقاً، وبعد ازدياد فعالية الحملة العالمية الداعية إلى                

هذا عدا عن سياسة إدارة الظهر      . الحظر عليها منها، وفرض العقوبات و   " سحب االستثمارات "، و "إسرائيل
من قبل سياسيين ومسؤولين في عدد متنام من الدول تجـاه مختلـف االتهامـات اإلسـرائيلية المعلّبـة                   

" التحريض السافر "ومن األمثلة األحدث على ذلك، تجاهل النرويج اتهام إسرائيل لها بتشجيعها            . والجاهزة
، وذلك بعد تمويل بلديـة      "هدفها شيطنة إسرائيل  "نرويج فعاليات تربوية    ضد الدولة الصهيونية، وتمويل ال    

مدينة نرويجية سفر طالب نرويجيين إلى مقر األمم المتحدة في نيويورك للمشاركة في عروض مسرحية               
، إضافة إلى إقامة معرض مناهض إلسرائيل لفنان        "معاناة أطفال غزة جراء االحتالل اإلسرائيلي     "تتناول  

رسل إلى دمشق وعمان وبيروت بتمويل السفارة النرويجية في هذه العواصم ويشمل رسومات             نرويجي أُ 
ألطفال فلسطينيين قتلى وإلى جانبهم جنود الجيش اإلسرائيلي يضعون على رؤوسهم خوذاً شبيهة بتلـك               

رائيلية قالـت   بل إن الخارجية اإلس   . التي استخدمها الجنود النازيون، فيما العلم اإلسرائيلي ملطخ بالدماء        
إن السلطات النرويجيـة هـي التـي تـسمح          : "في تصريح على لسان مصدر رفض اإلفصاح عن نفسه        

، وأنه منذ الحرب على غزة أصبحت النرويج دولة عظمى في تصدير مواد إعالمية              "شيطنة إسرائيل "بـ
ة عن أن سـبب مـا       هذا رغم كتابات إسرائيلية متزايد    "! تخدم حملة نزع الشرعية عن إسرائيل في العالم       

  .عنها إنما هو ناجم عن سياساتها االحتاللية والعنصرية" نزع الشرعية"إسرائيل على صعيد " تعانيه"
نزع "مواجهة حملة   " إسرائيل"وهكذا، فإن الهدف من إجراءات الخارجية اإلسرائيلية يتلخص في محاولة           

اإلسـرائيلي،  " معهد ريئوت "ومؤخراً، حذّر   . التي سادت سنين طويلة   " استثنائيتها"عنها وإلغاء   " الشرعية
في تقرير أحدث ضجة واسعة في إسرائيل، من ازدياد الحمالت المناهضة لسياسات إسرائيل وتعاظم ما               

إسرائيل تواجـه حملـة دوليـة       "ويقول المعهد إن    . يوجه إليها من انتقادات في مناطق مختلفة من العالم        
تهديـد  "حكومة الصهيونية بالتعامل مـع القـضية علـى أنهـا            ، مطالباً ال  "تستهدف نزع الشرعية عنها   

ويشير التقرير إلى المظاهرات المناوئة إلسرائيل في الجامعات، واالحتجاجات عند مشاركة           ". استراتيجي
الرياضيين اإلسرائيليين في منافسات بالخارج، والتحركات األوروبية لمقاطعة المنتجـات اإلسـرائيلية،            

  . إلصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين يزورون بريطانيا أو إسبانيا وغيرهماوالمساعي المتكاثرة
في توسيع مجال نضال حركات     " صاحبة الفضل "إن سياسة إسرائيل االحتاللية التوسعية والعنصرية هي        

طعة وقد نشأ عن كل ذلك تزايد ظاهرة انتقاد ومقا        . التضامن مع الفلسطينيين بعد انكشاف حقيقة إسرائيل      
فنزعـت  ) مقاطعة اقتصادية وأكاديمية وثقافية وفنية وغير ذلـك       (إسرائيل في أوروبا والواليات المتحدة      

فرئيس . منها احتكار صورة الضحية، بل إن إسرائيل نفسها اعتبرت ذلك التطور بمثابة تهديد استراتيجي             
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 مع مسؤوليها فيمـا وصـفه       وزرائها خصص جزءاً رئيسياً من زيارته األخيرة للواليات المتحدة للبحث         
إن نـزع   "وقـال   . بحملة نزع الشرعية عن إسرائيل، معتبراً إياها التهديد الثاني، بعد التهديد اإليرانـي            

". الشرعية عن إسرائيل بات ظاهرة مقلقة، ألنّه بالنسبة لكثيرين باتت إسرائيل مدانة حتى تثبت براءتهـا               
ق طرق خطير للغاية في هذه األوقات، في ضوء تزايـد           إسرائيل تقف على مفتر   : "كما قال وزير حربيته   

محاوالت نزع الشرعية باستمرار، التي أصبحت تشكل خطراً كبيراً علينا، يهدد مستقبلنا تماماً مثل خطر               
أمـا  ". مواجهة محاوالت نزع الشرعية عن إسرائيل في المحافل الدولية        "، داعياً إلى    "حماس وحزب اهللا  

عن " نزع الشرعية "فاتهم أوباما واألسرة الدولية بالمساعدة على       ) شفتاي شافيط (السابق  " الموساد"رئيس  
تواجهها تل آبيب في    " حملة عنيفة "من  ) داني أيالون (إسرائيل، فيما حذر نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي        

  ".والتإجهاض هذه المحا"، مؤكداً أن تل آبيب تعمل بكافّة وسائلها لـ"نزع الشرعية عنها"محاولة لـ
بتفعيل حملة للعالقات العامة لتحسين صورة إسرائيل نوعاً من         " الخارجية اإلسرائيلية "وختاماً، يبدو قرار    

تواجه إسرائيل حملة عالمية ترمي إلى نـزع        : "، رئيس الوكالة اليهودية   "ناتان شارانسكي "الصدى لمقولة   
  "! وينبغي الرد على كل ضربة بضربةإنها حرب حقيقية تهدد مصالحنا االستراتيجية،. الشرعية عنها

  3/12/2010، االتحاد، أبو ظبي
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