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  لن ابقى رئيسا لسلطة غير موجودة وسأحلها ما لم يعترف العالم بدولتنا الفلسطينية: عباس .1
 آثار الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة إمكانية حل السلطة الفلسطينية : محمد السعدي-رام اهللا

  .نيةاذا لم يمكن التوصل التفاق سالم مع اسرائيل ولم يعترف العالم بدولة فلسطي
وقال عباس في مقابلة تلفزيونية انه اذا لم توقف اسرائيل بناء المستوطنات واذا تداعى دعم الواليات 

  .المتحدة للمفاوضات فسيسعى النهاء الحكم الذاتي الفلسطيني المحدود في االراضي المحتلة
بول ان يبقى رئيسا وفي اشارة الستمرار اسرائيل في احتالل الضفة الغربية قال عباس انه ال يمكنه ق

  .لسلطة غير موجودة
ومع الحاح محاوره بالسؤال عما اذا كان يعني انه سيحل السلطة الفلسطينية رد قائال انه يقول ذلك 

  .لالسرائيليين ويبلغهم انهم كمحتلين يمكنهم البقاء لكنه لن يقبل ان يبقى الوضع كما هو
 الفلسطينيين حكما 1993الم مؤقتة مع اسرائيل عام وانشئت السلطة الفلسطينية بعد ان منحت اتفاقية س

  .ذاتيا محدودا في الضفة الغربية التي يريد ان يقيم فيها الفلسطينيون دولة
واعرب المسؤولون الفلسطينيون عن احباط متزايد ازاء هذا المأزق في المحادثات التي ترعاها واشنطن 

جيزة من استئنافها في سبتمبر ايلول بسبب قضية مع اسرائيل التي وصلت الى طريق مسدود بعد فترة و
  .واكد عباس مطلبا فلسطينيا بوقف البناء االستيطاني اليهودي .المستوطنات اليهودية

وقال انه اذا لم تجمد اسرائيل النشاط االستيطاني لمدة ثالثة اشهر مثلما اقترحت واشنطن فانه سيطلب 
واضاف انه اذا لم يتحقق مثل هذا  .راف بدولة فلسطينيةمن الواليات المتحدة واالمم المتحدة االعت

  .االعتراف فانه سيفكر في حل السلطة الفلسطينية
 4/12/2010، وكالة رويترز لألنباء

  
  لخسائر حريق الكرمل" تضامنه وأسفه"عباس يعرب لبيريز عن  .2

يس اإلسرائيلي شمعون أعرب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في برقية وجهها إلى الرئ: رام اهللا
تضامنه وأسفه للخسائر البشرية والمادية التي نتجت عن الحريق في غابات جبل الكرمل "بيريز، عن 

  ".بحيفا
لوضع إمكانياتها للمساهمة " الرئيس عباس عّبر لنظيره اإلسرائيلي عن استعداد السلطة الفلسطينية وعبر

  .قتلى اإلسرائيليين، مقدماً التعازي ألسر ال"في أي مساعدة مطلوبة
 3/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعومات الفلسطينية 

  
   67  عامعباس يرّحب بقرار البرازيل االعتراف بدولة فلسطينية على حدود .3

عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن تقديره العميق وتقدير الشعب الفلسطيني وقيادته للرئيس             :)وفا(
 وأضاف في   1967 على قراره أن البرازيل تعترف بدولة فلسطين على حدود ،          البرازيلي لوال دي سلفا،   

تعقيب على القرار البرازيلي، أمس، أنه يرى أن المبادئ التي تسير عليها البرازيل والتي أدت إلى مثـل                  
هذا االعتراف، دليل على أن البرازيل رائدة في فهم الواقع الفلسطيني، وأن هذا القـرار يتماشـى مـع                   

عية الدولية والقانون الدولي، خاصة أن البرازيل تعترف بأن الدولة الفلسطينية هي جزء من اقتنـاع                الشر
البرازيل بأن العملية التفاوضية إلقامة دولة فلسطين لتعيش بسالم وأمن هي أفضل طريقة إلنجاز السالم               

  . جمعاء في الشرق األوسط وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني التي هي مصلحة اإلنسانية 
  4/12/2010الخيلج، الشارقة، 

  
  

  "ما الفرق إذن بين ما تفعله سلطات االحتالل وما تفعله حماس ":ساءليت الهباش .4
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ساوى وزير األوقاف الفلسطيني، محمود الهباش، بين إسرائيل وحركة حماس، متـسائال، فـي               :رام اهللا 
ما الفرق بين ما تفعله     «:  في رام اهللا   خطبة صالة الجمعة، أمس، في مسجد التشريفات في مقر المقاطعة         

سلطات االحتالل بالنواب المقدسيين المهددين باإلبعاد، وما تفعله حماس بحق كوادر وأبناء حركة فتح في               
  .»قطاع غزة؟

عما يتعرض له الفلـسطينيون     ) أبو مازن (وبدأ الهباش في الحديث أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس          
انتهاكات سلطات االحتالل بحق مقدساتنا     «لجيش اإلسرائيلي ومستوطنيه، مستنكرا     من اعتداءات من قبل ا    

منع رفع األذان في الحرم اإلبراهيمي الشريف خالل الشهر المنـصرم           «، بما فيها    »اإلسالمية والمسيحية 
س  مرة، ومنع إخواننا المسيحيين في العام الحالي من الوصول إلى كنيسة القيامة فـي القـد                45أكثر من   

ألن يكون بعض   «ثم أعرب الهباش عن أسفه      . »المحتلة، واليوم تصدر أحكام لطرد المقدسيين من بلداتهم       
بمنع قياديين  «متهما حماس في غزة     . »يمارسون الممارسات ذاتها بحق أبناء شعبنا     ) حماس(أبناء جلدتنا   

ما الفرق إذن   «:  وتساءل .»من حركة فتح من الدخول إلى غزة لالطمئنان على أهلهما، أو الخروج منها            
  .»بين ما تفعله سلطات االحتالل وما تفعله حماس؟

  4/12/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

  وقف االستيطانعلى  "إسرائيل"حمل ل فرصة حتى نهاية العام األميركيين أعطوا ونالفلسطيني": الحياة" .5
ان الجانب الفلسطيني اعطى » ةالحيا«كشفت مصادر ديبلوماسية غربية أمس لـ :  محمد يونس–رام اهللا 

االميركيين فرصة أخرى حتى نهاية العام لمواصلة جهودهم الرامية الى حمل اسرائيل على وقف 
  . االسرائيلية المتوقفة-االستيطان ليصار الى اعادة اطالق المفاوضات الفلسطينية 

 مطلع العام الجديد لدرس ان الرئيس الفلسطيني سيتوجه الى لجنة المتابعة العربيةالمصادر واوضحت 
  .الخيارات العربية للمرحلة المقبلة

وكشف مسؤول فلسطيني رفيع ان عباس وجه لوماً شديداً لالدارة االميركية على البيان الذي اصدرته 
وزارة الخارجية االميركية ودانت فيه مقاال كتبه شاعر فلسطيني جاء فيه ان حائط البراق الغربي جزء 

وقال المسؤول ان الرئيس تساءل عن معنى اصدار الخارجية . ى وال عالقة لليهود فيهمن المسجد االقص
كما . االميركية بيانا تدين فيه المقال، من دون ان تصدر بيانا مماثال تدين فيه االستيطان وتطالب بوقفه

ملية هل يقف المقال حجر عثرة امام ع«: تساءل عباس لدى لقائه القنصل االمركي العام في القدس
  .»السالم ام االستيطان؟

  4/12/2010الحياة، لندن، 
  

  تواصل خطتها لجعل القدس مدينة يهودية خالصة "إسرائيل": عريقات .6
 دان كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات استمرار إسرائيل في التعامـل مـع               :رام اهللا 

  .لقانون الدوليالقدس الشرقية المحتلة بأنها مقاطعة إسرائيلية خالفا ل
) ديسمبر( كانون األول 6جاء ذلك ردا على قرار إسرائيل الستضافة حفل استقبال في القدس الشرقية في 

  .يسبق عيد الميالد المجيد ودعوتها لدبلوماسيين، ورؤساء كنائس وغيرهم من أفراد المجتمع
ى انها على استعداد دائم هذا هو عرض آخر من سلسلة عروض تقوم بها إسرائيل تدل عل"وقال عريقات 

في الوقت "، مضيفا انه "لتشتيت وإلهاء العالم عن سياسات الطرد التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني
الذي يرغب فيه المسيحيون باالحتفال بهذا اليوم المقدس، تقوم وزارة السياحة اإلسرائيلية بسلب عيد 

وهذا العام أيضا، واصلت إسرائيل بقطع .  االحتالليةالميالد المجيد ألغراض سياسية للترويج ألجندتها
الصلة التاريخية بين القدس وبيت لحم من خالل بناء الجدار وتوسيع المستوطنات المحيطة بمدينة بيت 

  ".هار حوما وجيلو"لحم، بما في ذلك مستوطنتي 
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لوصول إلى جميع نحن نسعى لقدس مفتوحة كعاصمة للدولتين، بحيث يتم ضمان حرية ا: "وأكد عريقات
عيد الميالد : "قائال. األماكن المقدسة، في حين تواصل إسرائيل خطتها لجعل القدس مدينة يهودية خالصة

المجيد يجب أن تكون فيه النية صادقة وأن ال يكون ملطخا بأعمال غير مشروعة من قبل االحتالل 
  ".العسكري

  12/11/2010الغد، عمان، 
  

  يساهم في إطفاء حريق جبل الكرمل" لفلسطينيالدفاع المدني واإلطفاء ا" .7
 ساهمت أجهزة الدفاع المدني واإلطفاء الفلسطينية، في عمليات إطفاء الحريق الهائل الذي اندلع              -رام اهللا 

وأوضح مدير عام الدفاع المدني العميد أحمد رزق في بيان اليوم           ،  أمس في غابات جبل الكرمل في حيفا      
في مجال مكافحة الحرائق وعمليات اإلنقاذ في مختلف الحوادث والكوارث، هو           أن مبدأ التنسيق    'الجمعة،  

أمر مقر على المستوى السياسي، كما أنه يتوافق مع األعراف الدولية ومبادئ الدفاع المدني الفلـسطيني                
  .'الذي يعتبر أن إنقاذ حياة الناس بغض النظر عن انتمائهم السياسي هو أمر واجب وملزم

أمر بوضع كافة وحدات الدفاع المدني وتجهيزاته في حالة الطوارئ مـع انـدالع حريـق                أنه  'وأضاف  
  .'الكرمل، وذلك تحسبا لحدوث حرائق في أماكن أخرى تتطلب تدخلنا السريع

  3/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  67 ام عوزارة الخارجية ترحب باعتراف البرازيل بدولة فلسطين على حدود .8
رحبت وزارة الشؤون الخارجية، بإعالن القيادة البرازيلية اليوم الجمعة، اعترافها بدولة فلسطين            : رام اهللا 

إن هذا القرار قد جاء في رسالة رسمية أرسلها الـرئيس           'وقالت الوزارة في بيان لها       .1967على حدود   
ا وزير الـشؤون الخارجيـة الـدكتور    البرازيلي لوال دي سلفا إلى نظيره الرئيس محمود عباس واستلمه     

وأضافت أن القيادة الفلسطينية ترحب بهذا القرار الشجاع الذي يعكس موقف البرازيـل              .رياض المالكي 
  .التاريخي من القضية الفلسطينية ومن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

 3/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  وسقوط قذيفتي هاون في النقب.. ةقطاع غزفي  قوات إسرائيلية المقاومة تقصف .9
، الذراع العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي، أن مقاتليها استهدفوا آليات "سرايا القدس"قالت : غزة

الواقعة شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة بعدد من القذائف، الخميس " مقبرة الشهداء"االحتالل شرق 
يا في بيان لها أنها عاودت استهداف تلك اآلليات عدة مرات، مضيفة أن هذا القصف وأكد السرا ).2/12(

 .يأتي في إطار المقاومة والجهاد والرد على اغتيال قوات االحتالل الثنين من مقاتليها
، إن مقاتليها من وحدة المدفعية أطلقوا عدة قذائف هاون تجاه تجمع آلليات قوات "سرايا القدس"وقالت 
ل في محيط األبراج العسكرية لموقع كسوفيم العسكري، شمال شرق خان يونس جنوب قطاع االحتال
  .غزة

قالت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في نفس السياق 
اون من أن إحدى مجموعاتها، استهدفت صباح اليوم الجمعة، تجمعا آلليات االحتالل بثالث قذائف ه

  .، قرب منطقة أبو العجين شمال شرق خان يونس" ملم80"عيار
، 1948على النقب الغربي، داخل األراضي المحتلة عام " هاون"، قذيفتا )3/12(إلى ذلك سقطت الجمعة 

وقالت اإلذاعة العربية، إن القذيفتين اللتين أطلقتا من قطاع غزة في . دون أن يبلغ عن وقوع إصابات
وأضافت . ، بالنقب الغربي"اشكول"ة من مساء الجمعة، سقطتا في محيط المجلس اإلقليمي ساعة متأخر

  .أن االنفجار القذيفتين لم يسفر عن وقوع إصابات في األرواح، أو أضرار
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  4/12/2010-3قدس برس، 
  

  67فتح ترحب باالعتراف البرازيلي بالدولة الفلسطينية في حدود العام  .10
لعالقات الخارجية لحركة فتح في بيان لها صدر، اليوم الجمعة، باإلعالن  رحبت مفوضية ا:رام اهللا

إن هذا الموقف "وقالت المفوضية في بيانها  .67البرازيلي باالعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود العام 
ا البرازيلي يؤكد متانة العالقات بين الشعبين والقيادتين ويعبر عن حرص البرازيل على تأكيد اهتمامه

    .وتضامنها مع القضية العادلة للشعب الفلسطيني
  4/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  ينتقد قبول هنية بأي حل سياسي مبني على نتائج استفتاء شعبي" حزب التحرير" .11

انتقد حزب التحرير حركة حماس، في أعقاب تصريحات إسماعيل هنية رئيس  : أشرف الهور-غزة 
لحكومة في غزة التي أعلن خاللها قبول حماس بنتائج أي استفتاء على حل سياسي مع إسرائيل، وقال ا

 بأن الحركة توافق على "ويكيليكس" تلك التصريحات تؤكد ما ذكر حول تسريبات موقع إنالحزب 
  .االعتراف بإسرائيل

عقب فيه على ما نشر على موقع  نسخة منه انتقد فيه حماس و"القدس العربي "وقال الحزب في بيان تلقت
إننا نقرع ناقوس الخطر ونحن نرى تسارعاً في الفترة األخيرة من " وعلى تصريحات هنية "يكيليكسو"

 التي سارت تدريجياً - وسلطتها من بعدها -حركة حماس في السير باتجاه ما سارت فيه حركة فتح 
 إلى النهر، إلى التفاوض مع المحتل وبخطى ثابتة من الكفاح المسلح وشعار التحرير من البحر

  ."واالعتراف به والتنازل له عن معظم فلسطين، ومن ثم القيام على حراسة أمنه
بالرغم من أن هنية تعرض في لقائه مع الصحافيين لما تضمنته وثائق ويكيليكس إال أنه لم "وتابع الحزب 

ود، بل إن كالمه حول قبول حكومته بدولة ينف ما ورد فيها عن استعداد قيادة حماس لالعتراف بكيان يه
 وبقبول حماس نتيجة أي استفتاء عام حول أي اتفاق مع إسرائيل حتى إن جاءت 67فلسطينية على حدود 

وطالب الحزب أبناء حماس  ."مخالفة لقناعاتها األيديولوجية ومبادئها، يؤكد صحة ما ورد في التسريبات
نفسهم كالذين من قبلهم حراساً ألمن يهود في دولة هزيلة على حدود قبل أن يجدوا أ"بان يتداركوا أمرهم 

  ." أو بعض بعضها67
  4/12/2010القدس العربي، لندن، 

  
   تواجه كارثة غير مسبوقة بفعل الحريق"إسرائيل": نتنياهو .12

في ) أمس(اعلن  رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن  4/12/2010، روسيا اليومذكرت 
م اجتماع المجلس الوزراي المصغر، إن إسرائيل تواجه كارثة غير مسبوقة بفعل الحريق الهائل الذي ختا

  .اندلع قرب مدينة حيفا
وقال نتانياهو ان مجلس الوزراء االسرائيلي سيناقش يوم االحد المقبل اطالق مشروع وطني لمعالجة 

تتم ايضا مناقشة مسألة شراء طائرات كبيرة الضائقة التي يعانيها منكوبو الحريق ولسد احتياجاتهم، وس
  .خاصة باخماد الحرائق

وقام نتانياهو بجولة تفقدية في مدينة حيفا لالطالع على اضرار الحريق الهائل، وزار المصابين في 
  .مستشفى رمبام بحيفا

نياهو نت، أن دوجالس هاميلتون -القدس  عن مراسلها من، 4/12/2010، وكالة رويترز لألنباءوأضافت 
لم يحسب قط حساب "وتابع قائال  ."لم تعد اسرائيل نفسها مطلقا وبأي شكل لمثل هذه الضرورة"قال 
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ال نملك أي وسائل .. وهذا ليس ممكنا اال بالطائرات. علينا وقف الحريق"وقال للصحفيين  ."موقف كهذا
  ."نحتاج الى احضار المزيد من الطائرات.. أخرى 

سنعلن االسبوع المقبل خطة لشراء طائرات " يوم الجمعة -به الدمار بصدمة  الذي أصا-وقال نتنياهو 
  ."وسنعرضها على مجلس الوزراء القرارها وتنفيذها) لمكافحة الحرائق(
  

  في جبل الكرمل تفشل في احتواء الحرائق "إسرائيل" .13
 المتواصلة في  فشلت فرق إنقاذ تابعة لسبع عشرة دولة في السيطرة على الحرائق:الجزيرة - وكاالت

وكانت الحرائق هناك قد امتدت إلى محاور عدة ووصلت إلى مناطق قريبة . جبل الكرمل في منطقة حيفا
  . من األحياء الجنوبية الغربية لمدينة حيفا وفي محيط عدد من التجمعات السكنية والقرى
ي في عملية إخماد وقد بدأت طائرات إطفاء من دول أوروبية في مساعدة الدفاع المدني اإلسرائيل

  . الحرائق التي فشلت هذه األجهزة في السيطرة عليها حتى اآلن
 جثة قضت في هذه الحرائق المستمرة منذ مساء 41وأعلنت السلطات اإلسرائيلية أنها تعرفت على 

  .الخميس، معظمهم سجانون أتت النيران على الحافلة التي كانت تقلهم
 الحرائق التهمت عشرة آالف دونم من الغابات وأنه تم إجالء وأكد مراسل الجزيرة إلياس كرام أن

عشرين ألفا من سكان مدينة حيفا وتحديدا من المناطق التي تهددها النيران، مشيرا إلى استعدادات إلخالء 
  .مستشفى الكرمل كبرى مستشفيات حيفا بعد إخالء سجون من نزالئها

  فشل الجهود 
فاء عاجزون عن السيطرة على النيران بسبب الرياح الشرقية وأوضح المراسل أيضا أن رجال اإلط

  . العاتية وطبيعة المنطقة الجغرافية، فضال عن نقص الكوادر البشرية
من جهة أخرى، بدأت المساعدات منذ اليوم الجمعة بالتدفق على تل أبيب من العديد من الدول العربية 

وبريطانيا وروسيا والواليات المتحدة وإسبانيا، واألجنبية بينها مصر واألردن وبلغاريا واليونان 
  . وأذربيجان، ورومانيا

ووصلت حتى اآلن سبع طائرات ومروحيتان إلى تل أبيب من أجل المساعدة في إخماد الحرائق، وكشف 
  . وزير الخارجية أن عشرين طائرة ومروحية منتظر وصولها من بعض الدول

تصال هاتفي مع نظيره الفرنسي آالن جوبيه على صفقة لشراء كما اتفق وزير الدفاع إيهود باراك في ا
وذكر راديو صوت إسرائيل اليوم أنه من المقرر أن تقوم . المواد الالزمة لعمليات إطفاء الحرائق

رئيس الحكومة  وقال نتنياهو في زيارة .  طائرات سالح الجو بنقل هذه المواد في وقت الحق اليوم
مشيرا إلى أنه يقوم بحشد كل قوى الدولة "  على نطاق لم نشهده قط من قبلإنها كارثة"لموقع الحريق 

للتصدي لهذه الكارثة وإنقاذ المصابين وإخماد النيران، قبل أن يدعو لجلسة طارئة لمجلس الوزراء 
  . األمني لتحديد الخطوات الواجب اتخاذها

لنيران قد اندلعت في مقلب قمامة وعن أسباب هذه الحرائق، رجحت وسائل إعالم إسرائيلية أن تكون ا
مع العلم أن إسرائيل تتعرض الرتفاع درجات الحرارة عن معدالتها . غير قانوني في تالل الكرمل

تشرين الثاني هو األكثر جفافا منذ ستين عاما، مما يعني سهولة /وكان نوفمبر. الموسمية منذ شهور
        .انتشار النيران في المناطق الريفية شديدة الجفاف

  4/12/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة 
  
  

   حرائق جديدة والشرطة تشك بأنها مفتعلة":إسرائيل" .14
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فيما تكافح فرق اطفاء من انحاء العالم الحريق الكبير الذي اندلع في جبل :  اسعد تلحمي-الناصرة 
متفرقة وبعيدة الكرمل قرب مدينة حيفا شمال اسرائيل، اندلعت حرائق جديدة بعد ظهر امس في مناطق 

  .عن جبل الكرمل، ما دفع الشرطة االسرائيلية الى الشك بأنها مفتعلة
وُأعلن في اسرائيل ان سلسلة من الحرائق الجديدة اندلعت في شفا عمرو والناصرة ودالية الكرمل وخليج 

ية، ما دفع ومواقع اخرى في المنطقة الشمالية ذات الغالبية العرب» بات شلومو«وترشيحا و» نيشر«حيفا و
الشرطة الى الشك في ان هذه الحرائق ُأشعلت بفعل فاعل، خصوصاً انها تبعد عن جبل الكرمل حيث 

كما اعلنت الشرطة انها اعتقلت شخصين من دالية الكرمل قالت انها تشتبه في . يتركز الحريق الكبير
عصابة من ثالثة «مات بأن محاولتهما اشعال حريق شرق القرية، علما انها كانت اعلنت ان لديها معلو

  .»على خلفية قومية«تجول بلدان مختلفة في منطقة حيفا والشمال وتشعل النيران » شبان عرب
  4/12/2010، الحياة، لندن

  
  نتنياهو يهاتف أردوغان ويشكره على المساعدة  .15

 رئيس الوزراء للمرة األولى منذ توليه رئاسة الحكومة، أجرى بنيامين نتنياهو اليوم محادثة هاتفية مع
التركي، رجب طيب أردوغان، للتعبير عن شكره للحكومة التركية على المساعدة في اخماد الحريق 

  .الهائل في الكرمل
 اسرائيلياً في الحريق، 41وذكرت وسائل اعالم اسرائيلية أن أردوغان نقل تعازيه لنتنياهو لمصرع 

  .سرائيلوابدى استعداد حكومته تقديم المزيد من المساعدة إل
نحن نقدر مساعدتكم وأنا واثق من ان هذه الحادثة قد تكون ثغرة لتحسين : "وقال نتنياهو في المحادثة

  ".العالقات بين الدولتين
  .وأجرى نتنياهو اليوم جولة في منطقة الحرائق وزار المصابين في المستشفيات في حيفا

فيديف ورئيس الوزراء فالديمير بوتين، وشكر نتنياهو في حديثه مع الصحافيين الرئيس الروسي ميد
  .والشعب الروسي على اإلستجابة السريعة لطلب المساعدة

وأضاف ان اسرائيل تواجه حاليا كارثة على نطاق لم يسبق له مثيل وان الهدف االول االن هو احتواء 
ة الضائقة وقال ان مجلس الوزراء سيناقش بعد غد االحد اطالق مشروع وطني لمعالج.الحريق الهائل

التي يعانيها منكوبو الحريق ولسد احتياجاتهم واكد رئيس الورزاء انه سيتم ايضا مناقشة مسالة ابتياع 
وجاءت اقوال رئيس الوزراء خالل جلسة المجلس الوزاري . طائرات كبيرة خاصة باخماد الحرائق 

  .المصغر 
  4/12/2010، 48موقع عرب

  
   "إسرائيل "نزع الشرعية عنلمات المنهجية  مركز الهجبريطانيا: تقرير اسرائيلي .16

اليهودية الصادرة في لندن، أن تقريراً جديداً " جويش كرونيكل"ذكرت صحيفة : لندن ـ هيام حسان
سيصدره معهد مؤثر للدراسات االستراتيجية في الكيان يقول إن بريطانيا تحولت إلى مركز للهجمات 

وقالت الصحيفة إن التقرير يشير إلى أن تلك . جود في الو" إسرائيل"المنهجية ضد ما يسمى حق 
" وّحدت شبكات المقاومة في الشرق األوسط مع حلفاء من التيار اليساري الليبرالي في أوروبا"الهجمات 

من إيران وحزب اهللا " إسرائيل"، الذي يرصد التهديدات ضد "تل أبيب"وأضافت أن معهد ريوت في . 
من جانب " إسرائيل"ره أن لندن أصبحت مركزاً للنشاطات المعادية ل، سيذكر في تقري"حماس"وحركة 

يدعو "وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير " . إسرائيل"ناشطين يعملون على تقويض النموذج السياسي ل 
وإقناع الرأي الليبرالي بأن جزءاً كبيراً " إسرائيل"اليهود البريطانيين إلى إنشاء حركة لمواجهة خصوم 
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، )التحالف األحمر واألخضر(في المملكة المتحدة، والتي تسمي نفسها " إسرائيل"ة المعادية لمن الحمل
  . يقودها إسالميون ويساريون 

  4/12/2010، القدس العربي، لندن
  

   تعمل إلحباط أي خطة لتقسيم القدس ضمن أي تسوية محتملة"إسرائيل"": بتسيلم" .17
الحكومة اإلسرائيلية وبلدية القدس " بتسيلم اإلسرائيلية أن أكدت منظمة:  عبدالرؤوف أرناؤوط- رام اهللا

الغربية تدعمان الجهود الرامية لالستيطان في قلب األحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، إلى جانب 
حماية عمليات السيطرة على الممتلكات والبيوت الفلسطينية، والمساعدة في تمويل وتطوير مشاريع البناء 

أن الجيوب االستيطانية في القدس الشرقية تحيط بحوض المدينة " بتسيلم"وذكرت ".  الجيوبوالتطوير في
القديمة من ناحية الجنوب والشرق والشمال، وهي تسيطر على الطرق الرئيسية الموصلة إلى البلدة 

لبلدة إلى جانب ذلك، فقد أقيمت جيوب استيطانية في الحي اإلسالمي وفي الحي المسيحي في ا. القديمة
يبدو واضحا أن الهدف من هذا هو إحباط تقسيم المدينة : "وأضافت. القديمة بهدف تطويق منطقة الحرم

  ".في أي تسوية سياسية محتملة
إن الدعم الرسمي للمستوطنين يجسد التمييز الرسمي والمنهجي من قبل إسرائيل ضد : "وقالت المنظمة

ياء الفلسطينية في القدس الشرقية ومنع تزويد السكان السكان في القدس الشرقية، حيث يتم خنق األح
  ". بالخدمات األساسية

  4/12/2010، الوطن اون الين، السعودية
  

  يتغلغل في أوساط اإلسرائيليين" التطرف الديني .18
يتجه المجتمع اإلسرائيلي نحو مزيد من التطرف والتشدد الديني، لمنع تسجيل :  عبد اهللا التركماني-تقرير
 من الهزائم في سجل جيش االحتالل اإلسرائيلي، وللحيلولة دون أسر المزيد من جنوده، وفق ما المزيد

  . تروج له الجماعات الدينية المتشددة الستدراج جيل الشباب إلى التدين
وترى هذه الجماعات أن الحكومات اإلسرائيلية المتالحقة، والتي ال يغلب عليها الطابع التطرفي المتشدد، 

، ما )"إسرائيل(الكبرى، وستقدم تنازالت كبيرة لألطراف التي تدير صراعاً مع ) إسرائيل( حلم ستضيع"
يؤكد استحالة التوصل إلى تسوية في ظل وجود حكومة يمينية متطرفة، وفق ما تحدث به باحثون في 

  ". فلسطين"الشأن اإلسرائيلي لـ
  ستار العلمانية والديمقراطية 

ات والتاريخ اإلسرائيلي توفيق أبو شومر ، أن الحركات الصهيونية ومنذ ويوضح المتخصص في الدراس
، مشيراً إلى أنهم كانوا "ولكن لم يكن ظاهراً في العلن"نشأتها كان يغلب عليها التشدد والتطرف الديني، 

  . يختبئون تحت ستار العلمانية والديمقراطية أمام العالم للوصول إلى أهدافهم
شأن اإلسرائيلي الداخلي، أن جيش االحتالل يتجه نحو التدين والتطرف بشكل وأكد وفق متابعته لل

، إال أن هذه %1ملحوظ، مبّيناً أنه ومنذ وقت قريب كانت نسبة المتدينين في جيش االحتالل ال تتجاوز 
بسبب النشاط الديني التطرفي، والهزائم التي لحقت بجيش االحتالل في % 30النسبة سرعان ما أصبحت 

  .  لبنان، وأسر جنود إسرائيليين من قبل المقاومة الفلسطينية واللبنانيةحرب
ومن أحد مظاهر التوجه إلى التدين في جيش االحتالل، تحول كتائب المتزمتين التي كانت تمارس 
الجرائم والبشاعة ضد الشعب الفلسطيني في حرب غزة، إلى لواء مستقل في الجيش، وانتقال ضباطه 

  .  وفق قول أبو شومر-مة في هذا الجيشإلى مراكز متقد
ونوه أن ازدياد نسبة التطرف في المجتمع اإلسرائيلي سيؤدي إلى المزيد من الحروب في المنطقة، 

  . واستحالة التوصل إلى تسوية مع كافة األطراف التي بينها خالف مع دولة االحتالل
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من  % 33ي المجتمع اإلسرائيلي، أن نحو وقد أظهرت آخر الدراسات المتعلقة بازدياد التطرف الديني ف
اإلسرائيليين يؤيدون وضع فلسطينيي الداخل جميعاً في معتقالت في حال نشوب حرب بين دولة 

  . من اإلسرائيليين ال يفضلون مجاورة العرب% 70االحتالل ودولة مجاورة، كما بّينت أن 
الجماعات المتدينة : "يجيب أبو شومر.. ولكن كيف تقنع الجماعات المتدينة الشباب بالتدين والتشدد؟

تطرح فكرة أن التدين هو أرخص وأسهل الطرق لكسب المادة، دون جهد أو عمل، ومن يندمج معهم 
يعفى عن العمل ويتم صرف راتب شهري له في إطار اإلغراء المالي، كما تروج إلى أن مستقبل 

 االحتالل يجب أن يتجه نحو التدين لمنع في خطر دائم بسبب األحزاب اليسارية، وأن جيش) إسرائيل(
  ". هزيمته وأسر المزيد من جنوده

من المجتمع اإلسرائيلي هم من المتدينين المتزمتين % 8وتشير الدراسات واإلحصاءات األخيرة أن 
  . فقط% 1الذين ال يرون في العالم سوى اليهود، بعد أن كانت هذه النسبة ال تتجاوز " الحريديون"

الحريدية "، مؤكداً أن أتباع تلك الفئة في اتجاه نحو %35-30 المجتمع اإلسرائيلي ما بين نسبتهم في
  .  بحسب أبو شومر-"األصولية

  التاريخي ) إسرائيل(حلم 
إبراهيم جابر المتخصص في الشئون اإلسرائيلية في الداخل المحتل، أسباب زيادة . من ناحيته، ارجع د

فاع صوت المتدينين وظهورهم بشكل مدافع عن الحقوق اإلسرائيلية، التطرف الديني اليميني إلى ارت
التاريخي وتحقيق ما ) إسرائيل(واعتقاد المجتمع اإلسرائيلي بأن األحزاب اليسارية تخلت عن حلم 

  . وعدتهم به التوراة
 على تولي هناك قناعة إسرائيلية تزداد يوماً بعد يوم لدى اإلسرائيليين أن المتدينين هم األجدر: "وقال

  ". والحفاظ على وجود هذا الكيان) إسرائيل(إدارة 
جابر أن نسبة المتدينين في جيش االحتالل في ازدياد مستمر، موضحاً أن الثكنات العسكرية في . وأكد د

فضالً عن ممارسة ) غطاء الرأس البيضاوي(قواعد االحتالل أصبحت معبأة بالمالبس الدينية والكيباه 
 باستمرار وانتظام، وعلل جابر ازدياد انخراط الجنود في الخدمة العسكرية وباألخص من الطقوس الدينية

هم من أبناء المستوطنين، بسبب هروب الجيش اإلسرائيلي من غزة، األمر الذي يجعلهم يعتقدون أنه 
  . يتوجب عليهم الدفاع عن أنفسهم

ات عسكرية خاصة، يدعمها حاخامات وأوضح أن المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة لديهم تنظيم
يمينيون، ومن المتوقع أن يصبح لديهم قرار سياسي خاص، مبّيناً أنه خالل السنوات القليلة الماضية 

، مشيراً في الوقت ذاته %30إلى نحو % 18ازدادت نسبة التطرف الديني في المجتمع اإلسرائيلي من 
 لما له من تداعيات خطيرة على مستقبل القضية إلى أن هذا االرتفاع الهائل يعد مؤشراً خطيراً

  . الفلسطينية
ونوه المتخصص في الشئون اإلسرائيلية إلى أن الحاخامات يملكون مدارس ومعاهد وجامعات دينية 
خاصة، ويدرسون فيها مناهج خاصة مستقلة عن المناهج اإلسرائيلية، ويناقشون فيها الفتاوى التي يخرج 

في خطر دائم وأن اليسار ) إسرائيل(ب بشكل يومي يومياً، متذرعين بذلك أن بها الحاخامات ضد العر
ومن خالل هذه الدعاية يمكنهم ترويج أفكارهم لجيل : "، وأضاف)إسرائيل(يريد أن يتراجع عن حلم دولة 

  ". الشباب
يلية جابر أيضاً كما سبقه صعوبة تحقيق تسوية بين السلطة الفلسطينية والحكومة اإلسرائ. ويرى د

  . الحالية، بسبب تطرفها دينياً وتولي رموز دينية متشددة زمام األمور فيها
  ازدياد موجة التطرف 
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جمال زحالقة إلى أن تصاعد التصريحات والفتاوى الدينية . بدوره، أشار عضو الكنيست العربي د
لى ازدياد موجة المتطرفة المناهضة للعرب والتي تدعو إلى محاربتهم وتضييق الخناق عليهم تؤكد ع

  . التطرف في المجتمع اإلسرائيلي
إن الجيش اإلسرائيلي عاد في : "وبخصوص ازدياد التطرف في جيش االحتالل اإلسرائيلي باألخص، قال

السنوات القليلة الماضية إلى التطرف والتشدد الديني األول الذي صاحب نشأته، حتى أصبح نسبة كبيرة 
  ". ية المتوسطة فيه هم من المتدينين والمتطرفين اليمينيينمن النخب وأصحاب الرتب العسكر

وحول ما إذا كان ثمة عالقة بين الحكومة اإلسرائيلية الحالية وازدياد موجة التطرف، أكد عضو الكنيست 
وفي نفس : "العربي أن حكومة نتنياهو نشأت كنتاج الزدياد التطرف في المجتمع اإلسرائيلي، وأضاف

لحكومة التطرف وتغذيه، لذلك ال يمكن للمفاوض الفلسطيني أن يتوصل مع هذه الوقت تنتج هذه ا
الحكومة إلى حل واقعي، ألنها ستجعله يدور في حلبة التفاوض إلى ما ال نهاية، لذلك أعتقد أنه من الغباء 

  ". االستمرار في مفاوضاتها
المحسوبة على " هدرين الجديدةالسن"الجدير ذكره، أن سبعة عشر حاخاماً يهودياً ينتمون إلى منظمة 

معسكر اليمين اإلسرائيلي، وهم أصحاب تأييد واسع في المجتمع اإلسرائيلي، أصدروا مؤخراً فتوى 
، ما يشير "خيانة للتوراة وللشعب اليهودي"حرموا فيها بيع األراضي أو تأجيرها للعرب وقالوا إنها تمثل 

  .إلى زيادة وتيرة التشدد التطرفي اإلسرائيلي
  2/12/2010فلسطين أون الين،  موقع

  
  كارثة متوقعة في الحرم القدسي وانهيار المصلى المرواني مجرد مسألة وقت: "إسرائيل" .19

االسرائيلية امس ان كارثة متوقعة قد تقع في الحرم القدسي الشريف » يروشاليم« قالت اسبوعية :القدس
داخلية االسرائيلية، التي حذرت من انهيار المكان االكثر حساسية وفق تحذيرات في قيادة الجبهة ال

  .المصلى المرواني االمر الذي سيشعل المدينة مشيرة الى ان وقوع هذه الكارثة مسألة وقت 
وحذر العقيد حن ليفني قائد لواء القدس في قيادة الجبهة الداخلية في مقابلة اجرتها معه االسبوعية بأن 

  . متى سيحدث ذلك، وكم سيكون عدد القتلى والجرحىانهياراً كهذا سيقع والسؤال الوحيد هو
. عندما نستعد لشهر رمضان فإن احد المخاوف الكبرى يكمن في حدوث انهيار في الحرم القدسي«: وقال

اذ ان الوضع هناك هو خرائب فوق خرائب، وهذا تصور ممكن جداً، وتجرى عليه مناورات ونخطط 
مرة تجري فيه صالة هناك وليس الشرطة فقط هي التي ونحتفظ بطواقم طوارىء في كل . لمواجهته

  .»تعلن حالة استنفار، بل وطواقم من قيادة الجبهة الداخلية لديها معدات جاهزة
والى جانب التحذيرات يؤكد ليفني انه تجري اعمال تعزيز وتبذل مجهودات من أجل استقرار المكان في 

م ذلك فإن الوضع يثير القلق لدى االوساط المسؤولة الحرم القدسي الذي قد تحدث فيه اعمال شغب، ورغ
عن امن المصلين، وطالب ممثلو الشرطة وقيادة الجبهة الداخلية االوقاف االسالمية بنقل المصلين في 

  .الحرم المرواني الى اماكن اخرى وذلك من اجل تقليص احتماالت وقوع ضحايا كثيرة في هذه المنطقة 
  4/12/2010، )االراضي المحتلة(القدس 

  
  راضي اإلسالمية في فلسطين لغير المسلميناألتحّرم بيع " فتوى" .20

أكد مفتى الديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، على أن اإلسالم حرم بيع أو :  عبد اهللا التركماني- غزة
 المساهمة في بيع أراضي القدس لليهود أو لغير المسلمين بهدف الحفاظ على أمانة الديار اإلسالمية

والوقف اإلسالمي، مشيراً إلى أن التحريم ال يقتصر على أراضي القدس فحسب، بل كافة األراضي 
إن فتاوى تحريم بيع أراضي القدس هي قديمة جديدة، " ":فلسطين"وقال لصحيفة  .اإلسالمية في فلسطين
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ا كافة علماء وكلها تجمع على أنه ال يجوز قطعاً بيع األراضي لليهود، وهي فتوى ثابتة يجتمع عليه
  .، مبّيناً أن من يتجاوز هذه األحكام هو آثم وتتم محاسبته أمام اهللا"المسلمين من كافة الملل والطوائف

  3/12/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  إبعاد ومنع سفر وتجريف بالقدس .21
حتلة عند  لم تتوقف إجراءات سلطات االحتالل اإلسرائيلية في مدينة القدس الم:عوض الرجوب -الخليل 

" بحجج أمنية" وشخصيات مقدسية باالعتقال واإلبعاد والمنع من السفر البناء االستيطاني، بل شملت أطفاالً
أفاد المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان بأن األسبوع الحالي شهد  حيث .كما ورد في قرارات المنع

تجريف تسعة محال تجارية تجريف منزلين سكنيين ومطبعة في بلدتي العيسوية والطور بالقدس، و
  . وحدة استيطانية جديدة755ومصادرة محتوياتها في بلدة حزما، إضافة إلى المصادقة على بناء 

في حي الطور، وغرف زراعية وسور تعلوه أسالك ) الزينكو(وأكد المركز هدم منزل من الطوب و
  . دونماتشائكة، إضافة إلى تجريف نحو مائتي شجرة مثمرة في أرض مساحتها أربعة

 أكد مركز القدس أن سلطات االحتالل منعت للمرة الثانية خالل العام الجاري خبير األراضي كما
وقال تفكجي للجزيرة نت إن سلطات االحتالل  .واالستيطان خليل تفكجي من السفر لمدة ستة أشهر جديدة

اصة في مجال االستيطان تحججت بذرائع أمنية، لمنعه من السفر، لكنه قال إن طبيعة عمله المهنية خ
  .ومشاركته في فعاليات عربية ودولية مناهضة له ربما كانت السبب وراء منعه من السفر

وأكد المركز أن سلطات االحتالل منعت المعتقل السابق يعقوب محمود أبو عصب، من السفر أوائل 
  .عودية ألهالي األسرىالشهر الماضي ألداء فريضة الحج، ضمن المكرمة الملكية التي منحها ملك الس

أفادت مجموعة الرقابة في دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية بأن قرارات صدرت و
بإبعاد أربعة مقدسيين على األقل عن منازلهم وعن المسجد األقصى، أحدها يقضي بإبعاد الفتى صهيب 

لقدس إلى مكان سكن شقيقه في بلدة عناتا من مكان سكنه في البلدة القديمة من ا) عاما17ً(سامي الرجبي 
أما الثاني فذكر توثيق المجموعة أنه يقضي بإبعاد الشاب ماجد راغب الجعبة من سكان . شمال المدينة

 ومنعه من دخول المسجد لمدة ستة أشهر، البلدة القديمة، عن المسجد األقصى لمسافة عشرين متراً
 آخر صدر للمرة وتظهر التوثيقات أن قراراً. مدد فيها اإلبعادموضحة أن هذه المرة الحادية عشرة التي ي

الثالثة بإبعاد ومنع مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر من دخول األقصى لمدة ستة 
واستهدف قرار اإلبعاد الرابع، المواطن . أشهر، ومنعه من االقتراب من المسجد األقصى مسافة مائة متر

  . غيث، الذي تقرر إبعاده عن منزله في حي سلوان بالمدينة لمدة أربعة أشهرعدنان عادل توفيق
  3/12/2010نت، .موقع الجزيرة

  
   مواجهات عنيفة في العيسوية ومسيرة استفزازية للمتطرفين:القدس .22

 بين الشبان الفلسطينيين وقوات االحتالل أمساندلعت مواجهات عنيفة : وكاالتالعالء المشهراوي، 
 في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة، سبقتها مسيرة شارك فيها المئات من نشطاء السالم، ياإلسرائيل
وأطلقت قوات االحتالل القنابل المسيلة  . على عمليات هدم المنازل في البلدة البلدة، احتجاجاًوأهالي

  .للدموع والرصاص باتجاه الفلسطينيين بشكل كثيف
 لمسيرة استفزازية  تمهيداًإغالقهالمحال العربية في البلدة القديمة على وأرغمت قوات االحتالل أصحاب ا
  .يقوم بها متطرفون يهود في المنطقة

وأدى عشرات آالف المصلين من مدينة القدس المحتلة صالة الجمعة في المسجد األقصى رغم إجراءات 
اطنين في صالة الجمعة في كما شارك عشرات المو .سلطات االحتالل اإلسرائيلي المشددة في المدينة
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خيمتي االعتصام بمقر اللجنة الدولية للصليب األحمر بحي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة، حيث 
  .يعتصم نواب القدس ووزيرها السابق، وبحي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى

  4/12/2010االتحاد، أبو ظبي، 
  

  ذخائر الفلفل في مسيرات ضد الجدار واالستيطان بالغاز واإلصاباتعشرات : الضفة الغربية .23
 القرى والبلدات المنتفضة في أبناء أحيت جماهير غفيرة من ):وفا(وكالة  ، نائل موسى– محافظات

الضفة، ضد االستيطان والجدار العنصري يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني في مسيرات 
  .اإلسرائيليينين الدوليين ونشطاء السالم شعبية حاشدة بمشاركة العشرات من المتضامن

 قمع قوات االحتالل للمسيرات الشعبية السلمية في قرى وبلدات بلعين ونعلين والنبي صالح وأوقع
 اإلصاباتبمحافظة رام اهللا والبيرة، والمعصرة بمحافظة بيت لحم، وبيت اوال جنوب الخليل عشرات 

  .ار وجراء الضرب وصفت اغلبها بالطفيفةبالغاز المسيل للدموع وبذخائر الفلفل الح
  4/12/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   الغربية بالضفةةفلسطينيتقتحم عدة بلدات قوات االحتالل  .24

 بلدتي برقين وعقابا، ومخيم جنين لالجئين، أمساقتحمت قوات االحتالل : وكاالتالعالء المشهراوي، 
 أن خمس سيارات عسكرية اقتحمت بلدة برقين وداهمت وأكدت مصادر أمنية .شمال الضفة الغربية

وأضافت المصادر، أن قوات االحتالل . منزل المواطن عبد الكريم حمدان واستجوبته ألكثر من ساعة
اقتحمت مخيم جنين لالجئين، وانتشرت في منطقتي الهدف والساحة وأطلقت قنابل الصوت باتجاه منازل 

ت قوات االحتالل بلدة عقابا في محافظة طوباس، وسيرت دورياتها واقتحم .المواطنين بشكل استفزازي
  .الراجلة والمحمولة في أزقة البلدة وشوارعها، وانسحبت فجرا دون أن يبلغ عن وقوع اعتقاالت

واعتقلت قوات االحتالل فلسطينيين من قرية طلوزة شمال نابلس وصادرت منهما قطع أسلحة وذخيرة، 
  .بريةحسبما أكدته اإلذاعة الع

  4/12/2010االتحاد، أبو ظبي، 
  

   في حيفامقبرة القسامل محاولتا إحراق": األقصى"مؤسسة  .25
 على أقدمت مجموعة من المتطرفين اليهود إن قالت مصادر فلسطينية من الداخل، : بيت لحم،القدس
  . مقبرة القسام، بحيفا، والتي تحوي قبر الشهيد عز الدين القسامإحراق
 مقبرة القسام في حيفا، وانه إلحراق محاولتين وقعتا أن لمراسل معا في القدس، صىاألق مؤسسة وأكدت

 المقبرة بفعل أشجار، وان حريق وقع في اإلسرائيلية اإلطفاءجرى السيطرة على الحريق بفعل طواقم 
  .مجموعة من المتطرفين اليهود

 حريق في أيوقوع " معا"وكالة بي، ل العرلإلعالم اإلسرائيليةنفت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة و
  ".مقبرة القسام "اإلسالميةالمقبرة 

  4/12/2010وكالة معاً اإلخبارية، 
  

  حريق كبير يأتي على عشرات الدونمات في الخليل .26
 نشب حريق كبير في عشرات الدونمات بمنطقة أرنبة بأراضي حلحول وبيت أوال شمال غرب :الخليل

بالشرطة " دائرة العالقات العامة واإلعالم"وذكر بيان صادر عن  .3/12الخليل، صباح يوم الجمعة 
إن طواقم الدفاع المدني في محافظتي الخليل وبيت لحم، تبذل : نسخة منه" قدس برس"الفلسطينية، وصل 

  .جهوداً حثيثة وتواصل العمل للسيطرة على الحريق
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، عشرات حرائق األعشاب  الجمعةيوموفي ذات السياق، أخمدت الطواقم العاملة في الدفاع المدني، 
 شجرة زيتون وشجرة حرجية وعنب ومزرعة لتربية األغنام في مناطق 160الجافة، وما يزيد عن 

  .متفرقة من المحافظات الفلسطينية
  3/12/2010قدس برس، 

  
  لجنة األسرى تدعو لتوفير حماية دولية وإنسانية لألسرى بعد حريق الكرمل .27

جنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية في قطاع غزة لتوفير حماية دولية  دعت ل: حسن دوحان–غزة
جاءت هذه الدعوة للجنة األسرى إثر الحريق الكبير الذي نشب . لألسرى والمعتقلين في سجون االحتالل

في منطقة الكرمل شمال مدينة حيفا والذي هدد حياة األسرى واألسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون 
 أعمالهوطالبت اللجنة في بيان خاص الملتقى العربي الدولي لنصرة األسرى والذي ستبدأ  .ئيلياإلسرا

في الخامس والسادس من الشهر الحالي بالوقوف أمام الواجبات العربية واإلنسانية لنصرة أكثر من 
حريرهم  آالف أسير فلسطيني يشكلون مجتمعا فلسطينيا صغيرا في سجون االحتالل والعمل على ت7000

  .من قيد السجان اإلسرائيلي وفضح جرائم الحرب التي يرتكبها االحتالل بحق األسرى
  4/12/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  كاميرات المراقبة تغزو الداخل الفلسطيني .28

 معظم البلدات العربية بالداخل الفلسطيني غزت كاميرات المراقبة مؤخراً: محمد محسن وتد -أم الفحم 
 لخصوصية الفرد  في ظل اتساع استعمالها، حيث يعتبرها البعض اختراقاًاهرة باتت تثير جدالًفي ظ

  . ووضعه تحت رقابة ومجهر المؤسسة اإلسرائيلية
فقد لجأ المواطن العربي لالستعانة بكاميرات المراقبة بجوار منزله أو في حيه نتيجة التساع دائرة 

ربية، وغياب سلطة القانون وتقاعس الشرطة اإلسرائيلية عن مكافحة اإلجرام وانعدام األمان بالبلدات الع
واستثمرت الكاميرات بداية لخدمة الشرطة للتحقيق بالملفات الجنائية، رغم انتشار  .هذه المظاهر

كاميرات الشرطة ببعض القرى والمدن العربية، إال أن دائرة العنف ظلت باتساع مستمر، ليتجاوز 
 إلى المنازل، واألحياء، والمحالت التجارية، ومجمعات الترفيه رافق العامة وصوالًاستعمالها اليوم الم
وكانت عملية نصب الكاميرات داخل األحياء السكنية واألماكن العامة على أجندة . والمقاهي والمدارس

  أن عدداً داخل السلطات وما زالت تتفاعل ببعضها ال سيماالكثير من البلديات العربية، وقد أثارت جدالً
  .  بنصبها من الجهات الرسمية اتخذ قراراًمحدوداً

لم نحسم القضية بعد، كون المشروع بالمداوالت "وقال القائم بأعمال رئيس بلدية أم الفحم مصطفى سهيل 
 للخصوصية، لكن من خالل والنقاش ما بين مؤيد ومعارض، خاصة وأنه مكلف ويعده البعض انتهاكاً

الهدف هو "وتابع حديثه للجزيرة نت ". جربوا المشروع، أكدوا جدوى الكاميراتحديثي مع رؤساء عرب 
ردع من تسول له نفسه بالقيام بأعمال جنائية واالعتداء على حرمة المنازل، واألمالك العامة، وضبط 

  ".الفوضى والحد من االتجار بالمخدرات، المواطن يريد العيش بأمان واطمئنان ويتجول بحرية
خصوصية الفرد حق أساسي وجزء من كرامة اإلنسان، والمس بالخصوصية "امي إياد رابي وقال المح

ثمة فرق بين "وأكد للجزيرة نت  ".دون تخويل أو صالحية قانونية أو قضائية، هو مخالف للقانون
األماكن العامة والخاصة، ولكن حتى في األماكن العامة يوجد فرق بين تصوير عابر وبين توثيق وتعقب 

 مشيراً" به دائم يرصد حركات األفراد وبذلك يضايقهم ويمس خصوصيتهم، حتى دون إعالمهم بذلكش
  .إلى وجود قرار قضائي أميركي بعدم قانونية تصوير شركة غوغل األماكن العامة بالمدن

 التصوير بواسطة الفيديو هو بمثابة تعقب وانتهاك لخصوصية األفراد"ونبه المحامي الفلسطيني إلى أن 
 كالشرطة، ومن أجل في تحركاتهم وعالقاتهم، ومن الممكن أن يتم فقط بواسطة الجهة المخولة قانونياً



  

  

 
 

  

            16 ص                                     1985:         العدد       4/12/2010 السبت :التاريخ

أسباب وجيهة لمنع جريمة أو توثيق لجريمة محتملة، وليس كنهج ال أساس له سوى التعقب، ودون نقل 
  ".ية والخاصةالصالحية لمن لم يخوله القانون بما في ذلك السلطات المحلية أو المرافق التجار

  4/12/2010نت، .موقع الجزيرة
  

   ماليين دوالر في ختام زيارته إلى القطاعتسعةوفد كويتي يطلق مشاريع بكلفة : غزة .29
اختتم وفد كويتي زيارة لقطاع غزة باإلعالن عن تنفيذ عدد من المشاريع الزراعية  :كتب عيسى سعد اهللا

 وليد العنجري .وافتتح الوفد المكون من د .الر أميركيوالعمرانية والتنموية بأكثر من تسعة ماليين دو
رئيس مكتب فلسطين في مؤسسة الرحمة العالمية الكويتية، وعبد اهللا السنان رئيس لجنة فلسطين الخيرية 
الكويتية مزرعتين في منطقة المحررات غرب مدينة خان يونس بتمويل من مؤسسة الرحمة وتنفيذ 

وأوضح العنجري في كلمة له خالل مهرجان افتتاحي ضخم  .ية بغزةجمعية الرحمة لإلغاثة والتنم
طموح ويهدف إلى " حدائق ذات بهجة"للمزرعتين نظمته جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية، أن مشروع 

 إلى أن الجمعية انتهت من زراعة خمسين ألف شجرة فواكه في نهاية المشروع بعد سنتين، مشيراً
   . اآلن بتكلفة بلغت أكثر من مليوني دوالرزراعة عشرين ألف شجرة حتى

 دونم تقريباً 200وفي السياق ذاته افتتح الوفد مزرعة بيروحاء الكويت الثانية والمقامة على مساحة 
وتضم سبعة آالف نخلة وثالثة آالف شجرة زيتون بالقرب من مزرعة حدائق ذات بهجة بتكلفة بلغت 

التي تم " 1"روحاء الثانية هي امتداد لمزرعة بيروحاء وأوضح العنجري أن بي .نحو مليون دوالر
 دونما في 180 ألف نخلة ومقامة على مساحة 15افتتاحها العام الماضي وتضم حتى اآلن أكثر من 

  .منطقة المحررات، مبينا أن المزرعتين ستضمان خالل السنتين القادمتين نحو خمسين ألف نخلة
  . منزل لسكانها بعد إعادة ترميمها400غزة حفال لتسليم ونظم في وسط بلدة جباليا شمال قطاع 

 100 منزل وبدأنا بمشروع بناء 400انتهينا من تدعيم وتأهيل "وقال العنجري في كلمة له خالل الحفل 
 1.5، وأشار إلى أن هذا المشروع كلف أكثر من "منزل بالكامل بتكلفة تقدر بأربعة ماليين دوالر أميركي

  . منزل معظمها تضررت بشكل كبير400ي تم خالله إصالح مليون دوالر أميرك
 بالدعم الكويتي في قطاع غزة يوسف المنسي وزير األشغال العامة واإلسكان في الحكومة .بدوره أشاد د

  .السخي للشعب الفلسطيني، داعيا الدول والمؤسسات إلى المساهمة بعملية إعادة األعمار
 150يبة في خان يونس الممول من الرحمة الكويتية بتكلفة بلغت نحو كما افتتح الوفد الكويتي شارع الكت

  .ألف دوالر أميركي
  4/11/2010 رام اهللا، األيام،

  
  الباردمخيم نهر  يدعو األونروا إلى إنقاذ طالب "أشد" .30

 تتنصل من مسؤوليتها في ما األونرواوكالة " أن) أشد(اعتبر اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني 
وضوع ملف مخيم نهر البارد، خصوصاً على المستوى التعليمي، إذ انحصرت المساعدات يخص م

، مما تسبب 2007 و2006الجامعية المقدمة منها بالطالب الذين نجحوا في الشهادة الثانوية في العامين 
 نروااألو"ودعا االتحاد، في اجتماع طالبي عقد أمس، . "بتفاقم أزمة التعليم الجامعي لطالب المخيم

ومديرها العام إلى االستنفار والعمل بشكل سريع مع المؤسسات والدول المانحة، إلنقاذ الطالب وتمكينهم 
من متابعة دراستهم الجامعية، فثمة معاناة يواجهها مئات الطالب في استكمال الدراسة الجمعية، 

إدارة صندوق "حاد من وطلب االت. "خصوصاً بعد أحداث نهر البارد، حيث فقدوا منازلهم وأرزاقهم
 الفائت، التعاطي مع طالب البارد أغسطس/  بقرار من الرئاسة الفلسطينية في آبئالطالب، الذي ُأنش
مساعدات الصندوق للعام الحالي انحصرت بطالب السنة الجامعية "، مشيراً إلى أن "كحالة استثنائية
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استمرار تحرك الطالب وعزمهم "وأكد االتحاد . " طالباً لم تشملهم المساعدة75األولى، ما يعني أن هناك 
  ."على القيام باالعتصامات في األسبوع المقبل، بغية دفع الجهات المعنية لمعالجة األزمة

  4/12/2010السفير، بيروت، 
  

   تخصصوا في تدريس اإلنكليزية"األونروا" أستاذاً من 98تخريج : لبنان .31
اختبار تعلّم تدريس اللغة " أمس على شهادة ااألونروس نال ثمانية وتسعون أستاذًا وأستاذة من مدار

 أساتذة من المركز الثقافي أيدي، بعدما خضعوا لدروس مكثفة على "االنكليزية من جامعة كامبريدج
 15ضمن المشروع الذي مّوله االتحاد األوروبي بمبلغ وقدره "وجاء البرنامج . البريطاني في لبنان

، كما أشار نائب المدير العام "عليم عند الالجئين الفلسطينيين في لبنانمليون يورو لتحسين قطاع الت
  . روبير هورتالألونرو

أن المشروع تناول أساتذة صفوف المرحلة "إلى  "السفير"بدورها، أشارت مديرة المشروع كلير روس لـ
رحت أن وش. " عند رغبة األونروااالبتدائية في كل من بيروت، وصور، وصيدا والشمال، نزوالً

خضعوا لدروس في اللغة االنكليزية قبل امتحانهم في اختبار اللغة ونيلهم شهادة التعليم وفق "المشاركين 
  . "منهجية جديدة

  4/12/2010السفير، بيروت، 
  

   على القطاعشهادة نرويجية ضد العدوان اإلسرائيلي" دموع غزة" .32
في مهرجان " دموع غزة"كبيرغ طرح فيلمها تعتزم المخرجة النرويجية فيبكي لو: سمير شطارة -أوسلو 

الجزيرة لألفالم الوثائقية، كما تعد نفسها لالشتراك في عدة مهرجانات لألفالم الوثائقية عبر العالم، وذلك 
  . كبيراًبعد أيام من عرضه في دور العرض والسينما في العاصمة النرويجية أوسلو حيث حقق إقباالً

يث للجزيرة نت إن الفيلم ال يطلب من المشاهد موقفاً أو أن يبدل قناعاته وتقول المخرجة لوكبيرغ في حد
بأسلوب إنشائي، بل أن يراقب فقط، وما يحدث نتيجة المتابعة ال يحتاج بعد ذلك إلى تعليق أو مادة 

حين ترى اآلباء الجرحى وهم ينطلقون بأبنائهم وأطفالهم المصابين وقد بترت "وتؤكد أنه  .خطابية
عضهم، وعندما ترى وحشية القصف، تفجير البيوت، أشالء األطفال، جثث الرجال، فإن ما أطراف ب

  .)2009-2008(" تستقبله هو حقيقة تنفي كل األكاذيب التي سبقت وتلت وواكبت حرب غّزة
 1500يحكي الفيلم تفاصيل الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة، التي راح ضحيتها أكثر من 

 جريح، ناهيك عن الدمار الذي لحق بالكثير من المباني والبني التحتية للمدينة، 4500شهيد ونحو 
وترصد الكاميرا حجم الدمار واآلالم الذي خلفتها اآللة العسكرية اإلسرائيلية، وبخاصة صور األطفال 

  .والمدنيين الذين عاشوا لحظات الخوف والرعب
لم يعتمد وثائقيات سابقة، بل قامت مشاهده على ما  و، زوج المخرجة،الفيلم أنتجه تريا كرستيانسن

صوره ثالثة مصورين هم الفلسطينيان يوسف أبو شريع وسعد الصباغ والسويدية ماري كرستنسن، وبذل 
 ال في  دقيقة بحلته المتميزة في مشاهد لم تعرض سابقا85ًهؤالء ما بوسعهم ليخرج الفيلم الذي يستغرق 

  .األخبار، وإن كانت األحداث تدور حول نفس اللقطات والمآسيفيلم سينمائي وال في نشرات 
  3/12/2010نت، .موقع الجزيرة

  
   الحريقإخماد للمساعدة في إطفاء سيارات بإرسال" إسرائيل" استجاب لطلب األردن: مصدر حكومي .33

جهود قال مصدر حكومي ان االردن تلقى امس طلبا رسميا من الحكومة االسرائيلية للمساعدة في : عمان
  .اطفاء الحريق الذي شب في غابات جبل الكرمل قرب حيفا امس االول الخميس
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واضاف المصدر ان االردن استجاب للطلب االسرائيلي بارسال ثالث سيارات اطفاء للمساعدة في جهود 
  .اخماد الحريق

  4/12/2010، الدستور، عّمان
  

  للتجسس على اتصاالته " إسرائيلية"حزب اهللا يحبط محاولة  .34
أعلنت العالقات اإلعالمية في حزب اهللا، أمس، ان المقاومة اإلسالمية، وفي إطار عملها الدؤوب 

تمثل بإحباط محاولة اختراق تقني إسرائيلي «لمكافحة التجسس االسرائيلي، حققت انجازا نوعيا جديدا، 
  . »لشبكة اتصاالتها
كتشاف جهاز تجسس وضعه العدو على ان فنيي االتصاالت في المقاومة تمكنوا من ا«وأوضح البيان 

شبكة اتصاالتها في وادي القيسية قرب بلدة مجدل سلم الجنوبية، وعمد العدو إلى تفجيره عن بعد إثر 
  . »اكتشافه

ات اإلسرائيلية المتمادية على هذا التجسس التقني للعدو، يأتي في إطار االعتداء«واعتبرت المقاومة ان 
منظومة االتصاالت الوطنية بهدف اختراقها والتحكم بها، وهو ما يشكل انتهاكا للسيادة ومحاولة الستباحة 

  . »أمن اللبنانيين وسالمتهم
الجيش اللبناني سارع إلى تولي التحقيق في هذا الخرق «الى ان » العالقات اإلعالمية«وفيما اشارت 
، أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش انه اثناء قيام بعض المواطنين بتنفيذ اعمال »لجديداإلسرائيلي ا

في وادي القيسية اقدمت قوات العدو االسرائيلي المتمركزة في الجهة » بوكلين«انشائية بواسطة حفارة 
من مكان عمل المقابلة، على تفجير اجهزة تنصت مفخخة كانت قد زرعتها سابقا بهدف التجسس بالقرب 

  .الحفارة المذكورة، االمر الذي ادى الى اصابة مواطنين اثنين بجروح
  4/12/2010، السفير، بيروت

  
   لغزو لبنان وتدمير حزب اهللا"سرائيلإ"ـ المر قدم النصح ل الياس:"ويكيليكس" .35

زير الدفاع كشفت برقية دبلوماسية امريكية، من بين الوثائق التي ينشرها موقع ويكيليكس، عن نصائح و
  .اللبناني الياس المر السرائيل لتتمكن من هزيمة حزب اهللا

 فعلى اسرائيل اال تستعدي السكان 2006وقال المر لالمريكيين انه اذا تكرر غزو مثل ما جرى عام 
  .المسيحيين

مر وفي البرقية التي ارسلتها السفارة االمريكية في بيروت الى وزارة الخارجية في واشنطن نقل عن ال
ال يمكن السرائيل ان تقصف الجسور والبنية التحتية في المناطق المسيحية كان المسيحيون : "قوله

  ". الى ان بدأت تقصف جسورهم2006يؤيدون اسرائيل في حرب 
وحسب البرقية التي نشرت صحيفة هارتس االسرائيلية محتواها نقال عن موقع ويكيليكس نصح المر 

دى، في التمهيد للغزو، دخول المناطق التي توجد فيها قوات االمم المتحدة عبر الجيش االسرائيلي بان يتفا
  .الحدود

، الذي 1701وقال وزير الدفاع اللبناني ان حزب اهللا سيستغل اي انتهاك اسرائيلي لقرار مجلس االمن 
  .، ليغرق المنطقة بالمقاتلين والسالح2006وضع حدا لحرب 

  ". مرعوب ويستعد لتلقي درس قاسي هذه المرةانا متأكد من ان حزب اهللا: "واضاف
وقال المر ان حزب اهللا يشعر ان عليه الرد على اغتيال عماد مغنية، احد قادته الذي اغتيل في دمشق 

  . واتهم حزب اهللا اسرائيل باغتياله2008عام 
على حزب اهللا، يعتقد ان هجوما في غرب افريقيا او جنوب امريكا سيكون اسهل "وتقول البرقية ان المر 

  ".نصر اهللا سيفضل الهجوم داخل اسرائيل ان امكن) االمين العام للحزب حسن(لكنه يعتقد ان 
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سيحاول حزب اهللا اشراك سورية في امتصاص بعض رد الفعل االسرائيلي على : "ويضيف المر
ه هو االبقاء وعبر المر عن قلقه على الجيش اللبناني في حال اندلعت الحرب مؤكدا ان كل هم ".هجومه

  .على الجيش بعيدا عن القتال
  4/12/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
  معرض بيروت العربي الدولي للكتاب  على اسم فلسطينإطالق  .36

سجل معرض بيروت العربي الدولي للكتاب على بطاقة دورته الحالية الرابعة والخمسين : يقظان التقي
أنها ما زالت في زمن القضية وليس بين زمنين بوجهها وكتابها وراؤها اسم فلسطين، وبيروت أعلنت 

  .وهّويتها
هذا االعالن المفتتح كان للرئيس فؤاد السنيورة ممثالً رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من على 
منصة افتتاح معرض بيروت العربي للكتاب في كلمة مطولة وتحليلية لألوضاع العامة في المنطقة 

ية أكد ان بيروت والنادي الثقافي العربي ال يزاالن في زمن فلسطين على الرغم من الحالة السيئة والداخل
التي يعيشها لبنان والعالم العربي ونقل الى المشاركين تحيات الرئيس الحريري مطلقاً احتفالية النادي 

 والجغرافيا من دون بكتاب فلسطين وهي جرح وتاريخ، ومهمة كتاب بيروت على تعدديته جمع التواريخ
  .أن تخرج بيروت عن وطنيتها وعروبتها وانفتاحها وحلمها وحكمتها وحضارتها وكبريائها وصبرها

  4/12/2010، المستقبل، بيروت
  

  تابعة العربيةلجنة المالجتماع  مستمر لتحديد موعد  الفلسطينيةالتشاور مع السلطة: موسىعمرو  .37
قال األمين العام لجامعة الدول العربيـة       : وكاالت األنباء  -رين   البح - واشنطن   - أحمد ربيع    -القاهرة  

عمرو موسى إننا سنبحث بدائل للتعامل مع الوضع الراهن، مشيراً إلى وجـود اتـصاالت ومـشاورات                 
وأضاف موسى   . لتحديد موع لعقد اجتماع للجنة المتابعة العربية، المعنية بالموقف من مفاوضات السالم           

وأنها ليست مزورة، بينما موضوع األمـن اإلسـرائيلي         " قضايانا عادلة : "يين بأن في تصريحات للصحاف  
 . مزور، وأشار إلى أن الجامعة على اتصال دائم مع السلطة الفلسطينية واألشقاء لعمل ما هـو مطلـوب                 

وحول األنباء التي ترددت عن وصول أفكار محددة مـن الجانـب األمريكـي حـول عمليـة الـسالم                    
د موسى أنه من خالل ما سمعناه من األنباء األخيرة أن الجانب الفلسطيني أبلـغ بأنـه ال                  واالستيطان، ر 

وردا على سؤال حول إمكانية التوجه مباشرة إلى مجلس األمن          . يوجد تقدم في محاوالت وقف االستيطان     
لطلـب  الدولي لطرح الملف الفلسطيني، قال موسى إن لجنة مبادرة السالم العربية سوف تجتمع طبقـا ل               

الفلسطيني، ولفت إلى أنه في ضوء اتصاالته سيتم تحديد موعدا لهذا االجتماع والتشاور حول الخطـوات   
  . المستقبلية

  4/12/2010، الشرق، الدوحة
  

  "أسطول الحرية"في اخماد الحرائق وتؤكد أن موقفها ثابت من " إسرائيل"تركيا تساعد  .38
 اردوغان تم إرسال     رئيس الحكومة التركية رجب طيب     ليماتأعلنت تركيا انه بناء لتع    : محمد نور الدين  

  . طائرتين خاصتين بإخماد الحرائق للمساعدة في الجهود المبذولة بهذا الخصوص
لقد اتصلت شخصيا بكم ألعبـر      «االلكتروني عن نتنياهو قوله ألردوغان      » حرييت«ونقل موقع صحيفة    

اآلن الجميع  . لكبير جدا لمساعدتكم والشعب التركي لنا     باسمي وباسم الحكومة واإلسرائيليين عن المعنى ا      
  . »يرى الطائرات التركية تخمد الحرائق وأنا أيضا أراها

وفـي  . هذه المساعدة كانت مطلوبة كمهمة إنسانية وإسالمية      «ورد اردوغان على كالم نتنياهو بالقول إن        
ن مـستعدون لتقـديم كـل المـساعدة         ونح. اللحظة التي علمت فيها بالحريق طلبت تقديم المساعدة فورا        
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وستبقى طائراتنا في إسرائيل إلى أن      . وباسمي واسم الشعب التركي أتقدم منكم بخالص العزاء       . للجرحى
لكن اردوغان أجاب على أسئلة الصحافيين حول العالقات مع إسرائيل بالقول إن             . »تخمد الحرائق نهائيا  

ولن تعود العالقات إلى سـابق عهـدها قبـل تلبيـة            ) يةمن أسطول الحر  (تركيا ال تزال عند مطالبها      «
  . ، مضيفا انه يجب عدم خلط األمور بعضها ببعض»المطالب

  4/12/2010، السفير، بيروت
  

   ال علينا"إسرائيل"ركزوا على :  الذريةسوريا لوكالة الطاقة .39
 بشكل فوري إلى    رفضت سوريا، أمس، دعوات للسماح للمفتشين النوويين الدوليين بالوصول        : )رويترز(

، قائلة إنه يتعـين علـيهم أن يركـزوا    ”إسرائيلي“ما تبقى مما يشتبه في أنه موقع نووي دمر في قصف       
ووصف بسام الصباغ مندوب دمشق لدى الوكالة الدولية للطاقـة          . ”إسرائيل“تحقيقاتهم بدال من ذلك على      

ش بما يمكنها من فحص مواقـع فـي         الذرية اقتراح واشنطن بأن تسعى الوكالة لتوسيع صالحيات التفتي        
  .   ”هراء“سوريا بأنه 

  4/12/2010، الخليج، الشارقة
  

   بسبب جوازاتهم اإلسرائيلية48 من عربوفدرفضنا قدوم : لجنة تحضير ملتقى األسرى .40
قال منظمو الملتقى الدولي لنصرة األسرى الفلسطينيين في سجون االحـتالل           :  عاطف قدادرة  -الجزائر  

 مشاركاً من داخل    11األحد واإلثنين المقبلين في الجزائر العاصمة، انه تم رفض مشاركة           المقرر يومي   
  . بسبب حملهم جوازات سفر إسرائيلية48أراضي 

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى، القيادي في جبهة التحرير الوطني المكلف العالقـات الخارجيـة               
رة الخارجية الجزائرية كانت تنتظـر مـن المعنيـين          وزا«أمس أن   » الحياة«عبدالحميد سي عفيف لـ     

دخولهم بجواز سفر   ... لدخول الجزائر   ) األردن أو سورية أو غيرهما    (الحصول على وثيقة سفر عربية      
نعتبرهم فلسطينيين مئة فـي المئـة،       «: وتابع .»إسرائيلي مرفوض من الجزائر ألنها تعتبر األمر تطبيعاً       

  .»ية التطبيعلكن موقف الجزائر ثابت من قض
خيبـة أملـه    « محمد زيدان تعبيره عن      48ونقل أمس عن رئيس لجنة المتابعة العليا داخل أراضي الـ           

الجزائـر  «لكن سي عفيف كـشف أن       . »واستيائه من إلغاء الجزائر مشاركة وفد من المواطنين العرب          
 توجهـوا   11عضاء الــ    عبرت منذ البداية عن تحفظاتها في شأن جوازات السفر اإلسرائيلية، لكن األ           

اللجنـة المنظمـة    «، كما كـشف أن      »مباشرة إلى السفارة الجزائرية في عمان وطلبوا تصريحاً بالسفر        
فهم مرحب  ... اتصلت بوزارة الخارجية الجزائرية الستشارتها في األمر، لكن موقفها أيضاً كان واضحاً             

  .»ليةبهم لكن بوثيقة سفر عربية، لكن من دون الجوازات اإلسرائي
  4/12/2010، الحياة، لندن

  
  كشف خطوات جديدة بشأن السالم في الشرق االوسطن س .. حل الدولتين ليس سهال : كلينتون .41

 وزيرة الخارجية األمريكيـة   ، أن المنامة منسامي كمال، عن   10/12/2010األهرام، القـاهرة،    ذكرت  
أكـدت ان حـل     ،  يج السابع حوار المنامة   فاعليات أعمال مؤتمر أمن الخل    ، التي تشارك    هيالري كلينتون 

   . الدولتين إلنهاء الصراع الفلسطيني االسرائيلي وإحالل السالم في الشرق األوسط ليس سهال
قالـت وزيـرة الخارجيـة      ،  المنامـة من  اندرو كوين ، عن   3/12/2010،  رويترز لألنباء وكالة  وأضافت  

متحدة ستصدر اعالنات جديدة االسبوع القادم بشأن       االمريكية هيالري كلينتون يوم الجمعة ان الواليات ال       
  .الخطوات التالية في عملية السالم بالشرق االوسط وانها ليست مستعدة العالن فشل العملية
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لسنا مستعدين الصـدار اي اعـالن   "وقالت كلينتون لتلفزيون الحرة في مقابلة اثناء وجودها في البحرين  
  ." المقبلة حتى منتصف االسبوع القادمبشأن ما نفعله وبشأن ما هي خطواتنا

ولكن هناك عددا من    . سنجري بعض المشاورات االضافية مع االسرائيليين والفلسطينيين      "وقالت كلينتون   
  ."الطرق التي نمضي فيها قدما

لسنا على اسـتعداد    "وقالت  . واعترضت كلينتون على سؤال مباشر عما اذا كانت ترى أن العملية فشلت           
  ."لنقول ذلك

أعتقد اننا احرزنا تقدما ولكن ذلك يعتمد حقا على قرار االطراف االسـتعداد             "وقالت كلينتون لقناة الحرة     
لقد كنا نتحدث مع الطرفين بشكل موضوعي للغاية واعتقد         " .لتقديم تنازالت صعبة بشأن القضايا الرئيسية     

ارات تتعلق بأشياء صعبة للغايـة      أن الواليات المتحدة بامكانها لعب دور لمساعدة كل طرف في اتخاذ قر           
  ."يمكن ان تقدم للطرف االخر

وحثت كلينتون الموجودة في البحرين لحضور مؤتمر امني الدول العربية على تعزيـز دعمهـا لعمليـة            
  .السالم وخاصة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية التي تحاول اعداد نفسها لتصبح حكومة كاملة

المؤسسات الضرورية لقيام دولة مستقلة تتمتع بمقومات البقـاء ويمكنهـا أن            انهم يبنون   "وقالت كلينتون   
  ."توفر االمن والقانون والنظام والخدمات الضرورية للشعب الفلسطيني

يدخل هذا أيضا ضمن توفير الظروف المالئمة الحالل السالم وتحقيق التطلعـات المـشروعة            "وأضافت  
  ."ه الخصوص دور مهمولدول المنطقة على وج. للشعب الفلسطيني

  
   1967البرازيل تعترف بدولة فلسطينية على حدود  .42

ابلغ الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لوال دا سـيلفا رئـيس الـسلطة             : )أ ب، أ ف ب، رويترز، أ ش أ        (
 .1967الفلسطينية محمود عباس أن البرازيل تعترف بدولة فلسطينية على حدود 

، أن دا سيلفا ابلغ عباس ان البرازيل تعترف بدولة فلـسطينية علـى              وذكرت وزارة الخارجية البرازيلية   
وجاء في الرسالة التي نشرتها الوزارة، على موقعها علـى االنترنـت امـس، ان هـذا                 . 1967حدود  

.  تشرين الثاني الماضي   24االعتراف هو استجابة لطلب شخصي قدمه عباس الى الرئيس البرازيلي في            
عادل ومنسجم مع المبادئ التي     ) عباس(ازيل التي تعتبر ان الطلب الذي قدمه        البر«وأضافت الرسالة ان    

تدافع عنها البرازيل للقضية الفلسطينية، فإنها تعترف عبر هذه الرسالة، بدولـة فلـسطينية فـي حـدود                  
التطلعات الشرعية للـشعب الفلـسطيني بدولـة موحـدة وآمنـة            «ويدعم دا سيلفا في الرسالة      . »1967

  . »ة وقابلة اقتصاديا للحياة وتعيش بسالم مع إسرائيلوديموقراطي
  4/12/2010، السفير، بيروت

  
  مساعداتنا البنيوية للسلطة تهيئة عملية لحّل الدولتين: ألمانيا متمسكة بعملية السالم .43

ذكرت الحكومة األلمانية أمس أنها لم تفقد األمل بحل أزمة الشرق األوسط رغم             :  اسكندر الديك  –برلين  
إن بلـده   » الحياة«وقال الناطق باسمها شتيفن زايبرت، رّداً على سؤال لـ          . راقيل والمصاعب القائمة  الع

يقدم المساعدات إلقامة بنى تحتية لدولة فلسطين المقبلة، مثل إنشاء مراكز للشرطة والقـضاء بانتظـار                
  .تحقيق حّل الدولتين

تقدمها إلى السلطة الفلـسطينية إلقامـة مؤسـسات    وأكدت الحكومة األلمانية أن المساعدات البنيوية التي       
حكومية فاعلة هي تهيئة عملية ومسبقة لتحقيق حّل الدولتين في الشرق األوسط وإقامة دولة فلسطين إلى                

بامكان وصول االتصاالت األخيرة بين اإلسـرائيليين       «وأعرب الناطق عن أمل حكومته      . جانب إسرائيل 
  .»والفلسطينيين إلى نتائج طيبة
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 مركزاً للشرطة والقضاء في الضفة الغربية، قال الناطق باسـم           55وعن مشروع ألماني بدأ تنفيذه لبناء       
تشكّل من وجهة نظر الحكومـة      «وزارة الخارجية شتيفان بريدول إن إقامة مراكز حكومية تحتية فاعلة           

  .»األلمانية مساعدة ودعماً لتحقيق هدف حل الدولتين بانتظار تنفيذه في يوم ما
  4/12/2010، الحياة، لندن

  
   من قرار بناء مستوطنات جديدةأمريكيقلق  .44

نقل راديو سوا األمريكي أمس عـن فيليـب كراولـي              :  ووكاالت االنباء   -  من خالد األصمعي    - رام اهللا 
المتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية قوله إن بالده أعربت للحكومة اإلسرائيلية عـن قلقهـا حـول                 

 وأضاف كراولي أن ذلك يقـوض   .  وحدة سكنية استيطانية جديدة في القدس الشرقية 526 ا عن بناء  إعالنه
مشيرا إلي    , الثقة التي هي ضرورية إلعادة األطراف مجددا إلي المفاوضات المباشرة ولتحقيق تقدم فيها            

مـسار المحادثـات    أن القنصل األمريكي العام في القدس التقي الرئيس الفلسطيني عباس وأطلعه علـي              
ورفض المتحدث التعليق حول ما إذا كان القنصل روبنستاين أبلغ عبـاس بـأن                . األمريكية مع إسرائيل  

 . الحكومة اإلسرائيلية غير موافقة علي تجميد االستيطان مجددا من أجل استئناف المفاوضات المباشـرة             
ة مع الجانبين حـول مـضمون عمليـة         وأكد كراولي أن الواليات المتحدة تواصل إجراء محادثات هادئ         

   .  إال أنه لم يكشف عن تفاصيل ما يتم مناقشته , السالم
  4/12/2010األهرام، القاهرة، 

  
  حملة  تشويش إسرائيلية..  يلقي محاضرات ببريطنيا حول القضية الفلسطينيةريتشارد فولك .45

في األراضي الفلسطينية ريتشارد أنهى مقرر االمم المتحدة الخاص بحقوق االنسان : لندن ـ هيام حسان 
فولك زيارة لبريطانيا استمرت أربعة أيام ألقى خاللها عدداً من المحاضرات واللقاءات حـول القـضية                
الفلسطينية، وسط اجراءات أمنية استثنائية عمدت الجهات الراعية للزيارة الى تأمينها خوفاً على سالمته              

  .من ردات فعل المؤيدين السرائيل
البروفسور فولك زيارته بندوة عامة نظمها مرصد الشرق األوسط وحملة التضامن مع فلـسطين              واختتم  

وتخللت الكلمـة التـي     . مساء األربعاء في جامعة لندن وحضرها جمع غفير من المهتمين والمتضامنين          
 أن قاطعوا   ألقاها فولك خالل الندوة محاوالت تشويش قام بها أفراد مؤيدون السرائيل، آثروا المغادرة بعد             

كلمة المسؤول األممي اليهودي الذي أزعج الدولة العبرية من قبل بمواقفه الرافضة لسياساتها االجراميـة    
وكرر فولك مواقفه التي تدين اسرائيل وسياساتها بحق الفلسطينيين          .ووجهوا اليه اتهامات بمعاداة السامية    

يه غضب اسرائيل وأنصارها فـي أنحـاء        ولم يتراجع عن أي من التصريحات والمواقف التي جلبت عل         
  . العالم

وقال فولك في كلمته ان أشد ما تواجهه اسرائيل في الوقت الراهن يتمثل في تشوه صورتها في كل أنحاء                   
العالم، معتبراً أن جهود اسرائيل التي تبذلها من أجل استعادة صورتها السابقة لن تجدي نفعاً ما لم تتخل                   

التي تنتهجها ضد الفلسطينيين، معرباً عن سعادته في الوقت ذاتـه ألن القـضية              عن السياسات العدوانية    
الفلسطينية تجاوزت الحدود المناطقية للصراع بين الفلسطينيين واسرائيل ولم تعد محصورة في اطار ما              

اء وأصبحت قضية انسانية وأخالقية يتبناها الكثير من الشعوب واألفراد في كل أنح           ' عملية السالم 'يسمى  
  .العالم

وجدد فولك مواقفه من سياسة بالده الداعمة السرائيل، وانتقد على وجه الخصوص المساومات الجاريـة               
  . بين البلدين من أجل وقف مؤقت لالستيطان

وانتقد فولك مجداً سياسات اسرائيل العدوانية في المنطقة وقال ان جرائمها على أرض الواقع فاقت كـل                 
لقوانين الدولية التي ما تزال في وضعها الحالي غير قادرة على استيعاب كـل              تصور بما في ذلك حدود ا     
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أنواع الجرائم التي اقترفتها اسرائيل بحق الفلسطينيين، الفتاً الى أنه اقترح وضع بروتوكول جديد التفاقية               
جنيف من أجل االحاطة بجرائم اسرائيل غير المنصوص عليها فـي القـوانين، مـشيراً الـى التـأثير                   
السايكولوجي لجرائمها على األجيال الفلسطينية المتعاقبة واآلثار غير المباشرة للحصار الذي تفرضه منذ             
ثالث سنوات على قطاع غزة كنماذج على الجرائم غير التقليدية التي أضافتها اسـرائيل الـى سـجالت      

  .البشرية
حيـث تطبـق   ' التعـذيب 'لى مثابة واعتبر أن ما تقترفه اسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة يرقى ا         

اسرائيل فكرة تعذيب الفرد الواحد باالستباحة وشل القدرة على الرد على شعب بأكملـه، معيبـاً علـى                  
المجتمع الدولي اخفاقه في وضع حد لهذا الصراع، ومعتبراً أن كل المحاوالت الغربية لحل الصراع تتم                

  .لى قدم المساواةوفقاً لنظرة كولونيالية ال تعامل طرفي الصراع ع
   4/12/2010القدس العربي، لندن، 

  
  رئيس لجنة تطبيق تقرير جولدستون يقدم استقالته .46

قدم القاضي األلماني كريستيان تومشات استقالته من رئاسـة اللجنـة التـي             : أحمد عبدالهادي : واشنطن
ل لجرائم حرب خـالل     شكلتها األمم المتحدة لتطبيق تقرير جولدستون الشهير الذي فضح ارتكاب إسرائي          

وأعلن مكتب األمين العام للمنظمة الدولية أن القاضي تومـشات قـرر            . عدوانها األخير على قطاع غزة    
 رابطة مكافحة التـشويه وهـي أكبـر المنظمـات            أصدرته وقال بيان  .ترك منصبه دون إبداء األسباب    

والبد من  . ل تجنيا وتجاوزا للحقيقة   لقد كان تومشات من أكثر المتحاملين ضد إسرائي       "اليهودية األميركية   
  ". أن يرحب المنصفون بقرار استقالته

 4/12/2010، الوطن اون الين، السعودية
  

  على دبابة إسرائيلية .47
  نقوال ناصر

في الوثيقة التي كشفتها تسريبات ويكيليكس عن اجتماع له مع وفد من الكونغرس األميركي في حزيران                
اور مع مصر وفتح قبل عملية الرصاص المصهور، سائال عما إذا كانـا             تش" قال فيه إنه     2009يونيو  / 

، اعترف وزير الحرب في دولـة       "حماس) إسرائيل(مستعدين لتولي السيطرة على غزة بمجرد أن تهزم         
  ". تلقى أجوبة سلبية من كليهما"االحتالل اإلسرائيلي إيهود باراك بأنه 

صائب عريقات، الذي   . في منظمة التحرير الفلسطينية، د    لذلك فإن تعليق رئيس دائرة شؤون المفاوضات        
لم توجه للمنظمة وحكومة سلطة الحكم الذاتي التابعة لها في رام اهللا إنما يحاول من               " تهمة"ركز على نفي    

بالعدوان الشامل على قطاع غـزة، بـدليل قـول          " العلم المسبق "ناحية صرف األنظار بعيدا عن حقيقة       
ود عباس أبلغ رئيس دولة االحتالل آنذاك، إيهود أولمرت، قبـل أشـهر مـن               عريقات إن الرئيس محم   

، ويحاول من ناحية أخـرى عـدم تركيـز          "الذهاب إلى غزة على دبابة إسرائيلية     "العدوان، بأنه يرفض    
األضواء على التنسيق األمني الذي كان جاريا على قدم وساق أثناء وقبل وبعد العدوان بـين الطـرفين                  

  ...  الفعل الوطنية عليه في الضفة الغربيةالحتواء ردود
للمنظمة والسلطة  " السلبي"ويحاول من ناحية ثالثة تحويل األنظار بعيدا عن التركيز على أسباب الموقف             

من العدوان، وهي سلبية مرفوضة وطنيا وممقوتة شعبيا دخلت التاريخ الوطني الفلـسطيني باعتبارهـا               
" متفرجـة " بها دوليا وعربيا كممثل شرعي ووحيد لشعبها وقفت عمليا           مثاال مدانا لقيادة سياسية معترف    

  . على تدمير جزء من وطنها وإبادة وحشية لجزء من شعبها
إن التقرير الذي نشر العديد من وسائل إعالم دولة االحتالل فقرات منه أواخر الـشهر الماضـي عـن                   

ى له منذ االنتفاضة الفلسطينية األولى في       وصول عديد قوات االحتالل في الضفة الغربية إلى أدنى مستو         
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ثمانينيات القرن الماضي، وانخفاض عديد قوات االحتالل التي كانت متواجـدة فـي الـضفة فـي ذروة      
التي اندلعت قبل عشر سنوات إلى النصف حاليا، مما أتاح للكتائب النظاميـة             ) األقصى(االنتفاضة الثانية   

يبيتين سنويتين كبيرتين وأفسح مجـاال أوسـع لتـدريب قـوات            في جيش االحتالل إجراء مناورتين تدر     
االحتياط وخفض معدل عدد أيام تدريبها وحرر قسما أكبر من القوات النظامية وقوات االحتياط على حد                

  ... سواء لالنتشار حول قطاع غزة في الجنوب وفي مواجهة المقاومة اللبنانية في الشمال
ا على خدمة عسكرية مجانية يقدمها التنسيق األمني لقوات االحـتالل           إنما هو تقرير يسلط األضواء مجدد     

قائـد عـسكري    " تباهي"دون أي ثمن سياسي في المقابل للشريك الفلسطيني في هذا التنسيق، مما يسوغ              
كبير في قوات االحتالل بالضفة في مقابلة مع وكالة األسوشيتدبرس يوم األربعاء الماضي بـأن القائمـة                 

لم يعد لهـا وجـود      "اء المقاومين الفلسطينيين المطلوبين التي كانت عادة تمأل دفتر مذكراته           الطويلة بأسم 
الذي يشعر به البعض ضمن قوى أمن سـلطة الحكـم الـذاتي ألن              " عدم الراحة "، ويسوغ كذلك    "تقريبا

لوكالـة نفـسها    كما قال ل  " تشارك في الجريمة  "وألنها  " القوات الفلسطينية أحيانا تقوم بعمل اإلسرائيليين     "
خـشية  "ضابط أمني فلسطيني في التاسعة والثالثين من عمره في نابلس رفض اإلفصاح عـن هويتـه                 

  ". تسريحه
 الذي قال فيه أيهود باراك لوفد من الكونغرس األميركي          2009في الرابع والعشرين من الشهر نفسه عام        

المساعدة "تقريرا بعنوان   "  الكونغرس خدمة أبحاث "حول العدوان على غزة نشرت      " فتح"مع  " تشاور"إنه  
كتبه المحلل لشؤون الشرق األوسط جيم زانـوتي اسـتعرض فيـه            " األمنية األميركية للسلطة الفلسطينية   

انهارت أثناء االنتفاضة   "تفاصيل مساعدات الواليات المتحدة األمنية لسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني والتي           
لجهاز األمـن الوقـائي     " مكافحة اإلرهاب "لـ" السرية"اعدات األميركية    مع أن المس   –" الفلسطينية الثانية 

) الراحـل ياسـر عرفـات     (بعد انتخاب محمود عباس خلفا له       " ثم استؤنفت    –" استمرت أثناء االنتفاضة  "
، عندما أنشأت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايـس         2005كرئيس للسلطة الفلسطينية أوائل عام      

الـذي تحـددت المهمـة      " والسلطة الفلـسطينية  ) إسرائيل(لـ) USSC( األمني األميركي    مكتب المنسق 
  ... ، أي المقاومة الفلسطينية"مكافحة اإلرهاب"األساسية له في 
 الفريق كيـث دايتـون،      2006يونيو  / منذ سيطرت حماس على قطاع غزة في حزيران         "وتولى رئاسته   

واحـدة  "ئب في األردن وخطط لتدريب ونشر عشر كتائب         وقد أنجز المكتب حتى اآلن تدريب بضع كتا       
وكان ال بـد    . في الضفة الغربية والعاشرة ككتيبة احتياطي استراتيجي      " لكل واحدة من المحافظات التسع    

في أجهزة األمن الوطني الفلـسطيني وميزانياتهـا        " إخالء أماكن للمجندين الجدد   "طبعا، في المقابل، من     
 من خـالل    2008مارس  / من منتسبي هذه األجهزة حتى نهاية آذار        " ف تقريبا ستة آال "ولذلك تم تسريح    

  ". خطة جذابة للتقاعد المبكر هدفها التخلص من الضباط األقل اندفاعا وغير المرغوب فيهم"
وحسب التقرير، فإن كل الخاضعين للتدريب، سواء المستجدين منهم أم من هم فـي الخدمـة، يجـري                  

صالت إرهابية، وانتهاكـات حقـوق اإلنـسان،         "أي األمنية للتأكد من خلوها من       في سجالتهم " التدقيق"
واألردن والـسلطة   ) إسـرائيل (و) األميركيـة (وزارة الخارجية   "ويقوم بعملية التدقيق    " وسجالت جنائية 

 أن  والالفت للنظر ". الفلسطينية قبل السماح لهم بااللتحاق بدورات التدريب التي ترعاها الواليات المتحدة          
يصرف مـن خـالل     )  مليون دوالر حسب التقرير    161(قدرا كبيرا من التمويل األميركي لهذا التدريب        

فلـسطينية  " أمن وطني "، في إهانة واضحة ألي قوى       "حساب المراقبة الدولية للمخدرات وفرض القانون     "
  ... وللمقاومة الفلسطينية على حد سواء

دريبها ضدهم يعملون في إطار الجريمة المنظمة ال فـي إطـار   وكأنما المقاومون وقوى األمن التي يتم ت     
كقاعدة، ال يتم تزويد قوى الـسلطة       "ويلفت النظر أيضا ما ذكره التقرير من أنه         . صراع وطني وسياسي  
خطـاب  "، ناهيك عـن توقيـع       )"إسرائيل(دون موافقة مسبقة من     ") غير مميتة ("الفلسطينية بأي معدات    
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في فحـص   " تعطي لحكومة الواليات المتحدة الحق    "ألميركية والسلطة الفلسطينية    بين الخارجية ا  " اتفاقية
  . المعدات المقدمة للسلطة ومراقبة استعمالها وإدارتها والتفتيش على سجالتها ومتابعة حركتها

ـ    إن القـوات   : "القوات المدربة بتمويل أميركي ورد االعتـراف التـالي        " أداء"وفي استعراض التقرير ل
 في األردن برعاية الواليات المتحدة قد شاركت في اعتقال أو قتل متطرفين ومتآمرين منتـسبين                المدربة

." إلى ما تصنفه الواليات المتحدة كمنظمات أجنبية إرهابية مثل حماس والجهاد اإلسـالمي الفلـسطيني               
قـوات المدربـة    إلى ال " قد انضمت "ويذكر التقرير كذلك أن شرطة السلطة التي دربها االتحاد األوروبي           

  "... في كثير من عملياتها"أميركيا 
نشاط لمكافحة اإلرهـاب    "هذه العمليات التي اقتبس التقرير من الواشنطن بوست وصفا لها جاء فيه أنها              

، قبل أن يقتبس التقرير مـن       "من النوع المعروف أكثر بأن القوات اإلسرائيلية تنفذه في األراضي المحتلة          
المزيد والمزيد  " قول مسؤول لم تسمه في السلطة الفلسطينية إن          2009مايو  / ار  يديعوت أحرونوت في أي   

من العناصر ضمن فتح وغيرها من الفصائل يتعاونون مع حماس بسبب عدم رضاهم عن سلوك السلطة                
يجرد الفلسطينيين مما يرون فيه حقا مشروعا في التحول إلى          "ألنهم يعتبرون التنسيق األمني     " الفلسطينية

  ". مقاومة في حال استمرت القوات والمستوطنون اإلسرائيليون في احتالل الضفة الغربيةال
وتكررت في التقرير اإلشارة إلى أن منع أي تضامن في الضفة الغربية مع قطاع غزة أثنـاء العـدوان                   

لـدفاع  قوات ا "الشامل عليه قبل عامين كان من أهم انجازات التنسيق األمني والتدريب األميركي حد أن               
اإلسرائيلية تخلت عن مسؤوليتها المباشرة عن ضبط الجماهير للسلطة الفلسطينية وتأكدت مـن إيـصال               

قبل أن يقتبس التقرير من الفريق دايتون       " قوات السلطة الفلسطينية دون عوائق إلى المناطق المثيرة للقلق        
  ". إلى غزة من الضفة الغربيةيذهب جزء جيد من الجيش اإلسرائيلي "قوله إن ذاك الوضع قاد إلى أن 

األسئلة عـن   "للصراع في ضوء    " التوصل إلى حل سياسي ناجح    "وعندما يتساءل التقرير عن احتماالت      
فياض وعمليات قـوات الـسلطة      ) سالم. رئيس حكومته د  (الشرعية والدافع السياسي المحيطة بعباس و     

تساؤل عما إذا كان التدخل األميركي يعـزز        هو ال ) األميركي(أحد مصادر القلق    "، ويقول إن    "الفلسطينية
ـ        بالكسب السياسي من قولهم إن     " حماس وغيرها "شرعية عباس والسلطة الفلسطينية أو ينزعها ويسمح ل

  "... السلطة الفلسطينية مرتهنة أكثر من الالزم للواليات المتحدة"
طة الفلسطينية وإصـالحها يغـذي      وعندما يتساءل التقرير عما إذا كان التدخل األميركي لتقوية قوى السل          

أكثر منها قوى تركز على بناء دولة من منظـور          " شرطة إسرائيل "فكرة أن قوى السلطة الفلسطينية هي       
، ثم عندما يقتبس التقرير من صحيفة هآرتس التحذير الذي وجهته وزيرة الخارجية األميركيـة               "فلسطيني

هللا في الشهر الثالث من العام الماضي بـأن برنـامج           هيالري كلينتون إلى عباس أثناء اجتماعهما برام ا       
إذا تمت المصالحة الفلسطينية وتألفت حكومـة       " سيكون الضحية األولى  "المساعدات األمنية األميركية له     

األمم والواليات المتحدة واالتحـادان     (وحدة وطنية دون أن تلتزم حماس بشروط اللجنة الرباعية الدولية           
  ... إن هذه التساؤالت األميركية تعطي شرعية للتساؤالت الفلسطينية المماثلة، ف)األوروبي والروسي

وكذلك للسؤال عما إذا لم تكن الضمانة الوحيدة الستمرار الوضع الفلسطيني الراهن، في الضفة الغربيـة                
 بخاصة، هي الدبابة اإلسرائيلية نفسها التي قال عريقات إن عباس يرفض الذهاب إلى غزة على ظهرها،               

  ! إلى جانب الرعاية والتمويل األميركيين للتنسيق األمني
  3/12/2010، موقع فلسطين أون الين
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  كيف نجت الدولة العبرية من وثائق ويكيليكس؟ .48
  ياسر الزعاترة

ما سيقال هنا ال يقلل من قيمة وثائق ويكيليكس، وال من جرأة من يقومون على الموقع وفـي مقـدمتهم                    
ا أسئلة طبيعية ال بد منها في ضوء غياب وثائق كثيرة كانت متوقعة تخص الدولـة                صاحبه ومديره، لكنه  

  .العبرية، وال سيما أن المرحلة التي تغطيها كانت مهمة وشهدت أحداثا كبيرة في المنطقة
ما يدفعنا إلى االعتقاد بذلك هو حالة التوتر التي أصابت قادة تلك الدولة إثر الكشف عن وجود الوثـائق                   

وقع ويكيليكس، مقابل حالة االرتياح االستثنائي التي أصابتهم إثر نشرها، األمر الذي يكشف حقيقة              لدى م 
ما كانوا يتوقعونه منها، وهنا سيكون بوسعنا التكهن بما جرى خالل الفترة التي فصلت بين إعالن وجود                 

 واسعة النطاق علـى     الوثائق لدى الموقع ونشرها، أعني احتمال أن يكون الصهاينة قد مارسوا ضغوطا           
  .أصحاب الموقع أدت إلى تغييب بعض تلك الوثائق

وال . وقد قرأنا في الصحف اإلسرائيلية دعوات للتدخل السريع لمنع نشر ما يضر بمصالح الدولة العبرية              
حاجة هنا للحديث عن قدرة اللوبيات الصهيونية على التأثير في سائر الـدوائر اإلعالميـة والـسياسية                 

  .ية في الغربواالقتصاد
مادة سرية حقيقية لم تكشف في      "في هذا السياق ذهب رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو صراحة إلى أن            

، ولم يكن ذلك كل شيء، فقد كان التقدير أن النشر كان مفيدا إلى حد كبير، فبحسب نتنياهو نفسه                   "الوثائق
 على المنطقة، والثانية أن الفلسطينيين هـم        حقيقتين، األولى أن إيران هي الخطر الفوري      "كشفت الوثائق   

  ". السبب في أنه ال يوجد تقدم في المسيرة السياسية
ما يؤثر على العالقة مع الحليف األهـم        "أما رئيس الدولة شمعون بيريز فقد أكد أنه ال يوجد في الوثائق             

 يوفال شـتاينتس، إلـى أن       فيما ذهب وزير المالية   . ، يعني الواليات المتحدة   "واألكثر مركزية إلسرائيل  
وذهب محللون إسرائيليون إلى أن الوثائق قـد أثبتـت          ". إسرائيل خرجت جيدة بما يكفي من التسريبات      "

في العالم العربي، كما أثبتت أن قادة الدول العربية غير معنيين بفلسطين،            ) اإلسرائيلية(نظرية إيران أوال    
موقف من إيران، األمر الذي يبدو صحيحا إلى حد كبير، إذ           بدليل أن أحدا منهم لم يربط بين التسوية وال        

ال تشير الوثائق إلى أن أحدا من الزعماء العرب قد طلب تحسين موقف واشنطن من الملف الفلـسطيني                  
  .لكي يكون باإلمكان المساعدة في مواجهة إيران

تعامل السريع مع مـشروعها     في ذات السياق المتعلق بإيران، تبدو الوثائق متورطة في الدفع في اتجاه ال            
النووي عبر وجهة أخرى، إذ يقدر خبراء في الخارجية األميركية أن الجيش اإلسرائيلي أكثر تـصميما                
من أي وقت مضى على التفكير في هجوم عسكري على إيران، وهو بحسب ذات المصادر قادر علـى                  

هران حتى ال تبادر تل أبيب إلى       ذلك، وهو ما يعني دفع واشنطن إلى العمل على تصعيد العقوبات ضد ط            
هجوم عسكري منفرد عليها، وهو هجوم يعلم الجميع أن مصالح واشنطن ستكون في صـلب تداعياتـه                 

  .الخطيرة
سيقول البعض إن هناك ما نشر بخصوص الدولة العبرية، وهو صحيح، لكن ما نشر ليس مـن النـوع                   

بالنسبة لها، ليس فيما خص الموقف من إيران        المحرج أو الضار، بل ربما انطوى على كثير من الفائدة           
أو التحريض على حماس وحزب اهللا فقط، بل أيضا القضايا األخرى التي ال تخرج عن هذا اإلطار، ولنا                  

  .أن نضرب بعض األمثلة لتأكيد ذلك
في أي اتجاه مثال تصب المعلومات التي تتحدث عن عالقات سرية لبعض المسؤولين العرب مع الدولـة                 

رية، أال تدفع بعض المترددين إلى خوض غمار التجربة، األمر الذي ينطبق على بعـض العالقـات                 العب
التجارية، مثل العالقة مع العراق؟ وفي أي اتجاه تصب التسريبات التي تتحدث عن وقوع تركيا في أسر                 

  ، أال تفرض على أنقرة مزيدا من التراجع أمام تل أبيب؟"اإلسالم المتطرف"
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صر ال يخرج عن هذا اإلطار، أعني الحديث عن موقف الجيش المصري الـذي مـا زال                 الموقف من م  
يعتبر الدولة العبرية العدو األول أو الوحيد، أال يصب في خانة توريث جمـال مبـارك، وال سـيما أن                    

رئيس القسم السياسي األمني في وزارة الدفاع قد ربط في حديثه لألميركيين هذا البعـد               " عاموس جلعاد "
   وراثة جمال مبارك للحكم؟مع

في المقابل يبدو من الضروري التذكير بأن في الفترة التي تغطيهـا الوثـائق كثيـرا مـن المعلومـات                    
التي لم تظهر، وكان يمكن أن تضر بالفعل بالدولة العبرية، ويكفي أن نشير إلى              " المفترضة"والتسريبات  

عرف القاصي والداني أنه قتـل مـسموما، وأن         قضية اغتيال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، والذي ي       
فرنسا قد ساهمت في التغطية على العملية بالتستر على مالبساتها الطبية، وبعد ذلك الترتيبات المتعلقـة                

  .بخالفته ونقل السلطة للذين وقفوا ضده وحاولوا االنقالب عليه
ا، وال سيما اإلصرار األميركـي      بعد ذلك تأتي مرحلة االنتخابات التي شاركت فيها حماس والموقف منه          

اإلسرائيلي على إجرائها بمشاركة حماس إلتمام مخطط شارون للحل االنتقالي بعيد المـدى، ومـن ثـم                 
مفاجأة النتائج وطريقة التعاطي معها، ودعم محمد دحالن ومشروع دايتون لالنقالب على سلطة حمـاس               

  .صيلهاإلى غير ذلك من القضايا التي كانت واشنطن في صلب تفا
، وعموم المواقف العربية والدوليـة      )2006تموز  /حرب يوليو (هناك أيضا ما يتعلق بالحرب على لبنان        

المتعلقة بتلك الحرب ومجرياتها، وبعد ذلك حرب الرصاص المصبوب على قطاع غزة، وال سيما أن ما                
ار، بل هو من النوع     كشف بشأن تنسيق الموقف بشأنها مع السلطة الفلسطينية ومصر ليس من النوع الض            

المفيد، فضال عن كونه معروفا لجميع المراقبين، ونتذكر أن وزير الخارجية اإلسـرائيلي ليبرمـان قـد                 
  .كشف ذلك ضمنيا عندما هدد بالكشف عن مكالمات ومراسالت تخص تلك الفترة

مـاس؟  ماذا عن المرحلة التالية، وما جرى بخصوص وقف إطالق النار والضغوط التي تعرضت لها ح              
وماذا عن االتصاالت بخصوص وقف تدفق السالح إلى غزة، والجدار الفوالذي؟ ثم ماذا عـن مواقـف                 
الدول العربية األخرى أثناء الحرب وبعدها؟ وال تسأل بعد ذلك عن ما خّص عمليات اغتيال مهمة مثـل                  

  .اغتيال الحريري وعماد مغنية ومحمود المبحوح
 بالفعل، لكن عموم المواقف التي تعكسها تبدو معروفة إلى حد كبير،            والحق أن رصيد الوثائق يبدو كبيرا     

وهو ما يؤكد حقيقة أن السياسة ليس فيها الكثير من األسرار إذا تعلق األمر بالمسار السياسي العام الذي                  
  .يمكن للمحلل أن يقرأه بعيدا عن المجامالت الخارجية
ع، لكنها قليال ما تغير النتيجة التي يمكن قراءتها عبر          صحيح أن هناك تفصيالت تبدو مهمة بالنسبة للمتاب       

ولعلنـا  . المعطيات المتوفرة في العلن، وحين قرأنا أكثر ما نشر بشأن الوثائق لم نعثر على جديد يـذكر                
نشير هنا إلى احتفال المعارضة اليمنية بما ذكر في الوثائق حول دور الطائرات األميركية بدون طيـار                 

ظيم القاعدة بموافقة السلطة وبغطاء منها، مع أن أي مبتدئ في عالم الـسياسة كـان                في قصف مواقع لتن   
  .يعرف ذلك

كل ذلك ال ينفي أن عالقة األنظمة العربية أو أكثرها في أقل تقدير مع شعوبها ليست شفافة كما كـشفت                    
ب تلك األنظمة بعالقة    الوثائق، األمر الذي دفع نتنياهو إلى استخدام لغة الشماتة في هذا السياق، حيث طال             

  . شفافة مع شعوبها
بقي القول إننا إزاء وثائق تكشف حجم الغطرسة األميركية في التعامل مع العالم أجمع، وحجـم الـروح                  
اإلمبريالية التي تحكم سلوكها السياسي، لكن تسرب هذا الحجم من الوثائق يؤكد أن زمنهـا آخـذ فـي                   

العالم عليها وتغدو قوة كبيرة من بين عـدد مـن القـوى،             التراجع، ولن يمضي وقت طويل حتى يتجرأ        
  . وليس قوة متحكمة بالعالم أجمع كما كانت من قبل

 إلـى   1/12بتـاريخ   " إسرائيل اليوم "في صحيفة   " آفي شيلون "وفي هذا السياق ذهب الكاتب اإلسرائيلي       
فالـضربة  . ة في العقد األخيـر إن قضية الوثائق تُكمل مثلث الضربات التي تلقتها الواليات المتحد "القول  
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أيلول التي أفضت إلى حروب استنزفت      /أحداث الحادي عشر من سبتمبر    : األولى هي الضربة العسكرية   
أزمة المصارف والقروض السكنية فـي      : والضربة الثانية هي الضربة االقتصادية    . قوة الجيش األميركي  

واقع األمر على سـندات ديـن الواليـات          التي أنشأت تهديد الصين االقتصادي التي تسيطر في          2008
  ".تسريب الوثائق يكمل المثلث بالضربة الدبلوماسية. المتحدة وتستطيع إسقاطها متى قررت

  3/12/2010،  موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  رسائل حماس المبهمة .49
  إبراهيم حّمامي. د

 أصـابت وتـصيب الكثيـرين       ال نبالغ ان قلنا أن التصريحات السياسية األخيرة لقيادات حركة حماس،          
بالدهشة والحيرة، من حيث التوقيت والمحتوى والمغزى والمردود، خاصة أنها تحمل في طياتها الكثيـر               

 والكثير أيضاً من التأويالت ذات التفاسـير المختلفـة، خاصـة أن             - المقصود دون شك   –من الغموض   
رة، ودخلت عناصـر جديـدة فـي        تأكيدات معينة كانت تتكرر باستمرار سقطت من التصريحات األخي        

  .مضمون تلك التصريحات واللقاءات
هذه المواقف القديمة بثوبها الجديد، فتحت شهية المتصيدين في الماء العكر والمتربـصين لكـل همـسة                 
وهفوة، وأطلقوا العنان لما يجيدونه دائماً في محاوالتهم المتكررة للمساواة بين الجميع، وهو ما يعتبرونه               

  "!ال تعيرني وال أعايرك"اً، وعلى طريقة المثل الشعبي المعروف نصراً مؤزر
المواقف القديمة والواضحة لحركة حماس كانت حتى األسابيع األخيرة هي ذاتها التي عّبر عنها الـشيخ                
أحمد ياسين رحمه اهللا قبل أكثر من عقدين من الزمن، وتتمثل في القبول بدولة فلسطينية مـستقلة علـى                   

  : بالشروط التالية1967من حزيران للعام حدود الرابع 
  كاملة السيادة·       
   ال اعتراف–دون االعتراف لالحتالل بأي شرعية على أرض فلسطين ·       
  مقابل هدنة طويلة يتم االتفاق عليها·       
  مع عودة كاملة للالجئين إلى ديارهم وبلداتهم األصلية·       
   أو كستوطن في حدود تلك الدولةدون بقاء أي مستوطنة·       

هذه المواقف تبنتها حركة حماس في أكثر من مناسبة، وبشكل علني، لكن المالحظ في الفتـرة األخيـرة                  
غياب تلك الشروط من تصريحات المسؤولين في حركة حماس، أي أن الحديث بات اليوم عن قبول دولة                 

  !. نقطة وأول االسطر–ح  كحل مرحلي وينتهي التصري1967فلسطينية في حدود عام 
اليمكن بحال من األحوال ووفقاً للشروط السبقة المقارنة والمساواة مع من يعتبر الدولة اياها هي الحـل                 

  .النهائي بعد االعتراف والبصم لما يسمى حق اسرائيل في الوجود، والتنازل المسبق عن كل شيء
  لكن

باعتبار أن ذلك الخطاب موجه للغرب، وبالتـالي        مع الغموض المتكرر واستخدام ما يحتمل التفسيرات،        
يجب استخدام تلك اللغة المبهمة، لحصد مواقف ايجابية من أوروبا تحديداً، ال يزيد األمـور إال التباسـاً                  
على القاعدة الجماهيرية والشعبية، وال يؤثر في مواقف تلك الدول والتي تخـضع مؤسـساتها الرسـمية                 

لح المحتل، وتتعداه لحماية الجرائم والتستر عليها، وان اقتضى األمر تغيير           بالكامل لسياسة االنحياز لصا   
  .القوانين كما يحدث اليوم في بريطانيا

، أي أن تحـذو     "اسـرائيل "الغرب وحكوماته لن يرضى بأقل من التسليم الكامل واالعتراف المباشـر ب           
ى بأمجاد الماضي كما تفعـل فـتح        حماس حذو فتح وتستسلم بالكامل الرادة المحتل، حتى وان بقيت تتغن          

المختطفة اليوم، ولن يرضى هؤالء إال بانهاء كل أشكال المقاومة والخضوع الرادة المحتـل، ومـا دون        
  !، وأول الرقص حنجلة"تقدموا مائة خطوة حتى نتقدم نحن ربع خطوة" ذلك يبقى من قبيل 
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عن ماهيته، فهذا أمر آخر يثير الرعـب        أما موضوع القبول بنتائج أي استفتاء يقبله الشعب بغض النظر           
ال الدهشة، رغم أن التصريح المنسوب للسيد هنية جاء مجتزءاً بشكل فاضح ال يصل للقدر الذي حـاول                  

وال وجود له علـى     , وأنه كالم نظري  , أن حل الدولتين وهم   " المتربصون اظهاره، بل تعداه ليؤكد هنية       
وعبـاس  , والسلطة أكذوبة باعتراف عباس نفسه    , وسلو وألغتها إسرائيل دمرت أ  "أرض الواقع مؤكداً أن     

) إسرائيل(و, باالنسحاب والسالم ) إسرائيل(واألنظمة العربية فشلت في إقناع      , يعاني من اليأس واإلحباط   
وأميركا , )إسرائيل(وأميركا ال تملك إرادة الضغط على       . تريد األرض واألمن والسالم وهذا غير ممكن        

والمقاومـة حـق    , وقلنا لعباس ال مفاوضات بدون مقاومـة      ,  أزمة وال تبحث عن الحل     والغرب تديرون 
ونحن لن نستسلم ولن نرفع الراية البيـضاء     , تريد أن نستسلم  ) إسرائيل(و, الشعب المحتل بالقانون الدولي   

."  
ررها، إن مجرد فكرة والحديث عن استفتاء على الثوابت والمقدسات غير مقبولة مهما كان مصدرها ومب              

، وال نشك للحظة أن هنية لم يعني ما طّبلت          %100وحتى ان كانت الثقة في رأي الشعب مطلقة وبنسبة          
له المواقع المعروفة والتي تجتزيء وتنتقي ما تشاء، لكن طرح الفكرة بالشكل المبهم كـان سـبباً لكـل                   

  .التآويل
ن بشكل غير مباشر أنها لن تفرض       االيجابية الوحيدة في طرح موضوع االستفتاء هنا هي أن حماس تعل          

رؤيتها على الشعب الفلسطيني الذي قد يقبل رؤية أخرى، عكس ما تقوم به طغمة أوسـلو مـن فـرض      
رؤيتها المرفوضة بالمطلق من الشعب وقواه، شريطة أن توضح حماس أنها مع خيار الـشعب الـذي ال            

جع وال تفريط وال استفتاء عليهـا، ألنهـا         يقترب واليمس من الثوابت والمقدسات، التي ال تنازل وال ترا         
أوالً وأخيراً ليست ملكاً للفلسطينيين وحدهم ليقرروا مصيرها، ناهيك عن حرمة ذلك وطنيـاً وأخالقيـاً                

  .ودينياً
خالصة القول أنه رغم تفهمنا للضرورات الدبلوماسية، والحاجة للمناورات والمرونة السياسية، إال أنـه              

رضت نفسها واحترامها وشعبيتها من خالل مواقفها الواضحة والثابتة، ولـيس           يجب التذكير أن حماس ف    
" المرحليـة "عبر استرضاء الغرب من خالل الخطاب المبهم حّمال التأويل والتفـسير، وال مـن خـالل              

التي أوصلت فريق أوسلو إلى ما أوصلته إليه، وإال تكون من يكـرر تجربـة ثبـت فـشلها                   " التكتيك"و
  .يل الدامغبالبرهان والدل

  
المطلوب وببساطة شديدة أن تعيد حركة حماس تأكيد شروطها للقبول بدولة فلسطينية على حدود الرابـع                

، وهو الطرح المتقدم والممكن حتى من وجهة نظر الغرب الذي يضغط وبكـل              1967من حزيران للعام    
والجماهيري فلسطينياً وعربياً   الوسائل لجر حماس لمربع فتح، وأن تعيد التركيز على ابقاء الدعم الشعبي             

  .واسالمياً ودولياً، والذي يتساءل اليوم عما يجري سياسياً وعلى أرض الواقع، وله الحق في ذلك
03/12/2010  

  
  !ماذا نحن فاعلون ؟... أو تواطؤ " فشل" .50

  عريب الرنتاوي
ام اهللا ، لنقـل     فـي ر  " المقاطعـة "قبل أن يصل القنصل األمريكي في القدس دانيال روبنستن إلى مقـر             

اعتراف إدارته بفشل وساطتها ، إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، كانت البلدوزرات اإلسـرائيلية               
 –المفاوضـات األمريكيـة     "تقوم بالمهمة ، وتنقل للرئاسة الفلسطينية بالصوت والـصورة ، حـصيلة             

ليخبرانا بمآالت الفـشل والخيبـة ،   ، ولم نكن بحاجة لصائب عريقات وال لنبيل أبو ردينة ،    " اإلسرائيلية
  .التي انتهت إليها جهود واشنطن الرامية إلقناع إسرائيل بتجميد جزئي ومؤقت لالستيطان
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، فإن المكتوب يقرأ من عنوانـه ،        " المصدر الفلسطيني المسؤول  "وسواء صدق صائب عريقات أو كذب       
ناية التـي تـصدر عـن الدبلوماسـيين     وعنوان المكتوب ال يقرأ في التصريحات المضللة والمصاغة بع 

األمريكيين ، بل بما يجري على أرض القدس والضفة وبسغات زئيف ، هنا ، وهنا فقط ، تتجلى النتائج                   
  .المرة للتعنت اإلسرائيلي واالنحياز األمريكي األعمى لتل أبيب

ن الخيبـة مـن الفـشل       كالعادة ، هّب قادة السلطة والمنظمة هبة رجل واحد شجباً لالستيطان وتعبيراً ع            
من دون أن نعرف كم ضـربة مـن هـذا الطـراز             " ضربة لعملية السالم  "األمريكي ، هذا يتحدث عن      

مـسمار  "وثان يحدثك عن    ...تعرضت لها هذه العملية من قبل ، وكم ضربة مماثلة ستتعرض لها من بعد             
ا دقّت فيه المـسامير ، وثالـث        في نعش السالم واالستقرار ، والحقيقة أننا بتنا أمام نعش حديدي لفرط م            

يتساءل مندهشاً عن سر الضعف األمريكي أمام تل أبيب ، لكأنها المرة األولى التي يحصل فيها أمر كهذا                  
، و أحسب أنه ال توجد كلمات مناسبة لوصف السلوك اإلسـرائيلي واألمريكـي المـستخف بـالعرب                  

قوال فقط ، على ما تقوم به إسرائيل من أفعال على           والفلسطينيين ، كما ال أدري إلى متى سنبقى نرد باأل         
  .أرض الواقع

إسرائيل بتجميد االستيطان ، يعني االعتراف بفشلها كوسيط نزيـه          " إقناع"اعتراف واشنطن بعجزها عن     
في هذه العملية ، يعني أنها رفعت الراية البيضاء في وجه التطرف والتعنت اإلسرائيليين ، يعنـي عـدم                   

مرار بدور الراعي لعملية السالم ، يعني فشل هذه العملية بمجملها ، فما لم تستطعه واشنطن                أهليتها لالست 
  .على دولة االحتالل ، لن يستطيعه أحّد غيرها" دالة"، بكل ما لها من 

                 لسنا في الحقيقة نتوقع أن تأخذ السلطة الدرس والعبرة من تجربة الفشل األمريكي أمام نتنياهو ، إن لعجز
عن " ويكيليكس"راح الخيارات والبدائل ، أو لتساوقْ مع مشاريع نتنياهو نفسه ، وهو الذي كشفت               عن اجت 

، " نظرية السالم االقتـصادي   "تفضيله بقاء سالم فّياض على رأس عمله ، ألنه يحمل أفكاراً متجانسة مع              
  .القطعة تلو األخرىولكننا نستهجن أن تواصل السلطة أعمالها كالمعتاد فيما مشروعها بأكمله يتساقط 

تـداهم  " أحالم السالم والتسويات التفاوضـية    "نحن لم نعد نعرف على ماذا يراهن هؤالء الذين ما زالت            
، وتضعها على األرض    " جراب الحاوي "وما الذي تنتظره السلطة لتخرج بدائلها الفعلية من         "......عقولهم

 بحث في قضايا القدس والالجئين ، فيمـا ابتلـع           ال لتجميد االستيطان ، وال    : ، فقد قالت إسرائيل كلمتها    
األمريكيون ألسنتهم ، والذوا بصمت القبور حيال ما يمكن أن تقوم به الدولة األعظم ، غير االعتذار عن                  

  .فشلها
مع الموقف اإلسرائيلي ، فإن أحداً ال يتوقـع         " التواطؤ"أمريكي ، هو أقرب إلى      " فشل"وألننا نتحدث عن    

ات الثنائية بين الجانبين ، وواشنطن لن تصغي لتصريحات عريقات الغاضـبة المطالبـة              أزمة في العالق  
 ، فهي تعرف أنها تصريحات ال تقدم وال تـؤخر ،            1967باعتراف أمريكي بدولة فلسطينية على حدود       

وأن صاحبها نفسها ، ال يأخذها على محمل الجد والتصديق ، كما أن وسيطاً بديال عن الوسيط األمريكي                  
، ليس من المنتظر أن يدخل حلبة الجهود والوساطات ، فإسرائيل منحت هذه المهمة ، كوكالـة                 ) الفاشل(

حصرية للواليات المتحدة ، وما يصح في جميع أزمات العالم وكوارثه ، ال يصح في هذه البقعـة مـن                    
  .مريكيمحمي بالكامل ، ومغطى كلياً بكل أشكال الدعم األ" أزعر الحي"العالم ، طالما أن 

ما الذي ستفعله السلطة ، ومتى تشهر بدائلها السبع التي طالما           : إن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح اآلن      
هل هي بدائل حقاً ، ما الذي سيفعله العرب المعتدلون من أنـصار الـسالم خيـار                 ...أثقلت بها مسامعنا  
 يدخرن جهداً الحتواء الحركة الوطنية      ما الذي ستفعله الشقيقات الكبريات ، الالئي لم       ...استراتيجي وحيد 

الفلسطينية وإدخالها في بوتقة عملية السالم ، وتدجينها على نحو غير مسبوق في تاريخ حركات التحرر                
  . واالستقالل في العالم ، ومن دون أن تحصل على أية نتيجة من أي نوع ؟،

  4/12/2010، الدستور، عّمان
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  المأزمة الكيان البنيوية وفواتير الس .51
  محمد السعيد ادريس

كشف األحداث المتسارعة داخل الكيان الصهيوني عن أزمة بنيوية حادة لها عالقة مباشرة بتدني درجـة                
التماسك االجتماعي واتساع الفجوة بين الدولة والمجتمع وبالذات بالنسبة لتوجه الدولة نحو المزيـد مـن                

دات المكثفة داخلياً وخارجياً وبالنـسبة لتراجـع        االستنفار األمني والعسكري في ظل شعور قوي بالتهدي       
درجة تجانس االستجابة المجتمعية لهذه الحالة االستنفارية األمنية والعسكرية ما يـضاعف مـن حالـة                
االرتباك والعصبية في األداء الحكومي خاصة بالنسبة للقضايا الجوهرية ذات العالقة بمستقبل الكيان وفي              

  .لتوسع االستيطاني ويهودية الدولةمقدمتها قضايا التسوية وا
التي صاغها مؤسس الكيان ديفيد بن      ” جيش الشعب “أبرز أشكال التعبير عن هذه األزمة هو تصدع فكرة          

جوريون، التي كانت تقوم على محورية دور الجيش في تأسيس الكيان ودور الخدمة العسكرية في هـذا                 
قافات وهويات متعددة ومتنوعة في بوتقة هوية وطنية        الجيش في صهر المهاجرين القادمين إلى الكيان بث       

واحدة، ما جعل الجيش يعتبر الدعامة األساسية لقيام الدولة وتماسكها من ناحية وتحقيق أعلى درجة مـن        
التماسك بين الدولة والمجتمع بكافة شرائحه من ناحية أخرى، حيث يكاد هذا المجتمع أن يذوب في الدولة                 

  .ؤسسة عسكريةمن خالل تحوله إلى م
الذي صاغه وأراده بن جوريون نشأ من هذه الناحية، واكتسب شهرته من نجاحات             ” جيش الشعب “مفهوم  

الجيش في تحقيق التكامل الوطني واالجتماعي الذي كان الكيان في أشد الحاجة إليـه لتكـريس مفهـوم                  
داعه وفرضه فرضـاً، لـذلك      بل واختراعه وابت  ” الشعب اإلسرائيلي “وليس فقط مفهوم    ” الشعب اليهودي “

تشرين الثاني /  نوفمبر19يوم  ” هارتس“فإن ما يحدث اآلن من انهيار لكل ذلك، حسب ما كشفت صحيفة             
الفائت، وعلى لسان قائد القوى البشرية في هيئة األركان العامة للجيش الجنرال آفي زامير، الذي تحدث                

سع بين من يؤدون الخدمة العـسكرية ومـن         ، فالهوة تت  ”جيش الشعب “عن تصدع كبير وقع في نموذج       
يتهربون منها، وكذلك بين من كانوا في المراتب األولى في الخدمة ومن صاروا يحتلون هذه المراتـب                 

اللذين احتال دوراً ريادياً في المجتمع والجـيش        ” الموشاف”و” الكيبوتس“اآلن، حيث تراجع دور كل من       
ولى من عمر الدولة الصهيونية ولم يعد هناك من يتحمس لاللتحاق           والحياة السياسية في العقود الثالثة األ     

 في المئة من الرجال الملزمين بالخدمـة  50بالجيش غير أبناء المستوطنات والمدارس الدينية، لدرجة أن       
 سنة ال يخدمون حالياً ال في الخدمة االلزامية وال في االحتياطية حسب إفـادات               40 – 18العسكرية بين   

  .زامير نفسهالجنرال 
هذا العزوف عن الخدمة العسكرية له رمزيته الفائقة بالنسبة لتدني حوافز التضحية مـن أجـل الدولـة                  
ونموذجها الذي يسعى كبار السياسيين إلى فرضه، له أسبابه الكثيرة منها أن أجياالً جديدة نشأت داخـل                 

أرض “ولى الستعادة مـا سـموه ب        الكيان تفتقر إلى تراث من جاءوا إلى الكيان في موجات الهجرة األ           
معظم األجيال الجديدة لم تعد تتعامل بمستوى االنبهار السابق لدى األجيـال الـسابقة بأفكـار                . ” األجداد

الصهيونية والدولة اليهودية، لكن هناك أيضاً سبب اجتماعي آخر ال يقل أهميـة لـه عالقـة بمـستوى                   
 تل أبيب التي يعيش فيها العدد األكبر مـن سـكان            التحضر والتمدن خاصة في المدن الكبرى وباألخص      

فاألسـرة  . ” األسرة ذات الطفل الواحد   “الكيان، فارتفاع مستوى التحضر في المدن ارتبط بشيوع ظاهرة          
التي ليس لديها غير ابن واحد ال تميل عادة إلى التضحية به ودفعه للتطوع في الجيش وتعريض حياتـه                   

  .للخطر
صبح شائعاً فإن األكثر شيوعاً هو انتشار المحسوبية لدى الطبقـات االجتماعيـة             وإذا كان هذا العزوف أ    

الراقية خاصة بين سكان المدن من أجل استثناء أبنائهم من الخدمة االلزامية في الجيش، والحرص علـى           
 تراجع  إبعاد أبنائهم المجندين من الخدمة في المناطق الخطرة حفاظاً على حياتهم، وإذا أضفنا إلى هذا كله               

الهجرة إلى الكيان ونضوب مراكز التهجير وميل أعداد كبيرة من سكان الكيان إلـى النـزوح خارجـه                  
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وارتفاع معدالت الهجرة المعتادة من الكيان إلى مناطق أخرى واعدة بحياة أكثر هدوءاً واستقراراً خاصة               
الفلـسطينية، بـسبب    ” ة الديموغرافية القنبل“إلى ألمانيا وكندا لتبين أي مأزق يواجه الكيان أمام ما يسميه            

ارتفاع معدالت المواليد من السكان العرب داخل الكيان وزيادة أعدادهم، واآلثار الخطيرة التي يمكن أن               
  .تترتب على هذه الظواهر مجتمعة بالنسبة لمستقبل الكيان ووجوده واستمرار تماسكه

ن وخاصة بالنسبة لمسألتي التوسـع االسـتيطاني        الوعي بهذا المأزق يفسر السياسات العصبية لقادة الكيا       
فالمسائل الثالث مترابطة وتعبـر عـن مـدى         . والتهويد، إضافة إلى المشكلة المحورية المتعلقة باألمن        

  .الخطر الذي يتهدد الكيان
نحو فرض يهودية الدولة الصهيونية عن دوافع أمنية أكثـر ممـا            ” اإلسرائيلي“فمن ناحية يكشف التوجه     

فهو يرمي من ناحية إلى جذب كل يهود العالم إلى الدولة اليهودية تحت إغراء              . ن دوافع عقدية    يكشف ع 
بالهجرة إليها، وهو يرمي مـن ناحيـة        ” إسرائيل“لتحفيز من بقي من اليهود خارج       ” المواطنة اليهودية “

سراً في خطـوة    أخرى إلى تهجير من بقي من أبناء الشعب الفلسطيني داخل الكيان إلى الخارج عنوة وق              
هدفها إنقاذ الدولة الصهيونية من خطر افتقاد الهوية اليهودية أمام طغيان السكان العرب المتزايدين بنسب               
مرتفعة عاماً بعد عام، أما التوسع االستيطاني فهدفه ضم أكبر مساحة ممكنة من أراضي الضفة بل وضم                 

سعة من األرض الستيعاب المهاجرين الجدد،      كل الضفة إن أمكن ذلك، في محاولة لتأمين المساحات الوا         
للفلسطينيين في األردن يبقى يتردد دائماً للتذكير بمحورية سياسة التوسع          ” الوطن البديل “ولذلك فإن خيار    

  .االستيطاني وعالقتها بأمن ووجود الكيان
ـ      ” اإلسرائيلي“ولعل هذا ما يفسر كل سياسات التلكؤ والتالعب          ع عمليـة   وكسب الوقت في التعامـل م

التسوية إلفساح المجال للمزيد من التوسع والتهويد وفرض واقع ال يسمح باالنسحاب من األراضي التي               
تشرين الثاني الفائت على مـشروع قـانون        /  نوفمبر 22تم التوسع فيها، ولعل في مصادقة الكنيست يوم         

ي انـسحاب أو أي اتفاقيـات       يسانده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستهدف فرض إجراء استفتاء على أ          
” اإلسـرائيلي “كما يؤكده أيضاً التوسع     . ما يؤكد هذا التوجه     ” األرض مقابل السالم  “سالم تقوم على مبدأ     

على إنهاء وتصفية   ” اإلسرائيلي“في عمليات تهجير عشرات الالجئين الفلسطينيين ليكشف مدى الحرص          
  .حد أهم مصادر التهديد للكيانللشعب الفلسطيني باعتبار هذا الحق أ” حق العودة“

إجراءات ومحاوالت مستميتة للحفاظ على وجود الكيان وبقائه تكشف وتؤكد عمق المأزق الوجودي الذي              
يحاصره أكثر من كونها تعبيراً عن قدرة هذا الكيان على مواجهة التحديات، في مشهد مازالت معالمـه                 

ف بعد عن اللهاث والهرولة وراء سراب سالم ال يقدر          غائبة عن العقل االستراتيجي العربي الذي لم يتوق       
  .الكيان على تسديد فواتيره
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  لالخفاق واِلٌد .52
  اليكس فيشمان

تخيلوا أن رشقة صواريخ كانت سقطت أمس في الكرمل أو في غـوش دان أو فـي الجليـل وأحـدثت                     
نت تكون الدولة؟ إن كارثة أمس هـي مثـال          في أي وضع كا   . عواصف نيران في خمسة مواقع مختلفة     

  .وأضعف حلقاته هو جهاز االطفاء. واحد فقط على العجز الذي يعانيه جهاز طواريء دولة اسرائيل
.  التي كانت في منطقة كبيرة فـي الحقيقـة         –أمس انهار جهاز اطفاء الحرائق في مواجهة عاصفة النار          

 مواجهة عشرات ومئات الصواريخ التـي كانـت تُحـدث           ماذا كنا نفعل في   . لكنها في منطقة واحدة فقط    
عواصف نيران في عدة مناطق في البالد وفيها مناطق مدنية مع مبانٍ متعددة الطوابق؟ من في اسرائيل                 

  .مستعد لعالج هذا؟
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إن جهاز األمن يبلبل أذهاننا منذ سنين، باستعدادات الجبهة الداخلية الصابة الصواريخ، وهنا أمس تلقينـا                
  .واب الحقيقي وهو أننا ال نملك في الحقيقة جهاز إطفاء حرائق وطنياالج

يوجد هناك عدة اشخاص شجعان يغررون بأنفسهم لكن هناك من يستهزيء بهم بمعدات غيـر مالئمـة                 
  .وأنصبة فرق اطفاء وقوة بشرية معروفة في العالم الثالث فقط

كان . ق في اسرائيل غريب اذا لم نشأ المبالغة       فسلوك جهاز اطفاء الحرائ   . وليس األمر أمر المعدات فقط    
يجب على مفتش فرق االطفاء الذي أراد تجميع جميع رجال االطفاء في البالد للمساعدة في إخماد حريق                 

فرجال االطفاء ينتمون الـى المجـالس       . لكنه في الواقع ليس مفتشهم    . في الشمال أن يتوجه اليهم ويطلب     
 لم يتطوعوا بمساعدة رجال االطفاء في حيفا فال يبقى سوى طلـب رحمـة               واذا. االقليمية والى البلديات  

  .السماء
فهـو يعـرف    . وقد اختفى هذا الرجل أمس عن عيون الجمهور وليس ذلك عرضـيا           . لهذا االخفاق والد  

يسمونه ايلي يشاي وهو وزير الداخلية المسؤول من جهة         . بالضبط الوضع المعوج لجهاز اطفاء الحرائق     
 االخفاق، لو أنه كان يهتم على هذا النحو بمؤسسات شاس وبطالب معاهدها الدينيـة ألقالـه                 وزارية عن 

  .الحاخام عوفاديا منذ زمن
. قبل نحو من نصف سنة تلقى الوزير ايلي يشاي مسودة تقرير مراقب الدولة عن خدمات اطفاء الحرائق                

ي في عمله بعد نشر هذا التقريـر، فلـن       اذا بقي ايلي يشا   . يوشك التقرير أن ينشر في خالل ايام معدودة       
وبالمناسبة، قررت الحكومة على أثر مسودة التقريـر الجديـد          . تبقى قيمة لمصطلح المسؤولية الوزارية    

الذي تلقاه وزير الداخلية أن تحّول في الحال بضع عشرات من ماليين الشواقل لتحـسين نظـام اطفـاء                   
  . اسألوا البيروقراطيينأين المال؟ وأين المعدات؟. الحرائق المنهار

نستحق األمن  . لم نر أمس أي شيء من هذه المحاولة االنفعالية للحكومة لمواجهة االخفاق الذي ال يغتفر              
  .وال نملكه

  "يديعوت"
 3/12/2010، وكالة سما اإلخبارية
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