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  تلويح عباس بحل السلطة يؤكد فشله:  في غزةالفلسطينيةالناطق باسم الحكومة  .1

كدت الحكومة الفلسطينية في غزة، أن تلويح الرئيس محمود عباس، بحل السلطة الفلسطينية، يعبر أ: غزة
عن فشل مشروع التسوية الذي يتبناه، مطالبة في الوقت ذاته المجتمع الدولي بفرض الدولة الفلسطينية 

  .على األرض حقيقة، بدال من االعتراف بها على الورق
إن "م الحكومة الفلسطينية في غزة تعقيبا على تصريحات الرئيس عباس وقال طاهر النونو الناطق باس

هو تعبير عن فشل سياسته على مدى الثمانية عشر عاما الماضية، وفشل لخيار " أبو مازن"إعالن 
  ".المفاوضات، وفشل لخيار التسوية الذي لجأت إليه قيادة منظمة التحرير الفلسطينية

ذهبوا إلى إعالن السلطة، وتوقيع اتفاق ) قيادة منظمة التحرير (هم"، "قدس برس"وأضاف النونو لـ
أوسلو بشكل منفرد، واآلن يتحدثوا عن حل السلطة بشكل منفرد، هذه أخطاء إستراتيجية تقوم بها قيادة 

  ".منظمة التحرير، وتجعل من الشعب الفلسطيني حقل تجارب
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حدة الوطنية ليقرر الشعب الفلسطيني بكل وطالب النونو بتسريع المصالحة الفلسطينية، وتحقيق الو
إن هذا يحتاج إلى "فصائله وهيئاته وأحزابه، ما هي الخطوة المستقبلية سواء حل السلطة أو غيرها، قائال 

قرار جماعي فلسطيني، وليس إلى قرار منفرد من عباس، الذي أثبتت التجارب إنه فاشل وبكل 
  .، على حد قوله"المقاييس

، وكذلك رفع التمثيل 1967رازيل بالدولة الفلسطينية بحدود الرابع من حزيران لعام وحول اعتراف الب
الدبلوماسي الفلسطيني في أكثر من دولة أوروبية، رحب النونو بهذه الخطوات األحادية من هذه الدول، 

قع، وليس مؤكدا في الوقت ذاته أن المطلوب هو المزيد، وإقامة الدولة الفلسطينية بالفعل على ارض الوا
  .على الورق

هذه نقاشات داخلية داخل الدول نحن نحترمها، ونحن ندعو ليس فقط إلى "وقال الناطق باسم حكومة هنية 
رفع التمثيل الفلسطيني الدبلوماسي، أو اعترافات ورقية؛ نحن نريد تمكين الشعب الفلسطيني، من إقامة 

ورق، أو دولة في األحالم، نريد دولة في الواقع، هذه الدولة التي يتحدثوا عنها، ال نريد دولة على ال
حسب ." يخرج منها االحتالل، وخالية من المستوطنين، قابلة للحياة، تمثل مكان وكيان للشعب الفلسطيني

  .تعبيره
  4/12/2010قدس برس، 

  
  مبدأ ثابت والمفاوضات يجب ان تقتصر على ترتيبات ترسيمها 67حدود : فياض .2

وزراء الدكتور سالم فياض باعتراف البرازيل بدولة فلسطين على أساس حدود عام أشاد رئيس ال: الخليل
، واعتبر أن هذا الموقف يأتي في سياق تطور اإلجماع الدولي على ضرورة التدخل االيجابي 1967

والفاعل لضمان إعادة المصداقية للعملية السياسية وقدرتها على إنهاء االحتالل عن كامل األرض 
، والذي سبق أن عبر عنه االتحاد األوروبي في كانون االول نهاية 1967 المحتلة منذ عام الفلسطينية

  . العام الماضي، وكذلك اإلعالن الياباني في نهاية الشهر الماضي
ورفض رئيس الوزراء االحتجاج اإلسرائيلي على اعتراف البرازيل بدولة فلسطين على حدود عام 

صحيح أن الحدود هي احدى »قضايا مفاوضات الوضع الدائم، وقال ، بحجة أن الحدود هي احدى 1967
قضايا مفاوضات الوضع الدائم، ولكن المفاوضات برمتها ال يمكن أن تكون حول األسس أو المبادئ التي 

 هي أحد هذه األسس، وهي غير قابلة للتفاوض، وأن 1967تقوم عليها العملية السياسية، وأن حدود عام 
، 1967لحدود يجب أن تقتصر على اإلجراءات والترتيبات الكفيلة بترسيم حدود عام المفاوضات حول ا

ال يمكن االستمرار في وضع تستخدم فيه إسرائيل » ، وأضاف «بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل
المفاوضات ليس إال لتكريس احتاللها وتخفيض سقف المرجعيات الدولية للعملية السياسية ممثلة بقواعد 

  .ون الدولي وقرارات الشرعية الدوليةالقان
  5/12/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  سنشهد دوال أميركية التينية أخرى تعترف بالدولة الفلسطينية: عريقات .3

وصف صائب عريقات رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية :  كفاح زبون- رام اهللا
خطوة جبارة وعظيمة وبادرة رائعة، « بأنه 1967ة في حدود عام اعتراف البرازيل بالدولة الفلسطيني

  .»خاصة أن البرازيل دولة عمالقة في أميركا الالتينية
في أميركا الالتينية آتت أكلها وأن دوال ) أبو مازن(وحسب عريقات فإن جولة الرئيس محمود عباس 

إننا في األيام القليلة القادمة «: »الشرق األوسط«وقال في تصريحات لـ. أخرى ستحذو حذو البرازيل
وأضاف . »سنشهد دوال أميركية التينية أخرى، خاصة األوروغواي وبيرو، تعترف بالدولة الفلسطينية
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هذا سيكون االتجاه المستقبلي لتحقيق االعتراف «أن » الشرق األوسط«عريقات الذي كان يتحدث لـ
  .»دس الشرقية وعاصمتها الق1967بالدولة الفلسطينية في حدود عام 

وتجري السلطة الفلسطينية، كما يقول عريقات، اتصاالت مع دول االتحاد األوروبي التي لم تعترف بعد 
السلطة الفلسطينية ستبحث في االجتماع القادم للجنة المتابعة «وأضاف عريقات أن . بالدولة الفلسطينية

وهذه ستكون خطوة . راف بالدولة الفلسطينيةالعربية كيفية مطالبة اإلدارة األميركية باتخاذ خطوة االعت
  .»مهمة في المسيرة الفلسطينية

  5/12/2010، الشرق األوسط، لندن
  

    نتنياهو يشكر عباس على اإلسهام في إخماد الحرائق  .4
بنيامين نتنياهو السبت اتصاالً هاتفياً بالرئيس الفلسطيني ” اإلسرائيلية“أجرى رئيس الحكومة : )ب.ف .ا (

وجاء في بيان . اس لشكره على مشاركة الدفاع المدني الفلسطيني في إخماد حرائق الكرمل محمود عب
عبر فيه األخير عن “رسمي صدر عن الرئاسة الفلسطينية أن عباس تلقى اتصاالً هاتفياً من نتنياهو 

وتابع البيان . ” امتنانه لمساعدة رجال اإلطفاء الفلسطينيين في إخماد الحرائق المشتعلة في جبال الكرمل
أكد خالل االتصال أنه في مثل هذه الظروف لن يتوانى الشعب الفلسطيني عن تقديم مساعدات “أن عباس 
  .” إنسانية

، شمعون بيريز عن تضامنه وأسفه لخسائر ”اإلسرائيلي“وكان عباس قد أعرب في برقية إلى الرئيس 
ها لإلسهام في أية مساعدة مطلوبة، ونقل لوضع إمكانات“كما أعرب عباس عن استعداد السلطة . الحريق 

  . ” تعازيه ألسر الضحايا
  5/12/2010، الخليج، الشارقة

  
   متفقتان في إبعاد الفلسطينيين "إسرائيل"حماس و:  الهباش.. على لسانهما جاءمصححا  .5

ا ورد أستدرك وزير الشؤون الدينية واألوقاف الفلسطيني الدكتور محمود الهباش م: فهيم الحامد -جدة 
من تصريحات نشرت أمس على لسانه عندما ساوى بين حماس وإسرائيل في قضية إبعاد الفلسطينيين 

  . من األراضي الفلسطينية
أن السلوك اإلسرائيلي والحمساوي في التعامل مع إبعاد الفلسطينيين » عكاظ«وأوضح في تصريحات لـ

  . مية محتلة وحركة حماس فصيل فلسطينيهو واحد في ذات القضية، بيد أنه قال إسرائيل دولة إجرا
وطالب الهباش حركة حماس بعدم تكرار إبعاد ومنع الفلسطينيين من زيارة غزة على اعتبار القطاع 

  .جزءا ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية
وحول الخيارات المتبقية لدى السلطة بعد ورود أنباء عن إعالن واشنطن فشلها في منع وقف المشاريع 

تيطانية اإلسرائيلية، ذكر الهباش أن السلطة الوطنية الفلسطينية لديها خيارات عدة منها العودة إلى االس
المفاوضات مع إسرائيل بشرط وقف المشاريع االستيطانية، إلى جانب الحصول على اعتراف أممي 

لي لتحقيق تطلعات بالدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدا أن السلطة لديها الدعم العربي ألي تحرك مستقب
  .الشعب الفلسطيني المشروعة

ودعا الوزير الهباش اإلدارة األمريكية إلى تحمل مسؤولياتها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في عملية السالم 
لن تكون هناك مفاوضات واالستيطان مستمر، «وزاد . المجمدة بسبب االستفزازات اإلسرائيلية المتعمدة

وال سالم إال بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ولن نتراجع أمام االحتالل، 
  . » وفق قرارات الشرعية الدولية1967على األراضي الفلسطينية التي احتلت عام 
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وعن مستقبل المصالحة الفلسطينية، أوضح أن االنقسام الفلسطيني الداخلي أضر بالقضية الفلسطينية 
إلسرائيليين لكي يستمروا في عنجهيتهم، مشيرا إلى أن المصالحة مصلحة كثيرا، وأعطى فرصة ل

  .استراتيجية والوصول لها أيضا هدف الجميع كي يستطيع الفلسطينيون مواجهة عدوهم بشكل موحد
  5/12/2010، عكاظ، جدة

  
  آن االوان لكي تعلن منظمة التحرير الدولة الفلسطينية على كامل االراضي : مصطفى البرغوثي .6

 اشاد النائب الدكتور مصطفى البرغوثي االمين العام لحركة المبادرة الوطنية بالموقف البرازيلي :رام اهللا
  .67المتمثل باالعتراف بالدولة الفلسطينية على كامل االراضي المحتلة عام 

 العالم وقال البرغوثي ان القرار البرازيلي يعبر عن التوجه الصحيح الذي يجب ان تحذو حذوه باقي دول
 67خاصة الدول العربية وتعترف بالدولة الفلسطينية وحدودها على جميع االراضي المحتلة عام 

  .وعاصمتها القدس
واضاف النائب مصطفى البرغوثي انه آن االوان لكي تعلن منظمة التحرير الفلسطينية الدولة الفلسطينية 

 وعاصمتها القدس وان تدعو العالم 67م على كامل االراضي المحتلة على حدود الرابع من حزيران عا
  .الى االعتراف بها

واعتبر البرغوثي ان اعالن الدولة هو الخيار االخير بعد فشل المفاوضات مع حكومة اليمين المتطرف 
في اسرائيل واستمرار االستيطان وعمليات تهويد القدس لخلق واقع يحول دون اقامة دولة فلسطينية 

  .كاملة السيادة
  5/12/2010، الجديدة، رام اهللالحياة 

  
   تغلق فضائية تابعة لدحالن الفلسطينيةالسلطة .7

في رام اهللا، والتي يملكها عضو » فلسطين الغد«أغلقت السلطة الفلسطينية أمس مكاتب فضائية : رام اهللا
، مسؤول اإلعالم في الحركة محمد دحالن بالشراكة مع رجل اعمال »فتح«اللجنة المركزية لحركة 

  .ريمص
استناداً الى الصالحيات المخولة لنا، وتحقيقاً لمقتضيات «ونص القرار الصادر عن وزارة الداخلية انه 

وجاء في القرار ان نفاذه يبدأ من . »المصلحة العامة، تقرر اغالق فضائية شركة المستقبل فضائية الغد
  .لحظة االبالغ

وجاء القرار عقب سلسلة قرارات مماثلة . لمقبلتعد لالنطالق الشهر ا» فلسطين الغد«وكانت فضائية 
تسيء الى الحركة «طاولت صالحيات دحالن ونفوذه، منها تشكيل لجنة للتحقيق معه على خلفية اقوال 

، وأيضاً سحب عدد كبير من حراس مكتبه وبيته في رام »المشاركة في تكتالت داخلية«، و »ورئيسها
 موظفاً وموظفة في 35رة قررت اعطاء العاملين كافة وعددهم نحو وأعلن مسؤول في القناة ان االدا. اهللا

  .المحطة، اجازة مدفوعة الراتب لحين اتضاح االمور
  5/12/2010، الحياة، لندن

  
  مليات تعذيب رهيبة في سجون الضفة وغزةع :مؤسسة حقوقية فلسطينية .8

عيد عمليات اعتقال اتهمت مؤسسة حقوقية فلسطينية حركتا فتح وحماس أمس بتص:  د ب أ-غزة 
وقال صالح عبد العاطي ، المسؤول في . وتعذيب عناصر الحركتين في الضفة الغربية وقطاع غزة

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان إن مؤسسته ترصد وما تزال عشرات حاالت االعتقال والتعذيب بحق 
  .مخالفة للقانون" تعسفية"عناصر من الحركتين إلى جانب إجراءات 
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حيث يتم خالل عمليات االحتجاز "في سجون الضفة وغزة " بشكل رهيب" أن عمليات التعذيب تتم واعتبر
وذكر أن الهيئة تلقت في الضفة . بشكل غير قانوني انتهاك حقوق المحتجزين بسالمتهم وسوء المعاملة

للتعذيب  شكوى ضد األجهزة األمنية الفلسطينية ، بتعرض مقدميها 211الغربية خالل الشهر الماضي 
  .وسوء المعاملة وممارسة أساليب غير قانونية في االستجواب

 شكوى من سكان في قطاع غزة تعرض خاللها المعتقلون إلى ممارسة 69وأضاف أن الهيئة تلقت كذلك 
وبين أن شكاوي المعتقلين في غزة والضفة تتضمن التعرض . أنواع شديدة من التعذيب وسوء المعاملة

وأشار عبد العاطي إلى أن هذه الممارسات تتزامن مع . عذيب النفسي واإلهانةللضرب والشبح والت
مواصلة الجهات األمنية في الضفة وغزة منع عشرات المواطنين من الجهتين من حقهم الدستوري في 

  .السفر والتنقل عبر مصادرة جوازات السفر أو منع إصدارها
ي حركة فتح ، مقابل العشرات من سكان  عنصرا ف54وذكر أن حركة حماس صادرت جوازات سفر 

أمر "وشدد عبد العاطي على أن ذلك . غزة رفضت الجهات األمنية في رام اهللا إصدار جوازات سفر لهم
فال يجوز أن يبقي المواطن رهينة لفعل ورد فعل بشكل يخالف القانون في غزة والضفة الغربية .. مدان

  ".حق للجميع التنقل والسفر بعيدا عن االعتبارات السياسيةباعتبار أن جوازات السفر حق لكل مواطن وي
  5/12/2010، الدستور، عمان

  
   لتسوية أوضاع نقابة الصحفيين الفلسطينيينجديدةحكومة هنية تطرح مبادرة  .9

تصويب وإعادة بناء نقابة الصحفيين "طرحت الحكومة الفلسطينية في غزة، مبادرة جديدة لـ : غزة
  .، كما قالت"حالة الركود والشلل التي تسيطر على النقابة"، وذلك للخروج من "ع غزةالفلسطينيين في قطا

وكانت نقابة الصحفيين أجرت انتخابات لها في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل عشرة أشهر تقريباً، 
  .وانتخبت أمانة عامة من الضفة وغزة، دون مشاركة الصحفيين في غزة في تلك االنتخابات

 المكتب اإلعالمي الحكومي، وكيل وزارة اإلعالم بغزة الدكتور حسن أبو حشيش، في ودعا رئيس
مبادرة له، تشكيل لجنة من تسعة صحفيين لتسيير أعمال النقابة مؤقتًا، مؤكدا أنه بإمكان الكتل الصحفية 

  .أن تتوافق على أسماء لجنة التسيير غير األسماء التي طرحها
رتيب أوضاع العضويات، وإعداد وإقرار النظام الداخلي للنقابة، من خالل وحدد عمل هذه اللجنة بمهمة ت

  .التنسيق الدقيق مع الضفة الغربية، تمهيًدا إلجراء انتخابات جديدة للنقابة
، موعداً رسمياً )يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني(م وهو 31/12/2010ودعا أبو حشيش العتبار يوم 
، موعداً رسمياً )اليوم العالمي لحرية الصحافة (3/5/2011ة، ومناسبة لإلعالن النهائي لتطبيق المبادر

، معرباً عن أمله أن يسود منطق العقل ولغة الحوار، وتحكيم "لترتيب ملف النقابة وإجراءات االنتخابات
  .مصلحة الصحفيين

ابة وكان أبو حشيش طرح قبل شهرين مبادرة مماثلة من أجل الخروج من الحالة التي تعيشها نق
  .الصحفيين الفلسطينيين إال أنها لم تطبق

  5/12/2010قدس برس، 
  

  يؤكّد تمسكها باالستيطان" الدولتين" لـ "إسرائيل"رفض : المتحدةمندوب فلسطين في األمم  .10
اعتبر مندوب فلسطين الدائم لدى األمم المتحدة، السفير رياض منصور، أن الرفض اإلسرائيلي : رام اهللا

إسرائيل "، يدلّل على أن 1967ين وإحقاق السالم على أساس حدود ما قبل احتالل عام لمبدأ حل الدولت
  ".اختارت االستيطان على السالم

، إلى األمين العام للمنظمة األممية ورؤساء كل )3/12( الجمعة يوموأشار منصور، في رسالة بعث بها 
إسرائيل تواصل تكثيف حملة االستيطان "ن من مجلس األمن الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة، إلى أ
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، داعياً مجلس األمن "االستعماري غير القانوني على األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية
، "غير القانونية"إزاء المشاريع االستيطانية " واضح جدا وقوي"إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف 
  .ذه المسألةكاعتماد جملة من القرارات بشأن ه

إننا في مرحلة حاسمة وهشة للغاية، ويجب أال نسمح للجهود الجبارة التي بذلت على الصعيدين "وأكد 
الدولي واإلقليمي، بما في ذلك جهود الواليات المتحدة األميركية واللجنة الرباعية وجامعة الدول العربية 

سبب غطرسة إسرائيل السلطة القائمة فضالً عن جهود الجانب الفلسطيني، أن تضيع هباًء وعبثاً ب
  .، كما قال"باالحتالل

، وإجبار تل أبيب "الجرائم واالنتهاكات اإلسرائيلية"ودعا السفير الفلسطيني، المجتمع الدولي إلى إدانة 
غير القانونية والعنيفة واالستفزازية التي تهدد بتصعيد التوتر وزعزعة استقرار "على وقف أعمالها 

  .، على حد تعبيره"لى أرض الواقع، وتقويض كافّة جهود استئناف عملية السالمالوضع الهش ع
  4/12/2010قدس برس، 

  
   بالضفة قضائياً إسرائيليين مستوطنينتالحق  الفلسطينيةالسلطة .11

أفاد مسؤولون فلسطينيون، أن السلطة شرعت بحملة لمالحقة مستوطنين إسرائيليين شنوا هجمات ضد 
  . ي الضفة الغربية المحتلة عبر القضاء اإلسرائيليمزارعين فلسطينيين ف

إن الوزارة شكلت فريقاً قانونياً لرصد ومالحقة :" وقال عزام طبيلة، وكيل وزارة الزراعة في السلطة
المستوطنين والشركات اإلسرائيلية في محاولة جديدة لوقف االعتداءات المتواصلة بحق الحقول الزراعية 

  ". في الضفة الغربية
أوضح طبيلة في تصريح صحفي، أن الفريق القانوني سيعمل على توثيق ورصد هجمات المستوطنين و

  . بحق المزارعين تمهيدا لمالحقتهم قضائيا على مختلف المستويات
وذكر أن الفريق يعمل بمهنية إلثبات مسؤولية المستوطنين على الهجمات، وذلك بالتوجه إلى موقع 

ضحايا االعتداء والبدء بالتحقيق وأخذ كل البيانات الالزمة ورفع قضايا الحدث ومقابلة المتضررين و
  . على مرتكبيها بأسمائهم

 مليون 40وأبدى ثقته بنجاح الخطوات القضائية لتعويض المزارعين الفلسطينيين عن خسائر تصل إلى 
  . شيقل خالل العام الحالي، والمساهمة كذلك في الحد من هجمات المستوطنين مستقبال

  .وكانت وتيرة هجمات المستوطنين قد تصاعدت مع بداية موسم قطف الزيتون مطلع أكتوبر الجاري
  5/12/2010موقع فلسطين أون الين، 

  
  فتح تدرس خيارات بينها حل السلطة وفصائل تطالب بتحميل االحتالل مسؤولياته .12

مباحثات مكثفة تجـري    "إن  قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي         :  نادية سعدالدين  –عمان  
حاليا لدراسة خيارات لن تكون سهلة، على الصعد الدبلوماسية والسياسية والميدانية، إضافة إلى إحـداث               

  ".إنتقال في الساحة الداخلية نحو الوحدة
المباحثات تجري على مستوى حركة فـتح وشخـصيات وقـوى           "أمس في عمان أن     " الغد"وأضاف إلى   

ستراتيجية وطنية لتحقيق التناغم والتكامل فـي الجهـود، ولـيس التـسابق فـي               وطنية في إطار لجنة ا    
  ".الطروحات

غير مستبعد من النقاشات الدائرة، إال أن أولوية الحديث اآلن تنصب علـى             " حل السلطة "وإذا كان خيار    
، "برمتهـا ترحيل االحتالل وحل االستيطان، فتحميل العدو مسؤولية االحتالل يعتمد على تراكم العمليـة     "

  .حسب زكي
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، "عدم خسارة ما أنجز حتى اليوم، وعدم التفريط به عربيا ودوليـا           "وأكد حرص الجانب الفلسطيني على      
لن يغتبط أحد بإنهاء فتح والثورة، فيما يصعب التفكير بهدم ما تم بناؤه وإنما يؤخـذ باالعتبـار                  "مضيفا  

  ".م يقم االحتالل لها وزنا عاما ل18حوار طرشان إمتد مع الجانب اإلسرائيلي زهاء 
الخيارات ال تبتعد كثيرا عن ما طرح من بدائل فلسطينية، ومنها الذهاب إلى مجلـس األمـن                 "وبين أن   

   ".1967) يونيو(بمطالبة االعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 
فلسطينية مطالبة بإعالن فـشل     القيادة ال "قال المسؤول السياسي لحماس في لبنان علي بركة أن          من جهته   

عملية التسوية والدعوة إلجراء حوار وطني جاد ووضـع اسـتراتيجية فلـسطينية السـتعادة الحقـوق                 
  ".المشروعة وتحرير األرض وتقرير المصير وحق العودة

تغيير الـنمط   "من جانبها، دعت عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي إلى              
ائد فلسطينياً وعربياً ودولياً، واتخاذ خطوات واجراءات عقابية ومساءلة قانونية وسياسية واقتـصادية             الس

  ".ضد االحتالل اإلسرائيلي
اتخاذ قرار بحل السلطة ليس صعباً ولكنه يتطلب الرجوع إلـى المؤسـسات الفلـسطينية               "واعتبرت أن   

  .المعنية وإلى الدراسة والنقاش
مكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميـل مجـدالوي ضـرورة          من جانبه، أكد عضو ال    

إجراء مراجعة شاملة للسياسات التي سارت عليها القيادة المتنفذة في منظمة التحريـر طيلـة العقـدين                 "
  ". الماضيين، والتي انتجت اتفاقيات أوسلو وتداعياتها وما بني عليها من اتفاقيات ومؤسسات وآليات عمل

5/12/2010، ، عمانالغد  
  

  1967 البرازيل بدولة فلسطين على حدود باعترافالفصائل الوطنية ترحب  .13
. 1967 رحبت الفصائل الفلسطينية، امس، باعتراف البرازيل بدولة فلسطين علـى حـدود         : وفا ،رام اهللا 

عالمي للتـضامن  اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ان هذه الخطوة النوعية التي تتزامن واليوم ال      و
مع شعبنا، تعتبر نموذجاً ومثاالً يحتذى للمساهمة في تعزيز التحوالت الدولية الديمقراطية عمومـاً وفـي      
أميركا الالتينية نحو المزيد من االعترافات بهذا الحق الوطني الفلسطيني الذي تكفلـه شـرعة حقـوق                 

  . دولة كوبا االشتراكيةاإلنسان والقانون الدولي، أسوة ببلدان أخرى كان في طليعتها
وفي ذات السياق، رحبت جبهة النضال الشعبي بالقرار ووصفته بالـشجاع والمـتفهم لحقـوق الـشعب                 

  .الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وبإنهاء االحتالل
أن توقيت هذه الخطوة مهمة في هذه الظـروف         «وثمن حزب الشعب قرار البرازيل، واعتبر في بيان له          

مل العديد من المعاني التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره رغم تنكر حكومـة                بالتحديد يح 
نتنياهو المتطرفة لهذا الحق واستمرارها في شن حمالتها االستيطانية التوسـعية ورفـضها االعتـراف               

  .بقرارات الشرعية الدولية
5/12/2010الحياة الجديدة، رام اهللا،   

 
  ن حل السلطة دليل على ارتباكه بشأعباستصريحات : طهأيمن  .14

 أن تهديدات عباس بحل السلطة، إذا لم يتم التوصل إلـى            ، القيادي في حركة حماس    ،أكد أيمن طه  : غزة
وقال طه في تصريح خاص أدلـى     . اتفاق سالم مع الكيان الصهيوني، تدلل على أنه بات مرتبكا ومتخبط          

ـ  رنا منذ البداية من خطورة االستمرار في مشروع        نحن في حماس حذ   " ":المركز الفلسطيني لإلعالم  "به ل
التسوية، ونحن لم نبن موقفنا هذا من فراغ وإنما من مواقف العدو الواضحة أنه ال يريد أن يعطي شيئا،                   

   ".يوإنما أن يأخذ أمنا سالما واعترافا وتطبيعا من الكل العرب
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ن المفاوضات، واإلجمـاع علـى      لذا نحن في حماس نؤكد على موقفنا بضرورة االنسحاب م         : "وأضاف
برنامج وطني يجمع الكل الفلسطيني تحت إطار خيار الجهاد والمقاومة والتوحد على هذا الخيار، ألنـه                

   ".ةبات واضحا فشل مشروع التسوي
طالمـا  : " طهوتعقيباً على قول عباس إنه ال يمكنه أن يبقى رئيسا لما وصفها بسلطة غير موجودة، قال                 

، لذا فالمطلوب   !ود للسلطة أو مقوماتها فلماذا يعمل وكيال لالحتالل في مالحقة المقاومين؟          يقر بأنه ال وج   
   ".ةإطالق سراحهم وقف التنسيق األمني والمالحقات ضد المقاوم

4/12/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم  
  

   الثنائية االنفرادية كاف إلدراك عبثيتها وعقمها المفاوضاتعقدين من : "الشعبية" .15
، ومواصـلة   "استمرار الرهان على الموقف األمريكي    "حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من       : غزة

  ".الوهم واالنتظار"المراوحة في دوامة ما أسمته 
يلحق الضرر بالشعب الفلسطيني، ويفاقم من حالة الضعف واالنقسام         : "وقالت الجبهة في بيان لها إن ذلك      

ذم الوطني والقومي، ومظاهر التنصل، والتهرب الرسمي العربي واإلقليمي         السياسي، والجغرافي، والتشر  
والدولي من تحمل المسؤولية في دعم نضال الشعب الفلسطيني، وصموده على أرضه ومقدساته، وتنفيـذ               

  ".قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة
ة في ظل شتى جرائم االحتالل،      بأن عقدين من الدوران في دوامة المفاوضات الثنائية االنفرادي        : "وأضافت

واالستيطان، والعدوان، والحصار، باتت كافية لمن يرغب إدراك عبثية وعقم هذه المفاوضات، وحقيقـة              
الموقف األمريكي، وحكومات االحتالل المتعاقبة، المسمى بحل الدولتين، والذي في حقيقته يـدور فـي               

  ".ني واالقتصادي، ودولته  ذات الحدود المؤقتةالشارونية وسالم نتنياهو األم" خطة االنطواء"إطار 
إستراتيجية سياسية بديلة على أساس الخيار الوطني الديمقراطي الوحـدوي، وتكـريس            "وطالبت باعتماد   

منظمة التحرير ممثالً شرعياً، وحيداً، للشعب الفلسطيني، وقائداً لنضاله الـوطني مـن اجـل التحـرر                 
  .رها، على حد تعبي"واالستقالل والعودة

5/12/2010قدس برس،   
  

  1967 تنتقد اعتراف البرازيل بدولة فلسطينية بحدود "اسرائيل" .16
 انتقدت اسرائيل بشدة قرار البرازيل االعتراف بدولة فلسطينية ضمن حدود عام : أ ف ب-واشنطن 

  .»مؤسف«، معتبرين انه قرار 1967
سف وتعرب عن خيبة أملها لقرار الرئيس إسرائيل تأ«وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية في بيان أن 

. »لويس ايناسيو لوال دا سيلفا الذي اتخذه قبل شهر من تسليم السلطة الى الرئيسة المنتخبة ديلما روسيف
يشكل انتهاكاً التفاقات موقتة موقعة بين إسرائيل والسلطة تنص على مناقشة ملف «واعتبرت ان القرار 

  .»مفاوضاتمستقبل الضفة وقطاع غزة خالل ال
  5/12/2010، الحياة، لندن

  
   ألف دونم في الكرمل40النيران تشتعل في بسمة طبعون وغابة القدس وأدميت، وتأتي على  .17

تستمر النيران المندلعة منذ الخميس في جبال الكرمل بانتشارها رغم محاوالت السطيرة عليها من 
  .دول أجنبية عديدةوحدات االطفاء االسرائيلية، تساندها طائرات إطفاء من 

وخالل اليوم اندلعت النيران في مناطق مختلفة في البالد، بعيدة عن جبال الكرمل، إذ اشتعلت بجانب 
، وكذلك في غابة القدس، إضافة إلى اشتعالها في منطقة الحدود االسرائيلية اللبنانية، "بسمة طبعون"قرية 
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وكانت قد اندلعت خالل ساعات ليل أمس بجانب في الجليل الغربي، كما " أدميت"بالقرب من كيبوتس 
  .، وفي النقب، والطّيبة"معالوت"

وتشك وحدات االطفاء والشرطة االسرائيلية بأن إشعال النيران في كل تلك المناطق ليس مجرد صدفة، 
  .إنما بفعل فاعل

ابات، إضافة إلى  ألف دونم من الغ40 أما في الكرمل، فقد أتت النّيران حتى ساعات مساء اليوم على 
، كما أصيب ثمانية أشخاص "نير عتسيون"و" عين هود"أنها وصولها اليوم إلى عدد من البيوت في 

بحاالت اختناق نتيجة استنشاقهم للدخان أثناء عمليات إطفاء الحرائق، كما وتم التعرف حتى اآلن على 
  . جثّة من جثث السجانين الذين احترقت حافلتهم الخميس41

 4 النيران التي اشتعلت مجددا في عدد من النقاط المتفرقة في الكرمل اليوم، إلى إغالق شارع رقم وأدت
غربي جبال الكرمل، ودفعت قوات االطفاء في عين حوض إلى إخالء المكان بعد أن وصلت إلى قلب 

  .البلدة، وقامت وحدات الشرطة بإخالء بعض المستوطنين بالقوة لرفضهم عن مغادرة المكان
إلخالء منازلهم بالسرعة " يمين أورد"و" نير عتسيون"كما وجهت الشرطة نداءاتها إلى كّل من سكان 

  .بإغالق النوافذ خشية وصول الدخان بكثافة إلى بيوتهم" عتليت"القصوى، وأعطت تعليماتها لسكان 
 بيت أورن، وحاي غربي عسفيا، وبمنطقة: وخالل ظهر اليوم، تجدد اشتعال النيران في عدد من المناطق

بار، وعين حوض، ونير عتيسون، ومنطقة فندق غابات الكرمل؛ وأضيف إلى تلك المناطق موقع جديد 
  .وصلت إليه النيران، وهو الوادي الواقع ما بين دالية الكرمل ونير عتسيون

 اشتعال  وأفادت الشر طة االسرائيلية ظهر اليوم، أنها قامت باعتقال شخصين مشتبه بأنهما تسببا في
  .النار بسبب االهمال

وأشارت وحدات االطفاء في مؤتمر صحفي عقد اليوم في جامعة حيفا، بأن وتيرة اشتعال النيران آخذة 
باالعتدال، لكن االطفائيين أبدوا قلقا من تجدد انتشارها في ساعات الليل، خصوصا وأن طائرات االطفاء 

  .ال تعمل في هذا الوقت
ي بار، وصلت النيران إليها وأتت على الجزء المفتوح منها، أما المناطق الخاصة المحمية الطبيعية، حا

بالحيوانات فلم تتضرر تقريبا، ونجت غالبية الحيوانات من النيران، وقد تم نقل الطيور الكاسرة منها إلى 
  .قبل بلوغ النيران للمنطقة" رمات هنديف"

  4/12/2010، 48موقع عرب
  

  باالستيطان تسابق الزمن "إسرائيل" .18
أكد تقرير صدر عن المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان، أن سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي تسابق الزمن في سياستها االستيطانية بهدف خلق وقائع جديدة على األرض لتحويلها إلى 

  . حقائق
" جيلو"نية جديدة في مستوطنة  وحدة استيطا130إن حكومة االحتالل صادقت على بناء :" وقال التقرير

  ". وأراضي بلدة بيت صفافا جنوب القدس المحتلة
إنها شرعت أيًضا في تنفيذ ثالثة مخططات استيطانية جديدة لتوسع مستوطنات شمال القدس، " وأضاف

 وحدة استيطانية، كما هدمت قوات االحتالل ثالثة منازل بالقدس وأجبرت مواطنًا على 716وتشمل بناء 
  . منزلههدم 

  4/12/2010، موقع فلسطين أون الين
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  "إسرائيل"حرائق الكرمل تكشف عجز  .19
في شن الحروب واالستعداد لها، إال أن " الفائقة"على الرغم من تفاخر الكيان الصهيوني بقدراته : غزة

 حرائق جبل الكرمل في مدينة حيفا المحتلة شمال فلسطين، كشفت حقيقة هذا الكيان الهش وعجزة عن
  ! مواجهة ظواهر طبعية، فكيف بالحروب الكبيرة؟

أضرار جسيمة خلفها حادث طبيعي ما زالت نيرانه مشتعلة لليوم الثالث على التوالي، مـما جعل 
  . االحتالل يتخبط في كيفية مواجهته، وطلب المساعدات العاجلة من دول أخرى

  فشل صهيوني
ة في جامعة األمة، يرى أن دولة االحتالل تملك مشاكل الدكتور عدنان أبو عامر، أستاذ العلوم السياسي

ميدانية في إطفاء الحرائق، وتحاول أن تسابق الزمن في القضاء على هذه الظاهرة، موضحاً أن الكيان 
الصهيوني بات في موقف يظهر عجزه األمني التام، من خالل عجزه على الوقوف بوجه التحديات 

  . طبيعيةوالمشكالت الناجمة عن الظواهر ال
االحتالل وقف عاجزاً حيال حرائق تصل لبعض الكيلومترات "وأكد الخبير في الشؤون الصهيونية أن 

تعود ألسباب طبيعية، فماذا سيكون لو وقعت صواريخ بشكل متعمد ومقصود من المقاومة، وماذا سيكون 
  ". الحال عليه في الجبهة الداخلية عنده
يقف اآلن موقف قصور وإخفاق في مواجهة تحدي طبيعي، خاصة وأشار أبو عامر إلى أن االحتالل 

وأن نتنياهو اعترف بأن الجهات المسؤولة في الكيان الصهيوني لم تكن على استعداد مسبق لمواجهة مثل 
  . هذا التحدي الميداني، الذي ال يقل عن التحديات والمواجهات العسكرية

  القدرة العسكرية
، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، فيرى أن حجم النيران أما الدكتور عبد الستار قاسم

كان واسعاً وكثيفاً، وأن العديد من الدول الكبرى التي تلحق بـها كوارث ونكبات ال تستطيع أن تقوم 
بجهود وأعباء السيطرة عليها لوحدها، مستدالً على ذلك ما حدث مع الواليات المتحدة األمريكية في 

  ". كاترينا"جهة إعصار موا
ال نستطيع أن نبني موقفاً على ما حدث في حيفا، ومن الخطأ أن نفعل ذلك، ألن حجم : "وتابع قائالً

  ". النيران كان هائالً، وال يوجد دولة لديها احتياطات لكل معدالت الكوارث التي يـمكن أن تحصل
ال عالقة بين ما حصل في حيفا وبين : "ل قاسموفيما يتعلق بعالقة الحدث بقدرات االحتالل العسكرية، قا

قدرة الكيان الصهيوني العسكرية، فال يوجد مؤشر منطقي أو إحصائيات يـمكن أن نبني عليها قدرة 
  ".الكيان العسكرية من خالل ما حصل في حيفا

  4/12/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  يطالبون بإنقاذ أبنائهم" أريحا"بـ أهالي المعتقلين .20
، الـذي   "المـوت البطـيء   "طالب أهالي وعائالت المعتقلين السياسيين في سجن أريحا بإنقاذ أبنائهم من            

. يتعرضون له على يد األجهزة األمنية الفلسطينية، وتنفيذ القرارات القضائية واإلفراج الفـوري عـنهم              
ة في الضفة الغربية    لقد اعتقلت أجهزة أمن السلط    :" 2010-12-4وقال األهالي في بيان صحفي، السبت       

، وما زالت تسجنهم دون أن توجه ضدهم أي تهمة أو مخالفة، بـل              2008أبناءنا وفلذات أكبادنا منذ عام      
وقامت بتعريضهم ألبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، وحرمتهم من أبسط حقـوقهم اإلنـسانية، ثـم              

 كلم، مما زاد من معانـاتهم       80م قرابة الـ    نقلتهم إلى سجن أريحا المركزي والذي يبعد عن مقر سكناه         
  ". وصعوبة زيارتهم
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لقد رفضت األجهزة األمنية القرارات الصادرة عن أعلى سـلطة قـضائية؛            :" وأضاف األهالي في بيانهم   
وهي محكمة العدل العليا والتي قضت باإلفراج الفوري عنهم في عدة قرارات قضائية موثقة ومعلومـة                

  ". قية في فلسطينلدى المؤسسات الحقو
مأساة أبنائهم لم تتوقف عند هذا الحد، بل وصلت اإلساءة إلى حد تقديم الطعام الـرديء        "وأشاروا إلى أن    

الذي ال يكفي طفالً صغيًرا، باإلضافة إلى مواصلة منعهم من رفع األذان في زنازينهم التي يعزلون فيها                 
  .اصل مع أي أحد كانكلٌّ في غرفته الضيقة، دون أن يسمح لهم بالتو

وأكد األهالي أنهم ومنذ اعتقال أبنائهم واحتجازهم لم يتركوا وسيلة أو طريقًا لإلفراج عنهم إالَّ وسـلكوه؛                 
طرقنا باب رئاسة الوزراء فرفضوا استقبالنا وطَردنا المسؤول األمني فيهـا، ثـم يممنـا نحـو                 : "وقالوا

قصتنا تماطلوا وتهربوا، وحضرنا مؤتمًرا شارك فيه مسؤولون        المجلس التشريعي في الضفة، فلما عرفوا       
أمنيون لنشرح مأساة أبنائنا فكمموا أفواهنا، وأشاروا إلـى أن مـسألتهم مرهونـة بالوضـع الـسياسي                  

  ". الفلسطيني
وأضاف األهالي في بيانهم أنهم وإزاء استمرار احتجاز أبنائهم في سجن أريحا ورفض األجهزة األمنيـة                

المسؤولية الكاملة لرئيس السلطة محمود عبـاس ورئـيس         "قرارات القضائية باإلفراج عنهم، ليحملون      ال
حكومته سالم فياض وقادة األجهزة األمنية عن حياة وسالمة أبنائنا المحتجزين في ظروف ال يرضـاها                

  ". أحدهم ألبنائه أو أقاربه
تبني قضية أبنائنا المحتجزين ظلماً     "يين وسياسيين إلى    كما دعا األهالي أحرار العالم من إعالميين وحقوق       

  ".في سجن أريحا عبر فضائياتهم ومنابرهم وبرامجهم ومواقعهم ومنتدياتهم
  4/12/2010، موقع فلسطين أون الين

  
   بأجواء ما قبل الحرب األخيرة على القطاعشبيهةأجواء توتر : جباليا .21

ائيلي، مؤخراً، من اعتداءاتها وقصفها المـدفعي لمنطقـة         صعدت قوات االحتالل اإلسر   : عيسى سعد اهللا  
شرق جباليا الزراعية، وذلك بتعمدها إمطار المنطقة بوابل من قذائف المدفعية ورصـاص الرشاشـات               
الثقيلة في ساعات الصباح الباكر من كل يوم، لحرمان المنتفعين من المنطقة من الوصول إليها خصوصاً                

وتعيش هذه المنطقة منذ أن استشهد اثنان من مقاتلي سرايا القدس فيها،             .المزارعين وأصحاب الورشات  
صباح الخميس الماضي، أجواء ملبدةً بالتوتر والقلق، تشبه األجواء التي سبقت االجتياحات السابقة، كمـا               

ع في وطرأ في األيام األخيرة ارتفا   .يصفها الكثير من سكان المنطقة الذين لم يخفوا مخاوفهم مما هو قادم           
أصوات إطالق الرصاص وقذائف المدفعية، وازدادت كثافة تحليق طـائرات االسـتطالع فـي سـماء                
  .المنطقة، بينما ارتفع عدد اإلصابات بين العمال الذين يعملون في مهن متعددة، خصوصاً جمع الحصمة

 بشكل يـومي إلـى   أكد عدد من المواطنين الذين يقطنون المنطقة الحدودية أن القوات اإلسرائيلية تدخل     و
وأضاف هؤالء مفضلين عدم     . متر وتحديداً خلف مقبرة الشهداء     300المنطقة الزراعية بعمق ال يقل عن       

إن هذه القوات هي قوات مشاة يشعرون بتحركاتها، وإنهم أحياناً يشاهدون الجنـود             : الكشف عن أسمائهم  
  . طلوع الشمسالذين يتحركون دائماً في ساعات متأخرة من الليل وينسحبون قبل

وأكد هؤالء أن أفراد المقاومة الذين يرابطون قبالة الحدود عادة ما يتصدون لهذه القوات عنـد اكتـشاف              
  .أمرها ويجبرونها على التراجع من خالل إمطارها بعدد من قذائف الهاون

لعادة، إن حركة هذه القوات أصبحت يومية خالل الفترة األخيرة على غير ا           : ويضيف هؤالء المواطنون  
  .حيث كانت تحركاتهم في الماضي تتم حسب األوضاع األمنية في المنطقة

  5/12/2010االيام، رام اهللا، 
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  الجيش اإلسرائيلي يصيب عاملين فلسطينيين شمال غزة .22
 أعلنت مصادر طبية إصابة عاملين فلسطينيين اثنين امس الـسبت برصـاص الجـيش               : د ب أ   -غزة  

وذكرت المصادر أن الجيش اإلسرائيلي استهدف بإطالق نار         .قطاع غزة اإلسرائيلي على أطراف شمال     
مـا أسـفر     كثيف مجموعة من العمال كانت تقوم بجمع الحصى قرب معبر بيت حانون، شمال القطاع ،              

عن إصابة اثنين منهم بجروح وأوضحت المصادر أنه جرى نقل العاملين إلى المستشفى، حيث وصـفت                
  .حالتهما بالمتوسطة

دف الجيش اإلسرائيلي، بشكل شبه يومي، عماال فلسطينيين يعملون في جمع الحصى داخل منطقة              ويسته
ويجمع العمال الحـصى لبيعهـا فـي         . متر 300أمنية عازلة يقيمها على طول حدود قطاع غزة بعمق          

  .القطاع بغرض استخدامها في البناء في ظل مواصلة إسرائيل حظر توريدها منذ ثالثة أعوام ونصف
  5/12/2010، رأي، عمانال

  
  مقبرة القسام أحرقت عمداً :مؤسسة األقصى .23

أكدت مؤسسة األقصى للوقف والتراث امس أن أجزاء من مقبرة عزالدين القسام الواقعة فى بلـد              : ا ش ا  
  . أحرقت بفعل فاعل وبأيدي متطرفين يهود في ما يبدو1948الشيخ شرقى مدينة حيفا في أراضي 

ان، إن عملية اإلحراق كانت في ستة مواقع فى المحيط المالصـق لقبـر الـشهيد                وقالت المؤسسة في بي   
عزالدين القسام، مشيرة إلى أنه من الواضح أنهم كانوا يستهدفون قبر الشهيد عزالـدين القـسام حيـث                  

 . قبرا وتضرر قبور أخـرى    20أحرقت عدة أشجار مالصقة للقبر، كما أن الحريق أدى الى إحراق نحو             
  .دات المؤسسة بعد قيام وفد من المؤسسة فجر امس بزيارة ميدانية للمقبرة وموقع الحريقوجاءت تأكي

  5/12/2010، المستقبل، بيروت
  

   مواطناً فلسطينياً الشهر الماضي280 من أكثراالحتالل يختطف  .24
 األسرى أنـها رصدت خالل شهر نوفمبر الماضـي، اعتقـال           ةأكدت اللجنة الوطنية العليا لنصر    : غزة
 مواطناً فلسطينياً من إنـحاء مختلفة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، مـن             280حتالل الصهيوني   اال

  .  نساء، ونائبين في المجلس التشريعي الفلسطيني3 طفالً، و43بينهم 
وفي سياق متصل، اقتحمت الوحدات الصهيونية الخاصة قسم األسرى المرضى فـي مستـشفى سـجن                

 أسيراً مريضاً، بـحجة البحث عن أجهزة اتصال، حيث قامت بتكسير أغراض            25الرملة، الذي يقبع فيه     
  . األسرى، والعبث بمحتوياتـهم بما فيها األدوية التي يتعاطونـها

إدارة "وامتنع األسرى في سجن شطة عن الزيارة؛ بسبب اإلجراءات التي فرضتها عليهم ما تسمى بــ                 
 عن الطعام ليوم واحد، احتجاجاً علـى سياسـة التفتـيش            وشهد سجن نفحة الصهيوني إضراباً    ". السجن

وقد نفذ األسرى في كافة أقسام العزل في سجن الجلمـة            المستمرة واالقتحامات التي تنفذها إدارة السجن،     
 أشـهر،  3إضراباً عن الطعام، وذلك احتجاجا على استمرار احتجازهم في الزنـازين االنفراديـة منـذ            

وتطرق التقرير إلى أوضاع األسـرى      . ة على الرغم من انتهاء التحقيق معهم      ورفض نقلهم لألقسام العام   
  المرضى، التي تواصلت معاناتـهم خالل الشهر الماضي، 

  4/12/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  الزواج المبكر والعنف األسري والبطالة من أهم أسباب الطالق:  في غزةمتخصصةدراسة  .25
دراسة متخصصة أن الزواج المبكر وتدني الوضع االقتصادي واالجتماعي          كشفت   : نفوذ البكري  -غزة  

هما من أهم األسباب لحدوث الطالق في غزة إضافة إلى وجود عوامل أخرى ترتبط بالمشاكل العاطفيـة         
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والعائلية التي تؤدي إلى اللجوء للطالق وانعكاس ذلك على األطفال وظهور اضطرابات نفسية وسـلوكية              
  .ة وصحية عليهم جراء حرمانهم من رعاية وحنان أحد الوالدينومشاكل تعليمي

جاء ذلك في الدراسة التي أجراها المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات حول األسباب المؤديـة               
للطالق بغزة للوقوف على األسباب الحقيقية لهذه المشكلة واآلثار الناجمة عنها خاصة وان إحـصائيات               

  .من عقود الزواج بغزة% 12 تشير إلى أن نسبة الطالق تزيد عن المحاكم الشرعية
امرأة من اللواتي تعرضـن     ) 309(حالة منها   ) 357(وفي الدراسة التي أجراها المركز علي عينة بلغت         

 وتم إجراء المقابالت معهم في المركـز أو المؤسـسات أو            2010_2008للطالق خالل األعوام ما بين      
وء إلى هذه الطريقة ألن المحاكم الشرعية بغزة ال تزود المؤسـسات بـسجالت              مناطق سكناهن وتم اللج   

  .المطلقين والمطلقات وإنما األرقام فقط
واعتمدت الدراسة على محاور رئيسية تتعلق بالمشاكل السائدة في الحياة الزوجية قبل الطالق وأسـباب               

  .الطالق واآلثار المترتبة على وجود مشاكل في فترة الخطوبة
  5/12/2010، حياة الجديدة، رام اهللال

  
  "اليهودي الحالي"طبعة جديدة من : العربية) البوكر(رواية يمنية مرشحة لـ .26

تزامنا مع انطالقة معرض بيروت الدولي للكتاب أصدرت دار الساقي اللبنانية طبعة جديدة مـن روايـة                 
والرواية مرشـحة للجـائزة     . السابقةللروائي اليمني علي المقري بعد أن نفدت طبعتها         " اليهودي الحالي "

تـشرين  / أكتوبر 11ضمن القائمة الطويلة التي أعلنتها لجنة الجائزة في         ) البوكر(العالمية للرواية العربية    
  .  رواية عربية16الثاني الماضي وتضم 

ليمنية وتجري أحداث الرواية في القرن السابع عشر من تاريخ اليمن، ويعني عنوانها في اللهجة المحكية ا               
وهي تروي قصة فاطمة المسلمة ابنة المفتي وحبها لليهودي سالم، والذي           ). الحلو(أي  " اليهودي الجميل "

ينحدر من طائفة تمردت أيامها ضد سلطة اإلمام المتوكل إسماعيل بن القاسم وهو ما جر عليها بالمقابل                 
  . تصديا من السلطات آنذاك

اءة السياسية المعاصرة للرواية بناء على خلفية الصراع العربي         ويقلل الروائي علي المقري من شأن القر      
ويقول في حديث للجزيرة نت إن للقارئ الحق في قراءتها من أي زاوية             . اإلسرائيلي في العصر الحديث   

، عـالوة   "الوطن المقدس واألرض المقدسة ومرجعياتهما    "ري أن رواياته تختبر مفاهيم      ويرى المق . أراد
  ".حين يتشكّل في ظل حواجز دينية، بين مسلمة ويهودي"على مفاهيم وجودية بشرية مثل مسألة الحب 

 وينفي المقري في حديثة للجزيرة نت أن تكون روايته تاريخية، حيث أن ما أرخه من تاريخ الصراع بين                 
- صفحة فقط جاءت ضمن سـياقات الـسرد          14اليهود والمسلمين في اليمن، بدا من خالل إشارات في          

 بل أراد أن يقدم عمال روائيا فنيا يستفيد من األساليب العربية والعالمية في السرد الروائـي                 -حسب قوله 
  .بل ويتجاوزها

  4/12/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  البديل كارثة حقيقية تهدد مصالح المجتمع الدولي: انقاذ عملية السالمالعاهل االردني يدعو الى  .27
اعتبر العاهل االردني الملك عبداهللا الثاني أن األشهر الستة المقبلة بالنـسبة            :  بارعة علم الدين   -المنامة  

 أخـرى   الى السالم مهمة جداً، مشدداً على أن البديل هو كارثة حقيقية ال تطاول المنطقة فقط، بل أجزاء                
  .من العالم، وتهدد المصالح االستراتيجية للواليات المتحدة وأوروبا والمجتمع الدولي

الـذي يقيمـه المعهـد الـدولي للدراسـات          » حوار المنامة «جاء ذلك في خطاب ألقاه في افتتاح منتدى         
ـ             ن اجـل   االستراتيجية، وبدا بمثابة نداء للمجتمعين من مسؤولين عرب وغربيين وأجانب وأكاديميين م

  .المشاركة في إيجاد سبل للدفع بعملية السالم قدماً
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يبدو بعيداً واألمل بالمفاوضات يتضاءل     «وأعطى العاهل األردني صورة قاتمة جداً للسالم الذي قال انه           
إذا ما اختفى األمل بالسالم، فإن قوى التطرف والتزمت ستربح وتسيطر، وستنزلق            «: ، مضيفاً »باستمرار

موجة من الصراعات والحروب وعدم االستقرار، ما سيهدد السالم فـي المنطقـة بأسـرها               المنطقة الى   
وأكد العاهل األردني أهمية العودة الى المفاوضات وإنقـاذ الـدورة الحاليـة              .»ومناطق أخرى خارجها  

الماضي ضمن أجواء من التـشاؤم      ) سبتمبر(عندما بدأت جولة المفاوضات في أيلول       «: المتوقفة، مضيفاً 
والصعوبات، والمعرفة المسبقة بأن الفراغ من دون أي عملية سالم سيكون مكلفاً، كنا نأمل في أن يعـي                  

  .»الجميع أن الجمود بالنسبة الى السالم خيار ال يمكن تحمله، ألن هذا سيعني االنزالق نحو الظلمة
ية، وذلـك بـسبب     وتابع أن المفاوضات وصلت الى طريق مسدود قبل الدخول في بحث القضايا األساس            

التعنت اإلسرائيلي الرافض لتجميد االستيطان ولعدم قدرة الفلسطينيين على االستمرار بها ضمن المواقف             
اإلسرائيلية، فيما تستمر إسرائيل في بناء المستوطنات، وتغيير الحقائق على األرض، ما يهدد قـدرة أي                

  .على الحياةدولة فلسطينية مستقبلية على أن تتكون أو أن تكون قادرة 
وقال الملك األردني إنه ليس هناك حاجة لحلول جديدة، بل هنـاك حاجـة إلنهـاء الجمـود والمتابعـة                    
وااللتزام، مشدداً على أن من الضروري جداً وقف االستيطان والعودة الى طاولة الحوار للبحـث فـي                 

  .الحدود واألمن والالجئين والقدس وقضايا أخرى
ني مثاالً حياً لما قد يعنيه السالم بين إسرائيل ودول المنطقة، مشيراً الى تلبيـة               وأعطى الملك عبداهللا الثا   

دولتان فقط من   «: األردن الطلب اإلسرائيلي للمساعدة في الحريق الذي شب قرب حيفا قبل يومين، وقال            
م دول الجوار استطاعتا تلبية الطلب اإلسرائيلي للمساعدة، هما األردن ومصر، ولو كـان هنـاك سـال                

  .» دولة في المنطقة57الستطاعت إسرائيل الحصول على المساعدة من 
ورداً على سؤال، قال الملك األردني إن غالبية اإلسرائيليين تريد السالم، والتحدي هو الوصـول الـى                 
اإلسرائيليين الذين ال يعرفون معنى مستقبل فيه سالم لهم وللمنطقة، كما أن على إسرائيل أن تقرر شكل                 

  لها، هل هي دولة ديموقراطية، أم دولة تمييز عنصري؟مستقب
  5/12/2010، الحياة، لندن

  
  يدعو لتكثيف الجهود الدولية لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلياالردني وزير الخارجية  .28

 بحث وزير الخارجية ناصر جودة ونظيره االلماني غيدو فيسترفيله فـي وزارة             : بترا – المنامة   -عمان  
ساء امس السبت العالقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجاالت كافة واخر المـستجدات فـي               الخارجية م 

المنطقة خاصة الجهود المبذولة لتهيئة البيئة المناسبة السـتئناف المفاوضـات الفلـسطينية االسـرائيلية               
المباشـرة  واكد جودة ضرورة تهيئة الظروف المناسبة والسبل الكفيلة الستئناف المفاوضـات             .المباشرة

كما اكد وزير الخارجية على دور المانيا المهم ومكانتها في          .وازالة الصعوبات والتحديات التي تعترضها      
  .االتحاد االوروبي والمجتمع الدولي في دفع جهود السالم وحل الصراع في المنطقة 

ودفع جهود تحقيق   من جهته اكد وزير الخارجية االلماني عزم بالده المضي قدما في بذل كل جهد لدعم                
السالم واالستقرار في منطقة الشرق االوسط على اساس حل الدولتين والمرجعيات الدولية المتفق عليهـا               

  .مثمنا الدور القيادي المهم لالردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني في هذا االطار
  5/12/2010، الرأي، عمان

  
  جيرها ألجهزة تنصت داخل أراضيه بسبب تف لمجلس األمن"سرائيلإ"لبنان يشكو  .29

تقدم لبنان امس، عبر بعثته الدائمة لدى األمم المتحدة في نيويورك، بشكوى إلى مجلس األمـن                : بيروت
، بسبب تفجير قواتها يوم الجمعة الماضي أجهزة تنصت كانت زرعتها داخـل األراضـي            "إسرائيل"ضد  

رائيل أجهزة تنصت داخل األراضي اللبنانيـة يـشكل         أن زرع قوات اس   "وأكد لبنان في شكواه     . اللبنانية
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، ويؤكـد مجـدداً اسـتهتار       1701انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية والقانون الدولي وقرار مجلس األمن          
اسرائيل بالقرارات الدولية وإصرارها على مواصلة سياستها العدوانية واالستفزازية ضد لبنان وتهديدها            

  ."واألمن الدوليينالمستمر للسلم 
5/12/2010الحياة،لندن،   

  
  ال أحد يعترف بذلك و"إسرائيل" ليست عاصمة "الشرقية"القدس : أبو الغيط .30

أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن مخططات االسـتيطان الجديـدة فـي القـدس                 : القاهرة
ـ          "الشرقية" وقـال فـي    . ستحيالً إذا أنـشئت فعليـاً      قد تجعل من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة أمراً م

 تسعى إلى إبعاد القدس بالكامـل عـن طاولـة           "إسرائيل"تصريحات صحافية إن المخطط واضح تماماً و      
هذا األمر مرفوض ليس فقط من      "المفاوضات، بطرائق مختلفة في مقدمتها تكثيف االستيطان، مضيفا أن          

  ."جانبنا في مصر ولكن من المجتمع الدولي كله
، مضيفاً أنه ال أحد يعترف بذلك، ومؤكداً أن القـدس           "إسرائيل"ليست عاصمة   ” الشرقية“د أن القدس    وأك

 أرض فلسطينية ومحتلة، ولن يعترف المجتمع الدولي بضمها أو باالستيطان فيها مهما كان ذلك               "الشرقية"
  .النشاط

تقد أن الجانب العربي والفلـسطيني      أع“" قال أبو الغيط     "اإلسرائيلية"وبشأن ما يجب عمله إزاء التحركات       
أعطى الواليات المتحدة فرصة ممتدة لكي تتوصل إلى ترتيب يسمح باستئناف المفاوضات التـي نراهـا                

وأتصور أن الجانب العربي يقترب من اللحظة التي يقـرر          . المدخل الحقيقي الستعادة الحقوق الفلسطينية    
  ."فيها األسلوب األمثل للمضي قدماً

15/12/2010لشارقة، الخليج، ا  
 

   أن تفكر بين السالم وسرقة األراضي"إسرائيل"على : تركي الفيصل .31
قال رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل لألبحـاث والدراسـات اإلسـالمية             :  راشد الغائب  - المنامة

األمير تركي الفيصل إن على إسرائيل أن تفكر جيدا بين السالم أو االستمرار فـي سـرقة األراضـي                   
  .عربية نحو تغيير الواقع على األرض من خالل بناء المستوطناتال

تواجـه المنطقـة    "المنعقد في العاصمة البحرينية أمـس       " حوار المنامة "وأضاف للصحفيين على هامش     
  ."معطيات قد تتيح السالم، ولكن قد ال تبقى هذه المعطيات مستقبالً

15/12/2010، الوطن اون الين، السعودية  
  

  1967قد اعتراف البرازيل بدولة فلسطينية في حدود واشنطن تنت .32
انتقد نواب اميركيون بشدة قرار البرازيل االعتراف بدولة فلسطينية : وكاالت–يوسف الشايب  -عواصم 

  ".مؤسف" معتبرين انه قرار 1967ضمن حدود العام 
ان القرار ) جمهورية(د ليتنين، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الجدي-وقالت ايلينا روس

هو قرار مؤسف ولن يكون من نتيجته اال "البرازيلي الذي اعلنه الرئيس لويس ايناسيو لوال دا سيلفا 
  ".ضرب السالم واالمن في الشرق االوسط

" الدول المسؤولة"المقبل ان ) يناير(ليتنين التي ستتولى رئاسة اللجنة في كانون الثاني-واضافت روس
يام بهذه المبادرة ان تطلب من الفلسطينيين العودة الى طاولة المفاوضات المباشرة مع عليها قبل الق

  ".حق وجود الدولة اليهودية"اسرائيل وان تعترف ب
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اخر انحراف في سياسة "وكذلك اعتبر النائب الديموقراطي اليوت انجل ان القرار البرازيلي يمثل 
تريد فرض نفسها "وقال انجل ان البرازيل  ".ادارة لواليالتي انحرفت كثيرا في ظل ) برازيلية(خارجية 

  ".كصوت يعول عليه في العالم ولكنها اخطأت في هذا القرار
  5/12/2010، الغد، عمان

  
    عادة إعمار المناطق المتضررةإلبكل السبل الممكنة " إسرائيل"سنساعد : بان كي مون .33

في ” اإلسرائيليين“ مون تعازيه ألسر القتلى والجرحى قدم األمين العام لألمم المتحدة بان كي: )أ.ب .د (
. بنيامين نتنياهو ” اإلسرائيلي“جاء ذلك في رسالة بعث بها كي مون لرئيس الوزراء . ” الكرمل“حريق 

ستكون على أهبة االستعداد “إن األمم المتحدة ” مأساة مروعة“وقال كي مون الذي وصف الحريق بأنه 
استطاعتها في حشد الدعم من الدول األعضاء، بما في ذلك إعادة إعمار بقدر ” إسرائيل“وستساعد 

بحجم المساعدات الدولية السخية التي قدمت “وأشار إلى انه تأثر كثيراً . ” المناطق المتضررة
  . ” بعد ساعات فقط من اندالع الحريق، وبصفة خاصة من جاراتها في المنطقة” إسرائيل”ل

  5/12/2010، الخليج، الشارقة
  

   مباحثات التسوية بين دمشق وتل أبيباستئنافبان كي مون يدعو إلى  .34
دعا األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، الجانبين السوري واإلسرائيلي إلى استئناف : نيويورك

تم إلى أن ي" متوتراً"محادثات السالم الثنائية فيما بينهما، مشيراً إلى أن الوضع في الشرق األوسط سيبقى 
  .التوصل إلى اتفاق شامل يغطي كافّة جوانب قضايا المنطقة

) ديسمبر(منذ توقف المحادثات غير المباشرة بين سورية وإسرائيل في كانون أول "وقال بان كي مون، 
، لم تكن هناك أية مفاوضات بينهما، وأشجعهم على استئناف مفاوضات السالم في أسرع 2008عام 

وضع بقي هادئاً على القطاع اإلسرائيلي السوري، إال أن الوضع في المنطقة ال"، وأضاف "فرصة ممكنة
يسوده التوتر وفي الغالب سيبقى كذلك ما لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل يغطي كافة جوانب قضية 

  .، على حد قوله"الشرق األوسط
ة األممية المختصة بفض وفي سياق متّصل، فقد أوعز أمين عام األمم المتحدة بتمديد فترة والية القو

) يونيو(في مرتفعات الجوالن مدة ستة أشهر إضافية تنتهي في الثالثين من حزيران " أوندوف"االشتباك 
  .العام المقبل

  4/12/2010قدس برس، 
    

   لن تنجح"إسرائيل"ـ رشاوى أوباما ل: رئيس مجلس العالقات الخارجية األميركي .35
يس الفخري لمجلس العالقات الخارجية األميركي ليسلي جيلـب أن       اعتبر الرئ :  طارق فتحي  - نيويورك  

العروض األميركية إلسرائيل مقابل تجميد االستيطان لشهور لن تقدم أو تـؤخر فـي الجمـود الحـالي                  
  .»الرشاوى«للمفاوضات واصفاً إياها ب

مجـرد  «نـه   العرض الذي قدمه الرئيس األميركي باراك أوباما أ       » البيان«ووصف جيلب في حوارٍ مع      
، مـشيرا إلـى أن      »رشى لن تقدم أو تؤخر في الجمود الحالي للمفاوضات بين الفلسطينيين وإسـرائيل            

مع وعد واشنطن باستخدام    . 35 طائرة مقاتلة من طراز اف     20يتضمن حصول إسرائيل على     «العرض  
  .»الدولة الفلسطينية= الفيتو في مجلس األمن ضد أي قرار يتقدم به العرب إلعالن 

إن العـرض   » البيـان «قال رئيس مجلس العالقات الخارجية في لقاء نظمه المجلس وشـاركت فيـه              و
يقضي على كل اآلمال لبدء محادثات جادة بين الفلسطينيين وإسرائيل خاصة وأن أوباما             «األميركي نفسه   
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يـاهو بعـدم   ووزيرة الخارجية هيالري كلينتون قدماً تأكيدات لرئيس الوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نتان          
  .»المطالبة مجددا بتجميد االستيطان مستقبال في حالة فشل هذه الرشوة في تحقيق الغرض المرجو منها

، قائالً إن واشنطن    »بحثت عن أي وسيلة الستئناف المفاوضات بين الجانبين       «وأفاد أن اإلدارة األميركية     
ألمـن بـإعالن قيـام الدولـة        ضمان عرقلة أي محاولة عربية الستصدار قرار من مجلس ا         «تعهدت ب 
  .»الفلسطينية

اإلدارة األميركية تتوقع في حالة استئناف المفاوضات أن يؤدي ذلك إلى خطوة متقدمة             «: واستطرد جيلب 
في طريق تحقيق السالم لكن ذلك لن يحدث إال إذا أقدم الفلسطينيون علي خطوة مشابهة لمـا قـام بـه                     

  .»1977بزيارته الشهيرة للقدس العام الرئيس الراحل أنور السادات عندما قام 
توقعاتي أن الفلسطينيين لن يقوموا بذلك في المرحلة الحالية على األقل وسـيكون مـن غيـر                 «: وأردف

الحكمة دفع الطرفين لمائدة المفاوضات في ظل احتماالت ضئيلة للنجاح ألن الفشل في هذه الحالة سيكون                
ال يعرف ما هي األنشطة االسـتيطانية  «نوه إلى أن أحداً و. »أخطر من عدم عقد المفاوضات من األصل     

التي ستتوقف خالل الشهور الثالثة المقترحة كما أننا ال نعرف متى سيتم االنتهـاء مـن تقـديم صـفقة                    
لكن الرهان هو أن إسرائيل ستقبل بـالعرض ال لـسبب سـوى أن              «: وقال. »35الطائرات المقاتلة اف    

  .» االستيطانواشنطن لن تطالبها مجددا بوقف
عن السبب الذي يدفع الواليات المتحدة بالمغامرة بتقديم مثل هذه التعهدات إلسرائيل            » البيان«ولدى سؤال   

وصل إلى قناعة أن إحراز تقدم فـي        «بعدم مطالبتها مستقبال بوقف االستيطان، أوضح جيلب أن أوباما          
وذكـر  . »لم اإلسالمي والواليات المتحدة   مسار المفاوضات سوف يبدد الكثير من مشاعر العداء بين العا         

الـسبب فـي   «، الفتاً إلى أن »على استعداد للمراهنة على أي شيء في سبيل ذلك«أن الرئيس األميركي   
تنامي مشاعر العداء تجاه الواليات المتحدة ال يعود إلى فشل الجهود في إيجاد حل للمـشكلة الفلـسطينية                  

  .»لعالم اإلسالميبقدر ما يعود إلى مواقف واشنطن في ا
  5/12/2010، البيان، دبي

  
  سحب جائزة هيلين توماس لمعاداتها الساميةت" جامعة واين األمريكية" .36

األمريكية في ميتشغان أنها سحبت جائزة هيلين توماس » واين«أعلنت جامعة : محمد المداح -واشنطن 
  .المعادية للساميةلروح التنوع التي تمنحها للصحافيين المحليين بعد تعليقات توماس 

تشجع جامعة واين كجامعة رسمية حرية التعبير والحوار المفتوح وتحترم «وقالت الجامعة في بيان 
تدين بشدة التصريحات المعادية للسامية التي أدلت بها هيلين «غير أن الجامعة » وجهات النظر المتنوعة

وكانت توماس قد قالت الخميس . الماضي األمريكية الخميس -في مؤتمر حول العالقات العربية» توماس
  .إن الصهاينة يتحكمون بالسياسة األمريكية الخارجية وبوول ستريت

الماضي بعد ) آذار(وكانت توماس، عميدة صحافيي البيت األبيض، قد استقالت من منصبها في مارس 
  .لندا، أمريكيا، وغيرهاانتقادات وجهت لها لمطالبتها اليهود مغادرة إسرائيل والعودة إلى ألمانيا، بو

وكانت الجامعة قد أبقت على الجائزة التي تمنحها للصحافيين المحليين على الرغم من تصريحات توماس 
  .األولى قبل أن تسحبها أمس األول

  5/12/2010، عكاظ، جدة
  

   أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنانيدرسمؤتمر : باريس .37
 بين المخيمات الفلسطينية والمدن الفرنسية، امس، في مدينة  افتتحت جمعية التوأمة- وفا-باريس 

  .بانيوليه المالصقة لباريس، مؤتمرها المكرس لدراسة أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان
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ويحضر المؤتمر سفير فلسطين لدى فرنسا هايل الفاهوم، وعدد من رؤساء البلديات الفرنسية، وممثلون 
 الشعب الفلسطيني في فرنسا، ووفد من مخيمات الالجئين الفلسطينيين في عن الجمعيات المتضامنة مع
  .لبنان وحشد من المهتمين

وقدمت حنان باكير الالجئة الفلسطينية من مخيم عين الحلوة، شرحا عن أوضاع الالجئين الفلسطينيين في 
كما . والفلسطينية في لبنانمخيمات لبنان وعن العالقات المتشابكة بين البنيتين االجتماعيتين اللبنانية 

تناولت في مداخلتها األوضاع المعيشية لالجئين الفلسطينيين في لبنان مترافقة بالقوانين اللبنانية التي تنظم 
  .حياة الفلسطينيين في هذا البلد

وفي جلسة ما بعد الظهر قدم خالد اليماني مسؤول اللجنة الشعبية في مخيم البداوي شرحا حول األوضاع 
امة للمخيمات الفلسطينية في لبنان واألوضاع القانونية لالجئين الفلسطينيين هناك، والدور المطلوب الع

من الدولة اللبنانية تجاه الالجئين الفلسطينيين، مطالباً اياها بتحسين األوضاع المعيشية للفلسطينيين من 
  .ة في لبنانخالل التشريعات القانونية ليستطيع  الالجئ الفلسطيني الحياة بكرام

كما تطرق الى دور األونروا وخصوصاً بعد العديد من التقليصات في خدماتها، معرجا على الدور 
  .المطلوب من منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها تجاه الالجئين الفلسطينيين

  5/12/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  غيورا إيالند...  المقبلة في المرحلة"إسرائيل"ـ لالحيويةاالحتياجات األمنية  .38
  المفاوضات مع سورية والترتيبات األمنية 

عندما ناقشت إسرائيل كيفية الدفاع عن نفسها عقب التوصل إلى اتفاقية سالم مع سورية، قـرر وزيـر                  
لكن ). وأنا أرى أنه كان محقاً في ذلك      (الدفاع آنذاك أنه دون الجوالن ال تستطيع البالد الدفاع عن نفسها            

يمكننا الخروج من مأزق اتفاقية سالم تتضمن تسليم السوريين مرتفعات الجوالن؟ تمثّل الحل فـي               كيف  
إدراج ترتيبات أمنية في أي اتفاق سالم تُبعد الجيشَ السوري مسافة بعيدة عن الحدود شرقاً في ما يسمح                  

  .للجيش اإلسرائيلي بالتمركز على ضفاف نهر األردن القريب من مرتفعات الجوالن
بناء على هذا الحل، سيكون يوماً مشؤوماً عندما تدرك إسرائيل أن السوريين يستعدون لخوض حـرب،                

ستسارع القوات اإلسرائيلية المتمركزة فـي منطقـة        . وأن فرقهم العسكرية تقترب من مرتفعات الجوالن      
بهة قريبـة مـن     قريبة من الجوالن إلى إعادة احتالل المنطقة لكي تحدث المواجهة مع السوريين على ج             

وقد اعتمدت هذه المقاربة على افتراضات خمسة تبين أنهـا جميعـاً            . الخطوط التي تحتلها إسرائيل اليوم    
بيد أنه كان يكفي أن يكون أحد تلك االفتراضات فقط خاطئاً لينهار المفهوم برمته، وهو أنه فـي                  . مضللة

  . ت الجوالناستطاعة إسرائيل الدفاع عن نفسها بعد تخلّيها عن مرتفعا
الحدود الدفاعية  " دراسة إليالند تحت عنوان      2009نشر في العام    " مركز القدس للشؤون العامة   "يذكر أن   

  :، ذكر فيها االفتراضات الخمسة المثيرة لإلشكاليات وهي"لمرتفعات الجوالن
  ".عندما ستندلع الحرب، ستبدأ في وضع يكون فيه كال الطرفين حيث يلزم أن يكونا. "1
  ".سيتم إطالق اإلنذار بشكل فوري. "2
  ".سيتم التوصل إلى تفسير صحيح ألي انتهاك يقدم عليه السوريون. "3
  ".سترد الحكومة اإلسرائيلية بسرعة وقوة على أي انتهاك خطير. "4
  ".قمم التالل"سينفّذ الجيشُ اإلسرائيلي خطته بسبق القوات السورية واتخاذ مواقع له على . "5

ائيل مجدداً في مفاوضات مع سورية في عهد حكومة أولمرت، وإن كانت مفاوضـات غيـر                دخلت إسر 
األمر المفاجئ هو أنه بـرغم      . مباشرة لعب األتراك دور الوسيط فيها للتوصل إلى اتفاق دائم بين البلدين           

ت حقيقة أنه لم يتم إجراء دراسة أمنية على يد محترفين للوقوف على مضامين االنسحاب مـن مرتفعـا                 
الجوالن، كانت إسرائيل مستعدة خالل تلك المفاوضات غير المباشرة لإلعالن عن إمكانية االنسحاب من              
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 إلى يومنا هذا، لم تجر مناقشة أو        2000وأنا أقول بعبارات ال لَبس فيها أنه منذ العام          . مرتفعات الجوالن 
سرائيل على الدفاع عـن نفـسها       معاينة بواسطة المحاكاة، حتى على المستوى األساسي، لمعرفة قدرة إ         

بيد أنه ال يمكن للطبقة السياسية الزعم بأن في استطاعتهم القيام بهذه المجازفـة              . بدون مرتفعات الجوالن  
  .إالّ بعد إجراء تلك المحاكاة، ما يجعل إجراءها شرطاً ضرورياً مسبقاً

  االستعداد ألنواع جديدة من التهديدات 
  :سطينيين قبل عشر سنين، تصورت إسرائيل نوعين من التهديداتعندما جرت المفاوضات مع الفل

عندما كان صدام ال    (وينبع أساساً من تطورات يحتمل حدوثها في األردن والعراق          : التهديد العسكري . 1
  .، فضالً عن تهديدات أخرى مصدرها الجبهة الشرقية)يزال حاكمه

وفـي ذلـك إشـارة إلـى        . بية وقطاع غـزة   ومصدره في األساس فلسطينيو الضفة الغر     : اإلرهاب. 2
وقد . الفلسطينيين الذين يسعون الجتياز السياج األمني وتنفيذ عمليات انتحارية داخل إسرائيل          " اإلرهابيين"

  .أخذ الرد على تلك التهديدات شكل عائق، سياج أو جدار، وجهود استخبارية
ت حدوث تغير ملحوظ في أنواع التهديـدات        بيد أن األحداث التي وقعت في السنين العشر الماضية أظهر         

. التي يمكن توقعها من الدولة الفلسطينية، في حال أقيمت هذه الدولة، أو من الكيـان الفلـسطيني القـائم                  
                إلى أنواع ثالثة من األسلحة أوجدت مشكالت يصعب التعامل معها إلـى حـد ن هذا التغيير اللجوءتضم

  :بعيد
ولة إسرائيل أمراً سهالً بوساطة المقذوفات والصواريخ على اخـتالف          سيكون ضرب كامل أراضي د    . 1

  .أنواعها المنتشرة في مختلف أنحاء الضفة الغربية
ستكون الصواريخ المتطورة المضادة للطائرات قادرة على إسقاط طائرات الركاب الكبيرة التي تهبط             . 2

  .رات الحربيةفي مطار بن غوريون الدولي، فضالً عن الطوافات وحتى الطائ
سيكون في مقدور الفلسطينيين استخدام الصواريخ المضادة للدبابات والتي تعتبر شديدة الفاعلية حتى             . 3

 الذي يمتد من شمال إسـرائيل       6 كم في ضرب مواقع استراتيجية مثل الطريق السريع          5مدى يصل إلى    
  .لدفاع عن إسرائيلإلى جنوبها، فضالً عن أهداف أخرى تتجاوزه مثل مواقع حساسة في ا

القاسم المشترك بين أنواع األسلحة الثالثة هذه هو أنها تتعارض مع اإلرشادات التـي نوقـشت تمهيـداً                  
  .إلدراج ترتيبات أمنية في أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الفلسطينيين

  ضرورة السيطرة على الضفة الغربية
. سرائيل هو إقامة دولة فلسطينية منزوعة الـسالح       قيل قبل عشر سنين إن الرد على التهديد الفلسطيني إل         

لكن ما معنى ذلك؟ إذا جردت هذه الدولة من الدبابات ومن الطائرات، يحتمل التوصل إلى اتفاق مفـصل          
  .بهذه الخصوص وإقامة نظام مراقبة لإلشراف على تنفيذه

يخ المـضادة للطـائرات     على أن التهديد الحقيقي ليس مصدره الدبابات وإنمـا المقـذوفات والـصوار            
والقاسم المشترك بين كل ما تقدم هو سهولة تهريب األسـلحة وصـنعها             . والصواريخ المضادة للدبابات  

  .وال يمكن إقامة نظام مراقبة يمكنه الحيلولة دون حصول ذلك. خفيه، كما هي الحال اآلن في غزة
 الـشاحنات التـي تنقـل المنتجـات     مثال ذلك، عندما يتم تسيير قافلة تضم عشرات أو حتى مئات مـن            
كما أن الفلسطينيين لن يواجهوا مشكلة      . الزراعية، ال يوجد شيء يمكن أن يمنع من إخفاء الصواريخ فيها          

في خزن هذه األسلحة في المنازل وفي األقبية في األحياء السكنية في طولكرم وقلقيلية ونابلس في الضفة                 
إن التهديـد الـذي   . ف أمر وجودها إلى أن تُستخدم ضد إسرائيلالغربية، وال ويوجد كذلك وسيلة الكتشا    

وبالمقابـل،  . تشكله هذه الصواريخ إلسرائيل أخطر بكثير من التهديد الذي تشكله الدبابات أو الطـائرات             
توجد وسائل متنوعة ممتازة لمواجهة الدبابات والطائرات، لكن ال يوجد وسيلة لمكافحـة تهريـب هـذه                 

مفهوماً بـال مـضمون     " دولة منزوعة السالح  "بناًء على ذلك، تكون عبارة      . ا محلياً الصواريخ أو صنعه  
ومن المعروف جيداً أنه حتى في ظل أفضل سيناريو ممكن، تـستطيع            . تقريباً ما لم يقترن بنظام مراقبة     
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اع مـن   والوسيلة الوحيدة لمراقبة منع تهريـب هـذه األنـو         . النظم المتاحة مراقبةَ األسلحة القياسية فقط     
  .األسلحة إلى الضفة الغربية أو المنع من تصنيعها فيها هي السيطرة على الضفة الغربية

  ضرورة السيطرة على وادي األردن
بناء على ما تقدم، وحدها السيطرة الفاعلة على وادي األردن الذي يمتـد بمـوازاة الحـدود األردنيـة                   

 كلم بين غزة ومصر     14ما يوجد حالياً حدود بطول      ك. اإلسرائيلية يمكن أن تمنع من تهريب هذه األسلحة       
ال تخضع للسيطرة اإلسرائيلية وال يوجد نظام مراقبة حقيقي هناك يمنع مـن التـسلل أو مـن تهريـب                    

وفي حال تنازلت إسرائيل من الناحية الفعلية عن سيطرتها على البلـدات الفلـسطينية              . األسلحة إلى غزة  
  . عندئذ تهديد ال يوجد حل حقيقي لهالواقعة بالضفة الغربية، سيبرز

 إن الوسيلة الكفيلة بالتعامل مع اإلرهاب هي االستخبارات والتعاون األمني وبناء            2000قيل لنا في العام     
بيد أن اإلرهاب أخذ شكالً جديداً اليوم، وهو يشكل عنصراً فـائق األهميـة علـى صـعيد                  . سياج فاعل 

 الماضي، ولسنا نعني بذلك صلة هذا التهديـد بـوادي األردن            األراضي تتجاوز ما كانت عليه الحال في      
  .فحسب، بل وبالمعنى الضيق لخط حدودي جديد على امتداد الخط األخضر أو إلى الشرق منه

، ستصبح المنطقة الواقعـة شـرقي الحـدود         1949إذا كانت إسرائيل ستنسحب إلى خطوط الهدنة لسنة         
الفلسطينية وكذلك قاعدة ألعداء محتملين آخرين أيضاً بما أن أي اتفاق           اإلسرائيلية الفلسطينية مقر السلطة     

إن . أو التوصل إلى سالم مع سورية     " حزب اهللا "مع الفلسطينيين لن يوفر ضمانة بالتوصل إلى اتفاق مع          
مسألة تحديد إن كانت إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها متصلة بالعالقات مع الفلسطينيين، وينبغـي                

تها في ظل سيناريو غير مستبعد الوقوع تخوض بموجبه إسرائيل مواجهة عسكرية مـع سـورية                دراس
  .والفلسطينيين" حزب اهللا"و

في ظل هذه الظروف، من شأن نشاط معاد مصدره الضفة الغربية أن يشّل قدرة إسرائيل علـى تعبئـة                   
 بطاريات صواريخها مـن طـراز       قواتها تمهيداً إلرسالها إلى مرتفعات الجوالن، أو لصد الهجمات على         

المضادة للصواريخ البالستية أو على المنظومات األخرى التي تعتبر حيوية في مواجهة عـسكرية              " أرو"
يمكن لمثل هذا النشاط شّل قدرة إسرائيل على تعبئة قواتها البرية، بل            . مع أعداء يملكون قدرات متطورة    

خالء الجرحى إذا استطاع الفلسطينيون السيطرة علـى        وبعض نشاطاتها الجوية وطوافاتها المخصصة إل     
وهذا يعني أنه عند دراسة الترتيبات      . السهل الساحلي بأكمله بواسطة صواريخ متطورة مضادة للطائرات       

  . األمنية في الضفة الغربية، يتعين أن تتجاوز المقاربة على حدود حاجات إسرائيل المرتبطة بالفلسطينيين
  ةالنواحي التكتيكي

  :هناك عدد من النواحي التكتيكية التي يتعين مراعاتها، لما لها من وقع كبير على القدرة الدفاعية الفعلية
تتميز األسلحة ذات المـسار     . إن خط الرؤية مزية مهمة للغاية في القدرة النارية التي يتمتع بها العدو            . 1

 السبب، من المهم منع العدو من السيطرة على         لهذا. المنبسط ببساطتها وفاعليتها وتوافرها بكميات كبيرة     
خط الرؤية بنقل الحدود عدة كيلومترات إضافية شرقاً على صـعيد المـسافة وعلـى صـعيد الطبيعـة           

بهذه الطريقة، لن يتمكن الفلسطينيون على سبيل المثال من السيطرة علـى الطريـق              . الطبوغرافية أيضاً 
  .ة ذات المسار المنبسط وعلى مواقع أخرى بواسطة األسلح6السريع 

لنشر المنظومات الدفاعية اإلسرائيلية المضادة للصواريخ بفاعلية، يلزم توفر حد أدنى من المدى لهذه              . 2
ذلك أنه حتى المنظومات المتطورة تكنولوجياً لن تكون مالئمة العتراض صاروخ ُأطلق من             . الصواريخ

هذه المنظومات في حاجـة إلـى مـدى يمتـد عـدة       لذلك، ستكون   . مسافة كيلومتر واحد أو كيلومترين    
وبالتالي، يتعين على إسـرائيل المحافظـة       . كيلومترات الكتشاف عملية إطالق الصاروخ والتعامل معها      

  .على مسافة تكتيكية تسمح بذلك
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وهـذه المـسافة   . يلزم توافر مسافة دنيا لنشر القوات البرية والقوات األخرى وإن كانت كبيرة الحجم            . 3
 كم إذا قيس اعتماداً على خطوط الهدنـة         15دولة إسرائيل الذي يبلغ     " عرض"لدنيا غير متوافرة لضيق     ا

  .1949لسنة 
أمني إضافي وهي توضح المستلزمات األولية التي تشتمل عليها         " هامش"إنها مسائل مهمة في ظل غياب       

  .السيناريوهات المشابهة
  تغير السياسة األميركية 

مس القريب خط فاصل واضح جداً بين الـسياسة األميركيـة والـسياسة األوروبيـة               كان يوجد حتى األ   
وقد أعرب الرئيس جورج دبليو بوش عن موقف كان مقبوالً لدى األميركيين طوال             . والسياسات األخرى 

 تدافع عن نفسها  "السنين العشرين الماضية على األقل وهو أنه يتعين أن تمتلك إسرائيل القوة الكافية لكي               
وما من شك في أن نقطة االنطالق فـي         ". بنفسها ضد أي تهديد أو ضد أية توليفة محتملة من التهديدات          

  .المحادثات مع األميركيين في مسألة الترتيبات األمنية تمثّلت في أن إسرائيل ستدافع عن نفسها بنفسها
قدون بأهمية أن تحافظ إسرائيل علـى       حتى إن األوروبيين الذين يعت    . لكن األوروبيين يتبنون موقفاً مختلفاً    

وهـم  . وجودها وعلى أمنها ليسوا مقتنعين على اإلطالق بأن إسرائيل قادرة بمفردها على ضمان أمنهـا              
لذلك يقترحون حلوالً مختلفة، مثل نزع سالح الدولة الفلسطينية، أو نشر قوة دولية، أو توفير ضـمانات                 

  .لبية المحبطة على تطبيق مثل هذه الحلولعلى أن التاريخ حافل باألمثلة الس. دولية
ولئن لم يتم اإلفصاح عـن هـذا التغييـر          . لكننا نشهد اليوم تغيراً يدعو إلى القلق في المقاربة األميركية         

صراحة، لكنه تغير نلحظه في التراجع التدريجي في الموقف األميركي إن على مستوى الدعم األميركي               
ونحن نشهد انعدام صبر واضحاً ومتنامياً حيال إقدام إسرائيل         . في نواحٍ أخرى  ألعمال إسرائيلية معينة أو     

على نشر قوة عسكرية مهما كان حجمها بهدف الدفاع عن نفسها كما رأينا في الموقف األميركي علـى                  
  .صعيد معاهدة منع انتشار األسلحة النووية واألسطول الذي يمم شطر غزة

 األميركي واألوروبي، وإسرائيل تخسر مصدر الدعم الرئيسي الذي يمكنه          هناك تقارب جارٍ بين الموقفين    
وهذا يفسح الطريق أمام إمكانية جر إسرائيل إلى        . المساعدة على التوصل إلى ترتيبات أمنية قابلة للتنفيذ       

حّل يتضمن نشر قوة دولية وتقديم ضمانات دولية ووعود يمكن أن تصبح أدوات خذالن إلسرائيل فـي                 
  .ة الحرجةالساع

وخدم . 2006 حتى العام    2004لواء في االحتياط، وقد ترأس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي، العام           * 
  .إيالند قبل ذلك رئيساً لفرع العمليات في الجيش اإلسرائيلي ومديرية التخطيط فيه

  5/12/2010االيام، رام اهللا، 
  

  يخ الخارجية األميركية بالتارجهلإلى » هبة البراق«من  .39
  بالل الحسن

في أواخر الشهر الماضي، كتب المتوكل طه وكيل وزارة اإلعالم الفلسطينية في رام اهللا، مقالة مـوجزة                 
، ذكر فيه أن حائط البراق هـو الجـدار الغربـي            )حائط المبكى (الذي يسميه اليهود    ) حائط البراق (عن  

إن حائط البـراق هـو      «: وقال. تاناللمسجد األقصى، والذي يدعي االحتالل الصهيوني ملكيته زورا وبه        
جزء ال يتجزأ من المسجد األقصى ومن الحرم القدسي الشريف، وهو وقف إسـالمي لعائلـة بومـدين                  

  .ونشر المقال في الموقع الرسمي لوزارة اإلعالم. »المغاربية المسلمة
. ادر مسألة دوليـة   وما هي إال أيام، حتى تحولت هذه المقالة إلى قصة وقضية، وأصبحت المقالة بقدرة ق              

وتجاهلـت ردود الفعـل،     . وبادرت الواليات المتحدة إلى إدانة المقالة، معتبرة أنها قضية سياسية خطيرة          
وخاصة ردود الفعل األميركية، أن مسألة حائط البراق هي مسألة تاريخية، وصدرت بـشأنها قـرارات                

  .بل ووجهت لوما قاسيا للفلسطينيينوانحازت أميركا بموقفها إلى جانب إسرائيل بالكامل، . وتوصيات
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  :وقد تتالت ردود الفعل على هذه المقالة كما يلي
، وهو المتحدث الرسمي باسم رئاسة الـوزراء اإلسـرائيلية،          )12/1/2010(طالب مارك ريجيف    : أوال

ـ                 المية بإزالة المقال من موقع الوزارة الفلسطينية، معلال طلبه هذا بأن المقالة تحريضية، وأنها تؤكـد إس
وطالب ريجيف الرئيس عباس ورئيس الوزراء سالم فياض بمحاسـبة الكاتـب بذريعـة              . حائط البراق 

إن مقالة المتوكل تثيـر     «: وذهب ريجيف في موقفه هذا إلى ما هو أبعد فقال         (!!). تحريضه على العنف    
 تشكك في العالقة التي     حتى إنه قال إن المقالة    . »تساؤالت حول التزام الحكومة الفلسطينية بعملية السالم      

  .تربط اليهود بالقدس وبأرض إسرائيل
، »بـي جـي كراولـي     «لم تمض سوى ساعات قليلة على هذا التصريح اإلسرائيلي، حتى بـادر             : ثانيا

نحن ندين بـشدة    «: المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية األميركية، إلى عقد مؤتمر صحافي قال فيه           
، وال تراعـي    (!!)فضها رفضا تاما بوصفها خاطئة من منظور الوقـائع          ، ونر )المقال(هذه التصريحات   

لقد ناقشنا مرارا مع الـسلطة الفلـسطينية        «: وقال كراولي أيضا  . »أحاسيس اآلخرين، واستفزازية للغاية   
ضرورة مكافحة كافة أشكال نزع الشرعية عن إسرائيل، بما في ذلـك االرتبـاط اليهـودي التـاريخي                  

  .»)نأرض فلسطي(باألرض 
اتسع نطاق رد الفعل األميركي الرسمي، فشارك فيه رجال البرلمان، وقال هاورد بيرمان، رئـيس               : ثالثا

لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب األميركي، إنه يدين بشدة هذه المقالـة، وإن الـرئيس عبـاس                  
د فـي العـالم، وإنكـار       ورئيس الوزراء سالم فياض يعرفان األهمية الروحية للحائط الغربي لدى اليهو          

  !).من أنكر هذه العالقة؟(العالقة اليهودية بالحائط الغربي هو عمل استفزازي متعمد 
تتضمن هذه األقوال أخطاء سياسية كثيرة، وخاصة األقوال األميركية، وإذا كان من الممكن أن نتفهم رد                

إنه من المـستحيل أن نـتفهم رد        فعل المسؤول اإلسرائيلي ريجيف، الذي يروج لسياسة وزارة نتنياهو، ف         
الفعل األميركي الرسمي، الذي يطلب من الفلسطينيين أن يكونوا يهودا وإسرائيليين في معتقـداتهم وفـي                

فالسيد كراولي ينحاز إلى إسرائيل وينكر توجه مقالة المتوكل نحو القول بإسالمية حائط             ! آرائهم السياسية 
لفلسطينيين إلى أن يكونوا إسرائيليين ويهودا أصوليين، فيؤمنـوا         ال، بل إن السيد كراولي يدعو ا      . البراق

بما يؤمن به هؤالء من عالقة خاصة تربط اليهود بأرض إسرائيل تاريخيـا، فينكـروا بـذلك الروايـة                   
  .الفلسطينية والعربية حول القدس وأرض فلسطين

وال نـدري إذا    . 1967يا عام   وال ندري ما إذا كان السيد كراولي يعرف أن مدينة القدس احتلت إسرائيل            
كان يعرف أيضا أن إسرائيل أعلنت في ذلك العام ضم القدس رسميا إلى دولة إسـرائيل، خالفـا حتـى             
للقانون الدولي الذي يمنع ضم األراضي المحتلة أو تغيير صفتها، وهو القانون الـدولي الـذي يـدعي                  

 الـسيد كراولـي يعـرف أن بلـده، أي           وال ندري أيضا إذا كان    . المسؤولون األميركيون حرصهم عليه   
. الواليات المتحدة األميركية، لم تعترف رسميا حتى اآلن بقرار إسرائيل ضم مدينة القدس إلى أراضـيها               

لقد ناقـشنا مـرارا مـع الـسلطة         «: وفي ضوء ذلك، فإن موقفه المعلن يصبح مستهجنا جدا حين يقول          
 عن إسرائيل، بما في ذلك إنكار االرتباط اليهودي         الفلسطينية ضرورة مكافحة كافة أشكال نزع الشرعية      

  .»التاريخي باألرض
ويكفـي أن   . ولكن األخطاء األميركية الفادحة ال تقف عند هذا الحد، بل تتعدى ذلك إلى الجهل التاريخي              

  :نذكر بإيجاز هنا شيئا من الوقائع التاريخية المعلنة والرسمية
، بدأت في القدس وامتدت إلى أكثر       )هبة البراق (فت باسم    ثورة شعبية عر   1929شهدت فلسطين في عام     

من مدينة، وسقط فيها عدد من القتلى والجرحى من الفلسطينيين ومن اليهود المهاجرين، وكانت الثـورة                
، ثم أثارت اهتمامـا لـدى       )بريطانيا(من القوة بحيث أثارت اهتماما لدى حكومة االنتداب على فلسطين           

  .المؤسسات الدولية
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ثل االهتمام البريطاني بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ما حدث، ترأَّسها السير والتر شو، وعرفـت                تم
، والتقت مندوبين عن العـرب واليهـود،        23/9/1929وصلت اللجنة إلى فلسطين في      ). لجنة شو (باسم  

ة لتحديـد   واستمعت إلى شهادات أشخاص كثيرين، وتسلمت وثائق رسمية، ثم أوصت بتشكيل لجنة دولي            
  .حقوق العرب واليهود في حائط البراق

يـوم  ) لجنـة شـو  (، وهي التي تحولت في ما بعد إلى األمم المتحدة، على توصية )عصبة األمم (وافقت  
وصلت اللجنة إلى القـدس فـي       . ، وتم تشكيل لجنة دولية من السويد وسويسرا وإندونيسيا        14/1/1930
، وحاز تقريرها تأييد بريطانيا     1930) كانون األول (بر  ، ووضعت تقريرها في مطلع ديسم     19/6/1930

  :وعصبة األمم معا، وجاء في توصياته ما يلي
تعود ملكية الحائط الغربي إلى المسلمين وحدهم، ولهم وحدهم الحق العيني فيه، ألنه يؤلف جـزءا ال                 ) 1

الكائن أمام  » الرصيف «وتعود إليهم ملكية  ... يتجزأ من ساحة الحرم الشريف التي هي من أمالك الوقف         
هدم الجيش اإلسرائيلي حـي المغاربـة       . (الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط       

  ).1967بالكامل فور احتالل الجيش اإلسرائيلي لمدينة القدس عام 
جوز أن يكـون    وال ي ... إن أدوات العبادة، من األدوات التي يحق لليهود وضعها بالقرب من الحائط           ) 2

  .من شأنها إنشاء أي حق عيني لليهود في الحائط أو في الرصيف المجاور له
  .لليهود حرية السلوك إلى الحائط إلقامة التضرعات في جميع األوقات) 3

إنها تؤكد حق ملكية حائط البـراق       . هذا ما تقوله الوقائع التاريخية، وهذا ما تقوله قرارات عصبة األمم          
للمسلمين وللفلسطينيين، وال تنكر أبدا على اليهود حقهم في الصالة عند الحائط، بـل إن               ) المبكى يهوديا (

  .اليهود مارسوا هذا الحق سنوات طويلة في ظل حكم العرب والمسلمين للمدينة
وفي ضوء هذه الحقائق، من حقنا أن نطلب من السيد كراولي أن يعتذر للـصحافيين األميـركيين، وأن                  

  .ين والمسلمين أيضايعتذر للفلسطيني
  .وما قاله المتوكل طه في مقالته ال يتجاوز تأكيد الحقائق التاريخية المعترف بها دوليا...

  5/12/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  ...!الى المشهد المقدسي الراهن.. »لجنة شو«الى ..  من زمن هرتزل-حائط البراق  .40
  نواف الزرو

إدانة الدراسة الصادرة عنها التي تدحض المزاعم اإلسرائيلية بـشأن          بدعوته السلطة الفلسطينية إلى نبذ و     
حـائط المبكـى ، يتقـدم رئـيس     "حائط البراق ، الجدار الغربي للمسجد األقصى والذي تسميه إسرائيل         

الوزراء االسرائيلي نتنياهو خطوة جديدة في حربه التهويدية التزييفية التي يشنها على المدينة المقدسـة ،                
إن إنكار العالقة بين الشعب اليهودي وحائط المبكى من قبل وزارة           "ان صادر عن مكتب نتنياهو      وزعم بي 

  ".اإلعالم الفلسطينية أمر باطل من أساسه ويشكل فضيحة حقيقية
وفي هذا النطاق فاننا ال نستغرب المزاعم وردود الفعل االسرائيلية التصعيدية بهذا الـصدد ، غيـر ان                  

 االدارة االمريكية هكذا انجرارا باطال وراء المواقف االسـرائيلية ، والواضـح ان              الغرابة في ان تلتحق   
كراولي المتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية ، الذي وافق فيه          .جيه.الموقف االمريكي على لسان بي    

على الطرح االسرائيلي ، محاولة الستدعاء وعد بوش لشارون الذي اعتـرف بحقـائق االمـر الواقـع                  
  .تهويدي في القدس والضفةال

 االمريكية المتعلقة بالعالقة الروحية بين اليهود والقدس ، شـيئا مـن   -تستدعي هذه المزاعم االسرائيلية     
ادبياتهم واساطيرهم المزيفة للمشهد المقدسي ، فقد كان ثيودورهرتزل مؤسس الحركة الصهيونية اول من              

 - أغـسطس    13 /- 92[ ي المؤتمر الصهيوني األول     ادعى مثل هذه العالقة ، فقال في إحدى خطبه ف         
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فـسوف  .. إذا حصلنا يوماً على القدس وكنت ال أزال حياً وقادراً على القيام بأي شيء ]:"1897آب ـ  
  ".أزيل كل شيء ليس مقدساً لدى اليهود فيها ، وسأحرق اآلثار التي مرت عليها قرون

 حول البراق ، تعود بنا الدراسة الفلسطينية الـى          1929وما بين زمن وتمنيات هرتزل ، الى احداث عام          
 ، التي اجبرت الحكومة البريطانية على ارسال لجنـة للتحقيـق            1929االضطرابات وثورة البراق عام     

، نسبة إلى رئيسها ، وبين جملة توصياته ، أوصى شو بإرسـال لجنـة دوليـة                 " لجنة شو "عرفت باسم   
 ، وافـق مجلـس      1930 أيار من العام     15وفي  . د في البراق  للتحقيق في موضوع حقوق العرب واليهو     

ووصلت لجنة التحقيق   . عصبة األمم على األشخاص الذين تم ترشيحهم من قبل بريطانيا لعضوية اللجنة           
 جلسة ،   23 حزيران من العام نفسه ، وأقامت فيها شهراً بكامله ، عقدت خالله              19الدولية إلى القدس في     

القضائية المعهودة في المحاكم البريطانية ، واستمعت إلى ممثلي الطرفين العربي           اتبعت خاللها األصول    
، وأبـرز الطرفـان أثنـاء       ) و استدعاهم اليهود  22استدعاهم العرب   ( 30 شاهداً   52واليهودي ، وإلى    

، وكان دفاع الفريق العربي عـن       ) و وثيقة قدمها اليهود   35وثيقة قدمها العرب    ( 26 وثيقة   61الجلسات  
قه في القدس يثير اإلعجاب ، واشترك في هذا الدفاع نخبة من رجاالت البالد من ذوي االطالع الواسع                  ح

  .على الوضع الراهن لألماكن المقدسة
للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربـي ولهـم         : "وقد اختممت اللجنة الدولية تقريرها بالنتيجة التالية      

اً ال يتجزأ من ساحة الحرم الشريف ، التي هي من أمـالك الوقـف               الحق العيني فيه ، لكونه يؤلف جزء      
وللمسلمين أيضاً تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط ، وأمام المحلـة المعروفـة بحـارة      . اإلسالمي

  ".المغاربة ، لكونه موقوفاً حسب أحكام الشرع اإلسالمي
 نحو قرن وثالثة عشر عاما ، فان العنـوان     واليوم ايضا ، وما بين زمن هرتزل وزمن نتنياهو ، اي بعد           

ان القدس باتت تحتضر تهويداً وتزييفا وتغييـرا لمعالمهـا التاريخيـة            : الذي يتسيد المشهد المقدسي هو    
والحضارية والدينية والتراثية ، واصبح نتنياهو يعتلي المنبر السياسي االيديولوجي الـصهيوني لـيعلن              

رتباط ، وانما عن االرتباط بتراثنا وبالـصهيونية وبماضـينا وعـن            اليوم لن اتحدث عن فك اال     : "تباعا
مستقبلنا هنا في ارض اجدادنا التي هي ارض ابنائنا واحفادنا ، ومن اجل ان نواصـل الـسيطرة علـى                    
مصيرنا يجب ان نؤسس قدراتنا الشاملة في االمن واالقتصاد والثقافة والتعليم ، واذا اردنا ان نتحدث عن                 

اسية فانني ساتحدث عن ثقافة قيم الهوية والتراث ، ثقافة معرفة جذور شعبنا ، ثقافة تعميق                شىء اكثر اس  
 الـف   30لدينا حوال   . ارتباطانا الواحد مع اآلخر في هذا المكان ، واعتقد ان الثقافة تبدأ اوال في التناخ              

اضره ومتقبله يبقـى    معلم تاريخي يهودي يجب ان نحييها من جديد ، ان شعبا ال يتذكر ماضيه ، فان ح                
وليواصل بعد ذلك مسلسل تصريحاته التي تحمل في احشائها ".ضبابيا ـ نتنياهو امام هرتسليا ـ االربعاء  

أن القـدس   : "موقفا صريحا يخلد االحتالل ويزيف الرواية والحقائق التاريخية ، فيقول على سبيل المثال            
 كلمة أمام اجتماع لجنـة الـشؤون العامـة          ، زاعما في  " الموحدة هي عاصمة إسرائيل وليست مستوطنة     

الشعب اليهودي بنى القدس منذ ثالثة آالف سنة ، وهو يبنـي            "إن  " إيباك"األميركية اإلسرائيلية ما يسمى     
واذا ما اضفنا لكل ذلك هذا التصعيد االخير من قبـل   ".2010 ـ  03 ـ  23 -القدس اليوم ـ وكاالت  

وايا والمخططات واالهداف االسرائيلية المبيتـة ضـد القـدس          نتنياهو بخصوص حائط البراق ، فان الن      
واالقصى والبراق جزء ال يتجزأ منها تغدو واضحة صريحة ال تحتتج الى اي تردد او شك فلسطيني او                  

والواضح ان الغطرسة االسرائيلية التي يجسدها نتنياهو في تـصريحاته ومواقفـه االسـتخفافية              . عربي
في فلسطين لم تكن لتحصل لو كان للعرب دور وحضور آخـر مختلـف ،               بالعرب وحقوقهم التاريخية    

  ،...فالقدس تحتاج على الى عربها ومسلميها كي يتم انقاذها من براثن نتنياهو التهويدية
  5/12/2010، الدستور، عمان

  
  



  

  

 
 

  

            27 ص                                     1986:         العدد       5/12/2010 األحد :التاريخ

   ؟ االنتظارلماذا  .41
  حسام كنفاني

لنهائي على جهود تجميـد االسـتيطان؟       هل ينتظر الرئيس الفلسطيني محمود عباس حقاً الرد األمريكي ا         
هكذا قال في األيام القليلة الماضية رغم اختفاء أحاديث المهل من الخطاب الفلسطيني والعربـي، علـى                 
عكس ما كان األمر عليه قبل أشهر قليلة، حين كان سيف المهل هو السالح الوحيد المرفـوع فـي كـل      

لكن فجأة اختفى الكالم عـن اجتمـاع        . طيني أو ذاك    اجتماع عربي أو في كل كلمة لهذا المسؤول الفلس        
لجنة المبادرة العربية، أو اتصاالت تشاور في ما يخص عملية التسوية، وبات الجميع بانتظار ما ستؤول                
إليه المساعي األمريكية، التي اضحت بال سقف، وبالتالي فإن الرد النهائي قد ال يكون محكوماً بتـاريخ                 

  .معين
إعالن قد يكون فاجأ الواليات المتحدة التي ال تبـدو          . رئيس الفلسطيني أعلن انتظار الرد      ومع ذلك فإن ال   

هذا ما أوحت به وزيرة الخارجية األمريكية التـي أشـارت إلـى أن              . على علم بأن هناك مهلة قريبة       
 األقـل ال    على تجميد االستيطان، ما يعني أن ال رد قريباً، أو على          ” إسرائيل“واشنطن ال تزال تعمل مع      

  .يزال الرد غير جاهز، وما على الفلسطينيين إال مواصلة االنتظار
لماذا االنتظار طالما أن الرئيس الفلسطيني يعلم الخط الـذي تـسير عليـه              : لكن السؤال األبرز هنا هو    

، وهو سبق أن أعلن رفضه لمسار هذه االتصاالت التـي ال تـشمل              ”اإلسرائيلية“االتصاالت األمريكية     
قرر ” أبو مازن “على هذا األساس فإن الرد األمريكي سيكون من دون معنى، طالما أن             . دس المحتلة   الق

والخطط االستيطانية في القدس    ” اإلسرائيلية“كما أن اإلجراءات    . أنه لن يسير مع هذا المسعى األمريكي        
دينة المحتلة فـي إجـراءات      المحتلة تعطي جواباً نهائياً عما كان يقال عن المطالب األمريكية بشمول الم           

  .يؤكدون علم واشنطن بالمخططات الجديدة” اإلسرائيليين“التجميد المبتغاة، ال سيما أن 
الـرد  . مثل هذه المعطيات تدفع إلى طرح تساؤل حول الغاية من االنتظار، وعن أي رد يجري الحديث                 

خرى التي أعلنها أبو مازن، رغـم       من المفترض أنه وصل، وأن العمل بدأ فعلياً للبحث في الخيارات األ           
من المفترض اليوم أن يكون الفلسطينيون في طور الدعوة إلى عقد مجلس األمن، رغـم عـدم                 . بؤسها  

من المفترض أن يكون اإلعـداد يجـري الجتمـاع          . الرضى األمريكي، الذي سيجابه هذا األمر بالفيتو        
كذا سبق أن وعد العرب وقد يكون الوقت      عربي للخروج بقرار جدي في مسألة المفاوضات ومصيرها، ه        

  .حان لإليفاء بوعدهم
قد يكون الوقت حان للخيارات، التي ستنتهي إلى ال شيء، لكن ال بأس، المهم التحرك وإظهار أن هناك                  

  .طرقاً أخرى يمكن اللجوء إليها عدا االنتظار
 5/12/2010، الخليج، الشارقة
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  :كاريكاتير .42
  

  
 5/12/2010الرأي، عمان،                                                                     

  
    


