
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

    
  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

  "عليكم أن تتوحدوا لتكونوا أقوى: "عباسأردوغان ل
  وحماس ليست حركة مرتزقة.. التلويح بحل السلطة خطوة تكتيكية الستئناف المفاوضات: الزهار

   بين عباس ودحالنفشل جهود الصلح": الجزيرة نت"
  دعوات لنتنياهو إلى تحقيق السالم مع العربو..  يشايمطالب باستقالة: حريق الكرمل
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    :السلطة
 ٥  "عليكم أن تتوحدوا لتكونوا أقوى: "عباسأردوغان ل.٢
 ٥   خيار حل السلطة غير مطروح وغير مخطط له حالياً: شعت.٣
 ٦  "ر االحتاللالسلطة تنهار بفعل استمر" ..ينفي حل السلطة: األحمدعزام .٤
 ٦  هنية يؤكد أن الشرطة في غزة قدمت نموذجاً مختلفاً في احترام المواطن.٥
 ٧  ها إذا أجري استفتاء حول االعتراف ب"إسرائيل"ـال يمكن للشعب الفلسطيني أن يعترف ب: النونو.٦
 ٧  "خيار غير عملي في الوقت الراهن"الحديث عن حل السلطة هو : و يوسفأب.٧
 ٧  فشل جهود الصلح بين عباس ودحالن": الجزيرة نت".٨
 ٨  "الفشل الذي يالحق المفاوضات"التلويح بحل السلطة يعكس الشعور بـ: مصطفى البرغوثي.٩
 ٨  سنتوجه للعالم لالعتراف بحدود الدولة الفلسطينية كما أقرتها الشرعية: نمر حماد.١٠
 ٩  اعتراف البرازيل بالدولة ستلحقه اعترافات أخرى: اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.١١
 ٩  "يالشباب منتدى شارك"اباً احتجوا على إغالق  ش٢٠الشرطة تحتجز : غزة.١٢
    

    :المقاومة
١٠  وحماس ليست حركة مرتزقة.. التلويح بحل السلطة خطوة تكتيكية الستئناف المفاوضات: الزهار.١٣
١٢   الفلسطينيحديث حماس عن االستفتاء تعبير عن ثقتها بالشعب: البردويل.١٤
١٢  الستفتاء على قضايا مصيرية أمر غير وطني وغير ديني ا:القيادي في الجهاد خضر حبيب.١٥
١٣  وال خالف بين مشعل وهنية.. ال أزمة مالية: البردويل.١٦
١٤  ملف المصالحة مجمد إلى أجل غير مسمى : "يةالشرق القطر" لـحماسمصدر في .١٧
١٤   تجاه األسرى بالمقاومة والقوةاإلسرائيلية الجرائم أسامة حمدان يدعو للرد على.١٨
١٤  تدعم خيار حل السلطة الجهاد .١٩
١٥  ة سيكون قرار حل السلطإذا استنفذت كل الخيارات: القيادي في فتح أبو شهال.٢٠
١٥  مناورة للضغط في وجه االحتالل واإلدارة األميركيةبحل السلطة التلويح ": الشعبية".٢١
١٥  فتح تتوعد حماس بالمالحقة القضائية جراء مهاجمة عباس.٢٢
١٦  "من سيء إلى أسوأ"الحالة التنظيمية باإلقليم : قيادات فتحاوية بشرق غزة.٢٣
١٦  قبل عام" فلسطين الغد"دحالن أبلغ فتح انتهاء عالقته بتلفزيون : األحمد.٢٤
١٧ ٢٣حماس تستعد لالحتفال بذكرى االنطالقة الـ: غزة.٢٥
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٧   في حريق الكرمل ويعقد اجتماعاً قرب المكانمن لجنة تحقيق» يحمي نفسه«نتانياهو .٢٦
١٨   دعوات لنتنياهو إلى تحقيق السالم مع العربو..  يشايمطالب باستقالة: حريق الكرمل.٢٧
١٨  نتنياهو  يبادر لتسوية الخالف مع تركيا": هآرتس".٢٨
١٨  "التسبب في حريق الكرمل" عرب بتهمة تمدد اعتقال قاصرينمحكمة حيفا .٢٩
١٩   مسؤوليةحجم الخسائر وصل إلى مليار دوالر وتبادل االتهامات حول ال :حريق الكرمل.٣٠
١٩   نظمة دفاع لمواجهة الصواريخ والقذائف الصاروخيةأملك ال ن: إسرائيليباحث .٣١
٢٠  نتانياهو يصادق على تعيين باردو رئيساً جديداً للموساد.٣٢
٢٠    بدولة فلسطينيةالبرازيلرب عن حزنه العميق العتراف رجنتين يع في األ"إسرائيل"قنصل .٣٣
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٢٠  "الكرمل"بيريز يشكر عباس على مساهمة السلطة في إخماد حريق .٣٤
٢٠    ألف دوالر بالساعة٢٠٠تل أبيب تستأجر طائرة اإلطفاء األمريكية بـ ": يديعوت أحرونوت".٣٥
    

    :األرض، الشعب
٢١   تستعد لبناء الهيكل"إسرائيل"و.. حفريات قرب األقصى تهدد أساساتهال: حسن خاطر.٣٦
٢١  قرية بيت اكسا مهددة بالمصادرة.٣٧
٢٢  تهم بالضفة فلسطينياً بهدم بيو١٢االحتالل يخطر .٣٨
٢٢   خالل األسبوع الماضي وحدة استيطانية بالقدس المحتلة٨٤٦ على بناء صادق االحتالل: تقرير.٣٩
٢٢  االحتالل يعذب أطفال سلوان": بتسيلم"تقرير لـ.٤٠
٢٢   من األشجار الحرجية قرب الخليلونماً د٥٠حريق يقضي على .٤١
٢٣   مصاب بالسرطان نتيجة التجارب اإلسرائيلية التي تجري عليهمفلسطيني أسير ١٥٠٠: عباس زكى.٤٢
٢٣   غزةإلىة مساعدات  سفين٤٣ الحملة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني تستعد لتسيير أكثر من.٤٣
٢٣   تفصيليتين لمدينة القدس وبلدتها القديمةخريطتينالشيخ عكرمة صبري يعلن عن إعداد .٤٤
٢٣  تدشين إصدارات بريدية جديدة تجسد مكانة القدس وإبراز المقاومة: غزة.٤٥
   

   :صحة
 ٢٤ نسبة اإلعاقة بالضفة الغربية وقطاع غزة هي األعلى في العالم: تقرير.٤٦
   

   : األردن
٢٤  مخاوف أردنية من حل السلطة: محللون وسياسيون أردنيون.٤٧
٣٥ ت المعتمدة وفق المرجعيااإلسرائيليلصراع الفلسطيني  احل: الرفاعي.٤٨
   

   :عربي، إسالمي
٢٥   قبل أن تنظف البحر من دماء الضحايا األتراك" إسرائيل"ـلن ُيغفر ل: أردوغان.٤٩
٢٦   آالف متطوع أرجنتينى فى الجيش اإلسرائيلى١٠: الجالية العربية باألرجنتين.٥٠
٢٦  ملتقى عربي دولي لنصرة األسرى في سجون االحتالل بالجزائر.٥١
٢٦  جامعة الدول العربية ترحب بقرار البرازيل االعتراف بالدولة الفلسطينية.٥٢
٢٧  "والقليل مما يخدم مصلحتهم" لإسرائي"يتّفق العرب على الكثير مما تريده " :فيصل المقداد.٥٣
٢٧  المؤتمر اإلسالمي تنفذ مشروعات في غزةمنظمة.٥٤
٢٧ الغتيال الرئيس الموريتاني" إسرائيل "ـاستعانته ب »ويكيليكس« مزاعم سيناتور موريتاني ينفي.٥٥
    

    :حوارات ومقاالت
حدود الدولة ..  خطط التسوية األمريكية لن يكتب لها النجاح:محسن صالح. مدير مركز الزيتونة د.٥٦

 مؤقتة تهدد مستقبل القدس
٢٨

٣١  إياد السراج. د... أجراس السالم وطبول الحرب.٥٧
٣٣  ياسر الزعاترة... تكرر بال معنىالتلويح بحل السلطة إذ ي.٥٨
٣٥  بثينة شعبان. د... كشف للحقائق أم تكريس لها؟.٥٩
٣٧  يوسف رزقة. د... أوهن من بيت العنكبوت.٦٠
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٣٨ الح النعاميص... لماذا توجه نتنياهو لتعزيز التحالف مع دول البلقان؟.٦١
    

 ٤٠  :كاريكاتير
***  

  
  جدد تأكيده على عدم التفريط بأي من الحقوقوي ..األسرى بتوحيد خطبة الجمعة عن هنية يطالب  .١

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، بتوحيد خطبة الجمعة المقبلة، في العالم اإلسالمي 
مؤكداً على أن ملف األسرى سيبقى ,  الفلسطينيين ومعاناتهم ومعاناة ذويهم إليصالهاللحديث عن األسرى

  . مسؤولية وطنية، في وقت جدد فيه على أال تنازل وتراجع عن أي ثابت من الثوابت والحقوق الفلسطينية
 ، لتكريم حجاج بيت اهللا٢٠١٠-١٢-٥جاء ذلك خالل حفل نظمته وزارة األسرى والمحررين، األحد 

  . الحرام من ذوي األسرى والمحررين في قطاع غزة
كان بودنا زيارتكم في بيوتكم ولكن ما تقوم به وزارة األسرى تجاهكم :" وقال هنية موجهاً حديثه للحجيج

يمثل الحكومة كلها وكافة أطياف المجتمع الفلسطيني من فصائل ومؤسسات وهذا يعكس مدى ترابط 
  ". سرى وذويهم والمحررينالمجتمع الفلسطيني وخاصة مع األ

هذا واجبنا ومسؤوليتنا وأمانة في أعناقنا وعهد قطعناه على أنفسنا أمام اهللا ثم أمام األسرى :" وأضاف
وذويهم والمحررين أن تبقى قضيتهم على سلم األولويات وحاضرة دوماً على كل الطاوالت الفلسطينية 

ا إن نسينا أسرانا وهم الذين يدفعون من حياتهم لعزة والعربية واإلسالمية والدولية؛ ألنه ال خير فين
  ". وكرامة األمة

ولفت هنية إلى المؤتمر الدولي الذي بدأ أعماله، األحد، في العاصمة الجزائرية الجزائر نصرة لألسرى 
أحمد . الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، مشيراً إلى أن وفداً من المجلس التشريعي برئاسة د

  . حر ولفيف من النواب، إضافة لوفد من وزارة األسرى وذويهم، يمثلون األسرى الفلسطينيينب
عبد الرحمن التميمي والذي يحضر . إنني حملت رئيس رابطة علماء فلسطين في الخارج د:" وقال

هي ضرورة أن تتحمل األمة المسؤولية الكاملة فيما يتعلق باألسرى : المؤتمر ثالث رسائل، األولى
والمحررين، وأن يشكل وفداً بعد انتهاء المؤتمر يجوب الدنيا إلظهار قضية األسرى للعالم وإلعادة 

  ". االعتبار لها فلسطينياً وعربياً وإسالمياً ودولياً
الرسالة الثانية فهي أن فلسطين والقدس واألقصى التي يدافع عنها األسرى وضحوا من أجلها :" وأضاف

ذا عليهم تقديم الدعم المالي واالقتصادي لألسرى وذويهم وللمحررين إضافة هي ملك للمسلمين كافة ل
  ". للدعم السياسي واإلعالمي

الرسالة الثالثة هي أن توحد خطبة يوم الجمعة المقبلة في كل العالم اإلسالمي للحديث عن :" وتابع
لشعوب اإلسالمية في كل األسرى ومعاناتهم ومعاناة ذويهم حتى تصل تلك المعاناة إلى الماليين من ا

  ". مكان
وأوضح هنية أنه ما من وفد أوروبي يزور غزة إال ويتطرق إلى موضوع الجندي اإلسرائيلي األسير 
لدى المقاومة جلعاد شاليط، مبيناً أن حكومته توضح لهم أن هنالك أيضا آالف األسرى واألسيرات في 

  ". ال بد من الحديث عنهم"سجون االحتالل 
تؤيد موقف فصائل المقاومة في اإلصرار على مطالبها حتى تحقيق صفقة تبادل "أن الحكومة وأكد على 

  ". مشرفة يفرج من خاللها عن أسرانا لتكون هي أول الغيث ومن ثم يطلق سراح كل األسرى
بأال تفريط عن أي حق من حقوق الشعب "وفي سياق منفصل؛ جدد رئيس الوزراء على الموقف القاضي 

، وال تنازل وال تراجع عن أي ثابت من الثوابت الفلسطينية، وحين التحدث عن أي أمر مؤقت الفلسطيني
  ". فهو ال يعني البتة المساس بالحقوق والثوابت
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يدنا ال تزال مبسوطة لنستعيد :"وأشار إلى أن حكومته تبحث عن إعادة اللحمة للشعب الفلسطيني، قائالً 
 االضطراري خاصة وأن األسرى رسالتهم واضحة في هذا الشأن وحدتنا وننهي هذا الوضع االستثنائي

  ". فهم يرفضون أي نوع من أنواع االنقسام وهم مع الوحدة
وفي ختام الحفل، كُرم رئيس الوزراء من قبل الوزارة وذوي األسرى والمحررين، كما كرم بدوره 

ويد عليا وهم في سجون الحجاج، كما قدم شهادات لذوي بعض األسرى ممن أنهوا دورة تالوة وتج
االحتالل، كما اتصل هنية باألسير أسعد صالح المحتجز هو وولديه االثنين في سجن نفحة اإلسرائيلي، 

  ".الحكومة ستعمل ما بوسعها حتى يرى كل األسرى النور"حيث اطمأن عليه وأكد أن 
  ٥/١٢/٢٠١٠ ،فلسطين أون الين

  
  "قوىعليكم أن تتوحدوا لتكونوا أ: "عباس لأردوغان .٢

 عقد الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اجتماع في منزل :وفا–أنقرة 
األخير بالعاصمة التركية أنقرة، حيث تناول االجتماع قضايا عدة، على رأسها الوضع في األراضي 

بين الفصائل المحتلة، ووضع مفاوضات السالم، إلي جانب األوضاع الفلسطينية وجهود تحقيق الوحدة 
  .الفلسطينية

قال سفير فلسطين لدي أنقرة نبيل معروف إن اللقاء تناول استعراض " وفا" وفي تصريح خاص لـ
، واصفاً اللقاء بااليجابي "العالقات الثنائية، ومواضيع عدة تتعلق سواء بالجانب السياسي أو االقتصادي

  .والمثمر جداً 
اً إلي أن الرئيس وضع الجانب التركي في صورة آخر وأوضح أنه تم تبادل وجهات النظر، مشير

التطورات، مضيفاً أن الجانب التركي أبدى استعداده لدعم مطلب  قيام الدولة الفلسطينية على حدود 
  . لدى كافة الدول التي ترتبط تركيا بعالقات معها١٩٦٧

زراء التركي شدد خالل وفيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية، أوضح السفير معروف أن رئيس الو
: االجتماع على ضرورة وحدة الفلسطينيين أوال، الفتاً إلى أن اردوغان توجه للجانب الفلسطيني قائالً

  ". عليكم أن تتوحدوا لتكونوا أقوى"
طلبت عدم الكشف عن اسمها، أن الجانب التركي حثّ " وفا"وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة لـ

 أمام الحوار المصري السوري السعودي من اجل تعزيز التضامن العربي، على أهمية فتح المجال
  .وتشكيل مظلة للفلسطينيين

 مليون دوالر ١٠على صعيد آخر، كشف السفير معروف أن رئيس الوزراء التركي وافق على تقديم 
ق متصل وفي سيا ".الستكمال المنطقة الصناعية في جنين، وأنه قد أعطي تعليماته للبدء في المشروع

لفت، معروف إلى أن الرئيس عباس تقدم بطلب إلي الجانب التركي يقضي بطلب المساعدة من أجل بناء 
لدخول " الفيزا"محطة تحلية للمياه في قطاع غزة، باإلضافة إلي منح رجال األعمال الفلسطينيين التأشيرة 

لجنة من الخبراء ستجتمع نهاية ونوه إلى أن  .تركيا، وإقامة المعرض المتنقل للمنتوجات الفلسطينية
  .الشهر الجاري لتحديد المشاريع التي يتم تمويلها من المساعدات التركية

 ٦/١٢/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
  خيار حل السلطة غير مطروح وغير مخطط له حالياً : شعت .٣

المركزية لحركة فتح بان خيار حل السلطة اكد الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة :  أشرف الهور-رام اهللا
اذا ما فشلت المفاوضات مع اسرائيل وتراجعت الجهود االمريكية لتحريك عملية السالم خيار مطروح 

  .ولكن ليس في الفترة الحالية



  

  

 
 

  

            ٦ ص                                     ١٩٨٧:         العدد       ٦/١٢/٢٠١٠ اإلثنين :التاريخ

وقال شعث في بيان صحافي االحد ان حل السلطة الفلسطينية لمواجهة فشل عملية السالم مع إسرائيل 
  ".لكنه غير مخطط له اآلنخيار مطروح "

ومن جهته اوضح شعث أن عباس صرح بأن البدائل مفتوحة للتحرك الفلسطيني ردا على تعثر عملية 
  .السالم وال يتحدث عن حل السلطة في الوقت الراهن

بذل كل جهد من اجل إنقاذ عملية السالم وأعطى بدائل في هذا "وقال شعت في البيان الصحافي إن عباس 
  ".تبدأ بوقف كامل لالستيطان وتهويد القدس وإنهاء الحصار لقطاع غزةاالتجاه 

وكان عباس لوح بحل السلطة الفلسطينية في حال فشل الخيارات الفلسطينية للتحرك في مواجهة تعثر 
  .عملية السالم واستمرار االستيطان اإلسرائيلي

  ٦/١٢/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 
  
  "السلطة تنهار بفعل استمرر االحتالل".. .ينفي حل السلطة: األحمدعزام  .٤

أن يكون الرئيس محمـود     " القدس العربي "نفى مسؤول رفيع في حركة فتح لـ        : أشرف الهور  -رام اهللا   
" تنهار وال تحل  "، وأن السلطة    "فهم خطأ "، وقال ما أثير حول هذا الموضوع        "حل السلطة "عباس هدد بـ    
  بفعل االحتالل، 

ان الرئيس عبـاس  " القدس العربي" اللجنة المركزية لحركة فتح في تصريح لـ  وقال عزام األحمد عضو   
خالل لقائه مع تلفزيون فلسطين مساء يوم الجمعة الماضي، الفتاً إلى أن مـا              " حل السلطة "لم يتحدث عن    

  ".كان خطأ"فسر 
". االحـتالل السلطة تنهار بفعـل اسـتمرر       "، وأضاف   "حل السلطة "وأشار األحمد إلى أنه ال شيء اسمه        

تنهار السلطة ويصبح هناك حق للـشعوب فـي       "وأوضح أنه إذا ما بقي االحتالل في المناطق الفلسطينية          
وأكد األحمد أن الرئيس عباس خالل المقابل التلفزيونية تحدث عن معاناة السلطة            ". مقاومة هذا االحتالل  

  .تفاقيات مع إسرائيل مؤقتةاالنتقالية، ورفضه بان تصبح هذه السلطة دائمة، كونها بموجب اال
  ".لن يستمر رئيساً على سلطة تحت االحتالل"وأشار إلى أن الرئيس أعلن أنه 

لعزام األحمد عن خيارات القيادة الفلسطينية السبعة التي أعلنها من قبل عبـاس،             " القدس العربي "وبسؤال  
راف دولي بدولة فلسطينية، مـشيراً      قال ان هذه الخيارات تبدأ بالذهاب إلى مجلس األمن الدولي ألخذ اعت           

  .، سيتم اللجوء إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة"فيتو أمريكي"الى أنه في حال صدم الطلب الفلسطيني بـ
أخذ اعتراف من الجمعية العامة بدولة فلسطينية على حدود العام          "وأكد أن الجانب الفلسطيني سيسعى إلى       

  ".ا، ومساعدتها من قبل األمم المتحدة على إنهاء االحتالل، وفرض الوصاية الدولية عليه١٩٦٧
وأكد األحمد أنه في حال لم يتم تحقيق هذه الخيارات، فإن األمر يعني أن االحتالل عاد لـيحكم الـضفة                    

  ".انهيار السلطة"الغربية مما سيؤدي وقتها إلى 
  ٦/١٢/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 

  
  نموذجاً مختلفاً في احترام المواطن قدمت  الشرطة في غزةهنية يؤكد أن .٥

أكد إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركـة حمـاس أن جهـاز               : أشرف الهور -غزة  
عن باقي أجهزة الشرطة في العالم يقـوم علـى االحتـرام            " نموذجاً مختلفاً "الشرطة التابع لحكومته قدم     

كرامة المواطن  "الداخلية االلكتروني معلقاً على حملة      وقال هنية في تصريح نشره موقع وزارة        . للمواطن
التي أطلقتها الوزارة في غزة قبل أيام وتستمر حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري              " وهيبة الشرطي 

  هذا العمل هو األول من نوعه ألن المواطن الفلسطيني لم يتعود على الشرطة الفلـسطينية إال شـرطة                  "
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حققت أهدافا طيبة،   "وأوضح هنية ان الحملة     ". م كما يحدث في العديد من المناطق      تحمل هراوات وتالحقه  
  ".وتوقع أن تحقق أهدافها المرجوة في نهاية فعالياتها

  ٦/١٢/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 
  
  ها إذا أجري استفتاء حول االعتراف ب"إسرائيل"ـال يمكن للشعب الفلسطيني أن يعترف ب: النونو .٦

هناك اجتزاء من ": قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في غزة، طاهر النونو: اح زبون كف- رام اهللا
موافقة حركته على إجراء في إشارة إلى تصريحاته حول "  إسماعيل هنيةحديث رئيس الوزراء في غزة

لوطني إن االستفتاء موجود في وثيقة الوفاق ا":  النونواستفتاء شعبي بشأن اتفاق سالم محتمل، وأضاف
إن استفتاء على قضية عودة الالجئين ": ، وتابع قائال"التي حازت على توقيع كافة الفصائل الفلسطينية

، مضيفا أنه ال "بالتأكيد سيتم االتفاق عليه مع كل شرائح المجتمع دون النظر ما إذا كانت حماس أو فتح
  .االعتراف بدولة االحتالليمكن للشعب الفلسطيني أن يعترف بإسرائيل إذا أجري استفتاء حول 

من حق الشعب الفلسطيني أن يشارك ويعبر عن موقفه في كافة القضايا التي تمس "وأكد النونو أنه 
  ."القضايا المصيرية

  ٦/١٢/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 
  
  "خيار غير عملي في الوقت الراهن"الحديث عن حل السلطة هو : أبو يوسف .٧

يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الحديث اعتبر الدكتور واصل أبو  :غزة
، مشيرا إلى أنه من السابق ألوانه "خيار غير عملي في الوقت الراهن"عن حل السلطة الفلسطينية هو 

  .الحديث عن حل السلطة
 أن تلجأ إليه إن حل السلطة يمكن أن يكون المالذ األخير الذي يمكن" الشرق األوسط"وقال أبو يوسف لـ

وأضاف أن السلطة الفلسطينية تعتبر إحدى أذرع . السلطة الفلسطينية في الرد على السلوك اإلسرائيلي
واعتبر أبو يوسف أن الخيار . منظمة التحرير الفلسطينية المسؤولة عن شؤون الفلسطينيين في الداخل

الحصول على :  إنجازين مهمين همااألساسي الذي يتوجب تبنيه هو التوجه لمجلس األمن من أجل تحقيق
اعتراف دولي بعدم قانونية وشرعية ما تقوم إسرائيل بتكريسه على األرض من حقائق، وإقناع مجلس 

  .األمن بإلزام حكومة نتنياهو بوقف األنشطة االستيطانية، بوصفها مخالفة لقرارات الشرعية الدولية
جب السعي لتحقيقه هو الحصول على اعتراف دولي وأشار أبو يوسف إلى أن اإلنجاز الثاني الذي يتو

  . ١٩٦٧باإلعالن عن دولة فلسطينية على كل األراضي الفلسطينية التي احتلت عام 
  ٦/١٢/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 

  
  فشل جهود الصلح بين عباس ودحالن": الجزيرة نت" .٨

ن الرئيس الفلسطيني محمود    فشلت محاولتان على األقل حتى اآلن في حل الخالف بي          خاص-الجزيرة نت 
محمد دحالن، عقب األزمـة األخيـرة فـي    ) فتح(عباس والنائب عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني        

  .العالقات بين الرجلين، بحسب ما ذكره مسؤول بارز في حركة فتح
ـ         -مشترطا عدم ذكر اسمه   -وقال المصدر للجزيرة نت      ع  إن أعضاء في اللجنة المركزية لفتح تحدثوا م

عباس عن حل الخالف، لكنه أجاب بالرفض المطلق، معتبراً أن ما تحدث به دحالن وتدخالته أمور غير                 
  .مقبولة مطلقاً

وأشار ذات المصدر إلى أن عباس أبلغ محدثيه من أعضاء مركزية فتح أن دحالن تجاوز حدوده كثيراً،                 
ادة من منصب والـديهما فـي أنـشطتهم         وأنه وجه شتائم وكالما غير الئق له ولنجليه، واتهمهما باالستف         

  .التجارية، وهو ما ينفيه عباس ونجاله
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وأضاف أن عباس رفض حتى أن يقوم دحالن باالعتذار إليه، وجدد له االتهام بالمسؤولية عن خـسارة                 
في قطاع غزة، مؤكداً أنه لن يسمح بأن تستولي         ) حماس(األجهزة األمنية أمام حركة المقاومة اإلسالمية       

  .على الضفة الغربية بالتراخي مع أخطاء دحالن وغيرهحماس 
وكانت مصادر فلسطينية موثوقة كشفت للجزيرة نت في وقت سابق أن الشهرين األخيرين شهدا مزيـدا                

  .من الخالف بين عباس ودحالن
وأشارت ذات المصادر إلى أن ثالث قضايا فاقمت العالقة بين الرجلين، األولى اتهام مساعدين لعبـاس                

الن بأنه وراء تحريض قيادات في فتح وخاصة ناصر القدوة على أنهم أحق مـن عبـاس ورئـيس                   دح
  .حكومته سالم فياض بالحكم واستالم زمام األمور بـالسلطة الفلسطينية

 سعي دحالن لتعزيز نفوذه في األجهزة األمنية والوزارات في الـضفة            -بحسب نفس المصادر  -والثانية  
ك القيادات، التي تتهم دحالن بأنه المسؤول المباشر عن سـقوط غـزة بيـد               الغربية، وهو ما أغضب تل    

  .حماس
 فهي تدخل دحالن في ملـف تـشكيل         -والتي فاقمت الخالف بشكل حاد بين الرجلين      -أما القضية الثالثة    

وأضافت المصادر أن دحالن تطوع     . الحكومة الجديدة لفياض، وهو األمر الذي أزعج فياض وعباس معا         
بشخصيات في قطاع غزة وعرض عليها االنضمام للحكومة التي توقف الحديث عنها عقب هذا              لالتصال  
  .التدخل

وبعد تفاقم الخالفات بين عباس ودحالن، أمر الرئيس الفلسطيني بسحب الحراسات بالقرب مـن منـزل                
  .القيادي في فتح بمدينة رام اهللا

اء نقل لمديرين عـامين ووكـالء وزراء        وأضافت هذه المصادر للجزيرة نت أن عباس أمر فياض بإجر         
مقربين من دحالن في وزارتي الخارجية والداخلية إلى وزارات أخرى ليـست ذات عالقـة بالـسياسة                 

  .الخارجية أو باألمن الداخلي
  ٥/١٢/٢٠١٠الجزيرة نت، 

  
  "الفشل الذي يالحق المفاوضات"التلويح بحل السلطة يعكس الشعور بـ: مصطفى البرغوثي .٩

صطفى البرغوثي، وزير اإلعالم الفلسطيني السابق والنائب في المجلس التشريعي، أن تهديد اعتبر م
ناجم عن ضيق يشعر به تجاه السلوك اإلسرائيلي واألميركي من عملية السالم "عباس بحل السلطة 

  ".المتعثرة
ت، وشعور الفشل الذي يالحق المفاوضا"وأوضح البرغوثي أن التلويح بحل السلطة يعكس الشعور بـ

السلطة بخيبة أمل كبيرة من المماطلة اإلسرائيلية، والتغاضي األميركي عن التعديات والتجاوزات 
بوضع خطة استراتيجية واضحة لمستقبل القضية "اإلسرائيلية اليومية، مطالبا القيادة الفلسطينية 

لة وعاصمتها القدس، والذهاب الفلسطينية، والتوجه إلى مجلس األمن لالعتراف بالدولة الفلسطينية المستق
ووصف البرغوثي المرحلة التي تعيشها القضية الفلسطينية بأنها مرحلة ". إلى العالم لالعتراف بدولتهم

صراع ومقاومة، وليست مرحلة وضع حلول لعملية السالم، مشددا على ضرورة عدم مواصلة 
  .الفلسطينيين التشبث بآلية المفاوضات الحالية مع اإلسرائيليين

  ٦/١٢/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 
  

  سنتوجه للعالم لالعتراف بحدود الدولة الفلسطينية كما أقرتها الشرعية: نمر حماد .١٠
قال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس محمود عباس، اليوم األحد، أن الخيار الفلسطيني فـي               : رام اهللا 

للواليات المتحدة وللعـالم لالعتـراف بحـدود        حال عدم قيام إسرائيل بتجميد االستيطان، سيكون التوجه         
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الدولة الفلسطينية، كما أقرتها الشرعية الدولية، وكما تنادي بها اإلدارات األميركية المختلفة وهي علـى               
  .، والقدس الشرقية عاصمة لها١٩٦٧حدود األراضي المحتلة في عام 

رام اهللا، أن اإلسرائيليين ال يرغبون      في مقرها ب  " وفا"وأضاف حماد في لقاء مع محرري ومراسلي وكالة         
بالتوصل إلى تفاهم بخصوص االستيطان، مشيرا إلى أن ذلك ظهر جليا فـي االجتماعـات الفلـسطينية                 
اإلسرائيلية التي تمت بحضور األميركيين، الذين طلبوا من الجانب الفلسطيني فرصة أخرى مـن أجـل                

  .التوصل إلى حل لموضوع االستيطان
إن الجانـب  "ض األميركي المقدم لإلسرائيليين بشأن تجميد االستيطان، قـال حمـاد،         وفي موضوع العر  

الفلسطيني يرفض الربط بين تجميد االستيطان وتقديم مساعدات أميركية للجانب اإلسرائيلي، ولن نـربط              
مسألة إنهاء االحتالل  بأي موضوع آخر، فنحن نريد تجميد االستيطان في كل األرض الفلـسطينية بمـا               

  ".فيها القدس
ونفى حماد توصل الواليات المتحدة إلى أي اتفاق مع إسرائيل بخصوص االستيطان، كما نفى تقـديم أي                 

إن ما يجري تداوله حاليـا هـو   "اقتراحات جديدة للجانب الفلسطيني بشأن صفقة تجميد االستيطان، وقال         
  ".مجرد معلومات جرى تسريبها من خالل اإلعالم

  ٦/١٢/٢٠١٠، )وفا(علومات الفلسطينية وكالة األنباء والم
  
  اعتراف البرازيل بالدولة ستلحقه اعترافات أخرى: اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير .١١

اعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن اعتراف البرازيـل رسـميا            : كفاح زبون : رام اهللا 
ثل خطوة نوعية ومهمـة تجـاه التـدخل الحاسـم           يم "١٩٦٧بالدولة الفلسطينية على حدود أراضي عام       

  ".والمبدئي في مصير العملية السياسية
الشجاع والحكيم الـذي يعتـرف بالدولـة الفلـسطينية          "ورأت اللجنة، في بيان لها، أن القرار البرازيلي         

  يمثل رافعة أساسية لعملية السالم وعدم تركها رهينـة إلسـرائيل وأهـدافها             ١٩٦٧المستقلة على حدود    
  ".المعلنة
إن القرار الذي يأتي في إطار الجهود الدولية البناءة التي تحاول تجـاوز التعنـت اإلسـرائيلي                 : "وقالت

والتردد األميركي، اللذين ما زالت المنطقة تدفع ثمنهما، يؤسس إلرادة دولية متناميـة لحـل الـصراع                 
  ".٣٣٨ و٢٤٢مقدمتها قرارا  اإلسرائيلي على قاعدة قرارات الشرعية الدولية وفي -الفلسطيني 

يفتح الباب على مصراعيه لتجاوز العقدة اإلسرائيلية المعادية        "وأكدت اللجنة التنفيذية أن القرار البرازيلي       
، مشيرة إلـى    "للسالم الشامل والعادل، وبما يدفع بتحريك التسوية السياسية على أساس القرارات األممية           

  .ذا االتجاهأن الفلسطينيين سيواصلون العمل في ه
استمرار شلل العملية التفاوضية من جراء استمرار الحكومـة اإلسـرائيلية بـرفض             "ورأت المنظمة أن    

متطلباتها، وفي مقدمتها الوقف الشامل لالستيطان، يتطلب تحركا دوليا يفـرض حـال علـى إسـرائيل                 
 مقدمتها القدس عاصمة    ، وفي ١٩٦٧باالعتراف بالدولة الفلسطينية على جميع األراضي التي احتلت عام          

  ".الدولة الفلسطينية المستقلة
  ٦/١٢/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 

  
  "الشبابي منتدى شارك" شاباً احتجوا على إغالق ٢٠الشرطة تحتجز : غزة .١٢

 شاباً أثناء مشاركتهم في اعتصام سلمي احتجاجاً على         ٢٠احتجزت الشرطة التابعة للحكومة المقالة      : غزة
  .في مدينة غزة أمس" نتدى شارك الشبابيم"إغالق جمعية 
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نيكول جونستون فيما كانت برفقة " الجزيرة انترناشيونال"وصادر رجل شرطة الهاتف الخليوي لمراسلة 
الى مقر " الجزيرة"واقتاد عدد من رجال الشرطة طاقم . في غزة" الجزيرة"طاقم تصوير من مكتب 

  .ا الى جونستون هاتفها الخليوي وأشرطة التصويرالشرطة، قبل ان يتم إطالقه بعد قليل، وأعادو
إن عدداً من رجال شرطة المباحث الجنائية طالب المعتصمين بفض االعتصام، " الحياة"وقال شهود لـ 

إال أن المعتصمين رفضوا، قبل أن يطلب منهم مجدداً التوجه الى مكتب النائب العام الذي أصدراً 
وأضاف الشهود أن رجال الشرطة . رات المنتدى في قطاع غزةاألسبوع الماضي قراراً بإغالق مق

رفضوا أن يتوجه المعتصمون جميعاً الى النائب، بل ثالثة منهم فقط، فوافقوا، وتوجه اآلخرون الى 
 شرطياً اقتحموا مقر الرابطة واعتقلوا ١٥وأشاروا الى أن نحو . جمعية رابطة مشجعي النادي األهلي

  . شاباً منهم٢٠نحو 
انهم احتُجزوا لدى شرطة المباحث الجنائية، وأن الضباط أرغموهم " الحياة"ل أحد المفرج عنهم لـ وقا

بعدم المشاركة في أي احتجاجات مستقبلية على اغالق المنتدى، وفي حال "على التوقيع على تعهد 
 فتاة ليست عدم الجلوس والحديث مع أي"، اضافة الى "المشاركة سيتم تغريمهم مبلغ خمسة آالف شيكل

وجرت اتصاالت مكثفة مع عدد من األطراف، من بينهم ممثلون عن . من الدرجة األولى" من أقاربهم
  .الشرطة والحكومة، تم التعهد خاللها اطالق كل المحتجزين من دون استثناء

  ٦/١٢/٢٠١٠الحياة، لندن، 
  
  اس ليست حركة مرتزقةوحم.. التلويح بحل السلطة خطوة تكتيكية الستئناف المفاوضات: الزهار .١٣

 ضياء الكحلوت أن ، نقال عن مراسلها من غزة٥/١٢/٢٠١٠نت، الدوحة، .الجزيرةموقع نشرت 
الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس اعتبر أن التلويح بحل السلطة خطوة تكتيكية محمود  

الجانب لوضع أصحاب مشروع التسوية والمفاوضات في موضع اتخاذ قرار، بأن يضغطوا على 
  .اإلسرائيلي للعودة للمفاوضات وإال فإنه سيعلن فشل المشروع وبذلك تدخل المنطقة في حقبة جديدة

هذا التلويح ليس حفاظا على الثوابت، إنما خطوة سارت فيها السلطة التي "وقال الزهار للجزيرة نت 
لسياسي مقابل المفاوضات كانت تظن أنها تفعل شيئا ولكنها في النهاية وجدت نفسها ضحت بمستقبلها ا

  ".والتسوية العبثية
 وأضاف أن السلطة ال تستطيع أن تقول كلمة واحدة يصدقها الناس عن المفاوضات، فالمطلوب منهم أن 

  .يقولوا للناس إلى أين وصلت المفاوضات
  واستبعد الزهار أن تتجه السلطة وحركة فتح للمصالحة مع حركة حماس للرد على التصلب األميركي

  ".ألنها غير قادرة حتى اآلن على تخطي الضغوط األميركية الممارسة عليها"واإلسرائيلي، 
 نقال عن مراسلها من القدس المحتلة جمال جمال، أن محمود ٦/١٢/٢٠١٠الدستور، عمان، وذكرت 

ق النار توجد هدنة متبادلة بين حماس وإسرائيل وان القائم اآلن هو وقف متبادل إلطالالزهار أكد أنه ال 
" الدستور"الزهار في حديث خاص بـ. وقال د. ، مبيناً أن األخيرة تحاول خرق هذا الوقف المتبادل

حماس ال تطالب بهدنة وليس لها أي شروط بذلك ، وليس هناك أي مطالب لنا بأي هدنة مع االحتالل 
 بين حركته واالحتالل ، مؤكداً أن الحالة القائمة هي عملية وقف متبادل إلطالق النار" اإلسرائيلي
  .اإلسرائيلي

ليس لنا أي : "وحول رسالة حماس للواليات المتحدة والرئيس األمريكية باراك أوباما ، أجاب الزهار
رسالة ما نريده من أمريكا ورئيسها ، بأن ينظر العالم الغربي بعين العدل إلى معاناة الشعب الفلسطيني 

 من بين شعوب االرض ومازال يقتل وتسلب اراضيه وحقوقه الشعب الوحيد الذي مازال تحت االحتالل
  ".، وأن يقيم ذلك عبر إدعاءاته بحقوق اإلنسان ، وحول الديمقراطية التي ينسجونها
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 ٢٠٠٦عليهم أن يعيدوا قراءة األمور بشكْل جيد ، وأن يقيموا تجنيهم على انتخابات عام "وقال الزهار 
وبين القيادي البارز في حركة حماس ، أن االحتالل ".  حركة حماسالتي شهد العالم بنزاهتها وفازت بها

اإلسرائيلي وأمريكا يحولون الترويج بأن حماس ترتبط ارتباطاً وثيقاً عبر الدعم المالي وغيره ، مؤكداً 
  .أن ذلك يرسخ لمفهومهم بأن هناك محور شر متمثل بإيران ويصل بحماس

ربي واإلسالمي يجمع المال على كافة المستويات لدعم الشعب العالم الع"وبرر الزهار حديثه بالقول 
، مشدداً أن تركيز " الفلسطيني وقضيته ، وكذلك تفعل إيران وغيرها من الدول العربية واإلسالمية

اإلعالم على أن هناك عالقة خاصة بين حماس وطهران هي محاولة لضرب حماس وإيران وهي لعبة 
  .باتت مكشوفة

 في حال تقدمت إحدى الدول العربية بالدعم لحماس مقابل الحد من عالقاتها مع وفي معرض إجابته
نحن لسنا حركة مرتزقة : "، مشدداً بالقول" ال أجيب على أسئلة افتراضية: "إيران ، أجاب الزهار

نستجيب ونقوي عالقاتنا مع الذي يعطينا ونخرب عالقاتنا مع الذي ال يعطينا نحن حركة قرارها ليس في 
  .وب احد نحن حركة مقاومة نعمل لتحرير ارضنا ومقدساتناجي

استراتيجية حركة المقاومة حماس كان وال يزال يجب أن تكون عالقاتنا طيبة وجيدة مع جميع : "وأضاف
الدول العربية واإلسالمية ، ونحن لسنا في محور ونتمنى أن تنتهي سياسة المحاور التي تروج لها أمريكا 

  ".وإسرائيل
ى جدية حركته بالمصالحة مع فتح ، أكد الزهار أن حركته أثبتت للعالم أجمع أنها على درجة وعن مد

عالية من الجدية في تحقيق المصالحة مع فتح ، انهاء االنقسام اولوية لحركة حماس من اليوم األول وال 
 المفاوضات وغيرها نحن قدمنا حلوال بديلة لفتح عن: "وأضاف". يد اهللا مع الجماعة والفرقة عذاب"يزال 

  ".، وما قلنا في السابق أن الرافض لهذه المصالحة هي حركة فتح ، ونحن جاهزون للمصالحة
أن شروط الرباعية وضعت لتعجيز الشعب الفلسطيني "وعن شروط اللجنة الرباعية الدولية قال الزهار 

 ٢٠٠٦,تائج االنتخابات وإلخراج حركة حماس من الدائرة السياسية في إطار عملية االلتفاف على ن
وشدد الزهار على أن شروط الرباعية ال يتحملها أي مناضل من اجل الحرية االعتراف بإسرائيل وكل 
االتفاقيات التي بقيت حبرا على ورق وتم تدميرها بالجرافات والدبابات والطائرات اإلسرائيلية ، مشيراً 

الليكود كان يرفض هذه االتفاقيات في "وقال . بقةالى أن هذه الشروط تعني االعتراف باالتفاقيات السا
وقتها ، وهو الذي يحكم اآلن ، لماذا ال تتوجه الرباعية الدولية الى الليكود وتسأله هل يعترف باالتفاقيات 

  ". السابقة أم ال؟
وبخصوص المبادرة العربية للسالم اكد أنها مرفوضة من الجانب اإلسرائيلي الذي يريد ان يحصل على 

لتطبيع والعالقات مع كل العرب والمسلمين ثم يدرس كيف يمكن حل القضايا الجوهرية خاصة الالجئين ا
  .والقدس على حساب الدول العربية المجاورة عبر حلول مفروضة علينا

واكد ان حركة حماس انبثقت من رحم هذا الشعب الفلسطيني المرابط على ارضه الرافض لكل شكل من 
ال أن حماس تقبل بالتسوية المرحلية التي تعطي الشعب الفلسطيني جزءاً من حقه على وق. اشكال التفريط

نحن طردنا االحتالل من "وضرب الزهار مثال وقال . أن ال يتنازل عن بقية حقوقه ومقدساته وثوابته
غزة ولم نعترف بإسرائيل أو نتنازل عن أي شبر من فلسطين هذه تسوية حدثت وتحققت للشارع 

وحول فكرة االستفتاء شدد الزهار على أن حماس ال تقبل ". ني دون أن يتنازل عن بقية حقوقهالفلسطي
االستفتاء يمكن أن يجرى على آليات ولكن ال يمكن االستفتاء على المقدسات .. "بأي استفتاء على الثوابت

 نمط جنوب السودان أو على العقيدة أو األموال واألرض وقيمة اإلنسان ، واللجوء الى االستفتاءات على
فهل يستفتى الفلسطيني على القدس والمسجد األقصى المبارك او على حقه "غير وارد لدى الفلسطينيين 

  في العودة الى بيته وارضه واهله وماله؟،،
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في حال حصلت تسوية ما ولم تتفق مع وجهة نظر حركة حماس ماذا ستفعلون؟ "وفي رده على سؤال 
أوسلو حملت للفلسطينيين تسوية ، ولكن تركنا هذه التسوية في " الزهار ، قال" وكيف سيكون ردكم؟

  ".الفترة الماضية حتى تثبت فشلها وأثبتت فشلها
أي ما تتفق عليه القيادة في الداخل والخارج " جماعي"وأكد أن مصدر القرار داخل حركة حماس هو 

أوروبية تأتي إضافة الى الجهات يصبح قراراً، الفتاً الى أن وضع حماس يتحسن ألن هناك وفودا 
ورداً على سؤال ". ليس هذا هو مرادنا ونقدم مقابله توضيح الرؤية فقط"الغربية التي تتحدث مع حماس 

ان حماس تعول على صبر الناس وثباتهم "على ماذا تراهن او تعول حماس في هذه المرحلة؟ قال الزهار 
الفرق بين حماس وما كان قبلها ، وكيف تحارب  يدرك أصبحوعلى موقف الشارع الفلسطيني الذي 

  .ولماذا تحارب
  
  حديث حماس عن االستفتاء تعبير عن ثقتها بالشعب الفلسطيني: البردويل .١٤

أن " قدس برس"نفى القيادي في حركة حماس الدكتور صالح البردويل في تصريحات خاصة لـ: الرباط
 الرجوع إلى استفتاء الشعب الفلسطيني في أي يكون حديث رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية عن

اسماعيل هنية لم يقدم جديدا : "حلول سياسية مطروحة تفريطا في الثوابت والحقوق الفلسطينية، وقال
عندما تحدث عن االستفتاء الشعبي، وهو تحدث انطالقا من وثيقة الوفاق الوطني التي وقعنا عليها مع 

رحنا فيها االستفتاء كنوع من أنواع ضبط الحقوق الفلسطينية، علما أن جميع الفصائل الفلسطينية والتي ط
الشعب الفلسطيني لن يصوت على تضييع حقوقه، هذه الثقة العالية بالشعب الفلسطيني هي التي جعلت 

  ".الفصائل الفلسطينية تقول بأن أي حل يتم التوصل إليه بين عباس واالحتالل يجب عرضه على استفتاء
ال اعتراف بإسرائيل، فنحن لن نعترف بهذا الكيان المسخ، وال : مازال شعراها" حماس"كة حر: "وأضاف

بالشعب " حماس"من أي جهة كانت، واالستفتاء كلمة تعبر عن ثقة " حماس"داعي للمزايدة على 
  ".الفلسطيني

ائق الكرمل، على صعيد آخر انتقد البردويل خطوة إرسال فرق فلسطينية لمساعدة االحتالل في إطفاء حر
عباس بمشاركته في إطفاء حرائق الكرمل، فإنه يعكس طبيعة التلوث الفكري والسياسي والعقائدي : "وقال

الذي أصابه، فمجرد أن يكون مشاركا في إطفاء حرائق ال نعرف حتى اآلن أسبابها وال حقيقتها هو 
 حرص عباس كل الحرص ٢٠٠٨وعندما قامت الحرب الصهيونية على غزة نهاية العام . تلوث فكري

على عدم السماح ألي مواطن من الضفة بمناصرة غزة وال حتى التظاهر ضد الحرب واآلن يحرص 
  ".على إطفاء نار االحتالل، هذا تلوث فكري وسياسي وعقائدي لألسف األمل في إصالحه أصبح ضعيفا

وجود إرادة إلنهاء االنقسام دون " حماس"وأشار البردويل إلى أن تهديد عباس بحل السلطة وبالحوار مع 
عباس مرة أخرى يظن أنه ال أحد يمثل : "، وقال"فتح"تمثل من حالة الضياع التي يعيشها عباس وحركة 

الشعب الفلسطيني غيره، ويهدد بحل السلطة في خطوة انفرادية كما كان في أوسلو، وكان عليه وعلى 
ى أحضان الشعب الفلسطيني وتعتذر له عن فشل أن تلملم جراحات فشلها السياسي وتعود إل" فتح"حركة 

  ".  أوسلو وتمد يدها إلى المصالحة
  ٥/١٢/٢٠١٠قدس برس، 

  
  الستفتاء على قضايا مصيرية أمر غير وطني وغير ديني ا:القيادي في الجهاد خضر حبيب .١٥

مقال، انتقدت حركة الجهاد اإلسالمي، تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني ال:  كفاح زبون- رام اهللا
إسماعيل هنية، التي أبدى فيها موافقة حركته على إجراء استفتاء شعبي بشأن اتفاق سالم محتمل، 

وقالت حركة الجهاد اإلسالمي، التي طالما  .والقبول بنتائجه حتى لو كانت تتعارض مع قناعات حركته
  .»ير وطني وغير دينيإن االستفتاء على قضايا مصيرية أمر غ«: اختلفت مع المفاهيم السياسية لحماس
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، وأضاف »غير وطني وديني وال منطقي) االستفتاء(إنه «: وقال القيادي في حركة الجهاد، خضر حبيب
وعقب حبيب على  .»من غير المنطقي والواقعي أن يتم طرح االستفتاء من حركات إسالمية ومقاومة«

، »الثوابت الفلسطينية ال يستفتى عليهاإن «: كالم هنية، بالقول في حديث مع إذاعة تابعة للجهاد في غزة
إن الشعب انتخب قياداته التخاذ القرارات المصيرية؛ فكيف يستفتي في هذه «: وغمز في قناة حماس قائال

  .»القضايا؟
كدولة على األراضي ) إسرائيل(لالعتراف بـ) نعم(ماذا لو قال الشعب الفلسطيني «: وتساءل حبيب

إن الشعب الذي يحاصر ويذبح ويقتل يتعرض في «: ، وزاد قائال»االعتراف؟الفلسطينية؛ هل سنقبل بهذا 
، )نعم(أي لحظة من اللحظات من خالل تضليل إعالمي وسعي من شياطين اإلنس والجن، ألن يقول 

غير وطني وديني وال ) االستفتاء(إنه «: وقال حبيب .»وربما تمس هذه القضايا الشعب الفلسطيني
  .»من غير المنطقي والواقعي أن يتم طرح االستفتاء من حركات إسالمية ومقاومة«، وأضاف »منطقي

  ٦/١٢/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 
  
  وال خالف بين مشعل وهنية.. ال أزمة مالية: البردويل .١٦

كشف صالح البردويل القيادي في حركة حماس مالحظات حركة حماس على الملف : الشرق - غزة
أن يتم اعتماد العبارة الموجودة في .  وقال إنها تتعلق بنقطتين وهماالفلسطينية في ملف المصالحة األمني

إعادة هيكلة األجهزة األمنية بالتوافق فيما يخدم “الورقة المصرية التي قدمت لحركة فتح والمتمثلة في 
كلة المباشرة في إعادة هي“، وجرى التوافق عليها وبقيت النقطة األخرى وهي ”المصلحة الفلسطينية

، حيث فوجئنا بتنكر حركة فتح إلعادة هيكلة األجهزة األمنية في الضفة الغربية وتريد ”األجهزة األمنية
  .وهو أمر لن نقبله. أن يقتصر إعادة الهيكلة في الضفة

بشأن الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة، خصوصاً أنها كشفت " ويكليكس" وحول ما كشفته وثائق موقع 
شدد . الفلسطينية رفضتا عودة السلطة للقطاع بعد قضاء االحتالل على حركة حماسأن مصر والسلطة 

أعتقد بأن الحديث عن أطراف “البردويل بأن الوثائق خطيرة وشكلت صدمة للشعب الفلسطيني، وقال 
نحن حذرون من التورط في الحديث “وتابع . ”عربية وفلسطينية على علم بهذه الحرب يثير االشمئزاز

حث، والحكومة شكلت لجنة مختصة لدراسة هذه الوثائق، وستصدر موقفاً بعد االنتهاء من دون الب
  .”دراستها

قال . وعن رفض مصر والسلطة لعودة األخيرة لقطاع غزة بعد القضاء على حماس من قبل االحتالل
عليهم هناك الكثير من األشياء أكبر من ذلك ربما تدل على تواطؤ أكبر من قضية عرضت “البردويل 

  .”العودة إلى غزة وهم على علم أو غير علم، داعياً إلى دراسة الوثيقة دراسة دقيقة
ألن األزمة تعني العجز عن كل شيء، ونحن “ ونفى القيادي في حماس أن الحركة تعاني من أزمة مالية 

لي رغم الحصار الما” لسنا عاجزين بل قادرين على الدفاع عن أبناء شعبنا ومقاومة االحتالل
  .واالقتصادي

كما نفى البردويل ما تحدثت عنه وسائل اإلعالم من نشوب خالف بين رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس خالد مشعل ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المقالة في غزة إسماعيل هنية حول سفر وفد ثوري 

ال أعتقد أن هذه التقارير  “وقال. فتح للضفة الغربية للمشاورة في اجتماع المجلس الثوري لفتح مؤخرا
، مشيراً إلى ”لها أساس من الصحة، وال يوجد خالف بين مشعل وهنية على اإلطالق فالقرار قرار واحد

  .أن حركة حماس في الداخل لها هامش معين بالتحرك
  ٦/١٢/٢٠١٠الشرق، الدوحة، 
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  ى ملف المصالحة مجمد إلى أجل غير مسم: "الشرق القطرية" لـحماسمصدر في  .١٧
أن ال جديد في ملف المصالحة بين " الشرق"أكد مصدر في حركة حماس لـ: هدى سالمة - دمشق

محمال حركة فتح مسؤولية توقف . وأن هذا الملف مجمد إلى أجل غير مسمى. حركتي فتح وحماس
قادم وقال المصدر الحمساوي إن الكرة اآلن في ملعب حركة فتح لعقد لقاء . الحوار الفلسطيني الفلسطيني

الستكمال الحوار حول الملف األمني في دمشق، مضيفاً أن الحركة لن تقبل بإعادة هيكلة األجهزة األمنية 
نافيا تدخل أي أطراف عربية لتذليل . في قطاع غزة واستثناء األجهزة األمنية في الضفة الغربية المحتلة

  .العقبات
  ٦/١٢/٢٠١٠الشرق، الدوحة، 

  
   تجاه األسرى بالمقاومة والقوةاإلسرائيلية الجرائم ىأسامة حمدان يدعو للرد عل .١٨

للرد على الجرائم االسرائيلية تجاه  أسامة حمدان، أمس" حماس"دعا عضو  : حبيب أبو محفوظ–الجزائر 
بالعمل تجاه قضية األسرى من " السبيل"األسرى بالمقاومة والقوة، وطالب حمدان في تصريحٍ خاص لـ

المطلوب تحرير األسرى وليس تحسين ظروف أسرهم، " النهاء اسرهم، ذلك حشد كل وسيلة وبرنامج
وفضح ممارسات العدو الصهيوني تجاه األسرى ال سيما أسرى قطاع غزة، ورعاية ذوي األسرى بما 

كما طالب حمدان بخروج المؤتمر العربي الدولي لنصرة األسرى في سجون االحتالل ". يليق بنضالهم
  .ليات عديدة تجاه قضية األسرى وأن ال تبقى القرارات حبراً على ورقفي العاصمة الجزائرية بآ

  ٦/١٢/٢٠١٠السبيل، عمان، 
  
  تدعم خيار حل السلطة الجهاد  .١٩

حركة الجهاد اإلسالمي أكدت على لسان أحمد  من غزة أن ٦/١٢/٢٠١٠القدس العربي، لندن، نشرت 
نحن مع خيار حل السلطة، ألنه ال نرى 'مدلل المدلل القيادي فيها على دعمها لخيار حل السلطة، وقال ال

أي ضرورة لبقائها وفعلياً ال توجد سلطة على أرض الواقع، فاالحتالل يريد سلطة تحفظ أمن الكيان 
، الفتاً إلى أنه لم يجلب أي 'ثبت فشله على مدار السنوات الماضية'وأشار إلى أن خيار المفاوضات  .'فقط

عدما ثبت فشل خيار المفاوضات لم يكن أمام عباس سوى اللجوء للتفكير ب'شيء للشعب الفلسطيني، وقال 
خيار 'وطالب المدلل السلطة الفلسطينية بالبحث عن خيارات أخرى واالتجاه نحو  .'في حل السلطة

  .'المقاومة للدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته في وجه االعتداءات واالنتهاكات الصهيونية اليومية
نقال عن مراسله من غزة ضياء الكحلوت، أن القيادي  ٥/١٢/٢٠١٠نت، الدوحة، .لجزيرةموقع اوذكر 

أن حركته تؤيد مقترح حل السلطة الفلسطينية، على اعتبار أن ذلك يلقي اكد خالد البطش في الحركة 
ل بالمسؤولية في وجه االحتالل اإلسرائيلي، وبالتالي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية استمرار احتال

  .األراضي الفلسطينية
) السلطة(ال يجب أن تكون السلطة كالعازل بين شعبنا واالحتالل، ندعوهم " وأضاف البطش للجزيرة نت 

، وأعرب عن أمله بأن "إلى التمسك بفكرة حل السلطة في ظل التواطؤ األميركي والدولي مع إسرائيل
  .ألميركية مسؤولياتهميكون تلويح عباس جديا لتحميل المجتمع الدولي واإلدارة ا

هناك إنهاء االنقسام وتعزيز "وعن الخيارات الفلسطينية لمواجهة الوضع الفلسطيني الصعب، قال البطش 
الوحدة الوطنية واالتفاق على برنامج فلسطيني مشترك، وتصعيد المقاومة وتقويتها في مواجهة االحتالل 

  ".وممارساته
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  ة سيكون قرار حل السلطفذت كل الخياراتإذا استن: القيادي في فتح أبو شهال .٢٠
في حديثه عن أكد عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح فيصل أبو شهال : ضياء الكحلوت -غزة 

أن الخيار مطروح في ظل المعطيات الحالية وتصلب الحكومة اإلسرائيلية وعدم قيام خيار حل السلطة 
عباس "وأضاف أبو شهال للجزيرة نت أن  .اء االحتاللاإلدارة األميركية والمجتمع الدولي بالمطلوب إلنه

أكد سابقا أن هناك سبعة خيارات فلسطينية ستنفذ بالتوالي إذا فشلت المفاوضات، أحدها حين تستنفد كل 
وأشار أبو شهال إلى أن عباس لن يستمر طالما أن المجتمع الدولي  ".الخيارات سيكون قرار حل السلطة

لسلطة منذ األساس مشروع دولي إلقامة الدولة الفلسطينية في نهاية المطاف، ال يعطي سوى الوعود، فا
  .  ويجب على المجتمع الدولي حاليا أن يتحمل مسؤوليته عن فشل إقامة الدولة
  ٥/١٢/٢٠١٠نت، الدوحة، .موقع الجزيرة

  
  مناورة للضغط في وجه االحتالل واإلدارة األميركيةبحل السلطة التلويح ": الشعبية" .٢١

عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر في رأى : ضياء الكحلوت -زة غ
وقال  .مناورة للضغط في وجه االحتالل اإلسرائيلي واإلدارة األميركيةلحل السلطة الفلسطينية التلويح 

شامل، بما في أعتقد أن كل الخيارات مطلوب إعادة دراستها في اإلطار الوطني ال"مزهر للجزيرة نت 
ذلك حل السلطة والبحث عن بدائل خاصة عندما تصبح السلطة عبئا على القضية والحقوق الوطنية على 

  ".الشعب الفلسطيني
إذا استمر االحتالل في ممارساته وتنكره للحقوق الفلسطينية فإنه مطلوب إعادة النظر في "وأضاف 

االحتالل عبء احتالله ألرضنا ومسؤوليته عن موضوع السلطة برمتها، بما في ذلك حلها حتى يتحمل 
ودعا مزهر الجتماع فلسطيني شامل إلجراء مراجعة وطنية شاملة تبحث خيار حل السلطة  ".ذلك

والخيارات البديلة لمواجهة التعنت اإلسرائيلي، وشدد على ضرورة إتمام المصالحة الفلسطينية، ألنها 
  .وابتهمالطريق لتمترس الفلسطينيين خلف حقوقهم وث

  ٥/١٢/٢٠١٠نت، الدوحة، .موقع الجزيرة 
  
  فتح تتوعد حماس بالمالحقة القضائية جراء مهاجمة عباس .٢٢

 اعتبرت حركة فتح تصريحات قيادات من حماس بحق الرئيس أبو مازن بأنها مس مباشر :رام اهللا
 جراء تماديهم بكرامة الشعب الفلسطيني وبرمز سيادي وطني، وحذرتهم وتوعدتهم بالمالحقة القضائية

وأكدت الحركة في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة بأن فتح  .على رئيس الحركة وقائدها العام
وجماهير شعبنا ستحاسب حسب النظام والقانون المتطاولين على هيبة وكرامة رئيس حركة فتح وقائدها 

  .العام، رئيس الشعب الفلسطيني المنتخب
حماس والمتحدثين باسمها من التمادي بتفوهاتهم على حركة فتح ورئيسها وحذرت الحركة المسؤولين ب

كما حذرتهم من تعمد اإلساءة والجريمة لمبادئ القيم األخالقية » وقياداتها وكوادرها المناضلين
  .»والديمقراطية وأصول الحوار الوطني

حقة الخارجين على النظام أن الحركة ستتخذ كل اإلجراءات القانونية القضائية لمال» :وتابع البيان
مؤكدا بأن الجماهير الفلسطينية والقوى والشخصيات الوطنية ... «والقانون من أزالم االنقالبيين بغزة 

الديمقراطية على وعي بأهداف ومقاصد الحملة اإلعالمية التي ينفذها مسؤولون من الصفين األول 
ني، التي تسعى بكل الوسائل إلى اضعاف حركة والثاني بحماس لصالح ائتالف حكومة االحتالل االستيطا

إن تصريحات مسؤولين : وقال البيان .»التحرر الوطنية والمس بشخص رئيسها وقائدها أبو مازن
بحماس تكشف عن عمق العداء لكل ما هو وطني وأنهم بهذه التصريحات ينسفون جسورا كانت قد 

قتتال الجماعات المتنفذة بحماس المتصارعة لكن احتراب وا.. ارتفعت من اجل الوصول إلى المصالحة
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على المكاسب والمصالح جراء الحصار على شعبنا بقطاع غزة توجه فوهاتها الكالمية نحو قيادتنا 
  .وكوادرنا إلرضاء غريزة الكراهية واألحقاد الحاكمة الموجهة لسلوكياتهم وتفوهاتهم

  ٦/١٢/٢٠١٠الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  
  "من سيء إلى أسوأ"الحالة التنظيمية باإلقليم :  بشرق غزةقيادات فتحاوية .٢٣

، في إقليم شرق غزة، عن امتعاضهم الشديد من الحالة التنظيمية في "فتح"عبرت قيادات من حركة : غزة
  ".من سيء إلى أسوأ"إقليم شرق غزة، واصفة الحالة التنظيمية بأنها 

ه رغم تشكيل لجنة إقليم جديدة منذ ستة أشهر، إن: "قدس برس نسخة منه"وقالت في بيان مكتوب وصل 
إال أنه لم يالحظ أي استنهاض جديد يذكر في اإلقليم، بل ذهب بعض القيادات إلى القول أن الحالة 

  ".التنظيمية في إقليم شرق غزة بالفترة السابقة كان أفضل بكثير مما هي عليه اآلن
ل التنظيمية الموجودة في مناطق شرق غزة، لم تستطع هنالك الكثير من المشاك"وأشارت القيادات إلى أن 

لجنة اإلقليم الجديدة اتخاذ أي جديد بشأن حلها، منها منطقة الزيتون بكافة تعقيداتها وتجاذباتها، ومنطقة 
الدرج التي لم يسمى لها أمين سر بعد تعيين أمين سرها حمدان العمصي عضوا في لجنة اإلقليم الحالية، 

لنسبة لمنطقة التفاح التي عين أيضاً أمين سرها إبراهيم أبو العيش عضوا في لجنة اإلقليم وكذلك الحال با
الحالية في مخالفة واضحة للنظام الداخلي للحركة، وكذلك منطقة الشهيد صالح خلف التي يندى لواقعها 

  ".نطقةالجبين ففيها كل المخالفات والصراعات بين لجنة المنطقة من جانب وكوادر الحركة بالم
وطالبت قيادات فتح  أطر الحركة القيادية، وخاصة اللجنة المركزية وقيادة مكتب التعبئة والتنظيم 

  ".بسرعة التدخل، إلنقاذ الحالة التنظيمية في إقليم شرق غزة"
في بيانها باتخاذ خطوات تصعيدية إن لم يتم اتخاذ خطوات لتصحيح " فتح"وهدد الكوادر في حركة 

إن صرختنا هذه بمثابة رسالة احتجاج لجميع األطر في الحركة ودق لناقوس : " وقالواالوضع القائم،
  .، على حد تعبيرهم"الخطر، وخطوة ستتبعها خطوات إن لم يتم تصحيح مسار لجنة اإلقليم الحالية

  ٥/١٢/٢٠١٠قدس برس، 
  
  قبل عام" فلسطين الغد"دحالن أبلغ فتح انتهاء عالقته بتلفزيون : األحمد .٢٤

عزام األحمد أن يكون سحب ترخيص تلفزيون " فتح"نفى عضو اللجنة المركزية لحركة : اهللارام 
محمد دحالن، كما نفى أن يكون لتشكيل الرئيس محمود " فتح"موقفا رسميا ضد القيادي في " فلسطين الغد"

والت ، أي عالقة بوجود محا"فتح"عباس للجنة تحقيق في بعض القضايا التنظيمية الداخلية لحركة 
  .لالنقالب على الرئيس محمود عباس

فلسطين "محمد دحالن ال عالقة له أصال بتلفزيون ": "قدس برس"وقال األحمد، في تصريحات خاصة لـ 
انتهاء عالقته به منذ عام تقريبا، وسحب وزارة " فتح"، وقد كان أبلغ اللجنة المركزية لحركة "الغد

يأتي ضمن سياسة إعالمية متكاملة بإلغاء " لسطين الغدف"االتصال للترخيص من الممنوح لتلفزيون 
التراخيص الممنوحة لعدد من الفضائيات التي لم تبدأ في العمل، وكذلك بوقف منح تراخيص جديدة في 

  ".الوقت الراهن، وهذا موقف خاص باالتصاالت وليس موقفا موجها ضد أحد
 عباس للجنة تحقيق في قضايا تنظيمية على صعيد آخر؛ نفى األحمد أن يكون تشكيل الرئيس محمود

لجنة التحقيق لها عالقة بقضايا تنظيمية بحتة، : "مبنيا على أساس قضايا أمنية تمس منصب الرئيس، وقال
، هذه كلها أوهام، فأي تنظيم يمكنه أن يشكل لجنة تحقيق "فتح"وال وجود لشيء اسمه صراع داخل حركة 

محاوالت أمنية ضد الرئيس محمود عباس، هذه كلها أوهام ال في قضايا تنظيمية، وال حقيقة لوجود 
  ".تستحق السؤال أو اإلجابة

  ٥/١٢/٢٠١٠قدس برس، 
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  ٢٣حماس تستعد لالحتفال بذكرى االنطالقة الـ: غزة .٢٥

شوارع مدينة  في حديثه عن حملة تنظيف قال الناطق باسم حماس فوزي برهوم:  أدهم الشريف- غزة
، ٢٣ضمن إحدى فعاليات انطالقة حركة حماس الـ تأتي هذه الفعالية ان ": غزة ضمن اليوم العالمي

وهي إعالن غزة نظيفة من خالل مشاركة أكبر عدد من جمهور الشعب الفلسطيني تشاركهم القيادات 
مهم أن ":" فلسطين أون الين"وأضاف في تصريح لـ ".السياسية والجماهيرية والميدانية للحركة والوزراء

غزة حضارياً لنؤكد أن مدينتنا باتت نظيفة استكماالً لكافة المسارات األمنية الجيدة نجعل عنوان 
  ". واالقتصادية والصحية

كانون أول الجاري، أكد برهوم على / وبالتزامن مع اقتراب انطالقة الحركة في الرابع عشر من ديسمبر
ولويات الحركة اإلسالمية، مشددا على أن الوحدة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية الفلسطينية على سلم أ

  . ضرورة إعادة االعتبار لبرنامج المقاومة لتحرير الشعب واألرض والمقدسات
سنتواصل مع كل العالم حتى نفك : "وفيما يتعلق بملف الحصار المفروض على قطاع غزة، قال برهوم

  ". ول الثوابت الفلسطينيةحصار قطاع غزة، ونجسد منظومة فلسطينية موحدة، تلتف حول المقاومة وح
شارك، عدد من وزراء الحكومة الفلسطينية وقادة حركة حماس وممثلين عن بلدية غزة، في حملة و

  .. النطالقة حماس٢٣تطوعية لتنظيف للتطوع وتزامنا مع اقتراب الذكرى الـ 
  ٦/١٢/٢٠١٠موقع فلسطين أون الين، 

  
  لكرمل ويعقد اجتماعاً قرب المكان في حريق امن لجنة تحقيق» يحمي نفسه«نتانياهو  .٢٦

 نتانياهو   رئيس الحكومة االسرائيلية بنيمين    اعتبرت وسائل اإلعالم العبرية إلغاء    :  أسعد تلحمي  –الناصرة  
يريد منهـا   » خطوة ذكية «جدول أعماله والتفرغ تماماً لمتابعة الحريق وقضاءه ثالثة أيام في منطقة حيفا             

تقصير، وسط مطالبات بتشكيل لجنة تحقيـق رسـمية للتوصـل إلـى             استباق إمكان اتهامه شخصياً بال    
» شـاس «المسؤولين عن الفشل في إخماد الحريق مع اندالعه، وفي مقدمهم وزير الداخلية زعيم حزب               

ودحرجت أوساط نتانياهو المسؤولية إلى عتبة قائد هيئة اإلطفـاء بـداعي أن مـدير                .الديني ايلي يشاي  
ألخير قبل أكثر من عام قرار نتانياهو تخصيص موازنات لـشراء طـائرات   مكتب رئيس الحكومة ابلغ ا   

  .إخماد الحرائق، لكن قائد الهيئة لم يحرك ساكناً
وأعلن نتانياهو في مستهل جلسة الحكومة األسبوعية التي عقدها في بلدة طيرات هكرمل القريبـة مـن                 

دوالر لمساعدة منكوبي الحريق وإعـادة       مليون   ١٥موقع الحريق أن الحكومة تخصص مبلغاً أولياً بقيمة         
إعمار البنى التحتية المتضررة، كما أعلن ان هناك ضرورة لتأسيس نظام محمول جواً إلخماد الحرائـق                
في البالد، مشيراً إلى أن إسرائيل ليست الدولة الوحيدة التي تستعين بمساعدات مـن الخـارج إلخمـاد                  

  .حرائق هائلة
ماته بوقف وصول طائرات إطفاء أخرى من أنحاء العالم بعد أن تبلَّـغَ مـن               وأصدر نتانياهو الحقاً تعلي   

سالح الجو اإلسرائيلي أنه تمت السيطرة على النيران، خصوصاً بعد وصول الطائرة األميركية الضخمة              
  .»سوبر تانكر«

 إخمـاد   نتانياهو بإقالة وزير الداخلية على خلفية التقصير فـي        » الحركة من أجل جودة الحكم    «وطالبت  
بـسبب  » القصور المستمر منذ فترة طويلة هو الذي أدى الى وقوع تقصير خطير           «وقالت إن   . الحرائق

العتاد القديم الموجود لدى هيئة اإلطفاء والنقص في القوى البشرية، باإلضافة إلى المـشاكل التنظيميـة                
  .وعدم تخصيص الموازنات

  ٦/١٢/٢٠١٠الحياة، لندن، 
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  دعوات لنتنياهو إلى تحقيق السالم مع العرب و..  يشاياستقالةمطالب ب: حريق الكرمل .٢٧
دعا سياسيون ووسائل إعالم في إسرائيل وزير الداخلية إلياهو يشاي من حزب شاس إلى              : القدس المحتلة 

االستقالة في أعقاب اإلخفاق في إخماد الحريق الهائل الذي شب في جبل الكرمل، والذي كان السبب نفسه                 
للين إلى دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تحقيق السالم مع العـرب ألن الحريـق                الذي دفع مح  

  .أثبت أن إسرائيل ليست جاهزة لمواجهة الكوارث
إن أعضاء كنيست من حزب العمل الشريك في التحالف الحكومي ومن حزبي            ":" هآرتس"وقالت صحيفة   

  ".ي أعقاب اإلخفاق في إخماد النيران في الكرملكديما وميرتس المعارضين طالبوا يشاي باالستقالة ف
ونقلت الصحيفة عن أعضاء الكنيست قولهم إن يشاي عرف كيف يطرح مواقف متشددة والحصول على               
ميزانيات لصالح شؤون قريبة منه ومن حزب شاس مثل ميزانيات لطالب المعاهد الدينية والمباني الدينية               

  . اإلطفاء واإلنقاذلكنه لم يعمل بشكل مشابه لصالح قوات
 ٢٧يوليو الماضي على منح ميزانية بمبلـغ        / وذكرت الصحيفة أن الحكومة اإلسرائيلية صدقت في تموز       

مليون دوالر تقريبا لقوات اإلطفاء رغم أن يشاي طالب بخمسة أضعاف هذا المبلغ، ورغـم ذلـك فـإن        
  .يشاي لم يعمل على تحويل هذا المبلغ إلى خدمات اإلطفاء واإلنقاذ

عن قياديين في حزب العمل قولهم إن الخلل في أداء يشاي في مجال إخمـاد الحرائـق                 " هآرتس"ونقلت  
ينضم إلى سلسلة من الخلل والتصريحات الظالمية التي أطلقها، واالستنتاج الحتمي هو أن علـى يـشاي                

  .تحمل المسؤولية واالستقالة من منصبه
لقيمة األخالقية المناسبة هي أن يعود إيلي يشاي إلى بيته          وقال عضو الكنيست ايتان كابل من العمل إن ا        

  .حتى لو لم يكن مذنبا في كل شيء، لكن ال يوجد في دولة إسرائيل اليوم مفهوم تحمل المسؤولية
نتنياهو إلى السعي للتوصل إلى سالم مـع العـرب،          " يديعوت أحرونوت "ومن جهة ثانية دعا كاتبان في       

االستنتاج المحترق من الحريق المشتعل في الكرمل هـو أنـه مـن              "وكتب الصحفي أوري مسغاف أن    
  ".األجدى إلسرائيل أن تسارع إلى صنع السالم، فهي ببساطة ليست جاهزة لمواجهة كارثة
  ٦/١٢/٢٠١٠، وكالة سما اإلخبارية

  
  نتنياهو  يبادر لتسوية الخالف مع تركيا": هآرتس" .٢٨

 أن نتانياهو قرر في أعقاب المساعدة التـي قـدمتها           »هآرتس«ذكرت صحيفة   :  أسعد تلحمي  –الناصرة  
وأفادت ان نتانياهو طلب من      .تركيا بإرسال طائرتين إلخماد الحرائق، المبادرة لتسوية الخالف مع تركيا         

 يوسف تشحنوفر لقـاء وكيـل        أسطول الحرية  مندوب إسرائيل في لجنة التحقيق األممية في أحداث قافلة        
لكن ديبلوماسياً إسرائيلياً أبلـغ     . ي جنيف في محاولة إليجاد صيغة لحل األزمة       وزارة الخارجية التركية ف   

 من مواطنيها كانوا على متن إحدى       ١٠الصحيفة إصرار تركيا على تقديم اعتذار إسرائيلي لها على قتل           
وبحسب الديبلوماسي، فإن اتـصاالت تمـت فـي األسـابيع األخيـرة بـين               . السفن وتعويض عائالتهم  

  .ين إسرائيليين وأتراك اليجاد حل لألزمةديبلوماسي
   ٦/١٢/٢٠١٠الحياة، لندن، 

  
  "التسبب في حريق الكرمل" عرب بتهمة تمدد اعتقال قاصرينمحكمة حيفا  .٢٩

من قرية عسفيا العربية    )  سنة ١٦ و ١٤(مددت محكمة في حيفا اعتقال قاصرين       :  أسعد تلحمي  –الناصرة  
ونفـى  . لنرجيلة وقذف جمرات النار في مكب صغير للنفايـات        بشبهة تسببهما في الحريق خالل تدخين ا      

والد اليافعين التهمة، وقال إن الشرطة تحاول تلفيق ملف جنائي ضد ولدية للتغطية على فشل الـسلطات                 
  .وأضاف ان الشرطة اختطفت ولديه من سريريهما كأنهما إرهابيان. في إخماد الحريق
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ز الذين خدموا في الجيش اإلسرائيلي وأذرع األمن األخرى، من          وشكا أهالي القرية، وغالبيتهم من الدرو     
  .التمييز ضد القرية في تلقي المساعدة من هيئة اإلطـفاء فيما أحياؤها كانت تحترق

  ٦/١٢/٢٠١٠الحياة، لندن، 
  
  حجم الخسائر وصل إلى مليار دوالر وتبادل االتهامات حول المسؤولية  :حريق الكرمل .٣٠

بدأت طائرة إخماد الحرائق األكبر فـي العـالم، وهـي    : من زهير أندراوس' ربيالقدس الع'الناصرة ـ  
أمس األحد، عملية إخماد النيران في الكرمل، وحتى ساعات مـا           ) سوبرتانكر(أمريكية الصنع من طراز     

 طنا من المواد المانعة لالشتعال، عادت بعدها إلـى          ٤٠قبل ظهر اليوم نفذت الطائرة عمليتي تفريغ نحو         
  .ر اللدمطا

جدير بالذكر أن الحكومة اإلسرائيلية توجهت إلى الشركة األمريكية وطلبت استئجار الطائرة، وحتى اآلن              
لم يعرف المبلغ الذي ستدفعه إسرائيل مقابل استئجار الطائرة، بمـوازاة ذلـك، أفـادت وزارة الماليـة                  

دوالر ( مليار شيكل إسـرائيلي      ٣,٥ اإلسرائيلية أمس أن حجم الخسائر المادية وصل حتى يوم األحد إلى          
، وتواصلت حملة تبادل االتهام بين الوزراء حول المـسؤولية عـن الحريـق              ) شيكل ٣,٦٠واحد يعادل   

الضخم، ولكن الجميع أكدوا على أن هذا الحادث هو بمثابة كارثة وطنية، على حد تعبيرهم، كما وافـق                  
  .يع السلطاتالجميع على القول إن هناك تقصيرا كبيرا لدى جم

   ٦/١٢/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 
  
  نظمة دفاع لمواجهة الصواريخ والقذائف الصاروخية أملك ال ن: باحث اسرائيلي .٣١

رؤوفين بيداتـسهور   . اسرائيل قال الباحث والمحلل االسرائيلي المعروف د      : ـ زهير اندراوس   الناصرة
يخ والقذائف الصاروخية لتـي سـيطلقها اعـداء         ان الدولة العبرية ال تملك انظمة دفاع لمواجهة الصوار        

  .اسرائيل عليها في الحرب القادمة، وكل من يقول غير ذلك ضال ومضل، على حد تعبيره
ولفت المحلل، وهو قائد سرية طائرات متقاعد في سالح الجو االسرائيلي الى انـه فـي جلـسة لجنـة                    

، الذي انتهت واليته االسبوع الماضي،      )امان(الخارجية واالمن حذّر رئيس شعبة االستخبارات العسكرية        
الرصـاص  (الجنرال عاموس يادلين، من انّه ال يمكن ان نستدل على المستقبل مما كـان فـي عمليـة                   

سـيكون ذلـك اكبـر      . ، اي العدوان االسرائيلي االخير على غزة، او في حرب لبنان الثانية           )المصبوب
  .واوسع، مع مصابين اكثر

 انّه يمكن ان نُخمن بحسب الماضي كم يمكن ان تكون االمور شديدة في تقديره، مشيرا                وزاد المحلل قائال  
 اطلق على الجبهة االسرائيلية الداخلية اكثـر مـن          ٢٠٠٦الى انّه في حرب لبنان الثانية في صيف العام          
ـ  ٦٠٠اطلق الفلسطينيون نحو    ) الرصاص المصبوب (اربعة االف قذيفة صاروخية من لبنان، وفي         ة  قذيف

  .صاروخية على اهداف في اسرائيل
واوضح بيداتسهور انّه بعد عدة ايام زعم عوزي روبين، وهو من خبراء الصواريخ الكبار في اسـرائيل                 

 صاروخ وقذيفة صاروخية تهدد تل ابيب مـن لبنـان وسـورية             ١٥٠٠بانه اصبح يوجد اليوم نحو من       
ية والصواريخ االخرى الـى اهـداف كثيـرة         وايران وغزة، مضيفاً انه ستُوجه االف القذائف الصاروخ       

وبرأي المحلل فان يادلين وروبين على حق بطبيعة االمـر فـي تناولهمـا              . اخرى داخل الدولة العبرية   
 مختلفة، وفيهـا    أنواع الف قذيفة صاروخية من      ٥٠فحزب اهللا يملك اكثر من      . التهديد المحتمل السرائيل  

وفي يد حماس االف القذائف الصاروخية، بعضها ذو مدى يبلغ          ما يبلغ مداه حتى الى اهداف في النقب،         
عشرات الكيلومترات، وعند سورية االف الصواريخ البالستية وعـشرات االف القـذائف الـصاروخية،              
مشدداً على ان كل نقطة وكل مكان في العمق االسرائيلي وجهت اليهمـا اآلف القـذائف الـصاروخية                  

  .والصواريخ
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 ان ما لم يقله االثنان لكن كالمهما يتضمنه، هو حقيقة مقلقة وهي ان اسـرائيل تنفـق                  وتابع المحلل قائال  
مليارات الدوالرات على تطوير نُظم حماية لن تُجدي ساعة االمتحان وتصوغ سياسـة غيـر صـحيحة                 

 كما اشار الى ان المنظومة االمنية في الدولة العبرية تقـف مـن            . لمواجهة التهديد البالستي الصاروخي   
حيـتس،  (وراء برامج تطوير طموحة وباهظة الكلفة لنظم حماية من الصواريخ البالستية، مثل صاروخ              

مقـالع  (القبة الحديدية والصولجان السحري، والتي تسمى ايضا        (، ومن قذائف صاروخية     )سهم بالعربية 
اضح انها ال تستطيع    ، مشدداً على انّه من غير ان تناول الجدل الفني في جدوى نظم الدفاع، من الو               )داود

  .ان تكون حال، اذا تحقق سيناريو يادلين وروبين، على حد قوله
وبحسب المحلل فان االستنتاج واضح، وهو ان االستعداد لتهديد الصواريخ والقذائف الصاروخية بواسطة             

لـى حـل    نظم دفاعية ليس ناجعاً، وان السياسة المتبعة في اسرائيل في هذا السياق مخطئة، ولن تفضي ا               
مشكلة التهديد المائل، وبالتالي يتحتم على الجيش االسرائيلي ان يصوغ سياسة مختلفة، وان يتخلى عـن                

  .النفقات الضخمة على النظم التي تخلق وهم جبهة داخلية محمية، على حد وصفه
   ٦/١٢/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 

  
  نتانياهو يصادق على تعيين باردو رئيساً جديداً للموساد .٣٢

اهتمت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بمصادقة رئيس الوزراء اإلسرائيلى بنيامين نتانيـاهو           : القدس المحتلة 
" وأعضاء حكومته، على تعيين الجنرال تامير باردو رئيسا جديدا لجهـاز االسـتخبارات اإلسـرائيلى                

ـ     .، خلفا لرئيس الموساد السابق مائير داجان      "الموساد ائق الـذى نـشرها موقـع       الجدير بالذكر أن الوث
اإللكترونى منذ عدة أيام كشفت عن العداء الشديد الذى يكنه رئيس الموساد السابق إليـران،               " ويكليكس"

وللدول الخليجية، بسبب زعمه بأنها تقف عائقا ضد رغبة إسرائيل فى وقف البرنامج النووى اإليرانـى،                
  .لى جميع األطرافكما وصف الدول الخليجية وعلى رأسها قطر بأنها ترقص ع

  ٦/١٢/٢٠١٠، وكالة سما اإلخبارية
  
   بدولة فلسطينية البرازيلرجنتين يعرب عن حزنه العميق العتراف  في األ"اسرائيل"قنصل  .٣٣

امام قرار الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو      " حزنه العميق "اعرب قنصل اسرائيل في ريو دي جانيرو عن         
، وذلـك   "مؤسف من كل النواحي   "معتبرا هذا االمر    ١٩٧٦نية بحدود   لوال دا سيلفا االعتراف بدولة فلسطي     

انـه  " "البرازيلية  " او غلوبو "وقال اوسياس ورمان للموقع االلكتروني لصحيفة        .في تصريح نشر السبت   
وقت سيء لنشر مبادرة تضر بالمحادثات المباشرة بين الفلسطينيين واالسرائيليين التي تجري منذ حوالى              

  ".انه امر مؤسف من كل النواحي. نعقد من السني
  ٥/١٢/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب

  
  "الكرمل"بيريز يشكر عباس على مساهمة السلطة في إخماد حريق  .٣٤

أعرب رئيس الدولة العبرية شمعون بيريز، خالل مكالمة هاتفية أجراها مـع رئـيس الـسلطة                : رام اهللا 
جبل الكرمل  زة الفلسطينية في إخماد الحريق      الفلسطينية محمود عباس، عن شكره وامتنانه لمساعدة األجه       

  .الذي شب يوم الخميس الماضي
  ٥/١٢/٢٠١٠قدس برس، 

  
    ألف دوالر بالساعة٢٠٠تل أبيب تستأجر طائرة اإلطفاء األمريكية بـ ": يديعوت أحرونوت" .٣٥

ن إحدى  التي أقلعت مساء أمس م    " سوبر تانكر "وصلت صباح اليوم، طائرة اإلطفاء األمريكية       : الناصرة
القواعد العسكرية في ألمانيا للمساهمة في إخماد الحريق الذي ال يزال مندلعاً منذ يوم الخميس الماضـي                 
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العبرية، فـي   / يديعوت أحرونوت /وأفادت صحيفة    ).٤٨شمال أراضي   (بحيفا  " الكرمل"في غابات جبل    
من طراز  " العمالقة"األمريكية  ، أن الحكومة اإلسرائيلية استأجرت الطائرة       )٥/١٢(عددها الصادر األحد    

  .بقيمة مائتي ألف دوالر للساعة الواحدة" ٧٤٧بوينغ "
  ٥/١٢/٢٠١٠قدس برس، 

  
   تستعد لبناء الهيكل"إسرائيل"و.. حفريات قرب األقصى تهدد أساساتهال: حسن خاطر .٣٦

لعام للهيئة األمين ا، أن  يوسف الشايب،رام اهللا نقالً عن مراسلها في ٦/١٢/٢٠١٠الغد، عمان، نشرت 
اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حسن خاطر، اعتبر أن ما تقوم به سلطات االحتالل من 
حفريات في محيط المسجد األقصى المبارك، وأسفله، يهدف إلى إضعاف أساساته وبنيته التحتية بقصد 

  .كانههدمه، إنفاذا لقرار إسرائيلي بهدم األقصى وبناء الهيكل المزعوم في م
اإلسرائيلية قالت إن كارثة متوقعة قد تقع في الحرم القدسي الشريف، وفق " يروشاليم"وكانت أسبوعية 

 ونقلت ،تحذيرات في قيادة الجبهة الداخلية اإلسرائيلية، التي حذرت من انهيار المصلى المرواني
دس في قيادة الجبهة الداخلية في األسبوعية اإلسرائيلية تحذيرات على لسان العقيد حن ليفني قائد لواء الق

مقابلة أجرتها معه بأن انهياراً كهذا سيقع والسؤال الوحيد هو متى سيحدث ذلك، وكم سيكون عدد القتلى 
  .والجرحى، محمالً المسؤولية لألوقاف اإلسالمية في القدس وحفرياتها

رائيلية هي سبب تصدع مباني الحفريات اإلس: هذه االتهامات، وقال" الغد"واستهجن خاطر في حديثه مع 
المسجد األقصى، بل إن سلطات االحتالل كثيراً ما منعت طواقم األوقاف اإلسالمية من ترميم العديد من 

  .تزال من تشققات، ومن بينها المصلى المرواني المباني التي عانت وما
 هي اإلسالمية األوقافن وقال مفتي القدس والديار اإلسالمية الشيخ حسين انه من الناحية المبدئية فإ

 حفريات في منطقة أية ال تجري األحوالالمسؤولة عن الحفريات في الموقع، لكن رغم ذلك وفي جميع 
  .المساجد وكل عمل في المكان يجري تقوم به سلطات االحتالل اإلسرائيلية

 حسن ، أن منتصر حمدان،رام اهللانقالً عن مراسلها في  ٦/١٢/٢٠١٠الخليج، الشارقة، وأضافت 
خاطر طالب منظمة المؤتمر اإلسالمي وجامعة الدول العربية بتشكيل وفد على أعلى المستويات من 
المهندسين والخبراء لزيارة المسجد األقصى وتقييم وضع المباني فيه، والتحرك العاجل قبل أن يهدم 

المسلمين في العالم أن من حق األمة اإلسالمية و"وشدد على أنه  .األقصى ويبنى الهيكل على أنقاضه
 ٣، مشيراً إلى أن هناك "يطمئنوا على سالمة األقصى الذي هو من أقدس مقدساتهم وجزء من عقيدتهم

  .عوامل أساسية تجعلنا نأخذ تحذيرات االحتالل على مستوى عال من الجدية والخطورة
  
  قرية بيت اكسا مهددة بالمصادرة .٣٧

 بيت إكسا شمال غربي القدس، أمس، من مصادرة مزيد من حذر أهالي قرية:  يوسف الشايب-رام اهللا 
وقال مجلس قروي بيت إكسا، في  .أراضي قريتهم لصالح توسيع مستوطنة يهودية ُأنشئت على أراضيهم

نسخة منه، إن مساحين إسرائيليين قاموا بعمليات مسح في األراضي الواقعة شرق " الغد"بيان تلقت 
وأضاف البيان أن األراضي المستهدف تقع بالقرب من مستوطنة  .ها لالستيالء عليالقرية، تمهيداً

 تهدف إلى توسيع المستوطنة المقامة على أراضي القرية، وإن عمليات المسح الجارية حالياً" راموت"
وأشار البيان إلى أن المواطنين الفلسطينيين المهددة  .على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين

 تؤكد ملكيتهم لهذه األراضي، وأنهم يعتاشون من ثمار الزيتون يملكون أوراقاًأراضيهم بالمصادرة 
  .واللوزيات المزروعة في هذه األراضي

  ٦/١٢/٢٠١٠الغد، عمان، 
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   فلسطينياً بهدم بيوتهم بالضفة١٢االحتالل يخطر  .٣٨
 لهدم منازلهم  مواطناً فلسطينياً إخطارات١٢، ٦/١٢سلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، ليلة اإلثنين 

  . وخيمهم في قرية بردلة في محافظة طوباس شمال الضفة الغربية
  ٦/١٢/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين

  
   خالل األسبوع الماضي وحدة استيطانية بالقدس المحتلة٨٤٦ صادق على بناء االحتالل: تقرير .٣٩

 األرض ومقاومة المكتب الوطني للدفاع عن" أفاد تقرير حقوقي فلسطيني صادر عن :رام اهللا
، أن الحكومة اإلسرائيلية صادقت األسبوع الماضي على بناء ما يزيد عن ثمانمائة وحدة "االستيطان

وأوضح التقرير أن الحكومة اإلسرائيلية صادقت خالل األسبوع الماضي على بناء  .استيطانية في القدس
لى األراضي المصادرة من بلدة بيت اليهودي المقام ع" جيلو"مائة وثالثين وحدة سكنية جديدة في حي 

في عدد من المستوطنات " توسعية"صفافا جنوب القدس المحتلة، كما شرعت بتنفيذ ثالثة مخططات 
  .الواقعة شمال القدس وتشمل بناء سبعمائة وستة عشر وحدة سكنية

لّة، كما أجبرت وذكر التقرير، أن قوات االحتالل قامت بهدم ثالثة منازل فلسطينية بمدينة القدس المحت
 أخطرت قوات االحتالل أهالي قرية المعصرة في بيت لحم بقرار  كما.فلسطينياً على هدم منزله بنفسه

  .هدم مسجد إبراهيم الخليل إلى جانب مبنيين سكنيين في القرية
بجروح إثر دهسه من قبل أحد )  أعوام٣(ووفقاً لمعطيات التقرير، فقد أصيب الطفل محمد المصري 

شرق الخليل، في حين أصيب نحو سبعة عشر مواطن فلسطيني في " كريات أربع"ني مستوطنة مستوط
  .بيت لحم جراء حادث سير نجم عن مطاردة قوات االحتالل للحافلة التي كانت تقلهم

  ٥/١٢/٢٠١٠قدس برس، 
  
  االحتالل يعذب أطفال سلوان": بتسيلم"تقرير لـ .٤٠

اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان، تعرض أطفال فلسطينيين من " بتسيلم"أكد تقرير صادر عن مؤسسة : )وام(
وقال  .، على يد المحققين اإلسرائيليين"تعذيب جسدي قاس للغاية"سكان بلدة سلوان بالقدس المحتلة إلى 

إن القوات اإلسرائيلية تعتقل األطفال الذين يشتبه بارتكابهم مخالفات في ظروف مخالفة للقوانين : "التقرير
، وأشار إلى أن "لية نفسها، وتخضعهم للتحقيق على يد مستعربين وقوات من حرس الحدوداإلسرائي

الشرطة اإلسرائيلية في مدينة القدس اعتقلت عشرات األطفال القاصرين من سكان سلوان مؤخراً بشبهة 
االحتالل وأكدت المؤسسة أن  .ارتكاب مخالفات، منها إلقاء الحجارة باتجاه اليهود والقوات اإلسرائيلية

  . طفالً مقدسياً قاصراً منذ مطلع العام الحالي والذين اشتبه فيهم بإلقاء الحجارة٨١عمل على اعتقال نحو 
وأكد عدد من األطفال للمؤسسة أن قوات االحتالل عاملتهم بعنف خالل التحقيق، حتى بلغت الدرجة إلى 

  .ة سن١٢العنف الجسدي الشديد، ومنهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم 
  ٦/١٢/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 

  
   من األشجار الحرجية قرب الخليل دونما٥٠ًحريق يقضي على  .٤١

 قضى حريق شب الليلة الماضية قرب  بلدة حلحول جنوب الضفة الغربية المحتلة، على أكثر من :الخليل
لفلسطينية، بأن وأوضح بيان إدارة العالقات العامة واإلعالم بالشرطة ا.  دونما من األراضي الحرجية٥٠

  . ولم تشهد عملية اإلطفاء إصابة أي شخص،الحريق لم تعرف أسبابه بعد
  ٥/١٢/٢٠١٠قدس برس، 
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   مصاب بالسرطان نتيجة التجارب اإلسرائيلية التي تجري عليهمفلسطيني أسير ١٥٠٠: عباس زكى .٤٢
 اإلسرائيلية حالياً السجون في أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكى أنه يوجد :الجزائر
 عليهم من بين "إسرائيل" تجريها التي مصاب بأمراض سرطانية، نتيجة التجارب فلسطيني أسير ١٥٠٠

 يترأس وفد منظمة التحرير الفلسطينية الذيوقال زكى  . ظروف غير آدميةفيسبعة آالف يعيشون 
  وقت سابق يومفي بدأ أعماله والذي لنصرة األسرى الفلسطينيين، الدولي العربي الملتقى فيالمشارك 

 لعرض هذه الجرائم الدولي بالعاصمة الجزائرية، إن هناك اتصاالت تجرى على الصعيد ٥/١٢األحد 
 في كأنه األسير الوحيد طشاليعلى محكمة العدل الدولية وحتى ال تبقى الساحة الدولية تنظر إلى جلعاد 

 أن تعرض  بأنه من المنتظر أيضاًزكيونوه  .نالعالم، وتغفل حقوق اآلالف من األسرى الفلسطينيي
  .على مجلس حقوق اإلنسان والجمعية العامة لألمم المتحدة" إعالن الجزائر"توصيات 

  ٥/١٢/٢٠١٠، وكالة سما اإلخبارية
  
   غزةإلى سفينة مساعدات ٤٣ الحملة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني تستعد لتسيير أكثر من .٤٣

أكدت اللجنة الحكومية لكسر الحصار في حكومة هنية بغزة أن الحملة الدولية : صمعي خالد األ-رام اهللا 
 سفينة محملة بالمساعدات اإلنسانية من ٤٣ للتضامن مع الشعب الفلسطيني تستعد اآلن لتسيير أكثر من

 أمس مساء ،وأوضحت اللجنة عقب اجتماع لها .أبريل المقبل/ نيسانأجل كسر الحصار عن غزة في 
  . ومسلمين من مختلف دول العالم متنها متضامنين أجانب وعرباًى أن هذه السفن ستحمل عل،ولاأل

  ٦/١٢/٢٠١٠األهرام، القاهرة، 
  
   تفصيليتين لمدينة القدس وبلدتها القديمةخريطتينالشيخ عكرمة صبري يعلن عن إعداد  .٤٤

لمسجد األقصى المبارك إكمال أعلن الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة اإلسالمية العليا خطيب ا: )وام(
لجنة معالم تراث القدس المنبثقة عن الهيئة للمرحلة األولى من مشروعها الحضاري والمتمثل بإعداد 

تخص الخريطة األولى البلدة القديمة من القدس في حين تعنى الثانية . خريطتين تفصيليتين لمدينة القدس
ت في تحضيرها للخريطتين على توثيق المواقع وأوضح صبري أن اللجنة حرص .بأحياء بيت المقدس

  .واألماكن التاريخية واعتماد المسميات األصلية بدقة وذلك حفاظا عليها من العبث والتزييف والتزوير
  ٦/١٢/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 

  
  تدشين إصدارات بريدية جديدة تجسد مكانة القدس وإبراز المقاومة: غزة .٤٥

نولوجيا المعلومات في غزة، عن تدشين طوابع بريدية فلسطينية جديدة  أعلنت وزارة االتصال وتك:غزة
تجسد أهمية ومكانة مدينة القدس، والمسجد األقصى، باإلضافة إلى إبراز دور المقاومة وصمود الشعب 

  .الفلسطيني، في ظل الحصار كما جسدت الوحدة الفلسطينية
 لإلصدارات  مرئياًتلك الطوابع، تضمن عرضاًجاء ذلك خالل حفل أقامته الوزارة لتدشين اإلعالن عن 

 تكريم الفائزين بتصميم الطوابع  حول كل إصدار وأهميته، كما جرى أيضاً مفصالًالجديدة، وشرحاً
 يوسف المنسي، وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بغزة، أن الطوابع البريدية، ما .وقال د .الجديدة

الشعوب، كما أنها تمثل قيمة تراثية وحضارية وهي تتضمن هي إال دالالت تثبت وتوثق واقع 
  .موضوعات متنوعة من الشواهد التاريخية والثقافية والمعالم السياحية الحضارية من التراث الفلسطيني

  ٦/١٢/٢٠١٠قدس برس، 
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  نسبة اإلعاقة بالضفة الغربية وقطاع غزة هي األعلى في العالم: تقرير .٤٦
ز حقوقي النقاب عن أن نسبة المعاقين في األراضي الفلسطينية بلغت كشف مرك:  حامد جاد-غزة 
  . ألفا٧٠ًأي نحو % ٤من مجموع السكان الفلسطينيين، وترتفع في غزة لتصل إلى نحو % ٣,٥

وأشار مركز سواسية لحقوق اإلنسان في تقرير أصدره أمس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المعاقين إلى 
 ٥٠٠ غزة رفع عدد المعاقين بشكل ملحوظ وخطير وأدى إلى إضافة حوالي أن العدوان األخير على

  .شخص إلى صفوف ذوي اإلعاقة
ولفت المركز إلى أن اإلحصاءات والتقارير الدولية والمحلية بينت أن نسبة المعاقين في األراضي 

  . الرئيسية وراء ذلك بأنها أحد األسباب"إسرائيل"الفلسطينية تعد األعلى على مستوى دول العالم، متهمة 
  ٦/١٢/٢٠١٠الغد، عمان، 

  
  مخاوف أردنية من حل السلطة: محللون وسياسيون أردنيون .٤٧

ال يخفي محللون وسياسيون أردنيون مخاوفهم من توقف المفاوضـات الفلـسطينية            : عمان-محمد النجار 
فلسطينية محمود عباس   اإلسرائيلية واستمرار تل أبيب بنهجها االستيطاني ومن ثم تلويح رئيس السلطة ال           

وفي كلمة ألقاها بمنتدى المنامة السبت جدد ملك         .بحل السلطة كأحد خيارات الخروج من الوضع الراهن       
األردن عبد اهللا الثاني مخاوف بالده من تالشي حل الدولتين بسبب ما قـال إنهـا وقـائع ديموغرافيـة                    

 منذ عقدين ثوابتها علـى أسـاس الحـل          وبنت السياسة الخارجية األردنية    .وجغرافية تصعب هذا الحل   
السلمي للقضية الفلسطينية القائم على ضرورة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة إلى جانب إسرائيل، وفـي                

التي " مبادرة السالم العربية  "السنوات الماضية أضيف لهذه الديباجة الثابتة في تصريحات الرسميين كلمة           
  .٢٠٠٢ رفضتها إسرائيل منذ إعالنها عام

التشاؤم األردني الفلسطيني المشترك يبحث وفقا لمصادر عدة داخل مطبخ القرار األردني الذي يتخـوف               
من سيناريوات ما بعد فشل عملية السالم األخيرة التي يرى سياسيون أن الجميع بانتظار شيء واحد منها                 

  ".إعالن وفاتها"وهو 
  قلق بالغ

 أن األردن ينظر بقلـق      -فضل عدم اإلشارة إليه   -ر الرسمي   ويرى سياسي أردني مقرب من مطبخ القرا      
وبرأيه فـإن أكثـر مـا يحـبط األردن           ".اإلجراءات اإلسرائيلية التخريبية لعملية السالم    "بالغ الستمرار   

  .والفلسطينيين معا هو ضعف واشنطن بالضغط على إسرائيل حتى عبر سلة الحوافز األميركية لتل أبيب
ة في التعامل مع قرار حل السلطة الفلسطينية في حال اتخاذه يقلل السياسي البارز              وعن الخيارات األردني  

ويـرى أن    ".عباس ال يملك حل السلطة دون الرجوع لحلفائـه العـرب          "من خطورة هذا القرار، ويقول      
  ".خيال إسرائيلي يرفضه الفلسطينيون واألردنيون معا"الحديث عن الوطن البديل 

  )ب(الخطة 
بعد أن باتـت عمـان      " ب"ل السياسي عريب الرنتاوي فإن على األردن االنتقال إلى الخطة           وبرأي المحل 

حل الدولتين يلفـظ أنفاسـه األخيـرة،        "وقال للجزيرة نت     .مقتنعة بأن خيار الدولتين بات صعب المنال      
، فرئيس السلطة الفلسطينية يتحدث عن إهانة كرامته الشخصية بطلب اإلذن من إسرائيل في كل تحـرك               

ويلفت إلى أن    ".واللوبي االستيطاني الحاكم في إسرائيل يعمل على إنهاء أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية            
الفلسطينيين ال يفكرون ال بالكونفدرالية وال الفدرالية وإنما بمشروع الدولة الواحد ثنائية القومية التي لـن                

ل تفكر بشيء واحد فقـط، وهـو إلقـاء          إسرائي"وأضاف أن    .تقبلها إسرائيل وستفشل أي مسعى نحوها     
، ويحـذر األردن مـن أن يتحـول         "الديموغرافيا الفلسطينية وما تبقى من الجغرافيا في الحضن األردني        

وبنوع من النقد يرى الرنتاوي أن على الدبلوماسية األردنية عـدم            ".لمكب نفايات لحل مشاكل إسرائيل    "
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المراهنة على حلول تتالشى في الواقـع الـراهن وإنمـا           االستمرار في االنتظار لما سيجري واستمرار       
  ".إحباط المساعي اإلسرائيلية لقتل حل الدولتين"

ألن ذلك سيفتح   "وحذر الكاتب السياسي عمان من االنسياق لطروحات واشنطن وتبني مشاريع مسؤوليها،            
نتاوي عن خشيته مما يعده     ويعبر الر  ".الباب أمام حلول مشبوهة قد تنهي القضية الفلسطينية واألردن معا         

ال أعتقد أن عباس قادر على اتخاذ قرار حل السلطة،          "، وتابع   "سيناريو االنقالب على السلطة الفلسطينية    "
  ".ألنه ال يملك كل زمام األمور في رام اهللا

  االنقالب
ن لحـد   األسوأ هو حدوث انقالب على عباس يؤدي إلبعاده عن المشهد ووالدة سعد حداد أو أنطوا              "وقال  

وأضاف أن وثائق ويكيليكس كشفت عن تأييد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين            ".فلسطيني مدعوم دوليا  
نتنياهو لخطة رئيس حكومة تصريف األعمال الفلسطينية سالم فياض للسالم االقتصادي، وهـي ذاتهـا               

هناك مـن   "، وأكد أن    "وندايت-خطة بلير "خطة مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير والجنرال كيث دايتون،          
ويـرى أن األردن     ".فتح) التحرير الوطني الفلسطيني  (يشجعها من التيار المتأمرك داخل السلطة وحركة        

إن حـدث،   " مخرجات االنقالب الفلـسطيني   "وأطراف االعتدال العربي قد ال يجدون بدا من التعامل مع           
  .خاصة إن كان مدعوما من واشنطن وأطراف دولية رئيسية

قييم للعقدين الماضيين يرى عضو المجلس الوطني الفلسطيني جمال عايش أن حديث عباس األخيـر               وبت
ويتساءل عـايش فـي      ".الحياة مفاوضات وأن بديل فشل المفاوضات هو المفاوضات       "يؤكد فشل مدرسة    

مني تصريح للجزيرة نت عن السلطة التي يريد عباس حلها، والتي يقول إنها تحولت لمهمات التنسيق األ               
تحويـل الـشعب    "ويفسر حديثـه بـالقول       ".إفساد الشعب الفلسطيني  "مع االحتالل واعتقال المقاومين و    

الفلسطيني من شعب مظلوم يجاهد ضد االحتالل إلى شعب يبحث عن لقمة العيش والرفـاه االقتـصادي                 
  ".تحت االحتالل هو إفساد وتآمر على هذا الشعب

  ٦/١٢/٢٠١٠، موقع الجزيرة نت، الدوحة
   
   وفق المرجعيات المعتمدةاإلسرائيليلصراع الفلسطيني احل : الرفاعي .٤٨

التقى رئيس الوزراء سمير الرفاعي وفدا يمثل المجلس اليهودي للعالقـات العامـة فـي               :  بترا –عمان  
 االسرائيلي وتحقيق السالم الـشامل فـي        -استعرض الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني       واجتماع  
كد الرفاعي ، خالل لقاء الوفد الذي يزور االردن ضمن جولة في المنطقة ، ضرورة ايجـاد                 وأ .المنطقة

 االسرائيلي يضمن قيام الدولة الفلـسطينية وفـق مبـادرة الـسالم العربيـة               -حل للصراع الفلسطيني    
ـ             .والمرجعيات المعتمدة  داهللا واستعرض رئيس الوزراء الدور الذي يقوم به االردن بقيادة جاللة الملك عب

  .الثاني من اجل تحقيق السالم الشامل في المنطقة وبناء المستقبل االمن لجميع االطراف
 ٦/١٢/٢٠١٠، الدستور، عمان

  
  "قبل أن تنظف البحر من دماء الضحايا األتراك" إسرائيل"ـلن ُيغفر ل: أردوغان .٤٩

أردوغان، اليوم األحد   أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب       :  المركز الفلسطيني لإلعالم   -إسطنبول  
تنظيـف البحـر    "، أن عالقات بالده مع الكيان الصهيوني لن تتحسن قبل أن يقـوم الكيـان  ب                )٥/١٢(

الذين قضوا في هجوم االحتالل الصهيوني على سفن أسطول         " المتوسط من دماء الضحايا األتراك التسعة     
  .الحرية التي كانت متوجهة إلى غزة

ال بد أن نطوي الصفحة يوماً مـا، إال  :" ه في مدينة سيواس في وسط البالد    أردوغان في خطاب ألقا    وقال
ولن نتجاهل اليد الممدودة إلينا، إال أن علينا التحقق مما          ،  "أننا قبل ذلك نطالب باعتذارات ودفع تعويضات      

  ".إذا كانت هذه اليد صادقة فعال
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ان الصهيوني للمشاركة فـي إطفـاء   وحرص أردوغان على التشديد على أن إرسال المروحيتين إلى الكي         
  "."الواجب اإلنساني واإلسالمي"الحرائق ينطلق من 

 ٦/١٢/٢٠١٠، المركز الفلسطيني لإلعالم
  
   آالف متطوع أرجنتينى فى الجيش اإلسرائيلى١٠: الجالية العربية باألرجنتين .٥٠

العربية، عن مفاجآت مثيـرة     كشفت مناقشات المؤتمر األول للمغتربين المنعقد بمقر األمانة العامة للدول           
 حيث شكا حميد ديب رئيس الجالية العربية باألرجنتين من وجود جالية يهوديـة   ،خالل الجلسات المسائية  

ضخمة في األرجنتين، قال إنها تعد األولي واألكبر علي مستوي أمريكا الالتينية، تليها الجالية العربيـة                
 آالف أرجنتيني متطوعون في الجـيش اإلسـرائيلي         ١٠اك  مضيفا أن هن  ". كرا وفرا " وأن بين الجاليتين  

يعودون إلي بالدهم األصلية تحت غطاء سياسي ويدخلون الوزارات والواليات المختلفة، ويتبوأون بهـا              
  . مناصب سياسية وقيادية خطيرة بالدولة

ي باسـم   فجر رئيس الجالية العربية باألرجنتين مفاجأة أخري حين كشف عن أن تعيين ناطق رسـم              كما  
الشرطة في بيونس أيريس هو رجل يهودى كان يعمل بالجيش اإلسرائيلي وكان له دور كبير في الحرب                 

 ٤٠لـديكم   : حين علمنا بذلك أرسلنا احتجاجات واسعة علي هذا القرار وقلنـا لهـم            "و. علي لبنان وغزة  
وقد نجحت وقفتنا ولذلك    " لمليون أرجنتيني تستطيعون أن تعينوا أحدا منهم بهذا المنصب، بدال لهذا الرج           

  .نطلب من الجامعة العربية مساندتنا ودعمنا
  ٦/١٢/٢٠١٠، األهرام، القاهرة

 
  ملتقى عربي دولي لنصرة األسرى في سجون االحتالل بالجزائر .٥١

وسط دعوات االهتمام الدولي بقضية األسرى واألسيرات داخل الـسجون          :  حبيب أبو محفوظ   –الجزائر  
طالبات الحضور بتوحيد الصف العربـي والفلـسطيني وتحـت رعايـة الـرئيس              االسرائيلية، ووسط م  

الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، افتتح أمس األحد في العاصمة الجزائرية المؤتمر العربي الدولي لنصرة              
األسرى في سجون االحتالل والذي حضره المئات من الشخصيات الفلسطينية الوطنية والدولية، تقـدمهم              

س عكرمة صبري، واألب هيالريون كابوتشي، وجورج غالوي باالضافة لعدٍد مـن األسـرى              مفتي القد 
  .المحررين من السجون االسرائيلية وذوي األسرى واألسيرات في سجون االحتالل

تحدث رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر عبد العزيز السيد، على أهمية المؤتمر في التعريف بالمعانـاة               و
  .داخل سجون االحتاللاألسرى واألسيرات 

بدوره أكد الدكتور عبد العزيز بلخادم األمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري على أن هـذا                 
لقد حان الوقت للـضمير     :"المؤتمر نظم للدعوة إلى رفع الظلم عن األسرى داخل سجون االحتالل، وقال           

  ."اإلسرائيلية بحق األسرى في فلسطينالعالمي أن يستيقظ من سباته العميق، ويكشف عن الجرائم 
  ٦/١٢/٢٠١٠، السبيل، عمان

 
  جامعة الدول العربية ترحب بقرار البرازيل االعتراف بالدولة الفلسطينية .٥٢

رحبت جامعة الدول العربية بالقرار الشجاع الذي اتخـذه         : ا ف ب  -ريو دي جانيرو  -مراد فتحي -القاهرة
، مطالبة  ١٩٦٧ سيلفا باالعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن حدود        الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لوال دا     

  .بقية الدول بالقيام بخطوات مماثلة ودون تأخير
وقال األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح إن مثل هـذه                

وأنها تندرج ضمن التأكيد علـى      القرارات تقطع الطريق على التطرف والعنصرية وإنكار حقوق اآلخر،          
  . أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة يحظى بإجماع دولي من أجل سالم ثابت ومستقر في المنطقة
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أمام قرار الرئيس البرازيلـي     ” حزنه العميق “أعرب قنصل إسرائيل في ريو دي جانيرو عن         . بالمقابل* 
  .، وذلك في تصريح نشر السبت”من كل النواحيمؤسفا “االعتراف بدولة فلسطينية معتبرا هذا األمر 

إسرائيل تأسف وتعـرب عـن      “كان المتحدث باسم وزارة الخارجية اإلسرائيلية أعلن السبت في بيان أن            
خيبة أملها لقرار الرئيس لويس ايناسيو لوال دا سيلفا الذي اتخذه قبل شهر من تسليم السلطة إلى الرئيسة                  

  .”المنتخبة ديلما روسيف
  ٦/١٢/٢٠١٠، ، الدوحةالشرق

 
  "والقليل مما يخدم مصلحتهم" إسرائيل"الكثير مما تريده  يتّفق العرب على ":فيصل المقداد .٥٣

الكثير مما تريـده    « العرب على    ه على اتفاق  با نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد استغر       أعرب
، مشدداً علـى أن     »ة بين الدول العربية   أرقام التجار «والدليل في   . »إسرائيل، والقليل مما يخدم مصلحتهم    

المذكرات التي سربت مؤخراً بشأن تـآمر       «، لما أظهرته    »أسفه«معرباً عن   . »إسرائيل ال تريد السالم   «
  . »بعض العرب على سوريا

األخبار التي نشرت بـأن اإلدارة   «، مستشهداً ب  »إسرائيل ومن يدعمها ال يريدون السالم     «قال المقداد إن    
نتنياهو لن يتراجع عن مخططاتـه      ) رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين   (ة أبلغت الفلسطينيين أن     األميركي

في ما يتعلق بتهويد القدس، وال تحسين األوضاع العامة في الضفة الغربية وال عن حصار غـزة الـذي                   
  . »إذا كانت هذه إسرائيل، عن أي سالم نتحدث؟«و. »مضت عليه سنوات

ألنه حتى لو أرادت إسـرائيل أن تنـسحب،         «، قال المقداد،    »عرب أال يزداد تمزقنا   علينا ك «وعليه، فإن   
فلماذا تنسحب طالما ال توجد مقاومة في األراضي المحتلة، وطالما ال يوجد أسباب لرحيلها عـن هـذه                  

المـستوطنين  «بـأن   » موفد غربي إلى عملية السالم    «، مؤكداً على كالمه باقتباس ما قاله له         »األراضي
لماذا نحقق السالم؟ وهؤالء العرب ضعفاء ويبنون عالقات معنا كما نريد، وطالما هناك شـتم               : ساءلونيت

  . »يوجه، عربياً، للمقاومة؟
األول، تحقيق الوحدة الفلـسطينية فانقـسامهم هـو         : يكون الرد العربي على جانبين    «واقترح المقداد أن    

 لالحتالل، ويضعف الجـسد الفلـسطيني ويقـوي    حتى من االحتالل نفسه، كونه يعطي مبررا   .. األخطر
تصبح بعض العالقات الفلسطينية اإلسرائيلية أقـوى مـن العالقـات الفلـسطينية             «، منتقداً أن    »إسرائيل

  . »يوضع في السجون الفلسطينية مقاومون ويعذبون بطريقة أقسى من تعامل العدو«، وأن »الفلسطينية
  ٦/١٢/٢٠١٠، السفير، بيروت

 
  تمر اإلسالمي تنفذ مشروعات في غزةمنطمة المؤ .٥٤

توصل وفد منظمة المؤتمر اإلسالمي، الذي أنهى زيارة إلى قطاع غزة خالل لقـاء عقـده مـع                  : )وام(
مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، إلى تفاهمات مشتركة من أجل تنفيـذ حزمـة مـن المـشروعات                 

  .التنموية الممولة من قبل المنظمة ومؤسساتها المختلفة 
ونسب بيان للمنظمة، أمس، إلى رئيس وفدها فؤاد المزنعي أن المشاريع المبرمجة للتنفيذ هي مشروعات               
استراتيجية تتسم بالنوعية وتهدف إلى إعادة تأهيل اإلنسان الفلسطيني وتهيئة مناطق إقامته حتى يتجـاوز               

  .مرحلة تلقي المساعدات إلى االكتفاء واإلنتاج 
  ٦/١٢/٢٠١٠، الخليج، الشارقة

 
   الغتيال الرئيس الموريتاني"سرائيلإ"ـ ستعانته ب ا»ويكيليكس« مزاعم سيناتور موريتاني ينفي .٥٥

طالت حمى الوثائق السرية األمريكية التي سربها موقع ويكيلـيكس          :  من عبد اهللا بن مولود     -نواكشوط  
  .الساحة الموريتانية فنكأت جراحا ما بين أطرافها المتنافرين أصال
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يوسـف  ) من أصـل زنجـي    (التسريبات عن تحركات قيل إن السيناتور الموريتاني الثري         كشفت  حيث  
وفـي رد   . تيجاني سيال قد قام بها خالل االنقالب الغتيال الجنرال ولد عبد العزيز باالستعانة بإسـرائيل              

فعل سريع نفى السيناتور يوسف تيجاني سيال، ما سربته وثائق ويكيليكس بخصوص محاولتـه اغتيـال                
  .لرئيس ولد عبد العزيز باالستعانة بإسرائيلا

وأكد السيناتور سيال في بيان وزعه أمس على الصحافة أن ال عالقة له بأية محاولة اغتيال ألي شخص                  
  .كما أكد أن ال عالقة له من قريب أو من بعيد بإسرائيل. باألحرى الرئيس ولد عبد العزيز

  ٦/١٢/٢٠١٠، القدس العربي، لندن
 

 حـدود الدولـة   ..  خطط التسوية األمريكية لن يكتب لها النجاح       :محسن صالح .  الزيتونة د  مدير مركز  .٥٦
  مؤقتة تهدد مستقبل القدسال

حذر رئيس مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، الدكتور       :  محمد األيوبي  - حاوره من غزة   – بيروت
ود مؤقتة، وتأجيل التفـاوض     محسن صالح، من خطورة الطرح األمريكي بإقامة دولة فلسطينية ذات حد          

على القضايا النهائية، مشدداً على أن ذلك يمثل تراجعا واستسالماً خطيراً للرؤية اإلسـرائيلية وتهديـداً                
  .وضعها على أجندة المفاوضات) إسرائيل(خطيراً لمستقبل مدينة القدس المحتلة التي ترفض 

إن التسريبات تتحـدث عـن      : "٢٠١٠-١٢-٤السبت  " فلسطين"صالح في حوار أجرته صحيفة      . وقال د 
إعطاء فرصة لمفاوضات مباشرة يتم خاللها التوافق بين الطرف الفلسطيني واإلسرائيلي علـى الحـدود               
دون التوافق على موضوع الالجئين والقدس والكتل االستيطانية الكبرى وسيادة الدولة علـى أرضـها،               

  ".ويقدم هذا باعتباره انتصاراً كبيراً
من الضفة الغربية، من أجل إعطاء      % ٩٠ الدولة الفلسطينية الموعودة ستكون على مساحة        إن: "وأضاف

دفعة لعملية التسوية، وإعطاء مبرر للطرف الفلـسطيني المفـاوض فـي رام اهللا حتـى يـستمر فـي                    
بير ، الفتاً إلى أن ذلك لن يكون باألمر الك        "المفاوضات، وهو ما يراهن عليه األمريكان في الفترة القادمة        

  .للمتابع للعملية السلمية، لكنه سيضخم بشكل كبير للمواطن الفلسطيني
% ٦٠وأوضح أن ما سيحصل عليه الفلسطينيون في المرحلة األولى دولة ذات حدود مؤقتة على مساحة                

مـع نهايـة مـشروع    % ٩٠من مساحة الضفة، مع موافقة إسرائيلية أن هذه الحدود يمكن أن تصل إلى  
  . إلى أن اإلسرائيليين لن ينسحبوا فوراً من كافة األماكن، وقد يكون االنسحاب تدريجياًالتسوية، الفتاً

  خلل في الجوهر 
بتجميد أعمال االستيطان بالرغم    ) إسرائيل(ورأى الكتاب الفلسطيني، أن فشل اإلدارة األمريكية في إقناع          

ية التي تلزم الفلسطينيين بكل شيء،      التي قدمت لها يثبت أن الخلل في جوهر عملية التسو         " المغريات"من  
  .بينما ال تستطيع أن تلزم اإلسرائيليين بشيء

إن المفاوضات التي دارت بين الواليات المتحدة       : "وكانت مصادر سياسية في مدينة القدس المحتلة، قالت       
   ".حول تجديد تجميد االستيطان في الضفة الغربية وصلت إلى طريق مسدود) إسرائيل(األمريكية و

وقدمت اإلدارة األمريكية قبل نحو أسبوعين عرضا يتضمن معونات أمنية وسياسـية اقتـصادية سـخيا                
  .مقابل تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية لمدة ثالثة أشهر غير قابلة للتجديد) إسرائيل(لـ

 المتضرر من عدم    ورأى أنه كان المفترض أن تأتي المغريات والمساعدات األمريكية للطرف الفلسطيني          
  .بتجميد االستيطان، إلغرائه لالستمرار في التسوية) إسرائيل(التزام 

بتجميد االستيطان ليس جديداً، وإنما يعود إلى خارطة الطريـق عـام            ) إسرائيل(إن التزام   : "وقال صالح 
ليين بوقـف   ، والتي تنص على التزام السلطة الفلسطينية بوقف االنتفاضة، مقابل التزام اإلسـرائي            ٢٠٠٣

  ).إسرائيل(، مشيراً إلى أن السلطة التزمت ومنعت المقاومة بخالف "االستيطان
  لن يكتب له النجاح 
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وشدد على أن كل ما يطرح أمريكياً لن يكتب له النجاح، حيث إن الحد األقصى الذي يقدمه اإلسرائيليون                  
فلسطيني حقيقي يستطيع أن يقبل بمثـل       ال يصل إلى الحد األدنى الذي يقبله الفلسطينيون، وال يوجد تيار            

  .هذه االستحقاقات
وحذر من خطورة تقديم ما يسمى باالختراقات السياسية على أنها انتصار كبير للفلـسطينيين، وانجـرار                

المفاوض الفلسطيني قد يلجأ للموافقة علـى       : " الساحة الفلسطينية للموافقة على مثل هذه الخطوات، قائالً       
  ". بحجة أنها خطوة على الطريق، خاصة أنه ليس لديه بدائل للمقاومةمثل هذه الترتيبات

وتوقع أن تعمل الواليات المتحدة في المرحلة المقبلة بالضغط على قيادة السلطة الفلسطينية للقبول بالعودة               
) إسـرائيل (إلى المفاوضات في ظل االستيطان، الفتاً إلى أن واشنطن عندما تفشل في الـضغط علـى                 

لضغط على السلطة لتقديم تنازالت، لكنه توقع نجاحها في إقناع الطرف اإلسرائيلي بوقف مؤقت              تمارس ا 
  .لالستيطان، إلحداث اختراق في موضوع التسوية مرتبط بحدود الدولة الفلسطينية

  خيارات السلطة 
قـدم  وبخصوص خيارات سلطة رام اهللا في المرحلة المقبلة، ذكر صالح أن رئيس السلطة محمود عباس                

الذهاب إلـى   : خيار التفاوض مع وقف االستيطان، والثاني     :للقمة العربية األخيرة خمسة خيارات، األول       
، لكن ذلك متوقـع     ١٩٦٧مجلس األمن لتحقيق االعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران            

  ".أن يصطدم بالفيتو األمريكي
باالنـسحاب مـن    ) إسرائيل(امة لألمم المتحدة وطلب إلزام      أما الخيار الثالث هو الذهاب إلى الجمعية الع       

هذا الخيار لن يكون عملياً ألن اإلسرائيليين ال يلتزمـوا بخيـارات األمـم              "الضفة الغربية، الفتاً إلى أن      
  ".المتحدة

ر والخيـا (..) أما الخيار الرابع يتمثل في التوجه ألمريكا للمطالبة بإنشاء دولة فلسطينية            : "وأكمل صالح 
  ".األخير إمكانية حل السلطة حال لم يتم إنجاز أي شيء

وذكر أن التهديد بحل السلطة لم تتخذه أمريكا والغرب والدول العربية على محمل الجد لعدم امتالك قيادة                 
السلطة بدائل فيما لو أرادت ذلك، الفتاً إلى أن الدخول في هذا الخيار ال يتم إال بالتوافق بـين حركتـي                     

، وضمن ترتيبات وطنية فلسطينية، كما أن جزءاً كبيرا من قيادة السلطة غير مستعد لمثل               "ماسح"و" فتح"
  .هذه الخيارات

  القوانين اإلسرائيلية 
وبخصوص تسارع القوانين اإلسرائيلية بحق مدينة القدس المحتلة، بين المحلل السياسي، أن هذه القوانين              

كثر تطرفاً منذ إنشاء الكيان اإلسرائيلي، ونزوع الجمهـور         تأتي في سياق وجود حكومة إسرائيلية هي األ       
  .اليهودي المستوطن في فلسطين إلى مزيد من االتجاهات اليمينية المتطرفة

ورأي صالح أن هذه القوانين تهدف لتعقيد أي تسوية سياسية مستقبلية، وجعلها أكثر اسـتحالة، إذ إنهـا                  
إلى تسويات وتنازالت تاريخية خصوصاً فيمـا يتعلـق         تعبر عن موقف ورغبة إسرائيلية بعدم الوصول        

من خالل هذه القوانين ستحاول ابتزاز الجانـب الفلـسطيني والعربـي            ) إسرائيل(بالقدس، الفتاً إلى أن     
  .والدولي لتحقيق مكاسب في أي تسوية نهائية قادمة

ية، إتمام المصالحة الوطنية،    التي تعيشها القضية الفلسطين   " الصعبة"وأكد أن المطلوب في المرحلة الحالية       
وذلك على أساس ترتيب البيت الفلسطيني بشكل كامل، وإعادة بناء منظمة التحرير بحيث تمثل الـشعب                

  .الفلسطيني في الداخل والخارج
وشدد على أهمية أن يكون ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي فيما يتعلق بالمنظمة والسلطة غير مرتبط بأي                

نما على أساس المصالح العليا للشعب الفلسطيني وأولوياته الوطنية، الفتاً إلى أن أي             ضغوط خارجية، وإ  
  ". لن يكتب لها النجاح"مصالحة وفق شروط الرباعية واستحقاقات أوسلو 

  المصالحة الفلسطينية 
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 بـين   وعن إمكانية إجراء المصالحة في المرحلة المقبلة، استبعد المتابع للشأن الفلسطيني، إمكانية ذلـك             
  .في المرحلة القليلة القادمة" حماس"و" فتح"حركتي 
إن االنتكاسة التي حدثت خالل توافقات دمشق األخيرة بين الحركتين فيما يتعلق بالملف األمنـي،               : "وقال

تكوين لجنة فلسطينية مشتركة، حيث إن ذلك يعني ترتيبات أمنية فـي قطـاع غـزة                " فتح"جراء رفض   
" حمـاس "ى الطرف اإلسرائيلي غضبه الشديد وهدد باحتالل الضفة إذا كانت           والضفة الغربية، حيث أبد   

  ".طرفاً في إعادة الترتيبات األمنية
ترفض أن يكون الملف األمني تحت أي اشترطت إسرائيلية، وإنما مرتبط بأجنـدة             " حماس"إن  : "وأضاف

بط بمن يؤيد مشروع التـسوية،      وطنية، أما أن يكون مرتبطاً بترتيبات مع إسرائيليين، ذلك يعني أنه مرت           
  ". وهو ما يعني عدم حدوث أي مصالحة

للمصالحة لحدوث انسداد في مشروع التسوية أمامها، وعدم وجود بدائل         " فتح"وأرجع صالح ذهاب حركة     
واضحة لديها، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع اإلسرائيليين واألمريكان، الفتاً إلى أن بعض قيادات السلطة               

  . ضغط على تل أبيب وواشنطن لوقف االستيطان" أداة"في الفترة الماضية " حماس"التواصل مع رأت في 
  والغرب " حماس"

تقدير قوة وشـعبية    :والغرب، رأي صالح أنه يأتي في اتجاهين، األول         " حماس"وبخصوص الحوار بين    
راف بأنها قـوة موجـودة      الحركة، وفشل الحصار وكافة أدوات التركيع في تهميشها واجتثاثها، مع االعت          

على األرض وقوة صاعدة السيما في ظل ضعف السلطة الفلسطينية فـي رام اهللا ومـشاكلها الداخليـة،                  
الشعور بأن المستقبل قد يكون بيد الحركة، وضرورة التعامل معها والتعرف إليهـا ومـا هـي                 : والثاني
  . مطالبها؟

ها ضمن المنظومة السياسية الدولية التي يمكن       وإدخال" حماس"وأوضح أن الغرب يحاول استيعاب حركة       
خـط  –أن تقبل عربياً ودولياً، وهو خط يتعامل بنوع من البراجماتية في موضوع الدولـة الفلـسطينية                 

  .  وفق االعتبارات وموازين القوى الحالية-مشروع التسوية
ـ         شـريكاً فـاعالً فـي      بعض اآلفاق كأن تكون     " حماس"ولفت إلى أن استيعاب الحركة يقتضي أن تفتح ل

  ). إسرائيل(، واالعتراف بـ٦٧السياسة الفلسطينية، في مقابل االعتراف بدولة فلسطينية على أرض الـ
  " ويكليكس"وثائق 

وتداعياتها على الواليات المتحدة وأنظمـة الـدول      " ويكليكس"وبخصوص الوثائق التي كشف عنها موقع       
، أنه لن يكون لهذه الوثائق تداعيات كبيرة، إذ إن أمريكا           "الزيتونة"التي لها ضلع بها، رأى رئيس مركز        

  . وتلك األنظمة ال تزال مهيمنة على العمل اإلعالمي
الشعوب تعرف حقيقة هذه األنظمة وحقيقة موقفها، وهذا قد يزيد من قناعات الجماهير والناس              : "وأضاف

اً إلى أن هذه الوثائق لن تحدث أزمات        ، الفت "في مسلكيات هذه األنظمة التي كشفت من خالل هذه الوثائق         
  . دبلوماسية بين األطراف الرتباط هذه األنظمة استراتيجياًً مع األمريكان

مدفوعاً من الواليات المتحدة للضغط علـى هـذه         " ويكليكس"واستبعد صالح أن يكون للكشف عن وثائق        
ط على هذه األنظمة، لكـن لـيس        قد يكون الكشف عن هذه الوثائق يخدم موضوع الضغ        : "األنظمة، قائالً 

بالضرورة أن يأخذ كل شيء صيغة وعقلية المؤامرة، وقد يكـون اختـراق فـي أنظمـة المعلومـات                   
  ". األمريكية

ـ            ألف برقية هي لمعلومات يستطيع أن  ٢٥٠وأشار إلى أن المعلومات التي وردت تفيد أن هذا االختراق ل
  . يست بتلك السرية مليون موظف أمريكي، أي أنها ل٢,٥يدخل عليها 

وذكر أن االختراق للمعلومات السرية األمريكية هو بدرجة معينة، إذ إن الدرجات األعلى سرية لم يتمكن                
من الوصول إليها، حيث إن المعلومات األكثر أهمية يطلع عليها الرئيس األمريكي فقط             " ويكليكس"موقع  



  

  

 
 

  

            ٣١ ص                                     ١٩٨٧:         العدد       ٦/١٢/٢٠١٠ اإلثنين :التاريخ

ية أو استراتيجية أو عسكرية حقيقية نشرت في        ومجلس األمن القومي، الفتاً إلى عدم وجود أسرار سياس        
  ". ويكليكس"الوثائق التي كشفها 
  تهديدات حرب غزة 

على شن عدوان كبير ضـد      ) إسرائيل(أما عن التهديدات اإلسرائيلية لقطاع غزة، استبعد صالح أن تقدم           
، من أجل ابتزاز حركة     القطاع في المرحلة الراهنة، موضحاً أن هذه التهديدات ال تزال في منطقة التهديد            

وردعها، ومنعها من االستمرار في عمليات التسليح واإلعداد، ونوع من التـسويق اإلعالمـي              " حماس"
  ). إسرائيل(للجمهور اإلسرائيلي وإقناعه بقوة 

إن بيئة الحرب لم تجهز بعد، الظروف الموضوعية الموجودة اآلن لن تضغط باتجـاه الحـرب،                : "وقال
ئيليين ال يعانون من إطالق الصواريخ اليومية باتجاه البلدات والمـدن اإلسـرائيلية             خصوصاً أن اإلسرا  

  ".انطالقا من غزة
  ٤/١٢/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين

  
  أجراس السالم وطبول الحرب .٥٧

  إياد السراج. د
 هناك ما يشبه اإلجماع لدى المحللين السياسيين في فلسطين وإسرائيل والعـالم أنـه لـن تقـوم الدولـة                   

الفلسطينية في المستقبل المنظور؛ وذلك بسبب نتنياهو وحكومته وأولويـاتهم بالـسيطرة علـى األرض               
  والهروب من السالم، فكيف لنا أن نفهم ما يحدث حولنا؟

  :هناك أربعة مسائل متداخلة
  أم المعارك..إنهاء االنقسام/ أوالً

 أقرب من صلح فتح وحماس وأن هناك        ينتشر شعور مؤلم لدى الفلسطينيين بأن الصلح مع إسرائيل بات         
صفقة سياسية تعتمد على بقاء االنقسام وفي هذا فإن الرؤية الوطنية واضحة وهي أنه ال بد مـن إنهـاء                    
االنقسام حتى يمكن الحديث عن الدولة، أعتقد أن هذا هو سبب تصاعد الحركة المصرية مؤخراً باجتماع                

ر القومي هو الحفاظ على فلـسطين كوحـدة جغرافيـة           إن دافع مص  . عمر سليمان وخالد مشعل في مكة     
واحدة وأال يكون مشروع الدولة المرتقب على أرض الضفة الغربية وحدها، كذلك فلمـصر منظورهـا                
ألمنها االستراتيجي والذي يصب أيضاً في وجود فلسطين موحدة وأال تنتهي غزة وحيدة ومعزولة علـى                

ية قد استطاعت تجنيد قوى وحركـات عقائديـة بـل ودول            الحدود المصرية، ويبدو أن الحكومة المصر     
وقيادات من أجل التأكيد على أن الهدف يجب أن يكون الدولة على الضفة وغزة مما يعنـي أوالً إنهـاء                    
االنقسام فدون ذلك لن يحدث السالم ولن تقوم الدولة، على أنه من األكيد أن مشروع المـصالحة صـار                   

ى نجاحها، وربما يكون هذا االرتباط سبب للتباطؤ في المصالحة الفلسطينية           مرتبطاً بالعملية السلمية ومد   
  .بعد االنفراج األول في دمشق ويبدو أن هناك انتظاراً للتقدم في عملية السالم في إسرائيل

إن االنقسام هو تجسيد لمخطط إسرائيل والبناء في مربعه خيانة وطنية وإنهـاء هـذا االنقـسام هـو أم                    
بعد االتفـاق علـى   (سطينية اليوم؛ وحتى ينتهي فالبد من االتفاق على حل للمعضلة األخيرة            المعارك الفل 

أي من يحمل الـسالح؟ والخـالف       : وهي المسألة األمنية  ) موضوع المنظمة واالنتخابات بسهولة مفاجئة    
  .حول تشكيل وصالحيات األجهزة األمنية في غزة والضفة

بة بتطبيق أية اتفاقات على الضفة وغزة في آن واحد، ولكن في            موقف حماس المعلن والمبدئي هو المطال     
الضفة هناك تنسيق أمني بين األجهزة الفلسطينية وإسرائيل، ذلك التنـسيق كلـف الفلـسطينيين شـهداء                 
ومعتقلين وقمع الحركة اإلسالمية في الضفة الغربية وأثر على تقدير الناس للمشروع الوطني لبناء الدولة               

انة السلطة وقياداتها وعلى رأسهم أبو مازن وفياض، غير أن ذلك كان هو الـثمن الـذي                 وأيضاً على مك  
قدرته قيادة السلطة أنه البد من دفعه من أجل تجريد إسرائيل من السالح الذي تستعمله دائماً للتهرب من                  
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 وال يريـدون    استحقاق السالم؛ فلم تعد إسرائيل قادرة اليوم على القول أن الفلسطينيون يمارسون العنف            
السالم، فالوقائع على األرض تدل على العكس تماماً سواء في الضفة أو غـزة، وتلـك كانـت أيـضاً                    
استحقاقات خارطة الطريق التي لم تلتزم بها إسرائيل ويعرف العالم كله ذلك، واعتمد تقدير قيادة السلطة                

ء الدولة على أمل تأييد قيامها، لكـن     هذا على المراهنة على التأييد الدولي وخاصة األمريكي لمشروع بنا         
  .ذلك األمر يحتاج اليوم الى إعادة تفكير على ضوء احتمال فشل مسيرة السالم

للخروج من مأزق األجهزة األمنية فإنه يمكن االتفاق على تحضير الخطط الالزمة إلعادة تأهيل األجهزة               
ة الدولة على أن يبقى الوضع األمني كمـا         األمنية في الضفة وغزة على أن يتم تأجيل تنفيذها لحين إقام          

هو في الضفة وغزة ويتم تدريجياً إنهاء العالقة مع االحتالل في الضفة، ويتم اإلفراج عن المعتقلين مـن                  
فتح وحماس في الجانبين والتوقف عن انتهاك القانون وحقوق اإلنسان في الضفة وغزة، باإلضافة إلـى                

 تكون دولة محاربة وأنه لن يكون هناك ميليشيات مسلحة بل قوة شرطية         اإلقرار بأن الدولة الفلسطينية لن    
  .لحماية األمن الداخلي فقط

سالم فياض وهو يتمتع بمركز ثقة متميز لدى المجتمع الـدولي، و  . وهنا نشير إلى الدور الذي يقوم به د 
 مرة أنه جمعتـه عالقـة       لديه احترام لدور فتح التاريخي، و احترام لحركة حماس وقياداتها؛ وقد قال لي            

إسماعيل هنيـة  / احترام ومحبة مع السيد اسماعيل هنية أيام أن كانوا في وزارة واحدة، وقد أكد لي السيد  
  .ذلك

لهذا كله فإني في الوقت الذي أحرض سالم فياض على أن تكون عملية بناء المؤسسات أكثر انسجاماً مع                  
رام حقوق اإلنسان وتنفيذ قرارات المحاكم، فذلك يصب في         روح العدالة بمنع التعديات على القانون واحت      

مصلحة الوفاق الفلسطيني وأحرضه أيضاً على أن يلعب دوراً تصالحياً؛ فهو يعرف أنه لن تقام الدولة أو                 
  .يكون سالم دون أن تكون حماس شريكاً كامالً

يمكن البناء عليـه، ليتبعـه      وال بأس من تشكيل لجنة مؤقتة بين حكومة غزة ورام اهللا فهو إجراء مؤقت               
تشكيل حكومة وموحدة مؤقتة ثم الذهاب لالنتخابات، ولكن االنقسام يرتبط اليوم بقيام الدولة فإن لم تصل                
المفاوضات إلى نهايتها باالتفاق على إقامة الدولة فسيظل الوضع كما هو عليه وربما يفتح الباب لحروب                

  .جديدة
  :إسرائيل الفرصة األخيرة/ ثانياً

كان رحمة اهللا عليه ياسر عرفات يقول إن قيام الدولة أقرب من مرمى حجر، وأعتقد أنها أصبحت قريبة                  
برغم وعورة المسار، فإن الفرصة السانحة إلسرائيل اليوم لن تتكرر؛ فهي لن تجد بعد اليوم من يتفاوض               

ح هدفاً لليسار العـالمي    معها، وبدالً من التفاوض ستجد نفسها محاصرة في حرب المقاطعة الدولية وتصب           
وقوى اإلسالم باعتبارها دولة خارج القانون وتتصف بالعنصرية، ويقيناً فإن هناك حالة حراك سياسـي               
في داخل إسرائيل والجاليات اليهودية القوية في العالم الستغالل هذه الفرصة األخيرة وتعرف إسرائيل ان               

  .إقامة الدولة الفلسطينيةبوابة السالم مع العرب والعالم اإلسالمي ستكون 
كذلك فإنها ربما الفرصة األخيرة إلقامة دولة فلسطينية مستقلة ذلك أنه إن لم يـتم ذلـك بالمفاوضـات                   
فسيتغير مسار الكفاح الفلسطيني إلى مواجهة مفتوحة مع إسرائيل تصل إلى األمم المتحدة بكل تعقيـداتها                

العنف بكل أشكاله في المنطقة كلها بمـا فيـه العنـف            وسيفتح الباب أيضاً الحتماالت الصدام المسلح و      
وإلى مواجهة احتمال عودة االحتالل وقيام دولة األبرت هايت العنصرية أو قيام الدولة الواحدة              . الداخلي

  .ثنائة القومية 
  :رجل المرحلة.. مروان البرغوثي/ ثالثا

ات مع إسرائيل وليس فقط بموضوع      اإلفراج عن مروان البرغوثي مرتبط بالمصالحة الداخلية والمفاوض       
فياض على عالقة قويـة معـه       . مروان يحتاجه الجميع ويستطيع التعامل مع الجميع فقد حافظ د         . شاليط

مروان البرغوثي لقيادة المرحلة القادمة وتنظر أوساط هامة فـي       " فتح"طيلة السنين وينتظر الكثيرون في      
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م وتستطيع حماس أن تتواصل مع مروان أكثر من غيره          إسرائيل إلى مروان باحترام وإلى أنه رجل سال       
ولكن من المؤكد أن اإلفراج عنه مثله مثل المصالحة الفلسطينية قد بات واضحاً ارتباطه بعملية الـسالم                 

  .واالنفراجات فيها
  :الحرب والسالم.. أوباما/ رابعاً

طينيين يضمن أمن إسرائيل وقيام     يراهن أوباما على تحقيق المعجزة وهي اتفاق سالم بين إسرائيل والفلس          
  .دولة فلسطينية، ويمهد لعالقة طبيعية بين العرب والمسلمين والواليات المتحدة والغرب

يدفع أوباما بكل قوته وبإغراءات شديدة ورشاوي أمنية وسياسية إلسرائيل من أجل أن تقبـل حكومتهـا                 
ناء في المستوطنات تمتد لثالثة شهور يـتم        باالتفاق على الحدود واألراضي خالل فترة جديدة لتجميد الب        

  .خالها االتفاق على الحدود واالراضي
بعـد  (وإذا ما تحقق االنفراج في مفاوضات السالم، فستنشط من جديد حوارات المـصالحة الفلـسطينية                

وكذلك المفاوضـات المتعلقـة بـاإلفراج عـن         ) التباطؤ المفاجئ والمقصود الذي أعقب إنطالقة االمل      
  .ي وبقية األسرى مقابل شاليتالبرغوث

وفي تلك الحالة، سيتحقق ألوباما نصراً كبيراً ربما يساعده داخلياً في مواجهاته مع أعدائـه الـسياسيين                 
وربما يساعد حزبه الديمقراطي في االنتخابات القادمة، فهو بتحقيق السالم في الشرق األوسط يكون قـد                

ي أمريكا يقفون إلى جانبه، ومن ناحية أخرى سيكون أوباما          أسدى إلسرائيل خدمة كبيرة ستجعل اليهود ف      
قد حقق اختراقاً في عالقة أمريكا مع العرب والمسلمين وسيكون قد استحق جائزة نوبـل للـسالم التـي                 
حصل عليها مسبقاً دون إنجاز ودون بريق، وبالتالي يكون أوباما قد جنّب المنطقة ويالت حرب جديـدة،                

  .اف الصراع ليست حريصة على حرب جديدةوالحقيقة أن جميع أطر
وتقديري أن أوباما يصر على عـدم       . فالكل يدرك أن الحرب لن تحقق تقدماً وال نصراً ألي من الفرقاء           

  .الدخول في حرب جديدة وهو لن يسمح بسهولة بحرب في الشرق األوسط وخاصة على غزة
  المقاومة..بدائل

نقدر خياراتنا ونحسم أمورنا وأن نحقق وحدتنا وأن نـسير فـي            وأخيراً، فإن علينا نحن الفلسطينيين أن       
طريق المصالحة الداخلية وإقامة الدولة وإقرار السالم فذلك هو طريقنا نحو الحرية ونحو النمو والتقـدم                
وامتالك نواصي القوة دون التخلي عن حقوقنا التاريخية وخاصة حق العودة الذي ال يمكن التفـريط بـه           

  . حقاً فردياً وجمعياً تضمنه قرارات األمم المتحدة والقانون الدولي وال يسقط بالتقادمأصالً باعتباره
وعلى الفلسطينيين ان يحسموا خياراتهم والتفكير على مستوى القيادة بخطط استراتيجية ولـيس مجـرد               

نـي مـن    التكتيك، وأنه في حالة فشل إسرائيل للوصول الى اتفاق السالم يضمن للفلسطينيين الحـد االد              
حقوقهم، يبقى لدينا خيار أصيل وهو المقاومة الشاملة ضد االحتالل واالستيطان الذي نفذ كالسرطان في               

اللعينة، إن معركة الصمود على األرض التي يقودها سالم فيـاض بالـضفة لبنـاء               " اوسلو"أحشائنا منذ   
 السلطة والطلب من األمم     المؤسسات يجب حينئٍذ أن تصبح حركة مقاومة سلمية واسعة ويبقى أيضاً حل           

المتحدة وضع األراضي الفلسطينية المحتلة تحت الوصاية الدولية لحماية األرض من إسرائيل وحمايتنـا              
  .من أنفسنا ومساعدتنا وتدريبنا على إقامة دولة المؤسسات تمهيدا إلعالن االستقالل

 ٥/١٢/٢٠١٠، وكالة معاً اإلخبارية
  
  ال معنىالتلويح بحل السلطة إذ يتكرر ب .٥٨

  ياسر الزعاترة
قبل شهور لوح أحد قادة السلطة وحركة فتح بحل السلطة إذا قامت سلطات االحتالل بطـرد آالف مـن                   
الفلسطينيين في الضفة الغربية بدعوى اإلقامة غير الشرعية ، ثم طرحت على اسـتحياء كواحـدة مـن                  

ئيس الفلسطيني يلوح بذات الخيار إثـر       البدائل المتاحة في مواجهة استمرار الوضع الراهن ، وها هو الر          
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تردد معلومات حول عجز واشنطن عن فرض تجميد االستيطان على نتنياهو رغم العـروض المغريـة                
وعموما فإن التهديد المذكور يؤكد أن وجود السلطة مصلحة لالحـتالل ، ألن             . التي قدمت له مقابل ذلك    

ليس كذلك؟ يأتي ذلك في ظل موجة تذمر من طرف          أ. أحدا ال يهدد عدوه إال بما يشكل عامل ضغط عليه         
الرئيس الفلسطيني تابعنا فصولها خالل الشهور األخيرة وأدت إلى إطالقه أوصاف بحق السلطة لم نسمع               

، ال سيما أنه هو ال غيره الذي طالما اعتبرها أهم إنجاز للشعب الفلسطيني              ) من طرفه طبعا  (بها من قبل    
 ياسر عرفات ألنه هدد ذلك اإلنجاز بدعمه لخيار الشعب الفلسطيني ممثال في             ، بل إنه هو ذاته الذي قاتل      

  .انتفاضة األقصى
أكذوبة ، ما يعنـي     ) أي السلطة (مرة قال إن واقع السلطة هو أرخص احتالل في العالم ، ومرة قال إنها               

تي تقـدمها تلـك   أنها ليست إنجازا وال ما ينجزون ، ولو أسهب الرجل في أوصافه لتحدث عن المزايا ال         
  .السلطة لالحتالل

والحق أنه ما من شيء يمكن أن يؤدي إلى الضغط على أعصاب القيادة اإلسرائيلية مثل التلـويح بحـل                   
السلطة ، على أن يكون ذلك التهديد جديا ، وليس مجرد كالم في الهواء كما كان دائما ، فيمـا نعلـم أن                       

أن من يهدده   ) بتشديد الدال وفتحها  (ال عن أن يدرك المهدد      تكرار التهديد لمرات عديدة يفقده قيمته ، فض       
  .إنما يمارس الحرد السياسي ، فيما يداعب جماهير شعبه ال أكثر وال أقل

يذكرنا هذا األمر بجملة مصطلحات تتعلق بهذه السلطة العتيدة أشرنا إليها مرارا من قبل ، لعـل أهمهـا                   
" االختراع العبقري المسمى سلطة فلسطينية    "، وهو   " فا الدار عكي"المصطلح الذي نحته الكاتب اإلسرائيلي      

، وأنا شخصيا أشهد ، ويشاركني الرأي كثيرون أنها بالفعل اختراع عبقري ، إذ قيدت مـسار القـضية                   
برمتها ، كما قيدت أصحابها بقيود يصعب الفكاك منها من دون أثمان باهظة بالنـسبة للقيـادة العتيـدة                   

  ).قطاع غزة أيضا" دولة"س في ساهمت في حشر حما(
، أي احتالل فاخر ، وبالطبع تبعا لما        " احتالل ديلوكس "آخرون في الساحة اإلسرائيلية استخدموا مصطلح       

توفره صيغة السلطة إياها من مزايا أمنية واقتصادية وسياسية لالحتالل ، وعلى رأسها الـتخلص مـن                 
ان والتنسيق األمني ، أي التخلص مـن الوجـه          عبء المقاومة في ظل خروج الجيش من تجمعات السك        

القذر لالحتالل ممثال في صدامه مع الناس ، فضال عن البعد السياسي من حيث التخلص مـن صـيغة                   
وتوني بلير هي المحافظة على هـذه       ) اآلن مولر (االحتالل المباشر ، مع العلم أن مهمة الجنرال دايتون          

 األمر الذي بات واقعا في ظل القيادة التـي سـيطرت علـى      الصيغة وتكريسها على نحو ال فكاك منه ،       
  .حركة فتح والمنظمة بعد ياسر عرفات

وتفرغ القيـادة بكامـل امتيازاتهـا ، واالرتبـاط          ) مدنيين وعسكريين (بوجود ذلك الجيش من الموظفين      
ذا أصيب القوم العضوي بين كثير من رموزها مع دوائر االحتالل ، لم يعد ممكنا حل السلطة ، اللهم إال إ          

بنوبة استشهادية بعرف أهل العلم أن من شبه المستحيل حدوثها في سن متأخرة ، وإذا حـصل أن فكـر                    
  .الرئيس باالستقالة مثال ، فسيبادر اآلخرون إلى تدبير األمر سريعا على نحو يحافظ على الوضع الراهن

، بحسب تعبير كاتب إسرائيلي هو      " كابوسالسيناريو ال "سيناريو حل السلطة كان بالنسبة لإلسرائيليين هو        
، وكان طرحه بعد عملية السور الواقي التي عاد الجيش اإلسرائيلي مـن خاللهـا إلـى                 " يهودا ليطاني "

  .بحسب تصنيف أوسلو ، من دون أن يبقى فيها بكل دائم) أ(مناطق 
 ، بل ربما ما هو دونـه        نؤكد مرة أخرى ، أن خيارا من هذا النوع لو كان مطروحا بالفعل على الطاولة              

ممثال في وقف التنسيق األمني والسماح بتحرك أفضل للمقاومة الشعبية والمسلحة ، لما تجرأ العدو على                
مـشروع  "هذا المستوى من الغطرسة ، لكنه يرى أن كل ما يفعله ال يزيد القوم غير تشبث بمـشروعهم                   

ادات التي تتحرك على حواجزه وببطاقات فـي آي         ، أي دولة ، فيما يرى بأم عينه طبيعة تلك القي          " الدولة
بي يمنحها هو ال غيره ، كما يراهم ويعرفهم في اللقاءات المختلفة ، بما في ذلك القيادات األمنية ، ولذلك                    
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فهو مطمئن تمام االطمئنان ويتصرف على نحو ال يضع في االعتبار ذلك الرد ، أو يهمـشه فـي أقـل                     
  .تقدير

لية األكبر تقع على عاتق قيادة السلطة وحركة فتح ، وأي كالم غير هـذا هـو                 كل ذلك يؤكد أن المسؤو    
محض كذب وتدليس ، ولو قررت تلك القيادة مسارا آخر لوجدت حماس والقوى األخرى إلى جانبهـا ،                  

منه ، سوى التجاوب بهذا القـدر أو ذاك ، أقلـه            " المعتدل"ولما كان بوسع الوضع العربي ، بما في ذلك          
  .الجماهير التي لن تسكت على ترك الفلسطينيين يواجهون مصيرهم وحدهمخوفا من 

  ٦/١٢/٢٠١٠، الدستور، عمان
  
  كشف للحقائق أم تكريس لها؟ .٥٩

  بثينة شعبان. د
لغز محير للكثيرين من المعلقين والمحللين السياسيين في أنحاء العالم، أحدثه بركان الوثائق بالغة السرية               

من » ويكيليكس«ي الدفاع والخارجية األميركيتين، البركان الذي أطلقه موقع         المتسربة من كواليس وزارت   
خالل نشره مئات اآلالف من الوثائق والبرقيات، والمعلومات السرية المتعلقة في القـسم األكبـر منهـا                 
بمنطقة الشرق األوسط، وما جرى في هذه المنطقة خالل العقد الماضي مـن حـروب علـى العـراق،                   

ولبنان، وغزة، شنتها الواليات المتحدة وذراعها العسكرية الموجهة منذ عقود ضد العـرب،             وأفغانستان،  
وكذلك عمليات زعزعة استقرار البلدان العربية وإضعافها بالقواعد العسكرية، وامتصاص السيولة النقدية            

غير ذلـك   منها بذرائع مختلفة، وصوال الغتيال شخصيات محورية في لبنان، لتحقيق أغراض سياسية، و            
  لماذا؟ وكيف؟! »ويكيليكس«الكثير نراه اآلن يوضع على موقع 

وبعد أن تلقى صاحب الموقع، جوليان أسانج، تهديدات وطلب اللجوء إلى سويسرا، كشف موقعـه عـن                 
عشرات اآلالف من برقيات سرية أخرى تم تبادلها بين السفارات األميركية في منطقة الشرق األوسـط                

ميركية، أو بين وزارة الخارجية ومسؤولين عرب، أو بين مـسؤولين إسـرائيليين             ووزارة الخارجية األ  
ومسؤولين عرب، وكان الموضوع الطاغي في هذه البرقيات، هو التالقي بين آراء بعـض المـسؤولين                
العرب واإلسرائيليين في ما يتعلق بإيران، والتركيز في هذه الوثائق على أن الخوف من إيـران، لـيس                  

ى إسرائيل، بل إن عددا من زعماء الدول العربية يشارك إسرائيل هذا الخوف ويـدعو إلـى                 مقتصرا عل 
  ؟»عدو عدوي صديقي«فهل المطلوب هنا أن نطبق مقولة . وضع حد للطاقة النووية اإليرانية

والالفت في هذا الموضوع، أن معظم السفارات األميركية في المنطقة، سربت محاضر جلسات وأخبـارا    
 مجملها، إلى تشويه صورة العرب، حتى على لسان بعض مسؤوليهم من خالل تأكيدهم علـى       تهدف، في 

منزوعة السالح ودون سيطرة على مجالها الجوي ومن دون قـدرة علـى             «أن تكون الدولة الفلسطينية     
 جريدة  –انظر مقال روبرت فيسك     (» الدخول في معاهدات مع أطراف آخرين أو السيطرة على حدودها         

  ).٢٠١٠/ ١١/ ٣٠البريطانية، » ندنتاإلندب«
لديه رؤية استراتيجية للمنطقـة     «كما أن المبعوث اإلسرائيلي إلى إحدى الدول العربية يقول إن زعيمها            

السؤال هو كيف يمكن لسفراء الواليات      ). المقال السابق نفسه  (» قريبة بشكل الفت من الرؤية اإلسرائيلية     
 اآلالف من الوثائق السرية، والبرقيات بالغة األهمية إلـى جهـة            المتحدة في دول عدة أن يسربوا مئات      

تدعي حكومتهم أنها خصم لها دون أن تثير أي تساؤل أو قضية ضد هؤالء السفراء، ودون أن تحاسبهم                  
  على إخاللهم بأمانتهم الوظيفية؟

المعـروف  ) لموسادا(والسؤال الثاني هو لماذا لم نقرأ تسريبات ضد جرائم جهاز المخابرات اإلسرائيلي             
بعمليات االغتيال والتعذيب التي يرتكبها ضد قادة ونشطاء الشعب الفلسطيني األعزل؟ وتشير كل الدالئل              
إلى تورطه في اغتيال الشخصيات السياسية اللبنانية لتحقيق أهداف إسرائيلية معروفة ومعلنة، بل إن مـا                

إسرائيل وجرائمها، بل يعمد إلى تسليط الـضوء        قرأناه من إيجازات عن هذه التسريبات يتجنب النيل من          
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أن إسرائيل ليست وحيدة في رؤيتها للمنطقة، بل إن الكثيرين من زعماء العرب أنفـسهم               «الساطع على   
يشاطرونها الرؤية والهدف، ويعملون في السر مع اإلدارة األميركية لتحقيق ذلـك، ولكـنهم، وبـسبب                

لقائمة بين العرب وإسرائيل، غير قادرين على اإلفصاح عن         أوضاعهم في سدة الحكم، وبسبب الظروف ا      
فهل أتت هذه الوثائق كي تجبرهم على القول علنا ما          . »ذلك، فهم يقولون في العلن ما ال يفعلون في السر         

 إسرائيلي إلعداد الرأي العام     –يقولونه ألعداء أمتهم سرا؟ أم هي محاولة مدروسة ضمن مخطط أميركي            
 بعدها التعامل العلني مع العدو من قبل البعض من زعمائه، بدال من تعـاملهم الـسري              العربي كي يتقبل  

  !الحالي؟
لقد غطى الحديث اإلعالمي في العالم برمته عن تسريب هذه الوثائق، يوم التضامن العالمي مع الـشعب                 

ق تزامن مـع    من كل عام، كما أن نشر هذه الوثائ       ) تشرين الثاني ( نوفمبر   ٢٩الفلسطيني، الذي يصادف    
اعتقاالت، وتهديدات، وسياسات عنصرية جديدة، تطال المدنيين الفلسطينيين، ومرت تصريحات ليبرمان           

يجب حذفها من المصطلحات اإلسرائيلية، دون أن يلحظهـا الكثيـر مـن             » تجميد االستيطان «بأن كلمة   
 الفلسطيني، باإلضافة إلـى     السياسيين العرب، وعادت إسرائيل العتقال األعضاء المنتخبين في البرلمان        

 بقلـم آفـي     ١/١٢/٢٠١٠» هـآرتس «انظر  (الجرائم اإلسرائيلية الشنيعة المرتكبة ضد أطفال فلسطين        
إيساشروف، الذي يتحدث عن معاناة األطفال على أيدي جالدي الشرطة اإلسرائيلية، التي يجب أن يندى               

تحظى هذه المعاناة بـأي مـساحة فـي أي          لها جبين اإلنسانية، وليس التاريخ اليهودي وحسب، دون أن          
  !).وسيلة من وسائل اإلعالم الغربي، وال حتى العربي

ليس الهدف من هذه المقاربة، هو التشكيك فقط في نيات وأعمال من كشف عن هذه الوثائق، فقد يكـون                   
لمآل الذي آلت   هدفه ربما كشف أحد أوجه المعاناة اإلنسانية في العراق، أو غوانتانامو، أو غيرها، ولكن ا              

إليه هذه الممارسة والتعاون المريب للجهات الدبلوماسية األميركية معها، وتبرئة إسرائيل من جرائمهـا              
الشنيعة بشكل غريب، وغير مفهوم في خضم عملية النشر والكشف هذه، أمر يـدعو إلـى االسـتغراب                  

لى مواقـف مفترضـة لـبعض       كما أن التركيز على تسليط األضواء ع      . ويطرح أكثر من إشارة استفهام    
الزعماء العرب من إيران، ومقارنة هذه المواقف مع الموقف اإلسرائيلي، والكشف أيضا عـن التعـاون                
السري المفترض قيامه بين دول عربية مهمة والواليات المتحدة وإسرائيل، أمور تدعو إلى التساؤل عن               

الحقيقة عبر نشر الوثائق، أم إظهار واقع       إذن هل الهدف منها هو الكشف عن        . هدف هذه العملية برمتها   
جديد إلى العلن، يصبح محطة ينطلق منها الراغبون في االستمرار بهذا التوجه، ولكن دون إحراج بعـد                 
اليوم، ألن ما كان يتم في السر سوف يتم في العلن بعد اليوم؟ أوليس هذا ما تسعى إليه إسـرائيل منـذ                      

تعاونين مع العدو، حتى وهو ال يزال يحتل األراضـي العربيـة،      سنوات، وما يسعى إليه أيضا بعض الم      
وينكل بالشعب الفلسطيني، ويهدد بأسلحته الذرية الدول العربية كلهـا مـن المغـرب إلـى البحـرين،                  
وصواريخه، وغواصاته، وطائراته قادرة على حمل قنابله الذرية التي تستطيع أن تصل إلى كل العواصم               

  .والمدن العربية
، لم تقدم للعرب، أو الفلـسطينيين، أي        »ويكيليكس«نت األمور تقاس بنتائجها، فإن نتائج تسريبات        إذا كا 

إضاءة على الجرائم اإلسرائيلية التي ترتكب ضدهم، ولم تحرك هذا الصراع إنشا واحدا باتجـاه إحـالل             
 وهو شعب أصلي    العدالة لشعب فلسطين المقهور والمحروم من الحرية، والديمقراطية، وحقوق اإلنسان،         

يضطهد علنا منذ أكثر من ستة عقود على أرضه، ويعاني ما عانت منه الشعوب األصلية مـن تطهيـر                   
  .عرقي في القارات األخرى

بعد كل حجم اإلعالم الذي يغفل إغفاال مطلقا معاناة شعب فلسطين، التي تمر على ضمائر اإلنسانية دون                 
» ويكيليكس«حقيق العدالة، تأتي اآلن مئات اآلالف من وثائق         أن تقلقها أو تسبب حركتها المنتظرة نحو ت       

ال، بل ولتثبت أن رؤية هذا الكيان للمنطقة ومستقبلها         . لتغفل إغفاال مطلقا جرائم إسرائيل ضد هذا الشعب       
هي رؤية يشاطره إياها كثير من زعماء العرب الذين لم يكونوا يتجرأون، حتى اآلن، على اإلعالن عن                 
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فهل أتت هذه العملية الممسرحة لتنقل الصراع خطوة أخرى ضـد الحـق             . ئيل ضد أمتهم  دعمهم إلسرا 
  العربي، ولصالح إسرائيل التي ال تزال تحتل أرض العرب وتبتلع حقوقهم؟

  ٦/١٢/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن
  
  أوهن من بيت العنكبوت .٦٠

  يوسف رزقة. د
. لة االحتالل الصهيوني في فلسطين المحتلة       ، هكذا شخَّص حسن نصر اهللا دو      ) أوهن من بيت العنكبوت   (

وقالت النار في الكرمل إن مـا  ). في المنطقة" إسرائيل"إنه ال مستقبل لـ(أما محمد حسنين هيكل فقد قال    
. نار الكرمل هي أبلغ ما قيل وما يمكن أن يقال فـي دولـة االحـتالل                 . تظنونه جبالً تمخّض عن فأر      

رابع دولة في العالم من حيث القوة تكشف سترها وبأن ضعفها وهزالها            التي تصنف على أنها     ) إسرائيل(
، فماذا يمكن أن يكون من أمرها في مواجهة حروب إقليمية هي التي تسعى              ) زعزعة نار الكرمل  (أمام  

  . إلشعالها
وهو شخصية سياسية مسكونة بعجرفة وتعـالي حتـى علـى           . نتنياهو رجل يميني متطرف في مواقفه       

لقد بدأ هذا الرجل عاجزاً هزيالً أمام نار الكرمل فظهرت صـورته فـي   . الحكومة والحزب زمالئه في  
  . الشاشة وكأنه خارج من معركة حربية مهزوماً مخذوالً

لقد قالت نار الكرمل كالماً كثيراً ، ومما قالته إن دولة القلعة يمكن أن تحرق نفـسها بنفـسها بـسالحها                     
والسالح ، ألن القوة العسكرية وحدها ال تقيم الدول ، وإنما تقـوم الـدول               ومالها الذي تنفقه على القلعة      

  . بالعدل
في كل  . القوية عسكرياً تتجرع كأس المذلة والمهانة على مرأى ومسمع من العالم          ) إسرائيل(بضعة أيام و  

ية، والجبهـة الداخليـة اإلسـرائيل     . نفس بشرية سؤال حول الطائرات اإلسرائيلية ، والمـال اليهـودي            
اإلعالم اإلسرائيلي هو أكثر المتـسائلين      . واالستعدادات اللوجستية والبشرية والنفسية لحاالت الطوارئ       

وهم يرون الفشل يترجل على سفوح الكرمل       ) الحكومة وقدرة مؤسساتها وعن الجبهة الداخلية     (عن حقيقة   
  . ، ويمشي في المدن الرئيسة والشوارع المزدحمة

ولكنها نقطة واحدة من نقاط عديدة كلها تقـول         .  ضعف قاتلة في الجبهة الداخلية     نار الكرمل كشفت نقطة   
قلعة من الكرتون يمكن أن تنهار وتسقط أمام أول امتحان حقيقي مـع الغيـر حـين يمتلـك                   ) إسرائيل(

ـ  . اآلخرون إرادة امتحانها ومواجهتها    في المنطقة هذا كالم هيكل ، ولكنـه فـي          ) إسرائيل(ال مستقبل ل
  . دولة ظلم ، ودولة الظلم ساعة) إسرائيل(يقة هو كالم الدين قبل هيكل ، ألن الحق

أوهن من بيت العنكبوت ، ألن الحصون والقالع تهدم من داخلها كما تهدم أنثى العنكبوت بيتهـا بقتـل                   
 القلعة العسكرية ستخنق نفسها بحبل سالحها الذي أثبت أنه فاشل في حماية الكرمـل             ) إسرائيل. (زوجها  

على تقدمها تقف عاجزة    ) سالح الطيران ، والمدفعية ، والدبابات ، والمشاة ، واالستخبارات         (من النيران   
  ! تنظر في نار الكرمل ، وتتحسر حين تدرك أن األموال الطائلة أنفقت في المكان الخطأ في السالح ؟

رات فلسطينيات مـضربات    تخيل أن حفنة من السجانين جاءت لتنكل بأسرى فلسطينيين أو باألحرى بأسي           
ونحن نعلم أن األسـير ال      . عن الطعام ، فأرسل اهللا ناراً حارقة عليهم ربما إجابة لدعاء أسيرة مظلومة              

  . يملك غير الدعاء ، والتوكل على اهللا بعد أن خذله األحرار خارج السجن
س ومـصر واألردن ألنهـم      دولة القلعة تشكر عبا   ) إسرائيل(القوية ، في نظر الماديين فقط ،        ) إسرائيل(

أغاثوها بآليات إطفاء الحرائق ويشاركون روسيا وأمريكا ودول أوروبية في خطوة ساذجة لن تعيد العقل               
  نار الكرمل موعظة   . إلى حكومة نتنياهو، ولن تجعل الحقوق الفلسطينية والعربية أقرب إلى يد المظلومين           
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ـ     . بالغة لنا ولهم   ، وأن بيتها أوهن من بيت العنكبـوت لـو كنـتم            )إسرائيل(ولكنها تقول لنا ال مستقبل ل
  .تعلمون

  ٥/١٢/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين
  
  لماذا توجه نتنياهو لتعزيز التحالف مع دول البلقان؟ .٦١

  صالح النعامي
طلب كل من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته أفيغدور ليبرمان، من مراكـز               

عة لألجهزة االستخبارية ووزارة الخارجية، اعداد دراسات شاملة حول كيفية مواجهة تركيا            األبحاث التاب 
ودول البلقـان، وتحديـداً اليونـان       " إسرائيل"عبر استثمار الطاقة الكامنة في تعاظم حجم العالقات بين          

 تـال أحـداث     وتركيا الـذي  " إسرائيل"وبلغاريا في أعقاب التدهور الشديد الذي طرأ على العالقات بين           
أسطول الحرية التي قتل فيها سالح البحرية اإلسرائيلي تسعة من المتضامنين األتراك الذين كـانوا فـي                 

  .طريقهم لفك الحصار عن قطاع غزة
العمل بسرعة فائقـة    " إسرائيل"وكما يقول وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان فإنه يتوجب على           

زايا بتراجع التحالف االستراتيجي مع تركيا، وعلى رأس ذلك تعزيـز           لمحاولة تعويض ما خسرته من م     
ويشير ليبرمان إلى أن الخسائر اإلسرائيلية الناجمة عن تراجع التحـالف مـع             . العالقات مع دول البلقان   

التسهيالت العسكرية، وعلى رأسها الـسماح لطـائرات        " إسرائيل"تركيا تتمثل في توقف تركيا عن منح        
سرائيلي بالتدرب على الطيران في أجواء تركيا الواسعة، باإلضافة للتعاون االسـتخباري            سالح الجو اإل  

الوثيق الذي كان يربط األجهزة األمنية في كل من أنقرة وتل أبيب، عالوة على توقف تركيا عـن فـتح                    
ليارات مـن   مجالها الجوي أمام الطيران المدني اإلسرائيلي، إلى جانب خسارة الخزانة اإلسرائيلية عدة م            

الدوالرات سنوياً جراء تراجع تركيا عن إبرام صفقات شراء السالح اإلسرائيلي، وتوجه أنقرة لمـصادر               
  .تسليح أوربية وروسية

ـ             " إسرائيل"خسارة   " إسـرائيل "هذه المزايا يأتي في وقت حرج جداً بالنسبة لصناع القرار في تل أبيب، ف
المنشآت النووية اإليرانية، معنية اآلن وأكثر من أي وقـت          التي تضع في حسابها إمكانية قيامها بقصف        

مضى باستغالل المجاالت الجوية لدول أخرى ليتدرب الطيارون اإلسرائيليون على هذه المهمـة، وفـي               
وبعد إغالق نافذة الفرص التركية،     . ظروف طبوغرافية تشبه إلى حد كبير الظروف الطبوغرافية إليران        

" إسـرائيل "ها في عدد من دول البلقان التي بادر بعضها لعرض خدماته على             وجدت ضالت " إسرائيل"فإن  
" هارتس"ويكشف الصحافي اإلسرائيلي باراك رفيد في صحيفة        . مقابل الحصول على تعويض اقتصادي    

وطلب االجتماع مع كل    " إسرائيل"النقاب عن أن رئيس الوزراء البلغاري بورويسوف نفسه هو الذي زار            
جان، وعرض عليهما تقديم خدمات، وتحديداً فتح المجال الجوي أمام الطيران اإلسـرائيلي             من نتنياهو ود  

  ".إسرائيل"للتدريب، باإلضافة للتعاون األمني واالستخباري مع 
على تطوير قدراتها في مجال التقنيـات       " إسرائيل"ويشير رفيد إلى أن بلغاريا تأمل في المقابل أن توافق           

ى إقناع السياح اإلسرائيليين بالتوجه لبلغاريا بدالً من تركيا، مع العلـم أن األخيـرة   المتقدمة، باإلضافة إل 
توجهات مماثلة من   " إسرائيل"وقد لمست   . كانت البلد األكثر تفضيالً في العالم بالنسبة للسياح اإلسرائيليين        

ن نتنياهو ورئـيس    إلى إن اجتماعاً سرياً عقد في موسكو بي       " هارتس"قبل اليونان، حيث أشارت صحيفة      
الوزراء اليوناني يورغوس بباندريو على هامش زيارة األخير لروسيا، حيث تم االتفاق على فتح المجال               

يجعل مـن   " إسرائيل"الجوي اليوناني أمام الطيران الحربي اإلسرائيلي للتدريب، حيث إن صغر مساحة            
 قتيلة معقدة، تضطر الطائرات فيها إلى       الصعب جداً على الطيران اإلسرائيلي أن يتدرب على تنفيذ مهام         

تجاه التعاون  " إيجابية"وهناك مؤشرات على أن دول البلقان األخرى أبدت مؤشرات          . قطع مسافات كبيرة  
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، صـربيا،   "إسـرائيل "رومانيا التي فتحت مجالها الجوي بالفعل أمـام         : ، وتضم هذه الدول   "إسرائيل"مع  
  .مونتنيغرو، مكدونيا، كرواتيا

ف على أن العوامل االقتصادية ليست العوامل الوحيدة التي أقنعت دول البلقـان بالتعـاون مـع                 وال خال 
. واستعدادها لتعويضها عن النقص الناجم عن تراجع مظاهر التعاون االستراتيجي مع تركيـا            " إسرائيل"

دول تكن مشاعر ويشير رافيد بشكل خاص إلى العوامل التاريخية والثقافية والدينية، حيث إن معظم هذه ال            
العداء لتركيا، ألنها وقعت تحت الحكم التركي المباشر أكثر من خمسة قـرون، أثنـاء عهـد الخالفـة                   
العثمانية، باإلضافة إلى تنامي اإلسالمفوبيا في أوروبا التي جعلت الكثير من النخب في أوروبـا تـشعر                 

  .في مواجهتها العالم اإلسالمي، وضمنه تركيا" إسرائيل"بتضامن مع 
وال يخفي السفير اإلسرائيلي في صوفيا نحجال جانلر تأثير اإلرث التاريخ والثقافي في دفع دول البلقـان                 

وتؤكـد محافـل فـي      . الستغالل نافذة الفرص هذه بكل قوة     " إسرائيل"، ومسارعة   "إسرائيل"للتعاون مع   
منيـة والعـسكرية اليونانيـة      وزارة الخارجية اإلسرائيلية أنه في كل ما يتعلق باليونان فإن المؤسسة األ           

بعد توتر العالقـات بينهـا وبـين        " إسرائيل"مارست ضغوطاً كبيرة على المستوى السياسي للتعاون مع         
  .تركيا، بسبب الصراع المتواصل بين الدولتين الجارتين حول مستقبل جزيرة قبرص

كومة ببناندريو بالبحث عن    في نفس الوقت فإن األزمة االقتصادية التي عصفت باليونان مؤخراً أقنعت ح           
فإن تطور العالقات بـين     " هارتس"وكما كشفت صحيفة    ". إسرائيل"بديل آخر في التعاون االقتصادي مع       

واليونان وجد تعبيره بشكل واضح وجلي في الكيمياء الشخصية بين كل من نتيناهو وبباندريو،              " إسرائيل"
وهو ما جعل األخير يكلف وزير بالتفرغ لتطـوير         حيث أنهما يجريان اتصاالت تليفونية بشكل أسبوعي،        

  .، في حين كلف نتنياهو نائب وزير الخارجية داني أيالون بنفس المهمة"إسرائيل"العالقات مع 
اليونان تعبيره في أنماط تصويت اليونان في مجلـس األمـن،           " إسرائيل"وقد وجد االنقالب في عالقات      

  ".إسرائيل"ل تلقائي ضد أي قرار ينتقد حيث إن المندوب اليوناني أصبح يصوت بشك
الستثمار كل هذه الطاقة والموارد في تطوير العالقات مع دول البلقان لـيس فقـط               " إسرائيل"الذي يدفع   

تراجع مستوى العالقات االستراتيجية مع تركيا، بل خشية تل أبيب أن يتحول هذا البلد بـشكل واضـح                  
ـ     يرون أن هناك ما يبرر هذه المخـاوف، حيـث    " إسرائيل"وفي  ". إسرائيل"وصريح إلى طرف معادي ل

تعتبر دراسة أعدها مجلس األمن القومي اإلسرائيلي حول مستقبل العالقات مع تركيا أن تعديل العقيـدة                
األمنية للدولة التركية تطور بالغ الخطورة، حيث أشارت العقيدة األمنية الجديدة لتركيا بشكل واضح إلى               

دول التي تثير المشاكل بالنسبة ألنقرة، في حين تم إخراج سوريا من دائرة الدول التي           كإحدى ال " إسرائيل"
تشكل تهديداً لألتراك، في حين ال تعتبر هذه العقيدة البرنامج النووي اإليراني تهديداً على تركيا، وهـذا                 

مـة طيـب رجـب      بزعا" العدالة والتنمية "يعتبر مؤشراً على الوجهة الجديدة لتركيا في عهد حكم حزب           
  .أردوغان

لمؤلفه أحمد داود أوغلو وزير     " العمق االستراتيجي "ويولي اإلسرائيليون اهتماما كبيرا لما جاء في كتاب         
الخارجية التركي الذي يعتبر أن مصلحة الدولة التركية تتمثل في إنهاء جمع مشاكلها مع دول الجـوار،                 

ويتوقع أنها ستزول عن الخارطـة      " إسرائيل"ي عن   في حين يتحدث رئيس الدبلوماسية التركية بشكل سلب       
أن الرياح الجديدة التي تهب علـى تركيـا         " إسرائيل"ويرون في   . بعد أن تتحول إلى دولة ثنائية القومية      

أقوى من أن تسمح بوقف التدهور الحاصل في العالقات بين الجانبين، سيما مظاهر الضعف الكبير التي                
كي، سيما خالل العامين الماضيين، والتي وصلت ذروتها فـي حمـالت            باتت تعتري مكانة الجيش التر    

االعتقال الواسعة التي طالت عددا كبيرا من كبار قادة الجيش الذين اتهموا بتدير محاولة لالنقالب علـى                 
  .حكم حزب العدالة والتنمية

 في تل أبيب هو     ومن التطورات التي حدثت في تركيا وتسبب في حالة قلق هائلة في دوائر صنع القرار              
أنه مقـرب مـن     " إسرائيل"تعيين راكان فيدان كرئيس جديد لجهاز المخابرات التركي، وهو الذي تدعي            
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وقد عبر عن هذا القلق بشكل نادر وزير الدفاع اإلسرائيلي الذي قال خالل جلسة لكتلة حزب                . اإليرانيين
تركية على معلومات استخبارية بالغة السرية      أطلعت المخابرات ال  " إسرائيل"العمل النيابية في الكنيست أن      

والحساسية، وأن هناك خوفا من أن تقوم المخابرات في عهد فيدان بتسريب األسرار اإلسـرائيلية لـدول       
  .معادية وتحديداً إيران، ما يسبب حرجا كبيرا لصناع القرار في تل أبيب

، وهـي   "عدو العدو صديق  "قان على قاعدة    في عالقاتها الجديدة والمتطورة مع دول البل      " إسرائيل"تعتمد  
بالتالي تحاول استغالل حالة العداء التاريخية والثقافية المستشرية بين تركيا ودول البلقان من أجل تعزيز               
العالقات مع هذه الدولة في كل المجاالت لتحقيق مصالحها االستراتيجية، ولتعزيز مكانتها في أي صراع               

  .مستقبلي قد يندلع مع تركيا
 ٦/١٢/٢٠١٠، السبيل، عمان

  
  :كاريكاتير .٦٢

  
  

    
  ٦/١٢/٢٠١٠الخليج، الشارقة،   


