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***  

  
  ان بشكل كامللن نستأنف المفاوضات إذا لم يتوقف االستيط: عباس .1

لن نستأنف المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي "قال الرئيس محمود عباس، اليوم االثنين، إننا :  وفا-أنقرة
  ".إذا لم يتوقف االستيطان بشكل كامل وبالذات في مدينة القدس

حتى اآلن لم يصلنا أي : "وأضاف سيادته خالل مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي عبد اهللا غول
  ".أكيد على استئناف المفاوضات ووقف االستيطان بالكامل وبالذات في القدست

وشدد أنه في حال لم تنجح مساعي إعادة المفاوضات المباشرة فإن لدينا خيارات مختلفة خمس أو ست 
  .خيارات شـرحناها بالتفصيل هنا كما شرحناها للجانب األميركي واإلسرائيلي وفي قمة الدول العربية

لى أن من بين هذه الخيارات التوجه إلى دول العالم من أجل أن تعترف بالدولة الفلسطينية على ولفت إ
، مشيرا إلى أن جمهوريتا األرجنتين والبرازيل أعلنتا أمس وأول أمس مشكورتين 67حدود عام 

  .اعترافهما بالدولة الفلسطينية المستقلة
خيارات وسنسير بها بالتتابع إلى أن نصل إلى هذا احد الخيارات لكن لدينا أكثر من ست : "وأضاف

  ".النهاية، ونتمنى أن ال نضطر التخاذ خيارات صعبة ولكن إذا أجبرنا سنأخذ هذه الخيارات
 أن هذه الخيارات ليست للمناورة وليست للتهديد وإنما هي خيارات جادة سنسعى لتنفيذها عباسوأكد 

  .واحدا بعد اآلخر حتى نصل إلى آخر الخيارات
وحول المصالحة الوطنية، أوضح أنه ال يمكن أن يكون هناك حل بدون عودة الوحدة الوطنية إلى الشعب 

  .الفلسطيني
اليوم ودعنا قافلة مركبات متوجهة من أنقرة إلى : " عباس وحول المساعدات التركية المقدمة لشعبنا، قال

هللا لطلبة المدارس في كل من غزة رام اهللا، وهي تحمل مساعدات للشعب الفلسطيني وستصل إن شاء ا
  ".والضفة الغربية

هذا الحدث يدل على تصميم الشعب التركي الشقيق وإصراره رغم كل العوائق وكل العقبات : "وأضاف
  ".ورغم القتل الذي حصل ألشقائنا األتراك إال أنهم مستمرون ومصممون على دعم الشعب الفلسطيني

ساسية التي تناولها مع الرئيس التركي عبد اهللا غول، ورئيس  إلى أن أحد المواضيع األعباسولفت 
الوزراء رجب طيب اورغان، العالقات الثنائية والمساعدات األخرى التي تقدم لشعبنا وذكر منها المدينة 

  .الصناعية في جنين والتي سترى النور قريبا
يا لدى العديد من دول العالم من قال الرئيس محمود عباس، اليوم االثنين، إن القيادة طلبت مساعدة ترك

  .1967أجل االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 
طلبنا من تركيا مساعدتنا لدى بعض الدول األوربية، أوروبا "، في مقابلة مع قناة التركية، عباسوأضاف 

تي لم تعترف حتى اآلن الغربية، ولدى بعض دول أميركا الالتينية، ولدى كندا وغيرها، هذه الدول ال
بالدولة الفلسطينية، واتفقنا أن نزود السيد وزير الخارجية بقائمة بأسماء جميع دول العالم التي اعترفت بنا 
والتي لم تعترف حتى تعمل تركيا على حث هذه الدول من أجل االعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود 

1967."  
ائيلي بنيامين نتنياهو القبول بالدولة الفلسطينية على حدود  أن رفض رئيس الوزراء اإلسرعباسوأضاف 

إذا كان نتنياهو ال يريد هذا الحل، بمعنى ال يريد حدود :"  يعني رفضه للسالم بشكل مطلق، وقال1967
 والقدس عاصمة لها، نحن ال نفرط بالقدس إطالقا وال نقبل بدون القدس الشرقية 1967دولة على حدود 
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إذا قبل هذا فهناك حل، وإذا لم يقبل فهو ال يريد سالما، ليس فقط ال يريد حال معنا، عاصمة لفلسطين، 
  ".وإنما هو ال يريد السالم، وعليه أن يتحمل المسؤولية والعالم عليه أن يتحمل المسؤولية

 إلى أن إسرائيل تسعى عباسوفيما يتعلق بالمخاطر التي تتهدد القدس المحتلة والمسجد األقصى، أشار 
بكل الوسائل لتغيير معالم المدينة المقدسة، داعيا األمتين العربية واإلسالمية إلى حماية المدينة المقدسة 

  .مما تتعرض له من مخاطر
المسجد األقصى في خطر شديد، والقدس في خطر شديد، والقدس تغير معالمها يوميا، : "عباسوقال 

ق ناقوس الخطر، يا مسلمون يا عرب هذه أولى واألقصى يحفر تحته كل يوم، ونحن في كل مناسبة ند
القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، أنقذوها، نحن نبذل كل ما لدينا من طاقات، ولكن 

  ".يحتاج إلى طاقات كل األمة العربية واإلسالمية
  6/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   1967جنتين بدولة فلسطين على حدود  يرحب باعتراف األرعباس .2

عبر الرئيس محمود عباس اليوم االثنين، عن اعتزازه وفخره وترحيبه بالموقف الذي اتخذته             : وفا–أنقرة  
رئيسة األرجنتين كريستينا فرنانديز دو كيرشنر باعتراف األرجنتين الرسمي بدولة فلسطين على حـدود              

  .1967عام 
ائية التي تربط فلسطين وشعبها باألرجنتين، وثمن موقف األرجنتين الداعم وأشاد الرئيس بالعالقات الثن

  1967لحقوقه الوطنية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية عن عميق شكرها لهذه الخطوة األرجنتينية والتي جاءت تتويجاً لجهد 

واصل قادته وزارة الخارجية على مدار السنوات األخيرة، في مسعى منها لنيل مثل هذا فلسطيني مت
  .االعتراف

  6/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  األرجنتين ودول أخرى ستعترف بالدولة الفلسطينية أسوة بالبرازيل: عبد ربه .3
ظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه إن اعتراف البرازيل  قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمن:وفا–أنقرة 

  . شجع دول أخرى على االعتراف بالدولة الفلسطينية1967بالدولة الفلسطينية المستقلة في حدود عام 
وبين عبد ربه في حديث لصوت فلسطين صباح اليوم االثنين، أن رئيسة األرجنتين كريستينا فرنانديز دو 

صال هاتفي مع الرئيس محمود عباس أمس األحد، على اعتزام بالدها االعتراف كيرشنر أكدت في ات
  .67بالدولة الفلسطينية المستقلة بحد 

ياسيا فقط بل هو وأضاف أن الرئيسة كيرشنر أكدت للرئيس أن االعتراف بالدولة الفلسطينية ليس عمال س
االرغواي وبيرو بالدولة الفلسطينية واعتبر عبد ربه أن اعتراف البرازيل واألرجنتين و .عمل أخالقي

  . سيشجع دول كثيرة لم تعترف بعد بها والسير على خطاها67بحدود 
 6/9/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  2022هنية يدعو أمير قطر لزيارة غزة ويهنئه باستضافة كأس العالم عام  .4

ة، أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إلى دعا رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هني: غزة
  .زيارة قطاع غزة المحاصر للعام الخامس على التوالي من قبل الكيان الصهيوني

جاء ذلك خالل مكالمة هاتفية بين رئيس الحكومة الفلسطينية وأمير قطر قدم له تهنئة باسم الشعب 
  .2022نظيم كأس العالم عام الفلسطيني والحكومة الفلسطينية بمناسبة فوزها بت
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وعبر هنية عن سعادته للتقارب بين مصر وقطر، وأعرب عن أمله بانتهاء أي إشكاالت بين الدول 
  .العربية، مشيرا إلى أن من نصر غزة نصره اهللا

  6/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  1967فياض يرحب بإعالن األرجنتين االعتراف بدولة فلسطين على حدود عام  .5
رحب رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض، الليلة، باعتراف األرجنتين بدولة فلسطين :وفا –بروكسل 

، واعتبر أن هذا االعتراف، وبعد يومين من إعالن البرازيل، يأتي في سياق 1967على حدود عام 
ملية السياسية تطور اإلجماع الدولي على ضرورة التدخل اإليجابي والفاعل لضمان إعادة المصداقية للع

، والذي سبق وأن عبر 1967وقدرتها على إنهاء االحتالل عن كامل األرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 
  . عنه االتحاد األوروبي في ديسمبر نهاية العام الماضي، وكذلك اإلعالن الياباني في نهاية الشهر الماضي

 الدولية األخرى تأتي في وقت تحاول فيه وأشار رئيس الوزراء إلى أن أهمية هذا اإلعالن والمواقف
إسرائيل فرض سياسة األمر الواقع االستيطاني، ومحاوالت تهويد القدس، والتنكر لقواعد القانون الدولي 

  .وقرارات الشرعية الدولية وأسس ومرجعية العملية السياسية
 6/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  لى تحقيق الجاهزية إلقامة دولتنا وعلى المجتمع الدولي التدخل إلنهاء االحتالل مصممون ع: فياض .6

شدد رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض، اليوم االثنين، على ضرورة تحمل المجتمع : وفا - بروكسل
حتالل، الدولي لمسؤولياته المباشرة إلعادة المصداقية للعملية السياسية، والتدخل المباشر لضمان إنهاء اال

  . 1967وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 
وتطرق فياض إلى العقبات والصعوبات التي تواجهها العملية السياسية، والتي تعرِّض الجهود الدولية 

قرارات الشراعية للفشل، بسبب إصرار الحكومة اإلسرائيلية على مواصلة انتهاكاتها للقانون الدولي و
  . الدولية، وخاصة إصراراها على استمرار األنشطة االستيطانية

فياض، أمام ملتقى التنمية األوروبي السنوي في العاصمة البلجيكية .جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها د
كل بروكسل، حيث أكد أهمية ما ورد في اإلعالن األوروبي الصادر في ديسمبر العام الماضي، والذي يش

أساساً للتحرك الدولي من أجل ضمان قدرة العملية السياسية على تحقيق األهداف المرجوة منها، وفي 
  .، وعاصمتها القدس الشرقية1967مقدمتها إنهاء االحتالل وإقامة دولة فلسطين على حدود عام 

 6/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  تولي اهتماماً خاصاً بالمعاق الفلسطينيي غزة فالحكومة : محمد المدهون .7
 أكد الدكتور محمد المدهون، رئيس ديوان الموظفين العام، أن الحكومة برئاسة إسماعيل هنية، :غزة

تولي اهتماماً خاصاً بالمعاق الفلسطيني، مبدياً حرص حكومته الدائم على دمج المعاق في مختلف شرائح 
  .حصوله على كافة حقوقه وواجباته المختلفةالموظفين الحكوميين بما يضمن 

جاءت تزامناً مع يوم المعاق العالمي، أن ) 12-6(وقال الدكتور المدهون في تصريحات له، االثنين 
  .من الوظائف العامة لصالح المعاقين)  في المائة5(المجلس التشريعي خصص في وقت سابق نسبة 

وظفين العام يحرص جاهداً على دمج المعاق الفلسطيني في إن ديوان الم: "وتابع المدهون حديثه بالقول
، مشيراً إلى "الوظيفة العامة، ومنحه حقوقاً كاملة تضمن مساواته بمختلف الموظفين الحكوميين اآلخرين

أن الموظفين من المعاقين يتمتعون بفرصة كاملة لالنخراط في الدورات التدريبية التي يعقدها الديوان، 
  .كامل الحقوق والواجبات وسعياً وراء تطوير قدراتهم الوظيفية والرقي بهابهدف تعريفهم ب
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واختتم المدهون حديثه بالقول أن ديوان الموظفين العام يواجه معيقات عدة نتيجة عدم تواجد جسم موحد 
قه وهو ما يؤثر سلباً على مقدرة المعاق في التعرف على حقوقه وواجباته المختلفة وفرص التحا, للمعاقين

  .بالوظيفية الحكومية
  6/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   في رام اهللا تضامناً مع معتقلين مضربين عن الطعام"حماس"اعتصام نواب من  .8

امام مقر كتلة الحركة في رام اهللا امس تضامناً مع ستة " حماس"اعتصم عدد من نواب حركة : رام اهللا
  .ن عن الطعام في سجن للسلطة في مدينة اريحا في الضفة الغربيةمعتقلين من الحركة قالوا انهم مضربو

غير ان مسؤوالً امنياً كبيراً في السلطة قال ان المعتقلين الستة أنهوا إضرابهم عن الطعام، مضيفاً ان 
المعتقلين كانوا يطالبون بإطالقهم، لكن السلطة غير قادرة على ذلك، مشيراً الى ان اسرائيل ستقدم على 

الهم في حال اإلفراج عنهم ألنها تطاردهم منذ زمن، ولديها على ما يبدو، اعترافات بحقهم من اعتق
  .زمالء لهم

  7/12/2010الحياة، لندن، 
  

  واحالته للتصفية والغاء ترخيصه" فلسطين الدولي"السلطة تقرر اغالق بنك  .9
ليب واحالتـه للتـصفية اكـد       قررت السلطة الفلسطينية اغالق بنك افلسطين الدو      : وليد عوض  -رام اهللا   

عصام عبد السالم ابو عيسى مؤسس البنك ورئيس مجلس ادارته المنتخب لـبالقدس العربيب االثنين بانه               
  .سيلجأ للقضاء الدولي الستعادة البنك

وكانت سلطة النقد الفلسطينية التي تقوم بمقام البنك المركزي في االراضي الفلسطينية اعلنت االحد في 
 1999ي بأنها قررت اغالق بنك فلسطين الدولي الذي وضعت يدها عليه في أواخر عام اعالن رسم

  .وقامت بادارته منذ ذلك الحين
 وقانون 1997 لسنة 2استنادا الى قانون سلطة النقد رقم "وجاء في اعالن سلطة النقد الفلسطينية 

 بتاريخ 96/2  و96/1 وقراري مجلس ادارة سلطة النقد رقم 2010 لسنة 9المصارف رقم 
 الغاء ترخيص بنك 2010/11/28 فقد قرر مجلس ادارة سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 2010/11/28

  ".فلسطين الدولي وشطبه من سجل المصارف العاملة في فلسطين وتصفيته
 فقد تم تعيين 2010/11/28استنادا الى قرار محافظ سلطة النقد بتاريخ "واضاف اعالن سلطة النقد 

ة الشركة الفلسطينية للتدقيق والمحاسبة ممثلة بالسيد يوسف محمد حمودة مصفيا لشركة بنك فلسطين الساد
الدولي للقيام بكافة االجراءات المتعلقة بالتصفية واتخاذ كافة القرارات الالزمة لتنفيذها بشكل كامل وفق 

  ".االجراءات والمهام المنصوص عليها في قرار التعيين
بمراجعة  د الفلسطينية مودعي ومراجعي ومتعاملي بنك فلسطين الدولي تحت التصفيةوطالبت سلطة النق

بنك القدس بفروعه فيما يخص تعامالتهم وودائعهم وحساباتهم، مشددة على ان نقل ودائع بنك فلسطين 
  .الدولي لبنك القدس تمت في اطار عملية التصفية

س االدارة المنتخب قبل وضع سلطة النقد ومن جهته اكد عصام ابو عيسى مؤسس البنك ورئيس مجل
 اثناء تواجده في حينه في زيارة لقطر بأن قرار السلطة غير 1999الفلسطينية يدها على البنك عام 

  .قانوني
على ان قرار سلطة النقد  وشدد ابو عيسى الذي يقيم حاليا في قطر في اتصال هاتفي مع االقدس العربي

، مشيرا الى ان هناك قضية "كل االجراءات التي تمت هي خارج القانونوقال ا. الفلسطينية غير قانوني
مرفوعة امام المحاكم الفلسطينية وان قرار تصفية البنك اتخذ قبل ان يقول القضاء الفلسطيني كلمته على 

  .حد قوله
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شددا بأن القانون الفلسطيني يمنع التأميم والمصادرة ووضع اليد، م واوضح ابو عيسى لـبالقدس العربي
  .على انه بتكليف من المساهمين سيتوجه للقضاء الدولي الستعادة البنك

  7/12/2010القدس العربي، لندن، 
  

  "إسرائيل"الحكومة في غزة تصدر حكماً بإعدام أربعة أشخاص بينهم متهم بالتخابر لصالح  .10
أمـس  ” حماس“حركة  أصدرت محكمة عسكرية تابعة للحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها          : )وكاالت(

  .” إسرائيل“حكماً بإعدام أربعة أشخاص، بينهم متهم بالتخابر لصالح 
المحكمة العسكرية تصدر حكماً باالعدام ضد متخابر مع “وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي أمس 

رت كما ذك. ، دون مزيد من التفاصيل ”االحتالل وبالحبس مدة سبع وثالث سنوات ضد متخابرين آخرين
الوزارة على موقعها االلكتروني أن المحكمة العسكرية أصدرت أحكاماً بإعدام ثالثة أشخاص أدينوا 

  .            بالقتل قبل ثالثة أعوام ونصف 
  7/12/2010الخليج، الشارقة، 

  
  التاريخ سجل العديد من النقاط السوداء في عهد عباس: مستشار عرفات السابق .11

 طير، المستشار السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، رئيس السلطة دعا محمد أبو: رام اهللا
  .تستهدف سلطته عوضاً عن التلويح بحلّها" إصالح جذرية"محمود عّباس إلى الشروع بعملية 

هل سيهدم الرئيس عباس ما "، )5/12(نسخة عنه يوم األحد " قدس برس"وقال أبو طير، في بيان تلقّت 
الفلسطيني قبل أن يترك منصبه بحجة عقبة االستيطان بدال من تكملة المسيرة الوطنية في تبقى من البيت 

، مناشداً التركيز على وحدة القرار "ظل وحدة القرار الفلسطيني والعودة لمبادئ منظمة التحرير
  .ينيفي البيت  الفلسط" الكوارث"الفلسطيني والعدول عن أية قرارات تؤدي إلى المزيد مّما وصفه بـ 

ورأى مستشار عرفات السابق، أن عّباس ال يملك البديل عن السلطة لتكملة المسيرة الوطنية، الفتاً النظر 
التاريخ قد سّجل العديد من النقاط السوداء في عهد الرئيس عباس وإدارته، من أبرزها االنقسام "إلى أن 

  .، كما قال"الفلسطيني
في حال "ينية إلى الوقوف خلف عباس لتحقيق الهدف المنشود فيما دعا أبو طير كافّة الفصائل الفلسط

  ".تجاوبه وإشراك هذه الفصائل في القرار وقذف إستراتيجية االنفراد بالقرار
  6/12/2010، قدس برس

    
  نهدف إلى إقامة العدل والحفاظ على وحدة المجتمع من المجرمين: الزهار .12

ي لحركة حماس، أن حركته التي تحكم قطاع غزة  محمود الزهار، عضو المكتب السياس.دأكد : غزة
جاء ذلك خالل زيارة الزهار،  .تسعى إلقامة العدل، والحفاظ على المجتمع الفلسطيني من المجرمين

ولكافة فئات المعتقلين األمنيين " سجن غزة المركزي"ألقسام و مراكز اإلصالح والتأهيل بغزة 
هدفنا  أال نظلم أي إنسان، وأن نبرئ : "وقال الزهار .لهموالجنائيين، وذك من أجل اإلطالع على أحوا
وأن نقيم العدل بيننا في هذه الشريحة الضعيفة، و أن (..) ذمتنا من أن نكون قد ارتكبنا حالة ظلم واحدة 

  ".نحافظ على وحدة المجتمع من المجرمين
الوقت ذاته أنه سيتم تقديم ورقة وخالل جولته بين األقسام؛ استمع الزهار ألقوال بعض النزالء مبيناً في 

لكل نزيل ونزيلة، وذلك لبحث قضاياهم وتقديم التوصيات بها لتسريعها في المحاكم، وذلك في محاولة 
  إنه سيتم الترتيب مع وزير الداخلية واألجهزة األمنية لكيفية : "وقال الزهار .لتخفيض مدة المحكوميات
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سيتم العمل على : "وأضاف". في السجن إال لمن يستحق أن يبقىالتعامل مع هذه القضايا، بحيث ال يبقى 
  ".إطالق سراح  الذين  يثبت حسن سلوكم في السجون، وممن أرادوا أن يعيدوا ترتيب أوراقهم
  6/12/2010قدس برس، 

  
  ملف المصالحةرئيس المخابرات المصرية دحالن يبحث مع  .13

ئيس جهاز المخابرات المصرية الوزير عمر رمن القاهرة أن  7/12/2010الخليج، الشارقة، نشرت 
سليمان ومفوض اإلعالم في اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني محمد 

  .في لقائهما أمس مجمل األوضاع على الساحة الفلسطينية بحثا دحالن 
ء حالة االنقسام، وعلى وتركزت المشاورات بين الطرفين حول ملف المصالحة الفلسطينية، وأهمية إنها

وأكد دحالن خالل لقائه سليمان أهمية الدور المصري . بحق الشعب الفلسطيني ” اإلسرائيلية“االنتهاكات 
الداعم للقضية الفلسطينية، وأثنى على دور مصر في مؤازرة الشعب الفلسطيني وقيادته في ظل استمرار 

  .انوعدم االلتزام بوقف االستيط” اإلسرائيلي“العدوان 
 نقال عن مراسلتها من القاهرة ،جيهان الحسيني، أن محمد 7/12/2010الحياة، لندن، إلى ذلك ذكرت 

ابو (أن هناك من يحاول تصعيد الخالف بينه وبين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس دحالن أكد 
 أجرتهال في مقابلة وقا. »مقاولين نشطاء«بالنميمة والتقارير وتسريب كالم، واصفاً هؤالء بـ ) مازن
هو ) لحركة فتح(كل ما قاله أبو مازن في اجتماع اللجنة المركزية «إن الخالف شخصي و" الحياة"معه 

، مشدداً على أنه في كل األحوال ليس لديه »أن أحد أعضاء اللجنة، ولم يسمني باالسم، على خالف معه
واعتبر خيار حل السلطة اآلن . ن رئيساً، نافياً ان يكون يريد أن يكو»أبو مازن«أي موقف سلبي مع 

انتحارياً وضاّراً بالشعب الفلسطيني، على رغم اعترافه بأن هناك نكبة في أداء السلطة، بسبب سحب 
كما اعتبر ملف المصالحة فاشالً، ألن حركة . »أبو مازن«إسرائيل ما تبقى من اتفاق أوسلو وليس بسبب 

  .ال تريدها» حماس«
  7/12/2010الحياة، لندن، 

  
  حماس ماضية نحو تحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها: حماد الرقب .14

أكد حماد الرقب، الناطق باسم حركة حماس في خان يونس، أن الحركة ماضية في طريقها : خان يونس
  .نحو تحرير المسجد األقصى المبارك وكل فلسطين من بحرها إلى نهرها

حركة حماس بخان يونس، إلعالن بدء فعاليات االنطالقة جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي عقدته 
  .في المحافظة من أمام بلدية خان يونس

حماس التي استطاعت عبر أكثر من عقدين أن تحافظ على القضية والثوابت، حتى "وأضاف الرقب 
رض أصبحت اليوم رقماً صعباً في المعادلة الدولة، وأصبحت كل قوى االستعمار والعربدة على وجه األ

لم تكن حماس حركة شعارات "وأضاف  .تحاول أن تضعف من قوتها وامتدادها ولكنهم خابوا وخسروا
فلسطين كل فلسطين هي وطن "، مشدداً على أن "وأقوال، ولكن كانت حركة أفعال ترجمتها على األرض
 نحو ثقافة حماس التي وجهت الشعب"وقال  ".إسالمي ال يجوز التنازل عن شبر منها أو التفريط فيها

المقاومة والحفاظ على الثوابت، وأنها قدمت في سبيل ذلك كوكبة من الشهداء وعلى رأسهم مؤسس 
حماس الشيخ أحمد ياسين وغيرهم من القادة الشهداء، خير دليل للقاصي والداني على صدق حماس 

  ".وتمسكها بالثوابت وعدم التفريط بحقوق الشعب
لتي تلقتها، وآخرها الحرب األخيرة على غزة، لن تضعف حماس أو اليوم وبعد كل الضربات ا"وأضاف 

تنال منها رأسها في السماء وتناطح الجوزاء وتقول لكل الدنيا كيف وجدتم حماس، هل وجدتم في حماس 
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من هنا نجدد ما جددته الحركة في انطالقتها األولى من أنها ستبقى "وتابع  ".موضع قدم للتنازل والتفريط
  ". الثوابت ، وأنها تنظر لفلسطين كل فلسطين من بحرها إلى نهرهامحافظة على

  6/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  البرغوثي يدعو العرب إلى وقفة رسمية وشعبية مع الفلسطينيين  .15
دعا النائب األسير مروان البرغوثي من زنزانته في سجن هداريم إلى وقفة عربية رسمية  :القدس المحتلة

   .، إلى جانب الشعب الفلسطيني وتقديم كل الدعم، لتعزيز نضاله ومقاومته وشعبية
كما دعا البرغوثي، من خالل رسالة قرأتها زوجته المحامية فدوى البرغوثي في ملتقى األسرى في 
الجزائر إلنقاذ مدينة القدس، ودعم صمود أهلها، الذين يواجهون بصدور عارية أكبر حملة تهويد وتهجير 

وأكد أن الشعب الفلسطيني يستحق من األمة العربية  .” اإلسرائيلي“ سلطات االحتالل من قبل
واإلسالمية، دعماً سياسياً قوياً واضحاً وصريحاً، وكذلك دعماً مالياً واقتصادياً وإعالمياً ومعنوياً، ألنه 

مة العربية يواجه االحتالل، ويقف في الخندق األول دفاعاً عن شرف وكرامة ومقدسات ومصالح األ
ال تريد السالم، وحكوماتها المتعاقبة هي حكومات استيطان وعدوان ” إسرائيل“وأكد أن . واإلسالمية 

وإرهاب، وإن الحد األدنى، الذي أجمع عليه الشعب الفلسطيني بكل فصائله، هو االنسحاب لحدود الرابع 
  .الفلسطيني وشدد البرغوثي على إنهاء حالة االنقسام  . 1967من حزيران عام 

  7/12/2010الخليج، الشارقة، 
  

  أمين سر لجنة المصالحة يقترح إبقاء األوضاع في غزة والضفة إلى حين اإلعالن عن الدولة .16
اقترح إياد السراج، أمين سر لجنة الوفاق والمصالحة صيغة لحل الخالف حول ملف األمن، الذي : غزة

  .يعتبر أكثر ملفات المصالحة تعقيدا
راج أن يتم تحضير الخطط الالزمة إلعادة تأهيل األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة وغزة واقترح الس

على أن يتم تأجيل تنفيذها لحين إقامة الدولة الفلسطينية، على أن يبقى الوضع األمني كما هو في الضفة 
  .وغزة، بحيث يتم إنهاء العالقة مع سلطات االحتالل في الضفة بشكل تدريجي

، أن يتم اإلفراج عن المعتقلين )االثنين( السراج، في مقال بعث به لوسائل اإلعالم صباح أمس واقترح
من حركتي فتح وحماس، والتوقف عن انتهاك القانون وحقوق اإلنسان في الضفة وغزة، باإلضافة إلى 

حة بل قوة اإلقرار بأن الدولة الفلسطينية لن تكون دولة محاربة، وأنه لن تكون هناك ميليشيات مسل
ينتشر شعور مؤلم لدى الفلسطينيين بأن الصلح مع إسرائيل «وأضاف . شرطة لحماية األمن الداخلي فقط

بات أقرب من صلح فتح وحماس، وأن هناك صفقة سياسية تعتمد على بقاء االنقسام، وفي هذا فإن 
  .»عن الدولةالرؤية الوطنية واضحة، وهي أنه ال بد من إنهاء االنقسام حتى يمكن الحديث 

وشدد السراج على أن الدافع وراء التحرك المصري لصالح المصالحة هو حرص القاهرة على الحفاظ 
  .»فلسطين كوحدة جغرافية واحدة، وأال يكون مشروع الدولة المرتقب على أرض الضفة وحدها«على 

لربط هو الذي تسبب وحذر السراج من الربط بين المصالحة والمفاوضات مع إسرائيل، معتبرا أن هذا ا
في التباطؤ في إنجاز المصالحة بعد االنفراج األول الذي شهدته حوارات دمشق التي عقدت في الرابع 

  .الماضي) أيلول(والعشرين من سبتمبر 
كلف الفلسطينيين «وانتقد السراج التنسيق األمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، قائال إن هذا التنسيق 

ن وقمع الحركة اإلسالمية، وأثر على تقدير الناس للمشروع الوطني لبناء الدولة وعلى شهداء ومعتقلي
من ناحية ثانية، قال الدكتور محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة . »مكانة السلطة وقياداتها

سطيني حماس، إن مطالبة حركة حماس باالعتراف بشروط اللجنة الرباعية يمثل آلية لتعجيز الشعب الفل
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وإلحراج حركة حماس وإلخراجها من العملية السياسية، مشددا على أن حركته أثبتت أنها جادة في 
  .التوصل لمصالحة حقيقية مع حركة فتح

  7/12/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

  الجهاد تتهم السلطة باعتقال أحد أنصارها المطاردين من قبل االحتالل .17
تواصل حملتها "أن أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية أكدت حركة الجهاد اإلسالمي : جنين

تضرب بعرض الحائط كل "، مشيرة إلى أن السلطة "المسعورة بحق مجاهدي المقاومة في الضفة الغربية
القيم اإلنسانية واألخالقية في التعامل مع هذه الشريحة المجتمعية التي سخرت حياتها في مكافحة ونضال 

  .، على حد تعبيرها"تحرير وطنهم ومقدساتهمالمحتلين من أجل 
إن  جهاز مخابرات السلطة اعتقل : "نسخة منه" قدس برس"وقالت الحركة في بيان مكتوب وصل 

من بلدة كفر راعي قضاء )  عاما27ً(السبت، األسير المحرر منصور حافظ ملحم / منتصف ليل الجمعة 
وذكر مصدر مسؤول في حركة الجهاد اإلسالمي أن  ".جنين شمال الضفة المحتلة بعد مداهمتها لمنزله

 ".يالحق ملحم منذ فترة، حيث كان قد أرسل له استدعاءات متكررة في اآلونة األخيرة"جهاز المخابرات 
المسؤولية الكاملة عن حياة ملحم، كونه مالحقٌ "وحمل المصدر قادة جهاز المخابرات في محافظة جنين 

  .، مطالباً إياهم باإلفراج الفوري عنه"هيونيمن قبل قوات االحتالل الص
  6/12/2010قدس برس، 

  
  محاسبة قيادات وأعضاء فتح عمل نفتخر به لترسيخ الشفافية: أبو عينالقيادي في فتح  .18

زياد أبو عين أن لجنة التحقيق، التي أمر الرئيس " فتح"أكد عضو اللجنة المركزية لحركة : رام اهللا
مبعث للفخر واالعتزاز، ألنها دليل على "ابعة المفسدين من أعضاء الحركة، محمود عباس بتشكيلها لمت

  ".التزام الحركة بمبادئ المحاسبة والشفافية
، أن تكون لجنة التحقيق وما يتبعها من إجراءات "قدس برس"ونفى أبو عين، في تصريحات خاصة لـ 

سياسياً من الرئيس محمود عباس ضد أي أو ثأرا " فتح"دليل احتدام للصراع بين مكونات حركة "قانونية 
بمصارحة نفسها والرأي العام " فتح"ال بد من التنويه أوال بقدرة حركة : "، وقال"جهة داخل الحركة

الفلسطيني، وذلك عبر محاسبة أي عنصر من عناصرها أخطأ وتقديمه للمحاكمة واعتقاله إذا لزم األمر، 
لحركة شفافيتها وهي بالتالي مبعث فخر واعتزاز لدينا وليس فهذه جملة من االجراءات التي تؤكد بها ا

  ".العكس
  6/12/2010قدس برس، 

  
  "آر بي حي"باتجاه عسقالن وتستهدف قوة إسرائيلية بقذيفة " غراد"المقاومة تطلق صاروخ  .19

، قذيفة صاروخية، على مدينة عسقالن شمال قطاع غزة، في )6/12(سقطت مساء االثنين : غزة
، فيما تعرضت قوة إسرائيلية إلطالق قذيفة مضادة للدروع شرق مخيم 1948حتلة عام األراضي الم

، الذراع العسكري للجبهة الشعبية لتحير "كتائب أبو علي مصطفى"أعلنت  و.البريج وسط قطاع غزة
  ).عسقالن(تجاه مدينة المجدل " 107بدر "من نوع " غراد"فلسطين أن مقاتليها أطلقوا صاروخ 

  6/12/2010قدس برس، 
  

  حماس تدشن احتفاالتها بذكرى انطالقتها: غزة .20
أولى احتفاالتها في الذكرى السنوية الثالثة والعشرين النطالقتها، وذلك في غزة بدأت حركة حماس : غزة

وأكد الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية النائب مشير المصري، خالل مؤتمر  ".شعلة االنطالقة"بإضاءة 
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مازالت متمسكة "ضاءة الشعلة أن حركته في ذكرى انطالقتها الثالثة والعشرين صحفي عقده بعد إ
إن االحتالل مهما فعل من مجازر، وهدمٍ : "وقال ".بالثوابت الفلسطينية، ولن تتخلى عنها مهما حدث

للبيوت، وقتل لألطفال والنساء، فإن ذلك لن يثني شعبنا عن مواصلة طريقه ومشروعه، ومواصلة جهاده 
  ".حياتهوتض

وشدد القيادي في حماس أن حركته تبذل قصارى جهدها إلطالق سراح كافة األسرى الفلسطينيين من 
تضحيات الشعب الفلسطيني، الذي احتضن المقاومة في كل "سجون االحتالل ومن كل السجون، مثمنا 

  ".عدوان إسرائيلي وعلى صموده وثباته في وجه العدوان والحصار
 حماس احتفاالتها في ذكرى انطالقتها، بإقامة احتفال مركزي يوم الثالثاء ومن المقرر أن تختم

فيه جماهير كبير تقدر " حماس"، في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة، والذي دائما ما تحشد )14/12(
  .بعشرات اآلالف من المواطنين

  6/12/2010قدس برس، 
  

   التجاذبات طراف الفلسطينية تتفق على االبتعاد عناأل:عين الحلوةب "اللقاء السياسي اللبناني الفلسطيني" .21
على « مخيم عين الحلوة، انعقد فيالذي » اللقاء السياسي اللبناني الفلسطيني«أكد  :محمد صالح - صيدا

وحدة الصف الوطني الفلسطيني واللبناني لمواجهة المشروع األميركي الصهيوني الذي يستهدف المنطقة 
الشعب «كما أكد أن . »ا، ويسعى لتنفيذ أهدافه وأطماعه العدوانية التوسعيةالعربية، ويعبث بمقدراته

الفلسطيني في كافة المخيمات، وقواه الوطنية واإلسالمية، لن يكونوا خنجراً في خاصرة لبنان ومقاومته، 
ة إنما هم عامل أساسي في الحفاظ على وحدته وسالمته واستقراره ألن في ذلك أيضاً قوة ودعماً للقضي

  . »الفلسطينية
شارك في االجتماع ممثلون عن حزب اهللا وحركة امل وكافة االحزاب المنضوية في اللقاء كما شارك و

فلسطينيا امير الحركة االسالمية المجاهدة الشيخ جمال خطاب وتمثلت عصبة االنصار باميرها ابو طارق 
 في منطقة صيدا احمد الصالح السعدي ويالشيخ ابو شريف عقل في حين تمثلت حركة فتح بمسؤولها

  .اضافة الى ممثلين عن كافة الفصائل الفلسطينية
من جهته، نقل عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ـ القيادة العامة ومسؤولها في لبنان أبو عماد 

 العام لحزب هللا السيد حسن نصر اهللا طلبه في االجتماعات المتواصلة مع قيادات األمينرامز عن 
ئل بأن على الفلسطينيين ان يبقوا على الحياد والحفاظ على المخيمات الفلسطينية وان يمنعوا الفصا

ورداً على سؤال حول موقف الجبهة بعد صدور القرار . »توظيف المخيمات بأي سجال داخلي لبناني
انحيازنا موقفنا السياسي معبر عنه بشكل واضح، ونحن «االتهامي في حال تم اتهام المقاومة قال رامز 

  . »الكلي إلى جانب المقاومة وخيارها، ولكن في الموضوع الداخلي اللبناني سنقف على الحياد
  7/12/2010السفير، بيروت، 

  
  ال يوجد سبب يدعو لتمديد تجميد المستوطنات: ليبرمان .22

ن قال وزير الخارجية اإلسـرائيلي افيجـدور ليبرمـان أمـس، ا    :  )وكاالت (،  نادية سعدالدين-عمان  
إسرائيل ليس لديها سبب يدعوها لتمديد وقف البناء في المستوطنات اليهودية بالـضفة الغربيـة لكنهـا                 

وقال ليبرمان الذي كان يتحدث أثناء زيارة تـستمر يومـا            .مستعدة للدخول في محادثات مع الفلسطينيين     
 وقـف البنـاء فـي       واحدا لسلوفينيا ان محادثات السالم في الشرق االوسط متعثرة على أي حال رغـم             

بعد عشرة أشـهر مـن      : وقال ليبرمان للصحافيين   .ال نرى أي فائدة من الوقف     : المستوطنات واضاف   
انني ال أرى أي سبب يدعو لتمديد هذا الوقـف          ... وقف البناء في المستوطنات مازلنا في طريق مسدود         

محادثات اال بعد تمديد وقف البناء في       وقال ان الموقف الفلسطيني الذي يتمثل في انهم لن يستأنفوا ال           .االن
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اذا كـان   : وقـال ليبرمـان      .يبين نواياهم الحقيقية لدفع هذه المحادثـات نحـو الجمـود          : المستوطنات
الفلسطينيون مستعدين للدخول في محادثات مباشرة فاننا نرحب بهم ونحن مستعدون لبحث كل قضية لكن               

  .مرة اخرى بدون شروط
  7/12/2010، الغد، عمان

  
  "مرمرة"ودفع تعويضات لعائالت ضحايا .. عتذار إسرائيليا: مسودة اتفاق إسرائيلي ـ تركي .23

اجتمع مسؤولون أتراك وإسرائيليون في سويسرا، األحد، في محاولة إلنهاء األزمة           : كفاح زبون : رام اهللا 
در إسـرائيلية   وقالـت مـصا    .الماضي) أيار(في مايو   » أسطول الحرية «القائمة بين البلدين منذ أحداث      

وتركية إنه تم عقد اجتماع في جنيف بين ممثلي البلدين، حضره فريدون سينيرلي أوغلو، نائـب وزيـر                  
، اإلسـرائيلي يوسـف     »أسـطول الحريـة   «الخارجية التركي، وعضو لجنة التحقيق األممية في قضية         

أتراكـا قـاموا خـالل      اإلسرائيلية، أمس، إن ممثلين إسرائيليين و     » هآرتس«وقالت صحيفة    .تشيخانوفر
  .االجتماع ببلورة مسودة اتفاق إلنهاء األزمة في العالقات بين البلدين

ورجح دبلوماسيون من البلدين أن يشمل االتفاق اعتذارا إسرائيليا على مقتل النشطاء األتراك الذين كانوا               
 مقابل إعـادة الـسفير      ، واستعدادا إسرائيليا لدفع التعويضات لعائالتهم، وذلك      »مرمرة«على متن سفينة    

  .التركي إلى إسرائيل، وموافقة تركيا على تعيين سفير إسرائيلي في أنقرة
وأرجعـت مـصادر    . وكان المتحدث باسم الخارجية التركية، سلجوق أونال، قد أكد أمس عقد االجتماع           

خالفات مع تركيا،   إسرائيلية هذا التحرك اإلسرائيلي إلى رغبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إزالة ال            
  .ال سيما بعد مساعدتها إلسرائيل في إخماد حرائق جبل الكرمل في حيفا

وقال دبلوماسي تركي رفيع المستوى إن الهدف من االجتماع في جنيف كان مناقشة سبل التوصل إلـى                 
قليل التوتر  التقى االثنان من أجل إيجاد سبل لتعزيز التهدئة وت        «وأضاف  . اتفاق ينهي األزمة بين الدولتين    

  .»بين البلدين
لكن مسودة االتفاق المحتمل، لم تعجب وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان الذي أعلن مرارا أن               

وأبـدى وزيـر    . إسرائيل لن تعتذر لتركيا على االعتداء الذي نفذته البحرية اإلسرائيلية ضـد الـسفينة             
وجاء ذلك في وقـت     . ، حسبما قالت اإلذاعة اإلسرائيلية    الخارجية اإلسرائيلي تحفظا على مسودة االتفاق     

استبعد فيه رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، إمكانية تحسن عالقات تركيا مع إسرائيل قبل               
ـ    البحر المتوسط من دماء الضحايا األتراك التسعة الذين قضوا في الهجـوم            » تنظيف«أن تقوم األخيرة ب

  .، الذي كان يهدف لفك الحصار عن قطاع غزة»حريةأسطول ال«اإلسرائيلي على 
  7/12/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  تل أبيب تعرب عن خيبة أملها إزاء اعتراف األرجنتين بدولة فلسطينية  .24

أعربت مصادر سياسية إسرائيلية، عن خيبة أملها وأسفها البالغين إزاء اعتـراف األرجنتـين              : ةالناصر
ونقلت اإلذاعـة العبريـة،      .1967الفلسطينية ضمن حدود األراضي المحتلّة عام       وقبلها البرازيل بالدولة    

إن هذه الخطوة تتناقض كليا مع االتفاقيات الموقعة بـين          "عن هذه المصادر قولها     ) 7/12(اليوم الثالثاء   
، على حيث أن مسألة إقامة دولة فلسطينية سيتم بحثها ضـمن مفاوضـات              "إسرائيل والسلطة الفلسطينية  

  .، كما قالت"الوضع النهائي"
وكان مسؤول اإلعالم الخارجي في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، يوسي ليفي، قد أعرب الليلة الماضـية               

  مثل هذا اإلعالن   "عن غضب حكومته إزاء اعتراف األرجنتين والبرازيل بدولة فلسطين، على اعتبار أن             
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خير بشأن مستقبل الضفة والقطاع يجـب أن يحـل          مخالف التفاق أوسلو، الذي ينص على أن القرار األ        
  .، على حد قوله"بواسطة المفاوضات

 7/12/2010قدس برس، 
  

  مطالبات باستقالة وزير الداخلية.. جلسة ساخنة في الكنيست: حرائق الكرمل .25
ناقش الكنيست اإلسرائيلي أمس، بحضور رئيس الوزراء اإلسـرائيلي، بنيـامين           :  كفاح زبون  - رام اهللا 

قدم بعـدها وزيـر األمـن الـداخلي، يتـسحق            و .ياهو، الحريق الهائل الذي شب في غابات الكرمل       نتن
ولم تخـل    . مليون شيقل  120اهرونوفيتش، تصورا عن الخسائر التي سببها الحريق، وقدرها بأكثر من           

طيبـي  جلسة الكنيست من انتقادات كبيرة الستعدادات إسرائيل ألي طارئ، وقال النائب العربي أحمـد ال              
إن أي طائرة عمالقة لن تساعدنا عندما تقع هزة أرضية قوية           «: محذرا وساخرا من الحكومة اإلسرائيلية    

  .»مثال
وزاد اهرونوفيتش من حدة التوتر مع وزير الداخلية ايلي يشاي، عندما شكر جميع الـوزراء واسـتثناه،                 

ما أشعل نقاشا طائفيا في إسرائيل      وكانت دعوات كبيرة أطلقت في إسرائيل إلقالة يشاي من منصبه وهو            
  .بسبب أصول يشاي الشرقية

وشن أعضاء الكنيست هجوما قاسيا على يشاي، قائلين إنه عرف كيف يطرح مواقف متـشددة وكيـف                 
في إشارة إلى الميزانيات التـي      ) شاس(يحصل على ميزانيات عاليه لصالح شؤون قريبة منه ومن حزبه           

ية والمباني الدينية، لكنه لم يعمل بشكل مشابه لصالح قـوات اإلطفـاء             حصل عليها لطالب المعاهد الدين    
  .واإلنقاذ

. وفتحت هذه االتهامات، باب النقاش العنصري في إسرائيل باعتبار يشاي من أصول شـرقية مغربيـة               
  .ونقل عن يشاي قوله إن هذا الهجوم غير المسبوق الذي طاله نابع من كونه شرقيا

رون وشخصيات اجتماعية وسياسية عن يشاي، متهمين خـصومه بمعاداتـه           ودافع أعضاء الكنيست آخ   
إن ما يحدث اليـوم     «: بسبب أصوله الشرقية، وقال وزير الشؤون الدينية يعقوب مرجي، وهو من شاس           

في اإلعالم هو تنكيل بايلي يشاي، وهذا ليس من قبيل الصدفة، وللتذكير فإن يشاي هو شرقي وحـردي                  
نحن ال نثـق بمـن      «: وأضاف .»ا آخر لما تعاملوا معه كما يتعاملون مع يشاي        ويميني، ولو كان وزير   

  .»يديرون الرأي العام في إسرائيل ألنهم مصابون بفيروس العنصرية ضد الشرقيين
  7/12/2010، الشرق األوسط، لندن

  
   2006 بـحاولنا إحراق محميات طبيعية لبنانية :  تخشى من تأثير الحرائق على الردع"إسرائيل" .26

فيما كانت الحرائق تشتعل، كان البعض في إسرائيل يفكر في عواقب حريق الكرمل الهائل علـى قـدرة                  
وأوضح الجنرال غيورا آيالند، الذي تولى في الماضي منـصب مستـشار األمـن               . الردع اإلسرائيلية 

وفـي نظـره    . »مع كل األلم، ال ينطوي هذا الحدث على أهمية إستراتيجية، وربما العكس           «القومي، أنه   
. ربما أن جهاز اإلطفاء شكل حلقة ضعيفة، ولكن من دون ريب هذا الوضع سيتحـسن بعـد الحريـق                  «

وشدد علـى   . »وهكذا نظريا إذا نشبت مواجهة مع حزب اهللا فإنه سيجد جهاز إطفاء أفضل من الذي كان               
  . أن األمور بالتأكيد ستكون أحسن مما كانت

ليس كل ما يخططون لفعله     «وقال  . إشعال حرائق في إسرائيل   » حزب اهللا «ورفض آيالند فكرة أن يقصد      
والجنوب اللبناني مشابه لمنطقة الكرمل، وفي حرب لبنان الثانية حاولنا أن نشعل لهـم محميـاتهم                . يقع

  . »وهذا ال يعني أنه انكشف سر غير معروف. الطبيعية ولم نفلح ألن األمر يتعلق بالكثير من المتغيرات
أننا إذا أدرنا المواجهة مع حزب اهللا وفق المواجهة السابقة بشكل يسمح له بمهاجمـة               « على   وشدد آيالند 

نحارب ضـد دولـة     : لذلك ينبغي أن نحارب بشكل مغاير     . الجبهة الداخلية اإلسرائيلية، فلن نحقق الكثير     



  

  

 
 

  

            15 ص                                     1988:         العدد       7/12/2010 ثاءالثال :التاريخ

يريد تدمير لبنان،   الضرر الذي يمكن إلسرائيل إلحاقه بلبنان أكبر بكثير وألن أحدا ال            «وأكد أن   . »لبنان
فإن بوسع إسرائيل منع الحرب المقبلة، وربما االنتصار فيها خالل أيام معدودة إذا لجأت إلـى الحـرب                  

  . »ال ريب أن ضعفا قد تبدى هنا في خلية محددة. وحينها فإن هذه المسائل لن تكون ذات شأن. الشاملة
شار األمن القومي اإلسرائيلي يؤيـد رأي  كما أن الجنرال عوزي ديان، الذي تولى هو اآلخر منصب مست  

لدينا دروس مهمة يجب أن نستخلصها من حرائق الكرمل ولكن ال يجدر بحـزب اهللا               «وهو يقول   . آيالند
  . »وحماس أن يختبرا ما إذا كانت قدرتنا الردعية قد ضعفت أم ال، أو ما هي قوتنا الحقيقية

ة أثناء حرب لبنان الثانية الجنرال اسحق غرشون، والـذي          من جانبه أعلن قائد الجبهة الداخلية اإلسرائيلي      
جراء الحالة المتردية للجبهة الداخلية، أن وضع هذه الجبهـة          » فينوغراد«تلقى انتقادات واسعة في تقرير      

وأوضح غرشون أنه كان يفترض أن تتغير األمور بعد الحرب          . اآلن أسوأ مما كان عليه في تلك الحرب       
الكبير بإخفاقات الجبهة الداخلية ولكن اإلخفاق الرئيس ظل على حاله، وهو بقـاء             خصوصا بعد االنشغال    

وشدد غرشون على أن من الخطأ الكبير إلقاء ذنب الحرائق فقط على            . الجبهة الداخلية تحت إمرة الجيش    
  . جهاز اإلطفاء

  7/12/2010السفير، بيروت، 
  

   لقنبلة موقوتةالجدار مع مصر سيحول الحدود مع األردن: "سرائيلإ" .27
العبرية في عددها الصادر أمس االثنين النقاب عن ' معاريف'كشفت صحيفة : الناصرة ـ زهير أندراوس 

أّن بناء الجدار على طول الحدود اإلسرائيلية مع مصر، الذي أقّرته الحكومة اإلسرائيلية مؤخرا، سيحّول               
قنبلة موقوتة، للتهريب والتسلل، كما قال مـصدر        حدود الدولة العبرية مع المملكة األردنية الهاشمية إلى         
  .أمني في تل أبيب وصف بأنّه رفيع المستوى للصحيفة

وبحسب المراسل العسكري للصحيفة، أمير بوحبوط، فإّن الحدود بين إسـرائيل ومـصر تجتـذب اآلن                
هرة المتسللين،  االنتباه أكثر، بسبب اإلعالن عن بدء العمل في بناء جدار، يرمي في األساس إلى صد ظا               

الفتا إلى أنّه سينتهي بناء جدار الفصل وتنشأ حلقة أمنية حول الضفة الغربيـة، هـذه الحقـائق جعلـت                    
تستعد لمواجهة الظواهر النابعة مـن اإلجـراءات        ' معاريف'المنظومة األمنية في الدولة العبرية، بحسب       

  .الجديدة
إّن النتيجة المباشرة لإلجراءين ستؤثر علـى  ونقل بوحبوط عن مسؤول عسكري مطلع في تل أبيب قوله        

الوضع في الحدود اإلسرائيلية مع األردن، الفتا إلى أّن ضغط عمليات التهريب، والمتسللين ومحـاوالت               
تنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية سينتقل إلى حدود األردن، والسيما إلى جزئها الجنوبي الذي               

ريح، باختصار شديد، قال المسؤول العسكري اإلسرائيلي، هذه قنبلـة          تمكّن التضاريس فيه من وصول م     
  .موقوتة، على حد وصفه

واضافت الصحيفة العبرية قائلة إن منطقة البحر الميت، قرب الحدود األردنية، تقـض مـضاجع كبـار                 
ن الضباط في ما يسمى بمنطقة المركز في جيش االحتالل، الذين ينبهون إلى حركـة الفلـسطينيين الـذي              

يستطيعون اليوم الوصول بال عائق تقريبا إلى شواطئ البحر الميـت، الفتـةً إلـى أّن قـوات الجـيش                    
اإلسرائيلي تجري في هذه المنطقة دوريات دائمة وتبذل قدر استطاعتها جهودا تقنية جديدة إلحباط كـل                

  .محاولة إرهابية في هذه الحدود المصنفّة إسرائيليا بالسلمية
عن خطة أعدها الجيش اإلسرائيلي والقاضية بشراء قطع بحرية خاصة تبحر فـي             كما كشفت الصحيفة    

كل من يحاول تنفيذ عمليات تهريب من الجانب األردني، لكن بالمقابـل، أشـارت              ' تصيد'البحر الميت و  
المصادر عينها، الى أّن الخطة ما زالت في بداياتها، وأنّه سيمر الوقت الطويل حتى يتم إخراجهـا إلـى                   

وبحسب المراسل العسكري فإّن جولة على طول الحدود األردنية تكشف عن           .  التنفيذ، على حد قولها    حّيز
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غبار، وذباب مضايق وأراض مفتوحة بال جدار توشك أن تصبح األزمة القادمة للدولة العبرية، والسؤال               
  .يقوات حرس الحدود أم جنود الجيش اإلسرائيل: الجديد هو من سيعالج األزمة المتوقعة

 سينزل محاربو حرس الحدود العلم عن الصاري ويخلون المواقع          2011وتابع قائالً إنّه في منتصف سنة       
على طول الحدود األردنية لجنود احتياط، وهذا اإلجراء أدى لموجة من االحتجاجات من قبـل جهـات                 

معتهـا قـوات حـرس      رفيعة المستوى في المجالس اإلقليمية، وهذه الجهات تزعم أّن المعلومات التي ج           
الحدود تفوق كثيرا جدا تلك التي في أيدي قوات االحتياط أو كتائب نظامية من قيادة الجبهـة الداخليـة،                   
ولكن بالمقابل يزعم ضباط في قيادة الجبهة الداخلية أّن التكاليف االقتصادية لحرس الحدود على الحـدود                

ى في الجانبين العملياتي واالقتصادي سيتم نقـل        مع األردن عالية ال تناسب فيها، ومن اجل زيادة الجدو         
ونقلت الـصحيفة   . القوات إلى مناطق احتكاك في الضفة الغربية، وتأتي مكانها قوات نظامية واحتياطية           

عن ضابط رفيع المستوى يعمل في منطقة الحدود قوله إّن الحديث عن حدود سلمية تمر منها مخـدرات                  
  .عتقد أّن الجيش سيكون مؤهالً لمواجهة هذه الظاهرة، على حد قولهشديدة كالهروين والكوكايين، وال أ

وأوضحت المصادر العسكرية اإلسرائيلية أيضا أن الخوف الرئيسي عند جهاز األمن في إسرائيل هو من               
قارب مطاطي ذي محرك، يدخل البحر الميت من جهة األردن ويستطيع في غضون عشرين دقيقـة أن                 

وينفذ عملية، وبحسب ضابط كبير في المخابرات اإلسرائيلية فإّن قوات األمـن            يصل الجانب اإلسرائيلي    
  .األردنية تُحبط الكثير من محاوالت التهريب وتنفيذ العمليات العسكرية ضّد الدولة العبرية

وبحسب المصادر عينها، يثير محور التهريب، الذي يبدأ في لبنان مرورا باألردن ثم إلى إسرائيل، القلق                
بشكل عام، ونقلت الصحيفة    ) الشاباك(وف القادة في الميدان بشكل خاص، وفي جهاز األمن العام           في صف 

عن قائد عسكري قوله إّن الدولة العبرية تعتبر دولة مرور، حدود مخدرات خطيرة تـأتي مـن لبنـان،                   
منا متـى   ال يعلم أحد    : يمزجون في إسرائيل المخدر ويتم تصديره إلى دول أخرى، ويضيف القائد نفسه           

يقرر حزب اهللا أو منظمات جهاد عالمي السيطرة على محور تهريب المخدرات ومحاولة دفع عمليـات                
إلى األمام، وسيطرة هذه القوى المعادية على محور التهريب، سيحّول التهديد القائم أصالً إلـى تهديـد                 

  .إستراتيجي، على حد قوله
   7/12/2010القدس العربي، لندن، 

  
  انياهو يعزز شعبيته نتيجة إدارته معركة إخماد حريق جبل الكرملنت: استطالع .28

عزز رئيس الحكومة اإلسـرائيلية بنيـامين نتانيـاهو شـعبيته فـي أوسـاط               :  أسعد تلحمي  –الناصرة  
 .»معركة إخماد الحريق في جبـل الكرمـل       «اإلسرائيليين على خلفية إدارته خالل أربعة أيام متواصلة         

اإلخباري على شبكة االنترنت أمس إلى أن شعبية رئيس         » والّ«أي نشره موقع    وأشار استطالع جديد للر   
تعززت في أعقاب الحريق بفضل إدارة نتانياهو شخصياً المعركة إلطفاء ألسنة           » ليكود«الحكومة وحزبه   

ومنح اإلسرائيليون العالمـة    .  بلدة يهودية وعربية في منطقة حيفا      15اللهب التي هددت بالتهام أكثر من       
.  من مجموع مئة لنتانياهو، وهي نسبة عالية جداً مقارنة بتلك التي يمنحونها عادة لقـادتهم               78التقديرية  

الذي مّيز نتانياهو وتجنيده دول العـالم       » رد الفعل السريع  «ورأى معد االستطالع أن الرضى ناجم عن        
التي قام بهـا مستـشارو      » فةفضالً عن حملة العالقات العامة والمكث     «إلرسال طائرات إلخماد الحرائق،     

نتانياهو للترويج لكل خطوة قام بها وظهور األخير بوتيرة عالية غير مسبوقة في قنـوات التلفـزة مـع                   
وأفاد االستطالع أنه لو أجريت االنتخابات اليوم لحـاز         . المصابين ورجال اإلطفاء وفي مواقع االشتعال     

كما تعززت شـعبية حـزب      . عداً في الكنيست الحالية    مق 27 مقعداً برلمانياً في مقابل      32على  » ليكود«
المتطرف بزعامة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، وأفاد االستطالع أنه يحصل علـى            » إسرائيل بيتنا «

  ). في الكنيست الحالية15في مقابل ( مقعداً 18
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وعـدم  » التقصير« في المئة في وزير الداخلية اي المسؤول األول عن           39في المقابل، رأت غالبية من      
بـداعي  )  في المئة  19(جاهزية هيئة مكافحة النيران الخاضعة إلمرته، تاله وزير المال يوفال شتاينتس            

 في المئة فقط المـسؤولية لـرئيس        11وحّمل  . أنه لم يوفر األموال للهيئة المذكورة للتزود عتاداً عصرياً        
  .الحكومة

في إسرائيل ليست جاهزة لمواجهة هجوم صاروخي، فيما         في المئة إن الجبهة الداخلية       35إلى ذلك، قال    
هجوم إسرائيلي علـى ايـران   ) نتائج( في المئة إن مخاوفهم من 43وقال .  في المئة عكس ذلك34رأى  

 في المئة مع نتانياهو في قوله اول مـن          39واتفق  . تعاظمت بعد الفشل في مواجهة الحريق في الكرمل       
 في المئة هذا الطلب     21لطلب المساعدة، فيما اعتبر     » ل إلى دول العالم   ليس عيباً لجوء إسرائي   «امس إنه   

  .»تحقيراً إلسرائيل«
 في المئة من المستطلعين بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الفشل الذريع في إطفـاء الحريـق                 57وطالب  

 30نحـو    ساعة من اندالعها وبعد مساعدة هائلة تلقتها إسرائيل مـن            80الذي أخمدت نيرانه أمس بعد      
دولة، في الوقت الذي يحاول رئيس الحكومة التهرب من لجنة كهذه لها الصالحية في التحقيق مع أركان                 

  .المستوى السياسي، فضالً عن صالحية التقدم بتوصيات ضد من تجده مسؤوالً عن التقصير
  7/12/2010، الحياة، لندن

   
  د جنودها في منطقة أريحا  انها تشك باختطاف اح الفلسطينية تبلغ السلطة"سرائيلإ" .29

قال مصدر امني فلسطيني طلب عدم ذكر اسمه ان السلطات اإلسرائيلية ابلغت            :  عماد ابو سمبل   -أريحا  
السلطة الوطنية الفلسطينية واالجهزة االمنية في محافظة اريحا واالغوار شكوكها بأن جنديا مـن أفـراد                

 االحتالل يتوقعون أنه تـم نقلـه الـى منطقـة            قوات االحتالل قد تعرض لالختطاف، وانهم أي سلطات       
باشرت األجهزة األمنية الفلسطينية مهام البحث والتحري للوقوف على مدى          «, واضاف المصدر . »أريحا

وقال القائم بأعمال محافظ أريحا واألغوار رئيس اللجنة األمنية المهندس ماجد           . »دقة االعتقاد اإلسرائيلي  
نعم لقد بلغنا بهذا الخصوص وكافة األجهزة المختـصة تقـوم بالمهـام             «, »الحياة الجديدة «الفتياني لـ   

    .»المطلوبة حتى يتم التحقق من االدعاء اإلسرائيلي
   7/12/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  اليهود بيافا أقاموا حيا على أراضي الكنيسة ويطالبونها بوقف قرع أجراسها  .30

يطروا تقريبا على جميع أمالك الالجئـين الفلـسطينيين، الـذين     بعد أن س :الناصرة ـ زهير اندراوس 
شُردوا من أرضهم خالل النكبة المشؤومة، وبعد أن هدموا المقدسات اإلسالمية والمسيحية، وحولوا قسما              
منها إلى حظائر لحيواناتهم، وصلت الوقاحة اإلسرائيلية، الممزوجة بالعنصرية المستشرية في المجتمـع             

تهديد سكان يافا، بالتوجه للقضاء، إذا لم يتوقف السكان عن إسـماع أجـراس الكنـائس،                اليهودي، إلى   
وتسيير الكشاف المسيحي األرثوذكسي في المدينة، ألنّه، بحسب السكان اليهود، فإّن اإلزعاج الصادر عن           

أقيم على  بيافا، وهو الحي الذي     ) اندروميدا(األجراس والكشاف أّدى إلى انخفاض أسعار البيوت في حي          
  .أراضي الفلسطينيين، وتّم استجالب قطعان من المستوطنين للسكن فيه

ـ         إنّه سيتوجه خالل اليومين    ' القدس العربي 'وقال رئيس الجمعية الخيرية األرثوذكسية غابي قديس أمس ل
لرئيـسي  القادمين إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية الستصدار أمر يلزم سكان الحي اليهودي بفتح الشارع ا             

أمام السكان العرب، الفتا إلى أنّه يوم الجمعة القادم، ستنطلق مظاهرة قطرية، بمشاركة وفود من عـرب                 
الداخل، وشخصيات دينية إسالمية ومسيحية من كنيسة الخضر بالمدينـة، احتجاجـا علـى التـصرفات            

ة اإلسرائيلية إلى الكنيسة    األخيرة لسكان الحي، ولفت إلى أنّه قبل فترة وجيزة وصلت دورية تابعة للشرط            
  .وطلبت منه أن يقنع الكاهن بخفض صوته، ألنّه، بحسب شكوى السكان اليهود، يزعجهم كثيرا
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، المقام على أراضي كنيسة الخضر األرثوذكسية بيافـا، قـد وّجـه    )اندروميدا(وكان محامي سكان حي    
ـ          ابي قـديس والـى مركـز الكـشاف         رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الجمعية الخيرية األرثوذكسية غ

يعانون منذ سنوات من ضجيج     ) اندروميدا(وجاء في رسالة المحامي أن سكان       . األرثوذكسي ماريو ديك  
ال يحتمل مصدره النشطات الكشفية وأنّه تجري على أرض الكنيسة عملية بيع طعام ومشروبات بـشكل                

ة تضر بشكل خطير بجودة الحيـاة لـسكان         غير قانوني ودون ترخيص، كما جاء أّن األنشطة في الكنيس         
  .وتسبب لهم متاعب ال يمكن تحملها) اندروميدا(

   7/12/2010القدس العربي، لندن، 
  

  أحمد الطيبي يتهم اإلعالم اإلسرائيلي بالتحريض العنصري ضد العرب: حريق الكرمل .31
مد الطيبـي وسـائل اإلعـالم       أح” الكنيست“انتقد النائب العربي في      :، وكاالت ”الخليج “-القدس المحتلة   

وأشار في شكواه   . التي أشعلت نار التحريض على العرب واتهامهم بإشعال الحرائق عمداً           ” اإلسرائيلية“
ضد سكان عسفيا   ” خفية“عبر أخبار تم تسريبها من مصادر       ” اإلسرائيلي“إلى تحريض أرعن في اإلعالم      

  . متعمد، والذي اتضح أنه غير صحيح البتةودالية الكرمل في محاولة لربط سكان القريتين بحريق
  7/12/2010، الخليج، الشارقة

  
  42مقتل قائدة الشرطة في حيفا يرفع عدد القتلى إلى : حريق الكرمل .32

أمس مقتل قائدة الشرطة في حيفا أهوفـا تـومير          ” اإلسرائيلية“أعلنت الشرطة   : وكاالت -القدس المحتلة   
   . قتيال42ًق، ما يرفع عدد الضحايا الى متأثرة بالجراح التي سببها لها الحري

 7/12/2010، الخليج، الشارقة
  

   ألف وحدة استيطانية خالل عقد58 تخطط لقدس بأقلية فلسطينية وبناء "إسرائيل: "التفكجي .33
قال مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق فـي القـدس            :  )وكاالت (،   نادية سعدالدين  -عمان  

سلطات االحتالل اإلسرائيلي تسارع البناء االستيطاني فـي القـدس المحتلـة            "جي إن   المحتلة خليل التفك  
% 12 ألف وحدة استيطانية وتخفيض عدد الفلسطينيين العـرب إلـى            58وصوال إلى تنفيذ مخطط إقامة      

مصادقة حكومة االحتالل اخيرا على إقامة سلسلة       "من القدس المحتلة إن     " الغد"وأضاف إلى    ".2020عام  
 مـستوطنة يبعـث     3525ات استيطانية داخل المستوطنات القديمة في المدينة المقدسة تقترب مـن            وحد

وكانت سـلطات    ".برسائل سياسية للعالم، وبخاصة الواليات المتحدة، بأن القدس خارج إطار المفاوضات          
 علـى   وحدة اسـتيطانية، 625، ومن ثم 1600، و1300االحتالل صادقت في الفترة األخيرة على إقامة      

  .التوالي، في القدس المحتلة
الذي ينص صراحة   " A 30"المصادقة األخيرة تندرج ضمن المشروع اإلسرائيلي       "وأوضح التفكجي بأن    

  ".على إحداث تغيير سكاني جذري في القدس المحتلة بجعلها ذات أغلبية يهودية مطلقة وأقلية عربية
 ألـف يهـودي     200 ألفا مقابل    175مقدسة ال يتجاوز    عدد المقدسيين اليوم في المدينة ال     "وأشار إلى أن    

% 88فقـط مقابـل     % 12داخل القدس المحتلة، بينما تهدف سلطات االحتالل إلى تخفيض عددهم إلـى             
  ".لليهود، ضمن سياسة تهويد الحجر والبشر في المدينة المقدسة

" عاصمة للشعب اليهودي  "ها  اإلعالن اإلسرائيلي بأن مدينة القدس ذات أفضلية وطنية واعتبار        "ولفت إلى   
وليس إلسرائيل، وجعلها مدينة جاذبة للسكان اإلسرائيليين وليست طاردة لهم، وتخصيص ميزانية ضخمة             

  ".لتهويدها
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الجانب اإلسرائيلي يهدف إلى إرسال رسائل سياسية للتأكيد على أن القدس تقـع فـي     "ورأى التفكجي أن    
  ".ها عاصمة لليهود في أي مكان يتواجدون فيه في العالمقلب الحضارة والثقافة للشعب اليهودي وأن

حكومة االحتالل وضعت ميزانية الوزارات المعنية وامكانياتها المادية في خدمـة بلديـة             "وأشار إلى أن    
) اإلسـرائيلية (وزارة الـسياحة  "ودلل التفكجي بخطط    ". االحتالل في القدس المحتلة لتنفيذ مخطط التهويد      

إقامة آالف الغرف السياحية لجعل مدينة القدس مركز جذب سياحي داخلي وخارجي،            التي ستنفذ مشروع    
فيما ستعنى وزارة النقل والمواصالت بمشروع إقامة السكك الحديدية، فضال عن منح المـستثمرين فـي        

  ".المدينة المقدسة امتيازات منها فترة سماح خمس سنوات من دون دفع الضرائب
مبذولة حاليا إلقناع الجانب اإلسرائيلي بتجميـد االسـتيطان، ولكـن البنـاء             ورغم الجهود األميركية ال   

الماضي عند إعالن إنطـالق المفاوضـات       ) سبتمبر(االستيطاني لم يتوقف طيلة الفترة الممتدة من أيلول         
  . اإلسرائيلية المباشرة قبل توقفها مجددا–الفلسطينية 

طان في نفس الكتل االستيطانية أو ظهـر الجبـل أو           سلطات االحتالل واصلت االستي   "وقال التفكجي إن    
 ألـف   320غور األردن، بحيث ارتفع عدد المستعمرين في الضفة الغربية، باستثناء القدس المحتلة، إلى              

  ".مستعمر، وما يزال االستيطان مستمر داخلها
تسارع خطوات االحتالل لرسم حدود الدولة الفلسطينية وفق رؤيته عبـر تنفيـذ المـشاريع               "وحذر من   

االستيطانية، وإجبار الجانب الفلسطيني على القبول بها كأمر واقـع وحقـائق تؤخـذ باالعتبـار فـي                  
  ".المفاوضات

  7/12/2010، الغد، عمان
  

  لقمح الى القطاعدخال اإغزة على شفير أزمة حادة بتقليص االحتالل  .34
لحقوق اإلنسان من خطورة لجوء االحتالل اإلسـرائيلي لتقلـيص          الميزان  حذر مركز   :  حامد جاد  -غزة

كمية القمح الواردة إلى غزة معتبرا أن هذا اإلجراء غير اإلنساني يعد دليال دامغا على استمرار سياسـة                  
المجتمع الدولي بالتحرك إلنهاء حصار مركز الوطالب . الحصار ومن شأنه تهديد األمن الغذائي في غزة

غزة بكافة مظاهره مشيرا الى ان االحتالل واصل منذ شهرين تقليص كميات القمح التي يسمح بـدخولها                 
  .إلى غزة

وأشارت إحصاءات مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة في األراضي الفلسطينية إلـى أن               
تي تسمح سلطات االحتالل بمرورها إلى غزة في تناقص مستمر حيث           تناقص كميات الدقيق والحبوب ال    

الماضـيين  ) مـايو (بلغ مجموع ما سمح بدخوله إلى غزة منذ مطلع كانون الثاني وحتى نهايـة أيـار                 
وحتى نهاية الشهر الماضي    ) يونيو(طنا فيما بلغ مجموع ما سمح بدخوله منذ مطلع حزيران           ) 64.273(
  . أطنان) 48609(

هم حذر مستوردو القمح وقائمون على مطاحن ومخابز عاملة في قطاع غزة من أزمـة وشـيكة                 من جهت 
تهدد بتوقف المخابز األسبوع المقبل بعد أن توقفت أول من أمس، إحدى أكبر المطاحن في غزة جـراء                  

  .نفاد مخزون القمح لديها
7/12/2010الغد، عمان،   

       
  إضراب شامل في الضفة ...  تدخل أبو مازنمواجهة بين النقابات وحكومة فياض تستدعي .35

دخلت العالقة بين حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض، والنقابات واالتحـادات فـي              : رام اهللا 
، وهو ما استدعى تدخال شخصيا من الـرئيس الفلـسطيني محمـود             "كسر عظم "الضفة الغربية، مرحلة    

 آالف يتقدمهم   7اشدا أمام مجلس الوزراء، حضره نحو        نقابة واتحادا اعتصاما ح    25ونفذت أمس    .عباس
  .مسؤولون سياسيون وأعضاء مجلس تشريعي
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وتزامن ذلك مع إضراب شامل دعت إليه هذه النقابات، وشل أمس مرافق الحياة في الـضفة؛ إذ شـمل                   
لقـة  الوزارات والمؤسسات والبنوك، احتجاجا على رفع الحكومة، للرئيس عباس، قوانين لتوقيعهـا، متع            
  .بالضرائب والتأمين الصحي والعمل النقابي وحق اإلضراب والتعديالت على قانون الخدمة المدنية

ـ         إدارة الظهر من قبـل الحكومـة للحـوار مـع           "وقالت النقابات إنها أضربت أيضا بسبب ما وصفته ب
  ."النقابات

سـا بتعـديالت قـانون      وتخوض نقابات القطاعين العام والخاص صراعا مطلبيا مع الحكومة يتعلق أسا          
الخدمة المدنية والتقاعد العام وتعديالت قانون الضريبة العامة والتأمين الصحي وعدم إقرار قانون تنظيم              

  . النقابات والحق في اإلضراب
7/12/2010، الشرق األوسط، لندن  

  
  بالضفة يهددون بالعودة إلى اإلضراب إن لم تُستجب مطالبهم" األونروا"عاملوا  .36

في الضفة الغربية،   " األونروا"هدد اتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين          : رام اهللا 
بالعودة إلى اإلضراب خالل يومين، ما لم تستجب إدارة الوكالة للمبادرة التي تقدم بها وزير العمل أحمد                 

  .المجدالني، لحل الخالف مع الوكالة
إن إضرابنا علق بناء علـى      : "الوكالة بالضفة الغربية شاكر الرشق    وقال رئيس اتحاد العاملين العرب في       

مبادرة تقدم بها وزير العمل، دخلنا فيها بمفاوضات تحلى فيها االتحاد بروح المـسؤولية للحفـاظ علـى                  
حقوق العاملين فيه، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني أيضاً؛ ال إن هذه الروح قوبلت بعراقيل مـن                 

عـالوة  "وتتلخص مطالب العاملين بتعديل األجور والعـالوات، وصـرف           )".األونروا(الطرف األخر   
  .، أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية، وإقرار زيادة قيمتها أربعة في المائة على الراتب األساسي"القدس

6/12/20101قدس برس،   
  

  االحتالل معوقا بالموت في سجون  أسيرا26ًاإلهمال والتعذيب يتهددان  .37
 أسيرا فلسطينيا يعانون من إعاقات مختلفة، الى مـوت بطـيء            26يتعرض  : يوسف الشايب   – اهللا   رام

وقالت اللجنـة فـي      .وسط امتناع االحتالل تقديم العالج لهم، حسب اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى           
ـ                ذيب القاسـية   بيان لمناسبة اليوم العالمي أن هناك أسرى أصيبوا بإعاقات نتيجة ممارسـة وسـائل التع

  . والمحرمة
 فقد أدى تأخر إدارة السجون المعتمد في إجراء بعض العمليات للمرضى إلى بتر أطراف               ،وحسب اللجنة 

من أجساد معتقلين، فيما أدى التأخير في إجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبية وصور األشعة، التي               
  .  أجساد األسرىتكشف المرض في مراحله األولى، إلى استفحال األمراض في

7/12/2010الغد، عمان،   
  

  في بيروت يفتتح لقاءه العاشر "ائتالف حق العودة" .38
وهـي  .  في بيـروت  أعمال لقائه العاشر في قصر األونيسكو، أمس     "ائتالف حق العودة الفلسطيني   "إفتتح  

  . ، في دولة عربية2000المّرة األولى التي يعقد فيها، منذ تأسيسه عام 
شر من الجاري، يلتئم أعضاؤه ضمن جلسات مغلقة، يخرجون علـى أثرهـا بسلـسلة               وحتى الحادي ع  

  . توصيات، ستكون أّولها التأكيد على حقّ العودة
طـارق  اللبنـاني   وكان حقّ العودة محور الكلمات التي أطلقت أعمال اللقاء، فأشار راعيه وزير اإلعالم              

، معتبـراً أن    "شتركة وهو يتعلّق بذاكرتنا كـشعبين     االئتالف مسؤولية لبنانية وفلسطينية م    "متري إلى أن    
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مسألة تجمع الفلسطينيين ليس كقوى سياسية فحسب بل أيـضاً كفلـسطينيي            "تكرار المطالبة بحقّ العودة     
  . "الداخل والضفة والقطاع مع فلسطينيي العالم

د فـي وضـع فلـسطيني       اللقاء ينعق "كذلك، أكّد منسق االئتالف جابر سليمان على حقّ العودة معتبراً أن            
مأزوم وفي مرحلة حساسة وصلت فيها المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع حكومة العدو الصهيوني              

الضمانات التي وعدت اإلدارة األميركية بتقديمها إلـى إسـرائيل          "كما أشار إلى أن     . "إلى طريق مسدود  
  . "خطر من االستيطان نفسهأمقابل وقف جزئي ومؤقت لالستيطان لهي 

ـ         مدينـة  1300 فأشار إلى أنها كانت تضّم      "أطلس فلسطين "وعرض الدكتور سليمان أبو ستة لما عّرف ب
 مدينة وقرية يشكل أبناؤها اليوم الالجئين الفلـسطينيين فـي           678،  1948عام  ي  وقرية، أزيلت منها، ف   
  . حوالى ستمئة وموقعين

7/12/2010السفير، بيروت،   
  

  تستنزف ميزانيتنا نازحة من مخيم نهر البارد  عائلة 3400إعانات إيجار : "األونروا" .39
أي مـا   (قررت وزارة الخارجية النروجية تقديم مساهمة قدرها خمسة ماليين كـرون نروجـي              : البارد

لالجئي مخيم نهر البارد أمس، استجابة لنداء مدير شـؤون          ) يوازي ثمانمئة وخمسين ألف دوالر أميركي     
الغـذاء  ( للحاجات اإلنسانية    "االونروا"تخدم هذا المبلغ لسد العجز في ميزانية         في لبنان، وسيس   "االونروا"

أن إعادة إعمار مخـيم نهـر البـارد         " في بيان أمس     "االونروا"واعتبرت  ). والمأوى والخدمات الصحية  
اتخذت وقتا أطول مما كان متوقعا، وال يزال عدد كبير من سكانه حتى هذه األثناء يعيشون في مالجـئ                   

 عائلة، مما يـسبب اسـتنزافا لميزانيـة    3400تدفع حاليا إعانات اإليجار ألكثر من  "، فالوكالة   "تأجرةمس
 300وإذا تمكنت من المضي قدما في إعادة اإلعمار وفقا لمخططها، يؤمل أن يعود ما يقـرب                 . الوكالة

  . "2011من هذه العائالت الى ديارهم داخل المخيم بحلول منتصف 
7/12/2010السفير، بيروت،   

  
    فلسطينيو المهجر يدعون إلى إنشاء إطار جامع للجاليات العربية في الخارج  .40

دعا فلسطينيو المهجر إلى تشكيل إطار جامع للجاليات العربية في الخـارج، وانتقـدوا وضـع                 :القاهرة
  .خارجهاالعرب األمريكيين البعيد عن مراكز القوى التي يشغلها يهود بارزون سواء داخل الحكومة أو 

جاء ذلك في المؤتمر العربي األول للمغتربين الذي اختتم أعماله أمس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة                
بعد أن استمر على مدار ثالثة أيام بمشاركة عدد من رموز الجاليات العربية فـي الخـارج، والـشباب                   

  .ات اإلقليمية والدولية بالقاهرة المغترب، وممثلي المجتمع المدني، وسفراء الدول األجنبية والمنظم
العرب في أمريكا والوسط السياسي الحي، دور       "وقال البروفسور نصير عاروري، في ورقة بحثية حول         

العرب األمريكيين بعيدون كل البعد عن مراكز القـوى التـي           “ إن   "المثقفين في شؤون الجاليات العربية    
ل الحكومة على األصعدة التنفيذيـة، والبرلمانيـة أو         يشغلها يهود بارزون على مستويات عدة سواء داخ       

  .” القضائية، أو خارج الحكومة
 وأعلن رئيس الجالية الفلسطينية في النمسا وعضو وفد فلسطين للمؤتمر منذر مرعي أن فلسطين تقدمت               

  .بطلب لهذا المؤتمر لتشكيل إطار جامع للجاليات العربية في الخارج 
7/12/2010، الخليج، الشارقة  

 
  67الـ الجاليات الفلسطينية في ألمانيا تطالب برلين باالعتراف بدولة فلسطين على حدود  .41

طالب اتحاد الجاليات الفلسطينية في برلين، الحكومة األلمانية بـاالعتراف بالدولـة الفلـسطينية              : برلين
  .1967المستقلّة وعاصمتها القدس المحتلّة، على حدود األراضي المحتلّة عام 



  

  

 
 

  

            22 ص                                     1988:         العدد       7/12/2010 ثاءالثال :التاريخ

د االتحاد، المستشارة األلمانية أنجيال ميركل العمل على تسريع اتخـاذ قـرار االعتـراف بالدولـة                 وناش
، التي قام بها الرئيس البرازيلي لـوال دي         "والصحيحة الخطوة الشجاعة والمتقدمة  "الفلسطينية على غرار    

  .67باالعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الـ  سيلفا، والتي تمثّلت
نـسخة منـه اليـوم اإلثنـين     " قدس برس"ودعا رئيس االتحاد، موسي شمالي في تصريح صحفي تلقّت  

، فـي   "سفارة"، الحكومة األلمانية إلى رفع مستوى التمثيل الفلسطيني على أراضيها ليرتقي إلى             )6/12(
  .لدولة الفلسطينيةودول أميركا الجنوبية واالتحاد األوروبي االعتراف با" عدم االنحياز"حين ناشد دول 

6/12/20101قدس برس،   
 

   طفالً الشهر الماضي80بينهم   فلسطينيا423ًعتقل ي االحتالل .42
 423علن وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع إن سلطات االحـتالل االسـرائيلي اعتقلـت                أ

  .لقدس والخليل طفال أغلبهم من منطقة ا80الماضي، بينهم ) نوفمبر(مواطنا خالل شهر تشرين الثاني 
7/12/2010، بيروت، المستقبل  

  
    يؤكد ضرورة تكثيف الجهود اليجاد البيئة الكفيلة باستئناف المفاوضات المباشرةاألردن .43

 مع المبعوث االوروبي أمس ناصر جودة في الوزارة  األردني بحث وزير الخارجية: بترا–عمان 
خر التطورات المتعلقة بجهود السالم خاصة سبل الخاص لعملية السالم في الشرق االوسط مارك اوتيه ا

  .  تهيئة البيئة الكفيلة باستتناف المفاوضات الفلسطينية االسرائيلية المباشرة
ووضع جودة المبعوث االوروبي بصورة الجهود واالتصاالت التي يقوم بها جاللة الملك عبداهللا الثاني 

ار في منطقة الشرق االوسط على اساس حل الدولتين مع قادة العالم وبلدانهم لتحقيق السالم واالستقر
والمرجعيات الدولية المتفق عليها ومبادرة السالم العربية وبما يضمن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

 التي تعيش بأمن وسالم الى 1967وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران عام 
  .  حقق السالم الشامل في المنطقةجانب اسرائيل في سياق اقليمي ي

واكد وزير الخارجية ضرورة تكثيف الجهود الدولية اليجاد البيئة الكفيلة الستئناف المفاوضات الفلسطينية 
االسرائيلية المباشرة التي تعالج جميع قضايا الوضع النهائي ، ما يستدعي وقف جميع االجراءات 

كما اكد الدور المهم لالتحاد االوروبي والمجتمع . طناتاالحادية التي تهددها خصوصا بناء المستو
الدولي واللجنة الرباعية الدولية في دفع جهود السالم وحل الصراع في المنطقة وجوهره القضية 

  . الفلسطينية باعتباره مصلحة دولية مثلما هو مصلحة لدول المنطقة وشعوبها
  7/12/2010الدستور، عمان، 

  
    "الوطن البديل" يحرض على سرائيلياً إ تدين مؤتمراًاألردن .44

 دانت الحكومة أمس تنظيم عضو الكنيسيت اإلسرائيلي المتطرف إريه إلداد مؤتمرا يدعو : بترا–عمان 
إلى رفض حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني 

وقال نائب رئيس . ار األردن وطنا بديال للفلسطينيينوعاصمتها القدس الشرقية والتحريض على اعتب
الوزراء وزير الدولة الناطق الرسمي أيمن الصفدي إن هذا المؤتمر الذي انعقد بمشاركة عضو البرلمان 
الهولندي المتطرف غيرت فيلدرز، الذي يحاكم في بالده بتهمة التحريض على الكراهية ضد المسلمين، 

ألردن ويرفضه ويحذر من أنه يسيء إلى الجهود المستهدفة تحقيق السالم في يشكل تصرفا عبثيا يدينه ا
  وأشار الصفدي إلى أن وزارة الخارجية كانت أرسلت مذكرة احتجاج للحكومة اإلسرائيلية ، . المنطقة
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ي تؤكد إدانة األردن لعقد هذا المؤتمر ، وإلى أن األردن يطالب الحكومة اإلسرائيلية بإدانة المواقف الت
  .يطلقها المؤتمر وإعالن تناقضه مع موقفها الرسمي

  7/12/2010الدستور، عمان، 
  

  لوقف االستيطان" إسرائيل"تطالب المجمع الدولي بالضغط على ": 31القمة الخليجية الـ" .45
ـ        :  هدى الصالح  -أبوظبي بمطالبـة   31افتتحت أمس، في العاصمة اإلماراتية أبوظبي، القمة الخليجية ال

وافتـتح رئـيس     .دولي بالضغط على إسرائيل لوقف االستيطان للسماح بقيام الدولة الفلسطينية         المجتمع ال 
وألقى أمير الكويت، الشيخ صباح األحمد الصباح،       . دولة اإلمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القمة        

ية الدوليـة واالتحـاد     ودعا الشيخ صباح الواليات المتحدة والرباع      رئيس الدورة الخليجية السابقة، كلمة،    
تحقيقـا  «األوروبي والمجتمع الدولي للضغط على الكيان اإلسرائيلي من أجل وقف عمليات االسـتيطان              

  .»للسالم العادل والشامل الذي ال يتحقق إال بقيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة
  7/12/2010الشرق األوسط، لندن، 

   
   استقبال تعتزم إسرائيل إقامته في القدس الشرقيةالجامعة العربية تطالب بمقاطعة حفل .46

دانت االمانة العامة لجامعة الدول العربية عزم وزارة السياحة االسرائيلية اقامة حفـل             :  بترا -القاهرة    
ودعت جميع المدعوين من دول ومؤسسات الـى      . استقبال في مدينة القدس الشرقية بمناسبة اعياد الميالد       

تباره انتهاكا صريحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبـر القـدس             مقاطعة االحتفال باع  
وحذرت االمانة في بيان لها امس  من ان تلبية مثل هذه الدعوة يـشكل تـشجيعا                  .الشرقية ارضا محتلة  

بسالم لسلطة االحتالل على مواصلة انتهاكاتها إلرادة المجتمع الدولي وقراراته الشرعية  ومساسا خطيرا              
ودعا البيان الحكومات والشعوب العربية واالسالمية وشعوب العالم المحبة للسالم الى            .واستقرار المنطقة 

تعزيز صمود المقدسيين والى التصدي الية خطوة او اجراء تهويدي يهدف الى  المساس بمصير مدينـة                 
  .     القدس الشرقية المحتلة، ألن السالم يبدأ من القدس

        7/12/2010، نالرأي، عما
  

    لوقف االستيطان " إسرائيل"يدعو  يلتقي عباس وغول .47
قوله امس فـي    ” إسرائيل“نقلت وكالة أنباء األناضول عن الرئيس التركي عبد اهللا غول أمس            : )وكاالت(

مؤتمر صحافي مشترك عقب لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه بحث مـع األخيـر التطـورات                 
وقال غول انه يجب قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصـمتها          . ية  التسوية في الشرق األوسط       المتعلقة بعمل 

سبق وعّبرنا عن دعمنـا القـوي       “وأضاف  . القدس المحتلة، من أجل إحالل التسوية في الشرق األوسط          
جـب  ومن أجل استكمال هذه المحادثـات، ي      . أيلول/لمحادثات التسوية التي بدأت في المنطقة في سبتمبر       

أن تتخلى عن بناء مستوطنات جديدة وتدمير المنازل، كما يجب عليها أن تبـدأ بإظهـار              ” إسرائيل“على  
وأشار الرئيس التركي إلى أن وضع القدس الخاص مهم جداً، داعياً إلى الوقف الفوري              . ” موقف إيجابي 

ورداً على سؤال عـن     . وية  للدراسات التي تهدف إلى تغيير هوية وثقافة المدينة وهي مهد األديان السما           
في جينف، قـال    ” إسرائيليين“محادثات مساعد وزير الخارجية فريدن سينيرليوغلو األخيرة مع مسؤولين          

تركيا لديها توقعات واضحة فيما يتعلق بتطبيع       “، مضيفاً ان    ”مستوى فني “غول ان المحادثات جرت على      
  . ” العالقات مع إسرائيل

  7/12/2010، الخليج، الشارقة
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  اختتام ملتقى أسرى فلسطين بالدعوة إلى شبكة عالمية لدعم قضيتهم : الجزائر .48
، مساء أمس،   »الملتقى العربي الدولي لنصرة األسرى في سجون االحتالل       «اختتم   :  وسام متى  -لجزائرا

أعماله في العاصمة الجزائرية، بسلسلة توصيات، تجاوز عددها المئة، وأهمها تأسـيس شـبكة عالميـة                
  . تابعة هذه القضية وإثارتها في مختلف المحافل الدوليةلم

قضية األسرى هي مـن نتـائج      «أّن  » إعالن الجزائر « البيان الختامي للملتقى، والذي حمل عنوان        وشدد
االحتالل الصهيوني ومخططاته العدوانية، ما يؤكد على أن المقاومة حق مشروع وواجب ديني ووطنـي               

  . »بنيه ودعمه لتحرير األرض واإلنسان واسترداد الحقوقوإنساني، يفرض على األمة ت
ربط قضية األسرى والمعتقلين ومجهولي المصير بأي برنامج سياسي آخر يعد           «وأشار اإلعالن إلى أن     

القوى الحرة في العالم مدعوة إلـى أن تـضع          «، مشدداً على أّن     »انتهاكاً فاضحاً ألحكام القانون الدولي    
إقامـة شـبكة عالميـة لـدعم        «كما على ضرورة    . »مهامها وجدول أعمالها  قضية األسرى على رأس     

  . »األسرى، على أن تعمل اللجنة التحضيرية للملتقى على إيجاد آلية لتنفيذ هذه التوصية
وأقر الملتقى أكثر من مئة توصية، بينها العمل على تدويل حملة الدفاع عن األسرى، ودعوة المنظمـات                 

لية التحقيق والتقصي في الجرائم التي ترتكب بحقهم، والعمل على محاكمة منفـذي             القانونية إلى إطالق آ   
  . هذه الجرائم، واتخاذ كل المبادرات القانونية المتاحة لإلفراج عن األسرى

كما شددت التوصيات على ضرورة االستفادة القصوى من سالح اإلعالم، بما يخدم القضية، عبر توحيد               
عتبر أن واقع األسرى وُأسرهم يحتم اإلسراع في تأسيس صندوق دعم مـالي             كما ا . الخطاب الخاص بها  

  . لمؤازرتهم، فضالً عن تبني خطة عمل من أجل تخصيص أيام لالحتجاج ضد األسرى
وبناء على طلب أحد المشاركين في الملتقى، تّمت إضافة توصية إضافية تدعو الفصائل الفلسطينية إلـى                

  . لمصالحة الوطنيةإنهاء حال التشرذم، وتحقيق ا
ورغم سعي الكثيرين إلى اإليحاء بأن هناك التفافاً فلسطينياً حول قضية األسرى، فإن األجواء المـشحونة          
بين فتح وحماس ظلت مخيمة على الملتقى، وإن في الكواليس، وهو أمر اسـتمر حتـى قبيـل صـدور            

  . »إعالن الجزائر«
أن يكون أحد أعضائهما ممثالً في لجنة الـصياغة،         أن وفدي فتح وحماس أصرا على       » السفير«وعلمت  

لضمان أال يتضمن البيان الختامي للملتقى أي عبارة تسيء إلى حركته، فيما لوح مندوبون فتحاويون بأن                
أي عبارة من هـذا     » إعالن الجزائر «الحركة سترفض المشاركة في أي ملتقيات أخرى في حال تضمن           

  . القبيل
ـ    عبد العزيز بلخادم أوضح، خالل مأدبـة غـداء مـع           » هة التحرير الجزائرية  جب«وكان األمين العام ل

وثيقة «بمثابة  » إعالن الجزائر «اإلعالميين المشاركين في الملتقى، أن المنظمين حرصوا على أن يكون           
تطوير آليات عمل لدعم قضية األسـرى مـن         «، مشدداً على أهمية     »مرجعية وليس مجرد بيان توثيقي    

  . »كة دولية تحمل هذه القضية إلى كل المنابر العالميةخالل إقامة شب
بحكم ما تـؤمن بـه الجزائـر حيـال القـضية            «وأشار بلخادم إلى أن انعقاد المؤتمر في الجزائر جاء          

الفلسطينية، ومن هنا كانت رغبة كل مخلص للقضية الفلسطينية في أن يتحد الفلسطينيون حـول هـدف                 
  . »ثارة قضية األسرى على أرض الشهداءموّحد، وهو تحرير فلسطين، عبر إ

ولفت بلخادم إلى أن أهّم ما في الملتقى، هو نجاحه في أن يجمع ـ إلى جانـب األحـزاب الجزائريـة     
وأشاد بلخادم بالمجـامالت  . والعربية والمنظمات الحقوقية العربية ـ ممثلين عن كل الفصائل الفلسطينية 

لجنة التنفيذية عباس زكي، وحركة حمـاس، عـضو المكتـب           المتبادلة بين ممثلي حركة فتح، عضو ال      
االسمنت الذي يعيـد اللحمـة للـشعب     «السياسي أسامة حمدان، معرباً عن أمله في أن يكون ذلك بمثابة            

  . »الفلسطيني
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الجزائـر ترّحـب بـاألخوة      « عن أعمال الملتقى، أوضح بلخـادم أن         1948وحول استبعاد فلسطينيي    
يأتوا بوثائق إسرائيلية، ألننا نرفض أي شكل من أشكال التطبيـع مـع الكيـان               الفلسطينيين، بشرط أال    

وثائق الكيان الصهيوني ال يمكن أن تدخل إلى الثرى الطيـب فـي أرض              «، مشدداً على أن     »الصهيوني
  . »الشهداء

من جهته، شدد مستشار األمين العام لألمم المتحدة األخضر اإلبراهيمي، في حديث للـصحافيين علـى                
ورأى . امش أعمال الملتقى، على ضرورة مقاطعة إسرائيل من أجل تغييـر الوضـع فـي فلـسطين                ه

تأزم الوضع في فلسطين عموماً وغزة خصوصاً، عائد إلى صمت العالم العربي الـذي              «االبراهيمي أن   
 صمت المجتمع الدولي  «، باإلضافة إلى    »تخلى عن القضية الفلسطينية وتراجع اهتمامه بها بشكل رهيب        

  . »على الجرائم اإلسرائيلية وانتهاكاتها المتواصلة
وكان اليوم الثاني من أعمال الملتقى خصص لعرض شهادات حية ألسيرات وأسرى محررين وأهـالي               

دور اإلعـالم فـي نـصرة قـضية         «أسرى فلسطينيين، باإلضافة إلى العديد من ورش العمل تناولـت           
 .  النضالية والقانونية لهذه القضية، باإلضافة إلى األبعاد التاريخية و»األسرى

  7/12/2010، السفير، بيروت
  

  تدشن مشاريع تنموية في غزة» المؤتمر اإلسالمي« .49
 مشروعا تنموياً وإنسانياً بقيمة نحـو       14أعلنت منظمة المؤتمر اإلسالمي أنها نجحت في تدشين         : د ب أ  

وقالت المنظمة إن المشاريع تنوعت      . مليون دوالر خالل زيارة وفدها إلى قطاع غزة الشهر الماضي          30
في مجاالت عدة، كان أبرزها برامج تأهيلية نقلت العمل اإلغاثي للمنظمة في القطاع، إلى توفير مشاريع                

  .تنموية
يذكر أن زيارة وفد المنظمة إلى غزة استمرت خمسة أيام، جاءت في إطار القـرارات الـصادرة عـن                   

مساعدات إلى أهالي القطاع، للمساهمة فـي تعـويض األضـرار           المجلس الوزاري التي توصي بتقديم ال     
  . الناجمة عن الهجوم االسرائيلي

  7/12/2010، االتحاد، أبو ظبي
  

   بيد المؤامرة الصهيونية"واتأد" أردوغان وغول :أربكان .50
فّجر رمز اإلسالم السياسي في تركيا، رئيس الحكومة األسبق نجم الدين أربكان، أمس،             : أرنست خوري 

أداة بيـد المـؤامرة     «فاجأةً من العيار الثقيل، بوصفه رجب طيب أردوغان وعبـد اهللا غـول بأنهمـا                م
في مقابلة حصرية مع الصحيفة األقرب للحزب الحاكم،        )  عاماً 84(كالم صدر عن أربكان     ،  »الصهيونية

  .»توداي زمان«
يل العضوية الكاملة في منظمة     على منح إسرائ  ) أردوغان(لماذا وافق   «: ورداً على سؤال، تساءل أربكان    

بدل وضع فيتو على عضويتها فيها؟ لماذا دفعت حكومته مليـارات           ) ocde(التعاون االقتصادي والتنمية    
) الرئيس اإلسرائيلي شـمعون   (الدوالرات في عقود عسكرية مع شركات إسرائيلية؟ لقد قال أردوغان لـ            

وختم بالقول  . »ألعمال كالمعتاد مع الدولة العبرية    في منتدى دافوس، لكنه واصل ا     » دقيقة واحدة «بيريز  
ربما ال يدركان أنهما    . غول، أداة بيد المؤامرة اليهودية العالمية     ) الرئيس عبد اهللا  (إّن كليهما، أردوغان و   «

يخدمان المصالح اإلسرائيلية، لكنهما يفعالن ذلك، بدليل ما جاء في كتاب هارون يحيى وغاري آلن عن                
  .»هذا الموضوع

  7/12/2010األخبار، بيروت، 
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  67 على حدود عام األرجنتين تعترف بالدولة الفلسطينية .51
اعلنت وزارة خارجية االرجنتين أمس أن الرئيسة كريستينا : )وكاالت (-نادية سعدالدين -عمان 

 تعترف بفلسطين دولة"كيرشنر بعثت برسالة الى نظيرها الفلسطيني محمود عباس تعلن فيها ان بالدها 
الرئيسة كريستينا كيرشنر وجهت "وجاء في بيان لوزارة الخارجية ان  ".1967حرة مستقلة في حدود 

أمس الى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مذكرة تبلغه فيها بان حكومة االرجنتين تعترف 
  .وفقا لبيان وزارة الخارجية" 1967بفلسطين دولة حرة مستقلة داخل حدود 

  7/12/2010الغد، عمان، 
  

  2011أوروغواي ستعترف بفلسطين دولة مستقلة عام  .52
أعلن نائب وزير الخارجية في أوروغواي، روبيرتو كوندي، أمس، لوكالة : كفاح زبون -رام اهللا 

، وذلك أسوة بخطوة مماثلة 2011الصحافة الفرنسية أن بالده تعتزم االعتراف بفلسطين دولة مستقلة عام 
سنسعى إلى افتتاح ممثلية دبلوماسية في فلسطين، «: وقال كوندي .رجنتيناتخذتها البرازيل ثم األ
لقد أبلغنا هذا األمر إلى السلطة الفلسطينية التي زارتنا مرتين عام «: ، مضيفا»وبالتأكيد في رام اهللا

  .»2011إذن ستحذو أوروغواي بالتأكيد حذو األرجنتين عام «: وأضاف .»2010
  7/12/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
   مليون يورو من االتحاد األوروبي للسلطة 20.7 .53

 مليون يورو للسلطة الفلسطينية لدفع 20،7أعلن االتحاد األوروبي أمس عن تقديم مساهمة مالية بقيمة  
رواتب ومخصصات التقاعد، فيما أرسلت الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية شاحنة محملة بأكثر من ألف 

  .إلى قطاع غزة تم التبرع بها من قبل احدى الجمعيات األمريكية جهاز كومبيوتر محمول 
ذكرت مفوضية االتحاد األوروبي في القدس المحتلة في بيان امس أن المساهمة الجديدة هي جزء من 

 مليون يورو مقدمة من االتحاد األوروبي لدعم السلطة الفلسطينية في صرف 41،4حزمة تمويلية بقيمة 
  . شخصاً 948 ألفاً و84وظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين الذين يبلغ عددهم الرواتب ومخصصات م

 جهاز كومبيوتر 1030سيرت أمس شاحنة محملة ب “من جهة أخرى، قالت الهيئة في بيان انها 
حاسوب لكل (احدى الجمعيات األمريكية تبرعت بهذه األجهزة تحت شعار “وأوضح البيان ان . ” محمول
  .” )طفل

  7/12/2010 الشارقة، الخليج،
  

   شمولية الحل بالمنطقةإطارفي مارك اوتيه يؤكد دعم االتحاد األوروبي لجهود حل الدولتين  .54
 خالل لقاءه  شدد المبعوث االوروبي الخاص لعملية السالم في الشرق االوسط مارك اوتيه: بترا–عمان 

جهود المبذولة لحل الصراع  ناصر جودة على دعم االتحاد االوروبي لل األردنيوزير الخارجية
 االسرائيلي على اساس حل الدولتين في اطار شمولية الحل بالمنطقة وتكثيف الجهود مع -الفلسطيني 

واعرب اوتيه . المجتمع الدولي اليصال جهود تحقيق السالم واالستقرار في المنطقة الى غاياتها المنشودة
يبذلها الملك عبداهللا الثاني لتحقيق السالم واالستقرار في عن تقدير االتحاد االوروبي للجهود التي بذلها و

    .  منطقة الشرق االوسط والدور المهم الذي يضطلع به االردن بقيادة جاللته في هذا االطار
  7/12/2010الدستور، عمان، 
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  قوافل جديدة لغزة جاالوي يعلن عن  .55
في الجزائر أن قوافل جديدة من أعلن النائب البريطاني السابق جورج جاالوي، أمس، : د ب أ

وقال جاالوي، في مؤتمر صحافي بمقر صحيفة  .المساعدات اإلنسانية ستتجه إلى غزة العام المقبل 
قوافل المساعدات اإلنسانية ستتوجه هذه المرة إلى غزة عن طريق البر والبحر “الجزائرية، إن ” الشعب“

  .” اإلسرائيلي“راضي الموجودة تحت الحصار ، مضيفاً أن هناك طائرة ستحط على هذه األ”والجو
إلى مساندة هذه األعمال التضامنية، مبدياً أسفه لموقف ” كل العرب، خاصة الحكومات“ودعا جاالوي 

وكشف أنه سيتوجه قريباً إلى الواليات المتحدة للدفاع . ” ضعف التزامهم“و لما اسماه ” السلبي“العرب 
  .        مدينة كندية 12 من تنشيط ندوات في هذا الشأن في عن القضية الفلسطينية، وأنه تمكن

  7/12/2010الخليج، الشارقة، 
  

   يدعو إلى تكثيف االستيطان وضم الضفةفيلدرز  عضو البرلمان الهولندي اليميني .56
دعا رئيس حزب الحرية وعضو البرلمان الهولندي اليميني المتطرف غيرت فيلدرز : )وكاالت(
  .ف االستيطان وضم الضفة الغربية إلى تكثي” إسرائيل“

الذي عقد ” الوطن البديل“، أمس، عن ذاك العنصري قوله في مؤتمر ”اإلسرائيلية“ونقلت اإلذاعة العامة 
بناء المزيد من المستوطنات من أجل ضم الضفة إليها وإنشاء حدود ” إسرائيل“إن على ” تل أبيب“في 

عن رفضه لمبدأ األرض مقابل السالم مقترحاً إقامة وأعرب . ” إسرائيل“آمنة وقابلة للدفاع عن 
وأضاف أن على . في األردن الذي وصفه بأنه الدولة الفلسطينية الحقيقية ” طوعي“الفلسطينيين بشكل 

  . األردن استيعاب الفلسطينيين على أراضيه 
  7/12/2010الخليج، الشارقة، 

  
   كاديما لوقف انزالقها-عمل-يكوداألوضاع الداخلية إلسرائيل تعزز المطالبة بحكومة ل .57

  *أنطوان شلحت
ال نبالغ إذا قلنا إنه ال يكاد يختلف اثنان في إسرائيل في الوقت الحالي على واقع أن مكانتها في العالم 

في (باتت في اآلونة األخيرة في الحضيض، وأساساً في ضوء سلوكها األهوج في أثناء الحرب على غزة 
ن تداعيات على غرار تقرير لجنة غولدستون واألزمة الحاّدة مع تركيا وما وما أعقبها م) 2009شتاء 

شابه ذلك، وفي إثر سلوكها إبان عملية السيطرة على قافلة سفن المساعدات التي كانت متجهة إلى غزة 
  ). 2010مايو / أيار(

 السلوك والتي تسببت في الوقت نفسه، ال يكاد يختلف اثنان أيضاً على أن حملة النقد العالمية حيال هذا
، ما يعني "شيطنتها"أو إلى " نزع شرعيتها"من بين جملة أشياء أخرى بتدهور مكانتها الدولية، تهدف إلى 

أن هذه الحملة تجانب التأثير المعّول عليها بالنسبة للرأي العام في إسرائيل، بل إنها تزيده قناعة بأن 
سرائيلي ما يكفي من الرواسب النفسانية التي تهيئ األرضية وثمة لدى المجتمع اإل". العالم كله يقف ضده"

  . الخصبة ألن يقع في أسر هذه القناعة
ولتأكيد هذا الواقع يشير البعض إلى أن الدولة الوحيدة في العالم التي ما زالت تعرب عن استعداد معّين 

نونية واقتصادية ضد لكبح التدهور الحاصل، والذي يمكن أن يتدحرج بسهولة وسرعة نحو عقوبات قا
وحتى هناك فإن ما يجرى اآلن داخل حرم الجامعات األميركية سيجد (إسرائيل، هي الواليات المتحدة 

، وهي الدولة )تعبيرا قوياً له بعد بضعة أعوام عندما يبدأ الخريجون باحتالل مكانهم في زعامة الدولة
الخط األخضر أهم ) شرق(من البناء خلف نفسها التي تضغط على إسرائيل كي تقرر ما إذا كان مزيد 

  . من إبقاء المظلة الدفاعية التي يوفرها األميركيون لها في المحافل الدولية
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وأستاذ االقتصاد في " مركز طاوب لدراسة السياسة االجتماعية في إسرائيل"وقد حدا هذا كله بمدير 
إذا كان ثمة وقت : دافيد، إلى القول أخيراًمنتدى السياسة العامة في جامعة تل أبيب، البروفيسور دان بن 

وهي أحزاب كاديما (يتطلب من األحزاب الثالثة الكبرى الممثلة للتيار المركزي في المجتمع اإلسرائيلي 
في مكانتها الدولية، فإن " الهبوط الحر"أن تتكتل معاً في زعامة الدولة بغية فرملة هذا ) والليكود والعمل

غير أنه بقدر ما إن هذا التكتل مهم من الناحيتين السياسية واألمنية، فإنه حاسم . باآلن هو الوقت المناس
  .أكثر من الزاوية الداخلية، االجتماعية واالقتصادية، بحسب وجهة نظره

وبخصوص هذه الزاوية األخيرة رأى بن دافيد أن على رغم أن مستوى المعيشة في إسرائيل يشهد 
الفائت، إال أنه بالمصطلحات النسبية في تراجع مستمر عن الدول المتصدرة ارتفاعاً منذ سبعينات القرن 

في الغرب، حيث ارتفعت معدالت الفقر والالمساواة في المدخوالت إلى مستويات هي األعلى في 
  .الغرب

وفي رأيه فإن السبب الرئيس للتدهور المستمر منذ أكثر من ثالثة عقود على التوالي هو أن جزءاً 
 من المجتمع اإلسرائيلي ال يحصل على الوسائل والشروط التي تمكنه من المنافسة في اقتصاد متزايداً

ولذا ثمة حاجة لعالج جذري يشمل ثالث دوائر أساسية على المستويات الفردية . مفتوح تنافسي ومتطور
  . والبيئية واالستراتيجية

 لحساب الحكومة 2009ي عام ف" مركز طاوب"وقد جرى تفصيل هذه المستويات في وثيقة أعدها 
غير ". خطة شاملة لتقليص الفجوات والحد من الفقر وزيادة النمو في إسرائيل"والكنيست الجديد بعنوان 

أن المشكلة ليست كامنة في إيجاد حلول، وإنما في غياب األهلية والقدرة التنفيذية من ناحية سياسية على 
  .وضع هذه الحلول موضع التطبيق

في سن ) غير الحريديم(لمثال، فإن نسب البطالة أو عدم التشغيل في صفوف الرجال اليهود وعلى سبيل ا
 في المئة من المتوسط في الغرب، كما أن ثلثي الرجال المتدينين 25أعلى بـ )  سنة54 - 34(العمل 

في ) املينمن الرجال الحريديم غير الع( في المئة فقط 21الحريديم في سن العمل ال يعملون، مقارنة مع 
  . أواخر السبعينات
 في المئة من مجموع التالميذ في جهاز التعليم االبتدائي يتعلمون في مؤسسات تابعة 50كذلك فإن قرابة 

وقد ازداد عدد التالميذ العرب خالل العقد األخير فقط بنسبة الثلث، . للتيار الحريدي أو التعليم العربي
 في المئة، بينما تناقص عدد التالميذ في جهاز التعليم الرسمي 51سبة فيما ازداد عدد التالميذ الحريديم بن

  .اآلن عما كان عليه عددهم قبل عشرة أعوام
. عالوة على ذلك فإن مستوى التعليم الذي يتلقاه تالميذ إسرائيل يعتبر أدنى من مستوى العالم الغربي

ة األدوات التي تتيح له إمكان االندماج وهناك جزء متزايد من التالميذ اإلسرائيليين ال يحصل على رزم
ولذا ثمة حاجة إلصالح شامل في جهاز التعليم وكادر التعليم وطريقة اإلدارة . الالئق في اقتصاد تنافسي

والفقر والنمو هي ) اإلنجاب(وهو يؤكد أن العالقة بين التعليم والتشغيل والوالدة . والتمويل واإلشراف
ويشكل ذلك عامالً مركزياً في زيادة . ر أنحاء العالم وفي إسرائيل أيضاًعالقة معروفة ومثبتة في سائ

 - وفي ضوء حقيقة أن خريجي جهاز التعليم الرسمي . وتيرة التشغيل والنمو والحد من معدالت الفقر
 في المئة 39 ينتمون اآلن إلى أقلية في المدارس االبتدائية، مع -هؤالء الذين أداروا الدولة منذ قيامها 

من التالميذ، فإن أهمية التعليم الذي يتلقاه التالميذ الذين يجلسون اليوم على مقاعد الدراسة يجب أن تكون 
وإذا ما تم النظر من . فهؤالء سيقررون مصير ومستقبل الدولة إذا كان لها مستقبل. واضحة للجميع

واجدون في الحكومة والكنيست، الجانب إلى ما ينشغل به أولئك الخريجون من جهاز التعليم الرسمي، المت
وإلى ما هو مطروح هنا على األجندة، نجد أن من الصعب فهم كيف ال ينجح هؤالء في التمييز بين 

وبالكاد ما زال هناك حتى اآلن عدد كاف من أعضاء الكنيست القادرين على التكتل معاً . الغث والسمين
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لن تعود األحزاب التي ينتمي إليها هؤالء النواب لكن بعد بضعة أعوام . من أجل إنقاذ مستقبل الدولة
  . تملك غالبية في الكنيست

ويؤكد بن دافيد أن الضفدع التي يلقى بها في وعاء ماء ساخن ستقفز فوراً خارجه، لكن الضفدع 
الموجودة في وعاء على النار والتي ال تالحظ المياه اآلخذة في السخونة لن تملك القدرة على القفز حينما 

  .درك ما ستؤول إليه حالها بعد أن يسخن الماء فعالًت
  عالمة استفهام كبرى 

  المستقبلية لجهاز التعليم في إسرائيل
 - 2010 -قد أصدر في العام الحالي " مركز طاوب لدراسة السياسة االجتماعية في إسرائيل"وكان 

، ضّم على نحو "2009تصاد والسياسة المجتمع، االق: حالة إسرائيل"تقريراً شامالً متعّدد الفصول بعنوان 
، كتبه ناحوم بالص، أحد كبار " نظرة من الداخل-جهاز التعليم في إسرائيل "خاص فصالً بعنوان 
وهي نظرة تنطلق أساساً من عرض الواقع الراهن وما يمكن أن يحيل إليه من . الباحثين في المركز

الجهاز بهما وكانت لهما، خالل العقد األخير، تطورات في المستقبل، وذلك في ضوء عمليتين مّر هذا 
العملية األولى تمثلت في التغيير الجوهري الذي طرأ على التركيبة : انعكاسات مهمة جداً وبعيدة المدى

  .الديموغرافية للجهاز، بينما تمثلت العملية الثانية في الزيادة غير الكافية في الموازنات المخصصة للتعليم
 وجه الخصوص، أن التغيرات الديموغرافية التي طرأت على جهاز التعليم في ويؤكد الفصل، على

إسرائيل تشي باالقتراب سريعاً نحو عملية انتقال إلى وضع مغاير يصبح فيه تالميذ جهاز التعليم الرسمي 
ي في غضون ثالثة أعوام من اآلن أقلية بالنسبة إلى مجموع التالميذ في إسرائيل، ف) الحكومي(اليهودي 

، )أي اليهود المتشددين(حين أن األكثرية ستكون مؤلفة من قطاعي التالميذ العرب والتالميذ الحريديم 
وبالتالي فإن ما سينتظر إسرائيل في المستقبل المنظور . اللذين يتصدران الئحة الفئات الفقيرة في المجتمع

ألساس في أن إنجازات التالميذ العرب نتيجة ذلك، وفقاً لقراءة هذا الباحث، هو واقع جديد تتمثل سمته ا
والحريديم في موضوعات التعليم األساسية، كما تظهر بموجب طرق القياس المتبعة عالمياً في هذا 
الشأن، ستكون غير متماشية مع متطلبات السوق العالمية، أي أدنى منها، فضالً عن أنها ستشكل معيقاً 

وهذا االستنتاج تم التوصل إليه بواسطة االستناد إلى . ي ذاتهأمام عملية اندماجهم في المجتمع اإلسرائيل
في جهاز التعليم، خالل ) العربي والحريدي(حقيقة أن النمو الديموغرافي المضطرد لهذين القطاعين 

العقد الفائت، لم يكن مقترناً بتغيير ملموس صوب األفضل في إنجازات طالبهما على صعيد المواد 
 يلقي، كما يقول الباحث، ظالالً من الشك في ما يتعلق بقدرة جهاز التعليم في األساسية، األمر الذي

إسرائيل على رفع مستوى اإلنجازات المتوسط لطالبه، وبقدرته على تأهيلهم وإعدادهم لالنخراط الكامل 
  .والمفيد في الحياة االجتماعية واالقتصادية اإلسرائيلية

يؤكد أن التراجع النسبي في مستوى المعيشة في " مركز طاوب "وفي واقع األمر فإن التقرير الكامل لـ
إسرائيل مقارنة بالدول الغربية المتصدرة، ومعدالت الالمساواة والفقر العالية، والمشكالت االقتصادية 
واالجتماعية المتفاقمة، هي كلها بمنزلة نتائج مباشرة لسلم األولويات الحكومية وللسياسة الرسمية ووسائل 

كما أنه يشير إلى أن أحد العوامل الرئيسة المسببة لألوضاع االقتصادية واالجتماعية السائدة في . هاتنفيذ
إسرائيل يتمثل في جهاز التعليم، إذ إن الكثير من األبحاث يظهر مدى تأثير التحصيل العلمي في طائفة 

رص العمل، وانتهاء بتأثير واسعة من الظواهر، بدءاً من التأثير القوي لمستوى الفرد في الدخل وفي ف
فاالحتماالت بأن يكون المواطنون ذوو التحصيل التعليمي . المستوى العام في وتيرة النمو االقتصادي

المتدني فقراء هي أكبر بدرجة ملموسة من احتماالت إفقار ذوي التعليم العالي، كذلك فإن هناك عالقة 
وكما هي الحال في دول غربية أخرى، فإن . م التعليموثيقة بين معدالت البطالة العالية وبين عدد أعوا

كلما كان مستوى تعليم العامل أعلى، فإن ) باستثناء حالة المتدينين الحريديم الشاذة(في إسرائيل أيضاً 
  .فرصته في العثور على عمل وفي إمكان زيادة دخله تكون أكبر
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لناجزة في شتى أرجاء العالم، والتي ويقتبس التقرير في هذا الخصوص سلسلة من األبحاث الجديدة ا
تشّدد على وجود عالقة كبيرة بين مستوى التعليم وبين النمو االقتصادي، وعلى أنه في الوقت الذي يؤدي 
فيه ارتفاع عدد أعوام التعليم إلى زيادة هذا النمو، فإن ارتفاع مستوى التعليم لدى الفئات الفقيرة يعزز 

  . لعمل وفي تحقيق مستوى أعلى من الدخلفرصها في االنخراط في دائرة ا
 يشكل عالجاً ربما يكون جذرياً - الذي يقاس بعدد األعوام الدراسية -وفي حين أن مستوى التعليم 

وفي العقد األخير فقط بدأت في . لمسائل النمو والفقر وعدم المساواة، فإن نوعية التعليم لها تأثير أكبر
وقد أظهرت األبحاث في . التعليم في وتيرة النمو االقتصادي فيهاإسرائيل عملية قياس تأثير نوعية 

األساسية أعلى، ازدادت أيضاً ) مواد التعليم(معظمها أنه كلما كان مستوى إنجازات التالميذ في المجاالت 
  . وتيرة النمو االقتصادي للدولة عموماً

 -ن النتائج في المجال االقتصادي وفي ضوء المعطيات المتراكمة حول العالقة بين نوعية التعليم وبي
االجتماعي، وكذلك في ضوء وجود إسرائيل في مسارات اقتصادية واجتماعية ليست مستدامة على 

ما هي المساهمة المستقبلية المتوقعة من جهاز التعليم : المدى البعيد، فإن السؤال الذي يطرحه التقرير هو
  ؟ القائم لمصلحة المجتمع واالقتصاد في إسرائيل

وفي معرض جوابه عن هذا السؤال سرعان ما ينّبه إلى أن باالعتماد على المعطيات الراهنة ولدى 
. مقارنتها بحالة الدول الغربية المتصدرة فإن المصير المرتقب لهذه المساهمة يبعث على القلق الشديد

ع دول منظمة التعاون فمثالً كانت إنجازات طالب المرحلة اإلعدادية في إسرائيل متدنية مقارنة بجمي
في االمتحانات كلها التي أجريت خالل األعوام العشرة األخيرة، باستثناء ) OECD(االقتصادي والتنمية 

 أعلى من المتوسط OECDوفي أربعة من بين خمسة امتحانات، كان متوسط دول . امتحان واحد
ا سلفت اإلشارة إلى الصلة وفي ضوء المعطيات التي تشير كم. اإلسرائيلي بنسبة مكونة من رقمين

الوثيقة بين اإلنجازات في هذه االمتحانات وبين النمو االقتصادي، فإن من الصعب رؤية كيف سيتمكن 
 من التنافس - وهم بطبيعة الحال عمالها وموظفوها في المستقبل غير البعيد -تالميذ إسرائيل اآلن 

في المقابل فإن مشكلة . زات أعلى كثيراًبنجاح مع عالم غربي بات أبناؤه يتميزون بمستوى إنجا
اإلنجازات ال تتلخص فقط في مستواها المتوسط، حسبما يظهر ذلك في المعدالت القطرية، وإنما تتجلى 
. بكامل خطورتها في الفجوات الواسعة في هذه اإلنجازات بين المجموعات السكانية المختلفة في إسرائيل

نطالق إلى سوق العمل، فإن دولة تسودها فجوات كبيرة جداً في وبما أن مستوى التعليم يشكل خشبة ا
  .اإلنجازات التعليمية ستجد صعوبة بالغة مستقبالً في تقليص فجوات الدخل أيضاً

ويتحدث التقرير عن اتباع سياسة تفضيل تصحيحية على نطاق واسع في إسرائيل، ومع ذلك فإنه يؤكد 
ففي مجاالت التعليم األكثر أهمية ما زال . زالت كبيرة جداًأن الفجوات في اإلنجازات التعليمية ما 

 في كل واحد من االمتحانات التي OECDمستوى الفجوات داخل إسرائيل عالياً بالمقارنة مع جميع دول 
ومن ناحية عملية فإن مستوى فجوات التعليم داخل دول هذه المجموعة، منذ . أجريت في العقد األخير

  .  في المئة بالمتوسط من فجوات التعليم في إسرائيل20لى ، أدنى بحوا1999عام 
إن الخالصة الرئيسة للتقرير هي أنه ال بّد من انتهاج إصالح شامل وعميق في جهاز التعليم اإلسرائيلي، 
وهو يشير إلى أنه خالل العقد األخير قدمت بضعة اقتراحات إلجراء إصالحات جذرية فيه، غير أنه ما 

 مليار 3.4 وهي زيادة بقيمة -نات جهاز التعليم في شكل ملموس في األعوام األخيرة عدا زيادة مواز
 فإنه لم ينفذ أي - 2009 و2006شيقل في موازنة الحكومة للتعليم االبتدائي وفوق االبتدائي بين األعوام 

اتيكية وبناء على ذلك فمن غير المتوقع أن تحدث تغيرات درام. إصالح جذري وشامل على هذا الصعيد
  في اإلنجازات التعليمية للتالميذ اإلسرائيليين، مع كل ما يترتب على ذلك من انعكاسات مستقبلية على 
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  .معدالت الفقر وعدم المساواة، وعلى مستوى الحياة في الدولة وعلى وتيرة النمو االقتصادي

  مدار-باحث في المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية * 
  7/12/2010 الحياة، لندن،

  
  ! ؟"حل السلطة"هل يمتلك الرئيس عباس قرار  .58

  عريب الرنتاوي
أسبوع واحد فقط ، يفصل بين تصريحين للرئيس الفلسطيني محمود عباس ، يذهب كل واحد منهما في 

بدولة ذات حدود مؤقتة ، وهو " قبوله المشروط"فهو ألمح في تصريحه األول إلى . اتجاه معاكس لآلخر
، وأن " سلطة ال سلطة لها"بأنها " اكتشف"ه الثاني بحل السلطة الفلسطينية ، بعد أن هدد في تصريح

كال التصريحين قوبل .  كرامته الشخصية ال تسمح له االستمرار في رئاستها ، وال حتى القبول ببقائها
م ، فال بموجة من التكذيب والتوضيح والتصحيح من قبل أركان السلطة وقادتها ، وهو أمر طبيعي ومفهو

بواحد من الثوابت الفلسطينية ، كما أوحى التصريح األول ، " المفّرط"أحد يريد للرئيس أن يظهر بمظهر 
المنجز "أو " المكسب"بهذا " يفرط"يريد للرئيس أن " المستفيدين من بقاء السلطة"وال أحد ، خصوصا من 

من "على أية ، فإن االنتقال .  ماركية، الذي قيل في وصفه ما لم يقله هيجل في الدولة البيس" العظيم
، وفي زمن قصير جداً ، يعكس حالة االرتباك وفقدان االتجاه والبوصلة ، ويعكس " النقيض إلى النقيض

حجم المأزق الذي يعيشه هذا التيار المتنفذ في قيادة المنظمة والسلطة وفتح ، بعد أن قدم كل ما يمكن 
، من دون أن يحصد في المقابل سوى الخيبة واإلنكار " ضات حياةالمفاو"تقديمه أو يزيد ، على مذبح 

، وإن كنّا " كرامته الشخصية"لقد اعترف الرئيس شخصياً بذلك ، ووضع المسألة في قالب . واإلذالل
" كرامات"األوطان أهم من نتمنى لو أنه تناول المسألة من منظور وطني أوسع وأشمل ، فمستقبل 

 أضاف أيضاً ، وفي اعتراف نادر ، - أي الرئيس -وهو .  ومهما احتلوا من مواقع، أياً كانوا ، األفراد
غير "و" ذي الخمس نجوم" "الديلوكس"بأن االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطيني ، هو من النوع 

، من دون أن يكلف نفسه عناء السؤال عن الجهة المسؤولة عن خفض كلفة االحتالل ، وتحويله "المكلف
مشروع مريح ومربح للغاية ، من دون أن يتناول مسؤوليته الشخصية ، من موقعه أوالً ، وبسبب إلى 

النهج الذي ارتبط باسمه شخصياً ثانياً ، عن مآالت الكفاح الوطني الفلسطيني والمصائر التي انتهت إليها 
 مظاهر ضعف وتفكك فتح والسلطة والمنظمة والشعب والكيان والوحدة الوطنية ، إلى غير ما هنالك من

على اإلطالق ، وحّولت الفلسطينيين من مصدر تهديد إلى مصدر إزعاج " غير مكلف"، جعلت االحتالل 
لالحتالل واالستيطان ، وفقاً ألسوأ السيناريوهات وأكثرها تطرفاً؟ على أية حال ، نحن ال نأخذ على 

حمل الجد تلويحاته باالستقالة ، فقد محمل الجد ، تهديدات الرئيس بحل السلطة ، بل وال نأخذ على م
سئمنا اللعب بأوراق يبدو أنها لن تستخدم قط ، حتى ال نقول أنها حرقت لفرط التلويح بها ، وأظن أن 
أحداً غيرنا لم يعد يأخذ األمر بجدية كاملة ، فهذه التصريحات تمر مرور الكرام على مسامع كل من له 

وأذهب .  رئيس من موقع المخلص ، بأن يكف عن إطالقها وإثارتهاصلة بالمسألة الفلسطينية ، وأنصح ال
أبعد من ذلك إلى القول ، بأن السلطة لن تُحل اليوم أو غداً ، حتى وإن رغب الرئيس بذلك ، بل وأصر 

 ال يملك قرار حل السلطة ، والمستفيدون من بقائها كثر ومتنفذون - أي الرئيس -على موقفه ، فهو 
في أقصى . العتدال العربي من إسرائيل والواليات المتحدة والمجتمع الدولي وابقوة" مدعومون"و

، لكن السلطة " عدم األهلية"، سيطلب إلى الرئيس أن يتنحى ، أو أن يفرض عليه التنحي لـالحاالت
لن تُحل .  كلفة االحتالل ، بل وجعله احتالال مريحاً ومربحاً" خفض"ستبقى ، وستواصل دورها في 

كبار يتعيشون عليها ، وطالما أن جيوشاً " هوامير"ة ، ولن يكون بمقدور الرئيس حلها ، طالما أن السلط
وطوابير من الموظفين تنتظر نهاية كل الشهر ، وطالما أن نصف سكان الضفة أو أزيد قليالً يعتاشون 
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عباس حلها ، طالما أنها لن تُحل السلطة ، ولن يكون بمقدور الرئيس .  على رواتبها وميزانياتها ونفقاتها
وإشادات نتنياهو برموزها وأجهزتها ، وثنائه على " ويكيليكس"، بشهادة " مصلحة إسرائيلية عليا"تمثل 

مشروع بناء مؤسسات الدولة تحت االحتالل المنسجم مع السالم االقتصادي ، وفقاً لنتنياهو ، وليس وفقا 
لها ، طالما أن العرب ، كل مقدور الرئيس عباس حلن تُحل السلطة ، ولن يكون ب.  لتحليالتنا فقط

، وليس المعتدلون منهم فحسب ، أجمعوا على أن السالم هو خيارهم االستراتيجي الوحيد الواحد العرب
األوحد ، وطالما أن المفاوضات والمزيد منها ، حتى وإن كانت عبثية ، هي طريقهم ذو االتجاه الواحد ، 

قد تكون السلطة الفلسطينية .  ة ضائعة للرهان على فرصة ضائعة أخرىوطالما أنهم يخرجون من فرص
نشأت بقرار وطني فلسطيني ، في لحظة إقليمية وسياق دولي معروفين ، وكجزء أو مقدمة لمشروع 

البرنامج الوطني " ترجمة"وقد تكون السلطة استمرت كخطوة على طريق . الدولة وتقرير المصير
ولكن منذ أن تحّولت السلطة إلى . في النضال الوطني الفلسطيني" لعرفاتيةالحقبة ا"الفلسطيني طيلة 

، فإن قرار حلّها لم يعد بيدها ، " مصلحة إسرائيلية عليا"إلى " التنسيق األمني"وأحالها " صندوق تقاعد"
 نحن أميل لتصديق التصريح األول للرئيس عباس ، ونميل لالعتقاد.  وال بيد رئيسها الغاضب والمحبط
الذي سيكون " اإلطار"، وأن البحث جار عن " الدولة ذات الحدود المؤقتة"بأنه والسلطة ذاهبان للقبول بـ

الذي سيمكّن السلطة والرئاسة من الهبوط عن الشجرة ، فإن توفر هذا اإلطار " السلّم"و" الغطاء"بمثابة 
، وإن تعذر بناء هذا التوافق ، " ليهالحل المتفق ع"في " دولة الحدود المؤقتة"الضبابي المقنع ، كانت 

أي بمعنى آخر ، سيكون قيام هذه الدولة ". الحل المتواطئ عليه"هي " دولة الحدود المؤقتة"أصبحت 
بمثابة الثمرة المرة للزواج غير الشرعي ، بين سالم نتنياهو االقتصادي وسالم فّياض المؤسساتي ، أي 

 يجري فرضه على األرض ، ومن الجانبين ، وبتنسيق منقطع أنها ستكون النتيحة النهائية للحل الذي
    . النظير ، أمنياً في المقام األول ، وسياسياً في التحليل األخير

  7/12/2010الدستور، عمان، 
  

    الدور األوروبي غائب ومغيب  .59
  نقوال ناصر

خارجية األوروبية  السياسة ال “استضاف مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات مؤتمراً في بيروت حول          
يومي الثالث والرابع من الشهر الماضي، بينما فتح مركز الدراسـات العربـي              ” تجاه القضية الفلسطينية  

لماذا االتحاد األوروبي غائـب عـن لعـب دور         “: األوروبي في باريس مؤخراً باب الحوار حول سؤال       
ة اسـتمرار غيـاب الـدور       ، ما يسلط الضوء على خطـور      ”رئيس في مسار السالم في الشرق األوسط      

السياسي األوروبي على األمن واالستقرار اإلقليمي في حوض البحر األبيض المتوسـط بعامـة وفـي                
  .الحديقة العربية الجنوبية للقارة األوروبية بخاصة 

ألمانيا الهتلرية حرقت اليهود، وبريطانيا عوضتهم عن محرقة هتلر بدولـة علـى أرض         “ومن يتذكر أن    
سا مكنتهم من التقنية النووية للتفوق على قوة العرب، وفرنسا وبريطانيا دخلتا الحرب سـنة               العرب، وفرن 

، كما قال الدبلوماسي التونسي السابق حسن المحنوش في حـوار           ”ضد العرب ” إسرائيل” نصرة ل  1956
ق غياب الدور األوروبي في المنطقة، لكـن المحـرر الـساب          “مركز باريس، ال يمكنه طبعاً الحديث عن        

لصحيفة لوموند ديبلوماتيك ورئيس جمعية الصحفيين الفرنسية المتخصصة في المغرب والشرق األوسط،            
” الغيـاب ”الذي يتميز ب  ” الشكل الحالي “ألين جريش، قال في ورقته لمؤتمر الزيتونة في بيروت إن           . د  

 إلـى اتفـاق   1970بدأ في سبعينيات القرن العشرين الماضي، ومر في ثالث مراحل، األولى من سـنة              
، ”قضية وطنية “ بدلت أوروبا خاللها نظرتها للقضية الفلسطينية من قضية الجئين إلى            1993أوسلو عام   

الـدور الـسياسي لمـصلحة      “والثانية مرحلة التسعينيات من القرن الماضي التي خسرت خاللها أوروبا           
أوروبا ” تقاربت“لعشرين الحالي حيث    ، والثالثة خالل العقد األول من القرن الحادي وا        ”الواليات المتحدة 
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” ورفضت أي ضغط جـدي    “معها  ” طورت عالقات قوية سياسية واقتصادية وعسكرية     ”و” إسرائيل“مع  
  .عليها 

األوروبي هو وصف غير دقيق إذا تذكرنا أن أول مبادرة للـسالم بعـد العـدوان                ” الغياب“ما يعني أن    
وروبي السويدي غونار يارينغ باسم األمـم المتحـدة،          كان يقودها األ   1967في حرب عام    ” اإلسرائيلي“

التي تلبس القبعات الزرق في جنوب لبنان حالياً تتكون في معظمهـا مـن              ” اليونيفيل“وتذكرنا بأن قوات    
أوروبيين ويقودها أوروبيون، لكي يقتصر الغياب األوروبي على غياب سياسي عن لعب دور فاعل فـي            

” اإلسـرائيلي “ يلعب دوراً سياسياً أساسياً في إطالة أمـد االحـتالل            فحسب، وهو غياب  ” عملية السالم “
لألراضي العربية في فلسطين وسوريا ولبنان، ويصب في خدمة سياسية أمريكية تحتكر إدارة الـصراع               

مـن المـصالح    ” حيويـة “أكثر مما تسعى إلى حله، بينما المصالح األوروبية في المنطقة ليـست أقـل               
  : السؤالاألمريكية، مما يطرح

هل هذا الغياب األوروبي ناجم عن عجز أم هو غياب مدروس يستهدف ترسيخ وجود دولـة المـشروع                  
 رهينة ال يفرج عنهـا إال بعـد         1967الصهيوني في فلسطين، واستخدام األراضي العربية المحتلة عام         

وروبياً فـي المقـام     انتزاع اعتراف عربي وإسالمي كامل بهذه الدولة، علماً أن إنشاءها كان مشروعاً أ            
  .األول 

الدور األوروبي مثير لالستغراب حقاً، فكيف يكون هذا الدور غائبـاً عنـدما             ” غياب“ثم إن الحديث عن     
) مع األمم المتحدة والواليات المتحدة وروسيا     (يكون االتحاد األوروبي عضواً في اللجنة الرباعية الدولية         

فـي مجلـس    ” الفيتو“لبريطاني والفرنسي فيه حق النقض      للسالم في الشرق األوسط، ويملك العضوان ا      
اللجنة الرباعية، ويمثل أوروبي آخر األمم المتحدة في المنطقة         ) توني بلير (األمن الدولي، ويمثل أوروبي     

، ويمثل االتحاد األوروبي نفسه في المنطقة أوروبي ثالث هو مارك أوتي، وعندما تكون              ”روبرت سري “
لين لسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية لنهر األردن، وتنسق بعـض             أوروبا هي أكبر الممو   

دوله الرئيسة مع فريق المنسق األمني األمريكي السابق كيث دايتون والحالي مايكل مولر، كما قال أوتي                
  المقدسية في منتصف الشهر قبل الماضي؟” القدس“في لقاء مع 

” االتحاد المتوسطي “معهم بقية الدول األوروبية األعضاء إلنشاء       لقد هلل أصحاب المشروع الفرنسيون و     
، يؤسس لدور أوروبي فاعل ومستقل في المنطقة، لكن هذا المشروع لم ينطلـق              ”حدثاً تاريخياً “باعتباره  

  . ” اإلسرائيلي “-بعد ويكاد يتحطم على صخرة الصراع العربي 
 المستقل عن التبعية للواليات المتحدة حقيقة سياسـية         لكن ما زال غياب الدور السياسي لالتحاد األوروبي       

وكان العاهـل   . ” اإلسرائيلي “-تتجلى على األخص في مساعي إيجاد حل سلمي عادل للصراع العربي            
األردني الملك عبد اهللا الثاني يعبر عن موقف زمالئه القادة العرب عندما أكـد مـؤخراً أهميـة الـدور             

خالل لقاءاتـه األخيـرة مـع زواره مـن القـادة            ” اإلسرائيلية “-العربية  ” عملية السالم “األوروبي في   
األوروبيين، ومثله كان الرئيس السوري بشار األسد، في مقابلته األخيرة مع جريدة الحياة اللندنية عندما                

سياسياً ” عزل نفسه عن المنطقة   “، وبالتالي هو الذي     ”أضعف دوره السياسي  “قال إن األوروبي هو الذي      
ويثير أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى في كل لقاءاته مع القادة األوروبيين داخل المنطقـة               . 

  .وخارجها موضوع قيام االتحاد األوروبي بدور سياسي أكبر في المنطقة، لكن دون طائل حتى اآلن 
 بعيدة النظر أو    ويبدو وزير الخارجية األمريكي األسبق هنري كيسنجر إما أنه كان صاحب رؤية صائبة            

إن األوروبيين لن يكون منهم فائـدة        “1974أنه كان يعلن سياسة خارجية ثابتة لبالده عندما قال في سنة            
، وفي الحالة الثانية يكون الدور األوروبي مغيبـاً بقـرار           ”في محادثات الشرق األوسط خالل مليون سنة      

  .أمريكي، ال غائباً 
و المغّيب المطلوب عربياً في المنطقة ليس مقتصراً علـى الـصراع            والدور السياسي األوروبي الغائب أ    

، فهو جزء ال يتجزأ من التبعية السياسية والعسكرية األوروبية للواليات المتحـدة             ”اإلسرائيلي “-العربي  
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منذ تخلت القارة األوروبية لها عن صنع القرار الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، وعندما تستقل أوروبا                
قرارها السياسي والعسكري، فإن ذلك سيكون إيذاناً بانتهاء الهيمنة األمريكية على قرارها ويصبح األمل              ب

  .واقعيا في حلول سالم واقعي في المنطقة 
فاالتحاد األوروبي يفتقد النفوذ السياسي الذي يتناسب مع وزنه االقتصادي ليس فـي الـوطن العربـي                 

االتحاد األوروبي هـو ممـول      “فعلى سبيل المثال، فإن     . ا أيضا   ومحيطه الشرق أوسطي فقط، بل عالمي     
من ميزانية األمم المتحدة، فإننا نواجه صعوبات في        % 40ومع أننا نسهم ب     . كبير أكثر منه العباً كبيراً      

آشتون للتحدث باسم االتحاد األوروبي في      ) كاثرين(إيجاد إطار عمل قانوني إلرسال الممثلة العليا الليدي         
، كما قال وزير الدولة األلماني فيرنر هـوير فـي جامعـة     ”في نيويورك ) لألمم المتحدة (معية العامة   الج

 مـا   1991الجارية عبثاً منذ مؤتمر مدريد عـام        ” اإلسرائيلي “-ومعادلة السالم العربي    . مالطا مؤخراً   
ستراتيجية الوثيقة أكثر مـن     زالت محكومة بالفشل بسبب االحتكار األمريكي تحديداً لرعايتها، فالعالقة اال         

ال تجعل واشنطن مؤهلة في أي مـستقبل        ” اإلسرائيلي“الالزم بين الواليات المتحدة وبين دولة االحتالل        
منظور للمخاطرة بالضغط على تل أبيب، والوضع الراهن الناجم عن الحماية األمريكيـة يجعـل دولـة                 

  .ر الوضع الراهن أفضل خياراتها االحتالل مرتاحة تماماً في احتاللها وتجد في استمرا
وال بد من ضغط دولي قوي لكسر هذه الحلقة المفرغة، وأوروبا هي األكثر تأهيالً واألكثر مصلحة فـي                  
ممارسة ضغط كهذا يغير من معادلة موازين القوى التي أنتجت الوضع الراهن، لكن أوروبا ما زالت إما                 

غم من الخطر المباشر الذي يمثله الوضع الراهن على         عاجزة أو غير راغبة في ممارسة دور كهذا بالر        
أمنها واستقرارها، بينما يفصل المحيط األطلسي الواليات المتحدة عن النتائج المباشرة المحتملة النفجـار              

لذلك سوف يظل الرهان العربي على الواليات المتحدة مجرد لهاث وراء وهم، بينما يظـل               .هذا الوضع   
  .ريب ألوروبا مجرد اجترار ألمنيات لن تتحقق في أي مستقبل منظوراألمل العربي في دور ق
  كاتب عربي من فلسطين

  7/12/2010الخليج، الشارقة، 
  

  التغيير السياسي ثم التغيير الوزاري .60
  هاني المصري 
طغى حديث التعديل الوزاري مرةً أخرى على القضايا األخرى، ولم يرافق هذا الحديث ولم يسبقه ــ 

رض ــ التطّرق إلى التغيير السياسي الذي تفرضه تطورات عملية السالم بعد توقفها جراء كما هو مفت
التعنت اإلسرائيلي ومحاوالت اإلدارة األميركية إقناع حكومة نتنياهو بتجميد االستيطان تجميداً مؤقتاً لمدة 

  .ثالثة أشهر يستثني القدس مقابل مكاسب أمنية وسياسية وعسكرية سخية جداً
الحديث عن تعديل أو تغيير الحكومة ال بد من التوقف أوالً أمام ماذا نريد وكيف نواجه التحديات قبل 

  ).األرض والشعب والحقوق واإلنسان(والمخاطر الجسيمة التي تهدد القضية الفلسطينية بمختلف مكوناتها 
دة كلياً، من األفضل وعندما نبلور إجابة عن هذين السؤالين يكون المطلوب بعد ذلك تشكيل حكومة جدي

أن تكون حكومة وحدة وطنية، وإذا تعذر ذلك يتم تشكيل حكومة تمثل منظمة التحرير بمختلف فصائلها 
  .تكون خطوة أولى على طريق إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية

رة على قبل تعديل الحكومة أو تغييرها بحكومة جديدة، يفترض بلورة رؤية إستراتيجية متكاملة قاد
فشكل . التصدي لمهمات المرحلة الراهنة وبعدها تصبح مسألة الحكومة وبرنامجها والوزراء مطروحة

  .الحكومة وبرنامجها وأشخاصها مرتبط بما نريد تحقيقه منها، فهي مجرد وسيلة وليست غاية بحد ذاتها
ئنافها مهما كان الثمن فإذا كان االختيار مرةً أخرى سيقع على الرهان على المفاوضات وانتظار است

ومهما استغرق ذلك من وقت نكون بحاجة إلى تأكيد االستمرارية للحكومة الراهنة سواء بتعديل محدود 
  .أو موسع بهدف تحسين أدائها وتخفيف التوتر القائم بين الحكومة وبين أوساط فاعلة في حركة فتح
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تاج إلى حكومة من نوع جديد، من حيث وإذا كنا فعالً أمام بلورة واتباع خيارات وبدائل أخرى نح
فوقف المفاوضات بحاجة إلى أشخاص معنيين، ووقت المجابهة السياسية بحاجة إلى . البرنامج والوزراء

  .أشخاص آخرين، فلكل زمان دولة ورجال
وإذا كنّا أمام بلورة واتباع خيارات أخرى تستجيب للتحديات الجسيمة الراهنة ال ينفع استمرار الرهان 

لى استئناف المفاوضات وال طرح بدائل ليست في يدنا مثل التوجه للواليات المتحدة األميركية لكي ع
تعترف بالدولة الفلسطينية أو لكي تحمل إسرائيل مسؤولية فشل المفاوضات أو لكي ال تستخدم الفيتو في 

رات إضاعة للوقت، ألن مجلس األمن لتعطيل إصداره قراراً يعترف بالدولة الفلسطينية، فمثل هذه الخيا
اإلدارة األميركية منحازة إلسرائيل، وازدادت انحيازاً مؤخراً بعد االنتخابات النصفية للكونجرس 
األميركي، بدليل أنها أخرجت الفلسطينيين عملياً من المعادلة، حين انشغلت منذ أكثر من شهرين في 

ى شروط استئناف المفاوضات وإنما تتناول مباحثات مع إسرائيل لالتفاق على صفقة شاملة ال تقتصر عل
  .مختلف القضايا بصورة تؤكد فيها الشروط والمصالح اإلسرائيلية

إن اإلدارة األميركية لن تغّير سياساتها بسبب التمنيات والمطالب والتوسالت وإنما عندما تدفع ثمناً 
  .النحيازها إلسرائيل أكبر من المكاسب التي تحققها

خيارات أخرى بديلة عن خيار المفاوضات الثنائية المباشرة كما أصبح ضرورياً وملحاً إذا أردنا اتباع 
للغاية، نكون بحاجة إلى تغيير شامل يبدأ بوضع اإلستراتيجية الكفيلة بتحقيق األهداف الوطنية وال ينتهي 

  . بتشكيل حكومة جديدة ببرنامج جديد يتناسب مع مهمات مرحلة ما بعد انهيار المفاوضات
كيف ستتمكن الحكومة القائمة حالياً من استكمال بناء مؤسسات الدولة وإقامتها في آب من العام القادم 

  .وفق ما حددته في برنامجها إذا كنا مقبلين على مجابهة سياسة شاملة مع إسرائيل
ة إن جميع الخيارات األخرى البديلة عن المفاوضات أساسها تعزيز الصمود وإعطاء األولوية إلعاد

االعتبار للبرنامج الوطني والشراكة السياسية الحقيقية واألسس الديمقراطية كطريق مضمون إلنهاء 
االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية، كما ترتكز إلى تنظيم مقاومة شاملة لالحتالل، واستعادة البعد العربي 

 مع إسرائيل ألنها تجاوزت اتفاق والدولي للقضية الفلسطينية، وإنهاء أو وقف أو تعليق التزامات السلطة
فال يعقل أن تتدهور العملية السياسية كلياً، . كلياً رغم سوئه ولم تطبق االلتزامات اإلسرائيلية فيه) أوسلو(

بينما يتم تطبيق االلتزامات الفلسطينية من جانب واحد، وبينما المسار األمني يتواصل ويتعزز وكأنه ال 
  .عالقة له بالمسار السياسي

إن مواصلة السلطة تطبيق التزاماتها خصوصاً األمنية تجعل إسرائيل ال تكترث بالمرة إذا استمر التوقف 
في المفاوضات، فأمن االحتالل في هذه الفترة في أحسن أحواله، وإسرائيل ماضية في تطبيق مخططاتها 

ياسي وفي ظل انقسام التوسعية واالستيطانية والعدوانية والعنصرية بصورة غير مسبوقة دون مسار س
سياسي وجغرافي فلسطيني يستنزف الطاقات الفلسطينية ويدخل السلطتين الفلسطينيتين المتنازعتين في 
سباق للحصول على الشرعية وتثبيت الهدنة مع االحتالل، بحيث إن أقصى ما يمكن تحقيقه في هذه 

  .الظروف هو تحسين شروط حياة الفلسطينيين تحت االحتالل
يل تريد المفاوضات لكسب الوقت ولكي تغطي على ما تقوم به من خلق حقائق احتاللية على إن اسرائ

  .األرض، ولقطع الطريق على الجهود والمبادرات والخيارات والبدائل األخرى الرامية لحل الصراع
كل دقيقة تمضي دون استخالص الدروس والعبر من التجارب السابقة وشق الطريق أمام بدائل أخرى 

  . خيار المفاوضات تشكل خسارة يجب أن نحرص على عدم إضاعتهاعن
إن االكتفاء بتعديل الوزارة وعدم االلتفات إلى معالجة التحديات والمخاطر الجسيمة المحدقة بالقضية 
الفلسطينية، بحيث يكون تعزيز تمثيل فتح بالحكومة أو تغيير بعض الوزراء ال يقدم حالً وال يمثل خشبة 

ما يشكل تهرباً من مواجهة القضايا الحقيقية ونوعاً من االنحياز إلى االستمرار بالتعلق الخالص، وإن
بأذيال المفاوضات وما يسمى عملية السالم، رغم أن هذه العملية قامت منذ البداية على أسس خاطئة 
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ر أيار وأصبحت بحاجة إلى مراجعة جذرية شاملة، من فترة طويلة، لم تبدأ وإنما تعززت منذ مرور شه
 دون التوصل إلى اتفاق نهائي يضع حداً لالحتالل ويقيم الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة 1999من العام 

  . بما فيها القدس1967ذات السيادة على حدود 
 7/12/2010األيام، رام اهللا، 
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