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   :ثقافة
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   :مختارات
 32  الغربية على إيرانقصة حرب االستخبارات... اغتياالت وتخريب إلكتروني وتقني وزرع جواسيس.59
    

    :حوارات ومقاالت
 35  إبراهيم شعبان ...الجمعية العامة كمالذ للفلسطينيين إذا فشلت المفاوضات السياسية.60
 37  محمد نور الدين... من بيروت إلى جبل الكرمل" العمق االستراتيجي".61
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  43  :كاريكاتير
***  

  
  اقناع نتنياهو بتمديد تجميد االستيطانفي بفشل جهودها ن ابلغت عباس رسميا واشنط: مصادر فلسطينية .1

الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، قال أن  ،"وفا "-أثينا  8/12/2010األيام، رام اهللا،  ذكرت 
مساء أمس، إن الرئيس محمود عباس تلقى، أثناء وجوده في العاصمة اليونانية، أثينا، رسالة من الجانب 

  .علق بالمفاوضاتاألميركي تت
وأوضح أبو ردينة أن الرد الفلسطيني على الرسالة لن يكون قبل التشاور مع القيادة الفلسطينية 
والمجموعة العربية، وعلى ضوء ذلك أجرى الرئيس محمود عباس اتصاال هاتفيا مع األمين العام 

وم به الجامعة العربية في هذا للجامعة العربية عمرو موسى بحثا خالله الرد األميركي والتحرك الذي ستق
  .االتجاه

هناك دعوة ": "األيام"وقال ياسر عبد ربه، امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لـ 
الرسال مبعوث فلسطيني منفرد الى واشنطن للتباحث حول عملية السالم خالل االيام المقبلة ونحن سنقوم 

الفلسطينية ومع االشقاء العرب علما أنها دعوة منفردة وليس من اجل بدراسة هذه الدعوة مع القيادة 
  ".اجراء مفاوضات

من الواضح ان فشل المساعي االميركية في السابق تعود اسبابه بالكامل الى "واشار عبد ربه الى انه 
ة اجراء العقبات واالشتراطات التي وضعها نتنياهو وهو االمر الذي يستدعي من قبل القيادة الفلسطيني

دراسة حول خيارات المرحلة المقبلة وكذلك يحتاج بحث هذا االمر من جوانبه المختلفة مع االشقاء 
ونؤكد موقفنا بشأن وقف االستيطان "وتابع عبد ربه  ".العرب قبل اجراء اي مشاورات ثنائية مع واشنطن

  ".كضرورة الستئناف المفاوضات لن يتغير
االدارة االميركيـة ابلغـت رسـميا       ، أن   القدس المحتلة  من 8/12/210،   اإلخبارية سماوكالة   وأضافت

حـسب مـا    ,  رفض استئناف تجميد االستيطان    اإلسرائيلي ان رئيس الوزراء     األربعاءالسلطة الفلسطينية   
وقال المسؤول الفلسطيني الذي رفض الكشف عـن اسـمه           .اعلن مسؤول فلسطيني لوكالة فرانس برس     

رفض استمرار تجميـد    ) بنيامين نتانياهو (مريكي ان رئيس حكومة اسرائيل      واضح من الرد اال   "للوكالة  
حكومة نتنياهو اختارت االسـتيطان     "واضاف ان    ".االستيطان العطاء فرصة لتحقيق السالم في المنطقة      

  " وترفض السالم
 مـسؤوالن أن   ، وكـاالت  – واشـنطن    -القدس المحتلة    8/12/2010الحياة الجديدة، رام اهللا،     وقالت  

أميركيان طلبا عدم اإلفصاح عن اسميهما امس إن الواليات المتحدة تدرس العودة إلى محادثات الـسالم                
غير المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين عقب فشلها في إحياء المفاوضات المباشرة جراء الخالف علـى               

رة االميركية تخلت عـن     واعلن مسؤول كبير في البيت االبيض ان االدا       . النشاط االستيطاني اإلسرائيلي  



  

  

 
 

  

            5 ص                                     1989:         العدد       8/12/2010 األربعاء :التاريخ

سعيها القناع اسرائيل بتجميد االستيطان في الضفة الغربية المحتلة، الستئناف مفاوضات الـسالم بـين               
  .اسرائيل والفلسطينيين

واوضح المسؤول نفسه لوكالة فرانس برس ان هذا التخلي الذي يعتبر تراجعا عن االستراتيجية التي 
اما في ايلول الماضي، سيناقش االسبوع المقبل في مقر وزارة اعلنها الرئيس االميركي باراك اوب

  .الخارجية االميركية في واشنطن في حضور مفاوضين اسرائيليين وفلسطينيين
ال يشكل ) االستيطان(بعد التشاور مع الطرفين، توصلنا الى استنتاج ان تمديد وقف «وقال المسؤول 

  .»في الوقت الراهناألساس االمثل الستئناف المفاوضات المباشرة 
في االيام واالسابيع المقبلة، سنتحدث مع الطرفين عن المشكالت الرئيسية للنزاع ومع «واضاف انه 

- الدول العربية وباقي الشركاء الدوليين حول سبل خلق اساس قوي يتيح تحقيق هدف التوصل الى اتفاق
  .»اطار حول كافة مسائل الوضع الدائم

يشكل «اي تسوية دائمة بين الفلسطينيين واالسرائيليين » الوضع الدائم«ق حول وقال ان التوصل الى اتفا
وسنواصل خصوصا هذه الجهود االسبوع المقبل . هدفنا منذ البداية، ونحن ال نزال ملتزمين بهذا الشأن

، موضحا ان هذه المحادثات ستجري »عندما يأتي المفاوضون االسرائيليون والفلسطينيون الى واشنطن
  .وزارة الخارجيةفي 

نعتقد ان بلوغ . نرى ان الطرفين ملتزمان بالتوصل الى حل الدولتين وحل المشكالت المركزية«واضاف 
وختم . »الطرفين قاال انهما يريدان مشاركة الواليات المتحدة«، مؤكدا ان »هذا الهدف ممكن وضروري

وأشار إلى أن واشنطن ستعمل . »وضاتسنبحث اذن فورا مع الطرفين في المسائل الملموسة للمفا«قائال 
  .اآلن على التوصل الى اتفاق بشأن قضايا األمن والحدود

وقال مسؤول أميركي امس إن مفاوضين إسرائيليين وفلسطينيين سيزورون واشنطن األسبوع المقبل 
 الشرق للتشاور مع إدارة الرئيس باراك أوباما بشأن سبل المضي قدما في محادثات السالم المتوقفة في

  ».سيأتون هنا للتشاور في هذه المرحلة التالية«وأضاف المسؤول متحدثا لرويترز . األوسط
  

  عباس يقيل حلفاء دحالن في األجهزة األمنية ويأمر باعتقال أبو شباك ":المستقبل العربي" .2
عن أن محمود عباس رئيس الـسلطة الفلـسطينية صـعد           " المستقبل العربي "كشفت مصادر موثوقة لـ     

 مـن رجـال     49، وقد شملت اعتقـال      "فتح"اجراءاته بحق محمد دحالن عضو اللجنة المركزية لحركة         
  .دحالن، وإنهاء خدماتهم في األجهزة األمنية للسلطة، وغيرها من المواقع

، أنه في أعقاب فشل محاولتين من قبل أعـضاء فـي المجلـس              "هال فلسطين "المصادر تضيف، بحسب    
لح بينهما، تفاقم الخالف بين رئيس سلطة الفلسطينية محمود عبـاس ومحمـد             للص" فتح"الثوري لحركة   

دحالن، فقد وصل األمر إلى حد تقييد تحركات دحالن وفرض اإلقامة الجبرية عليه، قبل أسـابيع، فـي                  
حين أفادت مصادر مطلعة أن عباس سمح مؤخرا لدحالن بالسفر إلى مصر بطلب رسمي للقاء جهـات                 

مشيرة المصادر إلى أن عباس أمر بإقالة كل من له عالقـة بـدحالن مـن منـصبه                  أمنية في القاهرة،    
الحكومي واألمني بينهم نائب مدير شرطة في الضفة الغربية المحتلة، بزعم أن دحالن يحـاول تـشكيل                 

كما أكدت المصادر أن السلطة طلبت بشكل        .مجموعات على غرار تلك التي كانت سائدة في قطاع غزة           
إعتقال رشيد أبو شباك، وهو ذراع دحالن األيمن، وتسليمه لديها          " االنتربول"رطة الدولية   رسمي من الش  

للتحقيق في فساد مالي وإداري، خاصة عندما رأس جهاز الوقائي السابق في قطاع غزة خلفا لـدحالن،                 
ما يزيد عن   وقد جاء هذا الطلب باعتقال أبو شباك بعد أن أبلغ األردن السلطة أن أبو شباك أودع مؤخرا                  

  . ماليين دوالر في بنوكها10
  7/12/2010، المستقبل العربي
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  67 بالدولة الفلسطينية على حدود عام االرجنتينترحيب فلسطيني باعتراف  .3
توالت ردود الفعل الفلسطينية المرحبة : رام اهللا ـ غزة ـ االقدس العربيبمن وليد عوض واشرف الهور

ولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود االراضي المحتلة الثالثاء باعتراف االرجنتين بالد
  .1967عام 

ومن جهته قال الدكتور نبيل شعث عضو الوفد الفلسطيني المفاوض عضو اللجنة المركزية لفتح إن 
يعطي دفعة  '1967على الحدود المحتلة عام ' الدولة الفلسطينية'اعتراف دول من أمريكا الالتينية بـ 

  .'ادة الفلسطينية للمضي قدماً بالعمل ثنائياً مع الدول في العالم لالعتراف بالدولة الفلسطينيةللقي
واوضح بإن اعتراف األرجنتين والبرازيل بالدولة الفلسطينية سيعقبه اعتراف مماثل من عدد من دول 

فال .. ية وتشكل ضغطاخطوة مهمة للغا'أمريكا الالتينية خالل األيام القادمة، مضيفا أن هذا االعتراف 
أحد يقول إنه سينهي فوراً االحتالل اإلسرائيلي ولكنه يعطينا دفعة إلى األمام وسيأتي بمزيد من االعتراف 

  .'وعلى مستوى عال
مؤخراً أعلنت فرنسا واسبانيا والنرويج والبرتغال عن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي 'وقال شعث 

ؤساء يتلقون أوراق اعتماد السفراء الفلسطينيين في عدة دول وهو ما الفلسطيني في هذه الدول وبات الر
  .'يعني بشكل غير مباشر االعتراف بالدولة الفلسطينية

وذكر انه سيجري العمل في الفترة القادمة مع دول أوروبية، بينها انكلترا وألمانيا وبلجيكا والسويد 
  .ل والدفع باتجاه االعتراف بالدولة الفلسطينيةوالنمسا وفنلندا وايطاليا، من أجل رفع مستوى التمثي

وكشف عن توجه لدى دولة األوروغواي لالعتراف بدولة فلسطين، حيث رجح نائب وزير خارجية 
 المقبل، مشيرا إلى أن هناك 2011األوروغواي أن تعترف بالده أيضا بالدولة الفلسطينية في عام 

  .وغواي في رام اهللاستعدادات تجرى لفتح ممثلية دبلوماسية لألور
االعتراف المتتالي يساعد جداً، وهو يصعب على الواليات المتحدة استخدام حق 'وشدد شعث على أن 

في مجلس األمن الدولي في مسألة االعتراف بالدولة الفلسطينية ولكن سيجري العمل مع ) فيتو(النقض 
  .'لة يكون فيها اعتراف كاملجميع الدول التي لم تعترف ثنائيا وبهدوء لحين الوصول إلى مرح

ومن جهتها اكدت الدكتورة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على ان 
  .ذلك االعتراف دليل على نجاح القيادة الفلسطينية في تحركاتها السياسية

جنتين هو نجاح للقيادة واوضحت عشراوي لالذاعة الفلسطينية الرسمية ان اعتراف البرازيل ومن ثم االر
والدبلوماسية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني في صموده في وطنه، مما كذب مقولة بان فلسطين ارض 

  .بال شعب لشعب بال ارض
  8/12/2010القدس العربي، لندن، 

  
   تتم صفقة تبادل أسرى مشرفةحتىشاليط سيظل أسيرا : بحر .4

شريعي الفلسطيني أحمد بحر أن الجندي اإلسرائيلي األسير أكد النائب األول لرئيس الت:  حامد جاد-غزة
جلعاد شاليط سيظل في األسر إلى أن يتم إنجاز صفقة تبادل مشرفة لألسرى، داعيا كافة البرلمانات 
العربية واإلسالمية لعقد جلسة طارئة مفتوحة لبحث قضية األسرى الفلسطينيين والعرب المغيبين في 

  .سجون االحتالل ومعتقالته
وطالب بحر فصائل المقاومة الفلسطينية بأسر المزيد من الجنود إلرغام االحتالل صاغرا على إطالق 
سراح كافة األسرى الفلسطينيين والعرب، كما طالب كافة البرلمانات العربية واإلسالمية بالدعوة إلى عقد 

  .جون االحتالل ومعتقالتهجلسة طارئة مفتوحة لبحث قضية األسرى الفلسطينيين والعرب المغيبين في س
وأشارت الدائرة اإلعالمية في التشريعي الفلسطيني في بيان تلقت الغد نسخة منه إلى أن بحر طالب 
خالل كلمة ألقاها أمام الملتقى العربي الدولي لنصرة األسرى في سجون االحتالل الذي انعقد في الجزائر 
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ى حكوماتهم لوضع قضية األسرى على سلم على مدار اليومين الماضيين البرلمانات بالضغط عل
أولوياتهم والقيام بحملة دبلوماسية واسعة، كما ناشد البرلمانات العربية واإلسالمية بالعمل على إصدار 
تشريعات وطنية في بلدانهم لمالحقة قادة االحتالل على جرائم الحرب التي ترتكب بحق الشعب 

  .تهم وتقديمهم للعدالة بمجرد أن تطأ أقدامهم أي أرض عربيةالفلسطيني وأسراه البواسل إلمكانية مالحق
  8/12/2010الغد، عمان، 

  
  "انحطاط أخالقي"في استهداف النواب " سلطة فتح"إمعان ": التغيير واإلصالح" .5

في المجلس " حماس"البرلمانية، ممثلة حركة المقاومة اإلسالمية " التغيير واإلصالح"قالت كتلة : غزة
إن إمعان سلطة فتح في الضفة الغربية المحتلة في استهداف النواب انسالخ وطني "سيطني  التشريعي الفل

  ".وانحطاط أخالقي
تخرج علينا سلطة فتح في كل يوم "نسخة منه " قدس برس"وأضافت الكتلة، في بيان مكتوب وصل 

بين أجهزتها األمنية بجريمة جديدة ضد أبناء شعبنا، في تنفيذ واضح ألجندة االحتالل، وفي تنافس حميم 
الستجداء واسترضاء العدو الصهيوني من خالل تقديم صكوك والء الطاعة كضريبة وجود وبقاء لهم في 

  .، على حد تعبيرها"مواقعهم القيادية المغتصبة والمشبوهة
حتى رموز الشرعية لم يسلموا من هذا االستهداف المزدوج والمركب في تبادل وتقاسم "وأشارت إلى أنه 

  ظيفي بين سلطة االحتالل وسلطة فتحو
للكف عن التعاون األمني ومع االحتالل "البرلمانية السلطة الفلسطينية في الضفة " حماس"ودعت كتلة 

ومجاراته في جرائمه، واإلفراج الفوري عن مئات المعتقلين السياسيين في سجونها الذين يسومون سوء 
اس برموز الشرعية الفلسطينية ونحملهم مسؤولية أي نتائج العذاب ونحذرهم من مغبة االستمرار في المس

  .، بحسب البيان"تترتب على ذلك
  8/12/2010، قدس برس

  
   الفلسطينية يفتح تحقيقات جديدة مع مسؤولين كبار قريباالسلطةمسؤول ملف الفساد في  .6

للبدء بعمليـات تحقيـق     تستعد هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية األسبوع المقبل        :  يوسف الشايب  –رام اهللا   
واسعة النطاق مع عدد من المسؤولين الفلسطينيين السابقين المتواجدين في دول خارجية، بعد أن شرعت               

على مـستوى وزراء    " شخصيات كبيرة "'تلك الهيئة في الفترة الماضية بإجراء تحقيقات بقضايا فساد مع           
  .سابقين وحاليين حول وجود مخالفات حدثت خالل عملهم

ب ما كشف رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد فقد توعد خالل تصريحات صحافية، أمس، وبحس
تالحق الفاسدين منذ قيام منظمة التحرير "بفتح قضايا الفساد التي اقترفت في الماضي، وقال ان الهيئة 

  .الفلسطينية
أنه قد حصل بالماضي إضافة وأشار النتشة الى ان الهيئة معنية بمالحقة جميع أنواع الفساد الذي يثبت 

  .إلى مالحقة قضايا الفساد الحالية
وحملت تصريحات المسؤول الفلسطيني الرفيع الذي يرأس هذه الهيئة التي تعمل بشكل مستقل وفق 
تكليف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس في طياتها تهديدات لمسؤولين فلسطينيين غادروا المناطق 

خارج عقب انتهاء عملهم الرسمي في المؤسسات الحكومية، حيث قال ان الهيئة الفلسطينية وأقاموا في ال
  .من الخارج" الفاسدين"إلحضار من وصفهم بـ) االنتربول(ستستعين بجهاز الشرطة الدولية 

وأكد النتشة أن األسبوع المقبل سيشهد التحقيق مع شخصيات كبيرة ومسؤولين كبار خارج الوطن، وأكد 
 معهم ستجرى حتى في حال تعذر قدومهم للضفة الغربية، من خالل السفارات ان عملية الحقيق
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إذا تعذر قدومك إلى الضفة تقوم سفاراتنا في الخارج بهذا األمر ونذهب نحن له "الفلسطينية، وقال 
  .ونحقق معه

ور وكشف أنه تم استدعاء شخصيات كبيرة على مستوى وزراء سابقين وحاليين تم التحقيق معهم في األم
  .التي حصلت أثناء عملهم

  8/12/2010الغد، عمان،   
  

   الفلسطينية الدولةبالخيارات البديلة وسبل استثمار االعتراف مالمح الصالحي يستعرض  .7
رحب امين عام حزب الشعب الفلسطيني النائب بسام الصالحي، أمس، باعتراف  : نائل موسى-رام اهللا 

 حدوداً للدولة الفلسطينية وبعاصمتها القدس، 1967زيران عام البرازيل واألرجنتين بخطوط الرابع من ح
واعتبره خطوة مهمة وثمرة للجهود الدبلوماسية والسياسية التي يقودها الرئيس محمود عباس ونتيجة 

  .للموقف الوطني الرافض للعودة للمفاوضات في ظل االستيطان
مهمة، الخراج حدود الدولة الفلسطينية ودعا الصالحي الى االستثمار السياسي في خطوة االعتراف ال

وعاصمتها من دائرة االرتهان لمبدأ تبادل االراضي والكتل االستيطانية الذي تحاول اسرائيل فرضه على 
  .المفاوضات للتملص من القرارات الدولية

ان االعتراف « وقال الصالحي خالل مؤتمر صحفي نظم في مركز وطن لالعالم في مدينة رام اهللا 
رازيلي االرجنتيني يعزز التوجه العالمي نحو تحديد حدود الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من الب

حزيران وعاصمتها القدس ويعطي اجابة على كيفية التغلب على قضية الحدود التي ارتهنتها اسرائيل 
 الدولي بحدود طوال السنوات الماضية لجعلها مسألة حدود متنازع عليها وبالتالي خفض سقف االعتراف

  .»الدولة
ورأى الصالحي في خطوة الدولتين تزكية لموقف االجماع الوطني وموقف حزب الشعب الذي طرحه في 

 العتماد استراتيجية تقوم على انتزاع الدولة واالعتراف بها رغما 2005برنامج االنتخابات الرئاسية عام 
  .عن اسرائيل وعدم حصر قيامها بالمفاوضات الثنائية

ان هذا الموقف يحظى بشبه اجماع فلسطيني ومحوره االساسي البدائل التي تتحرك على اساسها «ال وق
تعزز دالالت هذا االعتراف «.. وتابع. »منظمة التحرير والسلطة الوطنية وتحدث عنها الرئيس ابو مازن

.  واالرادة الدوليةصحة التوجه الفلسطيني لعدم حصر الدولة بالمفاوضات الثنائية وربطها اكثر بالرغبة
الذي تملكه اسرائيل في مواجهة اي » الفيتو«ال سيما في ظل التعثر بالمفاوضات، وبسبب حق النقض 

  .»تقدم في المفاوضات
.. ورأى الصالحي ان دولة االحتالل لن تبادر الى انهاء احتاللها، ومنح االستقالل لشعبنا واردف

 لالرادة الدولية ولكفاح الشعوب نفسها للحصول على التجارب العالمية تؤكد ان االحتالل يرضخ«
  .»استقاللها وال يقدم هدايا

  8/12/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
 

   بين منظمة التحرير والفاتيكان لتنظيم العالقاتالمفاوضاتجولة أولى من  .8
لفاتيكان، في مقر  بحثت جولة أولى من المفاوضات بين منظمة التحرير الفلسطينية، وا: وفا–رام اهللا 

  .الرئاسة بمدينة رام اهللا، في صياغة اتفاقية شاملة تنظم العالقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والفاتيكان
زياد البندك مستشار الرئيس لشؤون . وحضر الجولة األولى من الجانب الفلسطيني، رئيس الوفد د

ة في حركة فتح، ومستشار الرئيس السياسي نبيل شعث مفوض العالقات الدولي.العالقات المسيحية، ود
رمزي خوري مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني، وعضو المجلس التشريعي برنارد .نمر حماد، ود



  

  

 
 

  

            9 ص                                     1989:         العدد       8/12/2010 األربعاء :التاريخ

عيسى قسيسية، والسفير شوقي علي .سابيال، ونائب رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير د
  .كان المونسنيور باليستريرو، والوفد المرافق لهومن جانب الفاتيكان، نائب وزير خارجية الفاتي

بعيد جولة المفاوضات أن هذه المفاوضات تأتي من اجل تنفيذ اتفاق » وفا«وأوضح المستشار حماد لـ
، إلعادة انطالق الحوار ليشمل قضايا عديدة من المفترض أن تستكمل بين 2000وقع مع الفاتيكان عام 

  .الجانبين
اوضات تهدف أيضا إلى التوصل إلى اتفاق ينظم العالقات مابين الفاتيكان كدولة ولفت إلى أن هذه المف

وكنيسة كاثوليكية، والسلطة الوطنية الفلسطينية، في كل القضايا التي تتعلق بالشؤون المسيحية 
  .الكاثوليكية

 8/12/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  ها الورقة المصرية الحوار مع حماس دون قبولالستئنافال مبرر : فتح .9
امس أنه ال مبرر لعقد جوالت جديدة من » فتح«اعتبر مسؤول بارز في حركة : رام اهللا ـ محمد إبراهيم 

طالما أن األخيرة لم تعلن قبولها بالتوقيع على الورقة المـصرية           » «حماس«الحوار الفلسطيني مع حركة     
نـرى أنـه ال     «د، في تصريحات إذاعية،     وقال عضو اللجنة المركزية للحركة عزام األحم       .»للمصالحة

مبرر لعقد جوالت جديدة من الحوار، ألن المطلوب اليوم عقد جلسة نهائية تنتهي باالتفاق مـع حمـاس                  
  .»وذهابها للتوقيع على الورقة المصرية

» حمـاس «و» فـتح «ودعا األحمد، خالل تعليقه على تقارير محلية وعربية تتحدث عن اتصاالت بـين              
 عقد لقاء جديد بين الحركتين لبحث تحقيق المصالحة والتوافق على آخر قضايا الخالف وهو               لالتفاق على 

الملف األمني، إلى التوقف عن تقديم االقتراحات واالقتراحات المضادة فيما يتعلق بتحقيـق المـصالحة               
هـل توقـع حمـاس أم أنهـا ال ترغـب بتحقيـق              .. ألن المسألة أصبحت أسود أو أبيض     «الفلسطينية  

  .»لمصالحة؟ا
عن مالحظات بشأن االتفاق مع الحركة للتوقيع على        » حماس«أن استمرار حديث    » فتح«واعتبر قيادي   

أصبح بال قيمة ألن حماس عمليا ال تملك مالحظات وتريد المحاصصة فـي الملـف               «الورقة المصرية   
  .»األمني وهو أمر مرفوض مطلقا

س تبحث في القضايا الخالفية على الهـواء مباشـرة          وأبدى استعداد حركته إلجراء جولة حوار مع حما       
  .»حتى يعرف الشعب الفلسطيني جيدا أسباب تعطيل المصالحة ومن الطرف الذي يقف خلف ذلك«

  8/12/2010، البيان، دبي
  

  جاهزة  جاهزون للمصالحة متى ما كانت فتح": قدس برس"أبو زهري لـ .10
سامي أبو زهري التعليق على تصريحات      " حماس "رفض المتحدث باسم حركة المقاومة اإلسالمية     : غزة

" حمـاس "عزام األحمد قلل فيها من أهمية الرهان على الحوار مـع          " فتح"لعضو اللجنة المركزية لحركة     
معنية بالوصول إلى المصالحة وأن الكـرة فـي         " حماس"إلنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة، لكنه أكد أن        

  ".فتح"ملعب حركة 
ـ    وأوضح أبو زهري   أن حديث عزام األحمد عن عدم جدوى الحوار        " قدس برس " في تصريحات خاصة ل

تصريحات األحمـد   : "، وقال "فتح"من أجل المصالحة للتمويه والتغطية على مشاكل تعيشها         " حماس"مع  
بـشأن  " حمـاس "بشأن المصالحة ليست لها أي قيمة وهي تستهدف الوصول إلى مساجالت إعالمية مع              

في الضفة الغربية وللتغطيـة علـى       " حماس"األمنية ضد أبناء    " فتح"تغطية على جرائم    ملف المصالحة لل  
الصراعات الداخلية المتفاقمة، ونحن غير معنيين بالدخول في أي سجال إعالمي، كل مـا نـستطيع أن                 

  ".جاهزة لها فنحن جاهزون" فتح"للوصول إلى المصالحة وحينما تكون " حماس"نقوله هو حرص 
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، على حد   "، حينما تكون جاهزة للجلوس والحوار فأهال وسهال بها        "فتح"كرة في ملعب حركة     ال: "وأضاف
  .تعبيره

  7/12/2010، قدس برس
  

   أي نزاع داخلي لبنانيفيال تقحمونا : حماس .11
بلسان الناطق باسمها في لبنان علي بركة عن جولة تقـوم بهـا علـى               » حماس«كشفت حركة   : بيروت

لنطلب منها عدم إقحامنا في اي نزاع لبناني داخلي ألننا نريد ان نبقى علـى               «انية  القيادات السياسية اللبن  
الحياد، فليس لنا هم اال العودة ونريد ان نعيش في كرامة في هذا البلد المضياف ونريد عالقة جيدة مـع                    

  .»ونأمل بأن يدرك اللبنانيون ان بقاء الفلسطينيين على الحياد هو مصلحة للبنان. كل األطراف
النيابي ميشال عـون    » تكتل التغيير واإلصالح  «برئاسة بركة زار امس، رئيس      » حماس«وكان وفد من    

وقـال  . ناصيف القـزي  » التيار الوطني الحر  «في حضور مسؤول العالقات السياسية مع األحزاب في         
فقط المسيحيين بل   نوهنا بالرسالة التي بعثها العماد عون إلى السينودس ألنها تهم ليس            «: بركة بعد اللقاء  

وأكدنا أن عملية   . وعرضنا الوضع الفلسطيني عموماً وفي لبنان خصوصاً      . القدس والمسيحيين والمسلمين  
التسوية فشلت ووصلت الى طريق مسدود بسبب التعنت الصهيوني وعجز اإلدارة األميركية عن الضغط              

 المقاومة، فالعـدو الـصهيوني ال       على الحكومة الصهيونية وإن فشل عملية التسوية يؤكد صوابية حركة         
ال نريد اال   . أكدنا حرصنا على االستقرار في لبنان الذي يمثل قوة للعودة         «: وأضاف .»يفهم اال لغة القوة   

عالقاتنا جيدة مع الجميع ونطالب األشقاء في لبنان بعدم زجنا فـي            . العودة ولسنا طرفاً مع احد في لبنان      
عيش حياة كريمة في لبنان ريثما نتأكد من العودة الى فلسطين، فليس لنا             نريد ان ن  . اي نزاع لبناني داخلي   

  .»هم اال العودة ونريد ان نعيش في كرامة في هذا البلد المضياف ونريد عالقة جيدة مع كل األطراف
  8/12/2010، الحياة، لندن

  
  "غير كافي"االعتراف بدولة فلسطين : حماس .12

، أن اعتراف البرازيل واألرجنتـين بالدولـة    )حماس( اإلسالمية   اعتبرت حركة المقاومة  : شينخوا/ غزة  
وقال سامي أبو زهـري     ". خطوة غير كافية   "1967عام  ) إسرائيل(الفلسطينية على الحدود التي احتلتها      
إعالن بعض الدول االعتراف بالدولة الفلـسطينية فـي         "إن  ) شينخوا(المتحدث باسم الحركة لوكالة أنباء      

المطلوب ليس مجرد االعتراف بل ضمان قيام       "واعتبر أن   ".  خطوة غير كافية   1967عام  الحدود المحتلة   
باالعتراف بـالحقوق   ) إسرائيل(هذه الدولة عمليا على األرض الفلسطينية وبشكل رسمي من خالل إلزام            

  ". الفلسطينية وهذا حتى اللحظة لم يقدم عليه المجتمع الدولي
  7/12/2010، فلسطين أون الينموقع 

  
  التحرك الدبلوماسي الفلسطيني بدأ بتحقيق نجاح واضح: "األيام"شعث لـ  .13

ومفـوض العالقـات    ) فـتح (أكد نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركـة          :عبد الرؤوف أرناؤوط    
 محاور رئيـسية    3ان استراتيجية العمل الفلسطيني حاليا تقوم على        " األيام"الخارجية فيها، في حديث لـ      

وال، السعي للحصول على اعتراف من الدول التي لم تعترف حتى اآلن بدولـة فلـسطينية                هي ا : "وقال
 وعاصمتها القدس الشرقية وهو حراك بدأ بتحقيق نجاح واضح، اما الثاني فهو             1967مستقلة على حدود    

لدولية الذهاب الى مجلس االمن والجمعية العمومية لالمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة ومحكمة العدل ا             
للعمل على تنفيذ مشورتها بخصوص الجدار وهي كتلة مـن النـشاطات المرتبطـة بالقـانون الـدولي                  
ومؤسسات القانون الدولي، اما الثالث فهو العمل الشعبي على طريقة جنوب افريقيا بمقاطعـة اسـرائيل                
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فاتها القانونية وهذا   ومقاطعة التجارة معها ومقاطعة االستثمارات عليها وفرض عقوبات عليها نتيجة مخال          
  ".اعتقد اننا بدأنا نحقق نجاحا في هذه االستراتيجية: "واضاف"يحتاج الى عمل قاعدي
اآلن هناك لجنة من اللجنة المركزية للحركة والمجلس الثـوري تقـيم الخيـارات              "واشار شعث الى انه     

خالفا لكـل   : "وقال"الخطواتفيجري بحث مثال ايجابيات وسلبيات وامكانيات كل بديل من البدائل لتحديد            
ما تريده الدوائر المحيطة باسرائيل فان الموقف الفلسطيني ليس ضعيفا وموقف الرئيس هو موقف قوي،               
فالرئيس قريب جدا من نبض الساحة والرئيس ال يلقي بأفكار انتحارية فحتى فكـرة حـل الـسلطة قـد                    

ي تثبـت موقفـه الواضـح مـن الثوابـت           اوضحها الرئيس وانه يفكر جديا بكل االساليب واالدوات الت        
  ".الفلسطينية وخصوصا في موضوع االستيطان والحصار

كل البدائل التي تم الحديث عنها هي افكار وليست قرارات وقد قالها الرئيس لكي يؤكـد                "واشار الى ان    
ركيـون  للشعب ان هناك بديال وانه ال يقبل ان يكون في صندوق مغلق يضع قواعده االسرائيليون واالمي               

  ".وانما لديه خيارات اخرى
وعلى ذلك فقد اعتبر شعث االعترافات في اميركا الالتينية بالدولة الفلسطينية بأنها بمثابـة انتـصارات                

الناس مصدومة فهي كانت تأمل بعملية السالم ووعود الرئيس االميركي اوباما وهي احست             : "مهمة وقال 
ة بل قد تدفعنا الى ظروف اصعب ولذلك فان االنتصارات تأتي           لفترة ان كل هذه االمال قد ال تكون حقيقي        

  ".مثل الفيتامين للشعب فالشعب يحتاج الى بعض االنتصارات
المقاومة الشعبية تشمل كل الناس اما المقاومة المـسلحة         : "وشدد شعث على اهمية المقاومة الشعبية وقال      

ية اشكال عدة منهـا المقاطعـة والعـصيان         فتشمل عدة مئات وعلى االكثر بضعة االف، للمقاومة الشعب        
المدني والتظاهر ورفع االعالم ومئات من االشكاالت التي نجحت في الهند وجنوب افريقيا وهو نـضال                
يحظى بدعم دولي كبير وال يتكفل كلفة قتل بعض المدنيين وما يؤدي ذلك من اتهام باالرهاب وهو يأتي                  

  ".اسرائيلقويا عندما يكون الخصم قوي التسليح مثل 
لالسف فان الحوار ال يتقدم، صحيح انه ال يتقهقر ولكنه ايـضا ال يتقـدم،               : "اما بشأن الحوار فقال شعث    

وفي رأيي فانه اذا ما توفرت االرادة لدى حماس فاننا قريبون ولسنا بعيدين، فليس مطلوبا التفاوض على                 
 فالموضوع االمني موجود فـي الورقـة   الموضوع االمني وانما فقط التفاوض على تشكيل اللجنة االمنية 

  ".المصرية وبالتالي مطلوب بعض الجدية في اتخاذ القرار من قبل حماس
يجب الفصل ما بين موضوع الوحدة الوطنية وموضوع الحصار علـى           "من جهة ثانية فقد شدد على انه        

حـول انهـاء    غزة فال يجوز ان يضع الحصار الشعب الفلسطيني في غزة رهينة للوصول الى اتفـاق                
ولكن كيف ذلك؟ هـل نحـن مـن يفـرض           ..االنقسام، فالكل يقول عندما تعود الوحدة سينتهي الحصار       

الحصار؟ اسرائيل هي التي تفرض وبالتالي يجب ان نحارب الحصار فموضوع الحصار على غزة ليس               
الحـصار  اقل خطرا من االستيطان في الضفة الغربية ويجب استعادة الزخم والحراك في موضوع رفع               

  ".عن غزة
صحيح ان الحراك الدولي خف بعد االعالن االسرائيلي عن تخفيف الحصار ولكن هـذا كلـه                : "واضاف

مبعوث اللجنة الرباعية توني    (كذب فكل ما سمحوا به هو بعض الشاحنات ال يحقق شيئا واذا ما كان بلير              
ري هو ضحك على الذقون ويجب انهاء       يريد ان يجرنا الى مواقع نتنياهو فنحن ال نقبل بذلك فما يج           ) بلير

  ".الحصار ويجب ان يعود العمل قويا النهاء الحصار على غزة
  8/12/2010، األيام، رام اهللا

  
   والمنظمات الشعبية ترحب باعتراف االرجنتين بدولة فلسطينالوطنيةالفصائل  .14

فلسطينية التي رحبـت    ردود االفعال ال  ، تواصلت    وفا –محافظات   ،8/12/2010الحياة الجديدة ،    ذكرت  
  .1967بقرار االرجنتين االعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 
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الى اسـناد   » فدا«ففي حين اعتبرته حركة فتح انجازاً سياسياً دعا االتحاد الوطني الديمقراطي الفلسطيني             
  .هذا التحرك، ورأت فيه اللجان الشعبية انصافاً لشعبنا وتضحياته

 واعتبرته  1967وثمنت حركة فتح اعتراف األرجنتين بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام              
  .انجازا سياسيا لكفاح شعبنا وصموده وتمسكه بثوابته

ان «: وقال احمد عساف المتحدث باسم الحركة في تصريح صدر عن مفوضية االعالم والثقافـة امـس               
 انجاز سياسـي كبيـر      1967ازيل بالدولة الفلسطينية على حدود عام       اعتراف االرجنتين ومن قبلها البر    

يعزز ايماننا بمشروعية نضالنا وحقوقنا الثابتة، ويؤكد للعالم بأن االحتالل االسرائيلي مخـالف للقـانون               
ان اعتراف الشعوب الصديقة بدولتنا الفلسطينية سيسرع قيام دولة فلـسطين المـستقلة             : الدولي، مضيفا 

  .يادة وعاصمتها القدس ويقصر من عمر االحتالل االسرائيليكاملة الس
، باعتراف البرازيل واألرجنتـين، بالدولـة الفلـسطينية         »فدا«كما رحب االتحاد الديمقراطي الفلسطيني      

  .، معتبرا ذلك إنصافا للحق والنضال الفلسطينيين العادلين1967المستقلة على حدود عام 
نجاز وتكثيف التحرك الدبلوماسي باتجاه نيل اعتراف باقي الدول بالدولـة           ودعا فدا للمراكمة على هذا اإل     

  .1967الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 
كما دعا إلى إسناد هذا التحرك بموقف سياسي يرهن أي عودة للمفاوضـات المباشـرة بـالوقف التـام                   

  .ة المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية واألغواروالشامل لالستيطان في جميع األرض الفلسطيني
وأشادت اللجان الشعبية الفلسطينية بإعتراف البرازيل واألرجنتين بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود            

، وإعتبرت أن هذا اإلعتراف إنجاز لشعبنا ولتضحياته وإنجاز للقيـادة الفلـسطينية             1967حزيران عام   
تراف الدولي الشامل بالدولة الفلسطينية وإقامتها فوق أرضنا الفلسطينية المحتلة          الحكيمة على طريق اإلع   

  .1967عام 
: رام اهللا ـ غزة ـ من وليد عوض واشرف الهـور    من 8/12/2010، القدس العربي، لندنوأضافت 

علـى  ومن جهتها قالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إن اعتراف دولة األرجنتين بالدولة الفلـسطينية           
  . بمثابة ترجمة فعلية وعملية للتضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني1967حدود عام 

، بمثابـة إعـادة     1967واعتبرت الجبهة، في بيان لها، االعتراف بالدولة الفلسطينية على حـدود عـام              
االعتبار لدور المجتمع الدولي ووضعه أمام مـسؤولياته، وأن ذلـك يعنـي ان هـذه األرض مـشمولة                 

، كما يعني إعادة االعتبار لكل قرارات مجلس األمن ذات الصلة بالقـدس          338 و 242قرارين الدوليين   بال
  .وبالممارسات االستيطانية

  
  بالتقدم في المفاوضات» التنسيق األمني«رهن  يقترحدحالن  .15

اء أعض«أكد محمد دحالن، مفوض اإلعالم في اللجنة المركزية لحركة فتح، أن            :  صالح جمعة  - القاهرة
اللجنة المركزية للحركة متوحدون خلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأن بعض الوشـاة سـمموا               

  .، على حد قوله»أجواء عالقته بعباس على الرغم من أن هذا لم يرق لمستوى الخالف
لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وتوقع نشوب انتفاضة ثالثة        » سلمية إبداعية «ودعا دحالن إلى خطوات     

والتقى محمد دحالن، أمس، الـوزير عمـر سـليمان، مـدير             .ل استمرار الجمود في عملية السالم     حا
ـ         ال أنفـي أن    «: »الشرق األوسـط  «المخابرات المصرية بالقاهرة وقال دحالن، في تصريحات خاصة ل

إن محبتي للرئيس لم تمنعني من التعبير عن رأيـي          «: وأضاف. »هناك سوء فهم مع الرئيس أبو مازن      
ل صراحة وشفافية حول قضايا الشعب الفلسطيني خالل اجتماعات القيادة واجتماعات اللجنة المركزية             بك

لكنني فوجئت بهذه األزمة، وهذه التسريبات التي ال معنى لها سوى إثارة            «: واستدرك قائال  .»لحركة فتح 
  .»البلبلة في الواقع الفلسطيني
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ر الخارجية المصري أحمد أبو الغـيط والـوزير عمـر           وردا على سؤال عما إذا كان قد طلب لقاء وزي         
هذه أضحوكة، فأنا تربطني عالقة رسمية وشخـصية مـع          «: سليمان، وأنه تم رفض طلبه، قال دحالن      

الوزير سليمان، وتعودت أن أرى الوزير سليمان والوزير أحمد أبو الغيط حينما يكون هنـاك موضـوع                 
مسؤول فلسطيني، فهو يلتقي رجال أعمال وشخصيات لها        مهم، فالوزير سليمان لم يرفض أي طلب ألي         

فالعالقة بين القيادات الفلسطينية ومصر ال تحتكم إلـى البروتوكـوالت           . مركز، وأخرى ليس لها مركز    
ونصح حماس بانتهاز الفرصة لبدء مسيرة جديدة لمواجهة التحـديات التـي تواجـه               .»الرسمية وحدها 

  .الشعب الفلسطيني
  . »إنه يتطابق مع موقف الرئيس واللجنة المركزية«: لمفاوضات، قالوحول موقفه من ا

إلى ذلك، اقترح دحالن مواجهة الغطرسة اإلسرائيلية بوحدة العمل الفلسطيني، ووحدة قـوى وفـصائل               
إن توقيع حركة حماس على الورقة المصرية هو الرد العملـي علـى سياسـات               «: العمل الوطني، وقال  

 الوقت نفسه دراسة إمكانات الضغط على إسرائيل مع لجنـة المتابعـة العربيـة               نتنياهو، كما ينبغي في   
  .»ومصر والدول العربية

مع إدراكي المسبق   «إن هذا موقف عاطفي وليس موقفا سياسيا        : وحول التهديد بحل السلطة، قال دحالن     
ى أن إسرائيل لـم     ، مشيرا إل  »أن السلطة ال تمارس أي حق من الحقوق التي نصت عليها اتفاقيات أوسلو            

  .توقف فقط عملية السالم، ولكنها قوضت اإلنجازات الفلسطينية كلها
، فـإذا   )رهن التنسيق األمني بالعملية السياسية    (نحن لدينا أوراق ضغط كثيرة، منها مثال        «: وقال دحالن 

سلطة ممكـن   توقفت هذه العملية يجب أن يكون الملف األمني مرتبطا بها، فاألمن هو قوة رافعة في يد ال                
وهذا ال يعني الدعوة إلى انتفاضة، بالعكس، نحن لدينا         . أن تلوح به ويجب استخدامه االستخدام الصحيح      

مكاسب في المحافظة على الوضع الداخلي الفلسطيني، مستقرة في الضفة الغربية، لكن في الوقت نفـسه                
بل به أي فلسطيني، وإذا تـم حـل         لدينا إمكانية الضغط؛ لذلك أرى أن الوضع الحالي غير طبيعي وال يق           

  .» ألف موظف؟170السلطة أين سيذهب 
مرة أخرى، ال أدعو وال أريد الدعوة إلى استخدام العنف؛ ألن هذا يعني دفـع               «: واستدرك دحالن قائال  

إن هناك وسائل مدنية، منها المقاومة الشعبية       : بيد أن دحالن قال    .»أثمان باهظة، ونحن في غنى عن هذا      
بالعكس نصف المجتمع اإلسرائيلي يشارك معنا والمجتمـع        . لتي ال يستطيع أحد أن يلومنا عليها      ا«مثال  

  .»الدولي يتعاطف معنا
  8/12/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  ارتفاع في عدد العمليات الفلسطينية الشهر الماضي: االستخبارات اإلسرائيلية .16

، إلى أن ارتفاع طرأ     "الشاباك"خبارات اإلسرائيلي   أشار تقرير صادر عن جهاز االست     : )فلسطين(الناصرة  
) نـوفمبر (على عدد العمليات الفدائية الفلسطينية الموجهة ضد أهداف إسرائيلية، خالل شهر تشرين ثاني              

وأشار التقرير إلى وقوع اثنين وخمسين عملية فدائية الشهر الماضي، مقارنة بأربعة وأربعـين               .الماضي
الذي سبقه، مشيرا إلى أنه سجل ارتفاع ملحوظ فـي عـدد هـذه              ) أكتوبر (عملية في شهر تشرين أول    

  .العمليات في منطقة القدس المحتلة
ولفت التقرير، الذي نشرته وسائل إعالم عبرية، إلى وقوع عشر عمليات فدائية في مدينة القدس المحتلة                

وعشرين عملية فدائيـة فـي      الشهر الماضي مقارنة بستة فقط خالل الشهر الذي سبقه، فيما سجل اثنين             
ووفق التقرير؛ فقد كانت غالبية العمليات       ).أكتوبر(قطاع غزة مقارنة بثمانية عشر عملية في تشرين أول          

في الضفة والقدس محصورة بين إلقاء زجاجات حارقة وإلقاء حجارة، بينما شهد قطـاع غـزة إطـالق                  
  .ه أهداف إسرائيلية في ستة عشر عمليةباتجا" هاون"وثمانية وعشرين قذيفة " قسام"خمسة صواريخ 
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" أوفكـيم "باتجاه مـستوطنة    " غراد"وحسب التقرير؛ فقد برز خالل هذا الشهر إطالق صواريخ من نوع            
  .للمرة األولى منذ الحرب على قطاع غزة قبل نحو عامين

 7/12/2010، قدس برس
  

  االحتالل يتوغل في غزة والمقاومة تطلق صاروخين على النقب .17
توغلت ،   وكاالت – سمر خالد    - كامل ابراهيم      –لقدس المحتلة     من ا   8/12/2010،  لرأي، عّمان ا قالت

 متر شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة، وذلك وسط     100سبع آليات عسكرية، وجرافة اسرائيلية بعمق       
 بالقذائف  وكانت المقاومة الفلسطينية قد أعلنت مسؤوليتها عن قصف مواقع إسرائيلية          0إطالق نار متقطع  

للجان المقاومة الشعبية قصف قوات      والصواريخ حيث تبنت ألوية الناصر صالح الدين الجناح العسكري          
  . قذائف هاون3إسرائيلية توغلت شرق البريج بـ 

وذكرت مصادر في جيش االحتالل أن صاروخا فلسطينيا سقط مساء االثنين في مدينة عسقالن  مـشيرة                 
وقد اعلنت متحدثة عسكرية     0ذار دوت في المكان ومناطق أخرى مجاورة      إلى أن أصوات صافرات اإلن    

وقالت المتحدثـة  ان      .اسرائيلية ان صاروخين اطلقا مساء امس  من قطاع غزة سقطا في جنوب النقب             
  .»سقطا في منطقة غير مأهولة من دون ان يسفرا عن خسائر او اصابات«الصاروخين 

 مصادر أن ،رام اهللا ـ خالد األصمعى ـ وكاالت األنباء    من 8/12/2010 االهرام، القاهرة، وأضافت
بالجيش اإلسرائيلي ذكرت أن صاروخا أطلقه مسلحون فلسطينيون من قطاع غزة سقط في محيط مدينـة                

وتبنت كتائب أبو علي مصطفي الجناح العسكري        .ولم يسفر عن وقوع أضرار مادية أو بشرية        .عسقالن
  .طين إطالق الصاروخللجبهة الشعبية لتحرير فلس

  
  دحالن ومستقبل حركة فتح  -  عباسصراع: تقرير .18

تعاني حركة فتح الفلسطينية المسيطرة على السلطة الفلـسطينية المزيـد مـن             : قسم الدراسات والترجمة  
-الضغوط، وفي هذا الخصوص تقول التسريبات الجارية بتصاعد وتائر الصراع على خط محمود عباس             

مصداقية ذلك؟ وما هي مفاعيل الصراع الكامن داخل الحركة؟ ومـا هـو شـكل               فما هي   : محمد دحالن 
  سيناريو الصراع الفتحاوي الجاري حالياً ؟ وكيف سيلقي بتداعياته على توازنات الملف الفلسطيني؟

  توصيف المعلومات الجارية : الحرب الباردة الفتحاوية* 
دحالن قد تـشكلت خـالل   -اع على خط عباستقول المعلومات والتسريبات بأن محفزات ومفاعيل الصر  

الفترة الممتدة من لحظة استيالء حركة حماس على قطاع غزة وحتى اآلن، وفي هذا الخصوص تـشير                 
  :التسريبات إلى النقاط اآلتية كمؤشرات لهذا الصراع

قيام بعض مساعدي محمود عباس باتهام محمد دحالن بأنه سعى لجهة تحريض بعض قيادات حركـة                • 
من خالل وصفهم بأنهم األكثر مالءمة وكفاءة لجهة استالم مفاتيح السلطة الفلسطينية بدالً من محمود               فتح  

عباس وسالم فياض، وتقول التسريبات بأن ناصر القدوة كان من أبرز القـادة الـذين سـعى دحـالن                   
  .لتحريضهم

جهة تعزيز نفوذه داخل أجهزة     اتهام محمود عباس ومجموعته لدحالن بأنه ما زال أكثر اهتماماً وسعياً ل           • 
األمن الفلسطينية وأيضاً داخل مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية وذلك عن طريق السعي لبناء شـبكة               

  .خاصة بمحمد دحالن داخل هذه األجهزة
اتهام محمود عباس ومجموعته بأن محمد دحالن هو المسؤول المباشر الذي تسبب في صـعود قـوة                 • 

على قطاع غزة وبالتالي يتوجب على حركة فتح عاجالً أم آجالً محاسبة دحالن             حركة حماس وسيطرتها    
  .عن ذلك
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اتهام محمود عباس ومجموعته بأن دحالن يقوم بشكل مباشر وغير مباشر بالتدخل في ملفات الـسلطة                • 
 الفلسطينية وذلك لجهة التأثير على عملية صنع قرار السلطة الفلسطينية وأحيانـاً إلضـعاف مـصداقية               

السلطة الفلسطينية، وهو ما حدث مؤخراً عندما كشفت التسريبات أن محمد دحالن خالل فتـرة تـشكيل                 
الحكومة كان يتصل ببعض قادة فتح ويعرض عليهم مناصب وزارية، وبشكل موازي لتحركـات سـالم                

  .فياض المعين بواسطة محمود عباس لتشكيل الحكومة الفلسطينية
دحالن ومجموعته، فقد قام محمود عبـاس ومجموعتـه بالمزيـد مـن             هذا، وبالمقابل لتحركات محمد     

وشملت هـذه اإلجـراءات     . الالزمة لجهة درء خطر دحالن ومجموعته     " الوقائية"اإلجراءات والترتيبات   
والترتيبات الوقائية، السعي إلبعاد العناصر المرتبطة أو المشكوك في ارتباطهـا بمحمـد دحـالن عـن                 

نية، إضافة إلى إبعاد عناصر السلطة الفلسطينية المـرتبطين أو المـشكوك فـي              األجهزة األمنية الفلسطي  
ارتباطهم بمحمد دحالن، وذلك بما أدى إلى إبعاد تغلغل دحالن ومجموعته في كافة مرافق أجهزة عملية                

  .صنع واتخاذ قرار السياسة الداخلية والخارجية واألمنية الفلسطينية
  باردة الفلسطينيةالتصعيدات الجديدة في الحرب ال* 

محمد دحالن إلى مرحلة جديـدة  -بحسب المؤشرات الجديدة الجارية، فقد انتقل صراع خط محمود عباس  
تجاوزت نطاق حركة فتح وذلك عندما قامت السلطة الفلسطينية التي يـسيطر عليهـا محمـود عبـاس                  

  :ذلك بما تضمن اآلتياالنتقام ية ضد محمد دحالن ومجموعته و-ومجموعته باتخاذ الخطوات الهجومية
  .التابعة لدحالن" تلفزيون فلسطين الغد" إصدار قرار بإغالق قناة -
  . إصدار قرار بتقليل عناصر الحماية الفلسطينية المسؤولة عن حماية منزل محمد دحالن-
 إصدار قرار بتطهير المزيد من العناصر المرتبطين أو الذين يشك في ارتباطهم بدحالن في المنـشآت                 -
  .مدنية التابعة للسلطة الفلسطينية في أجهزة األمن الفلسطينيةال
 إصدار قرار بتشكيل لجنة رسمية برئاسة أبو ماهر غنيم وعضوية عزام أحمد وعثمان أبـو غريبـة                  -
إهانات محمـد   "لجهة القيام بالتحقيق فيما أطلقت عليه تسمية        ) وجميعهم أعضاء في لجنة فتح المركزية     (

  " .حمود عباسدحالن الموجهة ضد م
دحالن قد نسبت بسبب قيـام دحـالن        -تقول التسريبات بأن النزاع والتصعيدات األخيرة على خط عباس        

  :بالخطوات التصعيدية اآلتية
 توجيه االنتقادات الشديدة اللهجة ضد الرئيس محمود عباس ورئيس وزرائه سالم فياض، وذلـك مـن        -

  .ضفة الغربيةخالل بعض التجمعات الفلسطينية داخل وخارج ال
 توجيه االنتقادات التي تتهم الرئيس عباس ومجموعته بأنهم ظلوا يرتكبون المزيد من األخطاء التكتيكية               -

  .في العملية التفاوضية الجارية مع اإلسرائيليين
هذا، وتقول التسريبات بأن ما أثار غضب وحفيظة الرئيس عباس تمثـل فـي نجـاح محمـد دحـالن                    

 باستقطاب العديد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، األمر الذي أدى إلـى              ومجموعته لجهة القيام  
التأثير على عملية صنع واتخاذ القرار داخل اللجنة المركزية بما ال يصب في مصلحة توجهات الـزعيم                 

توفيـق  : محمود عباس ومجموعته، وتقول التسريبات بأن أنصار دحالن داخل اللجنـة المركزيـة هـم              
 محمد العلول   -)وزير الخارجية السابق  ( ناصر القدوة    -)لمدير السابق لجهاز المخابرات العامة    ا(الطيري  

وإضافة لذلك تقول المعلومـات     ). ممثل حركة فتح في لبنان    ( سلطان أبو العينين     -)محافظ نابلس السابق  (
لمجلـس  والتسريبات بأن محمد دحالن ومجموعته قد نجحوا في تشكيل مجموعة مناصرة لهـم داخـل ا               
  .الثوري الخاص بحركة فتح، وما هو الفت للنظر أن هذه المجموعة تضم عدداً كبيراً من العناصر

تميز النزاعات والصراعات السياسية بطبيعتها السلوكية الصرفة، وعلى أساس اعتبارات هـذه القاعـدة              
يـد مـن    دحالن سـوف تـصحبه العد     -يمكن اإلشارة إلى أن احتماالت تصاعد الصراع عل خط عباس         

  .الخطوط التصعيدية المتعلقة بمحفزات التنافس الذي أخذ طابعاً عدائياً بين الطرفين
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تقول التسريبات بأن محمد دحالن ومجموعته ينظرون إلى الزعيم الفتحاوي الحالي ناصر القدوة باعتباره              
ن دحـالن   ورقة الرهان الرابحة في الصراع مع محمود عباس، وفي هذا الخصوص تقول التسريبات بأ             

ومجموعته سوف يدفعون خال ل الفترة القادمة لجهة تصعيد ناصر القدوة من أجل المنافسة على قيـادة                 
  .حركة فتح وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية

أشارت التسريبات إلى أن محمود عباس ومجموعته قد لجؤوا إلى التفاهم مع القاهرة وعمان حول ملـف                 
وفي هذا الخصوص تجاوبت القاهرة مع عمـان        . مع دحالن ومجموعته  الفلسطيني  -الصراع الفلسطيني 

  :األمنية اآلتية-لجهة الضغط على محمد دحالن، وظهر ذلك من خالل المعطيات السلوكية السياسية
أخطرت السلطات المصرية محمد دحالن بأنه ضيف غير مرغوب فيه ، وبالتالي سـوف تـسمح لـه                 • 

  .راضي المصرية، أما البقاء واإلقامة في مصر فالالسلطات المصرية بالمرور عبر األ
بدأت السلطات األردنية عمليات تفتيش ومداهمات أمنية لمنازل ومقرات الفلسطينيين الموالين أو الذين             • 

يشك في ارتباطهم بمحمد دحالن، بما في ذلك محمد دحالن نفسه والذي كلما قدم إلى األردن أو خـرج                   
  .تيش دقيقة بواسطة عناصر األجهزة األردنيةمنها فإنه يتعرض لعملية تف

إذاً، لقد كان الزعيم المغدور سماً ياسر عرفات في مواجهة خصم معلن هو محمود عباس، وخصم غيـر      
معلن هو محمد دحالن الذي كان مقرباً جداً لديه، واآلن، وعلى غرار المثل القائل إذا اختلـف اللـصان                   

 ومحمد دحالن، وعلى ما يبدو قريباً سوف يظهر المسروق، إن      ظهر المسروق، فقد اختلف محمود عباس     
  .لم تنقلب إسرائيل على الشريكين وتقوم بإظهاره

  7/12/2010، الجمل بما حمل
  

  " وكيليكس" بسبب قضية  اإلسرائيلية األمريكية لتجميد االستيطاناتصاالتتوقف : باراك .19
اك، أمس، عن توقف االتصاالت مع الواليـات        كشف وزير الجيش اإلسرائيلي أيهود بار     : القدس المحتلة 

المتحدة األمريكية حول مسألة تجميد أعمال البناء في المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة،              
: " ونقلت اإلذاعة العبرية عن باراك قوله     . بسبب انشغال واشنطن في قضيتي ويكيليكس وكوريا الشمالية       

) إسـرائيل (ويلحق الضرر بالفلـسطينيين، وإن علـى        ) إسرائيل(ى عزل   إن تعثر المفاوضات يؤدي إل    
  ". المبادرة إلى دفع العملية السلمية قدماً

وأشاد باراك بخطة رئيس حكومة رام اهللا سالم فياض ببناء مؤسسات السلطة وتشكيل أجهزة أمنيـة ذات           
فـي الـضفة الغربيـة،      ) ائيلإلسر(األمر الذي ساهم في خفض مستوى نشاط المنظمات المناوئة          , كفاءة

  . حسب تصريحاته
وعلى صعيد الملف النووي اإليراني، أعرب باراك عن اعتقاده بأن طهران ستنجز برنامجهـا النـووي                
بسرعة أكبر مما تتوقعه دول أخرى، وأنه من الصعوبة العمل ضد منشآتها النووية مع مـرور الوقـت                  

ولم يستبعد أي خيار بالنسبة لألزمـة النوويـة         .  فيها بسبب تموضعها في مواقع متعددة وأنظمة الحماية      
  . اإليرانية

متيقظة من أن قرار المحكمة الدولية      ) إسرائيل(وأشار وزير الجيش إلى انه من األهمية بمكان أن تكون           
  . المتوقع صدوره حول اغتيال رئيس الوزراء اللبناني األسبق رفيق الحريري لن يؤثر عليها

توجد فرصة سانحة إلعادة العالقات مع تركيا إلى سـابق          : " قات مع تركيا، قال باراك    وفيما يتعلق بالعال  
، مضيفا انه ليس    "عهدها على ضوء المساعدات التي قدمتها حكومة أنقرة في جهود إخماد حريق الكرمل            

  . اإلستراتيجية المواجهة مع تركيا) إسرائيل(من مصلحة 
  7/12/2010، موقع فلسطين أون الين
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   بفتوى عنصرية تحظر بيع وتأجير بيوت وأراضٍ للعربيلتحقون حاخاماً ونخمس .20
مـدن وبلـدات إسـرائيلية      ) رجال دين يهـود   ( من حاخامات    50انضم نحو   :  أسعد تلحمي  –الناصرة  

ويتلقون معاشاتهم من خزينة الدولة، إلى حاخام مدينـة صـفد           » الصهيونية الدينية «محسوبين على تيار    
بيع أو تأجير أرض وممتلكات لألغيـار عمومـاً         «ي أصدر أخيرا فتوى دينية تحظر       مردخاي الياهو الذ  

، قاصداً حظر تأجير مساكن للطلبة العرب الذين يدرسون في الكليـة األكاديميـة فـي                »وللعرب تحديداً 
ووقّع الحاخامات عريضةً يدعون فيها هم أيضاً اليهود إلى عدم تأجير مساكن للعرب بداعي أن               . المدينة

  .لتوراة تحظر ذلكا
وأفادت أوساط قريبة من الحاخامات الموقّعين على العريضة بأن الهدف منهـا هـو إبـالغ المستـشار                  
القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين أن موقف الحاخام الياهو يتالءم وتعليمات التوراة وليس موقفاً سياسياً،              

  .»جراءات عقابية ضدهوبالتالي ال يجوز تقديمه إلى المحاكمة أو اتخاذ أية إ«
وكان حاخام مدينة صفد، ابن الحاخام األكبر السابق في إسرائيل، عقد الشهر الماضي مؤتمراً شارك فيه                

فـي المدينـة المقدسـة      ) مع شعب آخر  ( نحارب االختالط    –الحرب الهادئة   « شخص تحت عنوان     400
جذب إليها مئات الطلبة العرب الـذين       هو كلية صفد األكاديمية التي ت     » أساس البالء «، معتبراً أن    »صفد

وشارك في االجتماع المتطرف باروخ مارزل من قـادة حركـة           . يبحثون عن مساكن لإلقامة في المدينة     
وأعقب االجتماع اعتداء على الطلبة في مساكنهم ثم تعليق الفتـات فـي             . العنصرية المحظورة » كهانا«

ر منزل تابع له لثالثة طالب عـرب وتطالـب بفـرض    الشوارع تدين أحد السكان اليهود الذي قام بتأجي       
اليـساري  » ميـرتس «وباستثناء نواب حزب . حرمان ديني عليه وتعرض الحقاً لتهديدات بإحراق منزله 

الذين نددوا بالعريضة وبمضمونها وبموقّعيها ودعوا المستشار القضائي للحكومة ووزير القـضاء إلـى              
لى التحريض العنصري أي من أركان الدولة أو سائر األحزاب          اتخاذ إجراءات عقابية ضدهم، لم يعلق ع      

العنصرية المبتذلـة يقـوم بهـا       «ووصف النائب نيتسان هوروفتش عريضة الحاخامات بـ        . الصهيونية
حاخامات يعتاشون من خزينة الدولة ويستغلون مناصبهم الرسمية الرفيعة لتأجيج الكراهية والتحـريض             

وحـذر  . ودعا إلى إقالتهم من مناصبهم وتقديمهم الى القـضاء        . »سرائيليةالخطير وهدم الديموقراطية اإل   
  .ودعا إلى التحرك لمحاربته بقوة» وباء العنصرية المتفشي«زميله النائب ايالن غالؤون من أخطار 

صدقية القضاء في إسرائيل    «النائب محمد بركة إن     » الجبهة الديموقراطية للسالم والمساواة   «وقال رئيس   
هـذه دعـوة عنـصرية      «وأضـاف أن    . »اآلن من جديد المتحان محاسبة مجموعة الحاخامات      خاضعة  

بامتياز، وكما يبدو فإن الموقّعين مدركون حقيقة أن النظام في إسرائيل متواطئ مع جـرائم التحـريض                 
  .»العنصري، ولهذا فإنهم ال يبالون

شارع اإلسـرائيلي فقـط، بـل فـي         أن المشكلة ليست في ال    » التجمع«واعتبرت النائبة حنان زعبي من      
وطالبت المستشار القضائي   . السياسات الرسمية التي تطورت في اتجاه أكثر عدائية في السنوات األخيرة          

للحكومة بأن يعلن أن هذه التصريحات والتجمعات مخالفة للقانون، وطالبته بفتح تحقيـق جنـائي ضـد                 
مفوض خدمات الدولة بتقـديمهم الـى محكمـة         كما طالبت   . الحاخامات بتهمة التحريض على العنصرية    

  .تأديبية وبفصلهم عن العمل
ال ينبغـي علينـا     «شلومو أبنير عن توقيعه على العريضة بالقول إنه         » بيت أيل «ودافع حاخام مستوطنة    

وسوغ حاخام مدينة أسدود يوسف شاينين توقيعـه بـالقول إن           . »مساعدة العرب على التجذّر في الدولة     
أرض إسرائيل معدة للشعب اليهودي، هي أرض الميعـاد كمـا أراد            . درها في التوراة  العنصرية مص «
. نحن ضد االنصهار مع األغيـار     . هذه ليست عنصرية إنما انعزال    «: ، والحقاً صحح تعريفه وقال    »اهللا

ا هناك عالم كبير فيما إسرائيل دولة صغيرة، وهي دولة وهبها اهللا لليهود، لكن الجميع يـشتهونها، وهـذ                 
  .»غبن

  8/12/2010الحياة، لندن، 
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  لو صدر قرار بعدم بيع الشقق السكنية لليهودماذا ":  العنصريةالفتوى"نتنياهو يدين  .21

تواصلت اليوم ردود الفعل على الفتوى العنصرية التي وقع عليها عدة حاخامات والتـي تحـرم تـأجير                  
الوزراء اإلسرائيلي، بنيـامين نتنيـاهو،      ادان رئيس   و. الشقق السكنية للعرب أو لمن هم من غير اليهود        

وتساءل نتنيـاهو    .مساء اليوم الفتوى العنصرية، وقال إن ال مكان لمثل هذه األمور في دولة ديمقراطية             
  .ماذا سيكون رد فعل اليهود لو صدر قرار بعدم بيع الشقق السكنية لليهود

  7/12/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  "سطول الحريةأ"ة لالعتذار ودفع تعويضات لمتضرري  مستعد"إسرائيل": "هآرتس" .22
اإلسرائيلية أمس الثالثاء، إن إسرائيل أبدت اسـتعدادا        " هآرتس"قالت صحيفة   :  برهوم جرايسي  -الناصرة

في المفاوضات الجارية مع تركيا في جنيف، لالعتذار عن مجزرة أسطول الحريـة ودفـع تعويـضات                 
وحسب الصحيفة، فإن إسـرائيل      . هذه الخطوة من ناحية إسرائيل     "إشكالية"للمتضررين، على الرغم من     

وافقت من حيث المبدأ، على االعتذار على مجزرة أسطول الحريـة ودفـع تعويـضات للمتـضررين                 
إسرائيل، ولهذا فإن الخيـار     " ال تحرج "وعائالت الضحايا، إال أن النقاش حاليا يجري حول الصيغة التي           

ن تكون التعويضات على شكل مساعدات إنسانية، بـزعم أن االعتـذار            هو اإلعراب عن األسف، على أ     
إسرائيل قضائيا، ويضعها أمام سابقة لمالحقات قضائية في العالم، استنادا          " سيورط"الرسمي والتعويضات   

إال أن الصحيفة لم تشر إلى موقف تركيا من هذه الصياغة، وقالت إن تركيا وإسرائيل باتتا                 .لهذه الوثيقة 
  .ين من إنهاء األزمة بينهماقريبت

  8/12/2010الغد، عّمان، 
  

  "اسرائيل"ـ بتقديم االعتذار لتركياليبرمان يطالب  .23
جدد افيغدور ليبرمان، وزير الخارجية االسرائيلي رفضه لفكرة تقديم اعتـذار لتركيـا،             : القدس المحتلة 

 .ركيا باالعتـذار السـرائيل    وقال إنها ليست مقبولة على االطالق وفيها رضوخ لالرهاب، بل وطالب ت           
إن مثل هذا االعتذار سيكون بمثابة رضوخ       "ونقلت االذاعة العبرية عن مصادر مقربة من ليبرمان القول          

  ". ينبغي إلسرائيل أن تطالب تركيا بتقديم االعتذار"مضيفة "..لإلرهاب
  8/12/2010، وكالة سما اإلخبارية

  
  لتسبب بحريق الكرمل ان قاصراً أقر باتزعم  االسرائيليةالشرطة .24

أعترف بأنه تسبب بحريق الكرمل نتيجـة       )  عاماً 14(زعمت الشرطة اإلسرائيلية مساء اليوم أن قاصرا        
  .اإلهمال بعد ان القى بجمرة في منطقة حرشية

واعلنت الشرطة انها اعتقلت القاصر من منطقة الكرمل فيما اطلقت المحكمة اليوم سراح شـقيقين مـن                 
  .لتهما أول من أمس بشبهة التسبب بالحريق نتيجة اإلهمالعسفيا بعدما اعتق

وادعت الشرطة ان المعتقل لديها اعترف اثناء التحقيق انه كان يدخن النرجيلة في منطقة حرشـية فـي                  
الكرمل والقى بجمرة تسببت بحريق لكنه لم يبلغ قوات اإلطفاء عن ذلك على الرغم من انه شاهد انتشار                  

 .واضاف القاصر اثناء التحقيق، حسب الشرطة، إنه عاد الى المدرسة بعـد ذلـك             . النيران في األحراش  
  .وقالت الشرطة ان المعتقل اعاد تمثيل الحادث وانه ستطلب من المحكمة تمديد اعتقاله
  6/12/2010، 48موقع عرب
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  الكرمل رمز لوطن في الوعي الفلسطيني : الحرائق بالعرب بالتسببترد على اتهام زعبي  .25
قاب اتهامات العرب بالتسبب في الحرائق، عقبت النائبة حنين زعبي في خطاب لها في الكنيـست                في أع 

بأن الكرمل في وعي الفلسطينيين وذاكرتهم وشعرهم هو رمز لوطن، وهو واحد من أجمل قطع الطبيعة                
  . في فلسطين، وأنه على ما يبدو هنالك من يحاول تشويه هذه العالقة ومحوها

بتدريس العالقة التاريخية والطبيعية    " تسمح"كانت المدارس اليهودية وحكومات إسرائيل      وأضافت أنه لو    
بين الفلسطينيين ووطنهم، وبتدريس شعر محمود درويش وغيره من الشعراء الفلسطينيين، لما قام البعض           

  . باتهام العرب بحرق أحراش الكرمل
ببحث موضوع  " اإلستيعاب والهجرة " تقوم لجنة    وأضافت النائبة زعبي بأنه ال يعقل أن تقرر الكنيست أن         

ترميم أحراش الكرمل، فجبال الوطن وأراضيه وموارده، هي ملك للوطن وأبنائه وبناته، وليس لمن هـم                
  .خارجه

كيـرين  (هذا ويذكر أن الجهة المسؤولة عن التشجير وزراعة األحراش هي الصندوق القومي اليهـودي          
على تشجير األراضي التي صودرت من العرب، أو التي اسـتولت           ، وهي جهة تعمل     )كييمت ليسرائيل 

كما أنها تعمل على تحضير جـزء آخـر مـن           . عليها الدولة، بهدف منع العرب من إستعمال أراضيهم       
  ".الشعب اليهودي"األراضي بهدف استعمال 

  7/12/2010، 48موقع عرب
  

   إلخماد الحرائقإقليميةنتنياهو يقترح قوة  .26
بنيامين نتنياهو أمس في اتصاالت هاتفية مع عدد من         " اإلسرائيلي"ترح رئيس الوزراء    اق: )آي.بي  .يو  (

زعماء الدول فكرة إقامة قوة إخماد حرائق إقليمية، كعبرة مستخلصة من الحريق الكبير الذي شـب فـي    
  .بمساعدات دولية إلخماده " إسرائيل"نهاية األسبوع الماضي في جبل الكرمل واستعانت 

أن نتنياهو تحدث مع كل من الرئيس المصري حـسني مبـارك والملـك              " اإلسرائيلية"ذاعة  وذكرت اإل 
األردني عبداهللا الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الروسـي فالديميـر بـوتين               

 ونقلـت . ورئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو، وطرح عليهم فكرة إقامة قوة إخماد حرائق إقليمية              
إلخماد حريق الكرمل يجب أن تكون نموذجا       " إسرائيل"ـاإلذاعة عن نتنياهو قوله إن المساعدات الدولية ل       

واضافت اإلذاعة أن رئيس الوزراء اليوناني اقترح خالل محادثته مـع           . للتعاون بين الدول في المستقبل    
  .    هذه المبادرة نتنياهو استضافة لقاء بهذا الخصوص يعقد في أثينا وأن نتنياهو شكره على

  8/12/2010، الخليج، الشارقة
  

  سيطر على مؤسسات الدولةسيحزب اهللا اذا صدر القرار الظني : اإلسرائيليةاالستخبارات  .27
خـالل  " اإلسـرائيلية "استعرض ضابط كبير في ما يسمى شعبة االستخبارات العسكرية          : )آي.بي  .يو  (

أمس، سيناريو زعم أنه في حال اتهمـت المحكمـة          " كنيستال"اجتماع للجنة الخارجية واألمن التابعة ل       
الدولية حزب اهللا باغتيال رئيس وزراء لبنان األسبق رفيق الحريري، فإنه سيشعل موجة من العنف تقود                

  .إلى سيطرته على الحكم في بيروت 
لر قوله إن   عن نائب رئيس قسم األبحاث في شعبة االستخبارات يوسي أد         " إسرائيلية"ونقلت وسائل إعالم    

العشرات سيقتلون بعدما يمارس حزب اهللا القوة ويسيطر على مؤسسات الدولة، وفي وضع كهذا هنـاك                "
  "" .إسرائيل"احتمال ألن ينتقل التوتر باتجاه 

، فإن لحزب اهللا حساباً مفتوحاً مـع        )حرب تموز ( سنوات على نهاية الحرب      4رغم مرور   "وأضاف أنه   
  " . عماد مغنيةفي أعقاب اغتيال" إسرائيل"

  8/12/2010، الخليج، الشارقة
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   على جنوب قطاع غزةغارتينطائرات االحتالل تشن  .28

، غارتين جويتين على هدفين منفصلين بمدينتي 8/12/2010شنت طائرات االحتالل، فجر األربعاء 
إن القصف استهدف مزرعة دواجن تعود " :وقال شهود عيان .خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة

وأكدت ". طن عبد الحكيم المجايدة بمنطقة القيزان جنوب خانيونس، مسببة أضراراً مادية كبيرة فيهاللموا
وصفت )  عاما22ً(المصادر الطبية أن الغارة القصف اإلسرائيلي أدى إلى إصابة الشاب نضال عميرة 

رات االحتالل على وأغارت طائ. ، وأنه تم نقله إلى مستشفى ناصر الحكومي بالمدينة"طفيفة"جراحه بالـ
نفق من األنفاق المنتشرة على الحدود المصرية الفلسطينية في منطقة الجردات شرق معبر رفح، األمر 

  .الذي أوقع أضراراً جسيمة بعدد من األنفاق المجاورة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات
  8/12/2010، موقع فلسطين أون الين

  
 الغربية  ومدرسة بالضفةبركساً 12االحتالل يهدم  .29

 برآسات ،8/12/2010هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي، صباح األربعاء :  محمد القيق- الضفة الغربية
وقال غسان دغلس مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة . ومدرسة في خربة طانا شرق محافظة نابلس

ت خربة طانا شرق محافظة إن قوات االحتالل التي رافقتها جرافات وآليات اقتحم" ":فلسطين أون الين"لـ
نابلس وباشروا بهدم مدرسة الخربة المكونة من ثالث غرف ومرافق، آما هدموا أآثر من اثني عشر برآسًا 

 ". ولم تخبر قوات االحتالل أهالي البلدة باألسباب التي تقف وراء عمليات الهدم،تعود ألهالي البلدة
  8/12/2010، موقع فلسطين أون الين

  
  2010 منذ مطلع  فلسطينياً منزال335ًحتالل هدم  اال":أوتشا" .30

أكد مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية :  يوسف الشايب–رام اهللا 
أن سلطات االحتالل اإلسرائيلية كثفت حمالت هدم المباني التي يمتلكها الفلسطينيون في ) أوتشا(المحتلة 

وقال المكتب في  .2010 منزالً فلسطينياً منذ مطلع العام 335دمت ما مجموعه فلسطين المحتلة، حيث ه
 مبنى بالقدس المحتلة، بحجة 12نسخة منه إن سلطات االحتالل هدمت " الغد"تقرير نشر أمس، وتلقت 

  . نوفمبر الماضي/ تشرين الثاني30 إلى 24عدم الحصول علي تصاريح بناء وذلك في الفترة من 
 14 في القدس المحتلة منذ بداية العام، كما هدم  فلسطينياً منزال54ً أن االحتالل هدم وأضاف المكتب
بالضفة الغربية الشهر الماضي فقط، ليصل عدد " ج" في المناطق الفلسطينية المصنفة مبني فلسطينياً

  . مبني291إلى " ج"المباني التي هدمها االحتالل منذ بداية العام في المناطق 
  8/12/2010ن، الغد، عّما

  
  2000 سنةاالحتالل هدم نحو ألف مسكن في القدس منذ : معطيات إحصائية .31

كشفت إحصائيات نشرها مركز أبحاث األراضي في جمعية الدراسات :  يوسف الشايب–رام اهللا 
، وحتى 2000العربية، بخصوص الهدم والبناء الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة أنه منذ بداية العام 

  . عاما18ً أطفال دون سن 3109 منهم  شخصا5783ً وتشريد  مسكنا995ً تم هدم أمسخ تاري
 ألف ملف مخالف في البناء منها 42وبموجب هذه اإلحصائيات فإن بلدية االحتالل هناك زعمت توثيق 

 ألف بناء من دون ترخيص، وقيمة مخالفة البناء تصل إلى ما 25 ألف مخالفة في رخصة البناء و17
  . شيكل عن كل متر مربع1000 معدله
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أمس في سياق " القدس تحت االحتالل"وقد وردت هذه اإلحصائيات في كتاب وزعه المركز بعنوان 
القدس عبر : "ويشتمل الكتاب على خمسة فصول وهي .مؤتمر صحافي عقده في القدس المحتلة

الع األراضي، وجدار العزل االحتالالت، وأهم المخططات االستيطانية في القدس، وسياسة مصادرة وابت
وقال الباحث وليد حباس أحد أعضاء فريق العمل في  ".والضم العنصري، وانتهاك الحق في السكن

 أنه الكتاب إن الهدم في غربي القدس المحتلة يقتصر على غير المساكن مثل سور وكوخ وكراج، مؤكداً
للفلسطينيين في القدس المحتلة، وأنه بعد  لم تصدر أية رخصة بناء سكنية 1984 وحتى العام 1967العام 
 رخصة بناء وعام 15 صدرت 2008 صدرت رخص بناء بوتيرة منخفضة جدا؛ فمثال العام 1984عام 

داخل القدس، ) المستعمرات(وتطرق حباس إلى عدد المغتصبات .  رخصة بناء فقط18 صدرت 2009
 حتى اليوم، وصل عدد سكانها إلى حوالي 1967 مغتصبة تم بناؤها منذ العام 34 إلى أن هناك مشيراً
وأكد أن ما تبقى من أراضي المقدسيين في القدس الشرقية المحتلة ما  .2009 ألف نسمة في العام 220

من أراضي المقدسيين مصادرة لصالح المستوطنات % 38من أراضيهم للبناء، إذ أن % 12نسبته 
  ).يجي للمستوطناتاحتياطي استرات(منها أراض خضراء % 50اليهودية و

  8/12/2010الغد، عّمان، 
  

  فتح معبر كرم أبو سالم جزئياًت" إسرائيل"و...  بمناسبة رأس السنة الهجريةمصر تغلق معبر رفح .32
أغلقت السلطات المصرية أمس ميناء رفح البري الحدودي مع قطاع غزة أمام حركة العبور : )وكاالت(

 24وقال مسؤول أمني مصري إن اإلغالق مستمر لمدة  .من الجانبين، لمناسبة رأس السنة الهجرية
  .ساعة فقط، حيث سيتم استئناف العمل بالمعبر اعتباراً من صباح اليوم األربعاء

من جهة أخرى، قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس فتح معبر كرم أبو سالم جزئياً إلدخال 
وذكر . رت اإلبقاء على معبر المنطار مغلقاًمساعدات غذائية ووقود وتصدير التوت األرضي، بينما قر

قررت فتح معبر كرم أبو سالم " إسرائيل"رائد فتوح، رئيس لجنة تنسيق البضائع إلى قطاع غزة، أن 
 شاحنات محملة بمواد البناء لصالح مشاريع 3 شاحنة محملة بالمساعدات، تشمل 170 إلى 160إلدخال 
 تسمح سلطات االحتالل بتصدير شاحنتين محملتين بالتوت وقال إنه من المقرر أن. ونرواوكالة األ

وأضاف أنه سيتم ضخ كميات محدودة من غاز الطهي والسوالر . األرضي والزهور لدول أوروبا
  .الصناعي

  8/12/2010الخليج، الشارقة، 
  

  ء األربعاتعهد إسرائيلي بإدخال كميات مناسبة من القمح اعتباراً من اليوم": االقتصاد الوطني" .33
أكد ناصر السراج وكيل مساعد وزارة االقتصاد الوطني أن الساعات القريبة القادمة  :كتب حامد جاد

إلى أن " األيام"وأشار السراج في حديث لـ .ستشهد حل أزمة نقص كمية القمح الواردة إلى قطاع غزة
شرة من قبل الرئيس جهوداً مكثفة بذلتها مؤخراً الجهات المسؤولة في السلطة بتعليمات وتوجيهات مبا

 سالم فياض للعمل على وضع الحلول الالزمة إلنهاء األزمة المترتبة .محمود عباس ورئيس الوزراء د
، ومعالجة االنعكاسات المترتبة على هذا )كارني(على تقليص االحتالل لعدد أيام العمل في معبر المنطار 

  . الواردة إلى غزةاإلجراء وفي مقدمتها مشكلة تقليص كميات القمح واألعالف
وكشف السراج النقاب عن أن الجانب اإلسرائيلي تعهد، أمس، بموجب هذه الجهود التي شاركت فيها 
أطراف دولية بفتح معبر المنطار اليوم إلدخال كميات مناسبة من القمح، وتوقع أن يتم في غضون األيام 

ام تزويد القطاع باحتياجاته من القمح القريبة القادمة تحديد أيام عمل معبر المنطار بما يكفل انتظ
والحبوب، مشدداً على أن مطلب السلطة يتركز في كافة االجتماعات مع المسؤولين اإلسرائيليين على 

  .زيادة عدد أيام العمل وساعات تشغيل المعابر
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  8/12/2010 رام اهللا، األيام،
  
  

  بشاب مقدسي يصاب بالصمم إثر اعتداء قوات االحتالل عليه بالضر .34
 أفادت مصادر فلسطينية، أن قوات من جهازي الشرطة واالستخبارات اإلسرائيلية اعتدت :القدس المحتلّة
  .، على شاب مقدسي بالضرب المبرح، مما أدى إلى إصابته بالصمم في أذنه اليمنى6/12أمس اإلثنين 

  7/12/2010قدس برس، 
  

   اهللا أبو رحمة جلسة استئناف للناشط ضد الجدار عبدتعقد" عوفر"محكمة  .35
، أمسقدت في معسكر عوفر،  جلسة استئناف ع، أنرام اهللا من 8/12/2010 رام اهللا، األيام،نشرت 

لعبد اهللا أبو رحمة منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في قرية بلعين، واستمعت المحكمة 
تهمة إلقاء الحجارة على جنود االحتالل في  النيابة العسكرية، وبررت النيابة استئنافها ألبو رحمة بإلى

وكانت المحكمة قد برأت أبو رحمة من هذه التهمة وتهمة حيازة األسلحة،  .المظاهرات الشعبية في بلعين
  .حيث أدين فقط بقيادة المظاهرات الشعبية السلمية والتنظيم والتحريض في المسيرات

 ونشطاء السالم اإلسرائيليين والدوليين، على  من الدبلوماسيين23وجرت الجلسة وسط حضور قرابة 
 وألمانيا دبلوماسيين من فرنسا واسبانيا ومالطا إلىرأسهم القنصل البريطاني العام في القدس، باإلضافة 

 الذين عبروا عن دعمهم للنضال الشعبي في بلعين ضد بناء جدار األوروبيوبلجيكا والدنمارك واالتحاد 
  .الفصل العنصري

الجلسات العديدة ، أن  محمد يونس،رام اهللانقالً عن مراسلها في  8/12/2010لحياة، لندن، اوأضافت 
التي عقدتها المحكمة العسكرية اإلسرائيلية للنظر في قضية عبد اهللا أبو رحمة أظهرت الجوهر السياسي 

لمية في قرية بلعين  مواصلة احتجاز الرجل للتأثير على التظاهرات الشعبية السإلىلهذه المحاكمة الرامية 
وكانت المحكمة العسكرية أصدرت حكماً .  نهج شعبي في األراضي الفلسطينيةإلىومنعها من التحول 

لكن بعد انتهاء هذا . بالسجن لمدة عام على أبي رحمة بتهمة إلقاء الحجارة وقيادة مسيرات غير مرخصة
يلية إطالق سراحه ومددت اعتقاله العام في الحادي عشر من الشهر الماضي رفضت السلطات اإلسرائ

وفي كل جلسة للمحكمة يعيد االدعاء العام اإلسرائيلي تقديم االتهامات نفسها ألبي رحمة ما  .بذات التهم
  .يثير الكثير من التساؤل وأحياناً السخرية بين الحضور خصوصاً الديبلوماسيين األجانب

ن انه يعتقد أن تجربة بلعين ستطبع النضال  سالم فياض الداعم للعمل الشعبي في فلسطي.ويقول د
النضال الشعبي أعمق أشكال النضال ألنه يتميز بمشاركة " إن "الحياة"وقال لـ. الفلسطيني للمرحلة المقبلة

انه نضال من أجل ": وأضاف ."كل الناس ويحيد السالح اإلسرائيلي ويقلل من الضحايا بصورة كبيرة
  ."لهدف منه حماية الحقوق وحماية أرواح الناس في الوقت نفسهالحياة، نضال من أجل الحقوق، ا

  
  يحّمل رئيس السلطة المسؤولية عن حياة المضربين في سجن أريحا" ديوان المظالم" .36

، رئيس السلطة الفلسطينية في رام اهللا "ديوان المظالم" حملت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان :رام اهللا
  ".أريحا"ملة عن حياة المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجن محمود عباس المسؤولية الكا

نسخة منه، أن ستة أسرى فلسطينيين معتقلين في سجن " قدس برس"وأوضحت الهيئة، في بيان وصل 
المخابرات العامة بمدينة أريحا منذ أكثر من عامين، قد شرعوا باإلضراب عن الطعام منذ نحو أسبوعين 

" ديوان المظالم"وأشار البيان إلى أن  .مطالبين بتنفيذ قرارات محكمة العدل العليا القاضية باإلفراج عنهم
يشكل مساساً خطيراً بدوره كهيئة "تضييق على عمله، ذلك أن منعه من زيارة المعتقلين يتعرض لسياسة ال
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وطنية رسمية ومشكلة بموجب الدستور مهمتها الرقابة على وضع حقوق اإلنسان داخل فلسطين، وهذا 
  .، على حد قولها"األمر يشكل سابقةً خطيرة في التضييق على عمل الهيئة، وتعطيالً لدورها

  7/12/2010س، قدس بر
  

  مليون ريال قطري لمصلحة دعم األسر المنتجة بقطاع غزةمؤسسة خيرية قطرية تقدم  .37
 قدمت مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية نحو مليون ريال قطري : أسامة سعد الدين- الدوحة

سعى لمصلحة دعم األسر المنتجة بقطاع غزة، وذلك ضمن مشروع اقتصادي هادف مدة سنتين، وت
  . أسرة منتجة للوصول إلى وضعية االعتماد على النفس60المؤسسة من خالل المشروع لمساعدة نحو 

 بهدف دعم صمود األسر المتعففة التي تعاني الحاجة وخصوصاً "عيد الخيرية"وجاء المشروع الجديد لـ
جتها إلى مع ظروف الحصار الخانق، ويهدف المشروع في صيغته العامة إلى تخليص األسر من حا

  .المساعدة االجتماعية وإعطائها استقالالً مادياً بدل ربطها بالمساعدة الدورية
  8/12/2010الوطن، سورية، 

  
  تعرب عن قلقها من توجهات حكومة فياض االقتصادية" المنظمات األهلية" .38

ات، والتي يجري عن قلقها البالغ إزاء بعض التوجه" شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية" أعربت :رام اهللا
  .التداول بشأنها في أوساط الحكومة الفلسطينية في رام اهللا، والمتعلقة بالسياسات االقتصادية المعمول بها

إن هذه التوجهات تأتي في إطار إحداث : نسخة منه" قدس برس"وقالت الشبكة، في بيان مكتوب وصل 
ة العبء الضريبي على المكلفين، تحت شعار والنية بزياد بعض التعديالت المتعلقة بالسياسة الضريبية،

  ".تخفيف االعتمادية على التمويل الخارجي من أجل سد بعض من العجز المزمن في الموازنة الحكومية
هذه التوجهات، والتي يتم الشروع في اتخاذها دون التشاور مع الجهات "وأشارت الشبكة إلى أن 

 االقتصادية المتردية لفئات واسعة من المواطنين والقطاعات المعنية بذلك ودون مراعاة الحالة
الفلسطينيين، األمر الذي سيؤدي إلى زيادة معدالت الفقر ويدفع بعشرات اآلالف من الفئات االجتماعية 

  ."الضعيفة إلى مستوى دون خط الفقر ويعرضها لالنكشاف االجتماعي واالقتصادي
وتعيد النظر في هذه التوجهات وبما "قراراتها تلك، وناشدت الشبكة الحكومة الفلسطينية بأن تعدل من 

  ".يتالءم مع مصالح الفئات األقل حظا في المجتمع
  7/12/2010قدس برس، 

  
  وثائقي عن الماضي والحاضر" القدس مدينتي" .39

القدس " تبحث الكاتبة والمخرجة الفلسطينية ليانة بدر في فيلمها الوثائقي الجديد : علي صوافطة-رام اهللا 
 عن ذاكرتها الشخصية في المدينة التي ولدت فيها واليوم تسكن على بعد بضعة كليومترات منها "نتيمدي

ويتحدث الفيلم الذي عرض مساء االثنين  .اإلسرائيلي بتصريح خاص من الجانب إالوال تستطيع دخولها 
ة من خالل  في رام اهللا عن حاضر وماضي المدينة المقدس"سينماتك ومسرح القصبة" مرة في ألول

 وعبر الكاميرا التي أحياناً والمدرسة عبر الصور الفوتوغرافية واألصدقاءحديث عن ذكريات الطفولة 
  .ترصد الواقع الحالي للمدينة أحيانا أخرى

 مرة يأخذ وألول. هذا الفيلم نتيجة ثالث سنوات من العمل والتصوير"وقالت ليانة لرويترز بعد العرض 
 من مصور أكثر العمل مع إلى مدينة القدس والحاجة إلى بسبب صعوبة الدخول مني فيلم كل هذا الوقت

ورغم انه يتحدث عن . حدهم وال نستطيع الحصول له على تصريحأفي الوقت الذي كان ينتهي تصريح 
  ." انه بالمحصلة جزء من ذاكرتنا الجماعيةإالذاكرة شخصية 
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  الحالية لمحيط المدينة فتنقل للجمهور صوراًألوضاعل  تبدأ ليانة في نبش ذاكرتها تقدم عرضاًأنوقبل 
 الذي بات يعزل المدينة عن محيطها اإلسمنتي الجدار إلى إضافةللمستوطنات التي تحيط بالمدينة 

  هذا الفيلم ينقل تفاصيل المكان والحياة حيث الطفولة واالحتفال بأعياد الميالد  " وأضافت.الفلسطيني
  

فرق التمثيل والدبكة والسكن الداخلي في مدينة كان تنبض بالحياة ..  ذكرياتوالمدرسة بكل ما فيها من
  ." مدينة شبه مهجورةإلى تتحول اليوم أن قبل إليهابكل ما فيها وكل من يأتي 

  7/12/2010وكالة رويترز، 
  

   مؤتمر في تل أبيب يدعو إلى اعتبار األردن وطناً بديالً للفلسطينيينتنظيمعّمان تُدين  .40
قال نائب رئيس الوزراء االردني وزير الدولة النـاطق باسـم الحكومـة ايمـن               :  نبيل غيشان  -عمان  

الحكومة تدين تنظيم عضو الكنيست االسرائيلي المتطرف ارييه الـداد مـؤتمراً بعنـوان              «الصفدي، إن   
لة علـى   ، يدعو فيه الى رفض حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستق            »الخيار األردني «

التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية، ويحـرض علـى اعتبـار األردن وطنـاً بـديالً                 
  .»للفلسطينيين

هذا المؤتمر يشكل تـصرفاً     «، أن   )بترا(واضاف في تصريحات اوردتها وكالة االنباء االردنية الرسمية         
. »الهادفة الى تحقيق السالم في المنطقـة      عبثياً يدينه االردن ويرفضه ويحذر من انه يسيء الى الجهود           

كانت أرسلت مذكرة احتجاج للحكومة االسـرائيلية،       ) االردنية(وزارة الخارجية   «وبحسب الصفدي، فإن    
تؤكِّد ادانة االردن لعقد هذا المؤتمر، وان عمان تطالب الحكومة االسرائيلية بادانة المواقف التي يطلقهـا                

  .»وقفها الرسميالمؤتمر وباعالن تناقضها مع م
  8/12/2010الحياة، لندن، 

  
  "إسرائيل"غموض رسمي يكتنف التفاهمات حول مشروع سكة الحديد بين األردن و .41

يستمر التكتم الحكومي على الموافقة على المشاركة في مشروع ربط سكة الحديد            :  عهود محسن  –السبيل
 االحتالل بنيامين نتنيـاهو إقامـة عـدة         ، فيما اقر رئيس حكومة    "إسرائيل"بين األردن وفلسطين المحتلة     

مشاريع للبنى التحتية خالل العام المقبل، من ضمنها مد سكة الحديد بين ميناء حيفا ومنطقة بيسان، التي                 
  .سيتم ربطها بسكة الحديد األردنية لتسهيل عملية التبادل التجاري بين الجانبين

لوج للمنطقة العربية مـن البوابـة األردنيـة،         مختصون ومراقبون أكدوا أن الهدف من المشروع هو الو        
بحجة تعزيز التبادل التجاري وتوسيع العالقات االقتصادية مع البلدان العربية كوسيلة إيجابيـة إليجـاد               

  .، وفرض هيمنته سياسياً واقتصادياً على المنطقة"دولة االحتالل"صيغة مقبولة لتقبل اآلخر 
روع المثير للجدل بالغياب، لدرجة أن مدير سكة الحديد صالح          وتستمر وجهة النظر الرسمية بشأن المش     

  ".معرفته بأية تفاصيل بهذا الخصوص"معه " السبيل"اللوزي نفى في اتصال هاتفي أجرته 
يرفض نقيب الجيولوجيين األسبق جورج حدادين الحديث عن حاجة أو فائدة اقتصادية أو تنموية أردنيـة                

" دولـة صـهيونية     "التي تهدف إلقامة    " كونفدرالية األراضي المقدسة  "من المشروع، مؤكداً أنه جزء من       
االمر الذي يتطلب تنفيذ مـشاريع بنـى تحتيـة          " أردنية شرقي النهر، وفلسطينية غربي النهر     "بسلطتين  

  .وأخرى فوقية لتسهيل تنفيذ المخطط
ـ   ليها اتفاقية وادي عربة،    أن المشروع والمشاريع اإلقليمية األخرى التي نصت ع       " السبيل"وبين حدادين ل

تعتمد على عالقة األردن بالوسط العربي، وتحرص على استخدامه جـسرا للعبـور للعـراق والخلـيج                 
وسوريا بهدف حجز خط سكة الحديد بين األردن والحجاز وعزل سوريا عن العراق وعزل بالد الـشام                 

  .عن الحجاز بهدف استبعاد األردن والهيمنة عليها بشكل نهائي
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ات السياق، يؤكد الخبير البيئي والناشط في مقاومة الصهيونية سفيان التل أن هذا المشروع من أهم                وفي ذ 
هذا الدمج الذي تتبناه الحكومات األردنية وتعمـل        "المشاريع الهادفة لدمج الكيان الصهيوني في المنطقة؛        

  ".يجة ذلكعلى تنفيذه بشتى الطرق الممكنة بغض النظر عن األضرار المترتبة علينا نت
من جانبه، يؤكد محمد الحديد أحد أصحاب األراضي المستملكة لصالح المشروع، ما ذهب إليه التل، من                
وجود استمالكات حكومية بالجملة ألراضي المواطنين في المنـاطق الواقعـة ضـمن المـشروع، دون                

ستمالكات، حتـى ال    اإلعالن عن سبب االستمالك، وذلك لمنع المواطنين من تقديم االعتراضات على اال           
مشدداً على أن الوسيلة التي قامت الحكومة من خاللها         . يتم تعطيل المشروع والتأثير على سير العمل فيه       

باستمالك األراضي عززت من كراهية المواطنين لدولة االحتالل ورفض السياسات الحكوميـة الهادفـة              
  .نية األردنية والعربيةلخدمة االحتالل الصهيوني وتكريس سيطرته على الموارد الوط

  8/12/2010السبيل، عّمان، 
  

  غزةقطاع  إنهاء حصاروعتذار عن مجزرة أسطول الحرية إل ب"اسرائيل" يطالبأردوغان  .42
 رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في خطاب ألقاه في البرلمان أمام             جدد:  فلسطين -اسطنبول

التيار اإلسالميعلى مطالبتـه باعتـذار االحـتالل عـن          نواب حزبه، حزب العدالة والتنمية المنبثق عن        
) مـايو (المجزرة التي ارتكبها بحق أسطول الحرية الذي يحمل مساعدات إلى قطاع غـزة فـي أيـار                  

  ". إن تركيا ستراجع الوضع إذا اتخذ االحتالل هذه الخطوات: " وأضاف.الماضي
افق من حيث المبدأ على االعتذار عـن        العبرية، أن االحتالل و   " هآرتس"من جهة أخرى، ذكرت صحيفة      

  . حادث أسطول الحرية المتجه إلى غزة ودفع تعويضات للضحايا
في لجنة األمم المتحدة التي تحقق في حادث أسطول الحريـة           ) إسرائيل(وأشارت الصحيفة إلى أن ممثل      

وماسـيين األتـراك    التقى للمرة الثانية أمس األول، مع كبيـر الدبل        " يوسف تشيشانوفر "المتجه إلى غزة    
تركزت المحادثات حول صيغة تفاهمات يعتـذر االحـتالل بموجبهـا عـن       و". فيريدون سنيرلي اوغلو  "

 أعلن أهالي ضـحايا أسـطول   و. الحادث ويرتب لتعويضات للضحايا والمصابين من المواطنين األتراك  
، االحتالل اإلسـرائيلي    دعا أردوغان و. الحرية أنهم سيرسلون التعويضات ألسر الشهداء إلى قطاع غزة        

إن : "وقال في كلمته األسبوعية في البرلمـان التركـي        . إلى إنهاء الحصار الذي يفرضه على قطاع غزة       
  ."حصار قطاع غزة يجب أن يرفع

  8/12/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  عتراف االرجنتين بدولة فلسطين خطوة في االتجاه الصحيح إ تعّدمصر  .43
 مصر االعتراف االرجنتيني بالدولة الفلسطينية خطوة باالتجاه الـصحيح، امـا            رتعتب: ا وف –محافظات  

  .منظمة المؤتمر االسالمي فدعت دول العالم الى حذو حذو االرجنتين
 رحب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية في الحكومة المصرية الدكتور مفيد شهاب، امـس،               كما

  .1967راف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران بإعالن األرجنتين والبرازيل االعت
ما نراه اآلن في أميركا الالتينية أمر مفـرح         «: في القاهرة » وفا«وقال الوزير شهاب في تصريح لوكالة       

ومهم، واعتراف البرازيل واألرجنتين بالدولة الفلسطينية خطوة في االتجاه الصحيح، ونأمل مـن بقيـة               
  .»القيام بخطوات مماثلةالدول في العالم 

مطلوب من المجتع الدولي وكل الدول الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، وهذا يكون باتخـاذ               «: وتابع
مواقف محددة دعما للموقف الفلسطيني، واالعتراف بالدولة الفلسطينية أحد المظاهر اإليجابية، ونأمل أن             

  .»تتخذ بقية الدول هذه الخطوة
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لقانونية والمجالس النيابية في الحكومة المصرية بين استقرار المنطقة وبين استعادة           وربط وزير الشؤون ا   
  يعم األمن والسالم في المنطقة عندما تعود الحقوق إلى أصحابها، بمـا            «: حقوق الشعب الفلسطيني، قائال   

  
، »لـشرقية يؤدي إلى تحقيق سالم عادل وشامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصـمتها القـدس ا              

  .مختتما كالمه بتوجيه التحية إلى الشعب الفلسطيني المناضل، والمرابط على أرضه
  8/12/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  الجامعة العربية تدعو كافّة دول العالم إلى االعتراف بالدولة الفلسطينية .44

رة، دول العالم كافّة بـاالعتراف      طالبت جامعة الدول العربية، ومقرها العاصمة المصرية القاه       : القاهرة
بدولة فلسطين المستقلّة على غرار ما قامت به األرجنتين والبرازيل حديثاً، والتحرك نحو اتخاذ القرارات               

  .الدولية الالزمة والحاسمة بهذا الشأن
، )7/12(نسخة منـه اليـوم الثالثـاء        " قدس برس "وثمنت األمانة العامة للجامعة العربية، في بيان تلقّت         

  .1967ضمن حدود األراضي المحتلّة عام " حرة مستقلّة"اعتراف البرازيل واألرجنتين بدولة فلسطينية 
إقراراً رسمياً بالحقوق المشروعة للشعب، كما أنه تحرك        "فيما اعتبرت أن االعتراف بدولة فلسطين يمثّل        

م الدولـة الفلـسطينية المـستقلة       في االتجاه الصحيح نحو اعتراف المجتمع الدولي ومجلس األمن بقيـا          
  .، وفق تقديرها"وعاصمتها القدس الشرقية

 فـي الـدار البيـضاء       1989عام  ) مايو(الذي عقد في أيار     " القمة العربية "وأشار البيان، إلى أن مؤتمر    
المغربية، كان قد أعلن عن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها الوطني في فلسطين كما اعترفـت                 

  .جميع الدول العربية بها ومنحتها العضوية الكاملة في جامعة الدول العربية
  7/12/2010، قدس برس

  
   واستيالئها على أمالك المقدسيين"إسرائيل" تندد بجرائم العربيةالجامعة  .45

جددت جامعة الدول العربيـة إدانتهـا للتـصعيد         : محمد جمال  - القدس المحتلة  - أحمد ربيع  - القاهرة
ئيلي الخطير في مدينة القدس المحتلة، واستنكرت األساليب غير القانونيـة التـي تتبعهـا دولـة                 اإلسرا

وذّكرت الجامعة في بيان صدر أمس الثالثاء عـن         . االحتالل للسيطرة على أمالك المقدسيين في المدينة      
دولة االحتالل حق   قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة أن اإلجراءات اإلسرائيلية األحادية لن تمنح            

  .التصرف في المدينة المقدسة
قبـل أيـام، قيـام      ) هآرتس(وعبر البيان عن قلقه من المعلومات التي كشف عنها تحقيق نشرته صحيفة             

بمصادرة أمالك المقدسيين فيمـا     ) حارس أمالك الغائبين  (سلطات االحتالل ومن خالل ما يسمى بقانون        
ـ    بنقل تلك األمالك إلـى الجمعيـات االسـتيطانية مـن دون            ) يلدائرة أراضي إسرائ  (تقوم ما تسمى ب

وأشار إلى أن التحقيق المذكور كشف أنه تحت ستار من الـسرية والغطـاء              . مناقصات وبأسعار بخسة  
المؤسسي وشبكة شركات غامضة، تواصل الجمعيات االستيطانية المتطرفة إشعال الوضع فـي مدينـة              

حالي في بلدة سلوان وأنه محصلة لعمليـة طويلـة مـن االسـتيطان              القدس المحتلة، الفتا إلى الوضع ال     
اليهودي فيها، حيث تنشط الجمعيتان االستيطانيتان المتطرفتان اللتان أصبحت بحوزتهما أمالك ضـخمة             

) إسرائيل(وتعمالن بشكل سري وتفعالن شركات ثانوية بعضها مسجل خارج          ) العاد، عطيرات كوهنيم  (
 باألموال، وبمساعدة سلطات االحتالل بهدف السيطرة على أمالك أخـرى فـي             وتخفيان جهة المتبرعين  

  ).قانون أمالك الغائبين(خاصة من خالل االستفادة مما يسمى بـ" سلوان"البلدة 



  

  

 
 

  

            27 ص                                     1989:         العدد       8/12/2010 األربعاء :التاريخ

وخلص البيان إلى أن اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس باطلة وال تعطي االحتالل حقا مهما بلغت ذروتها                
الوقت ذاته بصمود المقدسيين وتمـسكهم بأرضـهم وحقـوقهم رغـم قـساوة      وزادت حدتها، مشيدا في   
  .اإلجراءات اإلسرائيلية

  8/12/2010، الشرق، الدوحة
 

  2011غاالوي يعلن من الجزائر عن قوافل مساعدات جديدة إلى غزة في  .46
ية، ستتجه  أعلن النائب البريطاني السابق جورج غاالوي أن قوافل جديدة من المساعدات اإلنسان           : الجزائر

  ).2011(إلى قطاع غزة المحاصر خالل السنة المقبلة 
وأوضح غاالوي، في ندوة صحفية عقدها بمركز الدراسات االستراتيجية لجريدة الشعب الجزائريـة، أن              

، مضيفاً أن هناك    "قوافل المساعدات االنسانية ستتوجه هذه المرة إلى غزة عن طريق البر والبحر والجو            "
  ".هذه األراضي الموجودة تحت حصار إسرائيليطائرة ستحط في 

، داعيا  2010وأشار إلى أن هذه القوافل تأتي بعد البواخر التي نجحت في كسر الحصار االسرائيلي في                
  .كل العرب خاصة الحكومات إلى التضامن مع هذه االعمال التضامنية

ضـعف  "ولما أسماه   " السلبي"ـ  وأعرب النائب البريطاني السابق عن أسفه لموقف العرب، الذي وصفه ب          
وندد من جهة أخرى بعدم تطبيق القانون الدولي على االحتالل اإلسرائيلي التي هجم جيـشها               ". التزامهم

  .الماضي) مايو(على اسطول الحرية في شهر أيار 
  7/12/2010، قدس برس

  
   المباشرة مسئولية توقف المفاوضات"إسرائيل" تحمل "الخليج قمة" .47

اختتمت بعد ظهر أمس القمة الخليجية الواحدة والثالثين بعد يومين من            :زب الطيب الطاهر   الع -أبوظبى  
االجتماعات والجلسات المغلقة التى شارك فيها قادة دول مجلس التعاون بقصر اإلمـارات بمدينـة أبـو                 

  .ظبى
 وتفاعلت مـع    وقد وصف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة االمارات أعمال القمة بأنها ناجحة              

  .وذلك خالل رئاسته الجلسة الختامية, طموحات شعوب دول المجلس
وقد حمل البيان الختامي لقمة أبو ظبي الحكومة االسرائيلية مسئولية توقف المفاوضـات المباشـرة مـع        

  الجانب الفلسطيني ونددت باستمرارها في سياستها االستيطانية غير المشروعة
تامي تأكيدها علي دعم دول مجلـس التعـاون الخليجـي للـسلطة الوطنيـة               وجددت القمة في بيانها الخ    

الفلسطينية في موقفها الداعي الي ان العودة الي المفاوضات المباشرة تتطلب الوقف الكامـل لالنـشطة                
وفقا للقانون الدولي وقـرارات الـشرعية       , االسرائيلية االستيطانية وعلي رأسها مايتعلق بالقدس الشرقية      

  الدولية
  8/12/2010، األهرام، القاهرة

 
  دولة فلسطينب باعتراف البرازيل واألرجنتين ترحب"  اإلسالميالمؤتمرمنظمة " .48

ورحب األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي باعتراف كل مـن               
  .1967البرازيل واألرجنتين بفلسطين دولة حرة مستقلة على حدود 

غلي في بيان صحفي امس، إن هذه الخطوة تمثل تطوراً نوعياً مهماً في الدعم الـدولي للحقـوق                  وقال أو 
  .الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف
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وأعرب األمين العام عن أمله بأن تحذو دول كثيرة أخرى حذو البرازيل واألرجنتين بما يمكّن من تحقيق                 
لة السيادة على كامل األرض الفلـسطينية التـي احتلتهـا           اعتراف دولي واسع بدولة فلسطين الحرة كام      

  . ، والقدس الشرقية عاصمة لها1967إسرائيل عام 
  8/12/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  
  
 

   تحذر من األخطار التي تتهدد المصلّى المرواني" اإلسالميالمؤتمرمنظمة " .49
سالمي من تصريحات المسؤولين اإلسـرائيليين      حذّرت األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإل     : جدة، القاهرة 

حول احتمال انهيار المصلّى المرواني في المسجد األقصى، وناشدت قادة األمة اإلسالمية التحرك لوقف              
  .االنتهاكات اإلسرائيلية

وحمل األمين العام للمنظمة البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي في بيان له أمس، نقلته وكالة األنبـاء                 
لسعودية، االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سالمة المصلّى، معتبراً أن أي أخطار يتعرض لها              ا

  .المسجد األقصى هي نتيجة الستمرار إسرائيل بالحفريات في محيط الحرم القدسي الشريف
الوضع في المسجد   وقال األمين العام للمنظمة إن التقارير الخطيرة الواردة من مدينة القدس المحتلة بشأن              

األقصى المبارك تشير إلى أن قبلة المسلمين األولى باتت في دائرة الخطر المباشر، منبهاً إلى أن منظمة                 
المؤتمر اإلسالمي تعد المسجد األقصى المبارك خطاً أحمر لن تتوانى األمة اإلسالمية في الـدفاع عنـه                 

  .المسؤولية عنهاوأن المساس به ستنجم عنه عواقب تتحمل إسرائيل وحدها 
  8/12/2010، الحياة، لندن

 
  "إسرائيل"مع   رفضها القاطع للتطبيعتؤكدالجزائر  .50

جدد وزير الدولة الجزائري عبدالعزيز بلخادم الممثل الشخـصي للـرئيس عبـدالعزيز             : )آي.بي  .يو  (
 دولة مشاركة   50 مندوب يمثلون    1300، فيما دعا نحو     "إسرائيل"بوتفليقة رفض بالده القاطع التطبيع مع       

  .في ملتقى نصرة األسرى إلى إنشاء آلية للتحقيق والتقصي في الجرائم التي ترتكب بحق األسرى 
وقال بلخادم في تصريح له نشر أمس على هامش اختتام الملتقى العربي والدولي حول نصرة األسـرى                 

" ولن نقبل أي شكل من أشكاله     نحن ضد التطبيع ولسنا مع التطبيع       " "اإلسرائيلية"الفلسطينيين في السجون    
 .  

اإلسراع في إنشاء صندوق    "من جهة أخرى، دعا المشاركون إلى دعم األسرى وعوائلهم مادياً من خالل             
دعم مالي يسهم في تحمل األعباء المالية المترتبة على مالحقة قضاياهم، من جهة، وفي انتشال عائالتهم                

إنهاء انقسام الفصائل   "وشدد الملتقى على ضرورة     . رى  من الواقع المزري الذي يواجهونه، من جهة أخ       
  " .            الفلسطينية بدعوتهم إلى التوحد

 8/12/2010، الخليج، الشارقة
  

  سرائيلية في القدس المحتلة تهدد عملية السالم وحل الدولتين السياسة اإل: األوروبياالتحاد  .51
وروبي في القدس من ان سياسة اسرائيل في المدينـة          حذر رؤساء بعثات دول االتحاد اال     : القدس المحتلة 

  .فرص التوصل الى تسوية اسرائيلية فلسطينية على اساس حل الدولتين" تهدد بشكل خطير"المقدسة 
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اذا لـم تتوقـف     "وجاء في تقرير رؤساء البعثات الموجه الى اللجنة السياسية واالمنية لالتحاد االوروبي             
ة فان فكرة ان تكون القدس الشرقية العاصمة المستقبلية للدولة الفلسطينية           االتجاهات الحالية بصورة عاجل   
  ".تزداد ابتعادا وعدم قابلية للتطبيق

كمـا  " ومن ثم فان ذلك يهدد فرص قيام سالم عادل على اساس حل الدولتين مع القدس عاصمة مستقبلية     "
الجتماع المقبـل لـوزراء خارجيـة       اوضح هذا التقرير السنوي للجنة التي ستجتمع االربعاء للتحضير ل         

  .ديسمبر الحالي / كانون االول31االتحاد في 
الذين يعتبـرون ان سياسـتنا تعـرض        "ورد المتحدث باسم الخارجية االسرائيلية ايغال بالمور قائال بان          

  ".القدس للخطر هم انفسهم الذين يعتبرون ان الحل الوحيد هو تقسيم المدينة الى قسمين
من البديهي القول ان الحل الفعلي ال يمكن ان يمر عبر العودة الى وضـع               " االسرائيلي   واضاف المتحدث 

وتـابع   ".عندما كان جدار يقسم المدينة الى قسمين مع اسالك شائكة وقناصة اردنيين           , 1967ما قبل عام    
اشارة الى  في  " ومن االفضل للفلسطينيين ان يستأنفوا المفاوضات     , ال بد من التفاوض على مسألة القدس      "

  .التعثر الحالي للعملية التفاوضية
وعلقت المتحدثة باسم وزيرة خارجية االتحاد االوروبي كاثرين اشتون مساء الثالثاء في بروكسل علـى               

التقرير يؤكد مخاوف االتحاد االوروبي بشان ما يجري على االرض وتبعاته السلبية علـى            "ذلك قائلة ان    
  ".عملية السالم

سيشكل مصدر معلومات لوزراء خارجيـة االتحـاد االوروبـي خـالل            "ة ان التقرير    واضافت المتحدث 
  .االثنين في بروكسل" اجتماعهم المقبل

ومع تذكير رؤساء البعثات االوروبية بان االتحاد االوروبي شانه شان المجتمع الدولي كله يعتبر القـدس                
للـسياسة االسـرائيلية    " النسانية الخطيرة العواقب ا "الشرقية ارضا محتلة اعربوا عن القلق ليس فقط من          

  . الف فلسطيني270حيث يعيش نحو " تقضي على الوجود الفلسطيني في القدس"ولكن النها ايضا 
للتوسع االستيطاني المـستمر والتخطـيط   "وبشان السكان الفلسطينيين اعرب واضعو التقرير عن االسف  

ياسة التعليم غير المنصفة وصعوبة الحـصول علـى         العمراني المقيد واعمال الهدم والطرد الجارية وس      
  ".الرعاية الصحية والتوزيع غير العادل للموارد واالستثمارات وهشاشة الحق في االقامة

 الف مـستوطن اسـرائيلي يعيـشون فـي          190حوالي  "واشار رؤساء بعثات االتحاد االوروبي الى ان        
التي تفصل القدس بشكل تام     " االستيطانية الخارجية الدائرة  "معربين عن قلقهم لنمو     " مستوطنات في القدس  

  .تقريبا عن الضفة الغربية
من مساحة القدس الشرقية مخصصة حاليـا للبنـاء         % 13وفقا للتخطيط العمراني فان     "واشاروا الى انه    
  ".للمستوطنات االسرائيلية% 35الفلسطيني مقابل 

فـي القـدس     يح بناء سنويا في المتوسط       تصر 200وقد حصل الفلسطينيون في السنوات الماضية على        
  . تصريح وفقا للوثيقة1500الشرقية في حين ان تلبية احتياجاتهم السكانية تتطلب حصولهم على 

واضافة الى اعمال الطرد وهدم المنازل اعرب رؤساء البعثات االوروبية عن االسف لهـشاشة وضـع                
  . يصعب منحه للزوج او الزوجة او االبناءاالقامة في القدس والذي يمكن ان تلغيه السلطات والذي

وكشف التقرير عن العديد من حاالت عدم المساواة في الخدمات المقدمة الى االحياء الفلسطينية التـي ال                 
  .من السكان% 30من ميزانيتها رغم انها تضم نحو % 10تخصص لها البلدية سوى 

 اعادة فتح مقر التمثيل الفلسطيني في القـدس         وفي النهاية قدم رؤساء البعثات سلسلة من التوصيات منها        
تعزيز تطبيق سياسة االتحاد االوروبـي فـي        " اضافة الى    2001المغلق منذ عام    " بيت الشرق "الشرقية  

  ".القدس الشرقية بصورة بارزة وملموسة
 .وعرضوا العديد من االجراءات الظهار معارضة االتحاد االوروبي لالستيطان االسرائيلي في القـدس            

واقترحوا منع التعامالت المالية المرتبطة بهذا النشاط بما في ذلك من خالل القـانون ونـشر توجيهـات      
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الطالع وكاالت السفر والمستهلكين االوروبيين اضافة الى التاكد من عدم استفادة منتجات المـستوطنات              
لنـت اسـرائيل القـدس      وقد اع  .من النظام الجمركي التفضيلي الذي يمنحه االتحاد االوروبي السرائيل        

في حين يريد الفلـسطينيون ان تكـون القـدس الـشرقية           " االبدية غير القابلة للتقسيم   "الموحدة عاصمتها   
  .عاصمة دولتهم القادمة

8/12/2010، وكالة سما اإلخبارية  
  

      كـا الالتينيـة بدولـة فلـسطينية       يمرأدم تأييدها العتراف دول عـدة فـي         تعلن ع الواليات المتحدة    .52
عبرت الواليات المتحدة امس عن عدم تأييدها العتراف دول عـدة فـي اميركـا               :  وكاالت -شنطن  وا

الـسبيل  «الالتينية بدولة فلسطينية، مكررة ان المفاوضات المباشرة بين االسرائيليين والفلسطينيين تبقى            
ركيـة فيليـب    وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيـة االمي       .لتحقيق السالم في الشرق االوسط    » الوحيد

  .»نعتقد ان اي تحرك احادي الجانب يأتي بنتيجة عكسية«، مضيفا »ال نؤيد هذا النهج«كراولي 
وقال كراولي ان مسؤولين اميركيين اجروا اتصاالت الثالثاء مع االطراف المعنيين مؤكدا ان المـساعي               

  .بالرغم من الصعوبات» لم تتوقف«االميركية العادة اطالق المحادثات 
8/12/2010، اة الجديدة، رام اهللالحي  

  
   أوروبيون من اليمين المتطرف يزورون المستوطنات بالضفة الغربية للتضامنبرلمانيون .53

قالت وسائل إعالم إسرائيلية أمس الثالثاء، إن عددا من أعضاء برلمانـات            :  برهوم جرايسي  - الناصرة
نات الضفة الغربيـة المحتلـة، وجمـيعهم        أوروبية بارزين، قاموا أول من أمس، بجولة تأييد في مستوط         

  .ينتمون إلى التيار العنصري المعادي لإلسالم والمسلمين في أوروبا
وتجول الوفد في عدد من مستوطنات منطقة نابلس المحتلة في شمال الضفة الغربية، والتقى المـشاركون        

هـي  ) الضفة المحتلـة  " (امرةيهودا والس "بقادة عصابات المستوطنين، الذين قالوا لهم، إن ما يسمى بـ           
  .خاصرة األمان لدولة إسرائيل، وأنه ال يمكن الستمرار إسرائيل في الوجود من دون هذه الضفة

 في الضفة الغربية يلجم التطرف اإلسالمي من االنتشار         "إسرائيل"واعتبر أحد قادة المستوطنين أن وجود       
  .أكثر في أوروبا، حسب تعبيره

لعنصري بهذه المشاركة، بل أدلوا بدلوهم في التصريحات العنصرية المعاديـة           ولم يكتف أعضاء الوفد ا    
إنه خالفا لالنطباع األولي الذي كان لدينا، وكأن االسـتيطان          "للسالم فقد قال النائب البلجيكي دي فينطر،        

 أن  هي أمر دائـم، وعليـه     ) منطقة نابلس (هنا مؤقت، فإننا بعد الزيارة نرى ان االستيطان في السامرة           
  ".يبقى، ليس فقط بسبب التاريخ، وإنما أيضا ألسباب جيو سياسية وأمنية، فهذه الجبال تحمي تل أبيب

8/12/2010، الغد، عّمان  
  

  شمل كل عناصر الوضع النهائي يلمفاوضات االعمل على استئناف : ة الفرنسيالخارجية .54
مبدأ االعتراف بالدولة   «ار فالبرو أن     أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برن       :رويترز -باريس  

، وانه من هذا المنظـور ينبغـي اليـوم          1999الفلسطينية قائم عبر إعالن برلين األوروبي الصادر عام         
العمل على استئناف سريع للمفاوضات تشمل كل عناصر الوضع النهائي وتحدد معالم الدولـة وتـسمح                

: ، ولكنـه أضـاف    » مع تبادل لألراضـي    1967ن حدود   نريد دولة قابلة للحياة ضم    «: وتابع. »بإنشائها
، رافضاً التعليق على قرار دول في       »حتى اآلن ال نريد استباق المفاوضات بين األطراف، ونؤيد الدولة         «

  .أميركا الالتينية اعترافها بالدولة الفلسطينية
8/12/2010، الحياة، لندن  
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  لى جماعات إسالميةواشنطن تخوض معركة لمنع تدفق السالح إ: "ويكيليكس" .55
تخوض الواليات المتحدة معركة متواصلة     .):  ب .ف. أيو بي أي، رويترز،     ( –واشنطن، لندن، باريس    

لوقف تدفق األسلحة من أوروبا الشرقية والصين إلى أنظمة ومجموعات إسالمية في الـشرق األوسـط،                
  .»لح األميركيةيضر بالمصا«ألنه » حزب اهللا«وحذرت سورية مراراً من تهريب سالح لـ 

، امس، عن برقيات ديبلوماسية أميركية سـربها موقـع          »الغارديان«و» نيويورك تايمز «ونقلت صحيفتا   
الليلة قبل الماضية، ان الواليات المتحدة تبذل جهوداً كبيراً لمنع تكـديس األسـلحة بينهـا                » ويكيليكس«

  .ة للطائرات في الشرق األوسطومدرعات من زمن الحقبة السوفياتية وأسلحة مضاد» سكود«صواريخ 
وذكرت إحدى البرقيات، ان مسؤولين أميركيين حاولوا منع تاجر سالح صربي من بيع أسلحة لـوزارة                
الدفاع اليمنية بقيمة مئة مليون دوالر، بينها ذخائر للمدفعية الثقيلة وأسـلحة قـنص وأسـلحة مـضادة                  

  .ة صينية لباكستانللطائرات ومدافع، وتخريب صفقة لبيع تكنولوجيا صاروخي
وقال ديبلوماسيون أميركيون في البرقيات، ان لديهم معلومات استخبارية مفادها بان اليمن يسعى للمزيـد               

 مليون دوالر للصفقة، ما أثار مخاوف       55 - 30من صفقات السالح مع دول في أوروبا الشرقية، مقابل          
  .بالتالي إلى حركة حماسواشنطن من أن تصل األسلحة إلى السوق السوداء في اليمن و

وتظهر البرقيات ان الجيش األميركي طلب الولوج إلى األجواء اليمنية لتنفيذ عمليـات اسـتطالع ضـد                 
مهربي السالح الذين يستخدمون قوارب لنقل السالح عبر البحر األحمر إلى السودان ومن ثم بـراً إلـى                  

  .حماس واألراضي الفلسطينية
االميركية، ان الطيران االسرائيلي هاجم     » اس نيوز .بي.سي«فزيون  ، ذكرت شبكة تل   2009وفي مارس   

 30قبل ذلك بشهرين قافلة في السودان يشتبه في انها كانت تهرب اسلحة ما أودى بحيـاة أكثـر مـن                     
  .»حماس«شخصا، لمنع وصول اي اسلحة الى 

خطـط ايرانيـة     أخطرت الواليات المتحدة، االردن ومصر ب      2009، ان في مارس     »الغارديان«وكتبت  
الى سورية على ان تنقل بعد ذلك الى السودان ثم الى           » معدات عسكرية فتاكة  «جديدة الرسال شحنة من     

  .حماس
، ان اللواء عمر سليمان مدير جهاز االستخبارات المصري، أبلغ قائد           2009وكشفت برقية بتاريخ أبريل     

 مليون دوالر فحـسب لـدعم       25 تخصص   هيئة األركان األميركية المشتركة مايكل مولن، ان إيران ال        
  .حماس، بل لها عالقة بخلية حزب اهللا التي حاولت تهريب أسلحة من غزة إلى مصر

8/12/2010، الراي، الكويت  
  

  " الناجين من الهولوكوست"ألمانيا تضاعف تعويضات : " أحرونوتيديعوت" .56
ة قيمة التعويضات الماليـة التـي       أعلنت مصادر صحفية إسرائيلية، أن الحكومة األلمانية قررت مضاعف        

  ". ناجي المحرقة اليهودية"تقدمها لـ 
، أن قـرار    2010-12-7العبريـة، الثالثـاء     " يديعوت أحرونوت "وأوضح الموقع اإللكتروني لصحيفة     

النـاجين  "الحكومة األلمانية يأتي على ضوء اتفاق ثنائي مشترك مع اللجنة اإلسرائيلية الخاصة بتعويض              
النـاجون مـن المحرقـة      "، والتي طالبت برفع مستوى التعويضات التي يتلقاها اليهود          "كوستمن الهولو 
  . حيثما وجدوا في كافّة أنحاء العالم" النازية

  .  المقبل2011وبينت أن قيمة التعويضات ستبلغ مائة وستة وأربعين مليون دوالر بحلول عام 
لمتلقيها، بحيـث يـتم     " الرفاه" لتمويل خدمات    وذكرت الصحيفة أن التعويضات المذكورة يتم تخصيصها      

  . تقديمها على هيئة خدمات منزلية وغذائية ودوائية
، أن المبلغ الذي ستباشر برلين بتقديمه اعتباراً من بداية العام المقبل، هـو              " يديعوت أحرونوت " وأكّدت  

  . الحالي2010ضعف ما دفعته خالل عام 



  

  

 
 

  

            32 ص                                     1989:         العدد       8/12/2010 األربعاء :التاريخ

8/12/2010، موقع فلسطين أون الين  
  

   تدعو إلى التحقيق في طرد إسرائيليين من مطعم بالعقبة":هيومن رايتس" .57
السلطات األردنية أن تحقق بالكامل وتدين علنـاً        "دعت  منظمة هيومن رايتس ووتش الثالثاء          : نيويورك

  "رفض صاحبة مطعم في العقبة مؤخراً تقديم الخدمة ليهود إسرائيليين
عندما يتعلق األمـر بالمطـاعم،      "منظمة كريستوف ويلكى  قال      باحث أول في قسم الشرق األوسط في ال       

على السلطات  . فهناك التزام حتى على أصحاب األعمال الخاصة بعدم التمييز بناء على الجنسية أو الدين             
  ".األردنية أن تحقق وأن تضمن وجود ما يكفي من قوانين وتدابير أخرى للتصدي لمثل هذه الحوادث

هناك فارق كبير بين المعارضة السلمية لسياسات البلدان األخـرى، والتمييـز            ": وقال كريستوف ويلكى  
ليس من الواجب أن يتعـرض أي إسـرائيلي فـي األردن، أو أي              : "وأضاف". العنصري ضد مواطنيها  

  ".عرب في إسرائيل أو أي مكان آخر، للتمييز بسبب تصرفات وأعمال الحكومات
". يأخذ على محمل الجد التزامه بعدم انتهاج التمييز العنـصري         على األردن أن    : "وقال كريستوف ويلكى  

عليه تبني تشريع أكثر شموالً ضد جميع أشكال التمييز من أجل منح جميع الـضحايا تـدابير                 : "وأضاف
  ".حماية وتعويضات مالئمة

ع أشكال  إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جمي       ' إسرائيل'وقد دعت هيومن رايتس ووتش      
التمييز، ومنها عن طريق إلغاء قانون إسرائيلي يحظر منح اإلقامة أو المواطنة للفلسطينيين من األراضي               

  .أو منحهم إقامة دائمة' إسرائيل'مواطنات من /المحتلة المتزوجين من مواطنين
8/12/2010، السبيل، عّمان  

  
   على أساس حل الدولتيناإلسرائيلي-ؤيد حل الصراع الفلسطينين :الهولنديةالسفيرة  .58

قال نائب رئيس الوزراء االردني وزير الدولة النـاطق باسـم الحكومـة ايمـن               :  نبيل غيشان  - عمان  
موقف رئيس حزب الحريـة الهولنـدي المتطـرف         «أن السفيرة الهولندية في عمان أكدت ان        ،  الصفدي

اتها بـاألردن وتؤيـد حـل    خيرت فيلدرز ال يمثل موقف حكومة بالدها، التي تحرص على تطوير عالق          
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة التي              

ويترأس فيلدرز الحزب الثالث في هولندا، ويخـضع حاليـا لمحاكمـة            . »تعيش بأمن إلى جانب إسرائيل    
ويعارض حزبه  .  للقرآن الكريم والمسلمين   بتهمة التحريض على الكراهية، على خلفية تصريحات مسيئة       

الهجرة إلى هولندا، خصوصاً من الدول اإلسالمية، ويطالب بحظر بناء المساجد في هولندا التي يعـيش                
وطالب فيلدرز األردن بفتح حدوده للفلسطينيين والسماح لهم باالسـتقرار طوعـاً            . فيها نحو مليون مسلم   

  .»انتخاب حكومتهم بحرية في عمان«ا يمكن للفلسطينيين ، وعنده»وإعادة تسمية البلد فلسطين«
للدفاع عن نفسها ضد قوى اإلسالم التـي        «وكان فيلدز طالب إسرائيل باالستمرار في بناء المستوطنات         

إذا سقطت إسرائيل فسيسقط الغـرب، ولهـذا نحـن كلنـا            «: وأضاف» تستهدف تدمير الدولة اليهودية   
وأنا ال اخجل مـن الوقـوف مـع إسـرائيل           . ي منبع إلهام بالنسبة إلي    إسرائيل ه «وتابع ان   . »إسرائيل

  .»وسأدافع دوماً عنها
8/12/2010، الحياة، لندن  

 
  قصة حرب االستخبارات الغربية على إيران... اغتياالت وتخريب إلكتروني وتقني وزرع جواسيس .59

 "لو نوفيل أوبسرفاتور" مراسالن، عن ، هنري غيرشون وفانسان جوفير، نقالً عن منال نحاسإعداد
 اإللكتروني هو أشبه بقاتل مأجور أو جايمس بوند "ستاكسنت"فيروس : 8/12/2010-2الفرنسية، 

 يونيو الماضي، ولكنه باشر عمله قبل عام /فهو اكتُشف في حزيران. الكتروني قد يغير وجه العالم
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فهو يسيطر . معين من المحركات التغذية الكهربائية في نوع إمدادات إلىومهمته هي التسلل . ونصف
وبعد بلوغ هدفه، يعيد الفيروس .  أن تنفجرإلىعلى المحركات، فيغير سير عملها، ويرفع وتيرة سرعتها 

  . حاله السائرة اليومية متخلصاً من آثار توغله اإللكترونيإلىالتيار الكهربائي 
 807حركات تعمل بسرعة بين فهو يستهدف م.  دقيقة"ستاكسنت"ووفق دراسة صدرت أخيراً، أهداف 

والمحركات هذه هي جزء من آالف . "سيمنس" هيرتزات يديرها نظام من أنظمة 1210 إلىهيرتز 
والغاية من الدودة اإللكترونية هذه . أجهزة الطرد التي تخصب اليورانيوم في مفاعالت نتانز بإيران
  .ويةتخريب مفاعالت نتانز وعرقلة مساعي الجمهورية اإلسالمية النو

كتوبر الماضي، أعلن نائب الرئيس اإليراني أ /ولكن هل أفلحت الدودة في تنفيذ مهمتها؟ في تشرين األول
 / تشرين الثاني29وفي .  ألف جهاز كمبيوتر30أن فيروساً هاجم المنشآت النووية اإليرانية، وأصاب 

ولكنه قال . "أخرجها من الخدمة"ز، ونوفمبر، أقر الرئيس اإليراني بأن فيروساً فتك بأجهزة الطرد في نتان
وعلى خالف مزاعم نجاد، ذهب تقرير وكالة . أن األضرار غير فادحة، ولم تخرج عن عقال السيطرة

 أن نصف أجهزة مصنع نتانز النووي، أي إلى الشهر الماضي، 16الطاقة الذرية الدولية الصادر في 
ويقول ديبلوماسيون في مقر . 2006ية تشغيله، في آالف األجهزة، توقف عن العمل للمرة األولى منذ بدا

ويرى خبراء دوليون في اإلجرام .  هو وراء األضرار هذه"ستاكسنت"وكالة الطاقة الذرية الدولية أن 
  .اإللكتروني أن الدول وحدها يسعها شن مثل هذه الهجمات

من مقري الموساد وهيئة ، شمال تل أبيب، على مقربة "إسرائيل" أبصر النور في "ستاكسنت" إنويقال 
واألمر هذا معقول وال يجافي . أركان الجيش اإلسرائيلي، في مبنى حديث تشغله شركات معلوماتية

معظم الشركات العاملة في المبنى هذا أسسها نوابغ في المعلوماتية تدربوا في صفوف وحدة "فـ. المنطق
ومثل غيرهم، يعمل هؤالء .  الحرب الرقمية تتبع االتصاالت وشؤونإليهااالستخبارات العسكرية الموكل 

  .، عميل االستخبارات اإلسرائيلي السابق.، على ما يقول أهارون ب"...في سلك االحتياط
والحرب .  النووي أمر ثابتإيران االستخبارات الغربية في الحرب السرية على مشروع أجهزةوضلوع 

 إلى، 2002مشروع النووي في نتانتز، في هذه تتصدر أولويات األجهزة هذه، منذ الكشف عن موقع 
  .اليوم

القضية اإليرانية "فـ. ووحدت أجهزة االستخبارات الغربية جهودها لعرقلة المشروع النووي اإليراني
وهي حملت قادة .... ، وفي الموساد"أمان"أطلقت ثورة ثقافية في االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية، 

عاون الوثيق مع االستخبارات الخارجية، سواء كانت صديقة أم ال، مخالفين  التإلىاألجهزة على المبادرة 
، على قول "عقيدتهم االستخباراتية التقليدية التي تعلي شأن العمل األحادي من غير تنسيق مع آخرين

وفي فرنسا، كفت األجهزة . رونين بيرغمن، وهو صحافي يعد كتاباً عن عمليات الموساد السرية
ة الفرنسية عن التنافس، وعززت التعاون بينها لمواجهة تحدي المشروع اإليراني النووي، االستخباراتي

  .على ما يقول الخبير فرانسوا هيزبورغ
 اللثام عن مصنع جديد لتخصيب إماطةوأبرز ثمار التعاون بين االستخبارات الغربية واإلسرائيلية هي 

اكتشاف المفاعل الجديد أسهم "يس الموساد السابق، أن ويقول افراييم هاليفي، رئ. اليورانيوم في جبال قم
، الحظ 2003ففي . "في تعزيز لحمة التعاون الدولي في مواجهة المشروع النووي العسكري اإليراني

 جمعها القمر إحداثيات، تقاطع "دي جي اس"محللو صور يعملون في مديرية األمن الخارجي الفرنسية، 
ورصد هؤالء العمل . ، مع صور رصدها جهاز رادار أميركي"ليوسإي"العسكري الصناعي الفرنسي، 

ونجح الموساد في تجنيد طرف مشارك .  االستخبارات الحليفةإلىونقلوا المعلومات . في مفاعل جديد بقم
  .في عملية تشييد الموقع النووي الجديد

نفاق هذه بقيت ملتبسة لكن الغاية من األ.  هذا صوراً من داخل الموقع تظهر أنفاقاً"الخلد"وسرب 
، وقَع "أم سيس"فجهاز استخبارات فرنسي، يرجح أنه . 2007ولكن الغموض بدأ يتبدد في . وغامضة
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على الئحة طلبية خاصة بتجهيز األنفاق منها صمامات وأنابيب من األلومينيوم وأجهزة قياس ضغط، 
 اإليرانيين في تشييد مصنع سري جاءت بالبينة على سعي"و. وقطعت الالئحة هذه الشك باليقين. الخ

  .، على ما يروي مصدر رسمي فرنسي"لتخصيب اليورانيوم
ولكن، وفي اللحظة . "ملف قم"، أرادت الرئاسة الفرنسية اإلعالن عما عرف بـ2009وفي مطلع صيف 

فطلب . "أم سيس" إلىنفسها، قبض جهاز مكافحة التجسس اإليراني على مسرب المعلومات عن النفق 
 سبتمبر /وفي أيلول.  مخافة انكشاف عمالئهم"ملف قم" اإلعالن عن إرجاءإلسرائيليون من الفرنسيين ا

المنصرم، وعلى هامش قمة بيتسبورغ، أماط أوباما وبراون وساركوزي مجتمعين اللثام عن مشروع قم 
التي استضافت طوال  تركيا إلى المعلومات "إسرائيل"وفي األثناء، هرب مزود . النووي العسكري السري

  . حين توتر العالقات بين البلدينإلى "إسرائيل"أعوام طويلة أهم مقر للموساد خارج 
 تسهم شركته إيراني، في تجنيد رجل أعمال "بي أن دي"، أفلحت االستخبارات األلمانية، الـ2002وفي 

ع على وثائق سرية عن ووق. وزود الرجل األلمان بمعلومات دقيقة عن الموقع. في تشييد مصنع نتانز
األبحاث العسكرية النووية، واحتفظ بنسخة الكترونية منها على كمبيوتره المحمول على أمل بأن يبادلها، 

، أردى جهاز مكافحة التجسس 2004ولكن، في .  لقاء منحه اللجوء السياسي"بي أن دي"يوماً، مع الـ
 إلىوأفلحت زوجته في الفرار . ونه مع األلمان، اثر كشف تعا"الدلفين"اإليرانية الرجل هذا الملقب بـ
 االستخبارات الغربية ووكالة الطاقة أجهزةويعود الفضل في اكتشاف . تركيا مصطحبة كمبيوتر زوجها

 صفحة من الوثائق اإليرانية 1000 إلى مشروع تطوير رؤوس نووية إيرانالذرية الدولية مباشرة 
  ."الدلفين"السرية المحملة على كمبيوتر 

 التي خسرت "بي أن دي"، عمل الـ"سي آي أيه"، واصلت االستخبارات الخارجية األميركية، 2005وفي 
 الستمالة العلماء اإليرانيين وكبار الضباط من "براين دراين"فأطلق مدير الوكالة هذه مشروع . عمالئها

سي آي "وتعاونت الـ.  ودبي وباريس وتورونتوأنجلسطريق التواصل مع أقاربهم في الخارج، في لوس 
.  الخارجإلىوجلّهم سبق لهم السفر .  الئحة أسماء من يحتمل أن يتعاون معهاإعداد مع تل أبيب في "أيه

فهو تابع دراسته في . هو واحد من هؤالء) أو عسكري(وأغلب الظن أن الجنرال علي رضا أصغري 
  .الواليات المتحدة في السبعينات

، اثر انتخاب 2004وبدأ االتصال به في . ومستشار الرئيس خاتميوشغل منصب نائب وزير الدفاع، 
 أعوام، فقد اإليرانيون أثر أصغري، اثر سفره في رحلة خاصة 3وبعد . احمدي نجاد في واليته األولى

المعلومات التي نقلها أصغري هي ركن "و.  والموساد"سي آي أيه" تركيا في عملية نظمها جهاز إلى
  .، على ما يقول أهارون ب"مج اإليراني النوويالمعلومات عن البرنا

 / المملكة العربية السعودية في حزيرانإلى قافلة المجندين، اثر سفره إلىوانضم الباحث شاهرام أميري 
 أميري في "سي آي أيه" البريطانية، استجوبت الـ"دايلي تيليغراف"ووفق صحيفة الـ. 2009يونيو 

. في طهران حيث يعمل هي مقر المشروع العسكري النووي اإليرانيأريزونا الذي أعلمها أن الجامعة 
ولكن هل كان أميري عميالً مزدوجاً . ومنحت االستخبارات األميركية اميري خمسة ماليين دوالر

.  طهرانإلى، عاد إيران شهراً على فراره من 14 لتضليل االستخبارات الغربية؟ فبعد إيرانأرسلته 
كتوبر أ / تشرين األول9وفي . "براين دراين"ري، لم يتوقف مشروع الـوعلى رغم ما حصل مع أمي

 نائب الرئيس اإليراني أن الغرب جنّد عدداً من األشخاص العاملين في المنشآت النووية أعلناألخير، 
  .اإليرانية، وأن طهران أعدمت الخائنين

 وحلفاءهما "سي آي أيه"ويبدو أن الموساد والـ. وحرب االستخبارات هذه هي حرب دموية شعواء
وأغلب الظن أن األميركيين . يشنون حملة اغتياالت تستهدف مسؤولين في البرنامج النووي اإليراني

يستعينون بمجوعات معادية للنظام اإليراني المركزي، منها مجموعات كردية وآذرية وبلوشية، على 
، 2007وفي .  المنظمات اإلرهابية وزارة الخارجية األميركية بعض المجموعات على الئحةإدراجرغم 
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.  يعمل في مصنع اصفهان النووي، أردشير حسن بور، ميتاً جراء تنشقه غازاً مميتاًإيرانيوجد باحث 
وفي .  الفيزياء، مسعود علي محمدي، في طهران في انفجار دراجة ناريةأستاذ، قتل 2010وفي مطلع 

وواحد منهما .  في طهرانإيرانيينخبيرين نوويين  نوفمبر الماضي، انفجرت سيارتي / تشرين الثاني27
  .فارق الحياة

وعلى جبهة أخرى من هذه الحرب، وهي جبهة هادئة وصامتة، يستدرج األميركيون مهربي معدات 
 إحدىوفي .  من دول البلطيقأعمال كمائن منتحلين صفة رجال إلىتستخدم في المفاعالت النووية 

.  الواليات المتحدةإلى تبليسي، بجورجيا، واعتقل هناك ورحل لىإ إيرانيالعمليات، استدرج وسيط 
 اعتقال محمود يادغاري الذي حاول تهريب إلى أفضىوتعاون الجمارك األميركية مع نظيرتها الكندية 

  . طهران عبر ماليزياإلىجهاز تحويل الطاقة 
فشركة آل تينر . إيران إلىوثمة جبهة ثالثة أكثر دقة ومكراً هي جبهة تخريب المعدات المسربة 

السويسرية، المؤلفة من الوالد وابنيه، تعاونت مع شبكة عبد القدير خان الباكستانية النووية، وباعتها 
 مضخات فراغ، إيرانفزود .  آل تينرأوالد أصغر "سي آي أي"، جندت الـ2003وفي . معدات نووية

  . أنجز في المختبرات النووية األميركية الطرد، مخربة تخريباً دقيقاًأجهزةوهي معدات تستخدم في 
فموفدو وزارة الخارجية األميركية . والجبهة الرابعة من هذه الحرب الشعواء هي الديبلوماسية األميركية

 هذه الدول، ومنها إقناع، ويسعون في إيرانيجولون على الدول التي تستضيف شركات تتعامل مع 
  .الصين، بتقييد عمل الشركات هذه

 عن مواصلة أنشطتها النووية، على ما يرى إيرانساعي عرقلة البرنامج النووي اإليراني لم تثن ولكن م
 إنشاءوالدليل على ذلك سعيها في . أولي هينونن، رئيس مفتشي وكالة الطاقة الذرية الدولية السابقة

 االطمئنان وينظر بعضهم في اإلدارة األميركية بعين. مصانع تخصيب في أمكنة سرية لتضليل الغرب
 صناعة إيران بمباشرة إبالغهمويسع شبكات جواسيسهم .  إلمامهم بتفاصيل البرنامج النووي اإليرانيإلى

  .قنبلة نووية خالل أربعة أيام
 8/12/2010الحياة، لندن، 

  
  الجمعية العامة كمالذ للفلسطينيين إذا فشلت المفاوضات السياسية .60

  إبراهيم شعبان
يني وفي أكثر من مناسبة، أن لديهم مجموعة من البدائل السياسية في حالة             صرح أكثر من سياسي فلسط    

  .فشل المفاوضات السياسية الحالية
ومن هذه البدائل التوجه إلى مجلس األمن الدولي إلنتزاع قرار يعترف بقيـام دولـة فلـسطينية، فـإذا                   

 إلحباط صدور ذلـك القـرار،       أو ما يسمى بالفيتو   " حق النقض   " استعملت الواليات المتحدة األمريكية     
يتوجه الفلسطينيون حينذاك إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة إلستصدار مثل ذلك القرار كبديل لمجلـس               

الوحدة من أجل   " ويستند الفلسطينيون في ذلك إلى مرجعية وآلية وسابقة في القانون الدولي اسمها             . األمن
 1950/ 3/11والتي أسستها الجمعية العامة في "" Acheson Planأو  " Uniting for Peace" السالم 

واستعملت تلك اآللية، مرار وتكـرار بعـد ذلـك    .  أثناء الحرب الكوريةV) A (377عبر القرار رقم 
التاريخ وفي عدة مناسبات دولية، لعل أبرزها كان بعد غزو السويس ومصر أيام عبد الناصر بعد تأميمه                 

وأشارت إليه محكمة العدل الدولية     . 1956بريطانيا وفرنسا وإسرائيل عام     لقناة السويس، من قبل كل من       
  .في الهاي في عدة قرارات استشارية أو إفتائية

هذه المرجعية أو اآللية القانونية، تأسست في ظل عدم قدرة مجلس األمن الدولي اتخـاذ أي قـرار فـي                    
فيتي لحق النقض والتهديـد المتواصـل       ، نتيجة إلستعمال اإلتحاد السو    )1953-1950( الحرب الكورية   

فقد رأى المنظرون له والداعون إليه أن هناك التزاما على األمم المتحدة يتمثل فـي الحفـاظ                 . باستعماله



  

  

 
 

  

            36 ص                                     1989:         العدد       8/12/2010 األربعاء :التاريخ

على األمن والسلم الدوليين، وعلى األمم المتحدة اتخاذ الخطوات لمنع وإزالة تهديدات الـسالم وأعمـال                
بل ذهبوا وفق أهداف ميثاق األمم المتحدة إلى واجب األمـم           . وليالعدوان وخرق السالم في المجتمع الد     

المتحدة إلى تسخير الوسائل السلمية، المتفقة مع العدالة والقانون الدولي لحل المنازعات التي تهدد الـسلم                
العالمي وتحديدا ما ورد في الفصل السادس من الميثاق وبخاصـة الوسـاطة والمفاوضـات والتوفيـق                 

أخذ األمم المتحدة من حقوق اإلنسان والحق في تقرير المصير، وسائل فعالة لتحقيق الـسلم               وت. والتحكيم
  .العالمي بين الدول والمساواة بينها وإقامة العالقات الودية فيما بينها

أن هذه اآللية تمارس فقط في حالة أن المندوبين الخمسة الدائمين فـي             , وأردف المنظرون لهذه المرجعية   
لم يتفقوا أو لم يستطيعوا أن يتفقوا على حل قضية ما، وبالتالي تعطل حال مجلـس األمـن                  مجلس األمن   

حينهـا يمكـن أن تحـل       . الدولي ولم يستطع القيام بالدور الموكول إليه في حفظ األمن والسلم الدوليين             
ط في استعمال   الجمعية العامة محل مجلس األمن وتقوم بوظيفته التي عجز عن القيام بها إما نتيجة لإلفرا              

حق النقض وعدم تقييد الدول الدائمة إلستعماالت هذا الحق أو لعدم تحقق اإلجماع بين الدول الدائمة في                 
مجلس األمن وبخاصة ان عجز األخير ال يشل األمم المتحدة والتزاماتها، بل يوجب على الجمعية العامة                

لكن هذا لـيس إحـالال وال       . ة عنه وال تجاهله   كبديل، القيام بهذا الدور األساسي والذي ال تستطيع الحيد        
ولكنه مشروط مؤقتا، بعجز مجلس األمن عن القيـام بـدوره     , حلوال دائما محل مجلس األمن في وظائفه      

   .Emergency Special Session" جلسة طارئة خاصة " وفق الميثاق من خالل الدعوة إلى 
رصة السانحة أو النافذة المفتوحة التي أقـرت عـام          من هنا يفكر الفلسطينيون وبحق في استعمال هذه الف        

ذلك أن استعمال حق النقض المتواصل من الواليات المتحدة فـي القـضية             ,  أيام الحرب الكورية   1950
وبالتالي يجب أن يحال النزاع ضمن إجراءات محددة إلى الجمعيـة           , الفلسطينية يشل فاعلية مجلس األمن    
رار ولو كانت دولة دائمة العضوية في مجلس األمن، وحيـث يتمتـع             العامة حيث ال حق ألحد بنقض الق      

ويـستند  . من أجل تطبيق سابقة اإلتحاد من أجل السالم في جلسة طارئة خاصة           , الجميع بتساو لألصوات  
بل هناك عدوان مستمر يخرق     , الفلسطينيون وبحق إلى أن هناك تهديدا للسالم واألن الدوليين في المنطقة          

  .وعلى رأسها حق الفلسطينيين في تقرير المصيرحقوق اإلنسان 
لذا على األمين العام لألمم المتحدة أن يدعو الجمعية العامة لإلنعقاد فورا وخالل أربع وعشرين سـاعة                 
في جلسة طارئة خاصة، بعد تقديم طلب بذلك من مجلس األمن أو من سبعة من أعضائه أو من أغلبيـة                    

هذا اإلجراء يشترط بشكل شكلي أوال، أن يفشل مجلس األمـن فـي   وواضح أن  . أعضاء الجمعية العامة  
بعدها وبعدها فقط   , تحقيق دوره ومتابعته ألي نزاع يهدد األمن والسلم الدوليين عبر استعمال حق النقض            

 من الميثاق ال    11 والفقرة األخيرة من المادة      12فالمادة  . يمكن أن تتحرك الجمعية العامة وليس قبل ذلك       
للجوء إلى الجمعية العامة إذا كان مجلس األمن مشغوال في عالج النزاع أو إلتخـاذ إجـراءات                 تجيزان ا 

أي أن الدول ال تستطيع اللجوء لهذه المرجعية في اإلتحاد من أجل الـسالم قبـل أن                 . تنفيذية فعالة لحله  
 قبـل اإلنتقـال     وكأنه متطلب سابق ال بد من تحققـه       , تستنفذ إجراء اللجوء لمجلس األمن بشكل ابتدائي      

حتى أن الجمعية العامة عـدلت قواعـد        . للخطوة التالية المتمثلة في الذهاب للجمعية العامة لألمم المتحدة        
  .اإلجراءات إلنعقادها تماشي مع المتطلبات السابقة

حينما تجتمع الجمعية العامة لألمم المتحدة في جلسة طارئة خاصة يكون لديها من الصالحيات ما تستطيع                
خالله ردع أي عدوان أو خرق للسالم أو تهديد له بما في ذلك اسـتعمال وسـائل الفـصل الـسابع                     من  

وهذا امر خطير   . كل ذلك من أجل الحفاظ على األمن والسلم الدوليين        . وجزاءاته حتى لو وصلت الحرب    
ـ        . قل أن يتحقق للجمعية العامة في عالقتها مع مجلس األمن          زاءات أي ان للجمعية العامة أن تفـرض ج

اقتصادية أو ثقافية أو سلكية أو السلكية أو نقدية أو مالية وحتى العسكرية منها على إسرائيل وقتها، وكل                  
  .أشكال المقاطعة والطرد من األمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية الرسمية
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جل السالم لـيس    وحتى ال نطيش على شبر من الماء أو نسبح في بحر من الخيال فإن خيار اإلتحاد من أ                 
خيارا يسيرا وال سهل المنال، وبخاصة أن الدول ذات المقاعد الدائمة في مجلس األمن جميعا، بدءا مـن                  

وغير متصور  . روسيا وانتهاء بالواليات المتحدة مرورا بفرنسا وبريطانيا، لها عالقات قوية مع إسرائيل           
هي حين تصل مرحلـة األفعـال تتراجـع         ف, أن تصل هذه الدول لهذه الدرجة من المواجهة مع إسرائيل         

لذا فإن التعويل   . وتنتكس وتنكص خطواتها وترتد إلى الخلف وتكتفي باألقوال والنصح واإلرشاد ليس إال           
على موقف الدول الغربية والعظمى في تبني قرار من الجمعية العامة وليس توصية يؤيد قيـام الدولـة                  

مع اإلشارة إلى أن تحقيق نسبة موافقة الثلثين من أعضاء          . يمةالفلسطينية أمر ال يتفق مع التقديرات السل      
ومن هنا كثرة قرارت الجمعية العامة وقلتها الخاصة        , الجمعية أمر وارد وحدث مرات عديدة في السابق       
  .بالقضية الفلسطينية بعامة والمقدسية بصفة خاصة

 لألمم المتحدة، أمر منتج ومثمر شـريطة        أمام الجمعية العامة  " اإلتحاد من أجل السالم     " اللجوء لمرجعية   
أتمنى . اإلعداد له جيدا، وأن يسبقه ذهاب لمجلس األمن الدولي وأن يمارس حق النقض من دولة عظمى               

أن ال يحدث له ما حدث لمؤتمر المادة االولى من اتفاقية جنيف الرابعة وما حدث لقرار محكمة العـدل                   
  .عمال وليست األقوال شعاريالدولية اإلستشاري بشأن الجدار ألن األ

  8/12/2010، القدس العربي، لندن
  

  من بيروت إلى جبل الكرمل" االستراتيجيالعمق " .61
  محمد نور الدين

في إخماد الحرائق التي اندلعت فـي       " إسرائيل"لفتت المراقبين مبادرة تركيا إلى إرسال طائرات لمساعدة         
ذه المبادرة مفاجأة للمتتبعين بدقة لمسار العالقـات        غابات جبل الكرمل شمال فلسطين المحتلة، وشكلت ه       

  ".اإلسرائيلية"التركية 
" اإلسـرائيليين "ذلك أنه بعد االعتداء على أسطول الحرية ومقتل تسعة أتراك مدنيين على يـد الجنـود                 

االعتذار عـن   " إسرائيل"وصلت العالقات بين أنقرة وتل أبيب إلى ذروة توترها، حيث طلبت تركيا من              
وأتبعت تركيا هذه المطالب بسحب السفير التركي       . ادثة وتقديم التعويضات وتشكيل لجنة تحقيق دولية        الح

  .في تل أبيب
وآخرها ما أطلقه رئيس الحكومة     " إسرائيل"ومنذ ذلك الحين استمر الخطاب التركي االيديولوجي مندداً ب        

  .على غزة أو لبنان" إسرائيلي "التركية رجب طيب أردوغان من بيروت بأنه لن يسكت على أي عدوان
على  إخماد حرائق جبـل الكرمـل أحاطتهـا مجموعـة مـن              " إسرائيل"لكن الخطوة التركية بمساعدة     
  .التساؤالت وعالمات االستفهام

إن قرار إرسال طائرات إلخماد الحرائق صدر، وفقاً لرئيس هيئة الطيـران التركـي عثمـان                : أوالً* 
وكـان األمـر   . كـانون األول  /  والربع فجر الجمعة في الثالث من ديـسمبر  يلديريم، في الساعة الثانية   

  ".إسرائيل"لتنطلق الطائرات فوراً إلى "
  .إن قرار إرسال الطائرات جاء نتيجة الجتماع ترأسه أردوغان وتلته التعليمات إلى يلديريم: ثانياً* 

طوة المستعجلة وفـي الثانيـة بعـد        هذه الخ " إسرائيل"والتساؤل هنا هو هل يستدعي حريق في غابة في          
  منتصف الليل؟

وألسـباب ال يمكـن     " إسـرائيل "في الزاوية في عالقاتها مع      " محشورة"ال يمكن تفسير ذلك إال أن أنقرة        
  .تعليلها بالقدر الكافي من الموضوعية

ـ    " إسرائيل"ومع أن أردوغان تحدث عن أن تركيا لن تتخلى عن مطالبها من              ن باالعتذار والتعـويض ع
هذه الـشروط وتنظّـف   " إسرائيل"حادثة أسطول الحرية ولن تعود العالقات معها إلى طبيعتها ما لم تلبِ          



  

  

 
 

  

            38 ص                                     1989:         العدد       8/12/2010 األربعاء :التاريخ

الدماء التركية التي أريقت في عرض البحر المتوسط، فإن التبريرات األيديولوجية لكل مـن أردوغـان                
  .ووزير خارجيته أحمد داود أوغلو كانت مثيرة ومقلقة

، كما يقول بابلو نيرودا في إحدى قصائده، وفي وقت ال تزال مياه             "في الشوارع الدم  "وفي وقت ال يزال     
المتوسط حمراء من دم األتراك الزكية، يأتي رئيس الحكومة التركية ليقول إن المساعدات التركية إلـى                

 بل ساوى بين باكستان وهـايتي وتـشيلي وبـين   . نابعة من نزعة تركيا اإلنسانية واإلسالمية    " إسرائيل"
  ".بنفس الحساسية"وقال إنه يساعد هؤالء جميعاً " إسرائيل"

ديـن  "هـي " إسرائيل"أما وزير الخارجية داود أوغلو فقد اعتبر أن المساعدة التركية إلطفاء الحرائق في              
  ".علينا تجاه كل الناس في المنطقة

لكن مـن حـق أطفـال       " لإسرائي"ال نريد أن نتوقف ملياً أمام هذا الخطاب التبريري للمساعدة التركية ل           
فلسطين وجنوب لبنان وصبرا وشاتيال والجائعين والمحاصرين في غزة أن يتساءلوا عن هـذا المنطـق                

  .تجاه عدو لم يعرف يوماً سوى الوحشية والبربرية والعنصرية في تعامله مع الفلسطينيين والعرب
ذيب واالغتـصابات واالحـتالالت     للعرب والمسلمين سوى المجازر والطرد والتع     " إسرائيل"وماذا قدمت   

 ين"حتى نتحدث عن ردلها؟" الد  
كما من حق أهالي ضحايا أسطول الحرية وكل األتراك أن يسألوا المسؤولين عنهم عن سر هذه االنسانية                 

  غير المبررة تجاه عدو لم يتردد لحظة في سفك دماء األتراك وتعذيب الجرحى؟
ريخها إلى عدوان خارجي مسلح على مدنييها وسقط للمرة األولى          لقد تعرضت تركيا للمرة األولى في تا      

في تاريخها تسعة شهداء على يد قوة عسكرية خارجية، ومع ذلك لم ترد أنقرة بما يتناسب مع حجم هـذا                
العدوان واكتفت بعد وقت بسحب سفيرها من تل أبيب في حين أن ردة فعل العسكريين والعلمانيين عامي                 

دوان السويس وضم القدس كانت أكبر بكثير وهي تخفـيض مـستوى العالقـات               على ع  1980 و 1956
  .الدبلوماسية إضافة إلى سحب السفير رغم أن الحدثين حينها لم يكونا يمسان تركيا مباشرة

وال نـدري لمـاذا   . في إخماد حرائق الكرمل لم تكن مبررة بأي شـكل  " إسرائيل"المبادرة التركية تجاه   
  .إلى هذه الدرجة لتقوم بهذه المبادرة" محشورة"كية كانت الحكومة التر

ما يمكن استخالصه أن الخطاب األيديولوجي التركي تجاه القضية الفلسطينية يصطدم بسقف القدرة على              
خطاب أيديولوجي عاٍل، وعاجز، تجاه غزة، فيمـا المـساعدات اإلنـسانية            . ترجمته على أرض الواقع     

  .العملية تذهب إلى جبل الكرمل
لقد اخطأت أنقرة، بمساعدتها إخماد حرائق جبل الكرمل، في النقطة التي كانت مـدخلها إلـى المنطقـة                  

قد سقط في الشكل الـذي اتخذتـه زيـارة          " العمق االستراتيجي "وإذا كان   . والشارع اإلسالمي والعربي    
  .أردوغان إلى لبنان، فها هو يحترق اآلن فوق جبال الكرمل

  8/12/2010، الخليج، الشارقة
  

   واختالفها عن قضايا التحرر الوطنيالفلسطينيةالقضية  .62
  منير شفيق

وقـد أسـهم الفكـر      . ما من قضية أسيء فهمها ووصفها وحتى تحديد طبيعتها مثل القضية الفلـسطينية            
السياسي الفلسطيني والعربي الحديث في اللبس الذي لحق في توصيف هذه القضية، وذلك حين أدرجهـا                

شعوب التي رزحت تحت االستعمار وأطلق على نضال شعبها صـفة حركـة التحـرر               في إطار حالة ال   
  فهل هذا اإلدراج دقيق ويعكس واقع الحال؟. الوطني، وبهذا أدرجها كجزء من الحالة الكولونيالية العالمية

وعندما اختلط األمر بما مارسته وتمارسه دولة الكيان الصهيوني من ميـز عنـصري بحـق العـرب                  
ين في نطاقها، اعتبر ذلك جزءاً من حالة مكافحة المستوطنين العنصريين كما هو الحـال فـي                 الفلسطيني
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فهل ثمة تشارك بين    . الكثير من المستعمرات، أو اعتبر شبيهاً لحالة أبارتايد في نموذجه الجنوب أفريقي           
  الحالتين؟ وهل يعكس الواقع الفلسطيني؟

سطينية ووصفها وتحديد اسمها باعتبارها حركة تحرر وطني        هذا االرتباك أو التخبط في فهم القضية الفل       
لم يأت من فراغ، وبال تشابه ما مع حاالت الشعوب التي رزحت تحت االستعمار واإلمبريالية أو واجهت                 

ولكن هذا التشابه شكلي وجزئي ال يمثل خصوصية الحالة الفلـسطينية أو            . ميزاً عنصرياً في اآلن نفسه    
  . طبيعة الكفاح الفلسطينيالقضية الفلسطينية أو

نقطة التشابه تأتي من احتالل االستعمار البريطاني لفلسطين بعد الحرب العالمية األولى كما حدث مع كل                
حاالت االستعمار من حيث احتالل البلد من قبل دولة كولونيالية استعمارية إمبريالية، كما تأتي من كون                

  .ءاً من اإلستراتيجية اإلمبريالية العالمية حتى يومنا هذاإقامة الكيان الصهيوني ودعمه الدائم جز
ولكن منذ اللحظة األولى بدأ االفتراق الشاسع بين خصوصية االستعمار البريطاني لفلـسطين وعموميـة               
االستعمار البريطاني المؤلفة بدورها من خصوصيات لكل حالة، ولكن ضمن مشترك يسمح بالحديث عن              

  .لمستعمرات البريطانية أو الفرنسية أو الهولندية مثالًعام كولونيالي بالنسبة ل
وكذلك خصوصية العالقة اإلمبريالية بالكيان الصهيوني عن العالقة العامة لإلمبريالية بالدول األخـرى،             
فالدول التابعة أو الحليفة لإلمبريالية ال تمتلك النفوذ والمشاركة في القرار في المركز اإلمبريالي كما هو                

  .مع الصهيونية والكيان الصهيونيالحال 
االستعمار يحتل البلد لنهب خيراتها، والتوسع في إمبراطوريته وتعزيز وضعه اإلستراتيجي االستعماري            
العام، وبهذا يتحدد التناقض بينه وبين شعب ذلك البلد، ومن ثم يصبح نضال ذلك الشعب هو التحرر من                  

ل أو ضد هيمنة من خالل معاهدات أو قواعد عـسكرية أو            السيطرة االستعمارية سواء أكانت ضد احتال     
حركـة  : ومن هنا حمل هذا النضال أو الكفاح أو المقاومة سمة حركة تحرر وطني            . أحالف أو ما شابه   

  .استقالل وطني
هذا األمر سمح بتشكل القانون العام الذي اسمه حركات التحرر الوطني، وما يجمعها من سمات مشتركة                

  . باعتبار كل منها حركة تحرر وطني-يةرغم الخصوص-
الطريف أن االحتالل البريطاني لفلسطين لم يسم نفسه االستعمار وإنما االنتداب، وفرض هـذه التـسمية                
على عصبة األمم، وذلك لخصوصية فارقة بكل ما تحمله الكلمة عن الخصوصيات التي عرفتها حـاالت                

     ر عن ذلك بوعد بلفور، فاتسمت       " يهودي في فلسطين  كيان قومي   "االستعمار المختلفة، وهي زرعوقد عب
  .به إستراتيجيته التي حكمت احتالل فلسطين

فالمشروع الكولونيالي هنا لم يكن كولونيالياً بمعنى تحقيق هدف السيطرة على البلد بقصد نهب خيراتهـا                
وني في فلسطين، ومن ثم     وجعلها جزءاً من إمبراطوريته، ألن المهمة كانت تحقيق هدف إقامة كيان صهي           

  .يقوم هذا الكيان بخدمة اإلمبراطورية ووضعها اإلستراتيجي الكولونيالي
وطنـا قوميـا لليهـود فـي        "أما السبب الذي كان وراء زرع الكيان الصهيوني الذي أسماه وعد بلفور             

عض وصلت فـي    ، فقد ارتبط بإستراتيجية تجزئة األمة العربية إلى أقطار مستقلة عن بعضها الب            "فلسطين
فلم يكن من قبيل الصدفة أن يلد كل من وعد بلفور واتفاقية سايكس بيكو              .  دولة قطرية  22محصلتها إلى   

  .سوياً كما لو كانا توأمين
 عن كـل الخـصوصيات التـي جـسدت          -بصورة حاسمة -وهذا ما شكل خصوصية استعمارية فارقة       

وع الصهيوني ومن حيث حجم التجزئـة العربيـة         ، وذلك من حيث طبيعة المشر     )الكولونيالية(االستعمار  
  ). جزءا22ً(الهائلة 

وطن قـومي   "على الرغم من أن وعد بلفور ومن بعده نص االنتداب البريطاني لفلسطين قد تعهدا بإقامة                
طبعاً هـذا   . ، فإنهما أصرا على ضرورة مراعاة السكان المحليين وعدم اإلضرار بهم          "لليهود في فلسطين  

والدليل أنه منذ اللحظة األولى     .  يتناقض مع مشروع إعطاء وطن قومي لليهود في فلسطين         الشرط األخير 
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 قام التناقض مع الـسكان      -"مستعمرات"أي منذ الهجرات األولى وإقامة المستوطنات التي كانت تسمى          -
  .المحليين الذين هم الشعب العربي الفلسطيني الذي كان يعمر مدن فلسطين وقراها ويزرع أرضها

فما كان من الممكن أن يؤسس لمثل ذلك الكيان إالّ من خالل القوة البريطانية وقهر الـشعب الفلـسطيني                   
وممارسة الضغوط الهائلة لبيع األرض، فضالً عن وهبه أراضي تعود إلى الملكية العامة التي هي مـن                 

 الكيـان   مـع قيـام دولـة     -ولكن رغم ذلك، ظل العـرب الفلـسطينيون         . حق الشعب الفلسطيني وحده   
من األرض، ولهذا ما كان ممكنا أن تقوم تلك الدولة إالّ بمـصادرة األرض              % 94 يمتلكون   -الصهيوني

  .وأحياء المدن والقرى وتهجير ثلثي الشعب الفلسطيني
عـدا فـي    - 1948 و 1917بكلمة، لم يكن هنالك من هدف أو عمل لالنتداب البريطاني ما بين عـامي               

 غير حماية الهجرات وتهريبها إلى داخل فلسطين وتأمين المستوطنات لها           -يةمرحلة الحرب العالمية الثان   
  ).الجيش(ومن ثم تسهيل تسليحها وتدريب مليشياتها تمهيداً لتشكيل قواتها المسلحة الضاربة 

إن إقامة وطن قومي لليهود وترجمته إلى دولة وكيان كانا يعنيان بالضرورة اقتالع الـشعب الفلـسطيني     
راه وأراضيه واالستيالء على ممتلكاته، ولم يكونا يعنيان أن يجد اليهود ملجأ لهم في فلسطين               من مدنه وق  

يعيشون فيه مع أصحابه األصليين، فقد كانت عملية هجومية عدوانية ال عالقة لها بإيجاد ملجأ               " وطناً"أو  
  .آمن لمعالجة المشكل اليهودي في أوروبا

يوني كانا من حيث الجوهر ومن دون مواربة أو لف ودوران،           فالهدف البريطاني وهدف المشروع الصه    
مكان الشعب األصلي صاحب البالد، وهذا ال يكون إال من خـالل االقـتالع              " شعب"يرميان إلى إحالل    

  .والتهجير، خارج حدود فلسطين أو خارج ما تمكن من السيطرة عليه من أرض فلسطين
سمة كفاح شعب فلسطين ضد االقتالع والتهجير، وضد        باختصار، تمثلت خصوصية القضية الفلسطينية ب     

كما أن المسألة هنا خرجت من أن تكون حالة سيطرة مستوطنين على            . فقدان الوجود على أرض الوطن    
البالد واضطهاد شعبها وممارسة الميز العنصري ضدهم حتى يتـشابه الوضـع بحالـة المـستعمرين                

ب أفريقيا لكي يرد عليها بالمـساواة المواطنيـة ومناهـضة           الفرنسيين في الجزائر أو األبارتايد في جنو      
  .العنصرية

فالسمة الحاكمة للصراع هنا هي صراع حول الوجود وليس مواجهة سيطرة كولونيالية أو مواجهة ميـز                
في وجـه كـل     ) قرار التقسيم  (1947 و 1918وقد أغلقت األبواب طوال المرحلة بين عامي        . عنصري

ها قيادة الشعب الفلسطيني بالوجود المشترك في فلسطين بـين شـعبها العربـي              المساومات التي قبلت ب   
  .والمهاجرين اليهود المستوطنين) السكان األصليين(الفلسطيني 

فقد كان هدف المشروع الصهيوني العمل على اقتالع الشعب الفلسطيني من فلسطين والحلـول مكانـه                
 كما لو كانت جميعاً غنائم حرب، وهذا ما حدث فعـالً            وتسويغ االستيالء على بيوته وأراضيه وممتلكاته     

وذلك فضالً عن هدف تكريس تجزئة العرب وضعفهم والـسيطرة علـى دولهـم              . وما زال يحدث يومياً   
  .بالشراكة مع دول الغرب االستعماري اإلمبريالي

واحـدة، وذلـك   طبعاً ما كان لعملية االقتالع أو هذا الصراع على الوجود في فلسطين أن يتما بـضربة                 
من هنا بدأت العملية    . لخضوع العملية لموازين القوى ومجموعة ظروف محلية وعربية وإقليمية وعالمية         

، ثم انتقلت تحت    1948 و 1917بالهجرة واالستيطان واالستيالء على أجزاء من أمالك الدولة بين عامي           
، 1948ر من خالل المجازر عام       لتشن حرب االقتالع والتهجي    1947 لعام   181غطاء قرار التقسيم رقم     
  .من فلسطين وتهجير ثلثي الشعب الفلسطيني% 78مما أسفر عن اغتصاب 

وال ضد  ) حركة تحرر وطني  (فبالتأكيد نحن هنا أمام صراع وجود وليس صراعاً ضد هيمنة استعمارية            
وحتى بعد احتالل الـضفة الغربيـة وقطـاع غـزة فـي             ).. حركة مناهضة العنصرية  (ميز عنصري   

ومن ثم حولت القضية    . 242، وصدور القرار    ) ألف على النزوح   600أجبر نحو    (1967حزيران  /يونيو
، وال سـيما بعـد      1967حزيران  / يونيو 5لحصرها بالقضاء على االحتالل ضمن خطوط الهدنة ما قبل          
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ن تلـك   إبداء قيادة منظمة التحرير الفلسطينية االستعداد لحصر برنامجها في إقامة دولة فلـسطين ضـم              
  )..1988إعالن االستقالل  (242والمساومة على ذلك بداية من خالل االعتراف بقرار " الحدود"

بتواطـؤ أميركـي    -وجاءت تجربة السير على طريق التسوية السلمية لتؤكد أن المشروع الـصهيوني             
 من  للفلسطينيين، وإنما راح يضاعف   % 22مقابل  % 78 ال يستهدف اقتسام فلسطين على أساس        -غربي

الجهد االستيطاني والتهويدي الغتصاب ما أمكن من أراضي الضفة الغربية، وإبقاء بعض الفتات لتهجير              
ماذا يعني ابتالع الجدار والمستوطنات ألراضي القرى سوى التهجير، فالقرية تفقـد            . (من عليها مستقبالً  

  ). جديدة الحقاًسكانها ومعناها إذا فقدت أرضها الزراعية، وهذا يعني تهجير مئات ألوف
إذن نحن هنا أيضاً أمام صراع وجود وليس صراعاً ضد احتالل أو صراعاً حول تسوية سياسية تبقـي                  

بل وصل األمر علناً إلى طرح أصل الحق في فلسطين، أي           . للشعب الفلسطيني وجوداً جزئياً على أرضه     
احب الحـق فيهـا؟ وبهـذا       فلسطين لمن؟ ومن هو شعبها ص     : حق الوجود في فلسطين، أو بعبارة أخرى      
  .يصبح الصراع وجود وجدود بال حدود

وهذا بالضبط ما يعنيه االعتراف بيهودية الدولة اإلسرائيلية، فهذا االعتراف يتضمن إقراراً بأن فلـسطين          
هو وطن لليهود فقط أو هي من       ) فلسطين كلها عملياً  ( وما تمتد إليه دولة الكيان       1948المغتصبة منذ عام    

فالمشكلة هنا تتناول أصل الحق، ومن ثم أصل الوجود على هـذه األرض، ومـن ثـم                 .  فقط حق اليهود 
  .شرعنة كل ما أحدثه المشروع الصهيوني

صراع الوجود على األرض، وصراع الحق في فلسطين، يولدان التباساً حين يدرج كفاح             : هذه اإلشكالية 
ـ            ات التحريـر الـوطني لـشعوب       الشعب الفلسطيني ضمن إطار حركة تحرر وطني شأنها شـأن حرك

فهذا اإلدراج ال يطابق واقع الحال، كما ال يطابق واقع الحال حين يسمى ما يجري بعملية                 . المستعمرات
  .ميز عنصري أو حالة أبارتايد

فما يجب أن نبحث عنه هو الوصف المطابق لواقع إحالل شعب مكان شعب آخر، وبال أي حق، ومـن                   
زر، وبدعم من مجموع الدول االستعمارية سابقاً، فاإلمبريالية الحقاً وال سيما           خالل القوة العسكرية والمجا   
  .أميركا والدول الغربية حالياً

فالهدف هنا ليس التحرر من هيمنة استعمارية أو إمبريالية وليس هدف نضال ضد ميـز عنـصري أو                  
مقاومة ونـضال ضـد     أبارتايد من حيث الجوهر، وإنما هو صراع من أجل الحق في فلسطين، بل هو               

فالشعب الفلسطيني يكافح من أجل تحرير بالده واستردادها بالقوة         . إحالل شعب مكان الشعب الفلسطيني    
فالحالة هنا تتجاوز حالة حركة تحرر وطني تقليديـة وحالـة           . عينها من اغتصاب الكيان الصهيوني لها     

  .مناهضة عنصرية تقليدية
غة حد التماهي السياسي والعسكري واالقتصادي واأليدولوجي بـين         على أن طبيعة العالقة العضوية البال     

الكيان الصهيوني والصهيونية العالمية من جهة، واإلستراتيجية األميركية خصوصاً والغربية عموماً من            
جهة ثانية، يعطي لهذا الصراع الوجودي الذي يخوضه الشعب الفلسطيني بعده الكوني ضد اإلمبرياليـة               

ما يسمح بعقد التحالف الوثيق بينه وبين حركات التحرر الوطني والمقاومات والممانعـات             والعنصرية، م 
  .وأحرار العالم عربياً وإسالمياً وعالمياً

  7/12/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  من زاوية أخرى" .. مؤتمر الوطن البديل" .63
  عريب الرنتاوي

هم في العالم ، هم وحدهم الذين تحلّقوا حـول النائـب            في إسرائيل وحلفاؤ  " الوطن البديل "إذا كان مؤيدو    
المأفون آريه إلداد في مؤتمره الرامي حشد التأييد لحل القضية الفلسطينية ، خارج فلسطين ، في األردن                 
، وعلى حساب األردن وفلسطين معاً ، فإن علينا أردنيين وفلسطينيين ، أن نشعر باالطمئنان ال بالقلق ،                  
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الـدول  "الحياة السياسية في إسـرائيل و     " هوامش"الذين تسللوا إلى قاعة المؤتمر من       " ونالمأفون"فهؤالء  
، ال قيمة لهم وال وزن يذكر ، هم ال يمثلون دولهم وحكوماتهم ، وهم ال يعبرون عـن وجهـة              " الصديقة

  .من الرأي العام السائد في بلدانهم" التيار الرئيس"نظر 
، على ضآلتها وتواضع تداعياتها ، فاإلدانـة األردنيـة          " اقعة المؤتمر و"لكن ذلك ال يعني القفز من فوق        

، " أصـدقاء إلـداد   "للمؤتمر واجبة ، أقله من زاوية تذكير حكومات إسرائيل والدول التي جـاء منهـا                
بمسؤولياتها عن إدانة مثل هذه األطروحات ، والتنصل منها ، وإعادة عرض مواقفها وشرح سياسـاتها                

الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي ، على أال نسمح لردات فعلنا أن تكون سـبباً              بخصوص المسألة   
  .في إثارة حالة من الفزع والقلق غير المبررين

يتراجع بفعـل ذلـك ، وهـذا        " دولتين لشعبين "وخيار  . ثمة انحباس في عملية السالم ، هذا أمر صحيح        
لكـن الـصحيح   . ر تتآكل ، وهذا صحيح كـذلك  وفرص حل الفلسطينية في المدى المنظو     . صحيح أيضاً 

أن تجد طريقها نحو الترجمة     " األحالم السوداء "برغم هذا وذاك ، أن الزمن الذي كان فيه ممكناً لمثل هذه             
، وهزيمة مـشاريعها    " كلية القدرة والجبروت  "والنفاذ ، قد ولّى ، وربما إلى األبد ، فإسرائيل ليست دولة             

  .تعمارية التوسعية ، باتت ممكنة ، بل وممكنة جداًالعنصرية وأطماعها االس
 للقيام بما علينا القيام به ، سواء لجهة         - من دون ذعر أو تطير       -مثل هذه األطروحات يجب أن تحفزنا       

تحصين جبهتنا الداخلية والمضي في بناء دولة المواطنة وسيادة القانون ، أو لجهة نبـذ األوهـام حـول      
مثل هذه األطروحات يجب أال تكون سبباً يدفعنا لتأييـد          .  مطاردة خيوط الدخان   عملية السالم والكف عن   

، فقـد   " الوطن البـديل  "هو انتعاش   " تقدم عملية السالم  "حلول أو استعجال أخرى ، بحجة أن البديل عن          
ة عشنا عشرات السنين ، من دون عملية سالم ، أو بوجود سالم متعثر ، ولم يكن ذلك سبباً كافياً إلثـار                    

الذعر والفزع ، ومررنا بمراحل أصعب وأقسى من هذه ، من دون أن يتمكن أصحاب األحالم الـسوداء                  
  .من تمرير أحالمهم

تـستخدمها قـوى    " ذخيـرة حيـة   "ال يجب ان تتحول إلى      " الفقّاعات"واألهم من ذلك كله ، أن مثل هذه         
 لخدمة أهدف صـغيرة ، شخـصية        وشخصيات في إثارة الجدل الداخلي ، أو بدوافع سياسية محلية ، أو           

وأنانية ، كما أنها ال يجب أن تثير انقساماً من أي نوع ، في أوساط الرأي العام األردني ، فـاألردنيون                     
من أصول فلسطينية ، هم األشد رفضاً لمثل هذه األطروحات ، شأنهم في ذلك شأن جميع إخوانهم فـي                   

ماكن تواجده ، لن يقبل بغير فلسطين ، وطناً نهائيـاً           الوطن والمواطنة ، والشعب الفلسطيني في مختلف أ       
  .له

صحيح أن أوساطاً متزايدة من النخب والقيادات الفلسطينية بدأت تتحدث عن وصـول خيـار الـدولتين                 
لطريق مسدود ، وصحيح أن شعار حل السلطة بدأ ينبعث من داخلها وينـدرج علـى ألـسنة قادتهـا ،                     

تتميز بانسداد آفاق الحلول والتسويات والمبادرات والمفاوضات       " ادمؤتمر إلد "وصحيح أن ظروف انعقاد     
، من قال أن هذه المقدمات سـتقود        " الوطن البديل "، لكن من قال أن هذه المعطيات ستفضي إلى انتعاش           

إلى هذه النتيجة ، من قال أن بديل الدولة الفلسطينية المستقلة غرب النهر عند الفلسطينيين هـو االتجـاه                   
هو الداللة على أن بوصلة الفلسطينيين      " الدولة الواحدة ثنائية القومية   " ، أليس الحديث المتصاعد عن       شرقاً

ما زالت وستبقى تتجه غرباً ، صوب حلول لقضيتهم على أرضهم التاريخية ، وعلى أرضهم فقط ، دون                  
  .سواها

للتعامل مـع صـلف     " خطة ب ال"ثم ، لماذا ال نجعل من كل هذه المعطيات الصحيحة ، سبباً للبحث عن               
هائالً من أجل تحويل الوضع السيىء إلى وضع حسن ،          " عصفاً ذهنياً "إسرائيل وتعنتها ، لماذا ال نجري       

لماذا ال نلقي بكرة بالملعب اإلسرائيل ، ونشرع في اجتراح السياسات والمبادرات التـي سـتجعل كلفـة      
  . علينا وحدنا ، أردنيين وفلسطينيينأعلى على إسرائيل أيضاً ، وليس" حل الدولتين"تعطيل 
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أدران األوهام والرهانات علـى عمليـة الـسالم وفرصـها           "في ظني ، أن الوقت قد حان للتخلص من          
الدولة الفلسطينية خـط دفـاع أول عـن    : "الضائعة في ظني أن األوان قد حان إلعادة النظر في شعارنا         

أقول ذلك ال اعتراضاً على هـذه المواقـف         ". علياالدولتين هو مصلحة وطنية أردنية      "األردن ، وخيار    
والشعارات ، وإنما من موقع التأييد لها والتبني لمضامينها ، بيد أن األسئلة التـي تـؤرق كثيـر مـن                     

كيف سندافع عن المصلحة الوطنية األردنية العليا ونعظّمها بعد تآكـل فـرص             : األردنيين ما زالت ماثلة   
  .قلة ، أين سنبني خطوط دفاعنا الجديدةقيام الدولة الفلسطينية المست

أريه إلداد ، هل ما زالت أطروحاتنا هذه صحيحة ، هل           " المأفون"نحن بحاجة لمن يقول لنا ، وبعيداً عن         
بعد اليوم ، في مواجهة من      " مصلحتنا الوطنية العليا  "ما زال تعويلنا ورهاننا في محليهما ، كيف سنعرف          

  .وبالتحالف مع من؟
 ال يجيب عنها بيان شجب واستنكار ، أسئلة بحاجة لبناء توافقات وإجماعات وطنية لإلجابة عليهـا                 أسئلة

  .ابتداء، وحمل أعباء هذه اإلجابات واستحقاقاتها وهذا هو األهم
  8/12/2010، الدستور، عّمان
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