
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

    
  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

  بعد عدول واشنطن عن المطالبة بوقف االستيطان" أزمة صعبة"مفاوضات دخلت ال: عباس
  النائب محمد أبو طير من القدس إلى الضفة االحتالل يبعد 

  "القبة الحديدية"نشر منظومة ل "إسرائيل"لـمساعدة  مليون دوالر 200 :اليات المتحدةالو
  واشنطن تجري مراجعة شاملة لنهج السالم واألولويات الخارجية

 بجروحاألمن  مسؤول وإصابة النقب  بعد قصفاشكنازي يهدد بعملية كبيرة في غزة

موفاز يعرض خطة سالم دائم من
إقامة الدولة ومن ثـم     : مرحلتين

  التفاوض على القضايا الجوهرية
  

 4ص... 

 1990 9/12/2010الخميس 



  

  

 
 

  

            2 ص                                     1990:         العدد       9/12/2010 الخميس :التاريخ

    :السلطة
 6  بعد عدول واشنطن عن المطالبة بوقف االستيطان" أزمة صعبة"مفاوضات دخلت ال: عباس.2
 7  مطلوب من جميع الدول االعتراف بالدولة الفلسطينية: عريقات.3
 8  لييركي العالقة مع المجتمع الدو أممع وفدهنية يبحث .4
 8   التراجع األمريكي عن تجميد االستيطان صفعة لفريق أوسلو: يوسف رزقة.5
 9   النائب محمد أبو طير من القدس إلى الضفة االحتالل يبعد .6
 10  تقدر مساعي أردوغان لرفع الحصار عن غزة في غزةالحكومة .7
 10  "إسرائيل"بين السلطة و" مفاوضات غير مباشرة "عقدلاحتماالت اللجوء ": القدس العربي".8
 10  السلطة الفلسطينية تحذر من شراء أراض حكومية في قطاع غزة.9
 11  تنهي المرحلة األولى من برنامج تدريبي خاص" قوات الشرطة الخاصة: "جنين.10
    

    :المقاومة
 11  الواليات المتحدة راعية غير نزيهة للمفاوضات ولمسار التسوية: حماس.11
 12  الح دولة الكيانأمريكا منحازة بكافة األشكال لص: الجهاد.12
 12   تطورات الوضع الفلسطيني ويبحثمشعل يلتقي أمير قطر ووزير خارجيته.13
 12  شخصية لعباسمجاملة االعتراف بالدولة الفلسطينية : البردويل.14
 12  حاولة لقطع الطريق على الحقوق الفلسطينيةأي اعتراف بالدولة هو م: الجهاد.15
 13  باعتراف البرازيل واألرجنتين بالدولة الفلسطينيةترحب " الشعبية".16
 13   تصدير منتجات غزة مناورة إعالمية االحتالل قرار:أبو زهري.17
 13  عاد النَّائب أبو طير سياسة عنصرية لن تثنينا في الدفاع عن القدس األقصىإب: حماس.18
 14  الفصائل تجدد تمسكها بخيار المقاومة حتى إنهاء االحتالل.. ذكرى االنتفاضة.19
 14   غزةتتبنى عملية قنص جندي إسرائيلي شرق" كتائب أبو علي مصطفى".20
 14  إصابة إسرائيليو..  في النقبقذائف هاونسقوط .21
 15  حماس في سجون االحتالل يهاجمون السلطة لتعذيبها المعتقلين لديها أسرى.22
 15  في أي أزمة لبنانية كون طرفاًلن ن: الحريري وسعد وفاعليات صيداويةبهية   تلتقيحماس.23
 16  المخيمات على الحياد:  لفاعليات صيدا"القيادة العامة"فتح و.24
 17   الثالثة والعشرينتهاحماس تواصل فعاليات ذكرى انطالق: غزة.25
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 17  عملية سياسية أكثر سرعة ستبدأ في غضون فترة قصيرة: نتنياهو.26
 17   بجروحمن النقب واصابة مسؤول األ بعد قصفاشكنازي يهدد بعملية كبيرة في غزة.27
 18  وجود سلطتان في الضفة وقطاع غزة أحد عوائق تقدم المفاوضات: موفاز.28
 19    عن المطالبة بتجميد االستيطانتراجع واشنطنمن ارتياح إسرائيلي .29
 20  1967الحل الفعلي ال يمكن أن يمر عبر العودة الى وضع ما قبل عام : وزارة الخارجية.30
 20  ذارا إسرائيليا لتركياويرفض اعت" غاضب"ليبرمان .31
 20   فتوى الحاخامات اليهود بمنع بيع وتأجير منازل للعربان يدين"اليسار االسرائيلي"بيريز و.32
 21  وضعها أسوأ من أيام حرب لبنان: مسؤول إسرائيلي يهدد بانهيار مؤسسة الدفاع المدني.33



  

  

 
 

  

            3 ص                                     1990:         العدد       9/12/2010 الخميس :التاريخ

 21  "ال تعبر عن موقفنا"اقتراح إقامة وطن بديل : في عمان" إسرائيل"سفارة .34
 21  الكنيست تحيل النقاش عن فتوى منع بيع أو إيجار البيوت للعرب إلى المستشار القضائي.35
 21  درات من غزة تسمح بزيادة الصا"إسرائيل".36
 22   أشكنازي يدعي أن لحزب اهللا دور في عملية استهدفت قافلة سفير إسرائيلي: "ويكيليكس".37
 22   نتنياهو يعلن اقامة سلطة إطفاء قومية خالل عشرة أيام وليفني تدعوه لإلستقالة.38
 22  حزب العمل اإلسرائيلي يدرس االنسحاب من حكومة نتنياهو": معاريف".39
 22  الكشف عن شركة أمريكية تشرف على مشاريع االستيطان فى القدس": اإلذاعة اإلسرائيلية".40
    

    :األرض، الشعب
 23  في مستوطنة غيلو جنوب القدس وحدة سكنية 130مشروع لبناء .41
 23  تفقده وتقييم أوضاعهلعرب إلى األقصى ال وفد من المهندسين بإرسالطالب تهيئات وقيادات عربية .42
 24  لبناء ابإعادة والسلطة تتعهد ... تهدم جميع منازل ومدرسة قرية طانا"إسرائيل" :الضفة.43
 24   من القدسأبو طيرنائب الإبعاد يدين قرار مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية .44
 24   فلسطينيين بينهم جامعية وزوجهاسبعةالجيش اإلسرائيلي يعتقل .45
 25   في سجون االحتاللأسيرة 34 طفل و300سير بينهم أ 6700: حمدونة .46
 25  الباردنهر مدير عام األونروا يشرح مراحل إعادة إعمار مخيم : بيروت.47
 25  في لبنانحقوق الالجئين الفلسطينيين ندوتان حول حصار غزة و: معرض بيروت للكتاب.48
   

   :اقتصاد
  26   من قيودها على الصادرات قسماً"إسرائيل"ال أهمية لرفع : غزة.49
   

   : األردن
 27  "إسرائيل"همام سعيد ينتقد مشاركة األردن في إطفاء الحريق في جبل الكرمل شمال .50
 27 ن الحياة األردني يشارك في أول قافلة آسيوية تنطلق إلى غزة نهاية الشهر الحاليشريا.51
   

   :عربي، إسالمي
 27   اردوغان يرفض صيغة االعتذار اإلسرائيلية.52
 28  باس مع ميتشللجنة المتابعة العربية ستعقد قريبا بعد لقاء الرئيس ع: موسى.53
 28  يجب تحديد موعد نهائي للتوصل الى اتفاق بين االسرائيليين والفلسطينيين:  الغيطأبو.54
 29   مصرية في القاهرة لبحث تطورات األوضاع على الساحة الفلسطينية-قمة فلسطينية .55
 29  دحالن يطلب وساطة عمر سليمان مع عباس": قدس برس"مصدر مصري لـ.56
 29  باالعتذار" إسرائيل"مسؤول تركي يجدد مطالبة .57
 30  "هي مجرد مسألة وقت"يران  إلإسرائيلية ضربة :"ويكيليكس".58
 30  أمير دولة قطر يبحث مع خالد مشعل تطورات الملف الفلسطيني.59
 30  في القدس" اإلسرائيلية"يدين الغطرسة " ي الخليجمجلس التعاون".60
 31   بمليون دوالر2011لعام " نرواواأل"اإلمارات تدعم ميزانية .61
 31   مليون دوالر مساهمة سنوية طوعية لألونروا1.5ملتزمون بتقديم : الكويت.62



  

  

 
 

  

            4 ص                                     1990:         العدد       9/12/2010 الخميس :التاريخ

 31  متسلالً إفريقياً في طريقهم الى األراضي المحتلة83قبض على يقوات األمن المصري .63
   

   :دولي
 31   "القبة الحديدية"نشر منظومة ل "إسرائيل"لـمساعدة ليون دوالر  م200 :الواليات المتحدة.64
 32  واشنطن تجري مراجعة شاملة لنهج السالم واألولويات الخارجية.65
 33  "الدولة الفلسطينية"الواليات المتحدة تستعد لمحاصرة االعتراف بـ.66
 33   وباراك يزوره اليوم.. مسؤولية فشل عملية السالم"سرائيلإ"بان كي مون يحمل .67
 34  شأن االستيطانب "إسرائيل"االتحاد األوروبي يأسف لتعنت .68
 34   مستقبالدبلوماسي أميركي سابق يأمل تضمين حماس في محادثات السالم.69
 34  "دون وقف االستيطان" مع الفلسطينيين "إسرائيل "لنزاع" ال حل": فرنسا.70
 35  سالم الشرق األوسط على شفير الهاوية بسبب المستوطنات: "الديلي تلجراف"و" االندبندنت".71
    

    :حوارات ومقاالت
 35  يوسف رزقة. د... إسماعيل هنية يلتقي سفيراً أميركياً سابقاً.72
 36  عبد الباري عطوان... العيب فلسطيني قبل ان يكون امريكيا.73
 38  *مصطفى البرغوثي ... البديل عن فشل المفاوضات.74
 40  عريب الرنتاوي... !؟»السلطة«ماذا نفعل بهذه .75
 41  زهير أندراوس...  أوهن من بيت العنكبوت"إسرائيل": الكرمل.76
    

  43  :كاريكاتير
***  

  
  ايا الجوهريةإقامة الدولة ومن ثم التفاوض على القض: موفاز يعرض خطة سالم دائم من مرحلتين .1

كشف رئيس لجنة الخارجيـة واألمـن فـي الكنيـست           :  محمد أبو خضير وزكي أبو الحالوة      -القدس  
الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي قريبان جدا من قضية الحدود والترتيبات         «اإلسرائيلية شاوول موفاز ان     

: وقـال . »ترتيبات األمنيـة  ترتيب وتلخيص موضوع الحدود وال    «ودعا الى   . »األمنية في الضفة الغربية   
عندما يتم اجمال الوضع األمني وترتيبه وتحديد الحدود فستصبح للفلـسطينيين دولـة وفـي الجانـب                 «

اإلسرائيلي حدود آمنة يمكن الدفاع عنها ومن هذا المستوى ومن هذه النقطة يمكن السير نحـو االتفـاق                  
  .»الدائم

 في المئـة مـن   60دولة الفلسطينية على اكثر من الدول الفلسطينية حسب خطتي ستكون ال   «واضاف ان   
  : امور مهمة4الضفة الغربية ومن خالل ذلك سنضمن 

  .   تواصل جغرافي من جنين شماال الى الخليل جنوبا- 1
  . في المئة من الفلسطينيين في الدولة الفلسطينية التي ستقوم في الضفة99 سيصبح اكثر من - 2
احة الدولة الفلسطينية في المرحلة النهائية موازية للمساحة التي كانت           ضمانات دولية ان تكون المس     - 3

  .1967في العام 
 وبهذا ترتفع مكانت السلطة الى مكانت دولة معترف بها من الجميع ومن اسرائيل والواليات المتحدة                - 4

م فياض  مع عالقات خارجية وجهاز حكم واقتصاد وقضاء وكل ما يحاول رئيس الوزراء الفلسطيني سال             
  .بناءه هذه األيام وانما من خالل اعتراف دولي وباتفاق
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الفلسطينيين سيتلقون ضمانات دولية بالنسبة لمساحة األراضي ونحن سنتفق علـى الخطـوط             «وقال ان   
  .»الموجهة لقضيتي القدس والالجئين، وبهذا نسير على ارضية ثابته باتجاه الحل الدائم

تلقى الكتل االستيطانية مثل معالية ادمـيم وارئيـل وجيلـو وكفـار             إسرائيل في المقابل ت   «واوضح ان   
 الف إسـرائيلي    250 في المئة من اراضي الضفة الغربية يعيش فيها اليوم           7 الى   6عتصيون اي ما بين     

  .»سيضمون ويكونون جزء من إسرائيل
ابـل هـذه     في المئـة مـن االراضـي فـي المق          7 أو   6الدولة الفلسطينية سوف تتلقى     «وشدد على ان    

  .»المستوطنات من خالل تبادل االرضي وهذا في االتفاق المرحلي
الجميع اليوم يعرف الى حد ما انـه        «: وقال. »يمكن انجاز خطته خالل عام او عامين      «ويرى موفاز انه    

يجب ان تكون هناك حدود بين الدولة الفلسطينية وإسرائيل، فعلينا ان نجمل ونحدد الحدود خالل نـصف                 
 ان الجميع يعرف ان الدولة الفلسطينية ستكون منزوعـة الـسالح بمعنـى ان تكـون لـدى                   سنة، كما 

الفلسطينيين قوة امنية تحافظ على األمن والنظام وال تكون لديهم قوة عسكرية تتمكن من مهاجمة إسرائيل                
  .»مستقبالً

ولة إسرائيل مع الدولة    هذا الحل سيكون له تأثير إقليمي، فيوحد كل الدول العربية السنية ود           «واوضح ان   
  .»وإيران والخطة النووية اإليرانية» حزب اهللا«الفلسطينية كوحدة واحدة مقابل الخطر األساسي وهو 

ستعزز صور التعـاون واالقتـصاد الفلـسطيني واإلسـرائيلي          «ورسم صورة وردية لهذه الخطة التي       
رائيلي وستتمكن إسرائيل من تطبيع     وسيتحسن الوضع االقتصادي الفلسطيني كثيرا وكذلك االقتصاد اإلس       

  .»عالقاتها مع الدول العربية واإلسالمية وكذلك المجتمع الدولي في مقدمها الدول العظمى
في غياب التوصل الى اتفاق ال يقل الخطر على اإلسرائيليين منـه علـى الفلـسطينيين،                «واضاف انه   

ب في السيطرة على الضفة الغربية ايضا       مرتبطة بالمحور الرادكالي، وال شك ان الحركة ترغ       » فحماس«
ورغبتها في التوسع في الضفة، ونخـشى ان        » حماس«وكلما تأخرنا في التوصل الى االتفاق تزداد قوة         

نستفيق ذات يوم فنرى الحركة قد سيطرت على الضفة الغربية، وال اعتقـد ان الفلـسطينيين المعتـدلين                  
  .»في الضفة الغربية» حماس«يريدون ان تتحكم 

ال توجد خطـة    «، مؤكدا انه    »كل تأجيل لالتفاق يعني االقتراب من المواجهة والتصعيد       «وشدد على ان    
واكد انه  . »إسرائيلية اخرى على الطاولة قد يتحجج البعض ويقول انها غير مقبولة فلسطينيا أو إسرائيليا             

وروبيـة والبرلمـان   عرض خطته على اإلدارة األميركية وعلى فرنسا وايطاليا وعدد مـن الـدول األ             «
الجميع مقتنع ان التسوية المرحلية هي االنـسب        «وقال ان   . األوروبي والحلف االطلسي كذلك في السويد     

مع انني ال أستهين بهما ولكن اعتقد انهما لـم          » كامب ديفيد «و» اوسلو«من االتفاقيات الكبيرة، فلم تنجح      
  .»تعدا صالحة

ل الى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومنزوعة الـسالح فـي           تسعى إسرائي «وينصح موفاز في خطته بأن      
الضفة الغربية وقطاع غزة في أقرب وقت، مع ترسيم الحدود في شكل تدريجي حتى تأخذ شكلها النهائي                 

على إسرائيل ان تستمر في المفاوضات حول القضايا المنبثقة عـن           «وقال ان   . »والترتيبات األمنية أوال  
  .»التسوية الثابتة

  : مجاالت4 موفاز مشاركة دولية وعربية في وطرح
التحتيـة لإلرهـاب    (ضمان نزع سالح الدولة الفلسطينية وقدراتها العسكرية وتفكيـك البنيـة            : األمن• 

  .بالتعاون مع الجهود الدولية والقوات متعددة الجنسيات) والمليشيات المسلحة
 سيادة مؤسسات الحكم بشكل فعال ونظـامي        النظام التشريعي والتنفيذي والقضائي، وبسط    : نظام الحكم • 

  .على كل مناطق الدولة الفلسطينية
المساعدة في بناء قدرات وبنيات تحتية لتطوير اقتصادي يـؤدي الرتفـاع فـي              : التطوير االقتصادي • 

  .مستوى الحياة وجودتها لدى الشعب الفلسطيني
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انة السلطة إلى دولـة علـى المـستوى         تطوير نظام العالقات الخارجية ورفع مك     : العالقات الخارجية • 
  .الدولي

 في المئة من    66ستشمل الدولة الفلسطينية نحو     «المرحلة األولى من الخطة، اكد موفاز انها        «وبناء على   
 فـي المئـة مـن الـسكان         99وستشمل الدولة أكثر مـن      ). اضافة لقطاع غزة  (مساحة الضفة الغربية    

ل وحرية التنقل على األرض في الضفة الغربيـة مـن دون            الفلسطينيين في الضفة بحيث يتحقق التواص     
  .»إخالء مستوطنات

وستشمل تطبيـق   » المواضيع الجوهرية «هي تطبيق التسوية في     «: وعن المرحلة الثانية، في الخطة، قال     
التسوية في المواضيع الجوهرية والنهائية والدعاوى والنزاع وفتح ممر لترتيبات سياسـية بـين الـدول                

  .»م شامل في المنطقةوإقامة سال
  9/12/2010الراي، الكويت، 

  
  بعد عدول واشنطن عن المطالبة بوقف االستيطان" أزمة صعبة" مفاوضات دخلتال: عباس .2

الرئيس محمود عبـاس     أن    محمد يونس  نقالً عن مراسله  رام اهللا    من   9/12/2010 الحياة، لندن،    ذكرت
بعد قرار واشنطن العدول عـن مطالبـة        » ة صعبة أزم«أعلن أمس في أثينا أن مفاوضات السالم دخلت         

ونقلـت وكالـة    . إسرائيل بتجميد االستيطان في الضفة الغربية كشرط الستئناف المفاوضات المباشـرة          
ال شك في أن هنـاك      «: عنه قوله اثر لقاء مع رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو         » فرانس برس «

االتحاد األوروبي في عملية الـسالم إلتاحـة اسـتئناف          وأمل عباس في مشاركة     . »أزمة، أزمة صعبة  
نأمل في أن يحين قريباً الوقت الذي يضطلع فيه االتحـاد األوروبـي بـدور مـع                 «: المفاوضات، وقال 
  .»الواليات المتحدة

قال مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون أمس إن اإلدارة األميركية تتجه الى العودة الـى المفاوضـات               و
إذ وجهت اإلدارة األميركية دعوة     . د أن أخفقت في تمهيد الطريق لعودة المفاوضات المباشرة        التقريبية بع 

الى كل من رئيسي الوفدين المفاوضين الفلسطيني صائب عريقات واإلسرائيلي اسحق مولخو للذهاب الى              
  .واشنطن والتباحث في مخرج لألزمة

م توصل اإلدارة األميركية الى اتفاق مع إسرائيل        واعتبر ديبلوماسيون غربيون أن القدس كانت العائق أما       
أصر اإلسـرائيليون علـى     «: »الحياة«وقال ديبلوماسي لـ    . لتمديد تجميد االستيطان لثالثة أشهر أخرى     

. »استبعاد القدس من تجميد االستيطان، وعلى العودة الى البناء في المستوطنات بعد مرور فترة التجميـد         
لفلسطينيون على أن يشمل التجميد القدس، وعلى تمديد التجميد فـي حـال             في المقابل أصر ا   «: وأضاف

  .»انتهاء فترة التسعين يوماً من دون التوصل الى اتفاق على الحدود واألمن
ورأى ديبلوماسي غربي أن اإلدارة األميركية خلصت من اتصاالتها وجهودها خالل العام ونصف العـام               

 كامل في ظل مواقف الطرفين، لذلك فإنها تتجه فـي المرحلـة             الماضيين الى صعوبة إيجاد حل سياسي     
اإلدارة األميركية لن تترك األزمة للفراغ، وأنها ستواصل        «وقال إن   . المقبلة الى إدارة األزمة وليس حلها     
  .»ملء الفراغ تحسباً لمزيد من التدهور

إليجاد حـل انتقـالي جديـد،       ورجح أن تتركز المفاوضات في المرحلة المقبلة على اقتراحات إسرائيلية           
وقال إن نتانيـاهو غيـر      . مشيراً الى أن الجانب اإلسرائيلي كان يعد لهذه المرحلة من بداية المفاوضات           

  .مستعد لحل نهائي، وإن كل جهوده تتمحور حول اتفاق انتقالي جديد
وأوضـح  . الوقـت وفي الجانب الفلسطيني، فإن المسؤولين يرجحون إعطاء اإلدارة األميركية مزيداً من            

مسؤول رفيع أن الرئيس أبلغ القنصل األميركي العام في القدس في لقائه األخير بـه فـي رام اهللا قبـل                     
أسبوع انه سينتظر حتى نهاية العام قبل أن يتوجه الى لجنة المتابعة العربية لدرس الخيـارات العربيـة                  

  .للمرحلة المقبلة
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خيار المرجح في حال فشل الجانب األميركي فـي وقـف           إن ال » الحياة«وقال مسؤولون فلسطينيون لـ     
وقال مسؤول رفيع إن الرئيس عباس محـبط جـداً مـن            . االستيطان هو إعادة الملف الى األمم المتحدة      

  .الجانبين األميركي واإلسرائيلي لعدم حدوث تقدم في العملية السلمية
امين سر أن  وليد عوض  مراسلهانقالً عنرام اهللا  من 9/12/2010القدس العربي، لندن، وأضافت 

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه الذي يرافق عباس في جولته الخارجية الحالية 
من اسرائيل برفضها تجميد االستيطان، مشيرا الى ان واشنطن بدل ان  اكد بأن ادارة اوباما تلقت لطمة

 فشل المفاوضات عادت الى اخيار المفاوضات مع الجانبينب تحمل رئيس الوزراء االسرائيلي مسؤولية
  .في اشارة الى االقتراح بالعودة للمفاوضات غير المباشرة

  .ونوه عبد ربه الى ان واشنطن طلبت من الفلسطينيين ارسال موفد تفاوضي لواشنطن االسبوع القادم
لتحرير، الجانب اإلسرائيلي ومن جهته حمل نبيل شعث عضو الوفد الفلسطيني المفاوض في منظمة ا

  .المسؤولية الكاملة عن وصول جهود المفاوضات الى طريق مسدود
وأكد شعث في تصريح صحافي األربعاء أن فشل جهود اإلدارة األمريكية في الضغط على الجانب 
اإلسرائيلي لوقف عمليات اإلستيطان على األراضي المحتلة كشرط فلسطيني لإلستمرار بالمفاوضات، 

  .اف الى سجل إخفاق إدارة باراك أوباما في إنجاح عملية السالم المتعثرة بالمنطقةيض
واكد شعث بان عباس سيرأس اجتماعا للجنتين التنفيذية والمركزية فور عودته لرام اهللا من جولته 
ت الخارجية الحالية لمناقشة الرد األمريكي على فشل جهودها لوقف اإلستيطان، واتخاد كافة اإلجراءا

الالزمة له، موضحاً أن التوجه الى مجلس األمن الدولي لإلعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب واحد 
  .بات خيارا مطروحا لدى الرئيس الفلسطيني

من مصادر فلسطينية مطلعة االربعاء بأن واشنطن اقترحت من خالل ردها  وعلمت القدس العربي
فاوضات غير المباشرة من اجل الوصول التفاق اطار حول الرسمي الذي سلم لعباس بان تتم العودة للم

قضايا الوضع النهائي خالل اشهر على ان يتم التوصل التفاق سالم شامل خالل عام وينفذ على عدة 
  .سنوات

ورجحت المصادر بان االقتراح االمريكي قد يلقى استجابة من لجنة المتابعة العربية التي من المقرر ان 
 خالل ايام بناء على طلب عباس الذي اتصل الليلة قبل الماضية برئيس اللجنة الشيخ تعقد اجتماعا لها

حمد بن جاسم وزير خارجية قطر ومع عمرو موسى امين عام جامعة الدول العربية وطالبهما بالدعوة 
لعقد اجتماع للجنة لبحث الرد االمريكي الذي نقل للجانب الفلسطيني حول فشل جهود واشنطن لوقف 

  .ستيطاناال
  

  مطلوب من جميع الدول االعتراف بالدولة الفلسطينية: عريقات .3
 أعلن كل من األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ورئيس دائرة شؤون :وفا –القاهرة 

صائب عريقات، الليلة، أن لجنة المتابعة العربية ستعقد فور .المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية د
رئيس محمود عباس لألفكار التي يحملها المبعوث األميركي للسالم السيناتور جورج ميتشل، سماع ال

  .الذي سيصل المنطقة قريبا
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده موسى والدكتور عريقات في قصر األندلس بالقاهرة، عقب لقاء جمع 

  .السيد الرئيس محمود عباس بأمين عام الجامعة العربية
أمس جاء مبعوث أميركي للرئيس محمود عباس في أثينا وسلمه رسالة من اإلدارة ': وقال عريقات

األميركية تتعلق ببعض األمور الخاصة بعملية السالم، وعدم وقف إسرائيل لنشاطها االستيطاني، 
وباعتقادنا أن الحكومة اإلسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا االنهيار، وكان يتوجب على واشنطن تحمل 

  .'ل مسؤولية اختيارها االستيطان بدال من السالمإسرائي
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نأمل من اإلدارة األميركية وكل دولة في العالم تؤمن بحل الدولتين المبادرة بإعالن ': وتابع عريقات
، وال يوجد دول دون حدود، والحدود هي الوالية، 1967موافقتها على الدولة الفلسطينية بحدود عام 

التعليم، وأن تكون إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم دون حدود هذا غير مقبول والقانون والنظام، واللغة و
  .'على اإلطالق

وأشار إلى أن السيد الرئيس سيتشاور مع األشقاء العرب قبل أن يرد على األفكار األميركية، وخالل 
سيكون ذلك بعد زيارة األيام المقبلة سيصار لعقد لجنة مبادرة السالم كما ستجتمع القيادة الفلسطينية، و

  .المبعوث األميركي جورج ميتشل للمنطقة ولقائه الرئيس محمود عباس
الجانب ': عريقات.وردا على سؤال حول مدى الطمأنينة التي وجدت في األفكار األميركية الجديدة، رد د
، وحل الدولتين، األميركي بإمكانه التعبير عن نفسه، لكنه أبلغنا بأنهم مازالوا متمسكين بعملية السالم

  .'وضرورة التوصل التفاق نهائي حول مختلف قضايا الحل النهائي
كنا نتوقع من واشنطن أن تحمل إسرائيل مسؤولية األزمة الحالية التي تواجهها عملية السالم، ': وأردف

  .'ارألن هذا األمر لن يعود علينا نحن بالضرر فقط بل على كل المنطقة، وكل من يسعى لألمن واالستقر
أي طرف بالعالم يقول أنني أتمسك بحل الدولتين، هذا ال يعني شيء دون االعتراف ': وتابع عريقات

  .' وعاصمتها القدس الشرقية1967بالدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود 
القدس عاصمة ': وردا على سؤال حول نية إسرائيل إعالن القدس عاصمة للشعب اليهودي، قال موسى

والمسيحيين أيضا، ونقول إلسرائيل ال يحق ألحد أن يحتكر القدس، ألنها عاصمة دولية للمسلمين 
  .'وعاصمة لدولتين
بالنسبة لنا القدس الشرقية هي أرض محتلة مثل خان يونس ': عريقات على ذلك بقوله.وبدوره، عقب د

 أنه ال يجوز احتالل ، والذي يؤكد242أو أريحا، أو رفح، أو نابلس، وينطبق عليها قرار مجلس األمن 
  .'أراضي الغير بالقوة، وال معنى لدولة فلسطين دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها

  8/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

  ليالعالقة مع المجتمع الدو  أميركيمع وفدهنية يبحث  .4
دا أميركيا غير رسمي أمس قضايا تتعلـق         بحث رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية ووف       - الغد -غزة  

وعبر هنية عن تقديره لزيارة الوفـد الـذي         . بعالقة الحكومة مع المجتمع الدولي، والتسوية، والمصالحة      
يرأسه السفير السابق، مارك هامبلي، وعرض الواقع الفلـسطيني والمعانـاة الناجمـة عـن الحـصار                 

  .اإلسرائيلي المفروض
  9/12/2010الغد،عمان،

  
  التراجع األمريكي عن تجميد االستيطان صفعة لفريق أوسلو: سف رزقةيو .5

 قال يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس وزراء حكومة غزة إسماعيل هنية تخلى اإلدارة :غزة
بتجميد االستيطان باعتباره شرطًا الستئناف المفاوضات المباشرة " إسرائيل"األمريكية عن سعيها إلقناع 

  .ومشروع المفاوضات" فريق أوسلو"سطينية صفعة قوية لـمع السلطة الفل
ذلك يثبت عدم نزاهة ومصداقية اإلدارة " إن :نسخة عنه الخميس" سما "وقال رزقة في تصريح وصل 

  ".األمريكية فيما قدمته من مشاريع لحل الصراع من خالل ما أسمته بحل الدولتين
ائل المقاومة وإعالن فشل خيار المفاوضات، ودعا إلى إعادة ملف الصراع للشعب الفلسطيني وفص

  .واالمتناع عن اتخاذ مواقف سياسية انفرادية، مطالبا الرئيس العمل داخل اإلجماع الوطني
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نأمل أن تتخذ بالحسبان " وحول االجتماع المرتقب للجنة المتابعة العربية مطلع األسبوع المقبل قال 
يار المفاوضات العبثية واتخاذ البدائل المناسبة للخروج إجماع الشعب الفلسطيني وفصائله على رفض خ

  ". من األزمة وأال تعيد الضغط على المفاوض الفلسطيني
  9/12/2010وكالة سما اإلخبارية، 

  
  النائب محمد ابو طير من القدس إلى الضفةاالحتالل يبعد  .6

 عن كتلة التغيير واإلصالح     النائب المقدسي , 2010-12-8االثنين  , أبعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي   
البرلمانية محمد أبو طير عن مدينة القدس بشكل نهائي إلى الضفة الغربية المحتلة تنفيذًا لقرار محكمـة                 

  . إسرائيلية
بإبعاده مع ثالثة نواب آخرين عن      ) إسرائيل(وقال خالد أبو عرفة وزير شئون القدس السابق والذي تهدد           

ائيلية قضت أمس بإطالق سراح النائب محمد أبو طير على أن يتم إبعاده             إن محكمة الصلح اإلسر   : القدس
  . عن القدس

أن أبو طير تمسك أمام المحكمـة بموقفـه الـرافض    , "شينخوا"وأوضح أبو عرفة في تصريحات لوكالة    
  . إلبعاده عن القدس إال أن سلطات االحتالل أجبرته على اإلبعاد

ـ    وصف النائب أبو طير، قرار    , من جانبه  وقال فـي تـصريحات     ". الظالم والتعسفي " إبعاده عن مدينته ب
إنه يصر على موقفه برفض القرار اإلسرائيلي بإبعـاده خـارج           : للصحفيين عقب وصوله مدينة رام اهللا     
  ". كان قسريا"مدينة القدس، معتبرا أن تنفيذ القرار 

 يونيو الماضي باإلفراج    30عتقاله في   وذكر أبو طير، أن سلطات االحتالل ساومته منذ اللحظة األولى ال          
عنه مقابل قبول إبعاده عن القدس لكنه رفض، مشيرا إلى أنها طلبت منه كذلك إعـالن اسـتقالته مـن                    

  . المجلس التشريعي الفلسطيني
شعوري مؤلم وحزين للخروج من     : "في الضفة الغربية  " حماس"وقال أبو طير الذي استقبله نواب حركة        

تشريد أهالي المدينة تمهيدا    ) إسرائيل( بالقوة ولكني سأعود إليها لنتصدى جميعا لمساعي         المدينة المقدسة 
  ". للسيطرة عليها بشكل كامل

عملية إبعاد أبـو    " التغيير واإلصالح "وكتلتها البرلمانية   " حماس"دانت حركة المقاومة اإلسالمية     , بدورها
ف إلى فتح باب اإلبعاد من جديد وتمرير القـرارات          طير إلى الضفة الغربية واعتبرتاه خطوة خبيثة تهد       

اإلسرائيلية اإلجرامية في ظل انشغال األطراف الدولية والعربية والسلطة الفلسطينية بدوامة المفاوضـات         
  . في ظل االستيطان
والنائب عن كتلة التغيير واإلصالح مشير المصري خالل مـؤتمر صـحفي            " حماس"وأشار القيادي في    

إلى أن العدو اإلسرائيلي يهدف من وراء ذلك؛ إلى تفريغ القدس من قادتهـا              , أمس, نة غزة عقده في مدي  
الذين يجسدون الثبات على المبدأ ويعكسون الصورة المضيئة لإلنـسان الفلـسطيني            "ومفكريها ورموزها   

  ". المسلم الصامد الشريف
خيـل علـى أرض فلـسطين       إن هذه القرارات هي قرارات باطلة صادرة عن كيان د         : "وقال المصري 

مزروع في جسد األرض الفلسطينية والعربية بغير وجه حق، وعليه فإننا لن نعترف بأي تبعات له ألنه                 
  ". مخالف لكل الشرائع السماوية والقوانين اإلنسانية

ودعا كل المؤسسات اإلنسانية والحقوقية العربية واإلسالمية والدولية إلى التحرك الفوري من أجل وقف              
ا القرار ومنع العدو اإلسرائيلي من ارتكاب المزيد من القرارات الجائرة بحق أبناء شعبنا في القـدس                 هذ

  . وفي غيرها من بالد فلسطين
  8/12/2010، فلسطين أون الين
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  تقدر مساعي أردوغان لرفع الحصار عن غزةفي غزة الحكومة  .7
التركية برئاسة رجب طيب أردوغان عبرت الحكومة الفلسطينية عن تقديرها لمواقف الحكومة : غزة

  .حول ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة
المركز الفلسطيني "تلقى  ) 12-8(وقال طاهر النونو، الناطق باسم الحكومة في بيانٍ اليوم األربعاء 

 تثمن الحكومة الموقف التركي وتشيد بكل الجهود التي تبذلها الحكومة التركية ودولة: "نسخةً منه" لإلعالم
  ".رئيس الوزراء السيد أردوغان شخصياً من أجل إنهاء الحصار الظالم عن قطاع غزة

هذه المواقف الصلبة تعكس حقيقة العمق العربي واإلسالمي للشعب الفلسطيني، واالنتماء "واعتبر أن 
  ".المشترك لهذه األزمة التي تثبت دوماً حيويتها وكونها كالجسد الواحد

، الذي عبر عن "مرمرة"وسفينة " أسطول الحرية"ديرها لموقف عوائل شهداء كما عبرت الحكومة عن تق
أصالة حقيقية ووقوف إلى جانب الحق الفلسطيني العربي اإلسالمي، ويعكس البعد القيمي لهذه العوائل 
ه الكريمة التي اختلط دماء أبنائها الشهداء بدماء شعبنا ودماء الشهداء من صحابة رسول اهللا صلى اهللا علي

  .وسلم الذي فتحوا هذه األرض
  9/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  "إسرائيل"بين السلطة و" مفاوضات غير مباشرة "عقدلاحتماالت اللجوء ":القدس العربي" .8

القدس 'قال مسؤول فلسطيني، فضل عدم ذكر اسمه، لـ:  أشرف الهور ووليد عوض- رام اهللا-غزة 
بين طواقم المفاوضات ' مفاوضات غير مباشرة'ن يتم اللجوء إلى عقد ان هناك احتماالت بأ' العربي

  .الفلسطينية واإلسرائيلية برعاية اإلدارة األمريكية، بطريقة تخالف تلك التي عقدت في الفترة الماضية
لكنه قال ان الرد النهائي على األمر سيتخذ عقب سلسلة المشاورات العربية والداخلية، وأشار إلى أنه في 

ال انطالق هذه المفاوضات سيوجد فريقا المفاوضات في مكان واحد، ليقوم فريق أمريكي بنقل األفكار ح
المتبادلة حتى الوصول إلى حلول خاصة في موضوع ترسيم حدود الدولة الفلسطينية، ولفت المسؤول 

وضات غير المفا'إلى أن الرد األمريكي الذي تسلمه الرئيس عباس حمل اقتراحاً أمريكيا بإجراء 
  .'المباشرة

وأوضح أن اإلدارة األمريكية تسعى اآلن الستضافة مسؤولين من الطرفين األسبوع القادم لوضع خطة 
  .جديدة إلعادة انطالق عملية السالم
خشية فلسطينية من عدم قدرة اإلدارة 'ان هناك ' القدس العربي'لكن المسؤول الفلسطيني قال لـ

د المفاوضات المباشرة، وإلزام إسرائيل بتجميد االستيطان، في دفع الحكومة األمريكية، التي لم تستطع عق
  .'اإلسرائيلية لتلبية مطالب السالم خالل المفاوضات غير المباشرة

  9/12/2010القدس العربي، لندن، 
  

  الفلسطينية تحذر من شراء أراض حكومية في قطاع غزة السلطة .9
لسطينية المواطنين في قطاع غزة من شراء أية أراضي حكومية  حذرت السلطة الوطنية الف:وفا–رام اهللا 

  .قد تعرضها حركة حماس أو أية جهة أخرى للبيع
إن هذه األراضي '،  'وفـا'وقال ناطق رسمي باسم السلطة، مساء اليوم األربعاء، في تصريح خاص بـ

، 'وجب مراسيم رئاسيةأمالك حكومية ال يجوز بيعها أو التصرف بها إال وفق النظم والقوانين، وبم
  .مشددا على أن أي شراء لهذه األراضي يعتبر باطال قانونا

  8/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  تنهي المرحلة األولى من برنامج تدريبي خاص" قوات الشرطة الخاصة: "جنين .10
، حتى تلفت انتباهك مجموعات من      في مدينة جنين  " البساتين"ما أن تصل إلى حي      :  محمد بالص  –جنين  

قوات الشرطة الخاصة، تتلقى تدريبات على مدار الساعة، تمكنها من البقاء في حالة من الجاهزية للقيـام             
  .بالمهام الملقاة على عاتقها

إن منتسبي الشرطة   : وقال مدير فرع قوات الشرطة الخاصة في شرطة محافظة جنين، الرائد نهاد ربايعة            
تقان التدريب، ويتعاملون معه كأنهم في موقع الحدث، وهذه مرحلة نجحوا في بلوغهـا،              يحرصون على إ  

  .في وقت قياسي، وذلك نابع من عمق انتمائهم للمؤسسة الشرطية
إن قوات الشرطة الخاصة، أثبتت كفاءة عالية في تنفيذ جميع المهام التـي أوكلـت               ": األيام"وأضاف لـ   

األمن والنظام العام، وتحرص على الحفاظ على عالقـة متينـة مـع             إليها، وتحديدا على صعيد تعزيز      
  .المجتمع المحلي، أساسها احترام القانون وعدم المساس باألمن العام

، وهـو   "قوات التدخل وحفظ النظـام    "،  1993واستحدثت الشرطة منذ البدايات األولى لتأسيسها في العام         
، بتعليمات من مدير عام الشرطة، اللواء حـازم         2008مسمى تم استبداله في الثاني عشر من نيسان عام          

  ". قوات الشرطة الخاصة"عطا اهللا، ليصبح اسمها 
وخصص الفرع بمركبات خاصة، ولباس وتسليح وعتاد مميز، وتلقى منتسبوه تدريبات في دول عربيـة               

كمـا  من أبرزها مصر واألردن تركزت على فض الشغب، وحراسة الشخصيات، وتأمين المهرجانات ،              
هولندا وفرنسا وبريطانيا، في مجاالت مكافحـة اإلرهـاب، واقتحـام           : تلقت تدريبات في وأوروبية مثل    

  .المباني، ومطاردة المركبات، وإدارة األزمات في الكوارث الكبرى، وقتال الشوارع
منها، وأشار إلى أن البرنامج التدريبي يشتمل على ثالث مراحل أنهت الشرطة الخاصة، المرحلة األولى               

والتي اشتملت على تدريبات في مجاالت فض الشغب والتعامل مع الجمهور، وشـارك فيهـا منتـسبو                 
  .الوحدة
إن وحدة الشرطة الخاصة في جنين تستعد للبدء في تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج التـدريبي،                : وقال

 تدريبي خاص باستخدام العـصا،      ، بعد أن تم تجهيز طاقم     "عصا التونفا "والتي تركز على كيفية استخدام      
  .بإشراف أوروبي

 9/12/2010األيام، رام اهللا، 
  

  الواليات المتحدة راعية غير نزيهة للمفاوضات ولمسار التسوية: حماس .11
اعتبر الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم تخلي واشنطن عن مطالبة : وليد عوض -رام اهللا 
ئناف المفاوضات تراجعا خطيرا في المواقف األمريكية،  بوقف االستيطان كشرط أساسي الستإسرائيل

إن هذا التخلي األمريكي انجرار خطير من " برهوم  وأضاف.وشرعنة غير مباشرة الستمرار االستيطان
اإلدارة األمريكية في مواقفها وراء السياسة والرغبة الصهيونية على حساب حقوق وثوابت الشعب 

  ."الفلسطيني
ب من سلطة فتح إعادة تقيم شامل لمسارها التفاوضي الذي ثبت فشله بالكامل، وهو أن هذا يتطل: وتابع

، مطالباً الدول العربية البدء بمرحلة جديدة من تعزيز صمود 'تأكيد على فشل عملية التسوية والمفاوضات
كي بإعالن الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه وثوابته، داعياً فتح للرد الفوري على هذا الموقف األمري

وأوضح برهوم في بيان صحافي أن اإلدارة األمريكية لم تضع مصالح  .إنهاء المفاوضات بال رجعة
، وهو اإلسرائيليالشعب الفلسطيني على أجندتها وسلم أولوياتها وإنما أولوياتها لما يلبي مصالح الجانب 

  .لتسويةدليل على أن الواليات المتحدة راعية غير نزيهة للمفاوضات ولمسار ا
  9/12/2010القدس العربي، لندن، 
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  أمريكا منحازة بكافة األشكال لصالح دولة الكيان: الجهاد .12
عقب القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي الشيخ خالد البطش على إبالغ واشنطن : وليد عوض -رام اهللا 

رنا الثابت بأن أمريكا منحازة هذا يؤكد على خيا': القيادة الفلسطينية رفض نتنياهو تجميد االستيطان قائالً
السلطة الفلسطينية إلى التوقف عن المفاوضات، 'ودعا البطش  .'بكافة األشكال لصالح دولة الكيان

والعودة لتعزيز البيت الفلسطيني ودعم صموده وثوابته، واالتجاه نحو إنهاء االنقسام، لمواجهة هذا العدو 
  .'البغيض

  9/12/2010القدس العربي، لندن، 
  

   تطورات الوضع الفلسطيني ويبحث أمير قطر ووزير خارجيتهيلتقيمشعل  .13
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل على رأس وفد من الحركة أمير دولة قطر الشيخ  التقى

وجرى التباحث في تطورات الوضع الفلسطيني وملف  . حمد بن خليفة آل ثاني في الدوحة أمس
 المتعثرة ومجمل األوضاع في المنطقة، بحسب ما ذكر بيان أصدرته حركة المصالحة ومسيرة التسوية

  . كما التقى الوفد مع الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري . حماس
  8/12/2010موقع فلسطين اون الين، 

  
  شخصية لعباسمجاملة االعتراف بالدولة الفلسطينية : البردويل .14

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس صالح البردويل بشأن إعالن : لكحلوتضياء ا -غزة 
، إنه سبق في عام 1967األرجنتين والبرازيل قبل عدة أيام االعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 

 دولة في العالم ولكن هذا األمر لم يحقق 167 إعالن قيام الدولة الفلسطينية وحظيت باعتراف 1988
   . األرضشيئا على

ال ينبغي أن نطبل ونزمر ونفرح بهذا، هذه شيكات بدون رصيد، الذي "وأضاف البردويل للجزيرة نت 
هل ينبني على هذا االعتراف أي إجراءات " ، متسائال "يعترف يمنع االستيطان ويقاطع المستوطنين

 أن القرار نوع من أنواع واعتبر البردويل ".عملية تمنع االحتالل من عبثه في الدولة الفلسطينية هذه؟
المجامالت لشخصية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأنه ال ينبني على هذا االعتراف قانونيا وعمليا 

حقوقنا انتزاعا "على أرض الواقع أي شيء، مؤكدا ضرورة العمل الفلسطيني بشكل جماعي النتزاع 
فض اإلسرائيلي لخطوة البرازيل وعن الر ".وعندها سيعترف الجميع بها وسنكون حققنا إنجازا

واألرجنتين، قال القيادي بحماس إن إسرائيل تقوم بدعاية حتى تخفض من سقف هذا األمر البسيط، الدول 
  .معترفة منذ زمن بالدولة الفلسطينية فلماذا تجديد االعتراف هذا؟

  9/12/2010نت، الدوحة، .موقع الجزيرة
  

  لقطع الطريق على الحقوق الفلسطينية اعتراف بالدولة هو محاولة أي: الجهاد .15
 بشأن أكد مسؤول العالقات الخارجية بحركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش: ضياء الكحلوت -غزة 

، أن 1967إعالن األرجنتين والبرازيل قبل عدة أيام االعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 
ية ولم تتحقق على أرض الواقع، موضحا أن االعتراف غير كاف وأنه سبق االعتراف بالدولة الفلسطين

وأوضح البطش للجزيرة نت أن أي اعتراف بالدولة هو محاولة  .حركته ترفض فكرة حل الدولتين مطلقا
لقطع الطريق على الحقوق الفلسطينية ولوقف المطالب الفلسطينية العادلة باألرض وعودة الالجئين، 

هل تستطيع األرجنتين "وتساءل البطش  .قات عامةمؤكدا أن األمر ال يعدو كونه مجامالت وعال
، مشيرا إلى أنه إذا أراد المجتمع الدولي "والبرازيل فعال أن تدفعا على األرض خطوات إقامة الدولة هذه؟
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 فعليه أن يوقف االستيطان بشكل كامل وينهي 1967بحق أن يعترف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 
  .لسطيني حقوقه كلهاالعدوان ويؤمن للشعب الف

  9/12/2010نت، الدوحة، .موقع الجزيرة
  

  باعتراف البرازيل واألرجنتين بالدولة الفلسطينية ترحب" الشعبية" .16
رحب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر : ضياء الكحلوت -غزة 

ا خطوة باتجاه استعادة الشعب الفلسطيني باعتراف البرازيل واألرجنتين بالدولة الفلسطينية معتبرا أنه
  .لحقوقه الوطنية

 وأوضح مزهر للجزيرة نت أن هذه الخطوة تؤكد عدالة قضية فلسطين وتمثل انتصارا حقيقيا وخطوة 
في االتجاه الصحيح، معربا عن أمله في اتباع ذلك من قبل دول العالم الحر الواقفة إلى جانب السالم 

وأضاف مزهر أن ذلك يتطلب من الفلسطينيين القيام بحملة دولية . هدةوالعدالة والشعوب المضط
الستقطاب المزيد من الدول لالعتراف بدولة على حدود الرابع من حزيران، مؤكدا أن ذلك يتطلب أيضا 

  .عدم الخضوع لإلمالءات والضغوط األميركية واإلسرائيلية
  9/12/2010نت، الدوحة، .موقع الجزيرة

  
   تصدير منتجات غزة مناورة إعالمية االحتاللرقرا :أبو زهري .17

قرار الكيان، أمس،  تعقيبا على ، سامي أبو زهري، في بيانحركة حماسقال الناطق باسم : أ ب د
إعالمية بهدف " إسرائيلية"مناورة دعائية "توسيع قائمة المواد المسموح بتصديرها من القطاع، إن القرار 

  " . قطاع غزةإعطاء انطباع بأن الحصار رفع عن
يتناقض مع الحقيقة، حيث إن المسموح بتصديره فقط، صنفان ليس أكثر، "واعتبر أن مثل هذا االنطباع 

إلى جانب استمرار منع دخول المواد األساسية والمواد الخام الالزمة للبناء وأعمال الصناعة الالزمة في 
  " .قطاع غزة
مية واستمرار الضغوط الدولية مع االحتالل واستمرار عدم االنخداع بهذه المناورات اإلعال"ودعا إلى 

وكان " . بشكل حقيقي عن قطاع غزة" اإلسرائيلي"تدفق حمالت التضامن الشعبي حتى يرفع الحصار 
المجلس الوزاري المصغر لحكومة الكيان قرر، أمس، السماح بزيادة التصدير من قطاع غزة إلى 

  . إن القرار سيطبق على المنتجات الزراعية "اإلسرائيلية"وقالت اإلذاعة . الخارج 
  9/12/2010الخليج، الشارقة، 

   
  إبعاد النَّائب أبو طير سياسة عنصرية لن تثنينا في الدفاع عن القدس األقصى: حماس .18

أدانت حركة حماس بشدة، قراَر االحتالل الصهيوني القاضي بإبعاد النائب عن كتلة التغيير : دمشق
 القدس، الشيخ محمد أبو طير، المعتقل في سجون االحتالل الصهيوني منذ أكثر واإلصالح، في محافظة

  .من خمسة أشهر
نسخة منه أن هذا القرار تعسفي " المركز الفلسطيني لإلعالم"واعتبرت في تصريح صحفي مكتوب تلقى 

وأكِّدت  .لمباركعنصري، يسعى لتغييب رموز الشعب الفلسطيني المدافعة عن القدس والمسجد األقصى ا
أن سياسة االحتالل في اإلبعاد والتهجير لن تزيد الشعب الفلسطيني إالَّ صمودا وثباتًا، داعية برلمانيي 
وأحرار العالم والمنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف تنفيذ هذه القرارات الظالمة بحق نواب 

  .ستمرار في انتهاكاته ألبسط حقوق اإلنسانالشعب الفلسطيني، ولجم االحتالل الصهيوني عن اال
  8/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  الفصائل تجدد تمسكها بخيار المقاومة حتى إنهاء االحتالل.. االنتفاضةذكرى  .19
تمسكها بخيار المقاومة إلنهاء في ذكرى االنتفاضة جددت الفصائل الفلسطينية :  عوض الرجوب- الخليل

عضها يتطلع بشكل أكبر للخارج ولحشد مواقف سياسية وشعبية متضامنة، وداعمة إلقامة االحتالل، لكن ب
  .1967حزيران /دولة فلسطينية مستقلة في حدود الرابع من يونيو

انتفاضة الحجارة واالنتفاضة الثانية " تعتبر أن ،التي انطلقت مع انطالق االنتفاضة األولى، فحركة حماس
ويرفض الناطق  ".الحقيقية لالحتالل هي قوة المقاومة وااللتفاف الفلسطيني حولهاأكدتا أن القوة الرادعة و

الرهان "الرسمي باسم الحركة فوزي برهوم الرهان على المجتمع الدولي إلنصاف الفلسطينيين قائال إن 
 تغيير بالصمود والثبات والمقاومة نستطيع"وأوضح أنه  ".األكيد هو التفاف الشعب الفلسطيني حول قيادته

واعتبر  ".المعادلة الدولية ونضع قضيتنا على سلم أولويات صناع القرار ونكشف الزيف الصهيوني
تطور مهم إلحداث توازن نوعي في ردع "برهوم أن تحول انتفاضة الحجارة إلى انتفاضة مسلحة 

محاوالت "ا أن مضيف" االحتالل، ولجم قياداته ووقف إجرامه، وهذا ما حصل في نهاية االنتفاضة األولى
  ".لجم المقاومة أو إخمادها هي محاوالت فاشلة

إن الشعب الفلسطيني ال يمكن أن يستسلم "ومن جهته يقول القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي نافذ عزام 
نتيجة ظروف "، لكنه قال إنه من الصعب التنبؤ بحدوث انتفاضة جديدة "أو يرضخ لما تريده إسرائيل

ويوضح أن االنتفاضة األولى كانت  ".ي المنطقة والعالم أبرزها االنقسام الفلسطينيوتغيرات سياسية ف
بمثابة زلزال هز المنطقة كلها، وغير كثيرا من معادلة الصراع، نظرا لتوفر عدة ظروف مضيفا أن 

المقاومة قامت بدور كبير في االنتفاضتين وستظل خيارا رئيسيا وضروريا إلنقاذ الشعب الفلسطيني "
  ".تثبيت المبادئ التي ضحى من أجلهاو

وشدد عضو  ".الظروف الموضوعية والميدانية مهيأة النتفاضة جديدة"وبدورها تعتقد حركة فتح أن 
قانون الشعوب وقانون التحرير في العالم، "المجلس الثوري للحركة من القدس حاتم عبد القادر، على أن 

 القادر أن مؤتمر الحركة األخير قرر التمسك بالكفاح، وأضاف عبد ".يضع المقاومة على رأس الخيارات
الحق يبقى "بما فيه الكفاح المسلح باعتباره حقا للشعب الفلسطيني الستعادة أرضه وحقوقه، موضحا أن 

موجودا رغم أنه غير مطبق على أرض الواقع، ورغم أن الظروف السياسية غير مواتية لتفعيل هذا 
  ".الحق

  9/12/2010دوحة، نت، ال.موقع الجزيرة
  

  قنص جندي إسرائيلي شرق غزةتتبنى عملية " كتائب أبو علي مصطفى" .20
، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بالغ "كتائب أبو علي مصطفى"أعلنت : غزة

، تمكنوا صباح األربعاء "وحدة القناصة"نسخة منه، أن مقاتليها من " قدس برس"عسكري لها وصل 
   .، شرق غزة"كارني" ، من قنص أحد جنود االحتالل، بسالح القناصة قرب معبر المنطار)8/12(

  8/12/2010قدس برس، 
  

  إصابة إسرائيليو..  في النقبقذائف هاونسقوط  .21
، قذيفة صاروخية على النقب الغربي،، دون أن )8/12(سقطت بعد ظهر األربعاء  :الناصرة – غزة

  .توقع إصابات أو أضرار
، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، العملية، موضحة "تائب أبو علي مصطفىك"وتبنت 

استهدفوا بعد ظهر اليوم األربعاء الموقع العسكري في مجمع " الوحدة الصاروخية"أن مقاتليها في 
إلى انه ، مشيرة "107بدر "من نوع " كاتيوشا"، المتاخم لمقبرة الشهداء، بصاروخ "كفار عزة"مستوطنات 
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تم إصابة الهدف بشكل مباشر، ونجاة المجموعة المنفذة من طائرات االستطالع، وعودتهم إلى قواعدهم 
  .بسالم

في " هاون"قالت مصادر إعالمية عبرية إن إسرائيلياً أصيب بجروح مختلفة جراء سقوط ثالث قذائف و
جنوب فلسطين المحتلة سنة (ي مناطق يسكنها إسرائيليون بمحاذات قطاع غزة في منطقة النقب الغرب

  .الخميس/ ، ادعت أن الفلسطينيين قاموا بإطالقها من قطاع غزة ليل األربعاء)1948
  9/12/2010-8قدس برس، 

  
   في سجون االحتالل يهاجمون السلطة لتعذيبها المعتقلين لديهاحماس أسرى .22

سجون ال سرب من داخل ندد أسرى حركة حماس، في سجون االحتالل اإلسرائيلي في بيان لهم: غزة
على نسخة منه، بما يتعرض له المعتقلون في سجون السلطة الفلسطينية في الضفة " قدس برس"وحصلت 

   ".بوقف التعذيب واإلفراج عن كافة المعتقلين في سجون السلطة"، مطالبين "تعذيب"الغربية من 
إننا إذ نخوض مواجهة مستمرة،  ":وهاجم األسرى، ، السلطة الفلسطينية بالضفة بكلمات قاسية وقالوا

تدور رحاها بين جدران السجن مع زبانية السجن اللئيم للدفاع عن أنفسنا وكرامتنا، والحد األدنى من 
حقوقنا، ونتألم مما نقاسيه في هذه المواجهة ألما شديدا، وقاسيا، نظرا للغربة، وقلة النصير، واستبداد 

قسى على النفس هو بسبب ما يتعرض له أهلنا وإخواننا في قبضة العدو بمصيرنا، ولكن األلم األشد واأل
السلطة العميلة، التي ربطت مصيرها بمصير االحتالل، وتسترزق من بيع دم أبناء شعبنا في سوق 

  ".النخاسة الصهيوأمريكي
ة ، محذرين السلط"التعذيب"وعدد البيان أسماء عدد من المعتقلين في سجون السلطة الذين يتعرضون لـ 

  ".في جنوب لبنان، سابقاً" جيش لحد"االستمرار في هذا النهج سيجعلهم مثل "من أن 
  8/12/2010قدس برس، 

  
  في أي أزمة لبنانية لن نكون طرفاً: الحريري وسعد وفاعليات صيداويةبهية   تلتقيحماس .23

 أن أكد ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان والمسؤول السياسي للحركة علي بركة: صيدا
  .الفلسطينيين في لبنان لن يكونوا طرفا في أي نزاع داخلي لبناني

تأكيد حمدان وبركة جاء في زيارتين، االولى لرئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري 
على عدد من فاعليات " حماس"في مكتبها في منتدى الطائف في بيروت والثانية خالل جولة لبركة ووفد 

  .دينة صيدام
 .واستقبلت الحريري حمدان يرافقه المسؤول السياسي علي بركة ومسؤول حماس في صيدا وسام الحسن

لقد وضعنا السيدة الحريري في صورة الوضع الفلسطيني والخطوات لتحقيق : "وقال حمدان بعد اللقاء
كما تم . ننجز هذه المصالحةالمصالحة ال سيما جوالت الحوار األخيرة وجهدنا واملنا وقرارنا كحركة ان 

الحديث عن الوضع الفلسطيني في لبنان وشعورنا باالطمئنان لحالة االستقرار التي تشهدها المخيمات 
الفلسطينية مع تأكيد واضح على ان األوضاع الفلسطينية في لبنان ال تزال بالنسبة لنا كحركة حماس في 

نحن حرصاء على أال يكون الفلسطينيون : "ضافا ".دائرة قضية عودة الالجئين الى ارضهم ووطنهم
طرفا في اي توترات لبنانية مع املنا دائما ان يكون الوضع في لبنان مستقرا ألن قوة لبنان واستقراره 
هي قوة لقضيتنا وقوة لحقوقنا وكل من يحاول ان يعبث بأمن لبنان او اي قطر عربي انما يحاول أن 

  ."يزعزع ويضعضع القضية الفلسطينية
التزامنا اال يكون الفلسطينيون طرفا في اي شيء يؤدي الى توتير الوضع : "وردا على سؤال قال حمدان

ونحن نعتبر ان الشأن اللبناني . في لبنان وسنبذل جهدنا مع كافة الفصائل وسنتعاون في هذا الجانب
  ".الداخلي يتم الخروج منه بالحوار والتفاهم
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ركة على عدد من فاعليات المدينة على رأس وفد من الحركة فزار ، جال ب" المستقبل"وفي صيدا ـ 
على التوالي رئيس التنظيم الشعبي الناصري الدكتور اسامة سعد، الدكتور عبد الرحمن البزري، مدير 
فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد علي شحرور، قائد منطقة الجنوب االقليمية في قوى 

ميد منذر االيوبي ، المسؤول السياسي للجماعة االسالمية في الجنوب بسام حمود األمن الداخلي الع
ورئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، حيث عرض الوفد معهم االوضاع على الساحتين 

  .الفلسطينية واللبنانية والوضع في المخيمات
منية والسياسية في مدينة صيدا الزيارة تأتي في سياق التواصل المستمر مع القيادات اال: وقال بركة

والجنوب ونحن مستعدون كحركة حماس ان نبذل كل الجهود من اجل المحافظة على االمن واالستقرار 
ونؤكد ان الفلسطينيين في لبنان لن يكونوا طرفا في اي نزاع داخلي لبناني كما . في صيدا ومخيماتها

 في مشاكلهم الداخلية، وان مصلحة اللبنانيين نناشد األشقاء في لبنان ان ال يورطوا الفلسطينيين
والفلسطينيين ان تحل كل االزمات بالحوار، وكلنا ثقة بالقيادات اللبنانية ان تصل الى تفاهمات تحمي 
لبنان وتحمي وحدته وتمنع اي هزات امنية قد تحدث ، ألن اي اقتتال داخلي ال سمح اهللا او اي فتنة 

  .هيونيمذهبية ال تخدم اال العدو الص
عرضنا على القيادات السياسية واالمنية في المدينة استعدادنا من خالل عالقاتنا مع كافة : "واضاف

االطراف ان نساهم في استقرار المدينة واحالل الهدوء فيها ، فنحن نعتبر ان امن صيدا من امن 
الطراف اللبنانية سواء المخيمات وامن المخيمات من امن هذه المدينة ، وقد القينا تجاوبا من جميع ا

السياسية أو األمنية وسوف نكمل هذه المبادرة وهذه المساعي حتى نصل الى خواتيم سعيدة ان شاء اهللا 
ونستطيع معا وبجهود الجميع ان نتجاوز اية احداث او قطوع وان تبقى مدينة صيدا عاصمة للجنوب 

 وكل قياداتها ومخيماتها هي رمز الوحدة وعاصمة للشعب الفلسطيني وعاصمة للمقاومة فصيدا بكل قواها
  ".الوطنية وهي تحتضن اكبر تجمع فلسطيني في لبنان 

  9/12/2010، المستقبل، بيروت
  

  المخيمات على الحياد:  لفاعليات صيدا"القيادة العامة"فتح و .24
ا االمنية أجمعت الزيارتان المنفصلتان اللتان قامت بهما الى فاعليات صيدا وقواه : سعد الياس- بيروت

على تجنيب مخيم عين الحلوة والمخيمات '  القيادة العامة-الجبهة الشعبية 'و' فتح'كل من حركة 
  .الفلسطينية في لبنان اي ارتداد أو تأثير قد يتركه القرار الظني للمحكمة الدولية على الساحة اللبنانية

في جولته ' فتح'رب الذي ترأس وفد وشدد قائد األمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو ع
التعاون والتنسيق مع القوى األمنية اللبنانية للحفاظ 'على القوى األمنية اللبنانية والعسكرية في صيدا على 

، موضحاً 'على األمن واإلستقرار في المخيمات الفلسطينية لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني
ان جميع القوى الفلسطينية متفقة على 'وقال . 'ن األمن الوطني اللبنانيان المخيمات جزء ال يتجزأ م'

الوقوف على الحياد اإليجابي في األزمة اللبنانية وعدم الوقوف مع طرف ضد آخر وهذه تعليمات 
ان يجتاز لبنان أزمته ويعود موحداً ألن في وحدته قوة دعم للقضية '، متمنياً 'الرئيس محمود عباس

، مشدداً على ان الوضع في المخيمات الفلسطينية مستقر وان هناك تأكيداً من كل 'شعبهاالفلسطينية و
  .'الفصائل على تجنيب المخيمات أي تورط في األزمة اللبنانية

 القيادة العامة التابعة ألحمد جبريل في لبنان مصطفى رامز الذي -من جهته قال مسؤول الجبهة الشعبية 
 اهللا وأمينه العام السيد حسن نصراهللا طلب خالل لقاءاته مع قيادات الفصائل ان حزب'رأس الوفد الثاني 

، وإذ اكد 'الفلسطينية في لبنان الحفاظ على المخيمات وامنها ومنع توظيفها في أي سجال داخلي لبناني
 ان المصلحة الفلسطينية تقضي'، أوضح 'موقف الجبهة السياسي اإلنحيازي الى جانب القاومة وخيارها'
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ان الفصائل إتفقت على الوقوف على '، مشيراً الى 'عدم توظيف العامل الفلسطيني في الداخل اللبناني
  .'الحياد في مقابل عدم التخلي عن المقاومة في أي شكل من اإلشكال

  9/12/2010القدس العربي، لندن، 
  

   الثالثة والعشرينتها تواصل فعاليات ذكرى انطالقحماس: غزة .25
فعالياتها في جميع محافظات قطاع غزة استعداداً إلحياء ذكرى االنطالقة الثالثة  سواصلت حركة حما

  . والعشرين والتي تصادف الرابع عشر من ديسمبر الجاري
إن حماس وهي تشعل شمعتها الثالثة والعشرين تتقدم بخطى :" عيسى النشار. وقال القيادي المؤسس م

  .  اإلسالمي نحو العالمية واألستاذيةثابتة نحو تحقيق أهدافها والوصول للمشروع
إن الحركة قررت بدء فعالياتها من أمام منزل أول شهدائها تقديراً منها لمكانة الشهداء : " وأضاف

  . ، مؤكداً أنها ستبقى محافظة على دماء الشهداء"ودورهم الريادي في مسيرتها
هللا أبو جربوع أن حركته في الذكرى بدوره، أكد وكيل وزارة األوقاف والقيادي في حركة حماس عبد ا

الثالثة والعشرين تجدد روح الجهاد والتضحية في عروق األمة اإلسالمية التي تنظر لها بأنها أملها 
  . بالتحرير 

لن ننسى دماء الشهداء وآهات األسرى، ولن نتنازل عن شبر واحد من فلسطين، فغزة والقدس :" وقال 
دنا وحتما الغاصبون سيرحلون يوما بفضل اهللا أوال ثم بفضل ضربات وحيفا واللد وتل الربيع كلها بال

  " .المجاهدين الذين يواصلون الليل بالنهار في اإلعداد والتدريب لهزيمة هذا العدو المجرم
  8/12/2010موقع فلسطين اون الين، 

  
  عملية سياسية أكثر سرعة ستبدأ في غضون فترة قصيرة: نتنياهو .26

عرب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اعتقاده يوم أمـس خـالل   أ: غزة ـ أشرف الهور 
، 'عملية سياسية أكثر سرعة ستبدأ في غـضون فتـرة زمنيـة قـصيرة             'اجتماع لحكومته المصغرة بأن     

تحرك منسق بين إسرائيل والواليات المتحـدة       'وأوضحت مصادر مقربة من نتنياهو أن األمر يتعلق بـ          
يشار إلى   .ا قريب ببحث القضايا الجوهرية في إطار المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية         من أجل البدء عم   

أن رئيس طاقم المفاوضات اإلسرائيلي المحامي يتسحاق مولخو يزور واشنطن حاليا إلجراء مباحثات مع              
حـث  المسؤولين األمريكيين حول هذا الموضوع، ومن المقرر أن يصل واشنطن قريبا ممثل فلسطيني ليب             

وتهدف مفاوضات السالم بين الفلـسطينيين واإلسـرائيليين إلـى           .مع االدارة األمريكية الموضوع نفسه    
  التوصل لحلول لقضايا الحل 

   9/12/2010القدس العربي، لندن، 
  

   بجروح النقب واصابة مسؤول االمن بعد قصف بعملية كبيرة في غزةيهدداشكنازي  .27
ش االحتالل جابي اشكنازي الوضع على الحدود مع قطاع غزة          وصف رئيس اركان جي   :  القدس المحتلة 

بالهش مشيرا الى انه يالحظ في الفترة االخيرة تدهور في االوضاع االمنية والكثير من العبوات الناسـفة              
 لكتيبة المظليين ان الجيش يجهز نفسه لعمليات قد تحـدث           202وقال مخاطبا الوحدة    . في منطقة الحدود  

وقال ستحدث امور جديدة على طول الحـدود ويجـب ان نكـون              .في الفترة القريبة  على حدود القطاع    
المعركة القادمة اكبر ويجب ان تنتهي بـصورة واضـحة نكـون نحـن              "جاهزين للعمل بصورة اوسع     

  ذكرت االذاعـة العبريـة الرسـمية ان         .المنتصرين فيها الننا نتفوق على الجانب االخر بصورة كبيرة        
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االسرائيلي جنوب الدولة العبرية اصب ليل االربعاء الخميس بجـراح          " اشكول"تجمع  مسؤول األمن في    
  .طفيفة جراء سقوط عدد من قذائف الهاون على منطقة النقب الغربي

  9/12/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

  وجود سلطتان في الضفة وقطاع غزة أحد عوائق تقدم المفاوضات: موفاز .28
  من في الكنيست وزير الدفاع اإلسرائيلي السابق الجنرال شاوول رئيس لجنة الخارجية واألقال 

تجميـد المـسارات    «على هامش مؤتمر صحافي، ليل اول من أمـس، ان           » الراي«في لقاء خاص مع     
واشـار الـى ان      .»التفاوضية الفلسطينية والسورية يعني االستعداد للمواجهة وذلك يبعدنا عن اي اتفاق          

على قـادة   «وقال ان   . » هم األميركيون والمصريون واالردنيون والسعوديون     ن في المنطقة  يأهم الالعب «
 4 الـى    2هذه الدول العمل بسرعة نحو عملية فيها انجاز يتم تحقيقه في سنوات عدة وهنا نتحدث عـن                  

  .»سنوات فقط يقود الى اتفاق دائم
 التوصل الى اتفاق دائم يجـب  هناك سبباً مركزياً عند الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي يمنع      «واضاف ان   

وتـتحكم فـي    ) ابو مازن (ففي الجانب الفلسطيني سلطتان األولى بقيادة محمود عباس         . ان يتم بالتدريج  
 نحن  -التي تسيطر على قطاع غزة معارضة للسلطة        » حماس«اجزاء من الضفة الغربية وهناك حركة       

دم االعتراف بإسـرائيل وهـي معاديـة لنـا           تتبنى الجهاد وابادة إسرائيل وع     -نعتبرها حركة ارهابية    
  .»ولعباس
العائق الفلسطيني هو عدم الوحدة وعدم وجود من يمثل كل الفلسطينيين في الضفة والقطاع لذلك               «: وتابع

  .»التوصل الى اتفاقية دائمة مع عباس امكانية غير واقعية وانما التسوية في المناطق التي يسيطر عليها
الفلسطينية قبل اإلعالن عنها يجب التوصل الى اتفاق على الجغرافيا والحدود كما            الدولة  «واشار الى ان    

  . »يجب تنظيم وجود المستوطنين الموجودين في الضفة الغربية
فاالنجاز للفلسطينيين  . كلما تمت اقامة دولة فلسطينية بسرعة كان الوصول الى الحل الدائم اسرع           «: وقال

إسرائيل وبـضمانات دوليـة تتعهـد أال        «مؤكداً أن   » قامة دولة فلسطينية  ليس في الحل الدائم وانما في إ      
  .»يصبح الحل الموقت حال دائما

تجميد االستيطان  «وعن ضرورة وقف االستيطان واالتفاق على الحدود النهاء قضية االستيطان، قال ان             
 المتحـدة والـرئيس      اشهر كان خطأ تاريخي ارتكبته حكومة نتنياهو بتدخل من الواليات          3 اشهر او    10

  .»بارك اوباما الفلسطينيين افهم موقفهم
التجميد خطأ واليوم كل السياسيين في الواليات المتحدة يعلمون واصبحوا يتبنون موقـف   «وشدد على ان    

الحل المرحلي سيدفع المسار السوري الى األمام، فالـسوريون  «واضاف ان  . »إسرائيل بان التجميد خطأ   
ية الفلسطينية قد حلت الى حد ما فسيرغبون في االنضمام الى هذه المـسيرة التـي                عندما يرون ان القض   

  .»ستعم المنطقة
على قطاع غزة هو ظاهريـا  » الرصاص المصبوب «الهدوء الذي عم المنطقة منذ تنفيذ عملية        «وقال إن   

 سياسـية  ومن يتمسك بهذا الهدوء ويستغله كذريعة لعدم البدء بخطوات نحـو تـسوية      . هدوء موقت فقط  
ويشير تقويم الوضع القومي إلى أن الوقت ليس في صالحنا، وهناك           . شاملة يكون مخطئا ويضلل الجميع    

  .»عدد من الساعات التي تدق بسرعة منذرة بالخطر الوشيك
في حال حصلت إيران على قدرات نووية، يتوقع أن تزيد الجهات المتمـردة الراديكاليـة مـن                 «: وقال

  .»لة النوويةنشاطها تحت هذه المظ
، مـشيرا الـى     »الميزان الديموغرافي ما بين نهر األردن والبحر ال يصب في مـصلحتنا           «واوضح ان   

  .»تزايد الجهات في العالم التي تطرح قضية دولة واحدة ثنائية القومية كخيار مفضل لحل الصراع«
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ويتبلور الموقـف   . لعالموجود حركة قوية آخذة في التعاظم هدفها نزع شرعية إسرائيل في ا           «ولفت الى   
  .»على الصعيد الدولي بعدم تقبل وضع االحتالل في الضفة والقطاع والبناء في المستوطنات

غياب المبادرة والخطة السياسية لدى حكومة إسرائيل، ينظر إلى إسـرائيل اليـوم كجهـة               «واوضح ان   
ادرة اإلسرائيلية، نجـد أنفـسنا      وفي غياب المب  . متعنتة تعارض التقدم في مسيرة السالم مع الفلسطينيين       

تحت ضغوطات والتزامات من جهات خارجية والتدخل آخذ باالزدياد من قبل المجتمع الـدولي لفـرض                
  .»وكلما استمر الجمود، يزداد احتمال اندالع العنف. توجهات ليست مريحة بالنسبة لدولة إسرائيل

 ان القـدس سـتبقى تحـت الـسيادة          هناك اجماع علـى   «وشدد موفاز على موضوع القدس، مؤكداً ان        
  .»اإلسرائيلية وان األماكن المقدسة سيتم ايجاد حل لدخول المصلين المسلمين الى المسجد األقصى

  9/12/2010، الراي، الكويت
  

   عن المطالبة بتجميد االستيطان تراجع واشنطن من ارتياح إسرائيلي  .29
ردود الفعل اإلسـرائيلية علـى   ، أن اصرةالنمن أسعد تلحمي  عن  ،9/12/2010الحياة، لنـدن،    ذكرت  

إعالن واشنطن توصلها لقناعة مفادها أن تمديد إسرائيل فترة تجميد البناء في المستوطنات في األراضي               
الفلسطينية المحتلة لن يوفر القاعدة المطلوبة الستئناف المفاوضات المباشرة بـين إسـرائيل والـسلطة               

اً، فيما سارع مستشارو رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانيـاهو          الفلسطينية، عكست ارتياحاً إسرائيلي   
، »واشنطن لمست االستعداد الجدي لنتانياهو للتوصل إلى اتفاق سالم مـع الفلـسطينيين            «إلى التأكيد بأن    

وأن العالقات بين واشنطن وتل أبيب لم ولن تتضرر كذلك التنسيق بينهما في كل ما يتعلق بإجهاض أية                  
  . لاللتفاف على المفاوضات الثنائية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينيةمحاولة

من إعـالن   » ليس خائب األمل  «ونقلت وسائل اإلعالم العبرية عن أوساط قريبة من نتانياهو ان األخير            
واشنطن، وأنه نجح في مسعاه بأال تحمل اإلدارة األميركية إسرائيل المسؤولية عن تعثر الجهود الستئناف           

  .فاوضات، كما أنه مرتاح لمستوى التنسيق القائم بين إسرائيل والواليات المتحدةالم
وقال المستشار السياسي لرئيس الحكومة رون دريمر إن واشنطن ستبادر إلى إطـالق هيكليـة جديـدة                 

. »نتانياهو لم يتراجع عن نيته التوصل إلـى اتفـاق         «للمفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وإن       
أقنعتا «ضاف أن الخطوات التي اتخذها نتانياهو في الشهر األخير واستعداده لتجميد البناء لفترة أخرى               وأ

وتابع أن من المهم أن تواصل واشنطن منع المحاوالت لاللتفاف          . »أميركا بجدية نياته للتوصل إلى اتفاق     
ة التي قامـت بهـا األرجنتـين        مثل المبادر «على المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية        

وأعرب عن قناعته بأن إسرائيل ستحصل على الطائرات        . »والبرازيل باالعتراف بدولة فلسطينية مستقلة    
على رغم عدم التوصل إلـى اتفـاق علـى تجميـد            » 35. إف«الحربية األميركية المتطورة من طراز      

الجانب االميركي وصل   «لجيش االسرائيلي ان    وقال نير حيفيتز الناطق باسم نتانياهو إلذاعة ا       . االستيطان
(...) لن يؤدي الى تسوية المـشكلة       ) الضفة الغربية (الى نتيجة ان تجميد االستيطان في يهودا والسامرة         

قلنا منذ البداية ان االستيطان ال يشكل اساس النزاع وانه يستخدم ذريعة من قبـل الفلـسطينيين لـرفض                 
فلسطينيين الذين كانوا يعتقدون ان بإمكاننا الوصول الى اتفاق حـول           توقعات ال «واضاف ان   . »التفاوض

  .»الحدود خالل الثالثة اشهر من التجميد لم تكن معقولة
وقال مستشار األمن القومي لرئيس الحكومة عوزي أراد لإلذاعة العسكرية إن جميع األطـراف معنـي                

وتابع أن ثمة استعداداً حقيقيـاً      . »لمماطلةإسرائيل ال تنوي مجرد ا    «بمواصلة المفاوضات المباشرة وان     
لدى رئيس الحكومة إلنجاح المفاوضات، وأن الواليات المتحدة على يقين من أن نتانياهو معني بنجـاح                

  .»لكن ال يمكن حل جميع المسائل تحت جدول زمني مصطنع«المفاوضات، 
جميـد العمليـة الـسياسية مـع        وحذّر رئيس لجنة الخارجية واألمن البرلمانية شاؤول موفاز مـن أن ت           

  .»يكون فيها ثمن الدماء اعلى من الماضي«الفلسطينيين يقرب الطرفين إلى مواجهة عسكرية 
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، وعن وكاالت،    نادية سعد الدين وبرهوم جرايسي     عنعواصم  ، من   9/12/2010الغد، عمان،   وأضافت  
ن أمين عـام مـستوطنات الـضفة        قال دايا  رئيس ابرز منظمة للمستوطنين اإلسرائيليين داني دايان      أن  

إسرائيل صمدت ولم ترضخ لمطالب االميركيين الغريبة والمتطرفة        "الغربية إلذاعة الجيش اإلسرائيلي إن      
في نهاية المطاف، تعززت مصداقية إسـرائيل       "وأضاف   ".األميركيون لم ينتقدونا حتى   . ولم تحدث كارثة  

ذين اعتقدوا انه ليس بإمكاننا التـصدي للـضغوط         التي عرفت كيف تدافع عن مصالحها الوطنية وكل ال        
  ".األميركية مخطئون

  
  1967الحل الفعلي ال يمكن أن يمر عبر العودة الى وضع ما قبل عام : الخارجيةوزارة  .30

 رد الناطق باسم وزارة الخارجيـة اإلسـرائيلية ايغـال           – أ ف ب     -القدس المحتلة، بروكسيل، باريس     
 ، لرؤساء البعثات الموجه الى اللجنة السياسية واألمنية لالتحـاد األوروبـي          التقرير السنوي   ، على   بالمور
إن الذين يعتبرون أن سياستنا تعرض القدس للخطر هم أنفسهم الذين يعتبرون أن الحل الوحيد هو               «: قائالً

ة الى  من البديهي القول إن الحل الفعلي ال يمكن أن يمر عبر العود           «: وأضاف. »تقسيم المدينة الى قسمين   
. »، عندما كان جدار يقسم المدينة الى قسمين مع أسالك شائكة وقناصة أردنيين            1967وضع ما قبل عام     

  .»ال بد من التفاوض على مسألة القدس، ومن األفضل للفلسطينيين أن يستأنفوا المفاوضات«: وتابع
  9/12/2010، الحياة، لندن

  
  ويرفض اعتذارا إسرائيليا لتركيا" غاضب"ليبرمان  .31

قالت إن مواجهة سـاخنة وقعـت مـساء           وسائل إعالم إسرائيلية أمس،    أن:  برهوم جرايسي  - الناصرة
الثالثاء، بين وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو، على خلفيـة              

ة وتقديم تعويـضات    األنباء التي تحدثت عن استعداد إسرائيل لإلعتذار لتركيا على مجزرة اسطول الحري           
وحسب ما جاء، فإن ليبرمان رفض بشدة تقديم اعتذار ودفع تعويضات،            .لعائالت الضحايا والمتضررين  

إن على إسرائيل ان تطلب اعتذارا تركيا، وأن تدفع تركيا تعويضا على الدعم الذي قدمته               "وقال لنتنياهو،   
وقالت صحيفة   .، حسب تعبير ليبرمان   "للمجموعة ارهابيين من منظمة إتش آي آي، التي نظمت االسطو         

، إن موقف ليبرمان وتصريحاته قد تؤدي إلى تفجير االتصاالت الجارية بين تركيا وإسـرائيل               "هآرتس"
  .النهاء األزمة بينهما

  9/12/2010الغد، عمان، 
  

   فتوى الحاخامات اليهود بمنع بيع وتأجير منازل للعربان يدين" االسرائيلياليسار"بيريز و .32
 حاخاما إسرائيليا، بحرمة بيع وتأجير أمالك يهودية للعـرب،  50أثارت فتوى نحو : ل أبيب ـ رام اهللا ت

وأدان الـرئيس اإلسـرائيلي     . جدال في الوسط العربي في إسرائيل، وبين المسؤولين اإلسرائيليين أنفسهم         
  .ة للدولةشيمعون بيريس دعوة الحاخامات قائال إنها تتسبب في حدوث أزمة أخالقية أساسي

ال يرى أن هناك تناقضا بين كون الدولة ديمقراطية، وفي الوقت نفـسه يهوديـة،               «وأضاف بيريس أنه    
باعتبارها تضم أيضا مواطنين غير يهود ولهم الحق الكامل في االنتماء لدين آخر أو لشعب آخر، ويجب                 

تعلق بتحديد صـبغة وصـفة      الجهة المخولة والوحيدة باتخاذ قرارات ت     «وأردف أن   . »احترام هذا الحق  
الدولة هي الكنيست، وال يجوز ألي جهة التدخل في مثل هذه القرارات المنصوص عليهـا فـي وثيقـة                   

وأمس، خرج عشرات من نشطاء اليسار اإلسرائيلي في مظاهرات أمـام مبنـى الكنيـست               . »االستقالل
لعلمانيين اليهود أيضا الـذين  األكبر في القدس، ضد الفتوى، التي أثارت ردود فعل صاخبة بين صفوف ا          
  .طالبوا بفصل الحاخامات من أماكن عملهم، ألنهم يتلقون رواتبهم من الدولة
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ظاهرة العنصرية تتفشى بشكل خطيـر فـي       «في الكنيست ايالن جالون، إن      » ميرتس«وقال رئيس كتلة    
قضاء علـى هـذه     ، داعيا إلى ال   »المجتمع اإلسرائيلي بشكل عام، وبين صفوف رجال الدين بشكل خاص         

  . الظاهر المقلقة
  9/12/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  وضعها أسوأ من أيام حرب لبنان:  يهدد بانهيار مؤسسة الدفاع المدنيإسرائيليمسؤول  .33

أعلن مراقب الدولة ميخائيل لندنشتراوس في تقرير أصدره، أمس أن هناك خطرا            : نظير مجلي : تل أبيب 
. اع المدني في إسرائيل، بسبب إهمال الحكومات اإلسرائيلية المتالحقة لهـا          حقيقيا بأن تنهار مؤسسة الدف    

 أوضاع الدفاع المدني اليوم هي أسوأ بكثير من الحالة التي كانت عليها في فترة حرب لبنان                 أن أضافو
  .2006الثانية سنة 

.  من حرب لبنـان    وجاء في تقرير مراقب الدولة أن الحكومة اإلسرائيلية لم تستخلص النتائج الضرورية           
وفـي حينـه،    . فقد ظهرت قصورات هائلة في هذه الحرب على صعيد الدفاع المدني في شتى المجاالت             

. بحثت لجنة فينوغراد للتحقيق في إخفاقات الحرب، هذه القصورات، وقدمت توصيات لتصحيح الوضـع             
  . ولكن الحكومتين األخيرتين أهملتا غالبية التوصيات

  9/12/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  "ال تعبر عن موقفنا"اقتراح إقامة وطن بديل : في عمان" إسرائيل"سفارة  .34
أكدت سفارة إسرائيل في عمان في بيان أن التصريحات التي أطلقت في مؤتمر تل أبيـب حـول                  : عمان

فـي األردن كـوطن     » طوعي«رفض مبدأ األرض مقابل السالم مع الفلسطينيين واقتراح إقامتهم بشكل           
التصريحات التي خرجت من عـدد      «وقالت السفارة إن    . »ال تعبر عن موقف الحكومة اإلسرائيلية     «بديل  

من األشخاص خالل األيام القليلة الماضية في سياق مؤتمر تل أبيب الذي ناقش حلوال بديلـة للـصراع                  
  .» الفلسطيني ال تعبر عن موقف حكومة إسرائيل-اإلسرائيلي 

  9/12/2010، الشرق األوسط، لندن
  

   النقاش عن فتوى منع بيع أو إيجار البيوت للعرب إلى المستشار القضائيتحيلالكنيست  .35
في أعقاب استجواب وجاهي مباشر طرحه النائب سعيد نفاع على وزير الداخلية هذا اإلسبوع               :الناصرة

ء علـى تعليمـات   بمنع بيع وإيجار البيوت للعرب، تحيل الهيئة العامة للكنيست وبنا        ' الربانيم'بشأن فتوى   
  .رئيس الكنيست بروتوكول البحث إلى المستشار القضائي

وكان النائب نفاع توجه للوزير باستجواب شفهي في هذا الموضوع خالل رد الوزير علـى اسـتجواب                 
في رده أيـد     .بشأن تعامل مشابه مع الالجئين من أريتريا، والتشابه القائم بالمعاملة لكل من يعتبر غريبا             

مما حدا برئيس الكنيست نتيجة لخطورة الفتوى وخطورة أن يقـف وزيـر             ' الربانيم'ا الوزير فتوى    عملي
   .مبررا إياها، بتحويل البروتوكول للمستشار القضائي ليفحص جنائية مثل هذا العمل

  9/12/2010، القدس العربي، لندن
  

   بزيادة الصادرات من غزةتسمح "إسرائيل" .36
ي اإلسرائيلي المصغر في جلسته أمس مشروعاً لتوسـيع حجـم الـصادرات             أقر المجلس الوزار  : غزة

وقال مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان          .والمنتوجات من قطاع غزة الى الخارج     
مزيد من تخفيف القيود للسماح بصادرات تجارية من قطاع         «ان الحكومة األمنية اإلسرائيلية وافقت على       
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ادتها وذلك للتسهيل على مواطني قطاع غزة، الذين يرزحون تحت نظام القمع واإلرهاب الـذي               غزة وزي 
  .»تمارسه حركة حماس

على المجتمع الدولي االستمرار بمقاطعة حكومة غزة، حتى ترضخ حمـاس لـشروط             «وأضاف البيان   
واعتبـر أن   . »واريخاللجنة الرباعية الدولية، وإلى اتخاذ خطوات مناسبة للحد من تسلح الحركة بالـص            

االستمرار بالتسلح في غزة خرق للقانون الدولي، وال يخدم مصلحة السكان المدنيين في القطاع، ويؤثر               «
  .»سلباً على قدرة إسرائيل في مواصلة إقرار التسهيالت للسكان وتحسين األوضاع االقتصادية هناك

  9/12/2010، الحياة، لندن
  

  زب اهللا دور في عملية استهدفت قافلة سفير إسرائيلي  يدعي أن لحأشكنازي: "ويكيليكس" .37
أن رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي، غابي أشكنازي، ادعـى          " ويكيليكس"كشفت برقيات نشرت في     

 أنه يوجد لدى إسرائيل     2010يناير  / أمام مبعوث األمم المتحدة في لبنان مايكل ويليامز في كانون الثاني          
ب اهللا كان له دور في العملية التي استهدفت قافلة الـسفير اإلسـرائيلي فـي                معلومات بموجبها فإن حز   

  . األردن قبل ذلك بأسبوعين، وذلك في إطار الرد على اغتيال القيادي في حزب اهللا عماد مغنية
  9/12/2010، 48موقع عرب

  
   سلطة إطفاء قومية خالل عشرة أيام وليفني تدعوه لإلستقالة اقامةنتنياهو يعلن  .38

ت زعيمة حزب كاديما، تسيبي ليفني، مساء اليوم رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنيـاهو، إلـى                دع
وقالـت   .اإلستقالة في اعقاب تقرير مراقب الدولة حول جهوزية قوات اإلطفاء واإلنقاذ لحاالت الطوارئ            

اجهة حريق الكرمـل    إن حريق الكرمل كشف السياسة اإلسرائيلية في أسوأ احوالها وان نتنياهو حول مو            
  .الى مسرحية اعالمية وحملة عالقات عامة

بدوره رد نتنياهو على صدور تقرير المراقب بالقول إنه سيتم تطبيق توصياته بأسرع ما يمكن وخـالل                 
وجـاءت   .عشرة أيام سيتم بلورة مشروع قانون إلقامة سلطة إطفاء قومية الى جانب قوات إطفاء جوية              

  .ي مؤتمر عقد اليوم في المعهد متعدد المجاالت في هرتسليااقوال ليفني ونتنياهو ف
  9/12/2010، 48موقع عرب

  
  حزب العمل اإلسرائيلي يدرس االنسحاب من حكومة نتنياهو": معاريف" .39

ذكرت صحيفة معاريف اإلسرائيلية أن تعثر العملية السياسية خالل الفترة القريبة القادمة            : القدس المحتلة 
 حزب العمل من الحكومة اإلسرائيلية، ومن المتوقع أن تزيد استياء وزير الجـيش              قد تؤدي إلى انسحاب   
نجح بتجنيـد   " أفيشاي برفرمان "وذكرت صحيفة معاريف أن الوزير       ".إيهود براك "ورئيس حزب العمل    

 توقيع من مفوضي لجنة الحزب في مطالبة الجتماع اللجنة، لمناقشة استمرار وجود حزب              500أكثر من   
  .ي حكومة نتنياهوالعمل ف

  9/12/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

  الكشف عن شركة أمريكية تشرف على مشاريع االستيطان فى القدس": اإلسرائيليةاإلذاعة " .40
كشفت إذاعة جيش االحتالل اإلسرائيلي أن الشركة األمريكية العمالقة         :  وكاالت األنباء  -القدس المحتلة   

ع استيطانية في حي جبل أبو غنيم االستيطاني، في مدينـة القـدس             أشرفت على مشاري  " جنرال ألكتريك "
  . المحتلة، في الوقت الذي تدين فيه الواليات المتحدة المشاريع االستيطانية في المدينة
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وأشارت اإلذاعة إلى أن الشركة األمريكية المذكورة ساهمت في إنشاء منشاة لتنقية المياه العادمة في حي                
 مليـون   30بالتعاون مع شركة هجيخون بتكلفة تصل إلى نحـو          , "جبل أبو غنيم  "ي  هار حوما االستيطان  

  . شيكل
  8/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم والتوثيق، 

  
   وحدة سكنية في مستوطنة غيلو جنوب القدس130مشروع لبناء  .41

وع المقبل مشروع بناء  األسباإلسرائيلية يطرح على ما تسمى باللجنة اللوائية للتنظيم والبناء :بيت لحم
، فقد كانت ما "إسرائيل" صوت إلذاعةووفقا  . وحدة سكنية في مستوطنة غيلو جنوب القدس المحتلة130

  .تسمى باللجنة المحلية في بلدية االحتالل بالقدس قد صادقت على هذا المشروع في األسبوع الماضي
  9/12/2010وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  تفقده وتقييم أوضاعهلعرب إلى األقصى ال وفد من المهندسين بإرسالطالب ت عربية وقياداتهيئات  .42

كشف رئيس قسم المخطوطات باألقصى ناجح بكيرات، مساعي : محمد محسن وتد -القدس المحتلة 
  .إسرائيلية لسحب البساط والسيادة على األقصى، من تحت أيدي المملكة األردنية واألوقاف اإلسالمية

، وكشف مصدر عربي بالداخل 2002ني األخير الذي سمح له بتفقد األقصى عام وكان الوفد األرد
 الفلسطيني، أن الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو تعارض وبشدة، قدوم وفد أردني لألقصى، مؤكداً

  .أن الفتور بالعالقات بين الجانبين سببه هذا الرفض
بية والمؤتمر اإلسالمي انتداب وفد عربي من المهندسين وطالبت هيئات وقيادات عربية جامعة الدول العر

  .للقدوم إلى األقصى وتفقده وتقييم أوضاعه
الحفريات باألقصى ومحيطه لم تتوقف منذ احتالل المدينة، فنحن أمام مرحلة "وقال بكيرات للجزيرة نت 

ليب لعزل األقصى  في أعقاب صعود الحكومة الحالية للحكم والتي تسعى بكافة األسامفصلية خصوصاً
التصريحات اإلسرائيلية، تندرج في إطار "وأكد أن  ".وتفريغه من المسلمين وبسط سيادة االحتالل عليه

الحرب النفسية التي تخوضها سلطات االحتالل ضد المقدسيين والفلسطينيين بغية تخويفهم وإبعادهم عن 
  ".المواقع المهمة والحساسة وبينها األقصى

جمال زحالقة الحكومة اإلسرائيلية كشف النقاب، عن عربي في الكنيست اإلسرائيلي الوطالب النائب 
ودعا قيادات العالم العربي  .تقرير الجبهة الداخلية والحفريات السرية ومدى خطورتها على األقصى

وأكد للجزيرة نت  .واإلسالمي للتحرك الفعلي، وتشكيل لجنة تحقيق مهنية دولية لفحص الواقع باألقصى
يحدث، فاالحتالل أجرى الحفريات  إسرائيل تحاول تحميل األوقاف والفلسطينيين مسؤولية أي انهيار قد"

بجميع أنحاء القدس ومنطقة الحرم وأغلبها سرية ولم يطلع عليها أحد، وهي تشكل خطرا داهما على 
بما زلة لسان  بالموضع وتصريح األخير ر رسمياًإسرائيل لم تصدر موقفاً"وخلص بالقول  ".األقصى

  ".لضابط يبدو أنه اطلع على بعض التقارير التي نطالب بالكشف عنها
وحذر األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حسن خاطر من مخططات 

إسرائيل تستعد "وقال للجزيرة نت  ."إسرائيل"ـاالحتالل تجاه األقصى الذي بات هدفا إستراتيجيا ل
 تدريبات طوارئ بالقدس، وباتت على قناعة تامة بأن االنهيار باألقصى بالجهة ار، وأجرت مؤخراًلالنهي

وطالب منظمة المؤتمر اإلسالمي وجامعة الدول العربية بتشكيل وفد  ".الجنوبية مجرد مسالة وقت
كدا حق مهندسين وخبراء لزيارة القدس وتقييم وضع المباني والحرم، ووضع األمة على الحقائق، مؤ

  .العرب والمسلمين االطمئنان على األقصى والمقدسات
  9/12/2010نت، .موقع الجزيرة
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   البناءبإعادة والسلطة تتعهد .. تهدم جميع منازل ومدرسة قرية طانا"إسرائيل" :الضفة .43
هدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، صباح أمس، خربة طانا، شرق مدينة نابلس،  :كتب جميل دراغمة

إن الجرافات حولت المنشآت التي تم هدمها : وقال شهود . مساكنها إلى ركام في غضون ساعتينوحولت
وقال سكان  .إلى أكوام من القصدير والتراب، فيما أزالت خياماً من الخيش كانت تستخدم مالذاً للمواشي

ت في منطقتي  بركسا5 بيتاً وبركساً لألغنام ومدرسة من ضمنها 16إن جيش االحتالل هدم : القرية
وتعد هذه المرة الثالثة التي يهدم فيها  . كيلومترات من قرية بيت فوريك9جعوان وشعب البير على بعد 

 وما يميز هذه المرة أنهم هدموا الخيم 2010 وبداية 2005جنود االحتالل منازل سكان خربة طانا في 
  . يصلح استخدامه مستقبالًوحفروا األرض ومن ثم طمروها تحت التراب وأتلفوا كل شيء بحيث ال

   .وأعاد السكان بناء خيم جديدة مؤقتة لهم إلى حين بناء منازل ثابتة
ونددت الحكومة على لسان وزير شؤون االستيطان بحملة الهدم التي تنتهجها سلطات االحتالل في 

وغيرها، إن موقف الحكومة مما جرى في طانا : وقال ماهر غنيم .مناطق مختلفة من الضفة الغربية
إرادة : واضح، وإن الحكومة ستعمل على بناء ما يتم هدمه، مشيراً إلى أن ما يجري هو صراع إرادات

  .هذا هو جوهر الصراع. البقاء وتعزيز الصمود أمام إرادة االحتالل واالستيطان
  ..وندد محافظ نابلس جبرين البكري بهذا السلوك العدواني

  9/12/2010 رام اهللا، األيام،
  

   من القدسأبو طيرنائب الإبعاد يدين قرار ز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية مرك .44
أدانت مراكز ومؤسسات حقوقية وشخصيات مقدسية قرار محكمة الصلح اإلسرائيلية بإبعاد : رام اهللا

النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس، محمد أبو طير من مسقط رأسه في القدس 
إن هذا القرار ": وقال بيان أصدره مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية. لضفة الغربيةإلى ا

خطير على نحو غير مسبوق لكونه يمهد لتنفيذ قرارات إبعاد سابقة صدرت حتى اآلن بحق نائبين من 
تصمون المجلس التشريعي هما محمد طوطح، وأحمد عطون، ووزير القدس األسبق خالد أبو عرفة، المع

 يوما، إضافة إلى القرار األخير بإبعاد عدنان غيث، أمين سر حركة 160في مقر الصليب األحمر منذ 
إن اإلجراء اإلسرائيلي يفتح الباب واسعا أمام ": وقال زياد الحموري مدير المركز ."فتح في بلدة سلوان

تلف األعمار والفئات، علما إجراءات أكثر خطورة ستستهدف في المرات المقبلة إبعاد مواطنين من مخ
بأن المركز لديه قائمة بنحو مائتي مواطن، من بينهم أطفال صدرت بحقهم منذ مطلع هذا العام أوامر 
إبعاد عن القدس القديمة والمسجد األقصى، بل إن بعض هؤالء األطفال أبعدوا دون قرار من محكمة إلى 

  ."أحياء بلدات بعيدة عن مساكنهم
  9/12/2010دن، الشرق األوسط، لن

  
   فلسطينيين بينهم جامعية وزوجهاسبعة يعتقل اإلسرائيليالجيش  .45

 من  عددا8/12ً قالت مصادر فلسطينية إن قوات االحتالل اإلسرائيلي اقتحمت فجر يوم األربعاء :رام اهللا
كانها من المدن والبلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية، وداهمت العديد من المنازل بعد إجبار س

وأضافت المصادر  .نساء وأطفال وكبار السن على الخروج منها تحت تهديد السالح، رغم البرد الشديد
 مواطنين 7أن الجنود اإلسرائيليين تعمدوا تخريب محتويات المنازل خالل تفتيشها، قبل أن يعتقلوا 

  .فلسطينيين، بحجة أنهم مطلوبون واقتادوهم إلى جهات مجهولة
نادي األسير الفلسطيني في محافظة الخليل أمجد النجار، إن قوات االحتالل اعتقلت المواطنة وقال مدير 

  .هنادي عصام يعقوب الجنيدي وهي طالبة جامعية وزوجها بهاء عبد المجيد جبريل أبو ميالة
  8/12/2010قدس برس، 



  

  

 
 

  

            25 ص                                     1990:         العدد       9/12/2010 الخميس :التاريخ

  
  سيرة في سجون االحتالل أ 34 طفل و300سير بينهم أ 6700: حمدونة .46

 أسـير وأسـيرة فـي       6700مركز األسرى للدراسات اليوم الخميس، أن هنالك ما يقارب من            أكد: غزة
 سجناً ومعتقالً ومركز تحقيق وتوقيف بظروف ال تليـق   20، موزعين على أكثر من      اإلسرائيليةالسجون  

 طفل فى سجن 300إن من هؤالء ما يقارب من    " سما"وقال مركز األسرى في بيان وصل        .بحياة اآلدمي 
، ومـا   "هشارون والدامون " أسيرة في سجني     34وسجون ومعتقالت أخرى، و   " لدامون ومجدو وحوارة  ا"

بعد انتهاء المحكومية أو دون تهمـة أو        " بالمقاتل غير شرعي  " معتقل إداري وما يسمى      200يقارب من   
  .اإلنسان المخالف للديموقراطية وحقوق الطوارئمحاكمة ضمن قانون 

 االنفـرادي النواب والوزراء السابقين والعشرات ممن هم في زنازين العزل           هنالك عدد من     أن وأوضح
منذ سنوات طويلة، وأكثر من ألف حالة مرضية منهم من يعاني من أمراض خطيرة كالسرطان والقلـب                 

 مقصود ودون تلقي الرعاية الالزمة من قبل إدارة مصلحة          طبيوالكلى والربو وأمراض أخرى باستهتار      
  . األمن اإلسرائيليةالسجون وأجهزة

وقال رأفت حمدونة مدير مركز األسرى للدراسات وعضو لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية، أن              
 سنوات متتالية والمئات من     4 من قطاع غزة، دون زيارات لذويهم منذ          أسيراً 750هنالك ما يقارب من     

لك مجموعة من األسرى الفلـسطينيين      األسرى المحرومين من الزيارات من أسرى الضفة الغربية، وهنا        
  ".أردنيين ومصريين وسودانيين وسوريين وأسير سعودي" وأسرى عرب 48من أراضي الـ 

 كعميد األسـرى الفلـسطينيين      1978وقال حمدونة إن من أولئك األسرى من لهم في االعتقال منذ العام             
 لهم في االعتقال     أسيراً 126قارب من    رام اهللا، ومن بين هؤالء ما ي       -والعرب نائل البرغوثي من كوبر      

  . لهم في االعتقال منذ أكثر من ربع قرن بشكل متواصل أسيرا27ًمنذ أكثر من عشرين عام منهم 
  9/12/2010، وكالة سما اإلخبارية

  
  الباردنهر مدير عام األونروا يشرح مراحل إعادة إعمار مخيم : بيروت .47

 األونروا في لبنان سلفاتوري لومباردو، إن األونروا تعمل كل          قال المدير العام لوكالة   :  وكاالت –بيروت  
ما في وسعها من أجل أن تعود عائالت مخيم نهر البارد إلى بيوتها في الموعد المحدد، وهو أواخر شهر                   

  .  رزم تشملها خطة إعادة إعمار المخيم8كانون الثاني المقبل خاصة سكان الرزمة األولى، من بين 
لقاء الشهري مع ممثلي الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في مخيم نهر البارد، حيث             جاء ذلك خالل ال   

تشكيل لجنة تخطيط أهلية كي تنسق مع األونـروا فـي           'تم خالل اللقاء، وفق بيان صادر عن األونروا،         
  . 'موضوع هبة أثاث وفرش البيوت

 9/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم والتوثيق، 
  

  في لبنانحقوق الالجئين الفلسطينيين ندوتان حول حصار غزة و:  للكتابمعرض بيروت .48
 "معرض بيروت العربي الدولي للكتاب"الدورة الرابعة والخمسين لـفي ضرت احكانت فلسطين : ن ج

 أراد، في إطار احتفاله بفلسطين، أن يقدم نماذج "النادي الثقافي العربي". في ندوة خاصة بحصار غزة
عضو المجلس الوطني الفلسطيني (هذا االحتفال، منها تلك الندوة التي شارك فيها صالح صالح مختلفة ل

، )"مجلة الدراسات الفلسطينية" و"مؤسسة الدراسات الفلسطينية"(ومحمود سويد ) ورئيس لجنة الالجئين
 عملية ال إلى وأدراتها الزميلة رنده حيدر، التي بدأت كلمتها بالقول إن حصار غزة محتاج إلى حلول

 تمارس في حصارها غزة أبشع أنواع القهر والحرمان ضد أكثر "إسرائيل"كالم نظري، مشيرة إلى أن 
  .من مليون ونصف مليون فلسطيني
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من جهته، قدم صالح مداخلته بتفصيل دقيق للقطاع المحاَصر، الفتاً االنتباه إلى بروز موضوعين 
ومشاريع حّل مشكلة ) تحديداً حلف بغداد(األحالف : ألوضاعسياسيين لعبا دوراً خطراً في توتير ا

وبعد . الالجئين بالتوطين والتجنيس، بما في ذلك توطين الالجئين في قطاع غزة على مساحة من سيناء
شرحه المسهب عن بدايات العمل الفدائي في القطاع، قال إن هذا األخير كان مصدر قلق وخطر دائمين 

بعد الخسائر الفادحة التي أحدثتها، لكن الحصار مستمر ) األخيرة(انتهت الحرب ": "إسرائيل"بالنسبة إلى 
قال إن األنفاق لن تحّل المشاكل والمآسي، وإن االنقسام بين فتح وحماس مستمر، وإن . "والمعابر مغلقة

  .المخرج لن يكون في غزة، بل هو مطلوب على صعيد الحركة الوطنية الفلسطينية ككل
:  حلماً من أحالمها"إسرائيل"ـ حقّق ل)فتح وحماس( أن الصراع الدامي بين هاتين المنظّمتينسويد رأى

في طمس ما حفل به العقد األخير من إنجازات على صعيد الرأي العام العالمي، وفي تبديد ) هذا(أسهم "
ال إن هذه وبعد أن تطرق إلى مظاهر التحوالت الالفتة في العالم بخصوص فلسطين، ق. "فعاليتها

قلقاً في األوساط الحاكمة اإلسرائيلية ولدى الرأي العام في "التحوالت ضد الجرائم اإلسرائيلية أثارت 
إسرائيل، كما أشاع الخوف بصورة خاصة من أن تُعتبر إسرائيل دولة مارقة وخارجة عن القوانين 

عالمي وتطويره، معتبراً أنهما ، ثم طرح تساؤالت حول كيفية المحافظة على هذا التوجه ال"الدولية
يكونان بالعمل المدروس والمنظّم والتخطيط والمثابرة والحرص على تجنّب الخطأ ) المحافظة والتطوير(

  . كاستخدام أساليب عنصرية تستدرج اليهود ككل إلى الصراع، بدالً من التركيز على الصهيونية
الحقوق االقتصادية واالجتماعية "اء ندوة بعنوان وفي اإلطار الفلسطيني نفسه، عقدت مساء أمس األربع

، أدارتها وفاء اليسير، وتحدث فيها الباحث المختص "واقع ومرتجى: والثقافية للفلسطينيين في لبنان
وكان يفترض باألستاذ المشارك في علم االجتماع ساري حنفي أن يقدم . بدراسات الالجئين جابر سليمان

ةمداخلة فيها، لكنه تغيأما التقديم، فشكل مدخالً علمياً وواضحاً للمشكلة، إذ استعرضت . ب ألسباب خاص
من "اليسير األوضاع السيئة لالّجئين بمستوياتها المختلفة، معتبرة أن المجتمع المدني نشط بفئاته كلّها 

 على ستة وتوقّفت عند تقرير خاص بالمسألة، ركّز. "أجل الحصول على الحقوق المدنية واالقتصادية
حقوق العمل، وتملّك العقارات، والشخصية القانونية، وحرية االنتقال، وعدم الحجز التعسفي : حقوق هي

  .والمحاكمة العادلة، والسكن الالئق
ثم تحدث سليمان، مؤكّداً ضرورة إعادة تفسير التشريعات اللبنانية ومواءمتها مع المعايير الدولية من أجل 

بة لحقوق الالجئين الفلسطينيين، يستند إلى واقع إقامتهم في لبنان، مطالباً تأسيس ركيزة أكثر صال
بضرورة تبنّي المشرع اللبناني، لدى معالجة وضع الفلسطينيين في لبنان، مقاربة مؤسسة على حقوق 

  .اإلنسان، بدالً من المقاربة اإلنسانية
  9/12/2010السفير، بيروت، 

  
   من قيودها على الصادرات قسماً"إسرائيل"ال أهمية لرفع : غزة .49

قلل مسؤولون فلسطينيون من أهمية القرار الذي اتخذه أمس المجلس الوزاري :  حامد جاد-غزة 
المصغر لحكومة االحتالل حيال توسعة أصناف منتجات قطاع غزة المسموح بتصديرها، لتصل إلى 

أكد علي الحايك نائب رئيس اتحاد و. ةثالثة أصناف، تشمل األثاث ومنتجات الصناعات الخفيفة والزراعي
 جاء تلبية لتدخل أطراف دولية طالبت االحتالل أخيرا بتخفيف "إسرائيل"الصناعات الفلسطينية، أن قرار 
وقلل في الوقت ذاته من أهمية هذا القرار الذي ال يفتح باب التصدير أمام . الحصار المفروض على غزة

 أن االحتالل عمد األسبوع الماضي إلى خفض عدد إلىحديث وأشار الحايك في  .كافة منتجات غزة
 ، متسائالً تصريحا70ً تصريح، كانت تصدر لتجار ورجال أعمال في غزة إلى 800تصاريح السفر من 

  ".أي تسهيالت هذه التي يتحدث االحتالل عن اتخاذها"عن 
  9/12/2010الغد، عمان، 
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  "إسرائيل"حريق في جبل الكرمل شمال همام سعيد ينتقد مشاركة األردن في إطفاء ال .50

انتقدت جماعة اإلخوان المسلمين في األردن مشاركة بالدهم في إطفاء الحريق :  حاتم العبادي-عمان 
  .الذي اندلع قبل أسبوع في جبال الكرمل شمال إسرائيل

 لنجدة الكيان إن إرسال أبنائنا من إطفائيي األردن«: وقال المراقب العام للجماعة الدكتور همام سعيد
كنا نتمنى أن يحرق اإلطفائيون ما «: وأضاف . »الصهيوني وإطفاء حرائقه يخدم ذلك الكيان المحتل

  .»فمساعدته خذالن للمقاومين, ألن االحتالل ال يجب أن تقدم له اإلعانة, تبقى هناك
) اصمة عمانشرق الع(جاء ذلك خالل مهرجان أقيم في مقر حزب جبهة العمل اإلسالمي في الزرقاء 

وذكرى الهجرة , مساء أمس األول بمناسبة ذكرى مرور خمسة أشهر على اعتقال الشيخ رائد صالح
  .النبوية الشريفة التي تتزامن مع ذكرى انطالق االنتفاضة األولى في فلسطين

وأكد المشاركون في الندوة الدور المركزي للشيخ رائد صالح في الدفاع عن القدس والمسجد األقصى 
األنظمة العربية عن تهويد القدس، منتقدين ما » صمت«واستهجنوا . إحياء قضيتها في نفوس األمةو

التي اعتبروا أنها تهدف لشرعية االحتالل الذي ال تزال مطامعه في األردن » السياحة الدينية«أسموه 
 المساجد ويقتل مؤكدين أن من يسلم فلسطين يسلم األردن لمطامع العدو الصهيوني الذي يدمر, مستمرة

  .األبرياء وال يبالي بكل مبادرات السالم الزائفة
  9/12/2010العرب، الدوحة، 

  
   تنطلق إلى غزة نهاية الشهر الحاليآسيويةشريان الحياة األردني يشارك في أول قافلة  .51

ـ             : طارق الحميدي  -عمان   ررت  أعلن رئيس لجنة شريان الحياة النقابية المهندس وائل السقا أن اللجنة ق
  .المشاركة في أول قافلة آسيوية إلغاثة أهل غزة بوفد أردني

أفراد وهي مشاركة رمزية مبينـا أن       ) 5(وبين السقا أن الوفد األردني الذي يشارك في القافلة يتكون من            
  .مشاركة كافة الدول العربية ستكون رمزية أيضا

ن نوعها وهي إضـافة نوعيـة للجهـود         وبين السقا أن القافلة التي ستنطلق من دول أسيا هي األولى م           
  .المبذولة في سبيل فك الحصار عن األشقاء في غزة وواجبنا جميعا دعمهم

وأضاف أن وفدا من القافلة سيزور األردن يوم الثاني والعشرون من الشهر الحـالي للتـرويج للحملـة                  
  .واللقاء بالصحفيين والنقابيين والنشطاء

تكون مشاركتها رمزية تهدف لزيادة الضغط على القوى الدولية بضرورة          وبين السقا أن القافلة باألكمل س     
  .التحرك لفك الحصار عن غزة حيث أن القافلة لن تحمل معها مساعدات أو مواد عينية

 9/12/2010الرأي، عمان، 
  

   االعتذار اإلسرائيلية ةصيغرفض ياردوغان  .52
أسـطول  «على ما جـرى مـع       » األسف «رفضت تركيا االقتراح اإلسرائيلي بإعالن    : محمد نور الدين  

  . ، وأصرت على مطلبي االعتذار والتعويضات، بل أضافت إليها مطلب كسر الحصار على غزة»الحرية
وجاء الرفض على لسان رئيس الحكومة التركية رجب طيب الذي قال، بعد لقائه رئيس وزراء باكستان                

على سفن تحمل العلم التركي واالعتـذار       االعتداء في البحر المتوسط حصل      «يوسف رضا جيالني، إن     
واعترف أن المشاورات لم تفض حتـى اآلن إلـى          . »ليس ألفراد بل يجب أن يكون للجمهورية التركية       

إذا لـم يتحقـق مطلبـا االعتـذار         «واضـح   . تجاوز المشكلة، لكن البحث مستمر في التفاصيل التقنية       
  .»والتعويض، فلن يحدث تغيير في العالقات
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 دبلوماسي إسرائيلي نقل عن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو قوله أمس األول إن              وكان مصدر 
مصمم على حمايـة الجنـود والـضباط        «، لكنه   »مهم جداً «تحسين العالقات الدبلوماسية مع تركيا أمر       

  . »اإلسرائيليين من االعتقال أو المالحقة في العالم بأسره
األول وضع األكيـاس فـي      : في قلبنا جرحان  «الحكومة التركية قوله    عن وزير في    » يني شفق «وتنقل  

رؤوس جنودنا في السليمانية في العراق بعد احتالله على يد الجنود األميركيين، والثاني سـقوط تـسعة                 
والذي يريد تصحيح العالقات هي إسرائيل، والذي       . شهداء في سفينة مرمرة على يد الجنود اإلسرائيليين       

  . »إلى هذه الدرجة األمور واضحة. هي تركياخسر مواطنيه 
  9/12/2010، السفير، بيروت

  
  لجنة المتابعة العربية ستعقد قريبا بعد لقاء الرئيس عباس مع ميتشل: موسى .53

أعلن كل من األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ورئيس دائرة            : أن ،أ.و/خ  .القاهرة م من  
صائب عريقات، الليلة، أن لجنة المتابعـة العربيـة         .تحرير الفلسطينية د  شؤون المفاوضات في منظمة ال    

ستعقد فور سماع الرئيس محمود عباس لألفكار التي يحملها المبعوث األميركي للسالم السيناتور جورج              
  .ميتشل، الذي سيصل المنطقة قريبا

قاهرة، عقب لقاء جمع    جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده موسى والدكتور عريقات في قصر األندلس بال            
  .السيد الرئيس محمود عباس بأمين عام الجامعة العربية

واضح أن اإلدارة األميركية لم تستطع الوصول إلى وقف االستيطان األمر الذي يجعل             ': وأضاف موسى 
أي مفاوضات بال معنى، ألن معنى ذلك أن إسرائيل تواصل تغيير تركيبة األراضي المحتلـة الـسكانية                 

يوما بعد يوم، ما يجعل المفاوضات مجرد منظر، أو ربما غطاء لتمكين االحتالل من مواصـلة                وغيرها  
  .'هذه السياسة

هذا األمر غير مقبول على اإلطالق، وأن هذا الموقف أبلغ بكل االتـصاالت الفلـسطينية               'وشدد على أن    
  .'والعربية التي جرت

ك األسبوع سيتخلله أمـرين، همـا زيـارة ميتـشل           لجنة المتابعة ستعقد في األسبوع المقبل، وذل      ': وقال
للمنطقة، حيث سيعرض بعض األمور على الرئيس محمود عباس وعلى المعنيـين بـاألمر فـي هـذه                  
المنطقة، واألمر الثاني هو أن تجتمع لجنة المتابعة العربية بعد انتهاء اجتماع الرئيس محمود عباس مـع                 

  .' لهذا االجتماعميتشل، وغدا بالغالب سيتضح الموعد المحدد
ال يوجد اآلن أي مساحة لمفاوضات مباشرة، ألن أي مفاوضات مباشرة واالستيطان مستمر يعني              ': وتابع

أن ما يباع إلينا هو الشروط المفروضة من قبل سلطات االحتالل، وهذا أمر غير مقبـول بالنـسبة لنـا                    
  .'جميعا

القدس عاصـمة   ': شعب اليهودي، قال موسى   وردا على سؤال حول نية إسرائيل إعالن القدس عاصمة لل         
للمسلمين والمسيحيين أيضا، ونقول إلسرائيل ال يحق ألحد أن يحتكر القـدس، ألنهـا عاصـمة دوليـة                  

  .'وعاصمة لدولتين
  9/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  يين والفلسطينيين نهائي للتوصل الى اتفاق بين االسرائيلعدتحديد مو يجب: ابو الغيط .54

وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط دعا المجتمع الدولي الى          أن   9/12/2010،  الحياة، لندن  ذكرت
الدفع من اجل انهاء محادثات السالم في الشرق االوسط وتحديد مواعيد نهائية واضحة للتوصل الى اتفاق                

ثات في صوفيا مع نظيره البلغـاري نيكـوالي         وقال ابو الغيط بعد محاد    . بين االسرائيليين والفلسطينيين  
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وهذه النهاية هي ان تتفق اللجنة الرباعيـة        . الرأي المصري هو االتفاق على نهاية للعبة      «مالدينوف ان   
  .بين اسرائيل والفلسطينيين» على معايير للتسوية

ين تعيشان جنباً الى    بعد ذلك وخالل سنوات قليلة مقبلة لن تعود هناك امكانية القامة دولت           «وحذر من انه    
اتفاق اطار من صفحتين او ثالث صفحات على تفاهم كبير يقدمه المجتمـع             «وحض على وضع    . »جنب

ال يمكـن   «: وقال. »تعالوا وتفاوضوا على األسس التالية وفي االوقات التالية       : الدولي للطرفين يقول لهما   
  .»ان تكون هناك فترة زمنية غير محدودة

يجب ان يحصل الفلـسطينيون كتعـويض علـى         «: تبادل محدود لالراضي وقال   وتحدث ابو الغيط عن     
  .1967لتلك التي بنت عليها اسرائيل المستوطنات خارج حدود » اراض مساوية في المساحة والنوعية

 إن رباعي الوساطة يجـب أن يـضع         : قال ابو الغيط  أن 9/12/2010،لندنالشرق األوسط،   واضافت  
  ولة فلسطينية ووضع القدس الشرقية مع ضمان أمن إسرائيلاتفاقية إطار تحدد حدود د

  
   مصرية في القاهرة لبحث تطورات األوضاع على الساحة الفلسطينية-قمة فلسطينية  .55

 يعقد الرئيس حسني مبارك اجتماعاً في القاهرة اليوم مع          : أ ف ب   -صوفيا   -  جيهان الحسيني  –القاهرة  
وضاع على الساحة الفلسطينية في ضوء القرار األميركـي         الرئيس محمود عباس للبحث في تطورات األ      

  .األخير والذي تخلت فيه واشنطن عن مطالبتها إسرائيل بوقف االستيطان
وقال سفير فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية بركات الفرا إن محادثـات مبـارك                 

طراف المعنية من أجل تهيئة الظروف التي تـساعد         وعباس ستتناول الجهود التى يقوم بها مبارك مع األ        
  .على استئناف المفاوضات ودفع عملية السالم

  9/12/2010، الحياة، لندن
  

  دحالن يطلب وساطة عمر سليمان مع عباس": قدس برس"مصدر مصري لـ .56
، الذي بدأ "فتح"كشف مصدر إعالمي مصري النقاب عن أن عضو اللجنة المركزية لحركة :القاهرة
، والتقى الوزير عمر سليمان، يريد وساطة من القاهرة )6/12(رة إلى القاهرة  االثنين الماضي زيا

  .إلصالح ما فسد بينه وبين رئيس السلطة محمود عباس
قدس "وذكر اإلعالمي المصري المتخصص بالشأن الفلسطيني ابراهيم الدراوي في تصريحات خاصة لـ 

عن أن النائب محمد دحالن لجأ إلى القاهرة لوقف ما " وثوقةالم"، أن لديه معلومات وصفها بـ "برس
يتعرض لها منذ فترة، " فتح"، التي قال بأن فريق محمد دحالن في حركة "عمليات التصفية"أسماه بـ 

  .وذلك بعد أن فشلت وساطة إماراتية في إنهائها
إلصالح ذات البين مع لقد التقى النائب محمد دحالن بالوزير عمر سليمان وطلب وساطته : "وأضاف

الرئيس محمود عباس، المنزعج من محمد دحالن بعد أن وصلته معلومات بعضها مسجل، بصوت 
دحالن نفسه، تحدثت عن عدم قدرة محمود عباس للتوصل إلى أي تسوية مع اإلسرائيليين، وتنتقد آداء 

  .، على حد تعبيره"حكومة سالم فياض بشدة
  8/12/2010، قدس برس

 
  باالعتذار" إسرائيل" يجدد مطالبة يتركمسؤول  .57

" إسرائيل"جدد ارشاد هرمزلو، كبير مستشاري الرئيس التركي، أمس، مطالب بالده باعتذار            : )وكاالت(
  .ودفع تعوضيات ألهالي الضحايا " أسطول الحرية"عن اعتدائها الدامي على 

دول العربية عمرو موسـى فـي       وقال هرمزلو، في تصريح للصحافيين عقب لقاء األمين العام لجامعة ال          
لالعتذار عما حدث في المياه الدولية ضد أسطول الحرية وكذلك          " إسرائيل"نحن ننتظر ردا من     "القاهرة،  
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واعتبر المساعدات التي قدمتها بالده للكيان في إطفاء حريق الكرمـل           " . دفع التعويضات المطلوبة منها   
  .قات االستراتيجية بين البلدين ، وليست مؤشراً على عودة العال"إنسانية بحتة"

أفيغدور ليبرمان عن معارضته الشديدة لمـصالحة       " اإلسرائيلي"في غضون ذلك أعرب وزير الخارجية       
من خاللها عن عدوانها الدامي على أسطول الحرية وتدفع تعويضات لعائالت           " تل أبيب "مع تركيا، تعتذر    

   .الضحايا، ولوح باالنسحاب من التحالف الحكومي 
  9/12/2010، الخليج، الشارقة

  
  "هي مجرد مسألة وقت"يران  إلإسرائيلية ضربة  :"ويكيليكس" .58

المسربة، متركزة في اليومين االخيرين على األوضاع في        » ويكيليكس«جاءت الدفعة االخيرة من وثائق      
  . سوريا حيزا كبيرا من المعلومات المكشوفةتأخذوالمنطقة، 

ين السوريين نقلوا عن نظرائهم االيرانيين قـولهم أن ضـربة اسـرائيلية             أكد المصدر أن المسؤول   حيث  
» حزب اهللا «، وأن السوريين طلبوا من االيرانيين عدم إدخال سوريا أو           »هي مجرد مسألة وقت   «اليران  

قلنا لهم أن ايران قوية بما يكفي لتطـوير برنامجهـا           «، وأضاف   »خوض هذه المعركة  «لـ» حماس«أو  
  . »احتاجوا إلى سماع الحقيقة. لم يكونوا راضين عن اجابة األسد. نحن ضعفاء.  اسرائيلالنووي، ومقاتلة

سوريا وتركيـا وقطـر تحـضر لمواجهـة         «كما نقلت الوثيقة األميركية عن المصدر السوري قوله إن          
قولهم إنهـم   » مسؤولين عسكريين «، ونقل بدوره عن     » ايرانية في المستقبل القريب    -عسكرية اسرائيلية   

، موضحا ان المسؤولين السوريين رأوا في ذلك        »الحظوا طائرات اسرائيلية استطالعية من دون طيار      «
إشارة إلى أن اسرائيل قد تسعى إلى تعطيل محطات الرادار المضادة للطيران كجزء من خطـة ارسـال            

ط للوصـول   عندها نحن وتركيا وقطر، سنبدأ التوس     «وأضاف  . »قاذفات إلى ايران عبر األجواء السورية     
هذا الـسيناريو   . إلى وقف الطالق النار، وحل طويل المدى في ما بعد يشمل برنامجي البلدين النوويين             

 .»كل السيناريوهات األخيرة سيئة لنا وللمنطقة. األفضل
  9/12/2010، السفير، بيروت

 
  أمير دولة قطر يبحث مع خالد مشعل تطورات الملف الفلسطيني .59

) 8/12(لة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الدوحة صباح اليوم األربعاء  استقبل أمير دو:الدوحة
خالد مشعل على رأس وفد من الحركة، " حماس"رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 

وجرى التباحث في تطورات الوضع الفلسطيني وملف المصالحة ومسيرة التسوية المتعثرة ومجمل 
كما التقى الوفد مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم  .ةاألوضاع في المنطق

  .آل ثاني
  8/12/2010، قدس برس

 
  في القدس" اإلسرائيلية"يدين الغطرسة " ي الخليجالتعاونمجلس " .60

 اعتبر عبد الرحمن بن حمد العطية األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمـس، أن               : )وام(
الهادفة للسيطرة على ممتلكات العرب في مدينة القدس المحتلة تؤكـد           " اإلسرائيلية"اإلجراءات واألساليب   

وبما ال يدع مجاال للشك أن سلطات االحتالل تواصل غيها وغطرستها المستمرة في إطـار مخططـات                 
والعادل في الـشرق    مدروسة لفرض التهويد كأمر واقع لنسف أية محاوالت هادفة لتحقيق السالم الشامل             

  .األوسط 
المرفوض عربيـاً وإسـالمياً     " اإلسرائيلي"إن استمرارية النهج االستيطاني     : "وقال العطية في تصريح له    

ومن دول العالم المحبة للسالم يضع القوى الكبرى أمام اختبار جديد لصدقيتها وخاصة الواليات المتحدة               
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مشاركة في إنجاح التسوية وحـل معـضلة الـسالم فـي            باعتبارها طرفا أعلن منذ البدء حرصه على ال       
  " .المنطقة

وأكد العطية دعم دول مجلس التعاون الثابت والمبدئي للحقوق المشروعة للشعب الفلـسطيني وأمالكـه               
  . واسترداد أراضيه المسلوبة من أجل قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس 

  9/12/2010، الخليج، الشارقة
 

   بمليون دوالر2011لعام " نرواواأل"ميزانية  تدعماإلمارات  .61
قدمت دولة اإلمارات الليلة قبل الماضية في األمم المتحدة مليون دوالر، دعماً لميزانية وكالة األمم               : )وام(

وأعرب السفير أحمـد عبـدالرحمن الجـرمن         ) .األنروا(المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئيين الفلسطينيين      
 لدى األمم المتحدة في بيان أدلى به أمام اجتماع لجنة األمم المتحـدة المخصـصة                المندوب الدائم للدولة  

، عن شكر وتقدير دولة اإلمارات لمفوض وكالـة         "2011إعالن تبرعات الدول لميزانية األنروا لعام       "لـ
داخل والعاملين فيها لما يبذلونه من جهود تسهم في تحسين أوضاع الالجئين الفلسطينيين سواء              " األنروا"

  .أراضيهم أو في دول الشتات
  9/12/2010، الخليج، الشارقة

  
  ألونروال مليون دوالر مساهمة سنوية طوعية 1.5 بتقديم ملتزمون: الكويت  .62

 جددت الكويت التزامها بتقديم المساهمة السنوية الطوعية الى الوكالة الدوليـة الغاثـة وتـشغيل                -كونا
 مليون دوالر ايمانا منها باهميـة عمـل         1.5والبالغة  ) االونروا (الالجئين الفلسطينيين في الشرق االدنى    

  .الوكالة في مساندة الالجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات لهم
 9/12/2010، الراي، الكويت

  
   األراضي المحتلة في طريقهم الى متسلالً إفريقيا83ًقبض على  ي المصرياألمن .63

 إفريقياً بمحافظة السويس قبل تـسللهم إلـى         83القبض على   ألقت قوات األمن المصرية، أمس،      : القاهرة
شبه جزيرة سيناء في طريقهم لألراضي المحتلة، فيما نفت مصادر مصرية علمهـا بوجـود إريتـريين                 

وأكد مصدر أمني أن قوات األمن تمكنت من ضبط األفارقـة            .محتجزين لدى عصابات التهريب بسيناء      
  .بمنطقة عتاقة الجبلية بالسويس

فت مصادر أمنية مسؤولة في سيناء علمها بوجود إريتريين محتجزين لدى عصابات التهريب بسيناء،              ون
  .وقالت إن مداخل ومخارج سيناء مؤمنة تماما 

  9/12/2010، الخليج، الشارقة
  

  "القبة الحديدية"نشر منظومة ل "إسرائيل"لـمساعدة  مليون دوالر 200 :الواليات المتحدة .64
 مليون  200ادق مجلس النواب االمريكي الليلة الماضية على تخصيص مبلغ يزيد عن             ص :القدس المحتلة 

  . دوالر لمساعدة اسرائيل في نشر منظومة قبة الحديد العتراض القذائف الصاروخية وقذائف الهاون
 إن تحويل هذه المبلغ الى اسرائيل انما يؤكد ان العالقات بـين           :" وقال النائب الديمقراطي ستيف روتمان    

الواليات المتحدة واسرائيل في الشؤون االمنية والدفاعية وفي التعاون فـي مجـال االسـتخبارات هـي      
  ". االفضل من اي وقت مضى

ان تقديم هذه المساعدة السرائيل يوجه رسالة واضحة للحلفاء ولالعداء على حد سواء             :" واضاف روتمان 
  ".اعية العتراض قذائف صاروخيةمن خالل تخصيص اكبر مبلغ حتى االن لتطوير منظومات دف
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ومن الجدير بالذكر أن إسرائيل تعمل جاهدة لمنع صواريخ المقاومة الفلسطينية من الوصول إلى البلدات               
  .المحتلة، لتبدو أمام جمهورها الدولة الكبرى التي ال تقهر

 9/12/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

  ات الخارجيةواشنطن تجري مراجعة شاملة لنهج السالم واألولوي .65
يأتي اعالن واشنطن تخليها    ،   جويس كرم  عن مراسلتها واشنطن  ،  من    9/12/2010،  الحياة، لندن  قالت

عن المطالبة بتجميد االستيطان كأساس للعودة الى المفاوضات المباشرة، ليعكس عمليـة اعـادة رسـم                
يا األكثر الحاحاً وتبنـي نهـج       أولويات ادارة باراك أوباما بعد انتخابات الكونغرس، والتركيز على القضا         

وإذ تشير مصادر موثوقة الى أن وزارة الخارجية والبيت األبيض يهمـان            . أقل سخونة في عملية السالم    
بمراجعة داخلية شاملة في شأن الخيارات البديلة للدفع بعملية السالم، مـن المقـرر ان تعلـن وزيـرة                   

لها غداً من دون توقّع تغييـرات أو اعالنـات          الخارجية هيالري كلينتون الخطوط العريضة في خطاب        
  .في النهج األميركي» درامية«

بعد االستشارات مع األطراف، قررنا أن تمديد التجميد لن         «أمس أنه   » الحياة«وأكد مسؤول أميركي لـ     
وأضاف أن االنخراط سيستمر في     . »يوفر في هذا الوقت األساس األفضل الستئناف المفاوضات المباشرة        

  .»ام واألسابيع المقبلة في القضايا الجوهرية مع الجانبين ومع الدول العربية وبقية األطراف الدولييناألي«
ويعكس اإلعالن انهيار المفاوضات التي بدأت الصيف الماضي بين ادارة أوباما وحكومة بنيامين نتانياهو              

وفيمـا  . ة وسياسية إلسرائيل  لوقف االستيطان لمدة ثالثة أشهر في مقابل رزمة مساعدات وضمانات أمني          
لم يأت المسؤول على ذكر األسباب الرئيسة لفشل المفاوضات، رجحت مصادر موثوقة أن تكون تعقيدات               

» ارتباك داخلي «اذ أشارت المصادر الى حال      . الوضع الداخلي والخارجي أمام أوباما وراء هذا التراجع       
كمـا جـاء انـشغال اإلدارة       . د الهيكلية للمضي قدماً   في اإلدارة في شأن استراتيجية عملية السالم وافتقا       

بأولويات سياسة أخرى في شرق آسيا بعد التشنج بين الكوريتين، وداخلياً في التعايش مـع الكـونغرس                 
وكان أي ضمانات مقدمة إلسـرائيل، خـصوصاً        . الجمهوري، ليبعد عملية السالم عن األولويات الحالية      

غير أن اإلدارة تحتاج الى الرأسـمال الـسياسي مـع           . فقة الكونغرس المساعدات األمنية، سيحتاج لموا   
مع روسيا، وتشريعات اقتصادية أكثر تـأثيراً فـي أجنـدة           » 2ستارت  «الكونغرس الجديد لتمرير اتفاق     

  .الرئيس من عملية السالم
ب العمل سيكون لخلق أساس صـل     «على رغم ذلك بدا أن واشنطن ملتزمة هدفها مع تأكيد المسؤول أن             

، وأن البحث سيتم في هـذه       »نحو هدفنا المشترك للوصول الى اطار اتفاق على كل قضايا الحل النهائي           
الصيغ خالل زيارة المفاوض الفلسطيني صائب عريقات ونظيره اإلسرائيلي اسحق مولخـو لواشـنطن              

  .األسبوع المقبل
 المعنيين بملف عملية الـسالم      أن» الحياة«وأكدت مصادر موثوقة على تواصل مع اإلدارة األميركية لـ          

في وزارة الخارجية األميركية والبيت األبيض يقومان بمراجعة شاملة لالستراتيجية التفاوضية، اذ فيمـا              
كان نهج ميتشل وراء صوغ خطوات بناء الثقة بينها المطالبة بتجميد االستيطان، يؤيد فريق آخر يقـوده                 

اطاً مباشراً وسريعاً بالمفاوضات من دون وضع شروط        مستشار أوباما للشرق األوسط دنيس روس انخر      
ويـشكل وصـول    . مسبقة، بالتوازي مع خطوات بناء ثقة والولوج سريعاً بمعالجة قضايا الحل النهـائي            

جهود وقف االستيطان الى طريق مسدود، سواء كانت األسباب متعلقة بانشغال واشنطن بملفات أخرى أو               
  .يامين نتانياهو، ضربة لميتشل وفريقهاستعصاء نيل موافقة من حكومة بن

وفيما ال تتوقع المصادر اعالنات محورية من اإلدارة األسبوع الجاري عن الخطوات البديلة، وتشير الى               
، ينتظر أن تعلن كلينتون الخطوط العريضة الجديـدة         »هيكلية المرحلة المقبلة  «أن الفريق ما زال يدرس      

  .»بروكينغز«التابع لمعهد » سابان« مركز للموقف األميركي غداً في خطاب أمام
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 مصادر دبلوماسية   ، أن حنان البدري  عن مراسلتها    واشنطن، من   9/12/210،  الخليج، الشارقة  وذكرت
، أن الرئيس األمريكي باراك أوباما، الذي جـددت إدارتـه معارضـتها             ”الخليج“في واشنطن أكدت ل     

في الشرق األوسط، رغم إعالن واشنطن رسـمياً تخليهـا   االستيطان، متمسك بنياته لتفعيل عملية السالم       
أن واشـنطن   ” الخليج“بتجميد االستيطان في الضفة الغربية، وذكرت المصادر ل         ” إسرائيل“عن مطالبة   

بالدخول في جولة جديدة من المفاوضات بأسرع ما يمكـن،          ” اإلسرائيلي”ستطالب الطرفين الفلسطيني و   
. م جزرة جديدة، هي فتح ملفات مؤجلة تتعلق بقـضايا الوضـع النهـائي             وتميل إدارة أوباما إلى استخدا    

استعدادها للتوجه الجديد، وأبلغت واشنطن موافقتها على هذا الطـرح جملـة ولـيس              ” إسرائيل“وأبدت  
  .تفصيالً، أي أنها توافق على اإلطار العام، وتحديد ملفات التفاوض الحقاً

كراولـي المتحـدث باسـم      . جيه. بي، أن   واشنطن  من    8/12/2010،  وكالة رويترز لألنباء  وأضافت  
  ".السناتور ميتشل سيعود الى المنطقة االسبوع القادم للتشاور " انالخارجية االمريكية قال

ولم تتوفر لدى كراولي علـى       .شأن المستوطنات يمثل اعترافا بالواقع    بوقال كراولي ان القرار االمريكي      
غير مباشرة اتـسمت    " مكوكية"الذي يشير فيما يبدو الى دبلوماسية       الفور تفاصيل بشأن خط سير ميتشل       

انني ال أتوقع ان نجمع االسرائيليين      "وقال كراولي    .بها عملية السالم في الشرق االوسط منذ فترة طويلة        
  ."والفلسطينيين في نفس الغرفة هذه المرة

اط استيطاني اخر علـى انـه غيـر         وقال كراولي ان الواليات المتحدة مستمرة في النظر الى ان أي نش           
وأضاف ان الجمود بشأن المستوطنات عرقل أيضا مباحثات امريكية منفصلة بشأن حوافز أمنية             . مشروع

السرائيل كانت واشنطن تأمل في ان تساعد رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو علـى التـرويج                
قت ال نسعى الى تجميد االستيطان وال نسعى الـى          في هذا الو  "وقال كراولي    .التفاق المستوطنات سياسيا  

  ."ذلك النوع من المباحثات مع االسرائيليين
  

  "الدولة الفلسطينية"الواليات المتحدة تستعد لمحاصرة االعتراف بـ  .66
الخاص بالـضغط علـى   ” اإلسرائيلي“ بدت واشنطن على قناعة بتبني المطلب     :حنان البدري  - واشنطن

 إضافة إلى وقـف  1967والي اعتراف دول العالم بالدولة الفلسطينية على حدود ،       المجتمع الدولي لوقف ت   
وتتذرع الواليـات المتحـدة بـالمبرر       . أي توجه عربي باتجاه األمم المتحدة إلعالن الدولة الفلسطينية          

  .التقليدي باعتبار أن أي خطوة مثل هذه تعرقل جهود عملية السالم ” اإلسرائيلي“
” اإلسـرائيلية “قد طرحه  حسب المصادر الدبلوماسية ذاتها  مبعوث رئيس الحكومة            وكان المطلب نفسه    

إسحاق مولوخو الذي وصل إلى العاصمة األمريكية، أول أمس، إضافة إلى موضوعات أخرى قيل إنهـا                
  .تتصل بالعالقات الثنائية، إال أنها على األرجح تتضمن مناقشة أفكار متعلقة بقضايا أخرى مثل إيران 

ردد وجود طرق أخرى أمام واشنطن لتسلكها على صعيد عملية السالم، ومن ضمنها محاولة تفعيـل                وت
، ال سيما بعد تصاعد مطالبات الكونغرس على مدى األيام الثالثة الماضية            ”اإلسرائيلي“المسار السوري     

    .إلدارة أوباما بممارسة المزيد من الضغوط على إيران بأي شكل
 9/12/2010، الخليج، الشارقة

  
   وباراك يزوره اليوم.. مسؤولية فشل عملية السالم"سرائيلإ"بان كي مون يحمل  .67

حمل السكرتير العام لالمم المتحدة بان كي مون اسرائيل مسؤولية الجمود الراهن فـي              / سما  / واشنطن  
  . عملية السالم مع الفلسطينيين 

مال البناء في المستوطنات ودعاها الـى الوفـاء         عن اسفه لرفض اسرائيل اعادة تجميد اع      " بان"واعرب  
  .بالتزامات خارطة الطريق ووقف اي نشاط استيطاني في المناطق المحتلة بما فيها القدس الشرقية
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أنا أستمد التشجيع من عـزم االدارة       :" وقال السكرتير العام لالمم المتحدة في بيان اصدره الليلة الماضية         
، داعيا الطرفين الـى     "من اجل استئناف المفاوضات االسرائيلية الفلسطينية     االمريكية على مواصلة العمل     

  . التعاون مع هذه الجهود
ومن المقرر ان يصل وزير حرب اإلسرائيلي ايهود باراك الى نيو يورك اليوم ليجتمع مع بان كي مون                  

  . ثم يتوجه الى واشنطن اللقاء كلمة في منتدى سابان السياسي
خارجية االمريكية هيالري كلينتون ستلقي هي االخرى كلمة امام هذا المنتدى ويتوقع            ويذكر ان وزيرة ال   

  .ان تعلن فيها عن الخطوات القادمة التي ستتخذها االدارة االمريكة على صعيد عملية السالم
  9/12/2010، وكالة سما اإلخبارية

  
  شأن االستيطانب "إسرائيل"االتحاد األوروبي يأسف لتعنت  .68

عبرت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي كاثرين اشتون على لسان متحدثتها مايـا            : الء جمعة ع - برلين
كوتسيانشيتس عن أسفها إزاء رفض إسرائيل التجميد المؤقت لالستيطان في الضفة الغربية، حيث أكدت              

  .ةفي هذا السياق انه ال شرعية لبناء المستوطنات وبتعارضها المطلق مع جهود السالم في المنطق
نأسف لعدم تمكن اإلسرائيليين مـن القبـول        'وقالت المتحدثة في تصريح اذاعته وسائل االعالم االلمانية         

بتمديد تجميد االستيطان، كما طالب به االتحاد األوروبي والواليات المتحدة واللجنـة الرباعيـة الدوليـة       
فهو غير شرعي بنظر القـانون      ': وأضافت بأن موقفنا من االستيطان واضح      .'للسالم في الشرق األوسط   

تحقيق تقدم أمر ملح بهدف التوصل إلـى حـل النـزاع            'واعتبرت أن   . 'الدولي ويشكل عقبة أمام السالم    
وأن المفاوضات المتعلقة بقضايا الوضع النهـائي ال تـزال          . اإلسرائيلي الفلسطيني على أساس الدولتين    

  .تتصدر األولويات
 فشل الواليات المتحدة االمريكية في اقناع اسرائيل بوقف مؤقـت           من جهتها رأت الصحف االلمانية بأن     

للبناء في مستوطنات الضفة الغربية هو بمثابة المسمار االخير في االعالن عن عجز االدارة االمريكيـة                
  الحالية بإتيان أي مشروع ايجابي يخدم عملية السالم في منطقة الشرق االوسط، 

  9/12/2010، القدس العربي، لندن
  

  دبلوماسي أميركي سابق يأمل تضمين حماس في محادثات السالم مستقبال .69
عبر دبلوماسي أميركي سابق أمس عن أمله في إشراك الواليـات المتحـدة             : »الشرق األوسط  «-غزة  

وقال السفير األميركي السابق مارك هامبلي بعـد لقائـه          . »تدريجيا«لحركة حماس في محادثات السالم      
أتمنـى أن تـشرك     « الوزراء الفلسطيني المقال في غزة والقيادي الكبير في حماس           إسماعيل هنية رئيس  

الواليات المتحدة حركة حماس على اعتبار أنها حقيقة على أرض الواقع فـي محادثـات الـسالم ولـو                   
الطـائرات الحربيـة    ). الخمـيس (ووصل هامبلي إلى غزة الثالثاء على أن يغادرها اليـوم           . »تدريجيا

   تشن غارتين جنوب قطاع غزةاإلسرائيلية
  9/12/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  "دون وقف االستيطان" مع الفلسطينيين "إسرائيل "لنزاع" ال حل": فرنسا .70

لنزاعهـا مـع    " ال حـل  "دعت فرنسا، إسرائيل إلى أن تدرك بـأن         : نادية سعد الدين وبرهوم جرايسي    
دادها للسعي إلى تحريك المفاوضات فـي إطـار         معربة عن استع  " من دون وقف االستيطان   "الفلسطينيين  

وقـال المتحـدث باسـم       ).االتحاد األوروبي والواليات المتحدة وروسيا واألمم المتحدة      (اللجنة الرباعية   
وجهة نظرنا بشأن   "وقال إن    .الخارجية الفرنسية برنار فاليرو انه ال يمكن التغاضي عن مسألة االستيطان          

 242سألة غير مشروعة في نظر القانون الدولي خصوصا القرار الدولي رقم            االستيطان لم تتغير، إنها م    
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نطالب "وأضاف   ".التي صادق عليها الجانبان   ) للجنة الرباعية (ومعاهدة جنيف الرابعة وخريطة الطريق      
على الجـانبين تحديـد شـروط       "لكنه أوضح أن    ". لن يكون هناك حل من دون وقف االستيطان       . بوقفه

  ".ضاتاستئناف المفاو
  9/12/2010، الغد، عمان

  
  سالم الشرق األوسط على شفير الهاوية بسبب المستوطنات: "الديلي تلجراف"و" االندبندنت" .71

ذكرت صحيفة االندبندنت أن السلطة الفلسطينية وجهت اللوم للحكومة اإلسرائيلية بشكل رئيسي، وإلـى              
ية فيما نقلت الصحيفة عن اإلسرائيليين قولهم إنهـم         اإلدارة األمريكية، باختالق العقبات أمام العملية السلم      

وأشارت االندبندنت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنيـاهو سـعيد            .يفعلون الكثير للخروج باتفاقية سالم    
بتخلي واشنطن عن شرط تجميد البناء االستيطاني في الضفة الغربية قبل استئناف المفاوضات المباشـرة               

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد قال إن هذه الخطوة وضـعت العمليـة              وكان   .مع الفلسطينيين 
  .السلمية في أزمة حقيقية

سالم الشرق األوسـط علـى شـفير        "وفي ذات الموضوع نشرت صحيفة الديلي تلجراف تقريرا بعنوان          
تى لو لم يتم تمديد     قالت فيه إن اإلسرائيليين والفلسطينيين يجب أن يعودوا للمباحثات المباشرة ح          " الهاوية

وذكرت الصحيفة أن الرفض اإلسرائيلي لتمديـد الحظـر علـى البنـاء              .الحظر على البناء االستيطاني   
اإلستيطاني وضع عملية السالم أمام خطر اإلنهيار وأن ذلك يعد نكسة ألحـد أبـرز أهـداف الـسياسة                   

ؤولية على أوباما نتيجة لوضـعه      وحملت الديلي تلجراف جانبا من المس      .الخارجية للرئيس باراك أوباما   
  .شرط تجميد االستيطان والذي يعد بندا مهما لدى أحزاب اليمين اإلسرائيلية المشاركة في حكومة تنتياهو

 9/12/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

  إسماعيل هنية يلتقي سفيراً أميركياً سابقاً .72
  يوسف رزقة. د

هانبلي قضى فترة طويلة من عملـه فـي الـشرق    . خارجية األميركية سفير سابق في ال ) مارك هانبلي (
. هانبلي يزور قطاع غزة ويطلب لقاء الحكومـة         . األوسط وفي البالد العربية كتونس على وجه التحديد         

  . جل الشخصيات األوروبية واألميركية اعتادت أن تلتقي السيد إسماعيل هنية رئيس الوزراء 
وكذلك ماري روبنسون رئيسة وزراء سابقة في       ,  سابق التقى إسماعيل هنية    جيمي كارتر رئيس أميركي   

هانبلي كارتر قريب من اإلدارة الديمقراطية في البيت األبيض حتى وإن كـان اآلن هـو فـي                  . إيرلندا  
  . خارج العمل الرسمي كسفير

ف عن خطأ قاتل وقعـت      لقاء الشخصيات األوروبية واألميركية غير الرسمية غالباً والرسمية أحياناً يكش         
وامتنعت عن الحوار الرسمي    , فيه السياسة الخارجية لتلك البالد حين وضعت حماس على قائمة اإلرهاب          

وهي اليوم تقر ومـن خـالل هـذه         , م بشكل إيجابي  2006وحين لم تتعامل مع نتائج االنتخابات       , معها
, ومن النظام الـسياسي الفلـسطيني     , الزيارات أن حماس جزء مهم وكبير من مكونات الشعب الفلسطيني         

  . وأن الحوار معها هو مصلحة لهم قبل أن يكون مصلحة لحماس, وأنه ال يمكن تجاوزها
موقف حكومتـه مـن     , وبالذات األجانب , لقد اعتاد رئيس الوزراء إسماعيل هنية أن يوضح للزائرين له         

, والتـصعيد العـسكري   , الحـصار و, والقدس, وباالستيطان, مجمل السياسات ذات العالقة بالمفاوضات    
وأن حمـاس   , وأنه ال حل بدون حماس    , والهدنة,  وعاصمتها القدس  1967والدولة الفلسطينية على حدود     

وأنه ال مناص أمام أميركا مـن       , ولكن ال دولة بدون غزة أيضاً     , ال تسعى إلقامة دولة أو إمارة في غزة       
  . حين تكون نزيهة وشفافةاحترام إرادة الشعب الفلسطيني ونتائج االنتخابات 
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وكشف عن  , بكلمات قوية وواضحة  ) مارك هانبلي (لقد أكد رئيس الوزراء على هذه المعاني في لقائه مع           
وطالـب  , خطوة االستمرار في االستيطان وخطورة األعمال والقوانين العنصرية التي تستهدف القـدس           

تقتلنـا  ) إسـرائيل (إن  : وقال له ,  الفلسطينية الواليات المتحدة بوقف تدخالتها السالبة في ملف المصالحة       
وأنها تستمر في سياسة التصعيد العسكري ضد       , وتدمر مؤسساتنا وبيوتنا بأسلحة أميركية وذخائر أميركية      

  . غزة إضافة لسياسة االغتياالت رغم توافق فصائل المقاومة على تهدئة بعد الحرب األخيرة
ولم يكـن   , قدر ما كان حواراً في قضايا الشأن الفلسطيني العامة        ب, أجندة محددة ) هانبلي(لم يتضمن لقاء    

وحماس جزء أساس وكبير مـن الـشعب        . مباحثات سرية كما أوحت بعض األطراف الكارهة لحماس         
  . وإنما هي شريك كبير يحمل الهم الفلسطيني مع الجميع, الفلسطيني وليست بديالً ألحد

ني في الكونجرس األميركي وتحدث فـي تـداعيات نجـاح           عن حجم اللوبي الصهيو   ) هانبلي(لقد كشف   
وأن الـرئيس   , الجمهوريين باألغلبية في انتخابات التجديد النصفي على سياسة أوباما في الشرق األوسط           

وأحسب أن ما قاله السفير كاف لشرح األسـباب         . أوباما يميل أكثر إلى الحيطة والحذر بعد هذا التغيير          
وأنهـا  , رجية األميركية الرسمي بوقف جهودها من أجل تجميد االسـتيطان         التي تقف خلف تصريح الخا    

وفـتح الطريـق أمامـه      , وعدم إحـراج عبـاس    , وهي صياغة إلخفاء الفشل   , تبحث عن بدائل إبداعية   
  . لالستمرار في لقاء المسؤولين األميركيين 

حيح أنها ال تملك إرادة مخالفة      والص, )إسرائيل(في الختام ال يصدق أحد في العالم أن أميركا عاجزة أمام            
  .ألن العرب عاجزون وبدون إرادة أصالً, )إسرائيل(إلرادة 

  8/12/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  العيب فلسطيني قبل ان يكون امريكيا .73
  عبد الباري عطوان

كنا نتوقع، وبعد اعالن المتحدث االمريكي فيليب كراولي، فـشل محـاوالت ادارتـه اقنـاع الحكومـة                  
سرائيلية بتجميد االستيطان، وتخليها بالتالي عن رعايتها للمفاوضات المباشرة، ان تنطلق المظـاهرات             اال

الغاضبة في مدينة رام اهللا، وان يعقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤتمرا صحافيا يعلن فيـه فـشل                  
جدا، واتسمت شـوارع رام     بالتالي، ولكن يوم امس مر عاديا       ' السلطة'رهانه على العملية السلمية، وحل      

  .اهللا بالهدوء التام وكأن شيئا لم يحدث، واالمور تسير على ما يرام، فال غضب وال احتجاج وال مسيرات
عليك القبول بالشروط االسرائيلية والعودة الـى طاولـة         : االدارة االمريكية قالتها صريحة للرئيس عباس     

 استمرار االستيطان، واذا رفضت فاشرب من مـاء         المفاوضات، المباشرة منها وغير المباشرة، في ظل      
البحر الميت، او البحر االحمر االقل ملوحة الذي ستكون قريبا منه عند زيارتك لصديقك حسني مبـارك                 

  .في منتجع شرم الشيخ اليوم
العملية السلمية ماتت منذ عشر سنوات، بل حملت اسباب فنائها قبل ان تبدأ ولسنا مبالغين، ولكن السلطة                 

، هي التي اجلت عملية الدفن وابقت جثتها فـي ثالجـة            'المعتدلة'الفلسطينية، وبدعم من االنظمة العربية      
الموتى، مثلما اجلت نصب سرادق العزاء لتقبل التعازي في الفقيدة غير المأسوف عليها، النهـا باتـت                 

  .تتبنى وجهة النظر االمريكية كاملة وهي اسرائيلية في االساس
عن اسرار الخارجية االمريكية وسفاراتها، ولقاءات المسؤولين االمريكيين مـع          ' ويكيليكس'قرأنا وثائق   

نظرائهم العرب، بعضها تحدث عن تشكيل قوات عربية لضرب حزب اهللا في لبنان بغطاء مـن حلـف                  
ـ               سريع الناتو واطّلعنا على اخرى تطالب بقطع رأس االفعى االيرانية، وثالثة تتوسل االدارة االمريكية للت

بقصف طهران وتدمير مؤسساتها ومنشآتها قبل انتاج اسلحة نووية الن ذلك ارخص واقل كلفة، ولكننا لم                
مـن  ) من دول االعتدال خاصة   (نر وثيقة واحدة، حتى اآلن على االقل، تظهر الغضب الرسمي العربي            

عربية لكسر الحـصار    الدعم االمريكي لوجهة النظر االسرائيلية، او اخرى تطالب بتشكيل قوة عسكرية            
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االسرائيلي عن قطاع غزة، او حماية المقدسات االسالمية في القدس المحتلة في ظل عمليـات التهويـد                 
  .المتسارعة

الرئيس محمود عباس يلجأ هذه االيام الى اسلوب المماطلة مرة اخرى، لكـسب المزيـد مـن الوقـت                   
ي الصاعق، بالذهاب الى القاهرة وعواصم      وامتصاص حالة الغضب الراهنة من جراء هذا القرار االمريك        

اخرى، بحثا عن النجدة او العطف او االثنين معا، والدعوة لعقد اجتماع عاجل للجنـة متابعـة مبـادرة                   
واللجنة ' فتح'السالم العربية اياها، ثم العودة الى رام اهللا لرئاسة اجتماعات اخرى للجنة المركزية لحركة               

  .، وكأن هذه الخيارات غير معروفة وبحاجة الى بحث'يارات الفلسطينيةالخ'التنفيذية للمنظمة لبحث 
* * *  

من االمريكيين انفـسهم،    ' امركة'الرئيس حسني مبارك الذي سيستقبل الرئيس عباس اليوم سيكون اكثر           
ولن نستغرب استغالله وقت اللقاء في تبرير موقف االدارة االمريكية والـدفاع عنـه، واظهـار اوجـه                  

 والضغط على ضيفه الفلسطيني المستجير به، من اجل المضي قدما في المفاوضات المباشـرة               صوابيته،
ألم يصرح، اي الرئيس مبارك، اثناء زيارته الى البحرين قبل ايام معدودة بان             . دون اي وقف لالستيطان   

 حتما علـى    اشتراط وقف االستيطان للعودة الى المفاوضات المباشرة هو خطأ كبير؟ الجملة التي ستتردد            
  !الم اقل لك ذلك، الم انصحك، انت ال تسمع الكالم: لسانه في هذا اللقاء هي

ثم ماذا ستفعل لجنة متابعة مبادرة السالم العربية التي ستجتمع االثنين المقبل غير اصدار بيان غـامض،                 
ار قـرار   يلوح للمرة االلف، بالذهاب بالقضية الفلسطينية الى مجلس االمن الـدولي مجـددا الستـصد              

  ؟1967عام ) يونيو(باالعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على اساس حدود الرابع من حزيران 
انها لحظة الحقيقة بالنسبة الى السلطة الفلسطينية، والشعب الفلسطيني معا، وال بد من مواجهتها برجولـة                

 ان نعترف بأن الرهـان علـى        وشجاعة، والتخلي عن اساليب التهرب بالقاء اللوم على اآلخرين، علينا         
ووضع البيض كله في السلة االمريكية جاء بنتائج عكـسية تمامـاً،            . المفاوضات قد فشل بطريقة مخزية    

ليس ألن هذا البيض قد تعفن، وانما الن هذه االدارة ال تحترم غير القوي الذي يؤثر علـى مـصالحها                    
  .بشكل مباشر

 عربية تغيرت اولوياتها واصبح االسرائيلي هـو الـصديق          الفلسطينيون يجب ان ال يذهبوا الى حكومات      
بالنسبة اليها، ومن يقاومه هو العدو الذي يجب ان تجيش الجيوش لتحطيمه بالتواطؤ مع امريكا وحلـف                 

  .الناتو وحمايتهما
التذرع بالضعف، وانعدام البدائل، ذريعة المتخاذلين الخانعين الذين استمرأوا الهوان، واسـتجداء فتـات              

مساعدات، وحولوا المشروع الوطني التحرري الفلسطيني الى مؤسسة خيرية ريعية، وبات كل همهـم              ال
الحفاظ على امتيازاتهم، وألقابهم، وهم، او بعضهم، كان في يوم من االيام يتطلع الى الـشهادة ويتغنـى                  

  .بالمقاومة ويخون كل من يفكر بغيرها
هـي عنـوان    ' وهمية'باعتراف برازيلي، او ارجنتيني، بدولة      مهرجانات الفرح التي نراها حالياً ترحيباً       

مرحلة االفالس التي تعيشها السلطة حالياً، فهل نسي هؤالء ان منظمة التحرير اعلنت الدولة الفلـسطينية                
 دولة، فهل قامت هـذه      126 عاماً في الجزائر وحظيت باعتراف       22المستقلة، وسط تطبيل وتزمير قبل      

د الشعب الفلسطيني من هذه االعترافات، واين يمكن ان يصرف صكوكها؟ من حقنـا              الدولة، وماذا استفا  
  .ان نسأل وان نذكّر من ضعفت ذاكرتهم او اضعفوها عمداً

***  
بدولة فلسطينية على   ) حماس(وال يقل سوءاً عن كل هذا ان نسمع السيد اسماعيل هنية يعلن قبول حركته               

 اليه الرئيس عباس حـول اي تـسوية يتوصـل اليهـا مـع                ونتائج اي استفتاء يدعو    1967حدود عام   
االسرائيليين، حتى لو جاءت مخالفه لقناعات الحركة وثوابتها، فلماذا يتطوع الـسيد هنيـة بمثـل هـذا                  
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التنازل، ولمجموعة من الصحافيين، وليس حتى لمسؤولين امريكيين سابقين، انه كمن يذهب الى الحـج               
  .تنازل بحجة التكتيكوالناس راجعة حتى لو جاء هذا ال

ندرك جيداً ان المقارنة بين رام اهللا وغزة غير جائزة، فحكومة غزة تعيش حصاراً ظالماً وعزلة، ولـم                  
ولكن ال بد من االعتراف بان هناك حالة خلـل          . يسمح لها بالدخول في اي عملية سلمية حتى لو ارادت         

ج سريع اولى خطواته العودة الى الوحدة       في الوسط الفلسطيني المعارض منه والسلطوي بحاجة الى عال        
الوطنية على ارضية المقاومة باشكالها كافة، بعد ان استفحل االستيطان، وانهارت جميع الرهانات علـى               

  .الحلول السلمية، والوسيط االمريكي
 االوطان ال تتحرر باالستجداء والتذلل وانما بالتضحيات، والخيارات الفلسطينية يجب ان تكون خيـارات             

واولها وقف التنسيق االمني وحماية مستوطنات      . كل شعوب العالم االخرى التي نالت االستقالل والسيادة       
  .االسرائيليين، والنزول الى الشوارع في انتفاضة تزلزل اركان االحتالل وتجعله اكثر كلفة

حصار علـى   فمن العيب والعار ان نرى مئات اآلالف من المتظاهرين في مختلف عواصم العالم ضد ال              
قطاع غزة، او مجزرة سفن الحرية في عرض المتوسط، بينما نرى مدن السلطة تنعم بالهدوء والراحـة                 

  .آخر الشهر' التنبلة' ورواتب V.I.Pواالستمتاع ببطاقات 
عاجلة وسريعة، والتخلي عن استراتيجية الهروب من المواجهة باللجوء الى          ' صحوة فلسطينية 'نحتاج الى   

  .لجنة المتابعة العربية واجتماعاتها في القاهرةشرم الشيخ او 
  9/12/2010،القدس العربي، لندن

  
  البديل عن فشل المفاوضات .74

  *مصطفى البرغوثي 
لم تُشْف رزمةُ اإلغراءات والمكافآت االميركية غليل بنيامين نتانياهو وحكومة المستوطنين التي يرأسها،             

نشاطات االستيطانية في القدس وسائر أرجـاء األراضـي         ومن يوم آلخر، تتكثف ال    . بل يطالب بالمزيد  
  .المحتلة

لكـن الـسؤال    . ذلك أمر مسلَّم به   . الجاهل، أو المتجاهل، فقط مازال يعول على مفاوضات مع اسرائيل         
  ما هو البديل الذي سيعتمد لفشل نهج المفاوضات: األساسي يبقى قائماً

أنها ستلجأ الى الخيارات األخرى، ووعـدت اللجنـة التنفيذيـة           لقد َوعدت لجنة المتابعة العربية مراراً ب      
  .لمنظمة التحرير بأن لديها سبعة خيارات بديلة ستنتقي منها

فلماذا االنتظار؟ ولماذا ترك زمام المبادرة بيد نتانياهو وحكومته، ومفاوضاته التي لن تنتهي مـع االدارة                
لى صيغة ممـسوخة اخـرى لتجميـد مزعـوم           للوصول ا  – التي تشعر بالضعف والحرج      –االميركية  

  لالستيطان، لن يكون تجميداً بل غطاء للتوسع االستيطاني؟
ألم َيحنِ الوقت الختيار البديل؟ وفي ظل استحالة انتزاع قرار من مجلس االمن، ألـيس البـديل الفعلـي                   

محتلـة بمـا فيهـا      المتوفر هو اإلعالن الفوري عن الدولة الفلسطينية وحدودها على جميع األراضي ال           
عاصمتها القدس، ومطالبة الجميع باالعتراف بها، واتخاذ اجراءات فعلية لفرض االمـر الواقـع علـى                

  األرض في مواجهة السياسة االسرائيلية؟
 الجميَع باعترافها بالدولة الفلسطينية وحدودها حتـى قبـل ان تطلـب             - مشكورةً   -لقد سبقت البرازيل    

ذلك، ونأمل في ان تحذو الدول العربية حذو البرازيل وتسارع الى اتخاذ هذه             منظمة التحرير الفلسطينية    
  .الخطوة

في المعادلة القائمة حالياً، ليس هناك ما يزعج اسرائيل، بل هي في قمة االرتياح، فاالميركيون ينتظرون                
وبـا والعـالم    اسرائيل، والفلسطينيون ينتظرون االدارة االميركية، والعرب ينتظرون الفلسطينيين، واور        

ينتظر العرب والفلسطينيين، والكل مشغول بالحديث عن بناء مؤسسات الدولة، والكل يعرف ان اسرائيل              
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جغرافياً، لتكـون الخالصـة مـا       » ب«و  » أ«تحشرها في المجال االمني سياسياً، وتحشرها في مناطق         
مـن دون   : من الـضفة الغربيـة    % 40-30يسميه نتانياهو سالماً اقتصادياً وبنياناً على ما ال يزيد عن           

القدس، ومن دون األغوار، ومن دون قطاع غزة، ومن دون سيادة، ومن دون مصادر مياه، ومـن دون                  
  !).بدعة نتنياهو الجديدة(االجواء والحدود والمجال الكهرومغناطيسي 

مفهوم الدولة  ان العملية الوحيدة الجارية حقاً على االرض هي تصفية عناصر القضية الفلسطينية وتصفية              
، وفي اطار تكريس نظام     »بانتوستان«الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، واستبدالها بحكم ذاتي محدود في          

  ).االبارتهايد(التمييز العنصري االسرائيلي 
الدولـة ذات   «ما يجري بناؤه، او ما تسمح اسرائيل ببنائه، هو ما اصطلح على تسميته              : وبكلمات أخرى 
  .، وهو اسم مضلِّل، ألن المقصود جعل ذلك الحل دائماً وليس مؤقتاً»الحدود المؤقتة

لم تشهد قضية الشعب الفلسطيني في تاريخها ابداً هذا القدر من التآمر وال هذا القدر من التواطؤ، كما لم                   
وكـل  . تشهد الساحة الفلسطينية من قبل، وذلك من مسببات الحالة التي نعيشها، هذا القدر مـن التفتـت                

اولة لرأب صدع االنقسام الفلسطيني تجابه بضغوط خارجية ال أول لها وال آخر، وبالءات وفيتوات ال                مح
غرابة فيها، ألن أصحابها هم انفسهم أصحاب المشروع المذكور اعاله، الذي من أهم مقومـات نجاحـه                 

 الوطني ومستقبل   ابقاء الفلسطينيين منقسمين، ضعفاء، مشغولين بهموم لقمة العيش عن التفكير بمصيرهم          
  .ابنائهم وبناتهم، ومعرضين لعملية كَي لوعيهم غير مسبوقة، إلشعارهم باليأس واإلحباط

. رأيناه في أواسط الثمانينات، ورأيناه اواسط التسعينات، قبل ان يبلغ السيل الزبى           . وهذا ليس نمطاً جديداً   
ته من مكونات الصورة الرسمية بمختلف      ولربما كان في اغلبي   . لكن هذا كله ليس سوى جزء من الصورة       

ومقابلها هناك صورة أخرى، شعبية، لشعب متمرس لم تعد تنطلي عليـه االحابيـل              . هياكلها وعناصرها 
  .وان بدا صامتاً عنها

، او فـي    1948صورة لعناصر توحد غير مسبوقة بين الفلسطينيين اينما كانوا، سواء داخـل اراضـي               
َوحدتهم نفس القوة التي عملت على تقسيمهم، بإخضاعهم        . الشتات والمهجر الضفة والقدس وغزة، او في      

  .جميعاً لنظام التمييز العنصري تحت شعار يهودية الدولـة
صورة لنهوض رائع لشباب وشابات فلسطين في مختلف انحاء العالم، بعد ان اجتـازوا معانـاة اهلهـم                  

وصورة لحركة عالمية ناهضة    .  قضيتهم الوطنية  وتشردهم وفقرهم، وتعلموا، ونضجوا، وأعادوا اعتناق     
إن قضية فلسطين هي قـضية      «: متضامنة مع فلسطين وقضيتها العادلة، ومؤمنة بما قاله نيلسون مانديال         

، حركة بدأ تأثيرها يمتد من الشعوب الى الحكومات، كما رأينـا فـي              »العدالة االنسانية األولى في العالم    
  .موقف البرازيل واالرجنتين

ورة لحركة تنهض من القاعدة من بين الشعوب، لتجعل معظم جنراالت اسرائيل وقادتها يخافون السفر               ص
  .الى بلد كبريطانيا، ويخشون محاكم جرائم الحرب التي ستالحقهم في كل مكان

صورة لحركة جعلت متطوعين شعبيين يحققون ما عجزت عنه الحكومات والدول بكسر الحصار علـى               
  .غزة

ة نفسها للنضال نفسه الذي حرر جنوب افريقيا من نظام األبارتهايـد، وحـرر الهنـد مـن                  إنها الصور 
إسمها إرادة الشعوب، وهـي مـا سـماها         . االستعمار، وحرر االميركيين االفارقة من التمييز العنصري      

  .»تفاؤل االرادة في مواجهة تشاؤم العقل«غرامشي 
. المفاوضات، فال شيء فيهـا يبعـث علـى التفـاؤل          المتشائمون هم الذين راهنوا فقط على ما يسمى ب        

  والمتفائلون هم الذين يراهنون على ارادة الشعوب وتراث شعب لم يكسره قـرن مـن القمـع والتـآمر                   
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وعمليات االحتيال، والذين يملكون مشروعاً بديالً عماده المقاومة الشعبية والوحدة الوطنية واسـتنهاض             
  .حملة لفرض العقوبات على اسرائيل

  األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية* 
  9/12/2010، الحياة، لندن

  
  !؟»السلطة«ماذا نفعل بهذه  .75

  عريب الرنتاوي
، وتوقف جهودها الرامية استئناف المفاوضات      " تجميد االستيطان "ها هي واشنطن تنفض يدها من مهمة        

مسؤولة عن تعطيل هذه المحاولة ، بخالف       المباشرة من دون أن تشير بإصبع االتهام إلسرائيل بوصفها ال         
ما حدث في كامب ديفيد قبل عشرة أعوام ، عندما قامت الدنيا ولم تقعد ضد الرئيس الفلسطيني الراحـل                   

  .ياسر عرفات
إْن أخلص الرئيس محمود عباس لوعوده وتهديداته ، فإن من المفترض أن نشهد في قادمـات االيـام ،                   

لجنة "و" اللجنة التنفيذية "في حلها ، لكننا على األرجح ، سنراه يتوجه إلى           تنحيه عن السلطة ، أو شروعه       
، والدخول في مرحلة جديـدة      " التأكيد على قراراتهما السابقة   "اللتين ستعاوداننا بدورهما    " المتابعة العربية 

، ليبقى الحال على حاله ، فتواصـل إسـرائيل قـضمها لـألرض              " بازار المفاوضات والمساومات  "من  
ولطم الخدود ، وتواصل حكومة تصريف األعمال ،        " الزعيق والنعيق "والحقوق ، ونواصل نحن حفالت      

  .تحت جلد االحتالل ، وبرغم أنفه؟،" الدولة العظمى"بناء مؤسسات 
قادة فتح والسلطة تولوا هم أنفسهم الرد على الرئيس عباس ، منهم من قال أن دعوتـه لحـل الـسلطة                     

ـ             أخرجت من سياقها ، وم     الخطـوة  "نهم من قال أنها غير مطروحة على الطاولة ، ومنهم من وصفها بـ
هؤالء لمستقبل الحركـة الوطنيـة      " رؤى"إلى غير ما هنالك من توصيفات تحمل في طياتها          " االنتحارية

  .ومصائر المشروع الوطني الفلسطيني
تراف واشنطن التي رفعـت     على اية حال ، فإن انحباس عملية السالم ، ووصولها إلى طريق مسدود باع             

، فـال   " الحل هو الحل  "، يملي النظر في مستقبل السلطة ووجودها ، فإن لم يكن            " الراية البيضاء "مؤخراً  
" النظـام الـسياسي  "السلطة وتحديد وظائفها وإعادة موضعة دورها في " تعريف"أقل من إعادة النظر في    

  .تحرير الفلسطينيةالفلسطيني ، بل وإعادة تحديد عالقتها مع منظمة ال
السلطة ، أو باألحرى إعادتهـا      " تقزيم"وفي هذا السياق ، نقترح استراتيبجية فلسطينية جديدة ، تقوم على            

إلى حجمها الطبيعي ، وسحب صالحياتها ، وتحويلها إلى ما يشبه اإلدارة البلدية المعنية بتصريف حيـاة                 
عليمهم وصحتهم وتنقلهم ، فال حاجة بنا لوزارة خارجية         المواطنين اليومية ، واالعتناء بأمنهم ومعاشهم وت      

وال لوزارة داخلية وال ألجهزة مخابرات وأمن ، كل ما نحتاجه قوة شرطية تنظم السير والمرور وتلقـي                  
  .القبض على السراق وتمنع التعديات على الممتلكات الخاصة والعامة

مة التحرير الفلسطينية ، كممثل شـرعي وحيـد         وتفترض االستراتيجية المقترحة ، إعادة االعتبار لمنظ      
للشعب الفلسطيني ، وفتح نوافذها وبوابتها إلعادة هيكلة شاملة ، بحيث تستحق اسمها ووصفها ، وضـم                 

رؤوس "مختلف القوى إلى صفوفها ، والتخلص من كثير من المومياءات التي تثقل حركتها ، وضـرب                 
  .فوف هيئاتها القيادية ، بما في ذلك لجنتها التنفيذيةالتي نجح الخصوم في بنائها داخل ص" الجسور

وألنها الممثل الشرعي الوحيد ، فإن إعادة العالقة بين المنظمة والشتات عبر إعـادة بنـاء المنظمـات                  
الشعبية وتفعيل دورها ، تبدو مهمة ملحة ومقدمة على ما عداها ، كما يجب أن تـرتبط بالمنظمـة دون                    

إدارة ملفات األمن والمقاومة والدفاع والسياسة الخارجيـة وتعزيـز الـصمود            سواها ، المسؤولية عن     
والعالقات الدولية والعربية ، إلى غير ما هناك من مهمات وسلطات ، تخلت المنظمة عنهـا طواعيـة ،                   
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لصالح سلطة انتقالية ، خاضعة لالحتالل ، وال يبدو أنها تتجه ألن تصبح دولة مستقلة ومجسدة للمشروع                 
  .ني الفلسطينيالوط

 ألف موظف ، واعتماد أزيد من نصف سكان الـضفة           170قد ال يكون حل السلطة مطلباً شعبياً بوجود         
الغربية على السلطة ورواتب موظفيها وموازناتها وإنفاقها ، وإن كان هذا األمر صحيحاً ، فإن الحاجـة                 

لطة ومكانتها في الحركة الوطنية     الماسة تقتضي ، ومن باب أضعف اإليمان ، إعادة النظر في موقع الس            
الفلسطينية ، وال أحسب أن أحداً في العالم العربي أو المجتمع الدولي ، أو حتى إسرائيل سـيقبل تـرك                    
الفلسطينيين للجوع والبطالة والعوز ، ليس حباً بالفلسطينيين أو كرمى لعيونهم ، ولكن حرصاً على أمـن               

  .إسرائيل واستقرارها
جدر اإلشارة إلى ضرورة التمييز بين وضع الضفة الغربية وقطاع غزة ، فالسلطة في              في هذا السياق ، ت    

  .غزة يمكن أن تتعزز ، وأن تنفتح لمشاركة مختلف ألوان الطيف السياسي الفلسطيني
 وإسرائيل ما زالـت مـسؤولة عـن         - قانونياً ورسمياً    -صحيح أن االحتالل اإلسرائيلي للقطاع لم ينته        

قانون الدولي ، لكن الصحيح كذلك ، أن االحتالل في هذه البقعة من فلـسطين ، يتخـذ                  القطاع بموجب ال  
، بخالف الضفة التي تخضع فضال عن كل هـذا وذاك ،            " الحصار والعدوان والعقوبات الجماعية   "شكل  

  .إلى االحتالل العسكري المباشر والتوسع االستيطان المبدد للحقوق واألراضي والمستقبل
، وبلغت عملية السالم حائطاً مسدوداً ، ومن دون أن نواصل الكذب على             " دولتين لشعبين "انتهى مشوار   

أنفسنا ، يجب أن نتصرف بوحي من هذه الحقائق ، وأن نجري المراجعات المطلوبـة ، وأولـى هـذه                    
 رفع كلفـة  : المراجعات تبدأ بتفعيل الشعار الوطني الناظم لحركة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات           

  .االحتالل ، الذي اعترف الرئيس عباس نفسه ، بأنه لم يعد مكلفاً
وأولى موجبات هذا الشعار ومندرجاته ، تتجلى في حل السلطة أو إعادة تعريفها ، للتخلص من أعبائهـا                  
من جهة ، ولتقليص االعتمادية الفلسطينية على إسرائيل ومجتمع المانحين ، ولفتح أفق جديـد لمقاومـة                 

شيدة ، بعد أن ثبت بأن السلطة والمقاومة ال تجتمعان ، وأن انتزاع الحقوق الوطنية يوجـب                 فلسطينية ر 
، فهل  " خرابها"توسيع مساحة المقاومة بأشكالها المختلفة ، وتقليص مساحة السلطة بامتيازاتها وفسادها و           

  .نحن فاعلون؟،
  9/12/2010، الدستور، عمان

  
  بوت أوهن من بيت العنك"إسرائيل": الكرمل .76

  زهير أندراوس
 عاما تمكنت إسرائيل من إجراء عملية غسيل دماغ مكثفّة للـرأي العـام العـالمي                62أوال، على مدار    

والمحلي، أقوى دولة في الشرق األوسط وأكثرها تطورا، أعتى جيش في المنطقة، هذا الجـيش القـادر                 
 صحراء الدكتاتورية العربية، ولكن     على إلحاق الهزيمة بالجيوش العربية مجتمعة، واحة الديمقراطية في        

تتهـاوى وتـتحطم،    ' األسطورة' بدأت هذه    2006خالل وإبان وبعد العدوان على لبنان في صيف العام          
وحزب اهللا اللبناني تمكن بقوته المتواضعة، مقارنة بجيش الدولة التي تتبوأ المكان الرابـع عالميـا فـي                  

 وضعها من يطلق عليه الصهاينة لقـب مؤسـس الدولـة            تصدير األسلحة، من تحطيم الدوكترينا، التي     
العبرية، ديفيد بن غوريون، والقائلة إن حروب إسرائيل يجب أن تدور رحاها في أرض العـدو، ومـن                  

: العدوان جعل بن غوريون يتقلّب فـي قبـره        . ناحية أخرى، يجب أن تُحسم لصالحها خالل أيامٍ معدودة        
ولت إلى ساحة معركة، ألول مرة في تاريخ إسرائيل يقـوم مـا يقـارب               الجبهة الداخلية اإلسرائيلية، تح   

المليون مواطن من الشمال بالنزوح أو بالهروب إلى مركز الدولة اآلمن من صواريخ المقاومة، الحرب،               
  .إسرائيل لم تنتصر، حزب اهللا لم يهزم:  يوما، ولم تُحسم34خالفا لنظرية مؤسس الدولة، استمرت 
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 حرب لبنان الثانية عالمة فارقة ومفصلية في تاريخ النزاع الدموي والـدائم بـين الحركـة                 كانت: ثانيا
الصهيونية، ممثلة بصنيعتها الدولة العبرية، وبين األمة العربية، بدأت األسطورة تتحطم، أسطورة الدولة             

وشـكّلت لجـان    التي ال تُقهر، حاولت إسرائيل احتواء األزمة، ابتكرت المبررات وساقت التـسويغات             
التحقيق، ولكن بعد مرور اكثر من أربع سنوات على المغامرة غير المحسوبة، كما يقول عرب االعتدال                
والتواطؤ والتخاذل، التي خاضتها المقاومة اللبنانية، بقيادة حزب اهللا، وتحديدا في الثـاني مـن كـانون                 

 قوال وقلبا وقالبا، وظهر واضحا وجليا أنّه        ، تبين أن عصر الهزائم قد ولّى      2010ديسمبر من العام    /الثاني
عود ثقـاب، مـصحوب     . ال حاجة بعد اليوم للصواريخ والقذائف، وال لألسلحة التقليدية أو غير التقليدية           

: ومدعوم بغضب األرض على ساكنيها، وبإحجام السماء الزرقاء، كان كافيا لكشف حقيقة دولة االحتالل             
وة في تاريخ إسرائيل فأتى على األخضر واليابس، وكشف للعالم برمته،           واندلع الحريق األكبر واألشد قس    

من شرقه إلى غـــــربه، ومن شـــماله إلى جنوبه، عن عورات هذه الدولة، ولن تـشفع لهـم                 
لجان التحقيق، ولن يساعدهم مهرجان تبادل االتهامات في ما بينهم، فالحقيقـة ناصـعة، ومئـات آالف                 

لكرمل غير الشامخ، أكبر شهادة، أصدق تأكيد، وتأكيد أصدق، على أن إسرائيل            الدونمات المحروقة في ا   
بجبهتها الداخلية تعاني من عاهة مستديمة، إنّها غير جاهزة للحرب، كما أركانها ليسوا علـى اسـتعداد                 

  .للسالم ووقف سفك دماء األبرياء باألسلحة الفتّاكة والمحرمة دوليا
 يعالون، رئيس هيئة األركان العامـة األسـبق، ونائـب رئـيس الـوزراء               الجنرال موشيه بوغي  : ثالثا

إن عرفات شكّل تهديدا إسـتراتيجيا علـى الدولـة          ) سبيل طويل قصير  (اإلسرائيلي حاليا قال في كتابه      
األول العامل  : العبرية، الفتا إلى أن عرفات كان يؤمن بوجوب القضاء على إسرائيل عن طريق عاملين             

والثاني العامل اإلرهابي، أي المقاومة، وعليه فهو لم يتنازل ولو مرة واحدة، بحسب يعلون،              الديمغرافي،  
كما يؤكد يعلون أن عرفات استخدم اتفاق أوسلو محطة فـي طريقـه             . عن اإلرهاب ضد الدولة العبرية    

بـشار  إلبادة إسرائيل، موضحا أنه تبنى نظرية خيوط العنكبوت قبل حسن نصر اهللا واحمـدي نجـاد و                
وبحسبه فإن نظرية خيوط العنكبوت تقول إن إسرائيل هي دولة عظمى من الناحيـة العـسكرية،                . األسد

ولكن المجتمع اليهودي في إسرائيل هو مجتمع ال ينقصه أي شيء، وعليه فإنّه ال يريد خوض الحروب،                 
 ومن ثم الرئيس اإليرانـي      وبالتالي فإنّه بموجب هذه النظرية، يقول يعلون، أمن عرفات وبعده نصر اهللا           

أن الدولة العبرية هي مثل خيوط العنكبوت، فمن الخارج تراها قوية، ولكن عندما تدخلها تكتـشف أنّهـا               
وباعتقادنا جاء حريق الكرمل ليؤكد بشكٍل غير قابٍل للتأويل أنّه ال حاجة لعمليـات              . ضعيفة جدا وتتفكك  

تية إلى واقعٍ، وال غضاضة في هذه السياق تذكير يعلـون           عسكرية ضد إسرائيل لتحويل النظرية العنكبو     
َمثَُل الَّذيَن اتَّخَذُوا من دونِ اللَّه َأْوِلَيـاء كََمثَـِل الَْعنكَبـوت            ':ومن لف لفه بقول اهللا تعالى في كتابه الكريم        

  ).سورة العنكبوت(' َيْعلَموَناتَّخَذَتْ َبْيتا َوِإن َأْوَهَن الْبيوت لََبْيتُ الَْعنكَبوت لَْو كَانُوا
جميع المحللين اإلسرائيليين، على مختلف انتماءاتهم صبوا جام غضبهم علـى تقـصير وإهمـال               : رابعا

حكومات إسرائيل المتعاقبة في كل ما يتعلق بسلطة المطافئ واإلنقاذ، سيارات مالئمة للمتاحف تُـستعمل               
إلخماد الحرائق، ورئيس الوزراء يتوجه شخصيا إلى       لإلطفاء، وأدوات أكل الدهر عليها وشرب تستخدم        

زعماء الدول مستنجدا ومناشدا وطالبا المساعدة، وعن هذا قيل سبحان مغير األحوال، إسرائيل بجاللتهـا      
الكارثـة  (وعظمتها تلجأ إلى قبرص وتركيا وبريطانيا وفرنسا للحصول على مـساعدات فـي احتـواء                

العالم من حليفتها، أمريكا، للسيطرة على حريق انـدلع فـي الجبـل،             ، تستأجر أكبر طائرة في      )الوطنية
أين سالح الجو اإلسرائيلي، الذي يتباهى بـه كـل          . وستدفع نصف مليون دوالر رسوم استئجار وتأجير      

صهيوني ولدته أمه، شبع حليب العنصرية وتشبع بكراهية جميع الناطقين بالضاد؟ كتبوا عن اإلهمـال،               
تقصير، ووصلت الوقاحة والعنجهية بأحدهم، أمير أورن، محلل عسكري في صـحيفة       أسهبوا في شرح ال   

ألنّها سمحت للطائرة الروسية، التـي      ) 06.12.10(العبرية، الذي انتقد حكومته في مقاٍل نشره        ' هآرتس'
وبدون ساهمت إلى حد كبيرٍ في إخماد الحريق، بتصوير المواقع اإلستراتيجية اإلسرائيلية، ولكنّهم جميعا              
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ماذا سيحدث لنا ولهم، لنا في الداخل، ولنا العـرب فـي            : استثناء لم يضعوا األصبع على الجرح النازف      
الوطن العربي، لو اندلعت، كما يهددون، حرب شاملة، يتم خاللها، حسب الـسيناريوهات التـي تُعـدها                 

كيماوية والبيولوجيـة والنوويـة،     أي بصريح العبارة ال   : مراكز أبحاثهم، استعمال األسلحة غير التقليدية     
للتذكير فقط نذكر في هذه العجالة أن رأس حربة الشر واإلمبريالية في العالم قصفت بالقنبلة النووية فـي                  

 عاما، وحتى اليوم مـا زال األطفـال         66 مدينتي هيروشيما وناغازاكي في اليابان، أي قبل         1944العام  
 أن نتخيل، كم تقدم العلم والتكنولوجيا منذ ذلك الحـين وحتـى             يولدون في المدينتين مع عاهات، ال نريد      

وإذا كان اإلسرائيليون   . اليوم، وكم باتت األسلحة النووية فتاكّة، هذا هو مربط الفرس، وهنا بيت القصيد            
يؤمنون، ونحن نميل للترجيح بأنّهم يؤمنون بأن على هذه األرض ما يستحق الحياة، عليهم تنظيم حملـة                 

داخلية لنزع أسلحة الدمار الشامل، التي تمتلكها دولتهم، بحسب المـصادر األجنبيـة، علـيهم أن                شعبية  
يعملوا على إزالة هذا الخطر المحدق بجميعنا من بيتنا، قبل وخالل معركتهم المصطنعة لمنع إيران مـن                 

لى مهاجمة بالده، فإن    عندما قال وزير األمن، إيهود باراك، إنّه إذا أقدمت إيران ع          . الوصول إلى القنبلة  
إسرائيل سترد وتُعيد الجمهورية اإلسالمية عشرات السنين إلى الوراء، وزاد أنّه لن يبقى في إيران مـن                 
يعد ومن يحصي الجثث، ولكن ما لم يقله وزير األمن، ماذا سيحدث لدولته وماذا سيحل بسكانها؟ ونكتفي                 

نشر مؤخرا دراسة إستراتيجية أكـد      ) سابان(ألمريكي  في هذه العجالة باالشارة إلى أن مركز األبحاث ا        
 ألف مواطن إسرائيلي سيلقون حتفهم في حال اندالع حربٍ بين إسرائيل وإيران800من خاللها أن .  
الحق، الحق أقول لكم، قال السيد المسيح عليه السالم، ونحن نُردد وبصوت عاٍل، بـدون               : ما قبل النهاية  

لم نفرح بحزنهم، لم نحزن بفـرحهم،       : س جراء تلويث الجو من كارثة الكرمل      صعوبة في التنفس والتنفي   
  .لم ولن نفرح بفرحهم، وبطبيعة الحال ال نحزن بحزنهم

  9/12/2010،القدس العربي، لندن
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