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  "إسرائيل"مع  األمنيالسلطة تدرس وقف التنسيق ": القدس العربي" .1
بأن اللجنة السياسية الفلسطينية  القدس العربي اكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ :  وليد عوض-اهللا رام 

المكونة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وبعض اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح ستعقد اجتماعا 
ة خطة فلسطينية للتحرك لها ظهر اليوم الجمعة برئاسة امين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه لبلور

   .عقب فشل الجهود االمريكية في وقف االستيطان االسرائيلي
الخميس ' القدس العربي'ومن جهته اكد حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لـ

رد بأن اللجنة السياسية الفلسطينية ستجتمع اليوم الجمعة بغياب عباس وبرئاسة عبد ربه لبحث ال
سنبحث ما '، مضيفا ' فشلوا في اقناع اسرائيل بوقف االستيطان-انهم ـ االمريكان'االمريكي الذي يقول 
  .'هي الخطوات المقبلة

بأن هناك تباينا في وجهات النظر داخل القيادة الفلسطينية بشأن الخطوة  وعلمت االقدس العربي
يل بوقف االستيطان حيث اوضحت المصادر الفلسطينية المرتقبة ردا على فشل واشنطن باقناع اسرائ

الفلسطينية بان هناك اصواتا داخل القيادة تطالب بالتجاوب مع ادارة الرئيس االمريكي باراك اوباما 
واعطائها فرصة اخيرة من خالل العودة مرة اخرى للمفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل اي من خالل 

ب اصوات اخرى في القيادة الفلسطينية بضرورة اعالن الوسيط االمريكي جورج ميتشل في حين تطال
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الجانب الفلسطيني بشكل رسمي عن وقف المفاوضات النها فشلت فشال ذريعا وحمل الملف الفلسطيني 
  .برمته لالمم المتحدة ومؤسساتها
انا من وجهة نظري يجب االعالن عن وقف المفاوضات " القدس العربي "وفي ذلك االتجاه قال عميرة لـ

واالعتراف بفشلها فشال ذريعا ونهائيا وان الرهان على الدور االمريكي اصبح غير ممكن، ونقل الملف 
، مشيرا الى ان هذا الخيار مطروح فلسطينيا اال انه اضاف اولكن متى يبدأ التنفيذ ال 'برمته لالمم المتحدة

سبوع القادم لعباس اضافة لالجتماع ، منوها الى ان القيادة الفلسطينية بانتظار ما يحمله ميتشل اال'نعرف
  .المرتقب للجنة المتابعة العربية للسالم

انا اعتقد بان 'ورجح عميرة ان يتم اعطاء ادارة اوباما فرصة اخرى بهدف تحريك عملية السالم، وقال 
ن  سيخرج باعطاء فرصة اضافية لالمريكيين، ولك- اجتماع اللجنة السياسية الفلسطينية اليوم-االجتماع

  .'لن يكون هناك توافق على هذا الموقف
واوضح عميرة بأن اعطاء فرصة اخرى لواشنطن ستكون من خالل عودة الجانب الفلسطيني 

  .للمفاوضات غير المباشرة التي ترعاها االدارة االمريكية من خالل ميتشل
ي مع اسرائيل ردا على بأن القيادة الفلسطينية تدرس امكانية وقف التنسيق االمن" القدس العربي"وعلمت 

  .فشل واشنطن في الضغط على اسرائيل لوقف االستيطان وبالتالي فشل المفاوضات
 هذا خيار من الخيارات المطروحة لكن بشكل غير "القدس العربي "وحول تلك القضية قال عميرة لـ

 االمور على ما  وفي حال بقيت- االمم المتحدة-مباشر، وهذا سيكون بعد اللجوء الى الساحة الدولية 
هي عليه سيكون هناك اعادة نظر ليس في التنسيق االمني فقط بل في جميع التزامات السلطة تجاه 
اسرائيلبوفق اتفاق اوسلو وخطة خارطة الطريق الدولية التي تطالب السلطة بنزع سالح المقاومة 

  .رائيلالفلسطينية ومحاربة ما تسميه بـ ااالرهابب اضافة للتنسيق االمني مع اس
وبشأن طلب واشنطن من الجانب الفلسطيني ارسال موفد فلسطيني للواليات المتحدة االمريكية للقاء 

اعتقد ان االدارة االمريكية تريد حرف 'وزيرة الخارجية االمريكية هيالري كلينتون قال عميرة 
ي تنفيذه على مدى الموضوع باتجاه االتفاق على ما يسمى اتفاق اطار على قضايا الوضع النهائي يجر

بعد فشلها في الزام اسرائيل بوقف ' هذه هي النقلة التي تسعى اليها واشنطن'، مضيفا ' سنة10-15
االستيطان من اجل استئناف المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين، محذرا من وقوع الجانب الفلسطيني 

 هو اطار قرارات الشرعية الدولية نحن االطار الذي نعترف به'في تلك المصيدة على حد قوله، مضيفا 
الدخول في مفاوضات حول اطار جديد يعني وضع قرارات الشرعية الدولية . وال يوجد اطار جديد

  .'موضع حوار ومفاوضات
  10/12/2010القدس العربي، لندن، 

  
  "إسرائيل"ال تفاوض قبل وقف االستيطان وال توجد محادثات غير معلنة مع : عباس .2

 استبعد الرئيس محمود عباس امس اجراء اي مفاوضات مع : وكاالت– القاهرة -القدس المحتلة 
االسرائيليين قبل تجميد االستيطان في االراضي الفلسطينية المحتلة في الوقت الذي تجرى فيه جهود 

  دبلوماسية مكثفة النقاذ عملية السالم، 
حسني مبارك استمر ساعة وربع وقال الرئيس عباس في ختام لقاء في القاهرة مع الرئيس المصري 

ابلغنا هذا «واضاف . »لن نقبل مفاوضات ما بقي االستيطان(...) أياً كانت النتائج والمشاورات «الساعة 
الذين اعلنوا الثالثاء تخليهم عن مطالبة اسرائيل بوقف االستيطان اليهودي في الضفة » االمر لالميركيين

  .لمباحثات بين االسرائيليين والفلسطينيينالغربية المحتلة كشرط مسبق الستئناف ا
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الجانب الفلسطيني ال يعرف ما جرى بالضبط بين اسرائيل والواليات المتحدة «وقال الرئيس عباس ان 
مؤكدا انه سيلتقي االثنين المبعوث االميركي للشرق » وانه سيعرف ذلك خالل االيام القليلة القادمة

  .فة الغربيةاالوسط جورج ميتشل في رام اهللا بالض
، مشيرا الى ان هذه المسائل ستجرى »ال بد ان تكون هناك مرجعية واضحة لعملية السالم«واعتبر انه 

بعد اجتماع لجنة المتابعة العربية سنلتقى مع القيادة «موضحا انه . مناقشتها مع لجنة المتابعة العربية
  .»الفلسطينية وعند ذلك نتخذ القرار

ن سيوافق على اجراء مفاوضات غير مباشرة تحت رعاية الواليات المتحدة التي لكنه لم يوضح ما اذا كا
  .طرحت هذه االمكانية

اي قبل » 67هي حدود «وشدد الرئيس عباس ايضا على ان حدود الدولة الفلسطينية يجب ان تكون 
بعد اقامة رفضا قاطعا «مؤكدا انه يرفض . احتالل اسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة
  .»الدولة الفلسطينية وجود اي اسرائيلي في االراضي الفلسطينية

وقال الرئيس في مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الجمهورية المصرية بحي مصر الجديدة شرق القاهرة 
أجرينا محادثات معمقة ) الخميس(نحن في القاهرة بعد جولة قمنا بها في تركيا واليونان، وصباح اليوم «

  .»خامة الرئيس محمد حسني مبارك، وهذه الجلسة تناولت ماذا بعد، وماذا سيأتي بعدمع ف
لدينا مشاورات اآلن مع اإلدارة األميركية، والسيناتور جورج ميتشل سيصل إلى المنطقة يوم «وأضاف 

ا كانت االثنين، وطبعا سيكون هناك اجتماع للجنة المتابعة العربية خالل األيام القليلة القادمة، ومهم
النتائج والمشاورات، موقفنا وموقف األخ الرئيس مبارك يقوم على أنه لن نقبل مفاوضات مع بقاء 

وأعاد التأكيد على أنه . االستيطان، وأرجو أن يكون هذا واضحا تماما، وهذا أوضحناه لإلدارة األميركية
  .السالمال بد من مرجعية واضحة لعملية : دون وقف االستيطان ال مفاوضات، وقال

ال نعرف بالضبط ما جرى بين إسرائيل وأميركا، وسنعرف ذلك خالل األيام القليلة  :عباسوتابع 
القادمة، والمحصلة سنعرضها على لجنة المتابعة العربية، وبعد اجتماع هذه اللجنة سنلتقي مع القيادة 

  .»الفلسطينية لنأخذ قرارا
إلى واشنطن بعد اتصال هاتفي بين سيادته مع صائب عريقات . وردا على سؤال حول سبب زيارة د

عريقات ذهب : وزيرة الخارجية األميركية، وهل هناك مفاوضات غير معلنة مع إسرائيل أجاب الرئيس
من أجل المشاورة، ولم نسمع في االتصال الهاتفي مع الوزيرة كلينتون الجديد، والجديد لن يكون عن 

  .ب لنعرف ماذا جرى بالضبط بين األميركيين واإلسرائيليينطريق الهاتف، لذلك أرسلنا الدكتور صائ
األخ صائب سيتشاور مع وزيرة الخارجية األميركية كلينتون ومع السيناتور ميتشل فقط، ولن «وأضاف 

  .»يكون هناك لقاءات من وراء الستار بينه وبين إسرائيل، وعندما يعود سيأتي ميتشل أيضا
اوال : القيادة الفلسطينية في ظل التعثر بعملية السالم، رد السيد الرئيسوحول البدائل التي ستسير عليها 

، مع إمكانية إجراء تبادل طفيف 1967نحن نصر على موقفنا بأن حدود الدولة الفلسطينية هي حدود عام 
في األراضي على أساس القيمة والمثل، ونرفض رفضا قاطعا بعد قيام الدولة الفلسطينية أن يكون أي 

  .إسرائيلي في األراضي الفلسطينيةوجود 
االعتراف بالدولة الفلسطينية جار وكما تعلمون حصلنا على اعتراف من األرجنتين  :عباسوتابع 

والبرازيل، وهناك دول أخرى اعترفت، وقدمنا لهذه الدول الشكر والتقدير التي قالت إنها ستستمر في 
  .مساعيها على هذا الصعيد
كثير من الدول معترفة بالدولة الفلسطينية : ، مضيفا»مهم جدا«ل واالرجنتين وأكد أن اعتراف البرازي

ولدينا سفارات فيها وهي جميع الدول العربية والدول اإلسالمية، والدول االشتراكية وعدم االنحياز، 
ل ولكن الواليات الواليات المتحدة لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، وعندما تعترف دول مثل البرازي

  .1967«وغيرها هذا يدعم موقفنا بالمطالبة بالدولة الفلسطينية ضمن حدود 
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هناك خيارات أخرى تتعلق بمجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة، وبالرباعية وغير ذلك، «وقال 
ولكن كل هذه الخطوات ستأتي متتابعة ولن نذهب لخطوة دون أن نستنفد كل الوسائل من الخطوة 

  .»وبالنهاية القيادة الفلسطينية هي التي تقررالحالية، 
وأعاد عباس التأكيد في نهاية حديثه على أنه سيضع كل شيء أمام لجنة المتابعة العربية دون إخفاء أي 
 .شيء عنها من أجل التشاور، وأخذ التوجهات ألخذها بعد ذلك للقيادة الفلسطينية التخاذ القرار المناسب

واوضح في اتصال  . وزيرة الخارجية االميركية هيالري كلينتون اليوم الجمعةوقال عريقات انه سيلتقي
مع وكالة فرانس برس من واشنطن انه التقى ميتشل ومساعده ديفيد هيل ومساعد وزيرة الخارجية 

في اطار التشاور مع االدارة «واضاف انه سيلتقي اليوم الوزيرة هيالري كلينتون  .جيفري فيلتمان
سيؤكد «وتابع عريقات انه . »د فشل المساعي مع حكومة اسرائيل لوقف االستيطاناالميركية بع

للمسؤولين االمريكيين انه ال يمكن استئناف المفاوضات دون الوقف التام لالستيطان في كافة االراضي 
  .»الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية

 10/12/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   امرأة رئيسة للنيابة الشرعية في فلسطينتعيين أول .3
أعلن القائم بأعمال قاضي القضاة في فلسطين الشيخ يوسف دعيس، أمس، قـراراً بتعيـين أول                : رام اهللا 

قاضية تتولى منصب رئيسة النيابة الشرعية في فلسطين، وسط ترحيب حقوقيين ومحاميين فلـسطينيين              
ق الصحيح لتولي المرأة مناصب قيادية مهمة في مؤسـسات          بهذا القرار الذي اعتبروه خطوة على الطري      

  .السلطة الفلسطينية 
وأدت القاضية صمود ضميري اليمين القانونية كأول رئيسة للنيابة الشرعية في فلسطين بدرجة قاضـية               
صلح شرعية، في مقر ديوان قاضي القضاة أمام الشيخ دعيس الذي وصف القرار بأنه يعكـس أهميـة                  

  .ي القضاء الشرع
القرار بأنه قرار مهـم     " الخليج"ووصف محامون وناشطون حقوقيون فلسطينيون في أحاديث منفصلة ل          

حيث يعزز مشاركة المرأة في الفلسطينية في مؤسسات صنع القرار من جانب ويـنعكس إيجابـاً علـى                  
  .حقوق النساء في المحاكم الشرعية الفلسطينية 

  10/12/2010الخليج، الشارقة، 
  

  أجهزة األمن تقدم دالئل على أن حماس تجري محاوالت لزعزعة االستقرار بالضفة :الخطيب .4
أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية غسان الخطيب أن أجهـزة            :  ضياء الكحلوت  -غزة

األمن تقدم الدالئل على أن حركة حماس ال تنفك تجري محاوالت لزعزعة االستقرار بالـضفة، مؤكـدا                 
  .الحكومة مؤشرات وخرائط تثبت ذلكتسلم 

األمن اعتقل مجموعات مسلحة وخاليا خارجة عـن القـانون كانـت            "وأوضح الخطيب للجزيرة نت أن      
، منوها إلى أن لالعتقال مبـررا واحـدا، وهـو قيـام             "تخطط إلعادة حالة الفلتان األمني للضفة الغربية      

  .ير قانونية كحيازة أموال وأسلحةالمعتقلين بجهود لزعزعة االستقرار والقيام بأنشطة غ
مئات اآلالف من المؤيدين    "ونفى الخطيب أن تكون حكومته تستهدف حركة حماس، الفتا إلى أن للحركة             

  ".والعناصر في الضفة وليس في سجون األجهزة األمنية سوى عشرات المخالفين والخارجين عن القانون
  10/12/2010موقع الجزيرة نت، 
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  حب بقرار األرجنتين والبرازيل االعتراف بدولة فلسطينرت حكومة فياض .5
 رحب مجلس الوزراء، خالل جلسته التي عقدها في رام اهللا امس برئاسة الدكتور سالم فيـاض                 :رام اهللا 

واعتبـر  . 1967رئيس الوزراء، بقرار األرجنتين والبرازيل االعتراف بدولة فلسطين على حدود عـام             
 في سياق تطور وتنامي اإلجماع الدولي حول ضرورة التـدخل المباشـر             المجلس أن هذه المواقف تأتي    

والفاعل لضمان تحقيق المصداقية للعملية السياسية، وتأكيد قدرتها على إنهاء االحتالل عن كامل األرض              
وأشار المجلس إلى أن أهمية المواقف الدولية تتعاظم كونها تأتي في           . 1967الفلسطينية المحتلة منذ عام     

تحاول فيه إسرائيل فرض سياسة األمر الواقع االستيطاني ولتغيير طابع مدينة القدس، وإمعانها في              وقت  
واعتبر . التنكر لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومجمل أسس ومرجعية العملية السياسية           

التي تـدمر إمكانيـة صـنع       المجلس أن تنامي المواقف الدولية هذه يشكل رداً على السياسة اإلسرائيلية            
  .1967السالم، وتحقيق حل الدولتين على حدود عام 

واستنكر المجلس بشدة مواصلة إسرائيل سياساتها العدوانية بحق أبناء شعبنا وآخرها قرار إبعاد النائب 
، الواقعة على أراضي بيت فوريك ”خربة طانا“محمد أبو طير عن مدينة القدس، وهدم قوات االحتالل 

 مدينة نابلس، بأكملها للمرة الثالثة، بما في ذلك هدم المدرسة التي تقوم السلطة الوطنية بإنشائها في شرقي
كما أكد المجلس التزام الحكومة بإعادة اعمار كل ما دمره االحتالل في خربة طانا في أسرع . المنطقة
  .وقت

 10/12/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  ون يدعون إلعالن القدس عاصمة عربية وإسالميةمسؤولون ومختصون فلسطيني .6
دعا مسؤولون وأكاديميون ومثقفون فلسطينيون إلى اعتماد القدس عاصمة لفلسطين          : كفاح زبون : رام اهللا 

جاء ذلك في ندوة عقدتها دائرة شؤون القدس بمنظمة         . وعاصمة للشعوب العربية واإلسالمية العام المقبل     
  .التحرير في رام اهللا

يجب فـورا   «أحمد قريع، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس دائرة شؤون القدس، إنه             وقال  
توفير الحماية العاجلة للمقدسات اإلسالمية والمسيحية، وحماية الهوية المعمارية، والمتـاحف واآلثـار،             

ة في الدنيا كلها التي     هي المدينة الوحيد  «، مؤكدا أن القدس     »والمسرح واألدب والمكتبات في مدينة القدس     
تظل قادرة على أن تختزل في كيلومتر مربع واحد منها، كثيرا من الثقافات الروحية والمادية التي طالما                 

  .»تآخت وتصارعت وتصالحت على امتداد التاريخ
وأكد قريع أن القدس التي تتعرض لهجمة إسرائيلية غير مسبوقة من أجل تهويدها والتخلص من العـرب           

وناقش عدد  . »أنها المرآة العاكسة للحالة الفلسطينية    «ي مفتاح الحرب ومفتاح السالم، إضافة إلى        فيها، ه 
التصدي للسياسات اإلسرائيلية المستمرة إلضـفاء الطـابع        «من المختصين والخبراء واألكاديميين، سبل      
  .»اليهودي وأسرلة الحيز المكاني في القدس

أسرلة كل شيء في المدينة؛ األماكن الدينية والشوارع والمتـاحف          وناقشت الندوة كيفية محاولة إسرائيل      
وانتقد الكاتب والشاعر   . والمكتبات والمسارح واآلثار، وكيف يمكن مواجهة ذلك ودعم الوجود الفلسطيني         

المؤسـسة  «المتوكل طه، وكيل وزارة اإلعالم، التعاطي الفلسطيني الرسـمي مـع القـدس، قـائال إن                 
 تتعاطى مع القدس بشكل إغاثي وموسمي، والعمل الفلسطيني أقرب إلى رد الفعل منه              الفلسطينية ما زالت  

إلى الفعل، كما أن المعركة ضد االحتالل ما زالت خارج أسوار القدس، مما يعني ضرورة نقلهـا إلـى                   
  .»داخل األسوار وعلى الصعد الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية كافة

  10/12/2010، الشرق األوسط، لندن
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  بسام أبو شريف يطالب دول العالم باالعتراف بالدولة الفلسطينية .7
طالب بسام أبو شريف المستشار الخاص للرئيس الراحل ياسر عرفات دول العالم التي أيدت قيام  :لندن

 إلى االعتراف الرسمي بها 1967دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة على األرض التي احتلت عام 
نحن نطالب بشكل خاص دول أوروبا التي بذلت كل الجهد في 'كما فعلت البرازيل واألرجنتين، قال 

  .'الضغط علينا لمتابعة المفاوضات حتى في ظل ظروف ال تخدم إال الطرف اإلسرائيلي
وقال اآلن وقد أصبح واضحا للمأل كما كان واضحا في كواليس الدبلوماسية األوروبية واألمريكية بان 

سرائيل تتبع منهجية سياسية للتعطيل والسيطرة الكاملة على األرض الفلسطينية المحتلة فان هذه الدول إ
  :مطالبة
  .احترام ميثاق األمم المتحدة وقراراتها: أوال
  .االلتزام وتطبيق معاهدة جنيف وأحكامها المتعلقة باالحتالل ومسؤولية المحتل أمام العالم: ثانيا

 للحلف اإلسرائيلي وان تبدأ باالعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية المستقلة أن تضع حدا: ثالثا 
وعاصمتها القدس الشرقية وان تتعامل معها على هذا األساس وان تتخذ مواقف منسجمة مع هذا ضد 

  .الذين يحتلون أراضي الدولة الفلسطينية
عمارية بشعة وممارسات عنصرية إننا ننبه العالم إلى أن ما جرى على ارض فلسطين من ممارسات است

  .موازية في البشاعة سوف يؤدي إلى كارثة لن تبقى ضمن حدود الشرق األوسط
  10/12/2010القدس العربي، لندن، 

  
  المفاوضات انتهت والتحدي أمام العالم هو االعتراف بدولة فلسطينية: مصطفى البرغوثي .8

 9فـي   " روسيا اليـوم  "لسطينية في لقاء مع قناة      أعرب مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الف       
كانون األول ان إعالن الواليات المتحدة تخليها عن جهودها بالـضغط علـى إسـرائيل لوقـف       /ديسمبر

االستيطان يحمل في طياته أمورا ثالثة، هي فشل الدور األمريكي في جهوده، رغـم كـل االقتراحـات                  
فـي  "من الصعب االستمرار    "، مضيفا انه    "ر نهاية نفق أوسلو   أظه"المميزة التي قدمتها واشنطن، كما انه       

، كما اعتبر مصطفى البرغوثي     "عملية سالم كاذبة تستغلها إسرائيل كغطاء لمواصلة التوسع واالستيطان        
  .لعملية السالم برمتها" نعي"ان اإلعالن األمريكي بمثابة 

اصة، مشيرا الى انه ينبغي على منظمة وقال البرغوثي ان هناك أزمة يواجهها العرب والفلسطينيون خ
التحرير إعالن الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وان تطالب جميع دول العالم باالعتراف 

مستقلة فليعترفوا بها ) فلسطينية(فإن كانوا حقا يؤيدون قيام دولة . ان تضع الجميع أمام التحدي"بها، أي 
  .، ومن ثم يمكن التوجه الى الجمعية العمومية"كما فعلت البرازيل واألرجنتين

، اما ان "انصاعت إسرائيل وسارت في طريق إنهاء االحتالل فليكن"وأضاف البرغوثي انه في حال 
  .رفضت فيجب تحديد آلية لفرض عقوبات عليها

ووصف مصطفى البرغوثي عودة القيادة الفلسطينية الى المفاوضات مع إسرائيل في ظل االستيطان، 
  .واء المباشرة او غير المباشرة باالنتحار السياسي، معربا عن أمله بأال يحدث ذلكس

المقاومة السياسية "وأشار البرغوثي الى ان اعتراف البرازيل واألرجنتين بالدولة الفلسطينية يثبت ان 
بال نهاية، تعطي نتائج، وهو ما تخشاه إسرائيل التي تريد اإلبقاء على الفلسطينيين في قفص المفاوضات 

  ". عاما دون نتيجة لكسب الوقت فقط19استمرت 
وفيما يتعلق بإعالن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إمكانية حل السلطة، عبر البرغوثي عن 

تغيير "في التعامل مع هذا األمر، الفتا الى ان األهم ليس حل السلطة بل " مبالغة"انطباعه بان هناك 
، كي تعود "إلغاء القيود المفروضة على السلطة من قبل اتفاقية أوسلو"يد ، وعلى وجه التحد"طابعها

  ".عنصرا خادما لحركة التحرر الوطني الفلسطيني"
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وشدد على أهمية انطالق الفلسطينيين من أرضية عدم العودة للمفاوضات في ظل االستيطان، كي تكون 
  .المدخل الذي يمهد الستعادة الوحدة الداخلية الفلسطينية

يجب ان نتحدى إسرائيل في القدس وفي كل منطقة تمنعنا من العمل التواجد فيها، عبر دعم "وأضاف 
  ".طريق المفاوضات انتهى وأصبح ميتا"، كما عبر مصطفى البرغوثي عن قناعته بأن "المقاومة الشعبية

  9/12/2010، روسيا اليوم
 

  البريطاني بشأن االستيطانالسفير الفلسطيني في لندن يرحب بتصريحات وزير الخارجية  .9
رحب البروفسور مناويل حساسيان السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة بالتصريحات التي ادلى  :لندن

بها وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ الخميس، والتي أكد فيها على خيبة أمل بريطانيا من قرار 
لسطينية المحتلة، وكذلك اشارته الى ان االستيطان اسرائيل عدم تجديد تجميد االستيطان في المناطق الف

 1967 حزيران 4 وحدود 242مناف للقانون الدولي وتأييده حل الدولتين المبني على قرار مجلس االمن 
  .وأن القدس هي العاصمة المستقلة للدولتين وحل عادل لقضية الالجئين
دما في الموقف الرسمي البريطاني وأشار حساسيان الى ان هذا الموقف الواضح والصريح يشكل تق

التقليدي من القضية الفلسطينية ويمثل خطوة مهمة في سياق المواقف الدولية التي باتت تضيق ذرعا 
  .بالممارسات االسرائيلية التي تتحدى القانون الدولي وتدمر ما تبقى من عملية السالم

  10/12/2010القدس العربي، لندن، 
  

  اسية إلى األرض المحتلةمنح در: عبداهللا عبداهللا .10
كشف السفير الفلسطيني في لبنان الدكتور عبد اهللا عبد هللا عن مشروع من المقرر أن ينفـذ فـي العـام                     

إرسال منح دراسية من الجامعات الفلسطينية في األراضي الفلسطينية لطالب جامعيين           «المقبل، ويتضمن   
لذي سـيتوجه الـى الجامعـات الفلـسطينية         وتشمل المنح االقامة وكل مصاريف الطالب ا      . في الشتات 
  . »للدراسة

فـي مركـز    » الرصد االعالمي وصناعة االرشيف   «وأتى كالم عبد اهللا في محاضرة ألقاها أمام طالب          
وتناول عبـد هللا فـي      . »جمعية النورس الثقافية  «في مخيم مار إلياس، بدعوة من       » بيت أطفال الصمود  «

ني عن وسائل متعددة للحصول على العلم، وتطويـر القدرات         أهمية بـحث الشباب الفلسطي   «محاضرته  
الشبابية لدى األجيال الفلسطينية المتعاقبة، ألن الكفاءات العلمية تشكل ذخيرة للقضية الفلـسطينية وهـي               

  . »تقرر مصير الشعب الذي ال بد أن يعود الى دياره في فلسطين
  10/12/2010السفير، بيروت، 

  
   مصلحة صهيونية وحلها ُمستبعدلسطينية الفالسلطة: أبو مرزوق .11

، "حماس" موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية .داستبعد : دمشق
وقال أبو مرزوق،  .إقدام محمود عباس على حل السلطة، معتبراً أن هذه السلطة هي مصلحة صهيونية

إن حل السلطة أمر مستبعد، ألن السلطة ): "9/12(الخميس الفضائية " الجزيرة"في تصريح أدلى به لقناة 
  ".منذ البداية هي مصلحة إسرائيلية قبل أن تكون مصلحة فلسطينية

نحن أمام خيارات صعبة، ال بد من خيارات عملية، واعتقد أن هذه الخيارات هي وقف التنسيق "وأضاف 
ني، والعودة إلى خيار المقاومة، إضافة األمني ومواجهة االستيطان ووقف التفاوض مع الكيان الصهيو

واضح جداً أنه ال يمكن "وشدد القيادي الفلسطيني على أنه  ".إلى مساندة عربية حقيقة للشعب الفلسطيني
الرهان على أمريكيا في الوقت الحاضر، والمفروض الرهان على الشعب الفلسطيني مباشرة بدون أي 

  ".ال وحدة وطنية حقيقة وإنهاء هذا االنقسام الفلسطينيفالشعب يحتاج في الوقت الحاضر فع. تردد
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أنا أرى أن الشعب الفلسطيني بدون خيار : وحول الخيارات التي أعلن عنها عباس؛ قال أبو مرزوق
ال يمكن أن يأتي من خالل عرض القضية "، مشيراً إلى أن االستقالل "المقاومة ستكون خياراته منقوصة

إذا كان : "وقال ". خالل إعالن دولة وكسب رأي عام وتأيد مباشر لهذه الدولةعلى األمم المتحدة، وال من
هناك مقاومة حقيقة ثم ذهبنا إلى كل أروقة العالم، وبأيدينا أوراق متعلقة بأننا صامدون على األرض 

  ".وموحدون وبيدنا المقاومة؛ حينئذ يكون هناك مخرج للموضوع الذي نحن في صدده
  9/12/2010عالم، المركز الفلسطيني لإل

  
   لرص الصف ومواصلة المقاومة"االنطالقة" في ذكرى الزهار يدعو .12

وحدة الصف "شدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور محمود الزهار على ضرورة : غزة
  ".رص الصفوف"، مطالباً  في الوقت ذاته حركة فتح بـ"الفلسطيني، ومواصلة المقاومة

ام مئات المتظاهرين الذين تجمعوا أمام منزله في حي الصبرة غرب مدينة غزة وقال الزهار في كلمة أم
ندعو الفصائل وفي مقدمتها ): "12-9( النطالقها، الخميس 23ضمن احتفاالت الحركة في الذكرى الـ

نقول لشعبنا إننا خدام لكم حتى تحرير فلسطين كل فلسطين، ونحثّ : "، متابعاً"فتح إلى رص الصفوف
في غزة، ) ديسمبر(ب البطل على أن يحضر مهرجان االنطالقة في الرابع عشر من كانون أول هذا الشع

ودعا الذين سيشاركون في  ".حتى يرسل رسالة لكل من يهمه األمر، بأن هذا الشعب وحدة واحدة
نحن لسنا أعداءكم ولكن أعداءكم هم الذين يرمون : "المهرجان إلى توجيه رسالة إلى الغرب مفادها

  ".نودكم في اتون الحروب الفاشلة في فلسطين ولبنان وإيران وأفغانستان والصومال والسودانبج
حتى تصفية " عاما وسوف تستمر 23أن رحلة الجهاد واالستشهاد بدأت قبل " حماس"وأكد القيادي في 

 فلسطين جموع الغدر والعدوان، وحتى ترتفع رايات االيمان ولتقربنا يوما بعد يوم وعاما بعد عام من
  ".كل فلسطين..

جهاد الفلسطينيين سيتواصل حتى تحرير القدس لنصلي فيها صالة الشكر بعد تحرير كل : "وأضاف
  ".فلسطين، بعد أن رفعنا فيها الراية التي يجب ان ترفع ولتسقط فيها كل تلك الرايات المنهزمة

ان الصهيوني؛ خاطب الزهار والكي" سلطة فتح"وفي إشارة إلى الفشل الذي تواجهه المفاوضات بين 
لقد وصلتم الى نهاية الطريق ووجدتم أن النفق المنتن لم يأت بأدنى الحقوق "المفاوض الفلسطيني بالقول 

  ".للشعب الفلسطيني
  9/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  االستفتاء بين اإلفالت من ضغط اللحظة والتمسك بالمقاومة: حماس عشية ذكرى تأسيسها .13

تحتفي حركة حماس األسبوع المقبل بالذكرى الثالثة والعشرين إلعالنها  الدين: نادية سعد –ان عم
استفتاء السالم مع "رسميا، وسط تأويالت متضاربة لمقولة أطلقها اخيرا أحد قياديها البارزين حول 

  ".إسرائيل
ع عشر من كانون األول وشرعت حماس في غمرة االستعداد لالحتفال بمناسبة إعالنها رسميا في الراب

، بإعالء خطابها المقاوم المحتكم إلى محددات المرجعية اإلسالمية نصا وروحا، وذلك 1987) ديسمبر(
لتبديد أي تكهنات بالتغير قد يساء فهمها من تصريحات رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة 

  ".االستفتاء"إسماعيل هنية حول 
بتحرير "والتمسك " المقاومة سبيال لدحر االحتالل وتقرير المصير"ارات وحرصت الحركة على تجديد شع

احترام حركته نتائج أي استفتاء فلسطيني "، المنسجمة برأيها مع تصريحات هنية حول "كامل فلسطين
يتعلق باتفاق سالم محتمل مع إسرائيل حتى لو خالف قناعاتها، شريطة شموله لجميع الفلسطينيين في 

  ".حتلة وفي الشتاتاألراضي الم
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بالنسبة لحماس، يبعد أي شبهات تطال جانب التحول " المستحيل"ورهن قبول نتائج االستفتاء بالشرط 
  .الذي قد تبني عليه اآلراء لدى تفسيرها مضمون كالم هنية، بحسب الحركة

لفلسطينية االستفتاء يشكل ضمانة بأن القضية ا"وقال القيادي البارز في حركة حماس غازي الحمد إن 
تسير في االتجاه الصحيح، وبعدم المساس بالثوابت الوطنية، بحيث تكون الحقوق الوطنية الفلسطينية 

  ".مضمونة وغير قابلة للتجزئة
جاء في ظل التقلبات واألحداث الكثيرة التي "من األراضي المحتلة إن هذا الحديث " الغد"وأضاف إلى 

رئيس (بوش إلى ) الرئيس األميركي السابق جورج(انات وقعت من خريطة الطريق والتفاهمات وضم
شارون، والحديث عن دولة بحدود مؤقتة، ما خلق القلق والتخوف ) الوزراء اإلسرائيلي السابق أرئيل

  ".على مصير الحقوق الفلسطينية، وولد تساؤالت حول الوجهة التي نريد واالنجاز الذي تحقق حتى اليوم
رادة الشعبية وبكلمة الشعب الفلسطيني الذي لن يفرط بالحقوق الوطنية، حماس تقبل باإل"وأوضح بأن 

  ".وذلك في معرض قبولها باالستفتاء حول أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الجانب اإلسرائيلي
عباس تحدث سابقا بأن أي اتفاق سيعرض على استفتاء ) السلطة الفلسطينية محمود(رئيس "ولفت إلى أن 

  ".عام
، معتبرا أن "حدوث بلبلة أو إرباك في الساحة الفلسطينية وداخل حماس" التصريحات في ونفى تسبب

البعض فسرها بشكل خاطئ واعتبرها نوعا من التسليم، وهذا غير صحيح، فهنية تحدث عن ضمانات "
  ".بعدم المساس بالحقوق الوطنية

  "تاريخيته"و" مرحلية الحل"بين 
قبول حماس بدولة فلسطينية على " حركة حماس فوزي برهوم إن وقال القيادي والناطق الرسمي باسم

 من دون االعتراف بإسرائيل أو في إطار هدنة طويلة األمد مع االحتالل سبق إعالنه 1967حدود العام 
خالد مشعل في وقت سابق وتواتر على ألسنة ) رئيس المكتب السياسي لحماس(من الشيخ ياسين وأكده 

  ".قيادات الحركة
موقف الحركة يؤكد الحفاظ على الثوابت الوطنية ورعاية مصالح "من قطاع غزة إن " الغد" إلى وأضاف

  ".الشعب الفلسطيني بما يضمن العدالة واألمن والحق الفلسطيني
القبول بالدولة ال يعني مطلقا االعتراف بشرعنة االحتالل أو التخلي عن فلسطين الكاملة "وأردف قائال إن 
  ".لشعب الفلسطينيباعتبارها حقا ل

األفق السياسي لحماس إلعطاء الشعب الفلسطيني جزءا من حقه على "وقد يدرج ذلك الموقف في إطار 
األرض التاريخية، ولكن العالم يريد من الحركة أن تقدم مواقف، وهو ما فعله سابقا الشيخ ياسين وأكدته 

شعب الفلسطيني وبعدم االعتراف  وبأن فلسطين لل1967قيادات الحركة بقبول الدولة على حدود 
  ".بإسرائيل، ولكن يبقى ذلك أفقا سياسيا في هذه المرحلة، فاالحتالل يريد األمن ونحن نريد الحق والعدالة

حماس جاءت بخيار وإرادة الشعب الفلسطيني، ولم ترفض االنخراط في المجتمع الدولي وإنما "وقال إن 
قف الحركة وإنما في سياسة إزدواجية المعايير القائمة في هو من رفض ذلك، فالمشكلة لم تكن في موا

  ".المجتمع الدولي
حماس وضعت بين يدي المجتمع الدولي أفقا سياسيا مقبوال، لم يقره حال مبدئيا أو مرحليا "وأشار إلى أن 

  ".ضيقة معزولة مقابل إعطاء كل شيء لالحتالل" بانتوستانات"وإنما أراد الشعب الفلسطيني في 
تخلي واشنطن عن اقناع االحتالل بتجميد االستيطان يدلل على االنحياز األميركي الكامل "ى أن ورأ

  ".أرادت كشف زيف ما يسمى بالعدالة الدولية"، الفتا إلى أن حماس "للجانب اإلسرائيلي
  اإلفالت من ضغط اللحظة

لحظة وحصارها ولكن التفسيرات أرجعت تصريحات هنية إلى محاولة حماس اإلفالت من ضغط ال
ولم . الخانق، في ظل الحصار والتجويع اإلسرائيلي الذي يطوق مليونا ونصف المليون فلسطيني في غزة
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بموقف الحركة الرافض للتسليم بالضغوط اإلسرائيلية األميركية، وشروط اللجنة الدولية "يأخذ بعضها 
، "باإلرهاب"ة التحرير ونبذ ما يسمى الرباعية باالعتراف بإسرائيل وباالتفاقيات الموقعة بينها ومنظم

  .بحسب مدير عام مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات محسن صالح
حماس لم تتراجع عن ثوابتها أو ركائز مرجعيتها، بينما التشي "من بيروت ان " الغد"وأضاف إلى 

 المصالحة الفلسطينية التصريحات عن تغير وإنما تعبيراً دبلوماسياً بلغة توافقية جاءت في سياق موضوع
  ".واحترام حقوق الشعب الفلسطيني

، ما يصعب القدرة على "الشمول"وشرط " االستفتاء"وربط صالح، المختص بالشؤون الفلسطينية، بين 
التنفيذ، في ظل إصرار الفلسطينيين داخل األراضي المحتلة وخارجها على حق العودة ودحر االحتالل 

  ".وتقرير المصير
موقف "، موضحا بأن "فضلت اللجوء إلى نفس أساليب اآلخرين بديال عن إعالن الرفض"ولكن حماس 

حماس والجهاد اإلسالمي موحد حيال رفض التنازل عن الحق الفلسطيني في كامل أرض فلسطين أو 
  ".التفريط بالحقوق الوطنية المشروعة

  10/11/2010الغد، عمان، 
  

  ضات باالتصاالت السياسية واشنطن تسعى الستبدال المفاو: نبيل عمرو .14
نبيل عمرو أن إعالن اإلدارة " فتح" أكد القيادي السابق في حركة التحرير الوطني الفلسطيني :رام اهللا

األمريكية عن فشلها في إقناع إسرائيل بوقف االستيطان يعني عمليا نهاية السيناريو القديم للمفاوضات، 
ات باالتصاالت السياسية لتفادي االحتقان المتزايد في وتوقع أن تلجأ واشنطن إلى استبدال المفاوض

  .المنطقة
لقد أغلقت أمريكا بتصريحها عن فشلها في إقناع ": "قدس برس"وقال عمرو في تصريحات خاصة لـ

إسرائيل بوقف االستيطان السيناريو القديم، والمتوقع اآلن أن تطلق واشنطن محاوالت جديدة الستبدال 
ت السياسية، وفي تقديري فإن أمريكا ستعمل للحصول على ترتيبات مؤقتة من المفاوضات باالتصاال

الجانب اإلسرائيلي من أجل تفادي االحتقان المتزايد في المنطقة، والمتوقع أيضا أن تكون هذه الترتيبات 
متعلقة برزمة من التسهيالت للفلسطينيين وربما توسيع مناطق سيطرة السلطة الوطنية من إزالة بعض 

لحواجز، وتقديم محفزات اقتصادية، هذا هو المتوقع، ألن اإلدارة األمريكية ال تستطيع أن تفعل أكثر من ا
  ".ذلك، وستبرره بأنها تعمل لخلق مناخ للمفاوضات
التلويح بخيار حل السلطة "، وقال إن "صرخة استغاثة"ووصف عمرو التلويح بخيار حل السلطة بأنه 

ه تعبيرا عن خيار سياسي، والقصة أكبر من قرار بيروقراطي بحل الفلسطينية هو صرخة أكثر من
السلطة، إذ كيف يمكن التلويح بحل سلطة أنفق عليها العالم مليارات الدوالرات لتكون ركيزة للسالم في 

هذا فضال عن أن حل السلطة يعني عمليا تسليم البلد بالكامل إلسرائيل، ولذلك أنا لست . الشرق األوسط
 ".خيار وإنما مع خيار تطوير آداء السلطة لتكون خطوة باتجاه الدولة وليست نهاية المطافمع هذا ال
  ".    أما خيار التلويح بالعودة للمقاومة، فهو شعار لفظي ال يمتلك المقومات الواقعية: "وأضاف

  9/12/2010قدس برس، 
  

  مواجهة االحتالل تطالب بتصعيد النضال والمقاومة الشعبية في "منظمة التحرير"فصائل  .15
دعت هيئة العمل الوطني امس الى تصعيد النضال والمقاومة الشعبية في مواجهة :  اشرف الهور-غزة 

التي اندلعت في العام ' انتفاضة الحجارة'، وذلك في الذكرى الثالثة والعشرين لـ اإلسرائيلياالحتالل 
1987.  
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نسخة منه ان ' القدس العربي'ية في بيان لها تلقت وقالت الهيئة التي تضم فصائل منظمة التحرير الفلسطين
هذه المقاومة الشعبية يجب ان توجه ضد سياسة االحتالل القائمة على القتل واالغتيال ونهب ومصادرة 

وجاء في البيان . االراضي وهدم البيوت وتهجير السكان واالستمرار في االستيطان وتهويد مدينة القدس
 عظيمة تجسدت فيها كل معاني التضحية و الوفاء للوطن والشعب والقضية، تحل بنا هذه االيام ذكرى'

من ) ديسمبر(انها ذكرى االنتفاضة االولى التي فجرتها الجماهير الكادحة في التاسع من كانون االول 
  .'العام

شكال من اشكال االحتجاج العفوي الشعبي على الوضع العام المزري 'واكدت ان تلك االنتفاضة كانت 
  .'بالمخيمات واهانة الشعور القومي والقمع الذي يمارسه االحتالل ضد ابناء شعبنا

ملحمة وطنية 'جاءت دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني، من خالل ' انتفاضة الحجارة'وذكرت ان 
بطولية سطر فيها الشعب الفلسطيني اروع صفحات النضال والمقاومة مقدما خاللها التضحيات الجسام 

  .'ء واسرى و جرحى في سبيل نيل حقوقه الوطنية والحرية واالستقاللمن شهدا
اخطر 'تأتي والقضية الفلسطينية تمر في ' انتفاضة الحجارة'واشارت فصائل منظمة التحرير ان ذكرى 

وادق المراحل حيث العدوان االسرائيلي القائم والمستمر على شعبنا وارضنا، وحالة التشرذم واالنقسام 
تي تعيشها الساحة الفلسطينية فيظل حالة من العجز العربي والصمت الدولي والتواطؤ الداخلي ال

  .'االمريكي مع االحتالل االسرائيلي
وشددت الهيئة على ان التحديات والمخاطر الجسيمة التي تتهدد الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني 

 وانهاء حالة االنقسام واستعادة الوحدة تتطلب توحيد الصف الفلسطيني وتغليب المصلحة الوطنية العليا'
وتحقيق المصالحة الوطنية ليتمكن الشعب الفلسطيني من حشد كافة قواه وطاقاته لمواجهة االحتالل 

  .'وسياساته العدوانية
  10/12/2010القدس العربي، لندن، 

  
    "منظمةال"  احتجاجاً على تعليق عضويتها في"الشعبية"ملوح يقدم استقالته من قيادة ": المجد" .16

من ادق المصادر واوثقها، ان عبدالرحيم ملوح، نائب االمين العام للجبهة الشعبية لتحرير " المجد"علمت 
فلسطين قد تقدم باستقالته، منذ اسبوعين، الى المكتب السياسي للجبهة، احتجاجاً على قرار قيادة الجبهة 

  ·لسطينيةالذي صدر مؤخراً بتعليق عضويتها في منظمة التحرير الف
ان المكتب السياسي للجبهة قد اعتذر عن البت في هذه االستقالة، " للمجد"وقالت المصادر الموثوقة 

واحالها الى اللجنة المركزية للجبهة بوصفها صاحبة االختصاص في حسم مثل هذه الموضوعات 
  ·المركزية الكبيرة

ها لقبول االستقالة، والتخلص من قيادة وافادت المصادر ان اللجنة المركزية التي تميل اغلبية اعضائ
ملوح الذي تقلد هذا المنصب عقب اعتقال احمد سعدات، امين عام الجبهة، سوف تبت في هذه االستقالة 
عند اول اجتماع يسنح لها في المستقبل القريب، وبعد ان تتغلب على الصعوبات التي كثيراً ما تقف امام 

  ·ل من الضفة وغزة ودمشق وبيروتاجتماعاتها جراء تشتت اعضائها في ك
واشارت هذه المصادر الموثوقة الى ان ملوح كان قد اعترض بشدة على مشروع قرار الجبهة بتعليق 
عضويتها في منظمة التحرير التي يترأسها محمود عباس، واستطاع التأثير على عدد من اعضاء المكتب 

لخصوص، اال ان اللجنة المركزية للجبهة تبنت السياسي، وتحديداً تيسير قبعة وجميل مجدالوي بهذا ا
باكثرية واضحة دعم هذا المشروع، وتحويله الى قرار حاسم بتعليق عضويتها، والزام ملوح والمكتب 
السياسي به اواخر شهر ايلول الماضي، خصوصاً وان احمد سعدات قد ايد من سجنه لدى اسرائيل هذا 

  ·القرار الشجاع
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مود عباس قد اوفد القيادي في فتح والسلطة، عزام االحمد الى دمشق منذ وكشفت المصادر عن ان مح
شهرين، القناع قيادة الجبهة هناك بارجاء االعالن عن تعليق العضوية الى ما بعد انعقاد مؤتمر القمة 
العربية بمدينة سرت في ليبيا اوائل شهر تشرين االول الماضي، اال ان كالً من القياديين في الجبهة، 

هر الطاهر، ومروان الفاهوم قد رفضا هذا المطلب، واصرا على اعالن القرار قبل انعقاد ذلك المؤتمر ما
  ·باقل من اسبوعين

واكدت المصادر ان عباس قد اصيب بخيبة امل من موقف الجبهة، وشعر بحرج شديد من هذا الموقف 
نتنياهو، رئيس وزراء العدو ليس امام الزعماء العرب في قمة سرت فحسب، بل ايضاً امام بنيامين 

االسرائيلي الذي عيره في احد اللقاءات الثنائية، بانه لم يعد يمثل الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله بعد 
  ·تمرد كل من حركتي حماس والجهاد عليه في السابق، ثم تمرد الجبهة الشعبية فيما بعد

 من لجوء محمود عباس الى الضغوط المالية وابدت هذه المصادر الجبهاوية الموثوقة اسفها واستغرابها
 الف دوالر من 90على الجبهة الشعبية، واقدامه بغير وجه حق على قطع مخصصاتها الشهرية البالغة 

 الفاً للخارج، رغم ان عالقته مع 30 الفاً للداخل و60الصندوق القومي التابع لمنظمة التحرير، بواقع 
ما اجتماعاته مع ملوح مازالت مستمرة حيث تم آخرها االسبوع بعض قيادات الجبهة مازالت قوية، في

  ·الماضي
ان عباس وعدداً من قادة فتح لم يثمنوا كثيراً عزم ملوح على االستقالة من " للمجد"وقالت هذه المصادر 

قيادة الجبهة، انطالقاً من اعتقادهم بانه قد اقدم على ذلك، ليس جراء تعليق عضوية الجبهة في المنظمة 
كما يدعي، بل السباب وحسابات تنظيمية داخلية ابرزها انعدام فرص نجاحه في االحتفاظ بمواقعه 

  ·القيادية لدى انعقاد المؤتمر العام للجبهة اوائل العام المقبل
  6/12/2010المجد، األردن، 

  
   من أنصارها في الضفة بينهم قيادي28حماس تتهم أمن السلطة باعتقال  .17

، باعتقال )جناح الضفة الغربية(كة حماس األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية اتهمت حر: رام اهللا
  .ثمانية وعشرين من أنصارها في مناطق مختلفة من محافظات الضفة

نفذت حملة اعتقاالت "أن األجهزة األمنية الفلسطينية في محافظة الخليل في بيان وأوضحت الحركة 
 ونشطاء الحركة، حيث اعتقلت كال من القيادي الشيخ عادل نعمان واسعة، طالت العديد من قياديي

، واألسير المحرر أنس أمير رصرص، والشيخ عبد اهللا محمد شاور التميمي، ونجله ) عاما60ً(الجنيدي 
  ".بكر عبد اهللا، والقيادي نبيل النتشة، واألسير المحرر نعمان نجل النائب عزام سلهب

  9/12/2010قدس برس، 
  

  تتهم السلطة بمواصلة استهداف أسراها المحررين في الضفة" الجهاد .18
، )جناح الضفة الغربية(قالت حركة الجهاد اإلسالمي إن أجهزة األمن، التابعة للسلطة الفلسطينية : رام اهللا

تواصل حملة اعتقاالتها ومالحقاتها واستدعاءاتها لكوادر وأنصار حركة الجهاد بمحافظات الضفة 
االستخفاف بمطالبات مؤسسات حقوق اإلنسان المتصاعدة باإلفراج الفوري عن " إياها بـ المحتلة، متهمة

جهاز المخابرات العامة اعتقل مساء أمس األربعاء "وأضافت أن  ".جميع المعتقلين السياسيين في سجونها
الضفة الشيخ فيصل خليفة، من المدرسة التي يعمل فيها بمخيم نور شمس لالجئين قضاء طولكرم شمال 

المحتلة، وفي وقت الحق قامت قوة أمنية مشتركة من الوقائي والمخابرات واألمن الوطني باقتحام منزل 
  ".الشيخ خليفة وتفتيشه

المعتقل السياسي خليفة، أسيٌر "نسخة منه، إلى أن " قدس برس"وأشارت الحركة في بيان مكتوب وصل 
  ".محرر قضى في سجون االحتالل ستة أعوام
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اق ذاته؛ قالت الحركة إن جهاز األمن الوقائي في طولكرم استدعى األسير المحرر حسن وليد وفي السي
حسن هو شقيق الشهيد خالد الرايق من سكان مخيم نور "الرايق؛ حيث جرى احتجازه، مشيرة إلى أن 

حتالل شمس، والذي ارتقى مع الشهيد محمد محمود الجوابرة؛ بعد خوضهما اشتباكاً مسلحاً مع قوات اال
  ".تمكنا خالله من إصابة ضابط صهيوني

  9/12/2010قدس برس، 
  

  واشنطن تنحاز تماماً لالحتالل وتتبنّى سياسته االستيطانية": النضال الشعبي" .19
لالحتالل " االنحياز التام"اإلدارة األمريكية بـ " جبهة النضال الشعبي الفلسطيني"اتّهمت : رام اهللا

واعتبرت الجبهة، في  .، كما قالت"وجهة نظره وسياسته االستيطانية التهويديةتبنّي "اإلسرائيلي من خالل 
نسخة منه، أن قرار تراجع واشنطن عن مطالبة الحكومة اإلسرائيلية " قدس برس"بيان صحفي تلقّت 

دليل جديد على "بوقف أعمال البناء االستيطاني كشرط أساسي الستئناف المفاوضات المباشرة، هو 
ارة األمريكية التام مع االحتالل، وسياساته التهويدية بحق الشعب واألرض الفلسطينية، ولطمة انحياز اإلد

  .، بحسب البيان"أخرى لمجمل عملية السالم والمراهنين عليها
من شأنه أن يدفع بالجانب اإلسرائيلي التخاذ المزيد من اإلجراءات "وأشارت إلى أن مثل هذا القرار 

، مناشدة جامعة الدول العربية تحديد مواقفها ودعم الموقف الوطني "لسطينيالتعسفية ضد الشعب الف
، السلطة في رام اهللا إلى "جبهة النضال الشعبي الفلسطيني"فيما دعت  .والحفاظ على الثوابت الفلسطينية

  .، على حد وصفها"األخذ بزمام المبادرة وإنهاء مسار المفاوضات الفاشل"
  9/12/2010قدس برس، 

  
  يرمي إلى تهويد المدينة" تطهير عرقي"إبعاد أبو طير عن القدس ": عبيةالش" .20

، إبعاد سلطات االحتالل اإلسرائيلي النائب في المجلس "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"أدانت : رام اهللا
  .التشريعي الفلسطيني محمد أبو طير عن مدينة القدس المحتلّة إلى الضفة الغربية

" الصلح"نسخة منه، أن القرار الصادر أمس عن محكمة " قدس برس"بيان تلقّت واعتبرت الجبهة في 
تعبير عن دوس االحتالل لكافّة المعاهدات والمواثيق واالتفاقيات الدولية، وإمعاناً "اإلسرائيلية، ما هو إال 

  .تقديرها، وفق "في سياسات التطهير العرقي والتهويد للمدينة المقدسة واألراضي الفلسطينية المحتلة
القيادة الفلسطينية وجامعة الدول العربية واألمم المتحدة وكافّة المنظمات اإلقليمية والدولية "وطالب البيان، 

ذات الصلة، بحثّ مجلس األمن الدولي على إدانة ومساءلة الحكومة اإلسرائيلية، ووضع حد لجرائمها 
 الرباعية تحت مظلة ما يسمى بالمفاوضات التي ترتكبها على مسمع ومرأى الواليات المتحدة واللجنة

  .، بحسب البيان"ومسيرة السالم
  9/12/2010قدس برس، 

  
  كيف تؤدي الحقوق اإلنسانية إلى التوطين؟ : المسئولين اللبنانيينإلى " الديمقراطية"مذكرة من  .21

فلسطينيين في لل" الحقوق االنسانية"مذكرة تفصيلية عن " الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"أرسلت 
لبنان الى الرؤساء الثالثة والهيئات الروحية والنقابية واالعالمية والرأي العام اللبناني، في ضوء 

  .التعديالت التي أقرها مجلس النواب أخيرا
  :وجاء فيها

ان القانون الجديد أبقى عمليا على الحال التمييزية من خالل اجازة العمل وتجاهل حقوق :  حق العمل-"
ملين في المهن الحرة بما يؤدي الى تقصد ابقاء فئة كبيرة من الشعب الفلسطيني رازحة تحت وطأة العا

  (...).الحرمان من حق العمل 
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منع الفلسطينيين من التملك ولّد مئات المشكالت التي ال تزال من دون :  تملك الفلسطينيين في لبنان-
  (...). حيال الشعب الفلسطيني حل، وهذه المعضلة هي الوجه اآلخر لسياسة التمييز 

ان أساس الحل يكمن في استثناء الفلسطيني من مبدأ المعاملة بالمثل النتفاء :  الغاء مبدأ المعاملة بالمثل-
  (...).موجباته الموضوعية بسبب عدم وجود دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة 

همال المتواصل من المرجعيات نتيجة اال:  صون الوجود الفلسطيني ومعالجة أوضاع المخيمات-
فهناك . المعنية، ال تزال المخيمات ترزح تحت وطأة مجموعة من االزمات االقتصادية واالجتماعية

مجموعة من الملفات العالقة التي تحتاج الى معالجات حقيقية، منها مخيم نهر البارد وضرورة االسراع 
االجراءات االمنية المفروضة حول المخيمات كما ان . في اعادة اعماره وتقديم الخدمات للمخيمات
وهنا نؤكد على حقيقة أن االستقرار االجتماعي يؤدي ... جعلتها أشبه بجزر مغلقة من البؤس والحرمان

  .الى استقرار أمني يخدم مصلحة الشعبين الفلسطيني واللبناني بكل تأكيد
 الى العمل من أجل زيادة عدد موظفي ندعو:  تسهيل معامالت الفلسطينيين في مديرية شؤون الالجئين-

المديرية وافتتاح مراكز في المحافظات اللبنانية بهدف تلبية حاجات الالجئين المتزايدة ومعالجة مشكلة 
البطء في انجاز المعامالت والتدخل لوقف التعاطي السلبي الذي يحصل أحيانا مع الالجئين وطلبات 

 شعب شقيق، اضافة الى ضرورة معالجة مشكلة فاقدي االوراق االستحصال على الوثائق باعتبارهم أبناء
  .الثبوتية من خالل منحهم االوراق التي تعود اليهم

ان شعبنا وهو يخوض نضاله من أجل حق العودة وبناء الدولة :  الحريات السياسية والنقابية واالعالمية-
واالعالمي والتنظيم النقابي وبناء المستقلة وعاصمتها القدس يأمل ايالء االهتمام للنضال السياسي 
  .المؤسسات من أجل تحشيد الطاقات الفلسطينية النجاز حقوقه الوطنية

حتى هذه اللحظة لم يتحدث أحد كيف يمكن للحقوق االنسانية :  النضال المشترك من أجل حق العودة-
. ي رفض هذا المشروعان تكون مقدمة للتوطين اذا ما كان هناك ارادة سياسية ووطنية ورغبة فعلية ف

وهنا نحن نؤكد من جديد رفضنا ألي مساس بحق العودة سواء في اطار المفاوضات المباشرة او غيرها، 
  (...)".فهذا حق مقدس فردي وجماعي لجميع الالجئين 

  10/12/2010النهار، بيروت، 
  

  الواقع الفلسطيني في لبنان على الحياد":  القيادة العامة-الجبهة الشعبية " .22
  الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة أبو عماد رامز فيسؤول الساحة اللبنانيةأكد :  محمد صالح- صيدا

أن الواقع الفلسطيني في لبنان على الحياد « رئيس التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد خالل زيارته
لى تحميل الواقع الفلسطيني ألننا ال نريد أن نكون طرفاً يتحمل مسؤولية الخالفات الداخلية التي ستؤدي إ

، »اتهام القيادة العامة بقيامها باستنفارات عسكرية وحركة جديدة«وتطرق إلى . »مسؤولية هذه األوضاع
التهمة القديمة الجديدة نفسها والهدف منها اإلساءة إلى الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة «مشددا على أنها 

إلى تصدير مشكلتها وأزماتها باتجاه الطرف »  آذار14«قوى في ألنه كلما تأزم الوضع في لبنان تسعى 
وكان رامز قد التقى رئيس بلدية صيدا السابق الدكتور عبد  . »الفلسطيني الموجود خارج المخيمات

  .الرحمن البزري للغاية ذاتها
  10/12/2010السفير، بيروت، 

  
  رة تجميد االستيطان استئناف المفاوضات المباشرة مع رفضه لفكإلى يدعوليبرمان  .23

 دعا وزير الخارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان امس في صـوفيا           : وكاالت – صوفيا   -القدس المحتلة   
فيما قـررت   . الى استئناف المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين رغم االزمة التي تواجهها عملية السالم           
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محتلة طرح مشروع لبناء مائـة وثالثـين وحـدة          في القدس ال  » اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء   «ما تسمى   
  .في القدس المحتلة خالل األسبوع المقبل' مستوطنة غيلو'استيطانية في 

في بلدية االحتالل في القدس قد صادقت علـى هـذا المـشروع             » اللجنة المحلية للتنظيم والبناء   «وكانت  
  .األسبوع الماضي

من المهم جدا استئناف الحوار بيننـا       «يكوالي مالدينوف   وقال ليبرمان اثر اجتماع مع نظيره البلغاري ن       
  .»نحن نؤمن بالمفاوضات المباشرة. ال شيء يمكن ان يحل محل المفاوضات المباشرة. وبين الفلسطينيين

وبشأن فشل الجهود االميركية في اقناع اسرائيل بتجميد التوسع االستيطاني في الضفة الغربيـة المحتلـة                
مفاوضات السالم المباشرة اعتبر ليبرمان ان تجميد البناء في مستوطنات الـضفة            والذي ادى الى توقف     

  .»اي نتيجة ايجابية« لم يحقق 2009الغربية لمدة عشرة اشهر الذي تقرر في تشرين الثاني 
اليـوم ال ارى اي  (...) قررنا في بادرة احادية، تجميدا لعشرة اشهر لكننا لم نر اي نتيجة ايجابية       «وقال  
  .»للعودة الى هذا التجميدسبب 

يـشارك  «وبشأن الوضع في قطاع غزة اعتبر وزير الخارجية االسرائيلي ان االتحاد االوروبي يمكن ان        
مشكلتنا الرئيسية هي التهريب واالتحاد االوروبي يمكن ان        «وقال ان   . في تحسين مستوى االمن   » بفاعلية

  .في مكافحة هذه المشكلة» يكون مفيدا جدا
هي نتيجة الجلب غير المـشروع لالسـلحة       ) من قبل اسرائيل  (القيود المفروضة على غزة      «واضاف ان 

  .»الذي يضر باالمن القومي السرائيل
   10/12/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   األحزاب اإلسرائيلية هي األكثر فساداً: استطالع.. "باروميتر الفساد العالمي" .24

من الجمهور اإلسرائيلي يعتقـد     % 88 أن   2010للعام الحالي   " العالميباروميتر الفساد   "أشارت معطيات   
وفي إطار اليوم العالمي لمكافحة الفـساد الـذي يبـدأ اليـوم،             . أن األحزاب السياسية اإلسرائيلية فاسدة    

، الفـرع   " إسرائيل –جمعية شفافية دولية    "الخميس، شارك نحو ألف إسرائيلي في استطالع للرأي أجرته          
لي لمنظمة الشفافية العالمية، وأجاب المستطلعون على أسئلة تتناول مدى فساد القيادة اإلسرائيلية             اٍإلسرائي

  . والمؤسسات العامة في إسرائيل
وحـصلت  . 5 إلـى    1من  " مستوى فساد المؤسسات  "وفي إطار االستطالع طلب من المستطلعين تدريج        

مـن  % 76 درجة في سلم الفساد، وقال       4.5عدل  األحزاب السياسية اإلسرائيلية على التدريج األسوأ، بم      
  . المشاركين أنه حصل ارتفاع في مستوى الفساد في إسرائيل في السنوات الثالث األخيرة

مـن  % 82ويتضح بحسب االستطالع أن الجمهور اإلسرائيلي ليس متفائال في مكافحة الفساد، حيث قال              
جدية، وهي أعلى نسبة بالمقارنة مع دول منظمـة  المشاركين إن جهود الحكومة في مكافحة الفساد غير م   

  . التي تضم إسرائيل أيضا ) OECD(التعاون والتنمية واالقتصادية 
وتشير نتائج االستطالع إلى أن الكنيست والمؤسسات الدينية اإلسرائيلية حصلت على عالمات منخفـضة              

  .  في سلم الفساد4أيضا وتم تدريجها بمعدل 
 في سـلم الفـساد، وحـصلت        3.9خدمات العامة فقد تبين أنهم حصلوا على معدل         أما بالنسبة لموظفي ال   
 3.2 درجة، واالعـالم     3.4 درجة، وحصل قطاع األعمال الخاص على معدل         3.5الشرطة على معدل    

  . درجة
% 4كما اعتـرف  .  درجة2.6وبينت النتائج أيضا أن المستطلعون منحوا الجيش التدريج األفضل بمعدل   

فـي  % 26ن في االستطالع أن لهم دور في فساد حصل في العام األخير، مقابـل معـدل                 من المشاركي 
  .االستطالع العالمي



  

  

 
 

  

            19 ص                                     1991:         العدد       10/12/2010 الجمعة :التاريخ

  9/12/2010، 48موقع عرب
  

   تعود الستخدام قنابل الغاز المميتة ضد الفلسطينيين"إسرائيل" .25
فلـسطينيين  عاد الجيش اإلسرائيلي إلى استخدام قنابل الغاز المميتة ضد المتظاهرين ال          : QNA –القدس  

والتي تم وقف استخدامها من قبل قائد الجيش في الضفة الغربية المحتلة فـي أعقـاب تعـرض بعـض                    
وذكرت صحيفة هآرتس أمس أنه جرى توزيع        .المتظاهرين لإلصابة وكذلك استشهاد بعض المتظاهرين     

اهرين خاصـة   هذا النوع من قنابل الغاز على وحدات الجيش اإلسرائيلي، ويجري استخدامها ضد المتظ            
في قرية النبي صالح، ويعتبر هذا النوع من قنابل الغاز مختلفا تماما عن األنواع العاديـة والتـي يـتم                    

  .استخدامها في تفريق المتظاهرين
  . مترا قاتال250 ملم ويصل مدى القنبلة إلى 40وأوضحت أن هذا النوع والذي يصل قطره إلى 

  10/12/2010، العرب، الدوحة
  

   حاخام300 إلى منع بيع أو تأجير األراضي للعرب موقّعي عريضة ارتفاع عدد .26
ذكرت تقارير صحفية، أمس، أن عدد الحاخامات الموقعين على الفتوى العنصرية التي تحظر             : )وكاالت(

  .300 ارتفع إلى 48ـعلى اليهود بيع أو تأجير بيوت وأراضٍ لفلسطينيي ال
قعين على العريضة العديد من حاخامات المـستوطنات،  أن بين المو" يديعوت أحرونوت "وذكرت صحيفة   

ونقلت الصحيفة عن مدير مدرسـة      . وقسم كبير منهم موظفو دولة ويتقاضون رواتبهم من الخزينة العامة         
المقامة على أراضي نابلس الحاخام إلياكيم ليفانون قوله مبرراً توقيعه علـى            " ألون موريه "في مستوطنة   
واقع ال يريدون جاراً يهودياً، وما يريدونه فعالً هو احتالل أماكن والـسيطرة             العرب في ال  "العريضة، إن   

  " .على البالد
بعدم تـأجير بيـوت     " أفتى"وعبر الحاخامات في العريضة عن تأييدهم لحاخام صفد شموئيل إلياهو الذي            

  .للطالب العرب الذين يدرسون في الكلية األكاديمية في المدينة 
، وزير القضاء يعقوب نئمـان      "إسرائيل"، أمس، إن رئيسي الجهاز القضائي في        "هآرتس"وقالت صحيفة   

وفاينشطاين، امتنعا في األيام األخيرة عن التعبير عن رأيهما بصورة علنية وحازمـة حيـال العريـضة           
دوريـت  " اإلسـرائيلية "وقالت رئيسة مجلس الصحافة القاضية السابقة في المحكمة العليـا           . العنصرية  

يعاقب علـى   " اإلسرائيلي"إلذاعة، إن مضمون العريضة هو تحريض عنصري والقانون الجنائي          دورنر ل 
  .   مثل هذه األمور 

  10/12/2010، الخليج، الشارقة
  

   يتهم السعودية بتمويل حماس"إسرائيلي"وزير  .27
 إياها بتمويـل  داني أيالون، أمس، السعودية متهماً   " اإلسرائيلي"انتقد نائب وزير الخارجية     : )آي.بي  .يو  (

إن "وزعم في مؤتمر صحافي     . في تمويل السلطة الفلسطينية     " البخل"ومنظمات أخرى، و  " حماس"حركة  
بأنه نشاط خطـر    " حماس"هذا التمويل ل  " اإلسرائيلي"، ووصف الوزير    "حماس"أمواالً سعودية تصل إلى     

  . ويثير تساؤالت وال ينسجم مع السياسة والمصالح السعودية
  10/12/2010، لشارقةالخليج، ا

  
   تعرض تعويضات على تركيا لحماية جنودها من المالحقة القضائية"سرائيلإ" .28

قال مسؤولون يوم الخميس ان اسرائيل اقترحت دفع تعويضات القارب          : دان وليامز  -) رويترز(القدس  
ين جنود البحرية   االتراك الذين قتلوا خالل هجوم على سفينة متجهة الى غزة مقابل مساعدة أنقرة في تأم              
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وتضمن االقتراح الذي طرحه مبعوثون في جنيف مطلع هذا االسبوع           .االسرائيلية من المالحقة القضائية   
على نظرائهم االتراك اجراءات لتحسين العالقات لكنه لم يرق فيما يبدو الى مطلب تركيا بـأن تعتـذر                  

  .يو اياراسرائيل رسميا عن مقتل تسعة نشطاء مؤيدين للفلسطينيين في ما
قدمنا عرضا بدفع تعويضات وطلبنا من االتراك أن يقوموا بمـا يلـزم لتبديـد               "وقال مسؤول اسرائيلي    

وأضـاف   ."نريدهم ايضا أن يعيدوا سفيرهم ويسمحوا لنا بتعيين سفير جديد في أنقرة           . مخاوفنا القانونية 
  ."بيد أنه مازالت هناك عقبات كبيرة في الوقت الحالي"

 الف دوالر لكـل     100بلوماسية اسرائيلية أن مسودة االقتراح تعرض على تركيا نحو          وذكرت مصادر د  
أسرة من أسر الرجال الذين قتلتهم القوات الخاصة االسرائيلية في اشتباكات على متن الـسفينة مرمـرة                 

  .للحادث" أسفها" وتعبير اسرائيل عن 
صـيغة تـسوية يقبلهـا      "تركيـا تبحثـان     وقال مستشار نتنياهو رون ديرمر يوم االربعاء ان اسرائيل و         

 ."تعيد عالقاتنا مع تركيا الى مسارها وتنهي المسألة برمتها من على جدول االعمال الـدولي              .. الجانبان
يجب أن نتذكر أن هناك جهات في االمم المتحدة وهناك قوى تود أن تشهد              "وقال دريمر لراديو اسرائيل     

  ."إلقاء القبض على رجالنا
قلنا في كل مناقشة وكـل اجتمـاع ان         . م رئيس الوزراء هو حماية جنود البحرية والقادة       ما يه "وأضاف  

  ."القوات تحركت دفاعا عن النفس ال شك في هذا وليس بدافع تعمد االذى
  9/12/2010، وكالة رويترز لألنباء

  
   ال تتدخل"سرائيلإ" دولي و-المحكمة شأن لبناني : باراك .29

نحن نراقب ما   : "قال وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك أمس         :لي بردى  ع -) األمم المتحدة (نيويورك  
. الحريـري ) رئيس الوزراء السابق رفيق   (يحصل من تطورات بالنسبة الى المحكمة الدولية في اغتيال          

من وليس  . وهذا أمر نشعر بأنه ينبغي أن يبقى موضوعاً داخلياً لبنانياً، وموضوعاً دولياً بالنسبة الى لبنان              
  ".شأن اسرائيل أن تتدخل في هذا النزاع، وما يمكن أن ينجم عنه

  10/12/2010، النهار، بيروت
  

   روسيا وجورجيا بطائرات من دون طيارت زود"إسرائيل" .30
سلمت عدداً غيـر محـدد مـن        " إسرائيل"قالت وكالة إنترفاكس الروسية لألنباء، أمس، إن        : )رويترز(

في أول طلبية من نوعها من جانب موسكو في حين كانت جورجيـا             طائرات من دون طيار إلى روسيا       
ونقلت إنترفاكس عن مصادر عسكرية ودبلوماسية لم تكشف         .استخدمت هذا النوع في حربها ضد روسيا      

من دون طيار التي حددها العقد تم تسليمها إلى وزارة الدفاع الروسـية،             " جميع الطائرات "عنها قولها إن    
  ".باط الروس تدريباً على استخدام المعداتوحضر مجموعة من الض

  10/12/2010، الخليج، الشارقة
  

   يطالبون نتنياهو باالستقالة غابات الكرملأهالي ضحايا حريق .31
توجه أهالي عدد من ضحايا الحريق الكبير في غابات الكرمـل إلـى رئـيس               :  نظير مجلي  - تل أبيب 

أن يتحمل المسؤولية األخالقية عـن إخفاقـات حكومتـه          الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وطالبوه ب     
وجاءت هذه المطالبة من خالل تصريحات لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية، في أعقاب            .واالستقالة من منصبه  

  . صدور تقرير مراقب الدولة حول الحريق والقصور الكبير الذي كشفه في جهاز الدفاع المدني
  10/12/2010، الشرق األوسط، لندن
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  ارجاء اختبارات الغاز الطبيعي االسرائيلية بمنطقة ليفياثان .32

 قالت المجموعة التي تنقب عن الغاز الطبيعي بمنطقة ليفياثان الواعدة بـشرق البحـر               :)رويترز(القدس  
 يوم الخميس انها أرجأت اختبارات لتحديد حجم الغاز وجـدواه           ]مقابل ساحل فلسطيني المحتلة    [المتوسط

وفي الشهر الماضي قالت مجموعة تنقيب امريكية اسرائيلية تقودها نوبل انرجـي             .منطقةالتجارية في ال  
ومقرها تكساس ووحدتان لمجموعة ديليك انها عثرت على مؤشرات على وجود الغـاز الطبيعـي فـي                 

  .لكن كان من الضروري اجراء اختبارات. ليفياثان
  9/12/2010، وكالة رويترز لألنباء

  
  "أمراض عصبية"ألف طالب إسرائيلي يعانون من  100: معطيات رسمية .33

أفادت وزارة الصحة اإلسرائيلية، أن نحو مائة ألف طالب من مدارس الدولة العبرية يعـانون               : الناصرة
نمو الطفـل   "وأوضح مدير قسم     .، تتمثّل في اضطرابات حادة في التركيز واالنتباه       "أمراض عصبية "من  

آشر أورنوي، أن نحو ثلث الطالب المشخّصين بأمراض عصبية وضعهم          التابع لوزارة الصحة،    " وتأهيله
الذي يصرف بوصفة طبية خاصة والمدعوم مـن        " Ritalinريتلين  "، ويعالجون بدواء    "صعب"الصحي  

  .اإلسرائيلي" صندوق المرضى"
 9/12/2010قدس برس، 

  
   في قطاع غزةإسرائيلي  برصاصإصابات ثالثة و.. انفجار قذيفة من مخلفات االحتاللفيشهيدان  .34

بعد انفجار قذيفة من مخلفات االحتالل اإلسرائيلي في  10/12استشهد فتيان فلسطينيان صباح الجمعة 
استشهد )  عاما16ً(وقالت مصادر طبية إن الفتى منتصر عمر البطنيجي . حي الشجاعية شرق غزة

ه مما أدى إلى استشهاده على الفور، صباحاً بعد عثوره على إحدى مخلفات االحتالل وانفجارها بين يدي
  .موضحة أن الفتى اآلخر استشهد متأثراً بجراحه التي أصيب فيها باالنفجار

من جهة أخرى أكدت المصادر أن فتيين أصيبا برصاص االحتالل في بلدة بيت الهيا شمال القطاع أثناء 
  .انيونسعملهما في جمع الحصمة، بينما أصيب فتى ثالث برصاص االحتالل شرق خ

  10/12/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى الخميس .35
 باحات المسجد األقصى 9/12اقتحم عشرات المستوطنين مساء الخميس :  محمد القيق-الضفة الغربية 

فلسطين أون "وقالت مؤسسة األقصى للوقف والتراث في بيان وصل لـ. المبارك وأدوا طقوسا دينية
 اقتحموا األقصى على شكل مجموعات تتكون كل منها من  مستوطنا90ًنسخة عنه إن أكثر من " ينال

وأشارت المؤسسة إلى أن مئات الفلسطينيين تواجدوا في المسجد خالل االقتحام الذي .  شخصا15-30ً
اصرتهم، وتبرر نفذه المستوطنون ورفعوا أصواتهم بالتكبير فقامت قوات االحتالل بالتهديد باعتقالهم ومح

اليهودي حيث قرر المتطرفون " األنوار"قوات االحتالل اقتحام باحات األقصى بحجة ما يسمى عيد 
  .اقتحامه منذ مطلع األسبوع الماضي عبر جماعات

  10/12/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  ةاإلسرائيلي المتحدة والمنظمات الدولية بالتصدي لالنتهاكات األمممقدسيون يطالبون  .36
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وعن  ، عيسى الشرباتي،القدس نقالً عن مراسلها في 10/12/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، نشرت 
 المتحدة والمنظمات الدولية األمم أمسا و مؤسسات اجتماعية في مدينة القدس دعيممثلأن  ،.)ب.ف.ا(

  .اإلنسانالمي لحقوق  لحقوق المقدسيين، وذلك بمناسبة اليوم الع"اإلسرائيليةالتصدي لالنتهاكات " إلى
 في مدينة األحمر جانب مقر الصليب إلىوقال االرشمندريت عطا اهللا حنا في مؤتمر صحفي عقده 

 االنتهاكات الخطيرة إزاء المتحدة وكل المؤسسات العالمية لتتحمل مسؤولياتها األمم إلىنلتفت "القدس 
لمقدسيين يعاملون كالغرباء في دارهم من  اإن:  في القدس، ويمكن اختزالها بكلمة واحدةاإلنسانلحقوق 

  ."المستعمر الذي احتل بلدهم
 الطرد تهدد كل إجراءات إن" هاني العيساوي اإلبعادمن جهته أكد عضو اللجنة الوطنية لمقاومة 

 هي اإلبعاد تخوض معركة السيادة على القدس، وان تنفيذ خطوة إسرائيلالمواطنين المقدسيين، وان 
  ."متصاعدة في هذا المجال إلجراءاتمقدمة 

وتحدثت أيضا خالل المؤتمر ناديا حنون من لجنة الدفاع عن حي الشيخ جراح الذي تقطنه عائالت 
 قامت 2009في عام "وقالت حنون .  مستوطنين يهود مكانهاإسكانفلسطينية مهددة بالطرد لكي يتم 

 معهم بينما كانوا وأبقوهمالشارع  أوالدنا ما بين عمر خمس سنوات وثماني سنوات في بإلقاءالشرطة 
بقينا في الشارع تحت "وأضافت  ."يطردوننا من البيت ويلقون بأثاثنا في الشارع ليحل المستوطنون محلنا

، واآلن هناك عشر أشهر، وبقيت عائلة الغاوي تحت شجرة تين لمدة ستة أشهرشجرة زيتون لمدة ستة 
  ."اإلسرائيليةت قضاياهم في المحاكم عائالت في حي الشيخ جراح مهددة بالطرد، وتب

 موسى عودة من لجنة الدفاع عن حي البستان في سلوان في شرقي القدس حيث عشرات المنازل أما
في "ن سكان الحي يعيشون أ فأكد يهودية أثرية حديقة إلقامة المجال إلفساحالفلسطينية مهددة بالهدم 

 أنفسنا حضروا لهدمها فسنقيد وإذاوتنا خط احمر ن بيإ" عودة  وأضاف."رعب دائم على مدار الساعة
  ." ولن نتركهم يهدمونهاأكفاننا بالسالسل في هذه البيوت، وسنحضر وأوالدنا
 طفل من القدس 1200نحو " أن  مؤكداًاألطفال مسك من الحركة العالمية للدفاع عن إياد أيضاًوتحدث 

لوا وحقق معهم، على خلفية ضرب الحجارة  عند الشرطة، بمعنى اعتقإجراميوضواحيها فتح لهم ملف 
  ." وحتى اآلن2010منذ بداية عام 

إن مدينة القدس "عطا اهللا حنا قال ، أن ).ب.ف.أ(نقالً عن  10/12/2010الخليج، الشارقة، وأضافت 
تتعرض هي ومؤسساتها إلى حملة شرسة تستهدف ترابها وهويتها العربية الفلسطينية واألخطر من ذلك 

نحن هنا للتضامن مع النواب " قائالً وتابع حنا". ن المقدسي، الذي يعامل كغريب في دارههو اإلنسا
طير الذي أبعدته إسرائيل  الفلسطينيين المهددين باإلبعاد عن مدينة القدس، وللتضامن مع النائب محمد أبو

  ".عن القدس إلى الضفة الغربية األربعاء
  

  لوقف المفاوضات وتدعو السلطة  المقدسي أبو طيرهيئة علماء فلسطين تستنكر إبعاد النائب .37
استنكرت هيئة علماء فلسطين في الخارج قرار سلطات االحتالل الصهيوني بإبعاد النائب  :الدوحة

نها تنظر إلى هذه الخطوة إ أمسوقالت الهيئة في بيان لها  المقدسي محمد أبو طير خارج مدينة القدس،
ن سلطات االحتالل تسعى إلى أينة المقدسة وأهلها المقدسيين، وعلى أنها ضمن سلسلة استهداف المد

، كما باشرت االنهيارتهويد القدس والمقدسات، وقد أعلن ضباطهم أن المصلى المرواني تحت خطر 
السلطات المحتلة بتوسيع ساحة البراق، وطمس معالمها العربية واإلسالمية، كما أنها تسعى لترسيم 

 بيان الهيئة انه وفي ظل كل هذه التهديدات وغيرها فإن هيئة  وأضافودي،القدس عاصمة للشعب اليه
  :علماء فلسطين في الخارج تؤكد ما يلي
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 رفضها إبعاد النائب أبو طير أو أي من النواب أو المواطنين المقدسيين، وتدعو المؤسسات الحقوقية -
ءات القانونية التي تكفل عودتهم إلى واإلنسانية والدولية إلى رفض قرار اإلبعاد، واتخاذ كافة اإلجرا

  .القدس، وعدم إبعاد أي مواطن مقدسي مستقبالً
 تحذر الهيئة العدو المحتل من استمرار المساس بالمقدسات، وتؤكد أن المصلى المرواني وساحة -

البراق جزء من المسجد األقصى وهي حق للمسلمين، ليس لليهود فيه أي حق، وقد أكدت ذلك اليونسكو 
يرها من المؤسسات الدولية، وإن انهيار المصلى المرواني أو غيره من المقدسات، سيشعل األرض وغ

  .نارا من تحت أقدام الصهاينة، لن تخبو إال بزوال االحتالل
، يشاركهم فيها إخوانهم المسيحيون، وليس لليهود فيها حق، كما أثبتت  القدس عاصمة المسلمين جميعاً-

تاريخية، وهم يفدونها بالمهج واألرواح، وإن ارتباطهم فيها ارتباط قرآني لن يفكه الدراسات األثرية وال
  .أحد، وسيستردونها بإذن اهللا عاجال ال آجال

، والعودة إلى خيار الجهاد والمقاومة وااللتحام المفاوضات ندعو السلطة الفلسطينية لوقف كافة أشكال -
 نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم ون قوماًأال تقاتل:" مع الشعب الفلسطيني، قال تعالى

إن استمرار هذه المفاوضات واستجداء ". أول مرة أتخشونهم فاهللا أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين
التنازالت من العدو المحتل لن يسترد الحقوق، ولن يحمي القدس والمقدسات، ولن يرفع الظلم عن أهلنا 

  .المقدسيين
ا العربية واإلسالمية للتعبير عن تضامنها مع القدس والمقدسات والمقدسيين، عبر كافة  ندعو أمتن-

الوسائل، كما ندعوها لتوجيه الدعم المالي الكافي إلسنادهم ودعم صمودهم، وبناء مؤسساتهم، بما يكفل 
  .مواجهة مخططات التهويد وتدمير المقدسات

  10/12/2010، الدوحةالشرق، 
  

  فرج األحد عن رائد صالحسلطات االحتالل ت .38
 رئيس الشق الشمالي للحركة ، من المنتظر أن تطلق سلطات االحتالل سراح الشيخ رائد صالح:القدس

  . بعد غد األحد عقب سجنه لخمسة شهور إلدانته بإهانة شرطي،48 اإلسالمية داخل أراضي
 األسبوع المنصرم "هداريم"  التي زارته في سجنه في"أم محمد"وأكدت والدة الشيخ رائد الحاجة رقية 

 في زنزانته وحرمانه من االلتقاء بأحد خالل استراحة تؤكد أن معنوياته عالية، رغم سجنه وحيداً
إن نجلها يشغل وقته بالرياضة، وبمطالعة الكتب وكتابة مذكراته، مشيرة إلى أن : وقالت ."الفورة"

فاز داخل غرفته ال يبث إال المحطات سلطات السجن تحرمه من الصحف العربية بينما وضع له تل
ووصفت الحاجة رقية شهور سجن الشيخ رائد بأنها خمسين سنة بالنسبة لها، الفتة أنها كانت  .العبرية

خالل مدة أسره سجينة مشاعرها وقلقها الدائم، وتفكيرها المتواصل به، على مدار الساعة، وقالت إن 
  .شيخ رائد هما أصعب يومين في حياتها، تعدهما بالثوانياليومين الباقيين حتى موعد إطالق سراح ال
هو أكد لي ذلك بل إنه شاهد "، حتى ال يستقبله أحد، موضحة وتتوقع والدته أن يفرجوا عنه وحده وليالً

  ."ذلك في منامه
  10/12/2010العرب، الدوحة، 

  
  تيندرس جسيمة في مأضراراً تشن غارات جوية على غزة وتحدث اإلسرائيليةالطائرات  .39

 "16 أف" من طراز إسرائيلية طائرات حربية ، أنغزة من 10/12/2010الحياة، لندن، نشرت 
 ثالث مرات فجر أمس على أهداف مدنية متفرقة في قطاع غزة، من دون وقوع إصابات، وإن "أباتشي"و

كما  . فيها إغالقها وتعطيل الدراسةإلىكانت أضرار بالغة لحقت بإحدى المدارس االبتدائية، ما أدى 
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لحقت أضرار بالغة بأحد مولدين يعمالن على توليد الطاقة الكهربائية في محطة توليد الطاقة الوحيدة في 
  . انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في القطاعإلىالقطاع، ما أدى 

كما شنت . زةواستهدفت الغارة األولى موقعاً لكتائب القسام، قريباً من محطة الطاقة وسط القطاع غ
 كتائب القسام قرب مدرسة تونس شرق حي إلى غارة على موقع آخر يعود "أباتشي"مروحية من طراز 

وقال .  غارة على منزل في قرية المغراقة وسط القطاعأخرىشنت طائرة و. الشجاعية شرق مدينة غزة
 وسط القطاع، وموقعين ناطق باسم الجيش اإلسرائيلي إن الغارات استهدفت ورشة إلنتاج وسائل قتالية

  ."تُمارس فيهما نشاطات إرهابية"
 مستوطن نتيجة سقوط قذائف هاون عدة أطلقت من القطاع غزة على إصابةوجاءت الغارات في أعقاب 

  .النقب الغربي وتبنتها كتائب الشهيد أبو علي مصطفى
 بيسان، يمدرست أن ، عبد الغني الشامي،غزةنقالً عن مراسلها في  9/12/2010قدس برس، وأضافت 

 على قطاع  بأضرار كبيرة جراء الغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي اإلسرائيلياوتونس أصيبت
 2000ويدرس في المدارس المستهدفة ورياض األطفال التابعة لها حوالي  .9/12غزةيوم الخميس 

تحطمت وتدمرت بفعل قذائف طالب وطالبة، لم يتمكنوا اليوم من الوصول إلى مقاعد الدراسة التي 
  .االحتالل، حيث تعطلت الدارسة  في تلك المدارس لحين ترميم تلك المدارس

  
   األولى ألف فلسطيني منذ االنتفاضة294ل ااعتق .40

 الندالع 23 ـأشارت اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى بمناسبة الذكرى ال:  منتصر حمدان-رام اهللا 
 ألف فلسطيني منذ اندالع 294 إلى أن االحتالل اعتقل ما يزيد على ،1987االنتفاضة األولى عام 

وأوضح .  أسرى معتقلين منذ االنتفاضة األولى306وال يزال في سجون االحتالل . االنتفاضة األولى
 آالف أسير في 7 ألف فلسطيني، ال يزال منهم 750 ما يزيد على 1967التقرير بأن االحتالل اعتقل منذ 

 آالف طفل اعتقلوا خالل انتفاضة 8 طفل وهو العدد المتبقي من أكثر من 300الل، بينهم سجون االحت
 أسير 1500 نواب ونحو 10 أسيرة ومئتي أسير في االعتقال اإلداري، وهناك 36األقصى، وهناك 

  .مريض يعانون اإلهمال الطبي
  10/12/2010الخليج، الشارقة، 

  
  الفلسطينيون يكرمون أكبر وأصغر األسرى .41

كرمت وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية، في البيرة، أمس، :  يوسف الشايب-رام اهللا 
من عارة داخل الخط األخضر، وتجاوز ) أبو نادر( في سجون االحتالل سامي يونس األسير األكبر سناً

  ). عاما15ً(، واألسيرة هديل أبو تركي من الخليل الثمانين عاماً
راقع، إن التكريم يأتي لمناسبة ذكرى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، الذي أقر في وقال الوزير عيسى ق

 لم تلتزم "إسرائيل" لجميع دول العالم، إال أن ، ليكون ملزما1948ًديسمبر / العاشر من كانون األول
 عليهم  تجاه األسرى، الذين أمعنت في تعذيبهم وتضييق الخناقبتطبيق أي من بنوده الثالثين، خصوصاً

  .وعلى ذويهم، وواصلت ممارساتها الالإنسانية بحقهم
  10/12/2010الغد، عمان، 

  
  حملة فلسطينية لتوجيه رسائل إلكترونية إلى األمم المتحدة تطالبها بإنقاذ األسرى .42

 أطلقت منظمة حقوقية فلسطينية، تُعنى بشؤون األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، حملة :رام اهللا
ى إرسال رسائل إلكترونية لكل من األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون والمفوضة السامية تهدف إل
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أنصار "وأشارت منظمة  .لحقوق اإلنسان لويز اربور، لمطالبتهما بإنقاذ آالف األسرى الفلسطينيين
سان الذي نسخة منه، بمناسبة اإلعالن العالمي لحقوق اإلن" قدس برس"، في بيان مكتوب وصل "األسرى

الجمعية العامة اعتمدت اإلعالن العالمي " ديسمبر الجاري، إلى أن /يصادف في العاشر من كانون أول
 المكون من ثالثين مادة، تعتبر حرية وحقوق اإلنسان مقدسة ال يمكن 1948في العاشر من ديسمبر عام 

وأساليب عنصرية وإجرامية بحق االحتالل يمارس أشكاالً " وأضافت المنظمة في بيانها أن ".المساس بهم
، مرجعة هذا "الشعب الفلسطيني وأسراه، تتنافى مع هذا اإلعالن، وتتمادى في تلك الممارسات الالإنسانية

  ".صمت وتواطؤ المجتمع الدول"التمادي إلى 
  9/12/2010قدس برس، 

  
   تمنع الكتب عن األسرى"إسرائيل" .43

قية وجمعيات تعنى بشؤون األسرى الفلسطينيين، طالبت مراكز حقو: محمد محسن وتد -أم الفحم 
  .سلطات االحتالل اإلسرائيلي بالسماح بإدخال الكتب والصحف باللغة العربية للسجناء واألسرى

 األسرى من الحصول على الكتب والصحف 2009وتحرم سلطات السجون اإلسرائيلية منذ مطلع 
من خالل عائالتهم خالل الزيارات أو عبر البريد، ثم اتسع الحظر والمنشورات باللغة العربية، سواء 

وكانت السلطات اإلسرائيلية التزمت أمام المحكمة قبل نحو  . ليشمل المطبوعات بمختلف اللغاتمؤخراً
، بتوفير "إسرائيل"ـوجمعية حقوق المواطن ب" عدالة"عام، وفي أعقاب دعاوى قضائية قدمها مركز 

وبالفعل أبلغت إدارات السجون األسرى  ".الكنتينا"سرى من خالل دكان السجن الكتب للسجناء واأل
بتعاقدها مع وكيل لتزوديها بالكتب، لكن اتضح أن األمر ليس إال مراوغة، حيث تذرعت هذه اإلدارات 

  .بعدم عثورها على وكيل للتعاقد معه
ائي لسلطة السجون، شارحة القضية برسالة إلى المستشار القض" عدالة"وتوجهت المحامية عبير بكر من 

واإلشكاليات التي تواجه األسرى بعدم حصولهم على الكتب، والمماطلة من قبل إدارة السجون بتنفيذ 
طالبنا المحكمة بإلزام إدارات السجون بإدخال الكتب إلى األسرى "وقالت المحامية  .تعهداتها للمحكمة

الحق في التعبير عن الرأي، وقبلت المحكمة التسوية على اعتبار أن حق القراءة والتثقيف جزء من 
 خاصة لكنها تضيف أن هذا االقتراح ليس عملياً ".بتقديم الكتب لألسرى عبر مركز المبيعات بالسجون

 بإدخال وهو ما يجعلنا نطالب بإعادة الوضع لما كان عليه سابقاً"مع مماطلة إدارات السجون في تنفيذه، 
وأوضحت المحامية  ".لبريد، فمن شأن ذلك أن يوفر الوقت واألموال على األسرىالكتب عبر العائالت وا

منظومة البيع ال توفر لألسرى الكتب والمنشورات والتقارير المجانية، وعليه طالبنا باعتماد أساليب "أن 
تمكن األسرى من الحصول على الكتب والمنشورات واإلصدارات من قبل ممولين ومتبرعين، وتزوديهم 

  ".مقاالت علمية والتقارير الصادرة عن المراكز الحقوقيةب
  9/12/2010نت، .موقع الجزيرة

  
  االحتالل يفرج عن أسير بعد أربعة أشهر من انتهاء حكمه البالغ سبع سنوات .44

، عن أسير من قطاع غزة، وذلك بعد 9/12 أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، يوم الخميس :غزة
  .مدة محكوميته البالغة سبع سنوات، ورفض دولة االحتالل إطالق سراحهأربعة أشهر من انتهاء 

)  عاما33ً(سبيل المعتقل شادي محمد أبو الحصين " ايريز"وأخلت قوات االحتالل عند معبر بيت حانون 
  .بعد اعتقال دام أكثر من سبع سنوات، حيث وصل إلى منزل في خان يونس

توحاً عن الطعام ألسبوع تقريبا، احتجاجاً على السياسة  إضراباً مف23/10وخاض أبو الحصين منذ 
  .اإلسرائيلية بحقه، حيث فك إضرابه بعد وعود تلقاها بإطالق سراحه

  9/12/2010قدس برس، 
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  إطالق ناشط اجتماعي اتهم بالمشاركة في اعتصام سلمي: غزة .45

ناشط االجتماعي مصطفى أصدر النائب العام في غزة مساء أمس قراراً بإطالق ال:  فتحي صباح-غزة 
ويرجح أن يمثل الغول، المعتقل منذ خمسة أيام، .  يوما15ًالغول بكفالة بعد ساعات على تمديد اعتقاله 

  . بغرامة ماليةإطالقهأمام محكمة ابتدائية األحد المقبل، ويتوقع أن يتم 
منتدى " إغالق على وكان الغول اعتقل على خلفية مشاركته في اعتصام سلمي السبت الماضي احتجاجاً

 الغول إلىووجهت شرطة المباحث الجنائية اتهاماً .  الماضياألسبوع من قبل النائب العام "شارك الشبابي
 علماً أن القانون ال ينص على وجوب الحصول على ترخيص ،"بالمشاركة في اعتصام غير مرخص"

  .المحافظللتجمعات السلمية في الشارع، واالكتفاء بإشعار مدير الشرطة أو 
بعدم المشاركة في اعتصامات مقبلة، واحترام القانون والشريعة "ورفض الغول التوقيع على تعهد 

وعزا الغول  ." وعدم الجلوس في األماكن العامة مع أي امرأة ال تربطه بها عالقة شرعيةاإلسالمية
  .يه بالضرب والشتم، واتهم المحققين باالعتداء عل"غير قانوني"رفضه التوقيع على التعهد بأنه 

وبعد تمديد اعتقال الغول فوجئ ذووه وأصدقاؤه بعرضه على وكيل النائب العام صباح أمس وتوجيه 
ونددت شقيقة  .، علماً أن يؤدي صلواته باستمرار"رفض الصالة" له بدعوى "هانة المشاعر الدينيةإ"تهمة 

 المهينة التي تعاملت بها شرطة المباحث بالطريقة"الغول، الصحافية والناشطة المعروفة أسماء الغول، 
  ."مع شقيقي، وضربه واحتجازه من دون وجه حق، والرغبة في االنتقام منه من دون أي سبب يذكر

  10/12/2010الحياة، لندن، 
  

   طالب100لكفالة  األحمر اإلماراتي شكر فلسطيني للهالل .46
 لدى األردن، سفير غير مقيم في إلمارات ااهللا ناصر سلطان العامري سفير دولة  عبد.التقى د: عمان

فلسطين، أمس، في مقر السفارة، مستشارة رئيس جامعة القدس المفتوحة في فلسطين سهاد قليبو، التي 
قدمت الشكر والعرفان لهيئة الهالل األحمر اإلماراتي لتبرعها السخي بمكرمة تعليمية لجامعة القدس 

  .من ذوي الحاالت االجتماعية الخاصة من الشعب الفلسطيني طالب 100المفتوحة، تتضمن كفالة دراسة 
  10/12/2010الخليج، الشارقة، 

  
  معرض إلبراز إبداعات شباب غزة .47

دفع تأثر الشباب الغزي بالحصار اإلسرائيلي جمعية محلية تعنى بالتأهيل المجتمعي : أحمد فياض -غزة 
رتقاء بأوضاعهم بما هو متاح من إلى تنظيم معرض إبداعي لحث الشباب على تحدي الحصار واال

 148 ورغم أن المشاركات في المعرض اقتصرت على جامعيين وخريجين تقدموا بـ .إمكانيات بسيطة
 في مجال التكنولوجيا واالختراعات والكاريكاتير واللوحات الفنية والمجسمات واألشغال اليدوية مشروعاً

 .وار الذين عبروا عن فخرهم بإبداعات الشباب وإنتاجاتهمواألفالم الوثائقية، فإنها حازت على إعجاب الز
تظاهرة ساهم اإلبداعية " الذي نظمته جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي بغزة تحت عنوان ،ويظهر المعرض

 مدى قدرة الشباب الغزي على تقديم نماذج ومشاريع ،"إبداع في ظل الحصار".. زهرة الخريف"الثانية 
  .الحصار بأقل اإلمكانياتإبداعية متنوعة رغم 

ويضم المعرض العديد من اللوحات الفنية والرسومات المعبرة عن حالة المعاناة التي يعيشها سكان قطاع 
غزة، كما تخلله عروض ألناشيد وطنية وأفالم وثائقية تحكي حالة الغزيين أثناء الحرب وما لحق بهم من 

  .يليدمار وجرائم بشعة من قبل جيش االحتالل اإلسرائ
ومن أكثر اإلبداعات التي حظيت باهتمام كبير من الحضور داخل التظاهرة، إبداع طالبة كلية الهندسة 

   .بالجامعة اإلسالمية نداء حجاج التي عرضت نموذج جهاز للتحكم في توزيع الطاقة الكهربائية عن بعد
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  9/12/2010نت، .موقع الجزيرة
  

  المساهمون بصدد رفع قضايا الستعادة أموالهمو ...الدولي بنك فلسطين تغلقسلطة النقد الفلسطينية  .48
، إغالق بنك فلسطين الدولي 7/12/2010قررت سلطة النقد الفلسطينية في :  مريم الشوبكي- غزة

ودعت النقد الفلسطينية مودعي ومراجعي ومتعاملي بنك فلسطين الدولي إلى مراجعة . وإحالته للتصفية
عامالتهم وودائعهم وحساباتهم، مشددة على أن نقل ودائع بنك فلسطين بنك القدس بفروعه فيما يخص ت

  . الدولي لبنك القدس تمت في إطار عملية التصفية
" فشلت" لجأت إلى تصفية بنك فلسطين الدولي بعدما  الفلسطينيةإن سلطة النقد: قال مصرفي فلسطينيو

صرفي وهو مسؤول في البنك الذي تعرض واتهم الم. 1999في إدارة البنك الذي استولت عليه منذ عام 
: وقال. على البنك قبل أحد عشر عاماً" ارتكاب مخالفات قانونية منذ استيالئها" سلطة النقد بـ،للتصفية

 إلى أن الخاسر الوحيد هو المستثمر ، مشيراً"لقد فشلت سلطة النقد في إدارة البنك بل دفعته إلى الهاوية"
بصدد رفع قضية ضد سلطة النقد، "لسطيني النقاب أن مساهمي الشركة وكشف المصرفي الف. الفلسطيني

الستعادة حقوق المساهمين، إضافة إلى تحميل سلطة النقد الخسائر الناجمة عن تصرفاتها وإدارتها غير 
ونفى أن تكون قضية تصفية بنك فلسطين الدولي، قضية سياسية ". الصحيحة وغير القانونية للبنك

وأوضح أنه تم بيع جزء من الديون الجديدة للبنك، وقامت  ولة قطر في شؤون البنك،واالدعاء بتدخل د
  . سلطة النقد بدمج موظفي البنك بعقود جديدة ومجحفة مع بنك القدس للتنمية

  9/12/2010، موقع فلسطين أون الين
  

   الدولة الفلسطينيةإلقامة األردنفيصل الفايز يؤكد مسعى  .49
 المجلس ز رئيساستقبل رئيس مجلس النواب األردني فيصل الفاي: رابت -  حكمت المومني-عمان 

الوطني الفلسطيني سليم الزعنون ونائبه تيسير قبعة اللذين قدما التهنئة للفايز بانتخابه رئيسا لمجلس 
  .النواب

يادة وأكد رئيس مجلس النواب فيصل الفايز خالل اللقاء عمق العالقات االردنية الفلسطينية وان االردن بق
جاللة الملك عبداهللا الثاني يسعى على الدوام من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة 

وقال الفايز ان االردن يعتبر القضية الفلسطينية قضية االردن وان حلها هو مفتاح . على ترابه الوطني
وقال . ينية قضية االردن األولىحل جميع الصراعات في المنطقة ، فعلى الدوام ستبقى القضية الفلسط

  .الفايز ان مجلس النواب على استعداد لتقديم كل الدعم والمساندة للمجلس الوطني الفلسطيني
من جهته اعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني عن تقديره الكبير لالردن الحتضانه المجلس الوطني 

 عمق العالقات الفلسطينية االردنية وخاصة وثمن الزعنون.الفلسطيني في عمان وتقديمه كامل الدعم له
البرلمانية منها ووقوف مجلس النواب االردني على الدوام الى جانب القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني 

  . في المحافل الدولية
   10/12/2010الدستور، عمان،       

  
  "ائيلإسر"طلب األشغال الشاقة للقيادي العوني فايز كرم المتهم بالتعامل مع  .50

بعد طول انتظار، أصدر قاضي التحقيق العسكري األول رياض أبو غيدا قراره االتهامي بحقّ العميد 
فايز كرم بتهمة التعامل مع العدو اإلسرائيلي، طالباً له » التيار الوطني الحر«المتقاعد والقيادي في 

 الثاني من آل كرم بالتدخل في  سنة، واتهم المدعى عليه15 إلى 3عقوبة األشغال الشاقة الموقتة من 
 من قانون العقوبات وأحالهما معاً على المحاكمة أمام المحكمة العسكرية 278الجرم سنداً إلى المادة 

  . الدائمة
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لالشتباه بقيامه بالتعامل لمصلحة . ح. في غضون ذلك، أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني ي
عن مصدر أمني » المركزية«همة في بلدة القنطرة الجنوبية، ونقلت إسرائيل، وذلك على اثر عملية مدا

أن الموقوف كان أخضع للتحقيق منذ أشهر وأخلي سبيله ويمت بصلة قرابة إلى العميل الموقوف ناصر 
  . نادر

بعدما ضبط وهو يتحدث مع دورية ) من بلدة كفركال. (ش.خ.كما أوقف الجيش اللبناني الجندي ع
  .  لجانب اإلسرائيلي المشرف على بوابة فاطمة، وبوشرت التحقيقات معهإسرائيلية في ا

  10/12/2010السفير، بيروت، 
  

  التراجع األميركي عن السالم مروع والخوف أن نشهد نهاية الدولة الفلسطينية: بري .51
ا تجاه وصف رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري تراجَع االدارة االميركية عن التزاماته: بيروت

، قائالً خالل لقاء مع االعالميين في المصيلح جنوب »التراجع المروع«تحقيق السالم العادل والشامل بـ 
لطالما كانت العالقات االميركية االسرائيلية تمر بحلقات مد وجزر لمصلحة اسرائيل، وال أذكر «: لبنان

  .»انه حصل مثل هذا التراجع المروع
نهايات حلم الدولة الفلسطينية «ن المنطقة في ظل الوضع القائم شاهدةً على وأبدى بري خشيته من ان تكو

، »واعرباه«ازاء كل ذلك، نحن مضطرون الى القول «: وقال» والبدء عملياً في التفكير في الدولة البديلة
ن فالمطلوب من العرب اتخاذ خطوة استثنائية هذه المرة، ليس من طريق الدعوة الى اجتماع وإصدار بيا

إنشائي، المطلوب اتخاذ خطوة محددة ووضع مواقيت لوقف االنهيار، وإالّ نكون شاركنا كعرب في 
 1948اضاعة فلسطين بعد تهويد القدس، وبالتالي ستفتح اسرائيل لنفسها ملف مصير عرب 

تداعيات على مستوى المنطقة العربية من خالل محاوالت «وأكد ان هذا االمر سيكون له . »وتهجيرهم
لتفتيت الجارية على قدم وساق، بحيث يصار الى اعادة تلوين المنطقة وصبغها بما ينسجم مع المشروع ا

  .»االسرائيلي
هذا ليس مستغرباً، ألن اميركا «: وعن رأيه باعتراف البرازيل واالرجنتين بقيام دولة فلسطين، قال

  .»!الالتينية أصبحت مسؤولة عن قضايانا وليس العرب
  10/12/2010 الحياة، لندن،

  
  نحن ضد أن يكون جوهر المفاوضات هو المستوطنات فهذا خطأ: األسد .52

اللقاء المطول والمغلق الذي استمر أكثر من ساعة ونصف الساعة، بـين            دار  :  ميشال أبو نجم   - باريس
 علـى عـدة     الرئيسين الفرنسي نيكوال ساركوزي والسوري بشار األسد في قصر اإلليزيه ظهر أمـس            

وانتقـد  .  وجه سهامه في أكثر من اتجاه      حيث انه قد   ،ملف السالم في الشرق األوسط     اهمها   ملفات، كان 
ـ      الـشريك  «للسالم، معربا عن أسفه لغيـاب       » الشريك الوهمي «الرئيس السوري إسرائيل التي وصفها ب

األراضي ندد بالقانون اإلسرائيلي الجديد الذي يفرض إجراء استفتاء قبل االنسحاب من             كما   .»اإلسرائيلي
السارق الذي يأخذ شيئا    «وقال عن إسرائيل إنها تقوم بدور       . العربية المحتلة التي تشمل القدس والجوالن     

  .»ال يمتلكه ويذهب إلى سوق الحرامية لبيعه وهذا مرفوض منطقيا وقانونيا وأخالقيا
طان، ولكن وفـق    وبموازاة ذلك، انتقد األسد الطرف الفلسطيني الذي يربط المفاوضات بموضوع االستي          

. »هو المـستوطنات فهـذا خطـأ      » المفاوضات«نحن ضد أن يكون جوهر      «: وقال األسد . فلسفة أخرى 
األرض . القضية قضية أرض ونحن ال نتحدث في موضوع المستوطنات فـي الجـوالن   «: وأردف قائال 

لتحدث عـن   ستعود بمستوطنات أو من غير مستوطنات؛ إذ إن هذا الموضوع ليست له قيمة، ومن يريد ا               
  .»وليس عن المستوطنات) المحتلة(عملية السالم عليه أن يتحدث عن االنسحاب من األرض 
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  10/12/2010، الشرق األوسط، لندن
  

   المعتقلين الفلسطينيين بسجون مصر يتعرضون لتعذيب قاس:منظمة حقوقية عربية .53
ينيين بسجون مـصر يتعرضـون   قالت منظمة حقوقية عربية تتخذ من بريطانيا مقرا إن المعتقلين الفلسط       

لتعذيب قاس وسوء معاملة، مشيرة إلى أن عددهم المعلن ال يتجاوز األربعين لكن عددهم الفعلـي يبقـى                  
 39 وصـل العـدد إلـى    2010معتقال، وفي عام 27مجهوال وفي تزايد مستمر، فقد أحصي قبل عامين        

  ".لعدد الحقيقي للمعتقلين يبقى مجهواللكن ا"معتقال تمكنت المنظمة من الوصول إليهم أو إلى أهاليهم 
وتوصلت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان اعتمادا على معلومات دقيقة من المعتقلـين إلـى أن الغالبيـة                 

  . العظمى منهم تتعرض لتعذيب شديد وسوء معاملة لحظة االعتقال
فـي زنـازين ويخـضعون      يتم إيداع المعتقلين    "وأضاف بيان للمنظمة تلقت الجزيرة نت نسخة منه أنه          

لتعذيب قاس باستعمال كافة األساليب مثل الكهرباء والشبح والضرب العنيـف والحرمـان مـن النـوم                 
  ". والتعرية الجسدية

بغض النظر عن الوضع الصحي للمعتقل فكانت النتيجـة أن الكثيـر            "وأوضحت أن هذه الممارسات تتم      
زمنة التي أصيب بها ومنهم من أصيب بعاهـات         منهم أصبحت حالته مهددة بالخطر بسبب األمراض الم       

  ". دائمة ومنهم من توفي مثل يوسف أبو زهري
ويتوزع المعتقلون الفلسطينيون بمصر على سجون برج العرب، القنطرة، سجون أمن الدولة، أبو زعبل،              

  .المرج، القناطر الخيرية، سجن اإلسكندرية، سجن بورسعيد
 حكم الرهائن خدمة ألجندات سياسية، فقد صـدر بحـق معظمهـم             في"واعتبرت المنظمة أن المعتقلين     

قرارات باإلفراج، إال أن الحكومة المصرية لم تنفذ أيا منها، ومنهم من ال يعلم عنه أهلـه أي شـيء أي                     
  ". أنهم في حكم المختفين قسريا

 وإحـصاء   ودعت المنظمة العربية الحقوقية الصليب األحمر الدولي إلى زيارة المعـتقالت المـصرية،            
  .المعتقلين الفلسطينيين فيها، وتعقب آثار المختفين

كما دعت أمين الجامعة العربية عمرو موسى وأمين منظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل الدين إحسان أوغلو               
  .إلى الضغط على الحكومة المصرية لإلفراج عنهم

مون التخـاذ كافـة اإلجـراءات       وطالبت المنظمة أيضا االتحاد األوروبي وأمين األمم المتحدة بان كي           
  .لضمان إطالق المعتقلين الفلسطينيين من سجون مصر

  10/12/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

   أو األسف االعتذار كلمةوتركيا حول" إسرائيل"جدل بين  .54
" إسرائيل"أعلن اوزدم سانبرك المسؤول التركي الذي شارك في االجتماع الثنائي بين تركيا و            : )وكاالت(

على الفور لكن هنـاك جـدل   " أسطول الحرية"في جنيف، أمس، ان الجانبين يريدان طي صفحة مجزرة      
وقال سانبرك الذي حضر االحد واالثنين لقـاءات جنيـف مـع     " . اإلسرائيلية"حول صياغة االعتذارات    

 جـدل حـول     هناك"في محاولة لتجاوز األزمة الدبلوماسية الخطيرة بين الجانبين         " إسرائيليين"مسؤولين  
بخصوص "وأضاف السفير السابق والمسؤول الكبير في الخارجية التركية         " . الصيغة، حول كلمة اعتذار   

فإن بعض القادة   " اإلسرائيلية"وبحسب الصحافة   " . الجانب التركي، لم يفاوض أبدا حول كلمة غير اعتذار        
  " .األسف"يرفضون كلمة اعتذار ويفضلون صيغة أخرى مثل " اإلسرائيليين"

دفع تعويضات  " إسرائيل"بدوره، قال وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو إن التقارير حول عرض             
، غير أنه أكد أن المحادثات بين الجانبين مـستمرة          "تخمينات"لعائالت ضحايا أسطول الحرية هي مجرد       

  .في مسعى لتخفيف التوتر بينهما 
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 10/12/2010، الخليج، الشارقة
 

  بهجمات قرش شرم الشيخ مصرية بضلوع الموسادشكوك : مصر .55
ألمحت إلى ضلوع إسرائيل في محاولة ضـرب الموسـم الـسياحي الحـالي              : محمود جمعة  - القاهرة

والوقوف وراء حوادث هجمات أسماك القرش على السائحين األجانب في منتجع شرم الشيخ وسـواحل               
لمهجنة جينيآ في ميـاه الـشواطئ البحريـة         البحر األحمر، وقيامها بزرع مجموعة من أسماك القرش ا        

  .المصرية
وشهد المنتجع مغادرة عشرات الوفود السياحية عقب اإلعالن عن مقتل األلمانية ريتا سـاكري بعـد أن                 
هاجمتها إحدى أسماك القرش، وغيرت الوفود السياحية مسار رحالتها إلى إسرائيل أو األردن أو عادت               

  .إلى بلدانها
 محافظ جنوب سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة فرضية ضلوع جهاز المخـابرات              وبينما لم يستبعد  

في هذه المؤامرة لضرب السياحة المصرية، قال مدرب غوص مصري إنه حـصل             ) موساد(اإلسرائيلي  
على معلومات من غواص إسرائيلي تفيد بقيام تل أبيب بزرع أجهزة تتبع السلكية في أجزاء من جـسم                  

  . إدخالها المياه المصريةأسماك القرش و
وأوضح مدرب الغوص بمدينة شرم الشيخ مصطفي إسماعيل أن هذه األسماك غريبة عن المياه البحرية               
ويتم جلب صغارها من المحيطات عبر صناديق صغيرة من دول مثل البرازيل وتربيتها فـي أحـواض                 

ها ليسهل تحريكها إلى أماكن تجمـع       بمدينة إيالت اإلسرائيلية، ووضع أجهزة التتبع في أجزاء من أجسام         
  .السائحين على شواطئ شرم الشيخ

وأضاف للجزيرة نت أن أسماك القرش بالبحر األحمر هادئة وتكره رائحة اللحـم البـشري وال تهـاجم                  
اإلنسان، بينما تتسم أسماك القرش التي ترسلها إسرائيل إلى شرم الشيخ بالشراسة والرغبة في مهاجمـة                

  .لى التحذيرات التي تطلقها األجهزة اإلسرائيلية منذ شهرين لرعاياها بمغادرة شرم الشيخالبشر، مشيرا إ
وقال الغواص إنه بعد مغادرة آخر سائح إسرائيلي بدأت عملية مهاجمة أسماك القرش لألجانب مما يعني                

ياحة الـذي   كانون األول لهذه األحداث لضرب موسم الـس       / أنه أمر معد سلفا، مشيرا إلى اختيار ديسمبر       
  .يزدهر مع اقتراب االحتفال بعيد الميالد ورأس السنة الميالدية

  10/12/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  عالقتنا بسوريا ستغير مصير المنطقة: داود أوغلو .56
سـتغير  «اعتبر وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو، أمس، أن العالقة بين دمشق وأنقرة              : )ا ش ا  (

  . ، داعياً المجتمع الدولي إلى االعتراف بالدولة الفلسطينية»ةمصير المنطق
وليد المعلم ، الذي التقى الرئيس التركي عبد اهللا غول ورئيس الحكومة رجب طيب اردوغان، فـي      وقال

مشيرا إلى أن    مؤتمر صحافي مشترك مع داود اوغلو في انقرة، انه مسرور بالدور التركي في المنطقة،             
  . ف إلى جانب الفلسطينيينسوريا ستبقى تق

وكرر داود اوغلو موقف أنقرة حول ضرورة وقف أعمال االستيطان وان تستمر محادثات السالم حـول                
ألن االستيطان غير شرعي، فإن مثل هذه العملية غير الشرعية          «وقال  . الحدود النهائية للدولة الفلسطينية   

لكن أملنا خاب بشدة حول فـشل       . اصلة عملية السالم  هناك أهمية حيوية لمو   . ال تفتح الطريق أمام السالم    
ودعا المجتمع الدولي لالعتراف بفلسطين، مؤكداً انه ال يمكـن          . »جهود الواليات المتحدة في هذا اإلطار     

  . تحقيق السالم من دون االعتراف بالدولة الفلسطينية
 10/12/2010، السفير، بيروت
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  لمنطقةالكيان الصهيوني مصدر البالء في ا: متكي .57
أكد وزير الخارجية اإليراني منوشهر متكي أن المصدر األساس للمشكالت فـي             : ستار ناصر  -طهران  

وقال متكي خالل لقائـه، أمـس،       . المنطقة هو الكيان الصهيوني االحتاللي الذي يمتلك السالح النووي          
ـ            د فـي جزيـرة بـالي       نظيره األسترالي كيفن رود، على هامش مؤتمر بالي للديمقراطية الثالث المنعق

ما يدعو للمزيد من األسف والقلق هو ان الدول الغربية اغمضت عينيها عن الممارسات              "باندونيسيا، إن   
  " .الالمشروعة والجرائم التي يرتكبها هذا الكيان

وانتقد متكي أسلوب التعامل االنتقائي لبعض الدول الغربية حيال موضوع الديمقراطية مؤكداً أن القضية              
وأضاف أن األنظمـة الـسلطوية تتـشدق        . طينية هي أفضل مصداق الزدواجية األنظمة السلطوية        الفلس

  .بشعارات الديمقراطية ولكن حين تتعارض مصالحها مع هذه المفاهيم فإنها ترفضها 
 10/12/2010، الخليج، الشارقة

 
  "إسرائيل"بلخادم يرفض أن يكون االتحاد المتوسطي بوابة لـ  .58

صف وزير الدولة الجزائري عبدالعزيز بلخادم، الممثل الشخصي للرئيس عبـدالعزيز           و: )آي.بي  .يو  (
بوتفليقة، أول أمس األربعاء، االتحاد من أجل المتوسط الذي اقترحه الرئيس الفرنسي نيكوال سـاركوزي               

  " .إسرائيل"بالمتعثر، رافضاً في الوقت نفسه أن يكون بديالً لمسار برشلونة وبوابة ل
م للصحافيين عقب استقباله القيادي البارز في الحزب االشتراكي الفرنسي، فرانسوا هولند، إن             وقال بلخاد 

كان ينبغي   "1995، معتبراً أن مسار برشلونة الذي أسس عام         "مشروع متعثر "االتحاد من أجل المتوسط     
 على حل الصراع    أن يراجع في آلياته من خالل تفعيل الصناديق الهيكلية لالتحاد األوروبي،  والمساعدة            

 العودة إلى الواجهة عـن طريـق هـذا          هوشدد على أن الكيان الصهيوني ال يمكن       " .العربي  الصهيوني  
 . االتحاد 

 10/12/2010، الخليج، الشارقة
  

  يبحث زيادة الدعم المالي للفلسطينيين" الوحدة االقتصادية العربيةمجلس " .59
دية العربية، أمس، في مقر الجامعة العربيـة اجتماعـات          بدأ مجلس الوحدة االقتصا   ": الخليج "-القاهرة  

 برئاسة اليمن وبحضور األمين العام للمجلس السفير محمد الربيع، لمناقـشة سـبل إنـشاء                92دورته ال 
وتنـاقش  . مركز رصد متقدم لألزمات االقتصادية وزيادة الدعم المالي للشعب الفلسطيني وحماية القدس             

قضايا أخرى، زيادة الدعم المالي للشعب الفلسطيني ومطالبة المجتمع الـدولي           الدورة الجديدة، إلى جانب     
لفك الحصار الظالم على قطاع غزة ورفض سياسة االستيطان في الضفة الغربية            " إسرائيل"بالضغط على   

  .والقدس 
يـل  ومن المقرر أن يخرج االجتماع بنتائج وتوصيات تناشد الدول العربية واإلسالمية ومؤسـسات التمو             

تهويـد المدينـة المقدسـة      " إسرائيل"العربية بدعم أهالي القدس لتمكينهم من الصمود في وجه محاوالت           
 .ومحو هويتها العربية واإلسالمية والمسيحية 

  10/12/2010، الخليج، الشارقة
 

   أنفاق لتهريب بضائع إلى غزةضبط سبعة: مصر .60
حات ألنفاق تهريب بضائع إلـى قطـاع        ضبطت السلطات المصرية في رفح أمس سبع فت       : )مصر(رفح  
، »جاء ذلك خالل حملة أمنية استهدفت البنايات الحدودية فـي رفـح           «: وقال مصدر أمني مصري   . غزة

عدم توقيف أشخاص لهم عالقة بالفتحات المضبوطة أو مـصادرة بـضائع كانـت معـدة                «مشيراً إلى   
منياً حول الفتحات المـضبوطة لحـين       السلطات المحلية في رفح فرضت سياجاً أ      «وتابع ان   . »للتهريب
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وكانت السلطات المصرية اغلقـت أمـس       . »إغالقها باآللية التي تناسب طبيعة المكان الذي ضبطت فيه        
  .خمس فتحات ألنفاق تهريب بضائع في رفح سبق ضبطها قبل أيام

 10/12/2010، الحياة، لندن
 
  

   للسالم خالل عامخطاب كلينتون يجدد االلتزام األميركي بتوقيع اتفاق اطار .61
عشية خطاب وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتـون اليـوم فـي شـأن              :  جويس كرم  -واشنطن  

الخطوات المرتقبة للدفع بعملية السالم بعد فشل نهج المطالبة بتجميد االستيطان، توقع مراقبون أميركيون              
لمباشرة الى التوصل لحـل مـسألتي       أن ترتكز المقاربة الجديدة الى السعي من خالل المفاوضات غير ا          

 الخميس من خالل التأكيد أنها      -وارتأت واشنطن طمأنة الجانب الفلسطيني ليل األربعاء        . األمن والحدود 
  .، وأنها ملتزمة هدف توقيع إطار اتفاق سالم خالل عام»ال تقبل بشرعية التوسع االستيطاني«

، »بروكينغـز «التابع لمعهد   » سابان«أمام مركز    السبت   -وقبل ساعات من خطاب كلينتون ليل الجمعة        
توقع كبار الخبراء في عملية السالم وبينهم المفاوض السابق آرون ميلر، أن تتجه الوزيرة نحـو تبنـي                  

وأكدت مصادر موثوقـة    . العمل على التوصل إلى اتفاقات في مسألتي األمن والحدود في المرحلة المقبلة           
 واشنطن عن نهج وقف االستيطان لثالثة أشهر هو إدراكهـا صـعوبة             أن أحد أسباب تخلي   » الحياة«لـ  

التوصل إلى اتفاق على مسألة الحدود في هذه الفترة، وبالتالي تفضيلها تغيير النهج بالكامل بدل المجازفة                
ويتم تداول أفكار عدة في العاصمة األميركية إلنقاذ عملية         . بتدهور أمني وانهيار شامل خالل ثالثة أشهر      

سالم، بعضها يشمل تقديم كلينتون مرجعيات أميركية ألي مفاوضات، وهو ما تحدث عنه الخبير فـي                ال
  .ستيف كليمونز» نيو أميركا فاونديشن«معهد 

وأشار كليمونز الى أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو وبعدم تمديده االستيطان حتـى بعـد                
) الرئيس بـاراك  (رمى البيض في وجه     «سياسية إلسرائيل،   العرض األميركي السخي بضمانات أمنية و     

، الفتاً الى   »أوباما وأذله وفريقه ومعهم كلينتون ومستشار الرئيس للسالم دنيس روس الذي وضع الخطة            
في فـشل اإلسـتراتيجية     » فرصة«إال أن كليمونز رأى     . أنه ال من بد أن الرئيس األميركي يغلي غضباً        

تقريـب وجهـات    «ق بنهج أفضل يستند إلى دور أميركي أكبر ليس فقط لجهة            الحالية من خالل االنطال   
وتدخل أكبر مـن الـرئيس نفـسه        » طرح أفكار ومرجعيات في شأن الحل المفترض      «بل لجهة   » النظر

 كان في رفضه طرح     2009وأشار الخبير الى أن خطأ أوباما عام        . وكلينتون في إدارة العملية التفاوضية    
ين لألمن القومي زيبيغنيو بريجنسكي وبرنت سكوكروفت تقديم خطة سالم أميركيـة،            المستشارين السابق 

واعتبر كليمونز أن هذا سيوفر سبيالً الستعادة واشنطن صدقيتها وجديتها          . وهو ما رفضه روس وميتشل    
  .في العملية والضغط على نتانياهو في الداخل

  10/12/2010، الحياة، لندن
  

  العالقة مع منظمة التحريرالفاتيكان يرغب في تعزيز  .62
عالقاته مع منظمة التحريـر     " تعزيز"أعرب الفاتيكان في بيان أصدره، أمس، عن رغبته في          : ب.ف  .أ  

وصدر هذا البيـان بعـد       .الفلسطينية والتوصل إلى اتفاق على وضع المسيحيين في األراضي الفلسطينية         
ن استئنافاً للمناقشات في إطار اتفاق مبدئي أول وقع         لقاء، الثالثاء، مع السلطات الفلسطينية في رام اهللا كا        

وأضاف البيـان    ".حضور الكنيسة الكاثوليكية في األراضي الفلسطينية وأنشطتها      " حول   2000في العام ،  
تعزيز العالقات المميزة بين الكرسي الرسولي ومنظمة التحرير        "أن الهدف من تلك المحادثات كان أيضاً        

  . جانبان على تشكيل مجموعة عمل إلعداد اتفاقواتفق ال ".الفلسطينية
  10/12/2010الخليج، الشارقة، 
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  باحث أمريكي يعزو فشل اإلسرائيليين والفلسطينيين باالتفاق الى أسباب داخلية لدى الطرفين .63

فـي  " روسيا اليوم "األمريكية أريئيل كوهين في لقاء أجرته معه مع قناة          " التراث"قال الباحث في مؤسسة     
كانون األول ان مهمة مبعوث الرئيس األمريكي الخاص للشرق األوسط، الـسيناتور جـورج              /سمبر دي 9

، وان اللقاءات والمشاورات معه ستستمر في الرباعية اذ انـه شخـصية             "مستمرة ولم يلغها أحد   "ميتشل  
بة حقيقية في   ال يملكون رغ  "وقال كوهين ان لديه انطباعا بأن الفلسطينيين         .مرموقة في الواليات المتحدة   
 في العاصمة النرويجيـة     1993، معتبرا ان المفاوضات التي بدأت منذ عام         "خوض المفاوضات المباشرة  

، ويعتبـره   "لماذا أصبح فجأة هذا التجميـد هامـا       "أوسلو لم تقترن بضرورة تجميد االستيطان، متسائال        
  الفلسطينيون نقطة انطالق ألية مفاوضات مباشرة مع إسرائيل ؟ 

أريئيل كوهين تمسك الجانب الفلسطيني بوقف االستيطان بأمور فلسطينية داخلية بحتة، مشيرا الى             وربط  
وأشـار   ".وتطيح بـه  "ان الرئيس الفلسطيني ممحود عباس ال يريد ان تثبت دعائمها في الضفة الغربية              

تهت، وان حماس   كوهين الى ما وصفها بمشكلة الشرعية، معتبرا ان مدة الرئاسة الدستورية لعباس قد ان             
  .بالفوز في االنتخابات في الضفة الغربية" وربما هي على خطأ"تفكر 

كما تناول الباحث األمريكي الوضع الداخلي اإلسرائيلي الفتا الى مشاكل معينة يعانيها االئتالف الحـاكم               
في حـين رفـض     برئاسة بنيامين نتانياهو، الذي قبل باالقتراحات األمريكية الرامية لتجميد االستيطان،           

  .وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان هذه االقتراحات
ورأى كوهين ان كل من اإلسرائيليين والفلسطينيين، العتبارات تنطلق من السياسات الداخلية يـتحمالن              

  .مسؤولية األزمة الحالية التي تواجهها عملية السالم في الشرق األوسط
  9/12/2010، روسيا اليوم

  
  ان انتهاك للقانون الدولي وعقبة في وجه السالماالستيط: بريطانيا .64

لرفض اسرائيل " خيبة امله"اعرب وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ امس، عن : لندن ـ مراد مراد 
 1967تجديد تجميدها العمليات االستيطانية، مشددا على ضرورة اقامة دولة فلـسطينية بحـدود العـام                

أشعر بخيبة امل ألن اسرائيل لم تجـدد  "وقال هيغ في بيان رسمي      .تتشاطر واسرائيل القدس عاصمة لها    
وموقف بريطانيا تجاه االستيطان ثابت منذ فترة       . تجميد بناء المستوطنات وألن عملية السالم معلقة حاليا       

  ".طويلة فنحن نرى المستوطنات غير شرعية وتشكل انتهاكا للقانون الدولي وعقبة امام السالم
لقد تحدثت مع المبعوث االميركي للسالم في الـشرق االوسـط الـسيناتور             "لبريطاني  واضاف الوزير ا  

فقيادة . جورج ميتشل كي أؤكد له دعم بريطانيا للمساعي المبذولة إليجاد وسيلة تحرك االمور الى االمام              
  ".الواليات المتحدة لهذه المفاوضات ال تزال مهمة وحية

سنستمر في العمل مع كل     "ط على تل ابيب كي تجمد االستيطان        وتعهد الوزير البريطاني بمواصلة الضغ    
من الواليات المتحدة االميركية واطراف النزاع واالتحاد االوروبي وشركائنا في االمم المتحدة من اجـل               

  ".اضافة الى ذلك سنواصل الضغط من اجل وضع حد لجميع األنشطة اإلستيطانية. انجاز حل الدولتين
 في وقت يسود التوتر اجواء العالقة البريطانية ـ االسرائيلية منذ تزوير جهـاز   وتأتي تصريحات هيغ،

" حمـاس "جوازات سفر بريطانية واستخدامها في عملية اغتيال قيادي  ) الموساد(االستخبارات االسرائيلية   
  .الماضي) يناير(محمود المبحوح في دبي في كانون الثاني 
ية الساخنة بين البلدين، قيام وزير الخارجية البريطاني الـسابق          ومن آخر الصوالت والجوالت الديبلوماس    

دايفيد ميليباند بطرد احد الديبلوماسيين العاملين في السفارة االسرائيلية في لندن على خلفية تزوير جهاز                
  .لجوازات سفر بريطانية واستخدامها في عملية اغتيال المبحوح" الموساد"

  10/12/2010، الغد، عمان
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   "سرائيلإ " من الزعماء األوروبيين يدعون لفرض عقوبات على26": تسهآر" .65

 من الزعماء في أوروبا خالل العشرية األخيرة دعوا الـى           26صباح اليوم أن    " هآرتس"ذكرت صحيفة   
فرض عقوبات على اسرائيل وتعليق تطوير العالقات معها في اعقاب سياستها اإلسـتيطانية ورفـضها               

ولفتت الصحيفة الى ان الزعمـاء يطـالبون بوضـع حـد إلسـتيراد بـضائع                 .ولياأللتزام القانون الد  
المستوطنات، مؤكدين من أن اسرائيل تخالف القانون بعدم تمييز بضائع المـستوطنات عـن البـضائع                

وبعـث الزعمـاء أمـس       .المصنعة داخل اسرائيل عمداً، ما يشكل انتهاكاً لإلتفاق مع اإلتحاد األوروبي          
ة اإلتحاد األوروبي ورؤساء حكومات أوروبية، وقع عليها رؤسـاء حكومـات سـابقين              برسالة الى قاد  

  . ووزراء، شملت انتقادات شديدة تجاه اسرائيل
ومن األسماء الالفتة الموقعة على الرسالة الرئيس االلماني االسبق ريخارد فون فايتسكر ورئيس وزراء              

الخارجية في االتحاد االوروبي سابقا خافيير سـوالنا        اسبانيا االسبق فيلبيه غونزاليس ومسؤول العالقات       
  .والرئيس اإليطالي السابق رومانو برودي والرئيسة اإليرلندية السابقة ميري روبينزون
  10/12/2010، 48موقع عرب

  
   وفنزويال التهديد االقل"سرائيلإ"االمريكيون يرون القاعدة التهديد االكبر و: استطالع .66

ان ' تيب'مع مؤسسة ' كريستيان ساينس مونيتور'اظهر استطالع اجرته صحيفة : 'القدس العربي'لندن ـ  
معظم االمريكيين ينظرون لتنظيم القاعدة والجماعات الموالية او المرتبطة بها كتهديد اعظم من كوريـا               

  .الشمالية وايران فيما اعتبروا اسرائيل وفنزويال دولتين تمثالن خطرا ال يمكن االلتفات اليه
االستطالع والالفت في االمر ان فنزويال التي تعتبرها االدارة االمريكية الحالية كما السابقة تهديـدا               وفي  

على امن المنطقة حلت في المرتبة االخيرة مع اسرائيل باعتبارهما يمثالن خطرا قلـيال علـى االمـن                  
  . بالمئة5القومي، وبنسبة 

حول مواقف  ' بيو'ظاهر ففي استطالع اجراه معهد      وموقف االمريكيين من القاعدة وخطرها ليس وحده ال       
المسلمين من دور االسالم في السياسة وحركات المقاومة اظهر مواقف سـلبية مـن القاعـدة وحـسب                  
االستطالع فان غالبية المشاركين من االردن ولبنان وتركيا وباكستان ومـصر عبـروا عـن رفـضهم                 

  . بالمئة49ستطالع دعما له بنسبة اليديولوجيتها باستثناء نيجيريا التي اظهر اال
واظهر االستطالع نوعا من المواقف المتضاربة حول دور االسالميين في السياسة وحركـات المقاومـة          

ففي الوقت الذي ترحب غالبية المسلمين حول العالم بدور لالسالم فـي الحيـاة              . مثل حماس وحزب اهللا   
  . المسلحة ـ المقاومة متفاوتةالسياسية في بلدانهم اال ان مواقفهم من الجماعات

فبحسب االستطالع فالمشاركون من االردن وباكستان ومصر ونيجيريا يرغبون بتغييـر فـي القـانون               
 بالمئة انهم يـدعمون قانونـا   85المعمول به في بالدهم من اجل تطبيق الشريعة االسالمية، وتقول نسبة           

  .يمنع االختالط بين الرجال والنساء
ونيسيا ومصر ونيجيريا اشارت نسبة واسعة من المستطلعين لتحمسهم الخـذ االسـالم             وفي االردن واند  

وبالنسبة لتركيا فاالراء فيها كما اظهر االستطالع متساوية فنصف المـشاركين           . دورا مهما في السياسة   
ومن ناحية العالقـة بـين الحـداثيين االصـالحيين          . لديهم مواقف ايجابية من دور االسالم في السياسة       

فيما يـدعم   . مع التيار االول  ) '84(ولبنان  ) '74(والمحافظين وقفت غالبية المستطلعين خاصة في تركيا        
وبالنسبة لحركات المقاومة فقد نالت حمـاس       . االسالميين) '58(ونيجيريا  ) '59(المستطلعون في مصر    

ع ان مواقـف االتـراك      ويقول االستطال . دعما واسعا من المشاركين االردنيين وحزب اهللا من اللبنانيين        
وكان االستطالع قد اجري في الفترة مـا بـين   . 'تباينت وبدت سلبية'والباكستانيين من جماعتي المقاومة     

  . االف8في سبع دول اسالمية او بغالبية مسلمة وشارك فيه ) مايو( ايار 7و ) ابريل( نيسان 12
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 10/12/2010، القدس العربي، لندن
  

   للتنمية الثقافية يحرج العربثالثالالتقرير .. بلغة األرقام .67
 يتميز التقرير الثالث للتنمية الثقافية الصادر عن مؤسسة الفكر العربي عن :هشام عليوان -بيروت 

مؤشرات التخلف ومحاوالت : التقريرين السابقين بإيراده ملف حول البحث العلمي في العالم العربي
مية وال سيما على صعيد المردود المجتمعي واالقتصادي التميز، دور البحث العلمي في اإلبداع والتن

واألرقام في هذا الخصوص تبدو . للمعرفة العلمية ووضع الصناعات المريبة ومدى استيعابها لإلبداع
الفتة وجديرة باالنتباه، فعلى صعيد براءات االختراع يتضح أن عدد البراءات العربية المسجلة عالميا 

وإذا .  براءة اختراع566 براءة، بينما بلغت في ماليزيا وحدها 475وز  لم تتجا2009 و2005بين 
 مليون 26 مليون نسمة وعدد سكان ماليزيا نحو 330اعتبرنا أن عدد سكان العالم العربي يبلغ نحو 

 ألف عربي، بينما تسجل براءة اختراع 694نسمة، فإن معنى ذلك أن هناك براءة اختراع واحدة لكل 
 مرة عن معدل اإلبداع في الدول 15لف ماليزي، أي أن معدل اإلبداع في ماليزيا يزيد  أ46واحدة لكل 

  !.العربية مجتمعة
أما على صعيد عدد الباحثين لكل مليون نسمة وفقا لألعداد المتاحة الموثقة في بلد كمصر فإنه يتبين 

ينما في كوريا الجنوبية ب) وهو من أعلى المعدالت العربية( باحثا مصريا لكل مليون نسمة 650وجود 
وعلى صعيد .  باحث لكل مليون نسمة أي أكثر من المعدل المصري بثماني مرات4600يوجد نحو 

باستثناء ( للبحث العلمي بالنسبة إلجمالي الدخل القومي فإن المتوسط العربي المخصصةالموارد 
، بينما يبلغ في %0.2ال يتجاوز ) السعودية وقطر وهما من أعلى الدول العربية إنفاقا على البحث العلمي

 ضعفا مما 15 أي أن دولة من هذه الدول تنفق على البحث العلمي %3.4السويد واليابان وفنلندا نحو 
 األول 52تنفقه الدول العربية، على أن تونس وعمان وقطر والكويت والسعودية تأتي في المراكز الـ 

  ).2008-2007(تدى االقتصادي العالمي  دولة في العالم، بحسب تقرير المن127من بين 
وإن ترتيب الجامعات بناء على األبحاث المنشودة في الدوريات المفهرسة عالميا في مجموعة 

)Scopus- Elsevier ( جامعة أبحاث موزعة على جميع أنحاء العالم ال يوجد 2124يظهر أنه من بين 
ي مصر وأربع في السعودية، وجامعتان  جامعة ف11منها ) %1أي نحو ( جامعة عربية فقط 23سوى 

في كل من األردن واإلمارات، وواحدة في كل من الكويت ولبنان وسلطنة عمان والسودان، بينما غابت 
عن الالئحة جامعات عربية عريقة ذات قدرات بحثية وبشرية عالية مثل سورية، المغرب، الجزائر، 

 األبحاث المنشورة ألساتذتها يتضح أنه يوجد في ومن مراجعة ترتيب الجامعات بحسب. تونس، والعراق
 مؤسسة جامعية أو بحثية ما بين األلف األول في العالم في مقابل خمس مؤسسات 16إسرائيل وحدها 

  .جامعية لكل الدول العربية مجتمعة
 وهناك محاوالت واعدة تجسدها مراكز التميز التي أنشأتها بعض الدول العربية مثل مدينة الملك عبد

العزيز للعلوم والتقنية التي ظهرت في ثمانينيات القرن الماضي، وجامعة الملك عبد اهللا للعلوم والتقنية 
 تريليون عملية حسابية في الثانية 222 والمزودة بحاسوب عمالق يمكنه إجراء 2009التي افتتحت عام 

د أبرز مدن التقنية على الواحدة، بينما في مصر توجد مدينة مبارك للبحث العلمي، وفي أبوظبي أح
الصعيد العالمي، كما تم إنشاء بعض حاضنات األعمال وما يعرف بحدائق العلم والتقنية في أكثر من بلد 

 12عربي؛ لتستقطب شركات عالمية ناجحة وتوفر الكثير من فرص العمل مثل القرية الذكية في مصر 
 عامل في كل منهما، وهناك حديقة 1400غربية ألف عامل، وحديقة الغزالة التونسية والدار البيضاء الم

وهي في طور اإلنشاء حاليا، ووادي الرياض للتقنية، وفي قطر أطلق ) بيوستي(جدة للتقنية الحيوية 
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مركز السدرة للبحوث الطبية الذي رصد لتشييده ثمانية مليارات دوالر أمريكي، وينتظر أن يبدأ العمل به 
  .2012في 

، وهو األعلى من مجموعة "اإلنترنت" عدد مستخدمي اللغة العربية على شبكة وهناك تزايد ملحوظ في
، فيما نسبة مستخدمي 2009-2000 خالل الفترة %2300اللغات العشر األولى على الشبكة، والذي بلغ 

 بكل اللغات، وهي تزيد "اإلنترنت" من إجمالي مستخدمي %3.3 من المتكلمين بالعربية تبلغ "اإلنترنت"
 من إجمالي مستخدمي %3.2 من المتكلمين بالفرنسية والتي تبلغ "اإلنترنت"ك الخاصة بمستخدمي عن تل

  . في العالم"اإلنترنت"
 من الطالب العرب الذين يدرسون في الخارج ال يعودون إلى بالدهم، وأن %54وتظهر األرقام أن 

، وأن مصر وحدها قدمت في  من األطباء األكفاء في بريطانيا ينتمون إلى الجاليات العربية34%
 من العلميين العرب والمهندسين في الواليات المتحدة، كما شهد العراق %60السنوات األخيرة نحو 

 1977وإجماال فإنه منذ العام .  عالم تركوا بلدهم بسبب األحوال السياسية واألمنية7300هجرة نحو 
  .ت المتحدة ألف عالم عربي إلى الواليا750وحتى اآلن هاجر أكثر من 

ومن إجمالي كل أنواع الكتب األخرى فإن المتنبي ما زال هو أكثر الشعراء العرب المطلوبين على شبكة 
أما الكتب التي حققت أكثر معدل بحث على . اإلنترنت، إذ يأتي في المرتبة الثانية مباشرة بعد نزار قباني

 ثم لسان العرب فرياض الصالحين  فيتصدرها كتاب صحيح البخاري2009شبكة اإلنترنت في العام 
وبلغ معدل البحث على شبكة اإلنترنت في الثقافة اإلسالمية . وصحيح مسلم ونهج البالغة وفقه السنة

 والتربية 2620 والطبيعة 2880 والتعليم 3620 عملية بحث شهريا قبل البحث عن الثقافة العلمية 8270
  .1900 والسياسة 1980

 مليون فيلم وأغنية، بينما قاموا بتحميل ربع مليون كتاب فقط، 43ميل نحو  بتح2009وقام العرب عام 
 على شبكة اإلنترنت عن المطرب تامر حسني 2009كما بلغت عمليات البحث التي قام بها العرب عام 

ضعف عمليات البحث التي قاموا بها عن نزار قباني والمتنبي ونجيب محفوظ ومحمود درويش 
  .مجتمعين

 445 عمليات البحث الشهري التي قام بها العرب عن قضية فلسطين نحو سبعة ماليين ووبلغ متوسط
 من اهتمام العرب بمجموعة القضايا %46.6ألف عملية بحث لتستأثر القضية الفلسطينية وحدها نسبة 

 333أما قضية الوحدة العربية فكان نصيبها من عمليات البحث على شبكة اإلنترنت . العربية العامة
ملية بحث في المتوسط شهريا، أي ما يمثل واحدا في األلف من إجمالي القضايا العربية التي يبحث ع

  . من عمليات البحث على اإلنترنت كان البحث يتم عما هو عربي مشترك وليس قطرياَ%97وفي . عنها
  9/12/2010عكاظ، جدة، 

  
  توسيع المستوطناتسبع نظريات لتفسير تراجع واشنطن عن الضغط على إسرائيل لوقف  .68

أعلنت اإلدارة األمريكية بشكل مفاجئ عن وقف جهودها الرامية إلى الـضغط            : قسم الدراسات والترجمة  
على إسرائيل لجهة دفع تل أبيب من أجل وقف توسيع بناء المـستوطنات اإلسـرائيلية فـي األراضـي                   

من بين أكثر القرارات خطورة ليس      فما هي أبعاد ومعطيات هذا القرار األمريكي الذي يعتبر          : الفلسطينية
اإلسـرائيلي بمختلـف مكوناتـه      -على عملية سالم الشرق األوسط وإنما على توازنات الصراع العربي         

  لرئيسية والفرعية؟
  محفزات القرار األمريكي المفاجيء* 

تلقت األوساط الشرق أوسطية والدولية بشكل مفاج ئ وبشيء من الدهشة قرار واشنطن بوقـف جهـود                 
ضغط على إسرائيل من أجل وقف توسيع المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلـسطينية، وعلـى               ال
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خلفية ذلك برزت العديد من اآلراء التي سعت لتوضيح أسباب القرار األمريكي، وفي هـذا الخـصوص                 
  :نشير إلى اآلتي

في أوساط األجهزة التنفيذيـة     تقول بأن جماعات اللوبي اإلسرائيلي الناشطة       : النظرية التفسيرية األولى  • 
  .والتشريعية األمريكية هي المسؤولة عن صناعة هذا القرار

تقول بأن اإلدارة األمريكية الديمقراطية قد عقـدت صـفقة مـع األغلبيـة              : النظرية التفسيرية الثانية  • 
ت لـصالح   الجمهورية في الكونغرس األمريكي بما تضمن تقديم اإلدارة األمريكية المزيد مـن التنـازال             

الجمهوريين الداعمين إلسرائيل مقابل أن يقوم الجمهوريون بتقـديم المزيـد مـن التنـازالت لـصالح                 
الديمقراطيين، وبالتالي، تمت مقايضة أجندة السياسة الخارجية األمريكية لـصالح الجمهـوريين بأجنـدة              

  .السياسة الداخلية األمريكية لصالح الديمقراطيين
تقول بأن اإلدارة األمريكية الديمقراطية قد أدركت بأن الضغط على إسرائيل           : ثالثةالنظرية التفسيرية ال  • 

سوف لن يجلب لها سوى معارضة وانتقادات حلفاء إسرائيل داخل الواليات لمتحـدة األمريكيـة، وقـد                 
أدركت بأن هزيمة الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس األخيرة كانت بسبب ضغوطها المتزايدة علـى              

ائيل، ومن ثم فقد رأت اإلدارة األمريكية بأن خيار االبتعاد عن نقطة الصدام مع تل أبيب هو األفضل                  إسر
لجهة تعزيز شعبية الديمقراطيين في أوساط الرأي العام األمريكي الذي تسيطر عليه جماعـات اللـوبي                

  .كي مليون أمري80الصهيونية التي تجد مساندة حوالي -اإلسرائيلي وجماعات المسيحية
تقول بأن صدور القرار األمريكي جاء ضمن سيناريو تم إعداده بالتنـسيق            : النظرية التفسيرية الرابعة  • 

مع إسرائيل سلفاً، بحيث تضغط واشنطن وبالمقابل تمتنع تل أبيب ثم تقـوم واشـنطن بتقـديم الحـوافز            
مريكية المتطورة، استنفذ   واآلن، بعد أن حصلت تل أبيب على األموال واألسلحة األ         . السترضاء تل أبيب  

  .السيناريو أغراضه وجاء القرار األمريكي ليؤكد نهاية المشهد األخير
-تقول بأن صدور القرار األمريكي جاء ضمن صفقة على خط تل أبيـب            : النظرية التفسيرية الخامسة  • 

ـ                يع واشنطن بحيث االمتناع األمريكي عن الضغط على إسرائيل وقيام واشنطن بغض النظر عـن توس
المستوطنات يقابله على الجانب اآلخر امتناع إسرائيل عن توجيه أي ضربة عسكرية ضد إيران وإغفال               

  .تل أبيب النظر عن تطورات البرنامج النووي اإليراني
تقول بأن صدور القرار األمريكي جاء بعد إدراك واشنطن بـأن الـضغط             : النظرية التفسيرية السادسة  • 

 نتيجة مثمرة، وبالتالي فمن األفضل التخلي عن مـسار الـضغط والتحـول              على إسرائيل لن يؤدي إلى    
  .للمسارات األخرى التي يمكن أن تثمر عن نتائج إيجابية

تقول بأن إسرائيل قد عاقبت اإلدارة األمريكية على ضغوطها السابقة عـن            : النظرية التفسيرية السابعة  • 
الوثائق السرية األمريكية وتمريرها إلى موقع ويكيليكس       بتسريب  " األيادي اإلسرائيلية الخفية  "طريق قيام   

بما أدى إلدراك اإلدارة األمريكية بأن استمرار الضغط على إسرائيل سوف يعرض السياسة األمريكيـة               
للمزيد من الخسائر الفادحة، وبالتالي كفت اإلدارة األمريكية عن مسار الضغط لجهة تفادي قيام إسرائيل               

  .ت السرية االنتقاميةبالمزيد من العمليا
هذا، وبرغم تعدد النظريات التفسيرية، فهناك رأي يقول بأن كل هـذه النظريـات التفـسيرية الـسبعة                  
صحيحة، وبالتالي فقد تكاملت كل هذه األسباب بما أدى إلى دفع اإلدارة األمريكية لجهة العثـور علـى                  

المتناع عن مواصلة الـضغط علـى       المخرج المناسب لتنفيس هذه الضغوط، ولم تجد من مخرج سوى ا          
  . إسرائيل

  األبعاد السلوكية السياسية على قرار االمتناع األمريكي* 
تشير المعطيات الجارية إلى أن قرار االمتناع األمريكي لجهة عـدم الـضغط علـى إسـرائيل بـسبب                   

ائيل المستوطنات هو قرار سوف يؤدي إلى نشوء موجة من الصدامات اإليجابيـة التـأثير علـى إسـر                 
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والسلبية التأثير على الفلسطينيين، وفي هذا الخصوص نشير إلى تحليل أداء الصدمات السياسية المتوقعة              
  :على النحو اآلتي

على خلفية قرار االمتناع األمريكي سوف تعمل األجهزة والمؤسسات اإلسـرائيلية           :  الصدمة المؤسسية  -
لمؤسسات واألجهزة الفلسطينية تحت فزاعة     دون خوف من أي ضغوط أمريكية، وبالمقابل سوف تعمل ا         

عدم المصداقية طالما أن السلطة الفلسطينية ظلت تراهن على الدور األمريكي الفاعل لجهة الضغط على               
  .إسرائيل من أجل إنجاح المفاوضات

قرار االمتناع األمريكي ألحق ضرراً بالغاً بمصداقية توجهات محمود عباس وحركة           :  الصدمة الرمزية  -
ح الفلسطينية، فقد ظلوا يراهنون على الورقة األمريكية كوسيلة للضغط على إسرائيل، ومـن الناحيـة                فت

األخرى، فقد عزز قرار االمتناع األمريكي موقف معسكر بنيـامين نتنيـاهو والحكومـة اإلسـرائيلية                
سيطرة والنفوذ  وجماعات اليمين الديني اإلسرائيلية التي ظلت تراهن على مدى قدرة إسرائيل في فرض ال             

  .على عملية صنع واتخاذ القرار التنفيذي والتشريعي األمريكي
هذا، ونالحظ أيضاً أن قرار االمتناع األمريكي جاء في وقت يتزامن مع اعتراف البرازيل واألرجنتـين                

، وبكلمات أخرى، عندما بدأت بعض دول العالم        1967رسمياً بالدولة الفلسطينية ضمن حدود ما قبل عام         
ي تشديد الضغط على إسرائيل بدأت أمريكا في تخفيف الضغط على إسرائيل بما يفسح المجـال أكثـر                  ف

وعلى ما يبدو،   . ويعطي إسرائيل المزيد من القوة المعنوية لجهة رفض ومواجهة ضغوط المجتمع الدولي           
غيـر الممكـن أو     فإن قرار االمتناع األمريكي جاء لجهة إطالق إشارة أمريكية لكل دول العالم بأنه من               

  .المسموح لها أمريكياً تجاوز خطوط واشنطن الحمراء والضغط على إسرائيل
تحليل تداعيات قرار االمتناع األمريكي يشير إلى أن الخيارات المتاحة أمام السلطة الفلسطينية وحركـة               

ف تعـود   فتح قد أصبحت محدودة للغاية، وفي هذا الخصوص تقول التقارير األمريكية بأن واشنطن سو             
  :خطوتين للوراء لجهة القيام باآلتي

  . اعتماد تكتيك المفاوضات غير المباشرة-
  . تعيين مبعوث أمريكي خاص للشرق األوسط-

وتأسيساً على ذلك تقول التسريبات بأن قرار االمتناع األمريكي سوف يطيح بالمبعوث الحالي الـسيناتور               
السفير األمريكي السابق في إسرائيل ورئيس معهد سابان        –جورج ميتشيل واستبداله بالخبير مارتن أنديك       

هذا وتشير التوقعات إلـى صـدمة قـرار         . لدراسات الشرق األوسط التابع لمؤسسة بروكينغز األمريكية      
االمتناع األمريكي سوف لن تتوقف عند حدود عملية سالم الشرق األوسط، وإنما على األغلب أن تتعدى                

أثير على تماسك حركة فتح الفلسطينية الداعمـة للـسلطة الفلـسطينية،            ذلك ضمن نطاق واسع يشمل الت     
ويشمل إضافةً لذلك التأثير على توازنات صراع األجنحة داخل حركة فتح، إضافةً إلى تزايـد ارتفـاع                 
بعض األصوات الفلسطينية التي رأت قرار االمتناع األمريكي بمثابة الخطوة األولى في اتجاه سـيناريو               

وتشير التسريبات إلى أن إسرائيل تحاول الجمع بين مزايـا قـرار االمتنـاع              . طة الفلسطينية انهيار السل 
األمريكي ومزايا بقاء واستمرارية السلطة الفلسطينية الحالية برئيسها محمود عباس، وتدرس تـل أبيـب               

 تتمثـل   اآلن إعطاء بعض المزايا لمحمود عباس بما يحفظ ماء وجهه أمام الفلسطينيين، وعلى األغلـب              
هدية بابا نويل اإلسرائيلي لمحمود عباس في هذا الكريسماس في توسع محدود إضافي لنطاق االنسحاب               
اإلسرائيلي من الضفة الغربية، أي سحب بعض الحواجز العسكرية اإلسرائيلية وتسليم مواقعهـا لقـوات               

ـ              ر بعـض األراضـي     األمن الفلسطيني، بحيث يبدو السيناريو وكأنما محمود عباس قد نجح فـي تحري
  .الفلسطينية من قبضة اإلسرائيليين

  9/12/2010، الجمل بما حمل
  

  اإلسرائيليون قلقون بعد كشف حريق الكرمل حقيقة التبجح بقوة الردع .69
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على مدى أربعة ايام من اندالع الحريق في جبال الكرمل في حيفـا لـم               :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   
دخال الى مركـز    . رئيس اركان الجيش غابي اشكنازي اال مرة واحدة       يظهر وزير الدفاع ايهود باراك و     

استمعا مع مجموعة من الحضور الى تقارير مـن الـشرطة           . الطوارئ الذي اقيم في أعلى قمة في حيفا       
ولمن يريد أن يعرف    . واإلطفاء والطوارئ حول التطورات، ثم أطلقا تصريحات قصيرة واختفيا كالبرق         

 على األوضاع، كان يكفي االنتباه الى تصريحه في اليوم التالي للحريق، عنـدما              كم كان اشكنازي مطلعاً   
. بينما أصغر الصحافيين قال إنه يحتاج الى يومين اضافيين علـى األقـل            . قال انه سيخمد خالل ساعات    

  .وبالفعل، ففي صبيحة يوم األحد أعلن عن إخماد الحريق نهائياً
 السنة األخيرة في حملة الترويج لقدرات اسرائيل لمواجهة مختلـف  خالل» تألقا«باراك وأشكنازي اللذان   

وهما كبقية القيادات السياسية والعسكرية     . السيناريوات المتوقعة للحرب، وجدا نفسيهما أمام حقيقة مغايرة       
  .صورة العجز باتت واضحة أمام الجميع. غير قادرين على إخفاء الحقيقة

لين في القول ان الحرائق ال تعني ان اسرائيل فقدت قـدرتها علـى        وعلى رغم اجتهاد الكثير من المسؤو     
حماية سكانها، فإن االسرائيليين كمواطنين وخبراء ومحللين ومسؤولين سابقين، أجمعوا على ان اسرائيل             

وان كـل مـا     . غير قادرة على حماية الجبهة الداخلية من حرائق كبيرة كهذه وربما من ضربات أخرى             
تين األخيرتين عبر التدريبات التي أجرتها الجبهة الداخلية لفحص جاهزيتهـا لحمايـة             روج له خالل السن   

ورأى . الـسـكان كانت عبارة عن حـمـلة تـرويـج دعـائـيـة أكــثر مـن أي شـيء آخـر               
أن اليد التي أشعلت غابات الكرمل وسلطات الدولة التي         «مسؤولون امنيون سابقون ان الكارثة دلت على        

مواطنين، لم يتسببا في موت عشرات اإلسرائيليين وضياع بيوت العشرات فحـسب، بـل              أهملت أمن ال  
  .أحرقت طبقة اخرى من األسطورة القائلة ان دولة اليهود قوة عظمى

وأكدت التقارير اإلسرائيلية ان المعضلة اليوم ال تقتصر على الحرائق وعجز اسرائيل عن مواجهة حال               
نما الخطر يكمن في وقوع حرب تتعرض فيها اسـرائيل لقـصف            طوارئ خطيرة تنشب فيها حرائق، ا     

وعندها ال مجال للطائرة األميركية العمالقة في الوصـول         . صاروخي يصيب مصانع كيماوية وحساسة    
فقـصور  . الى اسرائيل وال حتى للطائرات التي وصلت من دول عدة وساهمت في إخماد ألسنة النيران              

 جانب الحرائق، والتقرير الذي قدمه مراقب الدولة يظهـر جوانـب            الكفاءآت اإلسرائيلية ال ينحصر في    
أخرى من إخفاقات المسؤولين اإلسرائيليين وقصورهم ويحسم ان وضع اسرائيل خطير، وان الحكومات             

ويحذر من ان هناك خطر انهيار شـامل لـشبكة الـدفاع            . السابقة لم تتعلم الدرس من نتائج حرب تموز       
  .بي مقبلالمدني في أول امتحان حر

فحرائق الكرمـل   . وعلى رغم ما حمله التقرير من معطيات خطيرة، اال انه لم يكن مفاجئاً لالسرائيليين             
اثارت ضجة وانتقادات واسعة تعيد الى الذاكرة األجواء التي عاشتها اسرائيل بعد حرب لبنان الثانية التي                

وفي المقابل ساهم ذلك في ارتفاع      . مدنيكشفت، آنذاك، إخفاقات خطيرة في مختلف جوانب اداء الدفاع ال         
وقـد  . حدة القلق لدى اإلسرائيليين من نتائج الحرب المقبلة التي يروج لها اإلسرائيليون منذ فترة طويلة              

عن ان ما تكشف من اخفاقات      » والال« في المئة من اإلسرائيليين في استطالع رأي أجراه موقع           43عبر  
حرائق الكرمل زاد قلقهم وخوفهم من نتائج الحرب المحتملة، بخاصـة           في جاهزية الجبهة الداخلية خالل      

  .على ايران
وعلى رغم الحقيقة التي ال يمكن دحضها وما تكشف عن عجز اسرائيلي، لم ينقطع القـادة الـسياسيون                  
والعسكريون في اسرائيل عن تكرار الحديث عن االستعداد للحرب، وبعد يوم من اخماد حرائق الكرمـل                

حذرون من خطة يعدها حزب اهللا للسيطرة على لبنان فور نشر تقرير المحكمة الدولية بخصوص               راحوا ي 
ويشيرون الى احتمال اقحام اسرائيل فـي هـذه         . اغتيال رئيس الوزراء اللبناني األسبق رفيق الحريري      

رئيس وراح نائب   . وحذروا في الوقت نفسه من نقل مزيد من الصواريخ من سورية الى لبنان            . المعركة
دائرة البحوث في شعبة االستخبارات العسكرية في الجيش االسرائيلي، يوسي ادلر، يرسم الصورة التـي               
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سيوقع حزب اهللا عشرات القتلى، وسيعمل بكل قوته للسيطرة علـى           «: تتوقعها اسرائيل بعد نشر التقرير    
فعلـى  . جاه اسرائيل واردة  وفي وضع كهذا، تبدو امكانية ان يزحف التوتر بات        . مؤسسات الدولة في لبنان   

، اال ان حساب حزب اهللا مع اسرائيل مـا          2006رغم مرور اربع سنوات على الحرب الثانية على لبنان          
  .زال مفتوحاً، بخاصة بعد اغتيال عماد مغنية

قبل ايام قليلة على اندالع حرائق جبل الكرمل، كان رئيس جهاز االستخبارات العـسكرية فـي الجـيش                  
اموس يدلين، يحذر خالل حفل تسلمه مهامه، من خطر اكبر ينتظر اسرائيل في حال وقوع               االسرائيلي، ع 

وطرح يدلين معطيات خطيرة دفعت بإسرائيليين كثر الى االستخالص بـأن االسـتعداد لتهديـد               . حرب
وبحسب الخبير في الشؤون    . الصواريخ والقذائف الصاروخية بواسطة النظم الدفاعية القائمة، ليس ناجعاً        

السياسة التي يمارسها الجيش خاطئة ولن تفضي الـى حـل مـشكلة             «العسكرية رؤوفين بدهتسور فإن     
وعلى الجيش االسرائيلي أن يصوغ سياسة مختلفة وأن يتخلى عن النفقات الضخمة على الـنظم               . التهديد

  .»التي تُوجِد وهم جبهة داخلية محمية
لق على الجبهة اإلسرائيلية الداخلية اكثر من اربعـة آالف  وأشار يدلين الى انه في حرب لبنان الثانية، ُأط 

 قذيفة صـاروخية    600أطلق الفلسطينيون نحو    » الرصاص المصبوب «قذيفة صاروخية من لبنان، وفي      
 صـاروخ وقذيفـة     1500يوجـد اليـوم نحـو       «اضاف، أنه   .  على أهداف في اسرائيل    jpg.أشكينازي

وتوجه آالف القذائف الصاروخية والصواريخ     . يران وغزة صاروخية تهدد تل ابيب من لبنان وسورية وا       
  .»االخرى الى أهداف كثيرة اخرى

ان » هـآرتس «وفي موازاة هذا االستنتاج، قال تقرير اسرائيلي نقله رؤوفين بـدهـسـتور في صحيفة             
 صواريـخ مـن طـراز   110 ألـف قذيفة صاروخية من انواع عدة، وفيها        50لدى حزب اهللا أكثر من      

ولـدى حمـاس آالف القـذائــف       . ، التي يبلغ مداها تل أبيب وأهـدافاً في النقب أيضاً         » دي - سكاد«
الصـاروخية، مدى بعضها عشرات الكيلومترات، وعند سورية آالف الصواريخ البالـستية وعـشرات             

  .آالف القذائف الصاروخية
ع، والخطر األكبر سـيتأتي     والمقلق، بحسب يدلين ورؤوفين، ان اسرائيل غير جاهزة لمواجهة هذا الوض          

وهذا ساهم في رفع حدة االنتقادات لمتخذي القـرارات، مـن           . من الحرائق المتوقع اندالعها إثر القصف     
جهة، ولباراك واشكنازي، الرائدين في اإلشراف على التدريبات العسكرية والتـرويج لقـدرة الجـيش               

من جهـة   »  من دون انتصار اسرائيلي واضح     لن نقبل أن تحسم الحرب القادمة     «اإلسرائيلي واللذين قاال    
فقد انكشفت الصورة الحقيقة امام االسرائيليين في اعقاب حرائق الكرمل وتقرير مراقب الدولـة              . أخرى

يؤكد ذلك ويشير الى ان اسرائيل تنفق باليين الدوالرات على تطوير نُظم حماية لن تجدي نفعاً في ساعة                  
  .االمتحان

، رأى مسؤولون سابقون في مؤسسات الدفاع المدني ان القيادة الحالية تتهرب مـن              وفي انتقاداتهم القيادة  
سيناريو سـتتعرض فيـه     : سيناريو يشكل جزءاً من التهديد الذي تستعد له كل محافل االمن في اسرائيل            

اسرائيل في المواجهة المقبلة لقصف صاروخي على مناطق مأهولة تؤدي الى إصـابة أحيـاء وبيـوت                 
ـ  . هقة وهذه كلها ستنهار أو تشتعل فيها النيران       وأبنية شا  لقيادة الجبهة الداخلية توجد    «: وبحسب تقارير ل

وهي تعرف ايضاً كيف تطهر المنطقة من مواد القتال         . وحدات مختصة لإلنقاذ والنجدة من داخل الحطام      
 داود الحمـراء    نجمـة . لقيادة الجبهة الداخلية وحدات طبيـة جيـدة       «وتضيف التقارير ان    . »الكيماوية

ولكن كل القوات   . والشرطة ستسيطر على الوضع بنجاعة    . ، هي منظمة مهنية جداً    )االسعاف االسرائيلي (
الممتازة هذه ستقف عاجزة امام منطقة مشتعلة وستنتظر الى أن يحدث رجال االطفاء المعجـزات مـع                 

  .»معدات قديمة بكميات ال تكفي ومع حجم هزيل من القوى البشرية
اذا نشبت النار فـي بـؤر       «: ل خبراء ومسؤولون سابقون في سياق تعليقاتهم على حرائق الكرمل         وتساء

عدة، وفي حاويات الوقود في المطارات او في المناطق الصناعية الكثيرة المواد الكيماوية التي ستشتعل،               
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واذا كانـت   . قاًال يمكن أي وحدة طبية او وحدة بحث ونجدة أن تقتحم النار من دون أن تعالج هذه مـسب                  
ولكن اذا كانت عشر بؤر او اكثر، بما في ذلك حرائق غابات تهدد             . هناك بؤرة اشكالية واحدة، فقد نجونا     

هذا هو القصور الحقيقي الـذي كـشف عنـه          . » كل وحدات النجدة ستكتفي بالصلوات     –بحرق البلدات   
  .الحريق في الكرمل

من المخيف أن نفكر ماذا كان سيحصل       «: قالووضع أوري مسغاف احتمال سيناريو حرب صاروخية و       
حـين سـقطت    . في الحرائق السابقة درجوا على تهدئة الجمهـور       . هنا في حالة هجوم صاروخي شامل     

، في أعقاب فشل مساعي اإلطفاء في جبـال الكرمـل قـد تواجـه        »في االراضي المفتوحة  «الصواريخ  
وبمثل هذه  . األراضي المشجرة بالرؤوس المتفجرة   وبموجبه يتم إمطار    . اسرائيل تكتيكاً ناجعاً إلخضاعها   

الصاروخية اكثر بكثير مما في تحسين      » حزب اهللا «الحالة سنغرق في لجة التهديد االيراني وفي منظومة         
  .»خدمات اإلطفاء

ويضيف اوري مسغاف ان المصيبة الوطنية الحقيقية التي ألمت بإسرائيل ال تكمن في الحرائق في جبـل                 
هذه دولة في نـصف القـرن الماضـي         «: ويقول. في فقدان قدرة الحرص على المواطنين     الكرمل، انما   

لكن اسرائيل العقود األخيرة هـي      . اعتبرت بين أمم العالم معجزة مدنية واقتصادية، وقدوة مبادرة وزخم         
اظ على  دولة ال تنجح في الحف    . دولة تجفّ، لم توجد بعد لنفسها آلية تحلية لمياه البحر         . كيان وطني عاجز  

دولة ال تنجح في أن تقيم قطاراً سفلياً في تل أبيب وقطـاراً             . إحدى عجائب الدنيا، أال وهي البحر الميت      
الـى  ) مستوطنات قطاع غزة  ( مستوطن من غوش قطيف      8500دولة تفشل في نقل     . سريعا إلى القدس  

في أن يشيخوا   )  النازية المحرقة(نطاقها، وتجد صعوبة في السماح لبضعة آالف من الناجين من الكارثة            
فقط لجان تحقيق لفحص القصور تقوم هنا بوتيرة مثيرة للدوار؛ ولجنة الكرمل هـي االخـرى                . بكرامة

  .باتت على الطريق
ويرى الرئيس السابق لمجلس األمن القومي اإلسرائيلي، غيورا ايالند، ان ما تكشف مـن قـصور فـي                  

في أعقاب حرب لبنان الثانية اقيم جهـاز سـلطة          «: يقولو. الجبهة الداخلية يظهر صورة حقيقية ومقلقة     
اساس مهمته هو تنـسيق أعمـال       . الطوارئ الوطنية الذي يستهدف معالجة احداث من هذا القبيل بالذات         

: المشكلة هي أن لسلطة الطوارئ الوطنية توجد في افضل االحوال صـالحية           . محافل الطوارئ والنجدة  
  .موجود، أي استخدام ال»استخدام القوة«

حتى لو لم يتغير توزيع المسؤولية عن الموازنة بين الوزارات المختلفة، ففي موضـوع              «: يضيف ايالند 
وهكذا، توجـد مليـارات لبنـاء       . جاهزية الجبهة الداخلية مطلوب ايضاً نظرة عرضية، وهي غير قائمة         

  .صواريخ مضادة للصواريخ ولكن ال توجد ماليين قليلة لطائرات اإلطفاء
ليس سراً أن في المواجهة العسكرية التالية سيقع الكثير من منـشآت البنيـة التحتيـة                «: ءل ايالند ويتسا

! فمن المسؤول عن تحصين المنشآت؟ يتبين أن ال أحد        .  الصواريخ الدقيقة  jpg.الوطنية تحت تهديد باراك   
ظـر للموضـوع   مدى الضرر أكبر بما ال يقاس مع تكلفة التحصين، ولكن ال توجد آلية تعرف كيـف تن           

  .بنظرة وطنية وتوفر ما يلزم لها من موازنة
في ضوء دروس حرب لبنان الثانية تقرر تخصيص موازنة لمرة واحـدة            «: ومن جهة أخرى قال ايالند    

القرار بتخصيص نحو مئة مليون شيقل اتخذ على مستوى رئيس الوزراء قبل            . لتحسين منظومة اإلطفاء  
مثل هذه الرسـالة    . »رسالة نوايا «ولم يصدر أي طلب، وال حتى       نصف سنة، ولكن لم يتم شراء شيء،        

لن يصدر الى ان تحول الحكومة المال، وهي لن تحوله الى أن تضع خطة تفصيلية والخطة التفصيلية لن                  
  .البيروقراطية اقوى من كل ارادة وزارية... تكون الى أن تُبحث مع وزارة الصناعات

  10/12/2010، الحياة، لندن
  

  اف بدولة يهودية كآلية لتجريم النضال الوطني الفلسطينياالعتر .70
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  حنين زعبي
تفاقمت في إسرائيل مؤخرا مظاهر العنصرية ضد الفلسطينيين داخل إسرائيل، واالستطالعات تشير إلى             

وانتقلت هذه العنصرية ـ الكراهية من مستوى الـشعور الفـردي    . رفض غالبية يهودية السكن بجانبهم
الجماعي، إلى أن وصلت لرجال دين لهم ثقلهم االجتماعي الديني، وثقلهـم الرسـمي              لمستوى التصريح   

االنتقال من مستوى الشعور العنصري لمستوى التعبير عن هذا         . كرجال دين معترف بهم من قبل الدولة      
الشعور، يحتاج ألجواء وثقافة مواتية، واالنتقال من مستوى التعبير الفردي لمستوى التعبيـر الجمـاعي               

  .يحتاج لشرعية مضاعفة في الثقافة العامة
والمواقف السياسية أو االجتماعية ال تصبح جزءا من ثقافة عامة، وجزءا مـن إجمـاع إال إذا سـاندتها                   

من تصريحات الحاخامات، ال تعني شيئا، بالعكس، كما        ' الغاضب'سياسات رسمية، بالتالي موقف نتنياهو      
 اليمـين، تـم     -عنصرية اإلسرائيلية كمشكلة شخص أو فئة، ليبرمان      يستعمل ليبرمان كأداة للتعاطي مع ال     

التعاطي في الكنيست مع نداء الحاخامات كمشكلة أفراد، وتجاهل الكنيست أنه سبق هؤالء الحاخامات في               
 وحـدة   500حتـى   (ندائه لمنع العرب من السكن، وقانون لجان القبول في التجمعات السكنية الصغيرة             

المبدأ ـ مبدأ منع العرب من اقتناء مسكن أو قطعة أرض  . لبرلماني لنداء الحاخاماتهو األصل ا) سكنية
 الذي طرح خالل سنة قـوانين       -سبق وطرح، بل وقبل في الكنيست، بالتالي غضب البرلمان          ) أرضهم(

  .نتنياهو، مرفوض' رفض' و-ومشاريع قوانين عنصرية تجاه الفلسطينيين ما يفوق نداء الحاخامات
بسياسات إقصاء ومحاربة الوجود الفلـسطيني،      ' تكتفي'السياسات الرسمية في إسرائيل تستطيع أن       لم تعد   

أيضا على نزع الشرعية عن كل نضال يتحـدى سياسـات           ' مرغمة'بل وجدت نفسها في العقد األخير،       
  .عملية نزع الشرعية هذه' تبرير'اإلقصاء هذه، وعلى 

، ألم تحاول اسرائيل أن تنزع شرعية نضالنا قبل ذلك، فـالجواب          أما حول السؤال، لماذا في العقد األخير      
لقد قامت الدولة بمحاربة نضالنا الوطني خالل الستين عاما، ونضالنا الوطني لم يبدأ فـي العقـد                 . هو ال 

 منذ النكبة، لكن إسرائيل هضمت وتعايـشت مـع   -األخير، بل هو نما وتطور ـ ليس بشكل تصاعدي 
ولم تر فيه تحديا، وبالتالي لم تحاول نزع الشرعية عنه، ولم يكن ذلك ـ  ' م والمساواةللسال'نضالنا القديم 

  . جزءا من إستراتيجية محاربة الوجود الفلسطيني-الوطني' نا'نزع الشرعية عن نضالنا ومشروع 
 بـين   مفهوم الوالء للدولة اليهودية، مستتبع بقوانين الوالء، ومجموعة القرارات والتصريحات التي تربط           

' نـا 'الخدمة العسكرية أو الخدمة وحقوق المواطنة، هو األلية التي يتم بها نزع الشرعية عـن مـشروع                  
  .'دولة المواطنين'الوطني الممثل بـ

مطلب االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وما ينتج عن ذلك، ليس مجرد تصعيد للعنصرية، وال يقتصر               
حصانة األخالقية لهويتنا وانتمائنا، بل له إلـى جانـب ذلـك    على الجانب الرمزي ـ العملي، محاربة ال 

وظيفة سياسية إستراتيجية خاصة، وهو الترجمة العملية لتصريح الشاباك وأولمرت في لجنـة هرتـسليا               
  .'سنحارب كل من ال يعترف بإسرائيل كدولة يهودية حتى لو استعمل الوسائل الديمقراطية'

' الديمقراطية'، بالتالي الحل هو إعادة تعريف       'تعمل وسائل ديمقراطية  يس'ال تستطيع الدولة أن تحارب من       
لكي تصبح الوسائل التي كانت من قبل ديمقراطية، وسائل غير ديمقراطية، ولكي تـتم المطابقـة بـين                  

  . وبين مخالفة القانون- إذ يتعلق بمواطنين، وليس بخطر خارجي-' الخطر االستراتيجي'
هو وظيفة رزمة قوانين ومفاهيم الوالء للدولة اليهودية، وهي عملية إعـادة  ' سيتجريم النضال السيا 'إذا،  

كان دائما غير شـرعي رؤيـة التنـاقض بـين اليهوديـة             . رسم حدود الشرعية السياسية في إسرائيل     
والديمقراطية والعمل السياسي على أساس هذا التناقض، لكن لم يكن هنالك من يقـوم بـذلك، وتـضطر              

، فقط عندما يتطور إجماع فلسطيني يجبر هذا التنـاقض المخفـي إلـى       'غير الشرعي 'ح  إسرائيل لتوضي 
  .التحول إلى تناقض صريح ويومي
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زادت مخالفتها هي لهذا الـوالء، فكـل        ' يهودية وديمقراطية 'وكلما قامت الدولة بطلب الوالء لها كدولة        
تنـاقض بـين يهوديـة الدولـة     ترجمة قانونية أو سياسية لهذا الوالء، هي أفضل مـن يفـضح هـذا ال            

  .إلسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية هو الدولة نفسها' الوالء'إن أول من يخالف . وديمقراطيتها
  عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي عضو الكنيست االسرائيلي* 

  10/12/2010، القدس العربي، لندن
  
  
  

  خيارات الفلسطينيين بعد فشل أوباما .71
  راغدة درغام

اإلدارة األميركية هذا األسبوع بالفشل في إقناع إسرائيل بالموافقة على تجميـد االسـتيطان غيـر                إقرار  
 اإلسـرائيلية   –الشرعي بموجب القانون الدولي لمجرد ثالثة أشهر ريثما تدخل المفاوضات الفلـسطينية             

خصي للرئيس باراك   مرحلة البحث في حدود الدولة الفلسطينية والوضع النهائي إنما هو إقرار بالفشل الش            
رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانيـاهو فـاز        . أوباما وباضطراره للخضوع لإلمالءات اإلسرائيلية    

بالرهان على الوقت وعلى جهل إدارة أوباما بمدى تعمق المؤسسة اإلسرائيلية فـي صـنع الـسياسات                 
ـ   «األميركية حتى عندما صعد أوباما وتحدث بلغة         ، كانـت المؤسـسة     »ة األميركيـة  المـصالح القومي

اآلن، يـراهن نتانيـاهو علـى       . اإلسرائيلية تعمل على إفراغ ذلك التعبير مما كان يجب أن يترتب عليه           
التراجع األميركي وتسلّق باراك أوباما هبوطاً من السلّم الذي نصبه بكل ثقة قبل سنتين عندما دخل البيت                 

نه في مصلحته، وهو يعتقد أن ال األوروبيـين وال األمـم            فهو يريد التمسك بالوضع الراهن أل     . األبيض
المتحدة وال روسيا وبالتأكيد ال العرب سيأتون بمفاجأة تضع العصا في دوالبه ال سيما أن في يديه أوراق                  

الفلسطينيون من جهتهم بدأوا البحث في الخيارات المتاحة أمامهم بمفردهم          . الحرب أو الالحرب مع إيران    
 بما في ذلك خيار توقف السلطة الفلسطينية عـن تنفيـذ            – إذا شاءت أن تدعمهم      -لعربية  وأمام الدول ا  

وهذا يعني عدم المضي بااللتزامـات      . التزاماتها طالما أن إسرائيل ترفض من جانبها تنفيذ ما التزمت به          
. يل كأمر واقع  مما يعني بدوره أن السلطة الفلسطينية لن تبقى بمثابة منطقة عازلة تحمي إسرائ            » األمنية«

المكونة مـن  » اللجنة الرباعية«مثل هذا الخيار يجب أن يوقظ إسرائيل والعرب واألسرة الدولية وبالذات            
فلقـد  . »رباعية رفع العتب  «الواليات المتحدة وروسيا واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي التي باتت شبه           

منطقة الشرق األوسط تطل على سنة خطيرة عـام         حان الوقت للرباعية ألخذ المبادرة الجدية ال سيما أن          
 قد تنشب خاللها الحروب المدروسة والحروب بالوكالة والحروب غير المقصودة التـي تولعهـا               2011
لـذلك هنـاك دول     . لبنان مرشح ألن يكون ساحة الخطر األول إلحدى هذه الحروب أو لجميعها           . شرارة

ستقرار في صفقات يقترحها البعض بحـذر والـبعض         ومؤسسات فكرية تعمل على مزاوجة العدالة واال      
أما الواليات المتحدة فإنها تحاول انتـشال سـمعتها بعـدما دهـسها قطـار             . اآلخر بعشوائية واعتباطية  

إدارة أوباما تتلقى الصفعات المتتالية وتكاد ال تملك الوقت للملمة نفسها والتقدم بـسياسات              . »ويكيليكس«
خطير ألن هناك دوالً ومجموعات ومنظمـات وميليـشيات تعـد نفـسها             وهذا  . واستراتيجيات مدروسة 

الستغالل التبعثر األميركي وضعف إدارة أوباما وإقرار الرئيس أخيراً بأنه كان يحلم عندما اعتقد أن في                
إمكانه صنع السالم في الشرق األوسط بمجرد إعالنه أنه في المصلحة القومية األميركية وألنه أعطـى                 

فالواقعية السياسية تتطلب من أوباما أن يجرؤ على استخدام أدوات النفوذ المتاحة لديه إذا              . لويةالمسألة أو 
نافذة المفاجـأة تنغلـق وكـذلك نافـذة الثقـة بــ             . كان حقاً عازماً على إحداث التغيير، وهو لم يفعل        

  .ولذلك على المعنيين التفكير الجدي بالخيارات المتاحة أمامهم. »األوبامية«
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، في إشارة الى الفلسطينيين الـذين       »عرب الداخل «: وضوع الفلسطيني بات منقسماً الى أربعة أجزاء      الم
 وهم اليوم مواطنون إسرائيليون يبحث السياسيون اإلسـرائيليون         1948بقوا في بالدهم ولم يتشردوا عام       

عرب «. غير اليهود من  » الدولة اليهودية «في كيفية التخلص منهم ألسباب ديموغرافية ومن أجل تطهير          
وهم الفلسطينيون الذين شُردوا ومعظمهم يعيش في مخيمات لالجئـين فـي لبنـان وسـورية                » 48الـ  

ثم هناك الضفة الغربية الخاصة للسلطة الفلـسطينية وغـزة    . واألردن ويريدون أن يكون لهم حق العودة      
  .وكالهما ما زال بعيداً عن المصالحة» حماس«التي تحكمها 

هي إصرارهم على البقاء وعدم الرضـوخ السـتفزازات         » عرب إسرائيل «ى ذخيرة في أيدي     أهم وأقو 
كفلسطينيين باقين في أرضهم ولن يتركوها مهما استفزتهم السلطات اإلسـرائيلية           . إسرائيلية أو فلسطينية  

ية أو مهما وضع أمثال وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان من خطط إبعادهم قسراً أو معـاملتهم بعنـصر                
  .»االبارتايد«تشبه 

بالقدر نفسه من األهمية، على الفصائل الفلسطينية التي تتخذ من غزة أو دمشق مقراً لها أن تكـف عـن                    
. عرب الداخل ألنها بذلك تقدم إلسرائيل الذريعة الخطيرة على طبق من فضة           » تثوير«أو  » تفعيل«كالم  

م عن عرب الداخل وال تقحمونا في قضايا ذات         ارفعوا أيديك : رسالة عرب إسرائيل الى هذه الفصائل هي      
الذي يريده إسـرائيليون حـالً      » التنظيف العرقي «فالكلفة باهظة، والمستفيد هو     . طابع عسكري أو أمني   
  .لألزمة الديموغرافية

 اإلسرائيلية المتعثرة، انما هذا ال يبرر سوء معاملـة          – خاضع للمفاوضات الفلسطينية     48مستقبل عرب   
لفلسطينيين ورفض إعطائهم حق المواطنة لمجرد أن هذه الطائفة أو تلك ترفض ذلك ألسـباب               الالجئين ا 

إضافة، ال يجوز أن تقع وكالة      . طائفية ثم تزعم انها تقاوم إسرائيل من أجل الحقوق والكرامة الفلسطينية          
التسلح أو على تشييد    إلغاثة الفلسطينيين في عجز مالي فيما الدول العربية تنفق الباليين على            » األونروا«

  .يجب اليوم أن تكون اإلعانة العربية لإلغاثة الدولية ذات رؤيوية أكثر. المدن
التي أعـدتها الـسلطة     »  والخيارات –انسداد المحادثات المباشرة    «وعنوان  ) 4(في دراسة حملت الرقم     

 المفاوضـات   الثوري، ووضع الدكتور صائب عريقات، رئيس دائرة شـؤون        » فتح«الفلسطينية لمجلس   
ـ    الماضي من جهود فلـسطينية     ) يوليو( صفحة تقريباً ما حدث منذ شهر تموز         50مقدمة لها، شرحت ال

وعرضت الخيارات في حال وصول المساعي األميركية إلقناع إسرائيل بتمديد تجميد           . وأميركية وعربية 
  .االستيطان لثالثة أشهر الى الفشل

اآلليـة المناسـبة لمطالبـة اإلدارة       « العربية ستدرس وسـتطرح      يفترض أن لجنة متابعة مبادرة السالم     
، وعاصمتها القدس الشرقية، على أن تكون باسـم         1967األميركية باالعتراف بدولة فلسطين على حدود       

  .هذا ما أقرته القمة العربية في سرت. »جميع الدول العربية
ألميركية مثل أن فلسطين ليست دولة، فيكون       الدراسة تتعمق في الردود على ما تتوقع أن تقوله اإلدارة ا          

ماذا قامت به أميركا تجاه كوسوفو وتيمور الشرقية وما الذي تفعله اآلن في جنوب الـسودان؟ ثـم                  : الرد
تدخل الدراسة في الخطوات التالية للرفض المتوقع للطروحات المتتالية من مجلس األمن الـى الجمعيـة                

إلى إنشاء وصاية دولية على األراضي الفلسطينية إلى إلزام         » السالماالتحاد من اجل    «العامة تحت مظلة    
إسرائيل إعادة تسلم مسؤوليات االحتالل مباشرة في أعقاب شبه حل السلطة الفلسطينية، الى رفع قـضية                

أو على جميع   ) دولة االنتداب في فلسطين   (أمام محكمة العدل الدولية ضد األمم المتحدة أو ضد بريطانيا           
األعضاء في األمم المتحدة بسبب التقصير في تنفيذ االلتزامات القانونية الملزمـة تجـاه الـشعب                الدول  

  .»الفلسطيني
إذا استمرت إسرائيل بالنـشاطات االسـتيطانية ورفـضت         «: التدرج هو كما يلي، كما جاء في الدراسة       

قبول دولة فلـسطين    ، ورفض مجلس األمن     1967الواليات المتحدة االعتراف بدولة فلسطين على حدود        
 وبعاصمتها القدس الشرقية،    1967 حزيران عام    4كعضو كامل العضوية في األمم المتحدة وعلى حدود         
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، 2000) سـبتمبر (ورفضت إسرائيل إعادة األوضاع على األرض الى ما كانت عليه في شهر أيلـول               
ولية للشعب الفلـسطيني وفقـاً      ورفضت فكرة الوصاية الدولية ولم تقبل الدول المتعاقدة فكرة الحماية الد          

تحمـل  ) سلطة االحـتالل  (، عند هذه اللحظة ما الذي يعنيه الطلب من إسرائيل           1949لميثاق جنيف لعام    
الجـواب  » ؟)بما فيها القـدس الـشرقية      (1967مسؤولياتها كافة على األراضي الفلسطينية المحتلة عام        

أن «الجواب هـو فـي      . »الفلسطينية المحتلة تحديد الوضع القانوني لألراضي     «بحسب الدراسة هو في     
علمـاً أن اسـتراتيجية إسـرائيل هـي         » البديل بيدنا، وال جواب سوى انه ال بد من تغيير الوضع القائم           

  .»اإلبقاء على الوضع الراهن«
هذه ليست دعوة لحل السلطة وإنمـا دعـوة         «هناك نزعة دفاعية في هذه الدراسة التي تكرر مرات عدة           

ال أحد يتحدث عن حل السلطة، ألن سـلطة االحـتالل تقـوم             «، وأن   »ل من تدمير السلطة   لمنع إسرائي 
  .»بتدميرها فعالً

أما إبالغ إسرائيل والرباعية    : الوضوح الساطع ضروري جداً في هذا المنعطف وفي هذه المسألة بالذات          
ألسرة الدولية وتتمتع إسرائيل    بجدية اعتزام السلطة الفلسطينية التنحي عن المهام األمنية التي تصفّق لها ا           

بينما تقضم إسرائيل األراضـي     » المنطقة الفاصلة «بنتائجها على أساس أن مهام السلطة ليست أن تكون          
أو التركيز على أن عملية أوسلو أتت بنتيجة واحدة ملموسة هـي تواجـد الـسلطة           . والحقوق الفلسطينية 

 من الداخل بإجراءات وبأمن ومؤسسات وبإحياء الثقة        الفلسطينية على األرض الفلسطينية إلحداث التغيير     
الفلسطينية بالقدرات الفلسطينية على إحداث التغيير وإنهاء االحتالل عبر مقاومته بالمؤسسات والعصيان            

  .المدني
 – بوجـود الـسلطة أو بحلهـا         -فطالما أن المقاومة المسلحة ليست خياراً علمياً أو واقعياً للفلسطينيين           

  : المدنية ضرورية ويجب إرفاقها باستراتيجية سياسية فلسطينية وعربية بعض مقوماتها اآلتيفالمقاومة
فوراً استراتيجية متطورة ومتعددة الجوانب لطـرح مجـدد         » لجنة متابعة المبادرة العربية   «أن تضع   * 

برلمانات ومجـالس   للمبادرة العربية للسالم ليس فقط في اإلعالم العالمي وبزخم كبير، وإنما أيضاً أمام ال             
أي أن يوقع القادة العرب مجدداً على إحياء هذه المبادرة عبر رسائل الـى              . الشيوخ في كافة دول العالم    

كافة هذه المجالس مع طلب االستماع الى وفود تشرح المبادرة العربية، ومع حملة إعالمية مكثفة ورفيعة                
ات التلفزيونية األميركية، وقـد حـان الوقـت         فلدى الكثير من العرب صالت مع القنو      . المستوى التقني 
  .لتوظيفها إيجاباً

 كما فعلت البرازيل    1967ان تستمر حملة جمع االعترافات من الدول بالدولة الفلسطينية ضمن حدود            * 
على حساب  » ثورية«واألرجنتين، مع التركيز عمداً على دول مماثلة كي ال تأتي التواقيع من دول تعتبر               

إن حشد هذه االعترافات بحملة لها زخم ووطأة، يجب أن يتم عبـر اسـتراتيجية فوريـة                 . الفلسطينيين
  .وعملية

الدولية بمطالب محددة ضمن برامج زمنية لتقوم بمهامها نحـو إنـشاء            » الرباعية«التقدم من أطراف    * 
وأن البيانـات   قد ولّـى    » االختبار وراء اإلصبع  «الدولة الفلسطينية وتنفيذ تعهداتها مع إبالغها أن زمن         

فلقد حان  . الديبلوماسية المشجعة قد فات أوانها، ألن البديل هو فض األيدي من تنفيذ انفرادي لاللتزامات             
ال حاجة للرباعية من اآلن فصاعداً إذا رفضت تنفيذ تعهداتها ودفع األطراف المعنية             «: الوقت للقول علناً  
  .الى تنفيذ التزاماتها

الدول العربية في تعاطيها مع اإلدارة األميركية ال سيما بعد وضـوح فـشل              وأخيراً، ال بد من جدية      * 
وهذا يعني الكف عن التظاهر واالتجار بالقـضية        . ما كان مخفياً  » ويكيليكس«باراك أوباما وبعد إيضاح     

  .الفلسطينية
  10/12/2010، الحياة، لندن
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  خيارات لجنة مبادرة السالم العربية .72
  حسام الدجني

 تعقد لجنة مبادرة السالم العربية اجتماعاً لها، دعا إليه وزير خارجية قطر الذي تتـرأس                من المقرر أن  
  . لتجميد االستيطان) إسرائيل(بالده اللجنة، وذلك لمناقشة الرد األمريكي فيما يتعلق بعدم قبول 

يئة الـسياسية   فما هي خيارات لجنة مبادرة السالم العربية؟ وهل ستنسجم مع الرؤية الفلسطينية؟ وهل الب             
  مواتية التخاذ قرارات تعبر عن النبض الحقيقي للشعوب؟ 

  : لن تخرج خيارات لجنة مبادرة السالم العربية عن الخيارات التالية
  ): إسرائيل( خيار العودة إلى طاولة المفاوضات غير المباشرة إلحراج -1

ويدعم هذا الخيار البيئة السياسية العربية      ربما يكون هذا الخيار مطروحاً وبقوة على أجندة اللقاء العربي،           
في ضوء تسريبات وثائق ويكيليكس، والتي أحرجت القادة العرب، وأظهرت الوجه الحقيقـي لمـواقفهم               
السياسية من العديد من الملفات في المنطقة، ومن أبرز تلك الوثائق الموقف من الملف النووي اإليراني،                

  . ومنع تهريب األموال والسالح لحركة حماسوتشكيل قوة عربية لضرب حزب اهللا، 
ولذلك سوف يعمل القادة العرب على إنقاذ عملية السالم، ألن فشلها بمثابة إعالن وإقـرار مـن النظـام                   
اإلقليمي العربي بنجاح خيار المقاومة، وقد يترتب على ذلك تداعيات كبيرة تمس بعالقة النظام اإلقليمـي                

  . المريكية، وهذا مرفوض من وجهة النظر العربيةالعربي مع الواليات المتحدة ا
  :  خيار الذهاب إلى األمم المتحدة-2

تحدث بهذا الخيار أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى، وهو أن يتم وضع الملـف الفلـسطيني                  
سطينية كأمر  على طاولة األمم المتحدة، ومطالبة المجموعة العربية واألمم المتحدة باالعتراف بالدولة الفل           

م، وهذا خيار ستنقسم عليه اللجنة، فأصحاب المدرسة الواقعية         1967واقع على حدود الرابع من حزيران       
سوف يرون أنه غير منطقي وغير واقعي كونه مرفوضاً أمريكياً وبذلك سوف يصطدم بالفيتو األمريكي،               

نة ستذهب لهذا الخيار رغم أهميتـه       ويخرج حكومة نتنياهو من عزلتها السياسية، وبذلك ال أعتقد أن اللج          
  . السياسية واإلعالمية

  :  خيار إسقاط حكومة نتنياهو-3
ربما تذهب لجنة المبادرة العربية بقرارات قد تكون غير معلنة وبالتنسيق مع ادارة الرئيس أوباما للعمل                

بعد ذلك يتم تـشكيل     على إسقاط حكومة نتنياهو، ودعم زعيمة حزب كاديما للفوز باالنتخابات المبكرة، و           
حكومة ائتالفية بين العمل وكاديما وبعض أحزاب اليسار اإلسـرائيلي، وبعـدها تـستأنف المفاوضـات          

  . المباشرة، وربما يكون لحريق الكرمل فرصة سانحة لتحقيق هذا الخيار
  :  خيار حل السلطة الفلسطينية-4

لية بوجود السلطة الفلسطينية، ولـذلك فـإن        تتقاطع مصالح العديد من األطراف المحلية واإلقليمية والدو       
خيار حل السلطة هو زوبعة في فنجان لن يقدم عليها السيد محمود عباس كونها متشعبة المصالح، وكذلك                 
لها تداعيات كبيرة وتحديداً في ظل حالة االنقسام السياسي بين حركتي فتح وحماس، وهذا يطرح تساؤالً                

  ... اس؟ مؤسسات الضفة أم قطاع غزةعن أي سلطة يتحدث السيد محمود عب
ولذلك قد يستخدم المصطلح لالستهالك اإلعالمي، وللضغط على األطـراف المعنيـة بعمليـة الـسالم                
واالستقرار في المنطقة، ولكن هذا ال يمنع أن يطرح السيد محمود عباس فكرة اسـتقالته وتنحيـه عـن                   

لعربي، وهذا يبقى مطروحاً وتحدده مدى جدية السيد        السلطة الفلسطينية، واستمزاج الرأي العام الرسمي ا      
  . محمود عباس بترك السلطة

  :  خيار تغيير الفلسفة البنيوية والوظيفية للسلطة الفلسطينية-5
بمعنى أن يتم العمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية وإعادة الوحدة واللحمة بين قوى وحركات الـشعب    

ن تتم وبشكل مواز إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني ليتكيف مـع            الفلسطيني ومؤسساته السياسية، وأ   
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المتغيرات السياسية، وأن يتم وقف التعامل السياسي واألمني مع إسرائيل، وتفعيل المقاومة بكافة أشكالها              
، في تطبيق عملي لوثيقة الوفاق الوطني التي وقعتهـا القـوى            1967ضمن حدود الدولة الفلسطينية عام      

، مع تبن عربي وإسالمي لدعم وتعزيز       2006ائل ما عدا حركة الجهاد اإلسالمي في منتصف عام          والفص
  . صمود الشعب الفلسطيني مالياً وسياسياً واقتصادياً

  لن تخرج خيارات لجنة مبادرة السالم العربية عن تلك الخيارات، وربما تمزج بين الخيـارات، ولكـن                 
  

رج عن محدد الرضا األمريكي، وبذلك هناك خيارات مستبعدة مثل          المخرجات السياسية لالجتماع لن تخ    
  .خيار المقاومة بكافة أشكالها

 9/12/2010، موقع فلسطين أون الين
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