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 فـي دولـتهم     أقليـة  سيـصبحون    واإلسـرائيليون  األوسـط  ستدفع السالم بالشرق     أمريكا: كلينتون .1

  ينيون ال يستطيعون تحمل االحتاللوالفلسط
هيالري كلينتـون وزيـرة الخارجيـة       ، أن   واشنطن، من   11/12/2010،  وكالة رويترز لألنباء  ذكرت  

االمريكية قالت ان واشنطن ستحث الزعماء االسرائيليين والفلسطينيين على حل القضايا االساسية التـي              
 التحرك قدما الى االمام على الرغم من انهيار         تقف في طريق السالم واوضحت انه يتعين على الجانبين        

  .في المفاوضات المباشرة التي توسطت فيها الواليات المتحدة
واضافت كلينتون ان الواليات المتحدة ستبدأ جولة جديدة من المفاوضات المكوكية بهدف تحقيـق تقـدم                

وقالت كلينتـون فـي كلمـة ان         .محقيقي في االشهر القليلة المقبلة تجاه التوصل الى اتفاقية اطار للسال          
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سنحث الجانبين على رسم مواقفهما بشأن القـضايا االساسـية          . الواليات المتحدة لن تكون مشاركا سلبيا     "
سنعمل على تضييق الهوة    "واضافت في تصريحات معدة سلفا       .دون ابطاء بنية طيبة وبشكل محدد حقيقي      
ان الواليات المتحدة ستطرح ايضا مقترحـات لـدفع         وقالت   ."ونوجه اسئلة صعبة ونتوقع اجابات حقيقية     

  ."عندما يكون مالئما"المحادثات 
وكانت كلمة كلينتون اول كلمة لها بشأن سياسة الشرق االوسط بعد ان تخلت الواليـات المتحـدة فـي                   
 االسبوع الماضي عن محاوالتها اقناع اسرائيل بالكف عن البناء االستيطاني وهي خطوة قال الفلسطينيون             

انها اساسية اذا كانوا سيستأنفون محادثات السالم المباشرة التي توقفت بعد فترة وجيزة من بـدئها فـي                  
  .سبتمبر ايلول

وقالت كلينتون ان واشنطن التي سترسل مبعوث السالم االمريكي الخاص جورج ميتشل الى المنطقة هذا               
ثبـت  " القضايا االساسـية  "سلسلة من   االسبوع ستركز االن على السعي الى تضييق شقة الخالفات بشأن           

  .وتشمل تلك القضايا الحدود واالمن والمستوطنات والمياه والالجئين والقدس نفسها  .صعوبة حلها كلها
وكررت كلينتون التزام امريكا القوي بامن اسرائيل في الوقت الذي اكدت فيه مـن جديـد ان الواليـات               

  .يهودية في االراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعيالمتحدة تعتبر استمرار بناء المستوطنات ال
وقالت ان كال الجانبين لديه دوافع واضحة للسعي للسالم االن فاالسرائيليون الن التركيبة السكانية تعنـي                

يفتقـرون الـى    "انه ربما ينتهي بهم االمر ان يصبحوا اقلية داخل حدودهم الحالية والفلسطينيون النهـم               
  "1967االحتالل الذي بدا في )  تحملال يمكنهم(السالم و

وعلى الرغم من تعهدها باستمرار المشاركة االمريكية في دفع السالم بالشرق االوسط والـذي اعتبـره                
الرئيس باراك اوباما هدفا رئيسيا للسياسة االمريكية فقد اوضحت كلينتون انه يتعين علـى االسـرائيليين                

البـد وان  .  يمكن للواليات المتحدة والمجتمع الدولي فرض حل      ال"وقالت   .والفلسطينيين تحمل المسؤولية  
  ."يكون الطرفان نفسهما يريدانه

وتأتي كلمة كلينتون امام منتدى سابان بمعهد بروكنجز بعد اسبوع محموم من الدبلوماسية الشخصية فـي         
يـة االسـرائيلية    واشنطن التقت خالله مع رئيسي المفاوضين االسرائيليين والفلسطينيين ووزيرة الخارج         

  .السابقة تسيبي ليفني ومع سالم فياض رئيس الوزراء الفلسطيني وايهود باراك وزير الدفاع االسرائيلي
المتحدث باسم البيت االبيض أكد ان الـرئيس االمريكـي          أن   ،11/12/2010موقع بي بي سي ،      وقال  

تتعلـق باالسـتيطان    " خفاقـات ا"باراك اوباما سيبقى ملتزما بعملية السالم في الشرق االوسـط رغـم             
الرئيس أوباما يعي ان عملية السالم ليست سهلة وتتطلـب مـشاركة            : "وقال روبرت جيبس   .االسرائيلي

" ايا كانت االخفاقات على المدى القصير فهو سيواصل االهتمـام         "وأضاف   ".دائمة ومتواصلة من جانبنا   
  .بهذا الملف
 باسـم الخارجيـة     اناطق، أن    مينا العريبي   عن نطنواش،  من    11/12/2010الشرق االوسط،   وأضافت  
ـ  ،األميركية بهدف التوصل إلى إطار اتفاق حـول       «أن الجهود تنصب اآلن     » الشرق األوسط « أوضح ل

زيارة السيد مولخو تـدفع مـشاوراتنا المكثفـة مـع           «وأضاف الناطق أن     .»جميع قضايا الحل النهائي   
 -لتفاوض من أجل حل الدولتين للمـشكلة اإلسـرائيلية          األطراف حول كيفية المضي قدما في جهودنا ل       

يذكر أن كلينتون التقت مولخو عشية لقائها مع المفاوض الفلسطيني صائب عريقات صباح             . »الفلسطينية
   .أمس في مقر الخارجية

  
  اإلسرائيلي التعنت بوجه أخيرة كورقة المدنية المقاومة آلية لبحث يستعد عباس: "القدس العربي" .2

 استعداده عباس محمود الفلسطيني الرئيس عن قيادية فلسطينية شخصيات نقلت: البدارين بسام - عمان
 صعيد على الحالي المأزق استمرار حال في المدنية، او السلبية المقاومة خيارات إلى العودة لدعم

 .الفلسطيني - اإلسرائيلي الصراع
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 السلطة هرم في قيادية شخصيات اتلتقدير استمعت المستوى رفيعة أردنية شخصيات من وعلم
 كورقة المدنية المقاومة عنوان تحت داخلية ومشاورات تنسيقات أجرى عباس الرئيس ان الفلسطينية،

 .الجدل من الكثير يثير الذي' السلطة حل 'خيار تنحية أرادت إذا السلطة تلعبها أن يمكن أخيرة
 الفتحاوي الحركي اإلطار تحت مؤخرا اتاجتماع عدة في عباس تحدث التبليغات هذه مضمون وحسب
 بعد األساسي هدفه اإلسرائيلي التعنت ان إلى مشيرا السياسية، الخيارات لنضوب التنبه ضرورة عن

 الخيارات من تماما خالية الفلسطينية السلطة سلة جعل عنها بعيدا والتفاوض االستيطان مسألة تثبيت
 .المتاحة
 بالخيارات مزدحمة تكون ان ينبغي الفلسطينية السلة ان إلى يداج االنتباه ضرورة على عباس وشدد

 األحوال أسوأ في اإلسرائيليين وستمكن جدا صعبة ورقة السلطة حل ان معتبرا دوما، للخصم المفاجئة
 .فلسطيني شريك وجود عدم أساس على العالم مخاطبة من

 مستعدة تبدو السلطة في مهمة وزارم فإن "العربي لقدس"لـ تحدث المستوى رفيع أردني سياسي وحسب
 إطالق على العمل مع الدولي التأييد لكسب المدني، الطابع ذات المقاومة أدبيات لبعض العودة لبحث اآلن

 .نهائي واتفاق الصراع حل قبل الفلسطينية بالدولة االعتراف مبادرات
 التأييد، كسب حمالت وتنشيط يةالمدن واإلضرابات والمظاهرات االعتصامات هنا تعني المدنية والمقاومة

 .والقاهرة عمان في حلفائها مع يبدو ما في الفلسطينية القيادة ناقشته أمر وهو
  11/12/2010القدس العربي، لندن، 

  
  بفلسطين دولي العتراف مناسب الوقت: عريقات .3

 أمس قائهل عقب عريقات صائب الفلسطينيين المفاوضين كبير أكد: والوكاالت شلهوب فكتور ـ واشنطن
 العالم دول لتبادر مناسباً بات الوقت "أن واشنطن، في كلينتون هيالري األميركية الخارجية وزيرة

 ال لكننا: "مضيفاً ،"معمقة كانت "كلينتون مع المحادثات إن عريقات وقال. الفلسطينية بالدولة باالعتراف
 ". السالم عن بعيدين نزال
 الجولة كانت إذا ما بشأن" البيان "لـ سؤال على رداً موضحاً ،"الفشل تتحمل "إسرائيل أن إلى ولفت
 واألميركيين العرب مع المشاورات نجري نزال ال: "مباشرة غير أم مباشرة المفاوضات من المقبلة

 ". واألوروبيين
 اتعريق تصريحات وأتت". الفلسطينية بالدولة باالعتراف العالم دول لتبادر مناسباً بات الوقت "أن وأفاد
 عملية مأزق من للخروج واشنطن خطة بشأن" المهم "بـ وصف لكلينتون خطاب من ساعات قبيل

 . السالم
 سيبقى "أوباما باراك األميركي الرئيس أن على شدد غيبس روبرت األبيض البيت باسم الناطق وكان
 قذيفة انفجار أسفر ياً، ميدان". القصير المدى على اإلخفاقات رغم األوسط الشرق في السالم عملية ملتزماً
  . فلسطينيين استشهاد عن غزة شرق الشجاعية في اإلسرائيلي االحتالل مخلفات من

  11/12/2010البيان، دبي، 
  

  67 عام  خط إقرار على بالعمل األميركية اإلدارة سيطالب الفلسطيني الجانب": الحياة" .4
 اإلدارة سيطالب الفلسطيني الجانب أن" الحياة "لـ رفيع فلسطيني مسؤول أكد: يونس محمد – اهللا رام

 خط يكون أن على نصر: "وأضاف. الجانبين بين كحدود 1967 العام خط إقرار على بالعمل األميركية
 الواليات فيه بما الدولي المجتمع أن خصوصاً وإسرائيل، فلسطين دولتي بين الفاصل الحد هو 1967 عام

 ".الحدود بتلك يعترف المتحدة،
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 في خصوصاً المستوطنات، مشكلة على للتغلب الحدود مسألة في محدودة مرونة لسطينيونالف ويبدي
 أبلغ عباس محمود الرئيس وكان. السابقة المفاوضات أمام الكبرى العقبة شكلت والتي ومحيطها، القدس
 ويقول. المئة في 1.9 بنسبة لألراضي تبادالً يقبل انه سابقة رسمية رسالة في األميركي الجانب

 . المئة في 3 حتى تصل وربما قليالً للزيادة قابلة النسبة هذه إن فلسطينيون مسؤولون
 وقف مقابل في إلسرائيل األميركية الحوافز صفقة لفشل ارتياحه عن فلسطيني مسؤول من أكثر وأعرب
 طائرة 20بـ العبرية الدولة تزويد تشمل الحوافز رزمة أن خصوصاً أشهر، ثالثة لمدة لالستيطان جزئي
 .المتحدة األمم في ضدها عربي تحرك أي بإحباط والتعهد" 35 أف "طراز من حديثة مقاتلة
 من وانزعاجه الفلسطيني الموقف من ارتياحه يخفي ال األميركي الجانب إن الفلسطيني المسؤول وقال

 من قلقهم يخفون ال الفلسطينيين لكن. المفاوضات استئناف في جهوده أعاق الذي اإلسرائيلي الموقف
 المقبلة المرحلة في سيعمل اإلسرائيلي الجانب أن الفلسطيني المسؤول وأوضح. اإلسرائيلية المناورات

 الموضوع ستشكل التي الحدود الى الجدار خلف الواقعة والمناطق الشرقية القدس ضم محاولة على
 .المفاوضات في المركزي

 11/12/2010الحياة، لندن، 
  

  وأثناءها.. المفاوضات قبل المطلوب بين طيخل األسد: شعثنبيل  .5
 الرئيس مساعدي كبار وأحد المفاوض، الفلسطيني الوفد عضو شعث، نبيل قال: زبون كفاح -اهللا رام

 تماما يخلط األسد بشار السوري الرئيس فخامة أن يبدو": "األوسط الشرق"لـ عباس، محمود الفلسطيني
 في: "وأضاف". المفاوضات أثناء مطلوب هو وما مفاوضات إلى الذهاب قبل مطلوب هو ما بين

 الفلسطينية الدولة وإقامة الالجئين وعودة االحتالل بإنهاء ولكن االستيطان، بوقف نطالب ال المفاوضات
 بينما األبد إلى تستمر لمفاوضات نذهب أن خديعة من مللنا ولكننا به، نطالب ما هذا القدس، وعاصمتها
 ".الخديعة هذه لنا يقبلوا أن العرب ألشقائنا نقبل ال ونحن تحريرها، نريد التي األرض تلتهم المستوطنات

 االحتالل إلنهاء الجهد يضعوا "أن اآلخرين العرب والزعماء السوري الرئيس على شعث وتمنى
  ". االستيطان وقف جهود دعم خالل من الفلسطينية األرض في تعميقه ومواجهة

  11/12/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

  ال يجوز لحماس تكريس االنقسام وعلى الفلسطينيين تغيير هذا الواقع: الهباش .6
إن الوحدة " قال الدكتور محمود الهباش وزير األوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية :رام اهللا

م يعني الوطنية هي أقوى سالح يمكن أن نواجه به االحتالل وسياساته العنصرية، كما أن تكريس االنقسا
إنهاء القضية الفلسطينية وضياع الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها 

  ".القدس الشريف
جاء ذلك خالل أدائه خطبة الجمعة أمس بمسجد تميم الداري في رام اهللا، مؤكدا أن االستسالم للواقع 

ت للبيع وال للمساومة، وال يمكن أن تكون ضعف، وليس من شيم اإلسالم والمسلمين، وأن فلسطين ليس
لصالح أحد، داعيا الى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح اإلقليمية والحزبية والفئوية التي أضرت 

  .بالمصالح الوطنية، كما دعا إلى إعالن البراءة من كل من يدعو إلى الفرقة واإلنقسام والفتنة
أنه ال يمكن ألحد "مكانات لتحقيق أهدافنا وطموحاتنا، مؤكدا وشدد الهباش على ضرورة توظيف كافة اإل

أن يفرق بين أبناء شعبنا الواحد، وال يمكن ألحد أن يجعل من حالة االنقسام أمراً واقعا، وأن الشعب 
  ".الفلسطيني رغم كل الجراحات سيبقى حيا ولن يستسلم لحالة القهر واليأس الناجمة عن االنقالب
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 ال يجوز لحماس أن تستمر باإلثم وتكريس االنقسام والفرقة بين أبناء الوطن الواحد إنه: وأضاف الهباش
وعلى الفلسطينيين أن يبادروا إلى تغيير هذا الواقع؛ ألن تغييره واجب شرعي وأخالقي ووطني على كل 

  ".الفلسطينيين
وإنهاء االنقسام إالّ وفي نهاية خطبته أكد الهباش أن قيادة الشعب لم تترك سبيال لتحقيق المصالحة 

وسلكته، وأنها ما تزال تمد يدها للمصالحة، ولن تستسلم لحالة الضعف، وستواصل سعيها لتحقيق 
  .المصالحة والوحدة الوطنية

  11/12/2010الغد، عمان، 
  

  األمريكي الموقف تغير دون طائل بال ستكون السالم محادثات: عشراوي حنان .7
 السالم محادثات من مزيد إجراء ان عشراوي حنان البارزة سطينيةالفل قالت: بيري توم - اهللا رام

 لإلنتهاكات 'حدا المتحدة الواليات تضع لم ما' العبث من ضربا 'سيكون األوسط بالشرق الخاصة
 لتوسيع زمنية فسحة اسرائيل يعطي الذي المتحدة الواليات نهج عشراوي  وانتقدت.'االسرائيلية
  وقالت.عليها دولتهم إلقامة الفلسطينيون يسعى التي األرض على سيطرتها وتعميق المستوطنات
 سير تريد انك بادعاء بذكائنا االستهانة يمكنك ال. يتوقف ان يجب النهج هذا 'الخميس مقابلة في عشراوي
 في االفراط من بدال للعمل الوقت حان' .أعيننا أمام بتدميرها تسمح ثم الدولتين وحل) السلمية (العملية

 عن التخلي المتحدة الواليات أعلنت حين األسبوع هذا السالم عملية وتأزمت. 'السالم عملية عن المالك
 دولتهم إلقامة الفلسطينيون يسعى التي األرض في االستيطاني البناء بوقف اسرائيل القناع جهودها
 .عليها

  11/12/2010القدس العربي، لندن، 
  

   وفرض عقوبات عليها"إسرائيل"ة إلى مقاطعة مصطفى البرغوثي يدعو في ذكرى االنتفاض .8
شارك األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية النائب مصطفى البرغوثي على رأس تظاهرة : رام اهللا

  .1987ضد جدار الفصل في بلعين لمناسبة ذكرى اندالع االنتفاضة األولى عام 
 في التظاهرة، وبينهم متضامنون دوليون، وقال البرغوثي الذي اصيب باالختناق مع عشرات المشاركين

ان قوات االحتالل استخدمت غازات مركزة وبكميات كبيرة ضد المتظاهرين، ما خلف عشرات 
وأكد ان استنهاض المقاومة الشعبية هو الرد على التوسع االستيطاني وفشل المفاوضات التي . اإلصابات

 التوسعية، داعياً الى تضافر المقاومة الشعبية مع تستخدمها حكومة بنيامين نتانياهو غطاء لسياساتها
المقاومة السياسية لمواجهة االحتالل واالستيطان وانتزاع االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وحدودها 

  . وعاصمتها القدس ومطالبة كل دول العالم، باالعتراف بها1967على كل األراضي المحتلة عام 
 االحتالل لن تكسر المقاومة الشعبية وإرادة شعبنا وتطلعاته لكنس االحتالل عنجهية"وقال البرغوثي ان 

وأضاف ان ". واالستيطان وولوج الحرية واالستقالل واالنعتاق من نظام األبارتهايد والتمييز العنصري
احياء ذكرى االنتفاضة األولى من خالل التظاهرات الشعبية في كل األراضي المحتلة يشكل مناسبة 

عادة تقاليد المقاومة الشعبية وروحها، داعياً الى فرض مقاطعة وعقوبات على اسرائيل وسحب الست
  .االستثمارات منها

  11/12/2010الحياة، لندن، 
  

  لبنان أمن على حريصون الفلسطينيون: اهللا اهللا عبد عبد .9
 واستقراره أمنه على نيحرصو لبنان في الفلسطينيين "أن اهللا عبد اهللا عبد الفلسطيني السفير اعلن: صيدا
 على ورداً قال مجدليون، في دارتها في الحريري بهية للنائبة زيارته وإثر". ابنائه ووحدة األهلي وسلمه
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 يحفظ الذي األساس الركن هو القرار "ان ،194 القرار صدور ذكرى عشية الالجئين قضية حول سؤال
 المصير تقرير حق جانب إلى تحقيقه عن وليالد المجتمع ومسؤولية الفلسطينيين، لالجئين العودة حق

 ". الوطني ترابه وعلى أرضه على المستقلة دولته إقامة في وحقه الفلسطيني للشعب
  11/12/2010السفير، بيروت، 

  
   بشروط فلسطينية وحماس حريصة على انجاز المصالحةإالصفقة التبادل لن تتم : ن حمداأسامة .10

في " حماس"ممثل حركة واسامة حمدان عضو المكتب السياسي  أكد : علي سمودي-الجزائر  - جنين
دون ان يستبعد تحقيق انجاز ملموس في " فتح" لبنان، حرص حركته على انجاز المصالحة مع حركة

  . الجلسة المقبلة، مؤكدا ان صفقة تبادل االسرى لن تتم اال بشروط فلسطينية
ضغوط لعرقلة التقدم في مسار الحوار بين  تعرض حركته الي "القدس"ـونفى حمدان في حديث خاص ل

، وأوضح أن النقاش يتمحور حول الملف المتعلق باالجهزة االمنية الموضوع األمني "فتح"الحركة و
  .الفلسطيني الداخلي الفلسطيني لتوحيد األجهزة األمنية الفلسطينية

الشراكة وإصالح وجدد حمدان رفض حركته اقتسام الملف األمني، فالمخرج المطلوب هو انجاز 
األجهزة األمنية، وأي حديث عن مفهوم التقاسم لتولي ادارة األجهزة األمنية بين موقع وأخر مرفوض 
تماما، وهو مقدمة لمبدأ اإلقصاء وبالتالي فهو غير مقبول إذا ما تم طرحه، والمطلوب ضرورة إعادة 

منية مشتركة تقود هذه العملية، وستكون بناء وتأهيل األجهزة األمنية وفق معايير محددة وبإشراف لجنة أ
  مدخال لعدم استثناء أي فصيل من المؤسسات الوطنية

واكد حمدان ان حماس ترتبط بعالقة وطيدة مع كل القوى والفصائل وهناك تنسيق وعمل مشترك في 
،فاوضح ان النقاش " فتح"الكثير من المجاالت ، اما على صعيد اشراكها في جلسات الحوار مع 

رحاليا بين الحركتين في المرحلة االساسية وفور التوصل التفاق ينهي الخالف بين الحركتين فسيتم يدو
توسيع الحوار ويعقد حوار وطني عام قبل التوقيع على وثيقة المصالحة ، ونحن نقدر كل دور يبذل في 

  .اطار تعزيز المصالحة ودفع الحوار لتحقيق الهدف المرجو منه 
للملتقى العربي الدولي لنصرة االسرى في الجزائر لم يعقد أي " حماس" حركة واكد حمدان ان وفد

كانت : "واضاف. او ممثلين عن الحركة برعاية جزائرية" فتح"اجتماعات علنية او سرية مع وفد حركة 
مشاركتنا ككل الوفود ضمن جلسات الملتقى، وفي مجمل لقاءاتنا مع المسؤولين الجزائريين سمعنا دعما 

يعا لضرورة استثمار اجواء الملتقى التي جمعت الجميع لتحقيق المصالحة، وكنا حريصين جدا على وتشج
انجاح المبادرة التي تعتبر خطوة متقدمه وهامة في خدمة قضية االسرى وتعزيز رسالتهم في مواجهة 

ر فاعل فمسالة األسرى تعتبر قضية وحدة وطنية، والجميع كان له دو. حرب االحتالل الشرسة ضدهم
في ايصال رسالتهم والتي حققت النجاح المطلوب في اعالن الجزائر الذي اصدره الملتقى برعاية من 

  ".الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه ونامل ان يكون محطة لعمل متواصل لتحرير اسرانا
صر على ان ننجز لسنا على عجلة من امرنا ولدينا وقت طويل الننا ن: "وحول صفقة التبادل، قال حمدان

الصفقة بشروطنا، وقد رفضنا كل محاوالت إسرائيل للتفريق بين األسرى في صفقة التبادل وشرذمة 
صفوفهم، وحرصنا على التعامل مع االسرى من الداخل والجوالن ولبنان واالردن والقدس والوطن 

 لتحرير ارضهم وشعبهم، المحتل وكل اسير له عالقة بقضيتنا كقضية وطنية ووحدة واحدة النهم ناضلوا
  ".وسنبقى نناضل حتى تحريرهم وال بد أن نكسر قضبانهم جميعا وتحرير جثامين الشهداء

وبينما اشاد حمدان بالمبادرة الداعمة لالسرى التي نظمتها جبهة الجزائر والملتقى، وما اقره اعالن 
  .الجزائر

  11/12/2010، )األراضي المحتلة(القدس 
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   ليست موحدة وغير مستقلة في قرارها وهي تعرقل المصالحة  فتح: المصريمشير  .11
مشير المصري " حماس"اتهم عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة المقاومة اإلسالمية : غزة

بإفشال جهود المصالحة الوطنية واللعب بمصير القضية الفلسطينية من خالل اختزالها في " فتح"حركة 
إلى اإليمان بالشراكة السياسية وتوحيد الموقف الفلسطيني على قاعدة " فتح"ة وقف االستيطان، ودعا قياد
  .التمسك بالثوابت الوطنية

مسؤولية تعطيل جهود المصالحة " فتح"حركة " قدس برس"وحمل المصري في تصريحات خاصة لـ 
بالتالي تخرج ، و"فتح"فشل المصالحة دوما كان مرهونا بفشل وحدة موقف : "الوطنية الفلسطينية، وقال

علينا بعض األصوات تنادي بالمصالحة بينما على أرض الواقع تمارس الضد سواء من خالل إصرار 
واستئصالها من خالل التبادل الوظيفي في " حماس"على الرؤية األمريكية أو من خالل اجتثاث " فتح"

" فتح"األسباب السابقة، فـ الضفة الغربية، وبالتالي فشل المصالحة في الملف األمني مؤخرا كان لذات 
أن تقر شروط الرباعية وأن تعيد بناء األجهزة األمنية تحت إشراف مولر، ومن عنا " حماس"تريد من 

  ".وعدم وحدة موقفها هو الذي أفشل جهود التوصل إلى المصالحة" فتح"فعدم استقاللية 
وإنهائها " حماس"لى استئصال مدعوة أمام سقوط كل رهاناتها سواء على التسوية أو ع" فتح: "وأضاف

إلى الشراكة السياسية واإليمان بها وتوحيد الموقف الفلسطيني على قاعدة استراتيجية واضحة قائمة على 
بأن تبقي " فتح"التمسك بالثوابت بعيدا عن التيه والضياع، ألنه ال يمكن للشعب الفلسطيني أن يقبل لـ 

  ". في حقل تجارب تحقيقا لمصالح ذاتية وشخصية بحتةالقضية الفلسطينية رهينة بيدها وتذهب بها
نحمل " حماس"نحن في "وحذر المصري من خطورة اختزال القضية الفلسطينية في االستيطان، وقال 

مسؤولية وضع القضية الفلسطينية في خطر أمام اختزالها في االستيطان، فبعد أن كانت تطالب " فتح"
، ثم يقر عباس بعد أن كان يرفض 67ن عن دولة على أراضي بتحرير فلسطيني كل فلسطين تتحدث اآل

زورا، بالدولة على الحدود المؤقتة خلف " حماس"الدولة الفلسطينية على حدود مؤقتة، التي كان يتهم بها 
الجدار مع بقاء االستيطان، وربما يختزل قضية فلسطين برام اهللا ويطالب بها كدولة مستقلة، هذا كله 

ية الفلسطينية بالكامل، ويدفع االحتالل إلى اإلصرار على فرض تنازالت على الطرف يهدد مصير القض
مدعوة إلى التعقل والعودة إلى الطريق الوطني والتعبير عن الطموح " فتح"الفلسطيني، ألجل ذلك 

  .    ، على حد تعبيره"الفلسطيني وفك االرتباط مع إسرائيل وأمريكا
  10/12/2010قدس برس، 

  
  بدائل السلطة ال تشكل مخرجا بل تبرير لسياساتها: "ة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطينيالمتابع" .12

مين سر لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني الفلسطيني واألمين العام لجبهة النضال الشعبي اعتبر األ: دمشق
 رام اهللا ال تشكل الفلسطيني خالد عبد المجيد أن البدائل المطروحة من قبل قيادة السلطة الفلسطينية في

خطوات جادة لتعزيز الموقف الفلسطيني، وتعزيز قدرات الشعب في مواجهة االحتالل وعمليات 
  . األستيطان والتهويد والعدوان

التوجه جديا للعمل إلنهاء االنقسام الداخلي "ودعا أمين سر لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني الفلسطيني إلى 
بر اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية واتخاذ قرارات شجاعة بشأن وتشكيل مرجعية عليا لشعبنا ع

  ".    تجديد المقاومة والتصدي لالحتالل، ووقف التنسيق والتعامل معه سياسيا وأمنيا
تعزيز مقاومة الشعب الفلسطيني "أن ) 10/12(وأكد عبد المجيد في تصريح صحفي له اليوم الجمعة 

 قرار فعلي بحل السلطة الفلسطينية يشكالن أبرز المطالب الراهنة للشعب وانتفاضته، إضافة إلى اتخاذ
الفلسطيني، ألن أجهزة هذه السلطة تمثل، برأيه، ركيزة لالحتالل الذي يعتمد عليها في إجراءاته األمنية 

  ". في الضفة الغربية وفي عدم تحمله المسؤولية حسب القوانين الدولية
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ن قبل السلطة حالياً رغم العلم المسبق بالتغطية األميركية لموقف وأرجع سبب طرح بعض البدائل م
رغبة السلطة في تبرير مواقفها أمام الشعب الفلسطيني واألمة العربية، ومحاولة لكسب "االحتالل، إلى 

  ". الوقت بينما تسعى واشنطن لترتيبات استئناف المفاوضات
نها الذهاب الى مجلس األمن تهيئة للعودة إلى طاولة البدائل التي تطرحها قيادة السلطة وم"واعتبر أن 
التوجه جديا للعمل  إلنهاء االنقسام الداخلي وتشكيل مرجعية عليا للشعب "، داعياً إلى "التفاوض

الفلسطيني عبر اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية واتخاذ قرارات شجاعة بشأن تعزيز المقاومة 
  . ، كما قال"والتصدي لالحتالل وحل السلطة

إن القرار األمريكي بالتخلي عن مطالبة االحتالل اإلسرائيلي بوقف االستيطان في القدس : "وأضاف
والضفة الغربية كشرط الستئناف المفاوضات مع السلطة لدليل آخر لالنحياز التام من اإلدارة األمريكية 

لي االستيطاني التهويدي ضد الشعب لالحتالل اإلسرائيلي وتبني وجهة نظر االحتالل ومشروعه االحتال
كما وأن هذا القرار هو خروج عن الشرعية الدولية وقرارات األمم . الفلسطيني واألرض الفلسطينية

  . المتحدة بشأن القضية الفلسطينية 
واعتبر عبد المجيد أن هذا القرار سيدفع االحتالل إلى اتخاذ المزيد من إجراءاته التعسفية ضد الشعب 

، على حد "يشكل لطمة أخرى لمجمل للمراهنين على المفاوضات والتسوية السياسي"ني وقال بأنه الفلسطي
  . تعبيره

  11/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  ذاهبون إلى االنفجار بسبب االستيطان وفتح ال ترغب بالمشاركة في حكومة فياض: الطيراوي .13
مركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي مخاوفه من أبدى عضو اللجنة ال:  يوسف الشايب-رام اهللا 

انفجار وشيك في األراضي الفلسطينية نتيجة انسداد األفق السياسي بسبب التعنت االسرائيلي، وتحديدا 
  .فيما يتعلق باالستيطان اليهودي في الضفة الغربية

سبعة خيارات ستلجأ إليها تباعا إن لدى السلطة الفلسطينية " :"الغد"وقال الطيراوي في حوار أجرته معه 
وألمح إلى احتمال اللجوء إلى خيار حل السلطة الوطنية الفلسطينية، وقال إن . عند الحاجة إلى ذلك

  ".االحتالل يجب أال يكون رخيصا
في ظل ما قال إنه سيطرة القيادة " حماس"و" فتح"واستبعد الطيراوي تحقيق المصالحة بين حركتي 

وأضاف أن هناك حزاما أمنيا في غزة تم تحديده . على قرار الحركة) تائب القسامك(الميدانية لحماس 
  .باالتفاق بين هذه القيادة الميدانية وإسرائيل

واعترف الطيراوي بوجود ترهل في حركة فتح نتيجة عدم انعقاد مؤتمرها العام مدة عشرين عاما، وقال 
مبكر توقع نتائج سريعة لعمل اللجنة المركزية إنه يجري العمل على إزالة هذا الترهل، ولكن من ال

  .ونفى الطيراوي وجود محاور في قيادة فتح. الجديدة للحركة
وشدد المدير السابق للمخابرات العامة الفلسطينية على أن االجهزة االستخبارية الفلسطينية لم تتجسس 

 السلطة مشيرا إلى أن هناك على أي دولة عربية أو إسالمية، ولكنه اعترف بوجود تجاوزات وفساد في
  .هيئة خاصة لمكافحة هذا الفساد

وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن قيادة الحركة وأعضاء لجنتها المركزية ال يرغبون بالمشاركة 
في حكومة الدكتور سالم فياض، مشيرا إلى أن هناك أطرا أخرى في الحركة كالمجلس الثوري يمكن أن 

  :والطالع على نص الحوار. ئب وزارية في الحكومةيتولى أعضاؤها حقا
546787=news?/com.alghad.www://http  

  11/12/2010الغد، عمان، 
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  لقرار حكومة غزة إعدام ثالثة من كوادرها" التداعيات الخطيرة"فتح تحذّر من  .14
، نائب مفوض التعبئة والتنظيم للمحافظات الجنوبية "فتح"ثوري لحركة حذّر عضو المجلس ال: رام اهللا

التي سيخلفها قرار الحكومة الفلسطينية في قطاع " التداعيات الخطيرة"الوزير عبد اهللا أبو سمهدانة، من 
  .بغزة" فتح"غزة بإعدام ثالثة من ناشطي 

 في تصريح له اليوم السبت وصل واعتبر أبو سمهدانة، وهو عضو في لجنة المصالحة عن حركة فتح،
يعصف بالسلم االجتماعي، المهدد أصالً بفعل االنقسام الذي "نسخة منه، أن هذا القرار " قدس برس"

  .عن هذا القرار" حماس"، مشدداً على ضرورة أن تتراجع "تعيشه الساحة الفلسطينية
فتح أبواب الثأر واالنتقام من جديد ال تفتح هذا الباب، ألنها بكل بساطة ست"إلى أن " حماس"ودعا حركة 

لدى كل من سقط له شهيد خالل أحداث االنقسام، وهو ما يعني تدمير ما تبقى من نسيج اجتماعي لدى 
  ".الفلسطينيين

إنه تم انجاز جميع الملفات المتعلقة بهذه اللجنة، بما في ذلك االتفاق على ملف الصلح "وقال أبو سمهدانة 
دت أفراد لها منذ بداية االنقسام وفقاً لمعايير معينة، وأن أي عودة عن هذا االتفاق بين العائالت التي فق

سينسف كافة المحاوالت التي تهدف إلى إنهاء االنقسام والوصول إلى المصالحة تعيد اللحمة بين 
  .، حسب تحذيره"الفلسطيني والفلسطيني

  11/12/2010قدس برس، 
  

   في الضفةصارها من أن12حماس تتهم السلطة باعتقال  .15
 من أنصارها في 12اتهمت حركة حماس، أمس، األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية باعتقال 

  .الضفة الغربية
  11/12/2010الخليج، الشارقة، 

  
  حماس تحمل االحتالل كامل المسؤولية عن سالمة الوزير قبها  .16

مة الوزير وصفي قبها الذي يعاني من حملت حركة حماس االحتالل المسؤولية الكاملة عن صحة وسال
مرض السكر، وأدخل إلى مستشفى الخضيرة عقب اعتقاله بساعات، نتيجة تعرضه للضغط واإلهانة 

وقال مصدر مسؤول في بيان إن  قيام االحتالل باعتقال  الوزير قبها،  . واإلهمال الصحي أثناء التحقيق
 من القيام بدوره الكبير في الدفاع عن األسرى وتبني إنما هي محاولة  بائسة ومكشوفة تهدف إلى منعه

قضاياهم ، كما تهدف إلى تغييب وتصفية رموز وقيادات الشعب الفلسطيني الذين يتصدون لسياسات 
  ". االحتالل العنصرية ومشاريعه االستيطانية ويأخذون على عاتقهم الدفاع عن الحقوق الوطنية

  11/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  تستهدف قوات االحتالل شمال قطاع غزة" كتائب أبو علي مصطفى" .17
، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مسؤوليتها "كتائب أبو علي مصطفى"أعلنت : غزة
، وذلك على شرف الذكرى الثالثة واألربعين النطالق هجومين منفصلين يوم السبت في قطاع غزةعن 

  .ي تصادف اليوم السبتالجبهة الشعبية، الت
من قنص جندي إسرائيلي كان يعتلي " وحدة القناصة"وأكدت أن الهجوم األول تمثل في تمكن مقاتليها من 

وأشارت . دبابة على الشريط الحدودي، في منطقة الغول شمال العطاطرة، إلى الشمال من قطاع غزة
  .إلى أن قوات االحتالل ردت بإطالق قذيفة مدفعية
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تمكن مقاتليها من إطالق النار على وحدة هندسة إسرائيلية "الكتائب أن الهجوم الثاني تمثل في وأوضحت 
  .، شمال بيت الهيا"بوابة أبو سمرة"على 

  11/12/2010قدس برس، 
  

   تستهدف قوة إسرائيلية بقذائف الهاون جنوب قطاع غزة"سرايا القدس" .18
حركة الجهاد اإلسالمي، في بيان لها أن مقاتليها الجناح العسكري ل" سرايا القدس"قالت :  خان يونس

تبة أبو "تمكنوا صباح اليوم الجمعة، من قصف قوة إسرائيلية خاصة، بعدد من قذائف الهاون قرب 
  .، غرب موقع كوسوفيم العسكري، شمال شرق خان يونس، جنوب قطاع القطاع"عامر

  10/12/2010قدس برس، 
  

  اً لعدوان على غزة الكيان يضخّم قدرات الفصائل تمهيد .19
عاد جيش االحتالل لسياسة التهويل والتضخيم فيما يتعلّق بقدرات فصائل : يو بي آي -  رائد الفي-غزة 

” حماس“وتحدثت صحف الكيان عما أسمته قلق الجيش من تحسن القدرات العسكرية لحركة . المقاومة
اصل أو لدى اجتياحها مناطق في القطاع، والفصائل األخرى في القطاع في إصابة دباباته عند الشريط الف

والفصائل تبذل جهودا في ” حماس“وذكرت الصحف أن . وأن الفصائل في غزة تقلد نموذج حزب اهللا 
تحسين قدراتها في مجال القذائف المضادة للدبابات الموجودة بحوزتها انطالقا من أنه في حال اندالع 

ويبدو أن الفصائل األخرى .  االحتالل بشكل ناجع حرب جديدة سيكون باإلمكان عرقلة تقدم قوات
  . حيث واجهت صعوبة في وقف تقدم الدبابات2008استخلصت العبر من محرقة غزة نهاية عام 

وقالت مصادر في جيش االحتالل إنه منذ انتهاء المحرقة أخذت الفصائل تشدد على أهمية القذائف 
وأضافت أن الفصائل في غزة تقلد حزب اهللا الذي . حية المضادة للدبابات وتحسين القدرات في هذه النا

   . 2006تموز /في جنوب لبنان في عدوان يوليو” اإلسرائيلية“الحق خسائر فادحة نسبيا بالقوات 
  11/12/2010الخليج، الشارقة، 

  
   النطالقتها 43 تحيي الذكرى الـ "الشعبية: "لبنان .20

الذكرى الثالثة واألربعين » لتحرير فلسطين في الشمالالجبهة الشعبية «أحيت : شمال لبنان/ البداوي
النطالقتها والثالثة لرحيل مؤسسها جورج حبش، فنظمت مسيرة حاشدة في مخيم البداوي أمس، بمشاركة 

  . ممثلي الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية وحشد من أبناء المخيم
  11/12/2010السفير، بيروت، 

  
    "إسرائيل" شرطاً أساسياً لتحقيق حلم دولتين لشعبين تشكل: باراك .21

في واشنطن، الليلة الماضية إنه يؤيد تقـسيم        " مؤتمر سابان "قال وزير األمن اإلسرائيلي إيهود باراك في        
تكـون القـدس    "، بحيـث    2000القدس بموجب اقتراح الرئيس األمريكي األسبق بيل كلينتون في العام           

  ".واألحياء العربية للفلسطينيينالغربية واألحياء اليهودية إلسرائيل، 
بشكل يضمن غالبية مؤكـدة لليهـود ألجيـال،         " أرض إسرائيل "وقال باراك إنه يجب ترسيم الحدود في        

  .ودولة فلسطينية في الجانب الثاني قابلة للحياة ومنزوعة السالح
ـ                  ت الـسيادة   وأضاف أنه في إطار الحل الدائم مع الفلسطينيين يجب أن تبقـى الكتـل االسـتيطانية تح

  .اإلسرائيلية، ونقل المستوطنات المعزولة إلى الداخل
انتهاء الـصراع   "كما قال باراك إنه في إطار اتفاق السالم بين إسرائيل والفلسطينيين يجب اإلعالن عن               

  .، كما أن االتفاق يجب أن يكون قائما على أساس ترتيبات أمنية مشددة"وانتهاء المطالب المتبادلة
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الفرص هي الحـوار    . مرة أخرى نجد أنفسنا على مفترق مصيري من الفرص والتحديات          ":وقال باراك 
السياسي تمهيدا التفاق مع جيراننا، أما التحدي فهو من المعسكر الراديكالي؛ حزب اهللا وحماس وشـبكة                

  .، على حد تعبيره"اإلرهاب العالمي
سالم بين إسرائيل والفلسطينيين، فـإن      يوجد فراغ في الشرق األوسط، وبدون سالم وعملية         "وأضاف أنه   

  ".الطرفين سيبقيان في نهاية المطاف في دائرة العنف وسفك الدماء
العالم ليس علـى اسـتعداد لتقبـل سـيطرتنا     "، وقال إن    "الحل الصحيح هو دولتان لشعبين    "وبحسبه فإن   

  ".ونية اليوموأن دولتين لشعبين هي المسار الحقيقي الوحيد للصهي. المتواصلة على شعب آخر
  11/12/2010، 48موقع عرب 

  
  " أسطول الحرية"الخارجية اإلسرائيلية ترفض تقديم اعتذار لتركيا على خلفية الهجوم على  .22

قال نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني أيـالون فـي تـصريحات لإلذاعـة     : غزة ـ أشرف الهور 
ان تقدم إسرائيل اعتذارها على خلفية أحـداث        إن وزارة الخارجية تعارض المطلب التركي ب      "اإلسرائيلية  

وقال أيالون الـذي     ".سفينة مرمرة الن مثل هذا االعتذار قد تكون له تداعيات أخالقية وسياسية وقانونية            
إن إسرائيل لن تأخذ على عاتقها المسؤولية عن أشياء لـم           "اليميني المتشدد   " إسرائيل بيتنا "ينتمي لحزب   

  ".تكن مسؤولة عنها
أيالون الذي سبق وأن أهان السفير التركي في تل أبيب خالل لقاء رسمي بينهم على أهمية مواصلة                 وأكد  

وحمل نائب وزير الخارجية اإلسرائيلية أسباب تـوتر        ". لحين بلورة حل  "االتصاالت بين إسرائيل وتركيا     
السفن أدى إلـى تـوتر      يذكر أن الهجوم اإلسرائيلي على      ". حكومة أنقرة "العالقات بين بالده وتركيا إلى      

العالقات الطيبة التي كانت قائمة بين تل أبيب وأنقرة، حيث استدعت األخيرة سفيرها من تل أبيب منـذ                  
  .ذلك الهجوم

   11/12/2010القدس العربي، لندن، 
  

  سجن شاب درزي رفض الخدمة في الجيش اإلسرائيلي  .23
من قرية بيت جن الدرزيـة الـسجن        فرضت سلطات الجيش اإلسرائيلي على الشاب أجود جمال زيدان          

 .الفعلي لمدة أسبوعين، لرفضه الخدمة في الجيش اإلسرائيلي من منطلقات ضميرية وقوميـة وإنـسانية              
وكان الشاب أجود قد وصل إلى مركز التجنيد في تل أبيب، كما يلزم القانون الشبان الدروس بالخدمة في                  

 مهما كان الثمن الذي سيدفعه، مؤكدا علـى عمـق           الجيش، واخبر الضابط المسؤول بأنه يرفض الخدمة      
وقد أمرت سلطات جيش االحـتالل      . انتمائه لشعبه ولإلنسانية ورفضه القاطع للخدمة في جيش االحتالل        

ويذكر أن والد أجود البروفيسور جمال زيدان رفض الخدمة فـي الجـيش    . يوما 14وعلى الفور بسجنه    
ا الخدمة أيضا قبل عدة سنوات مـن منطلقـات ضـميرية            قبل عدة عقود ، وإخوته محمد وعروة رفض       

  .وإنسانية وقومية
   11/12/2010الدستور، عّمان، 

  
   مطمئنة للموقف األميركي إزاءها وتتوقع مفاوضات سرية غير مباشرة ألسابيع"سرائيلإ" .24

 إسرائيل  نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن أوساط حكومية رفيعة المستوى قولها إن         :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
إلى أن الواليات المتحدة لن تحملها المسؤولية عن فـشل جهودهـا السـتئناف المفاوضـات                » مطمئنة«

المباشرة مع السلطة الفلسطينية على أساس تجميد البناء في المستوطنات لفترة أخرى، متوقعة أن تواصل               
إسـرائيل وأراضـي    واشنطن، عبر الموفد الخاص إلى الشرق األوسط جورج ميتشل الذي يصل إلـى              
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وأضافت أن الواليات المتحـدة قـررت       . السلطة الفلسطينية بعد غد، مساعيها لمواصلة العملية السياسية       
  . إعادة تقويم الوضع لبحث سبل إحياء المفاوضات

وكان المستشار الخاص لرئيس الحكومة اإلسرائيلية إسحق مولخو التقى أول من أمـس فـي واشـنطن                 
ركية هيالري كلينتون وكبار مساعديها، على أن تلتقي كلينتون اليوم كالً من وزير             وزيرة الخارجية األمي  

  .الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك ورئيس الحكومة الفلسطينية سالم فياض
ورجح نائب وزير الخارجية داني أيالون أن تنتقل المفاوضات بين إسرائيل والسلطة إلى مرحلة سـرية،                

وتوقعت أوساط سياسية أن تستأنف المفاوضات غير المباشرة عبـر          . » العلنية على ان تعود الحقاً الى    «
  .ميتشل ألسابيع عدة قبل استئناف المفاوضات المباشرة

، »وثيق«ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن هذه األوساط تأكيدها أن مستوى التنسيق بين واشنطن وتل أبيب               
وستوضح للفلسطينيين أنه ينبغي علـيهم      «اً أكثر إلسرائيل    متوقعة أن اإلدارة األميركية ستتبع نهجاً مؤيد      

، وأنه على رغم اعتراف دول في أميركا الالتينية بالدولة الفلسطينية           »التخلي عن شرط تجميد االستيطان    
وات التفافية، مثل توجه الفلسطينيين إلى هيئة األمـم         الواليات المتحدة لن تسمح بأي خط     «المستقلة، فإن   

  .»المتحدة بطلب االعتراف بفلسطين من دون اتفاق مع إسرائيل
   11/12/2010الحياة، لندن، 

  
  نتنياهو ما زال الشخصية المفضلة لدى االسرائيليين لمنصب رئيس الحكومة: استطالع .25

 نتانيـاهو مـا زال      حكومة االسـرائيلية بنيمـين     رئيس ال  أظهر االستطالع أن  :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
لمنصب رئيس الحكومة، وأنه يتقدم علـى زعيمـة         )  في المئة  40(الشخصية المفضلة لدى اإلسرائيليين     

وبين االستطالع الذي أجري لمصلحة صحيفة      . المعارض تسيبي ليفني بعشر نقاط مئوية     » كديما«حزب  
برلمانية اليوم لعززت األحزاب اليمينية والدينية اليهوديـة        أنه لو أجريت انتخابات     » جيروزاليم بوست «

 مقعـداً للوسـط واليـسار       41 مقعداً فـي مقابـل       69 إلى   65مجتمعةً تمثيلها في الكنيست ورفعته من       
  . لألحزاب العربية الوطنية واإلسالمية10الصهيوني و 

   11/12/2010الحياة، لندن، 
  

  تالل والقوانين العنصرية للكنيستتظاهرة في تل ابيب تندد باستمرار االح .26
شارك نحو عشرة آالف إسرائيلي، بينهم مئات المواطنين العرب، في تظاهرة أمس  »الحياة «–الناصرة 

 إلعالن ميثاق حقوق اإلنسان العالمي، نظمتهـا منظمـات          62في تل أبيب لمناسبة الذكرى السنوية الـ        
وجمعيات أخرى  » السالم اآلن «و  » بتسيلم« ومنظمة   »جمعية حقوق اإلنسان  «وجمعيات إسرائيلية، منها    
  .ناشطة في المجتمع المدني

وندد المتظاهرون في الالفتات التي رفعوها والكلمات التي ألقاها الخطباء في نهاية التظاهرة، بمواصـلة               
لعريضة احتالل األراضي الفلسطينية، وبالقوانين العنصرية التي شرعتها الكنيست في الفترة األخيرة، وبا           

دعوا فيها اليهود إلى عدم تأجير أو بيـع منـازل           ) حاخامات( من رجال دين يهود      300التي وقعها نحو    
واعتبر المتحدثون هذه العريـضة دعـوة       . للعرب في الداخل، بداعي أن ذلك يتعارض وتعليمات التوراة        
  . الى التحريض العنصري، ودعوا إلى اتخاذ إجراءات قانونية

نعوم حزان إن العام المنتهي تميز بانتهاك متواصـل لحقـوق           » ميرتس«بقاً من حزب    وقالت النائب سا  
والكنيست أطلقت العنان لطوفان من التشريعات العنصرية والمهينـة والفظـة، فيمـا اختـار               «اإلنسان،  

وتابعـت  . »حاخامات طريق التحريض وتأجيج الكراهية لآلخر بدالً من الحض على القيم وحب اإلنسان            
لن تمأل فمها ماء بل ستواصل االحتجاج حتى تكون إسرائيل ديموقراطية حقيقية            «حركات الحقوقية   أن ال 
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لن نصمت على العنصرية والعنف المتصاعدين      «: وزادت. »تحترم اآلخر المختلف وتعتني بالمستضعف    
  .»في المجتمع اإلسرائيلي

   11/12/2010الحياة، لندن، 
  

  "رسالة الحاخامات"يلية يوصي بفحص مضمون المستشار القضائي للحكومة اإلسرائ .27
بعد يومين من االحتجاج على صمت المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين على رسـالة              : الناصرة

الحاخامات وعدم تقديمهم إلى المحاكمة بتهمة التحريض العنصري، أعلنت وزارة القـضاء أن األخيـر               
لكن أوساطاً قضائية   . »ذا كانت تنطوي على أبعاد جنائية     أصدر تعليماته بفحص مضمون الرسالة وعما إ      

استبعدت، اعتماداً لحاالت مماثلة في الماضي، أن يؤول الفحص إلى تقـديم أي مـن الحاخامـات إلـى                   
  .القضاء

   11/12/2010الحياة، لندن، 
  

   لمقتل عالمين نوويين ر مبعوثيها في أنحاء العالم من انتقام إيران تحذّ"إسرائيل" .28
أن المسؤولين العسكريين اإلسرائيليين    » يديعوت أحرونوت «ذكر تقرير أوردته صحيفة     :  لندن -ن  طهرا

ناشدوا ممثلي إسرائيل في الخارج تكثيف اإلجراءات االحترازية خشية تعرضهم لهجوم، انتقامـا لمقتـل               
أن المبعـوثين  وذكرت الصحيفة في موقعها اإللكترونـي، أمـس،       . اثنين من العلماء النوويين اإليرانيين    

اإلسرائيليين في الخارج تلقوا مؤخرا تحذيرا من أنهم ربما يكونون مستهدفين من قبل إيران أو حزب اهللا                 
  .كإجراء انتقامي عقب اغتيال علماء نوويين

وأفادت الصحيفة بأن مسؤولين أمنيين إسرائيليين نقلوا التحذير إلى كل مبعوثي البالد في الخـارج مـن                 
وأشارت إلـى أن    . لوماسية وعلماء وأكاديميين والمئات من ممثلي المنظمات الصهيونية       سفراء وأطقم دب  

الخوف من شن هجمات انتقامية يرجع إلى االتهامات اإليرانية بأن إسرائيل تقف وراء اغتيال اثنين مـن                 
  .كبار العلماء النوويين ومحاولة اغتيال عالم نووي ثالث

  11/12/2010الشرق األوسط، لندن، 
 

  واء جفعاتي كان األكثر إجراما ضد المدنيين خالل حرب غزة ل .29
دللت التحقيقات التي أجراها الجيش اإلسرائيلي في مسار الحرب أن الذي أمر بقـصف عائلـة منـزل                  

، رغم أنه تبين أن هناك من حذره من وجود مدنيين فقـط             )جفعاتي(الساموني هو العقيد إيالن مالكا قائد       
، وهي  )يكسرون الصمت (دات التي أدلى بها جنود خالل الحرب ووثقتها منظمة          ودلت الشها . في المنزل 

أمر خـالل   ) جفعاتي(مجموعة من الضباط في االحتياط تعمل على توثيق جرائم الجيش أن ضابطا في              
الحرب بإطالق النار على عجوز فلسطيني شرق مدينة غزة، وقتلها، في حين عرضت قنـوات التلفـزة                 

وفي غيره من األلوية تؤكد أن جنودا في هذا اللواء قـاموا            ) جفعاتي(ت حية لجنود في     اإلسرائيلية شهادا 
  .خالل الحرب بالتبول في خزانات مياه الشرب، عالوة على استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية

وارتكب قادة وجنود من كل ألوية الجيش جرائم ضد المدنيين، وتؤكد الصحافية اإلسرائيلية عميرة هاس               
أن هذه الجرائم تمت بتوجيهات مباشرة مـن الهيئـات      " هآرتس"متخصصة بالشؤون العربية في صحيفة    ال

. العدد األكبر من هذه الجرائم    ) جفعاتي(ومع ذلك فإن هناك أسبابا تفسر احتكار        . القيادية العليا في الجيش   
ر الديني الصهيوني الـذي     يستقطب عددا كبيرا من أتباع التيا     ) جفعاتي(ولعل أهم هذه األسباب حقيقة أن       

يتبنى مواقف بالغة التطرف من الفلسطينيين، وينتمي إليه معظم المستوطنين اليهود في الـضفة الغربيـة                
  .والقدس المحتلة
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 60%وتدل المعطيات الرسمية الصادرة عن شعبة القوى البشرية في الجيش اإلسرائيلي على أن نحـو                
تباع التيار الديني الصهيوني، على الرغم مـن أن أتبـاع هـذا        من الضباط في الوحدات القتالية هم من أ       

  . من مجمل السكان15%التيار يشكلون فقط 
أن هناك عالقة وثيقة بين سـلوك الجنـود         ) هآرتس(ويرى عاموس هارئيل المراسل العسكري لصحيفة       

نتسكي حـرص   والتثقيف الديني ، مشيرا إلى أن الحاخام الرئيسي للجيش خالل الحرب الجنرال آفي رو             
على التشديد على مسامع الجنود على أنه ال يوجد بين الفلسطينيين مدنيين ، كما اصـطحب رونتـسكي                  
عددا من أكثر حاخامات اليهود تطرفا ونظم لهم محاضرات أمام الجنود قبيل خروجهم للقتـال ، ومـنهم              

جوز تطبيق حكم التوراة في     الحاخام شموئيل إلياهو ، حاخام مدينة صفد الذي وقع على فتوى تؤكد أنه ي             
الذين كانوا يتواجدون في فلسطين قبل قدوم بني إسرائيل قبيل ألفي عام ، علـى الفلـسطينيين                 )العماليق(

  .حاليا ، علما بأن هذا الحكم يدعو إلى وجوب قتل رجال ونساء وأطفال وشيوخ وحتى بهائم العماليق
   11/12/2010الدستور، عّمان، 

  
  على عملية السالم" رصاصة الرحمة"أمريكا أطلقت : لضفةبشعبية الفلسطينية ام اللجان الأمين ع .30

 اعتبر أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية في الضفة الغربية عزمي الشيوخي إعالن اإلدارة :الخليل
إطالق "األمريكية مؤخراً عن وقف ضغوطها على حكومة االحتالل اإلسرائيلي لوقف االستيطان، بمثابة 

قدس "وأضاف الشيوخي، في بيان مكتوب وصل  ".صة الرحمة األخيرة على مجمل  عملية السالمرصا
يعبر عن فشل الدور األمريكي كوسيط لعملية السالم في "نسخة منه، أن الموقف األمريكي " برس

مرار المنطقة، وجاء مخيبا لآلمال ومكمال للصلف والدور اإلسرائيلي  الذي أجهز على عملية السالم باست
باالعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية المستقلة " اإلدارة األمريكية ، مطالباً"سياسة المصادرة واالستيطان
  ".، لحفظ ماء وجهها بالمنطقة وتحسين صورتها وحماية مصالحها67بعاصمتها القدس على حدود 

  11/12/2010قدس برس، 
  

  ن في القدسبلدية القدس المحتلة تفرض العبرية على الفلسطينيي .31
اإلسرائيلية، أمس الجمعة، إن بلدية االحتالل في " معاريف"قالت صحيفة :  برهوم جرايسي-الناصرة 

القدس المحتلة تنوي تفعيل قانون استبدادي، يفرض على متاجر فلسطينيي القدس المحتلة أن يكتبوا أسماء 
ا القانون البلدي جرى إقراره في ويظهر من التقرير، أن هذ. محالتهم على الالفتات باللغة العبرية

المجلس البلدية لبلدية االحتالل، قبل أكثر من ثالث سنوات، وتطالب جهات يمينية عنصرية بتطبيق 
 على المحال التجارية الفلسطينية، رغم أن األهالي المقدسيين، ال يجيدون اللغة العبرية، القانون فعلياً

  .دون عادة األسواق الفلسطينية في المدينةكذلك فإن المستوطنين في المدينة ال يرتا
  11/12/2010الغد، عّمان، 

  
   في سلوانمواجهاتو... مسيرات المناهضة لالستيطان والجدارالاختناق العشرات في  .32

شهد حي سلوان المقدسي، أمس، مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات االحتالل التي تستهدف الحي 
يب عشرات الفلسطينيين والمتضامنين األجانب، بجروح واختناق باالستيطان وهدم المنازل، فيما أص

  .  الضفة الغربية قرىخالل قمع االحتالل مناهضي االستيطان والجدار والعنصرية في
  11/12/2010الخليج، الشارقة، 
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   الغربيةاعتقاالت واسعة في الضفة .33
قبل الماضية حملة اعتقاالت واسعة  شنت قوات االحتالل اإلسرائيلية الليلة :عالء المشهراوي، وكاالت

 في بلدة دورا غرب الخليل، ، حسب مصادر الشرطة الفلسطينية،وتركزت الحملة. في الضفة الغربية
التي اعتقل جيش االحتالل فيها تسعة فلسطينيين، بعد مداهمة عدد من البيوت وإخراج سكانها وإجراء 

 مكثفة لجيش االحتالل في أنحاء البلدة وانتشار ورافقت حملة االعتقاالت تعزيزات .تفتيشات داخلها
  .الحواجز العسكرية على مداخلها حتى ساعات الصباح

  11/12/2010 ظبي، أبو ،االتحاد
  

  االحتالل ينكّل بشاب فلسطيني ويلقيه قرب نعلين في وضع صحي صعب .34
واطنين الفلسطينيين من  أفادت مصادر فلسطينية، أن قوات االحتالل اإلسرائيلي نكّلت بأحد الم:رام اهللا

وأضافت المصادر، أن القوات  .سكّان بلدة يطا بمحافظة الخليل، واعتدت عليه بالضرب المبرح
 عبد اهللا دعيس من أمام مقر عمله داخل األراضي المحتلّة عام 10/12اإلسرائيلية اعتقلت أمس الجمعة 

 البوليسية، إلى أن ألقته قرب قرية وأرهبته بالكالب" بصورة وحشية"، ثم اعتدت عليه بالضرب 1948
  .، على حد وصفها"في حالة يرثى لها"نعلين بمحافظة رام اهللا وهو 

  11/12/2010قدس برس، 
  

  مربو المواشي والدواجن في غزة يسعون للتخلص منها  .35
 مربي  من كبيراً من االرتفاع، خالل األسابيع القليلة الماضية، ما دفع عدداًسجلت أسعار األعالف مزيداً

ووكما ذكر موقع فلسطين اليوم فقد  .المواشي والدواجن في قطاع غزة للتخلص منها إما بالبيع أو الذبح
غصت مختلف األسواق في محافظة رفح بمئات الطيور الداجنة واألرانب في حين شهدت أسعارها 

اج البلدي في يشير المواطن محمود ماضي وكان يقف إلى جانب قفص مليء بالدج و. كبيراًانخفاضاً
المخصص لبيع الدواجن المنزلية، إلى أنه اضطر للتخلص من معظم ما لديه من دجاج " الجمعة"سوق 

 في إطعام هذا النوع من بعد االرتفاع الكبير في أسعار األعالف خاصة الشعير الذي يعتبر أساسياً
 أنه ى لألسواق، موضحاًوبين ماضي أنه اضطر لذبح كمية من الدواجن فيما بدأ ينزل أخر. الدواجن

  . ألن الكثير من المربين يرغبون في بيع دواجنهميالقي صعوبات في تسويقها نظراً
 حذرت من خطر يتهدد قطاع اإلنتاج الحيواني في في قطاع غزةوكانت وزارة الزراعة في الحكومة 

  .قطاع غزة جراء النقص الحاد في كميات األعالف الواردة
  11/12/2010الدستور، عّمان، 

  
  بشأن طرد أردنية سّياحا إسرائيليين من مطعمها" هيومان رايتس"انتقادات لتصريحات : األردن .36

تصريحات منظمة  ) أكبر حزب سياسي ينشط في البالد(استهجن حزب جبهة العمل اإلسالمي : عمان
لكه في منطقة التي دانت قيام مواطنة أردنية بطرد سياح إسرائيليين من مطعم تم" هيومان رايتش ووتش"

  .العقبة، األسبوع الماضي ووصف المنظمة لهذا العمل بالتمييز العنصري
وقال مسؤول الملف الوطني في الحزب محمد الزيود في تصريحات صحافية نشرت على الموقع 

إننا في حزب جبهة العمل اإلسالمي نرفض هذا التصرف من ) "11/12(اإللكتروني للحزب الجمة 
، ال سيما وأن الشعب األردني من أكثر الشعوب تضررا بعد الشعب الفلسطيني من جانب هذه المنظمة

  ، على حد تعبيره، مشيرا إلى "وجود الكيان الصهيوني الغاشم بمواقفه العنصرية التي ال تخفى على أحد
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، حسب "، وما تقوم به من قتل وتنكيل وتجويع وحصار"الممارسات اإلسرائيلية العدوانية العنصرية"
  .وصفه

  10/12/2010قدس برس، 
  

  أين الموقف العربي في مواجهة العدوان الصهيوني : الحص .37
ما إن تخلت االدارة «أعلن الرئيس سليم الحص باسم منبر الوحدة الوطنية في تصريح أمس، أنه 

االميركية عن المطالبة بوقف االستيطان اليهودي في الضفة الغربية من فلسطين كشرط الستئناف 
ضات حتى استأنفت اسرائيل بناء المستوطنات، وقد اضحى واضحا ان العدو الصهيوني لن يتوقف المفاو

  . »عن التوسع في بنائها حتى يبتلع كل فلسطين
أين هو الموقف العربي في مواجهة العدوان الصهيوني المستمر؟ أين االستعدادات العربية «: وسأل

ضى االمر؟ لقد اضحى واضحا ان سالح اسرائيل الجديد في لمواجهة العدوان الغاشم بقوة السالح اذا اقت
فما هي الرؤية العربية للتصدي لهذا الخطر . المعركة ضد الوجود العربي في فلسطين هو االستيطان

المقاومة هي بالطبع في الظروف السائدة سبيل العرب لمقاومة هذا العدوان الغاشم، «: الماثل؟ وقال
  .» من المجموعة العربية ماديا ومعنويا وتعبوياوالمقاومة تتطلب دعما فاعال

  11/12/2010السفير، بيروت، 
  

  الصراع العربي اإلسرائيلي حاضن للتطرف : األسد .38
أكد الرئيس السوري بشار األسد، في اليوم الثاني لزيارته باريس أمس، أن غياب             :   زياد حيدر   - باريس

ب، مشيرا إلى التهديد الذي يمثله التطرف الديني فـي          السالم ال يعني أنه ال يجب العمل على تجنب الحر         
الشرق األوسط، والذي يشكل الصراع العربي اإلسرائيلي واالحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية بيئـة             

  . حاضنة له
عدم تحقيق السالم العادل والشامل في الشرق األوسط ينـذر بمزيـد مـن              «وأكد األسد، من جهته، أن      

تقتصر آثارها السلبية على المنطقة فحسب بل على أوروبا ومناطق أخرى من العـالم،              التوترات التي لن    
األمر الذي يتطلب من جميع الدول الحريصة على السالم، وفي مقدمتها فرنسا، أداء دور أكبر في إحالل                 

تحقيـق  على أهمية الجهود التي تبذلها سوريا إلرساء االستقرار و        «، فيما شدد المسؤول الفرنسي      »السالم
  . »السالم في منطقة الشرق األوسط

التأكيد على أن السياسات والممارسات اإلسرائيلية العدوانية في األراضي العربية المحتلـة             « األسد وجدد
. »ورفضها المتكرر للمبادرات السلمية تؤكد عدم رغبة إسرائيل في أي سالم يعيد الحقـوق ألصـحابها               

  .»جر المنطقة إلى مزيد من التوتر والالاستقرارغياب السالم ينذر ب«الفتاً الى أن 
  11/12/2010السفير، بيروت، 

  
  ازدواج معايير التعامل مع القضية الفلسطينية يفقد المجتمع الدولي مصداقيته: السعودية .39

حذرت هيئة حقوق اإلنسان السعودية من استمرار سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيـالين             : الرياض
مع القضية الفلسطينية؛ ألن هذا التعامل يفقد المجتمع الدولي المصداقية لدى شعوب العـالم،              في التعامل   

  .مشددة على وجوب اضطالع المجتمع الدولي بمسؤولياته في إحالل السالم الشامل والدائم في المنطقة
ـ            عالن العالمي   العتماد اإل  62جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة حقوق اإلنسان بمناسبة الذكرى السنوية ال

  .لحقوق اإلنسان، الذي صادف يوم أمس
وأكدت هيئة حقوق اإلنسان، في بيانها، أن السعودية ما فتئت تذكر المجتمع الدولي باألوضاع المأسـاوية                
التي ال يزال يعانيها الشعب الفلسطيني في األراضي الفلسطينية المحتلة بسبب االنتهاكـات اإلسـرائيلية               
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تمرار احتاللها لألراضي العربية في فلسطين وسورية ولبنان، وسياستها االستيطانية          الجسيمة لحقوقه واس  
  التي تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والصكوك 

وشددت الهيئة على وجوب اضطالع المجتمع الدولي بمسؤولياته في إحالل السالم الشامل والـدائم فـي                
 في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصـمتها         المنطقة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه المشروع      

القدس الشريف، وذلك من خالل تطبيق مبادرة خادم الحرمين الشريفين للسالم التي تبنتها القمة العربيـة                
  .ورحب بها المجتمع الدولي

 11/12/2010، الشرق األوسط، لندن
 

  "إسرائيل" الى متجهين البحث في سيناء عن مهاجرين أفارقة :الخارجية المصرية .40
 أكدت وزارة الخارجية المصرية أمس أن األجهزة األمنية تواصل جهودها للوقوف على حقيقـة               :القاهرة

  .األنباء التي ترددت عن احتجاز عدد من اإلريتريين في سيناء من جانب بعض التنظيمات اإلجرامية
از هذه األعداد من األفارقـة فـي        وأفادت مصادر أمنية أنها ال تملك معلومات كافية عما تردد عن احتج           

صحراء شبة جزيرة سيناء، لكنها لم تستبعد وجود محتجزين من المهاجرين األفارقة لدى مهربي البـشر                
  انتظاراً إلدخالهم الى إسرائيل

  11/12/2010الحياة لندن، 
  

  "إسرائيل"أربيل تنفي علمها بفتح مركز ثقافي كردي في : العراق .41
إسرائيل «أوردت وسائل اإلعالم العربية والعراقية أنباء عن فتح مكتب لمجلة           : ني شيرزاد شيخا  - أربيل

التي تصدر في أربيل بإسرائيل، وعدت ذلك تطبيعا من األكراد للعالقة مع إسرائيل في الوقـت                »  كرد -
  .الذي ما زالت فيه العالقات العراقية اإلسرائيلية مقطوعة منذ نشوء الدولة العبرية

افتتاح مكتب للمجلـة فـي      »  كرد –إسرائيل  «لمصادر عن مولود آفند، رئيس تحرير مجلة        ونقلت تلك ا  
  .إسرائيل بهدف التعريف بالقضية الكردية وخلق صالت بين األكراد في مختلف الدول، وإسرائيل

ـ             أنه » الشرق األوسط «وفي اتصال مع المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان كاوة محمود، أكد ل
حة مطلقا لفتح مركز ثقافي في إسرائيل، ألنه ببساطة ليـست هنـاك أي عالقـات سياسـية أو                   ال ص «

دبلوماسية، ال بين الحكومة العراقية وال حكومة اإلقليم مع إسرائيل، وأن إقليم كردستان هو جـزء مـن                  
القات طبيعية  الدولة العراقية، وبذلك ال يمكن التطبيع مع إسرائيل في أي ناحية من النواحي قبل إقامة ع               

. »بين العراق وإسرائيل كدولتين على غرار بعض الدول العربية التي طبعت عالقاتها مع هـذه الدولـة                
مسألة عالقات المجلة المذكورة وفتح مكاتبها في أي دولة هي مـن اختـصاص              «وأشار محمود إلى أن     

ك، ألن التـراخيص وإجـازات      نقابة الصحافيين وال عالقة لوزارة الثقافة أو حكومة إقليم كردستان بـذل           
  .»إصدار الصحف محصورة في نقابة الصحافيين وال عالقة لنا بذلك

 11/12/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  المهندسون العرب يجتمعون في عمان لمناقشة مقاومة التطبيع عربيا .42
 ضـرورة   تنظم في مجمع النقابات المهنية يوم االحد المقبل ورشة عمل تحت عنوان مقاومـة التطبيـع               

واصدرت نقابة المهندسين منظمة الورشة بالتعاون مع لجان مقاومة التطبيع في النقابات الهندسية             .عربية
العربية ولجنة مقاومة التطبيع في اتحاد المهندسين العرب بيانا اشارت فيه الى ان الهدف من هذه الفعالية                 

  .ربياتفعيل مقاومة التطبيع ورفض األنشطة التطبيعية ومواجهتها ع
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و وقال نقيب المهندسين المهندس عبد اهللا عبيدات أن هذه المؤتمرات الصهيونية تظهـر بـشكل جلـي                  
االهداف الصهيونية وما تخطط له الدوائر الصهيونية وحلفاؤها فـي الـدوائر الغربيـة لحـل القـضية                  

  .الفلسطينية تحت شعارات خادعة كالسالم والتسوية
, لعرب يعمل باستمرار على مواجهة التطبيع مـع الكيـان الـصهيوني           واشار الى إن اتحاد المهندسين ا     

وينشط مع النقابات الهندسية العربية الفشال االنشطة التطبيعية في المجـال الهندسـي العربـي وفـي                 
  .المجاالت كافة وتوضيح مخاطرها على الدول العربية

  11/12/2010، العرب اليوم، عّمان
  

   بسبب االستيطان "إسرائيل"قا يدعون لفرض عقوبات على  مسؤوال أوروبيا سابستة وعشرون .43
 مسؤوال وقائدا أوروبيـا بـارزا       26اإلسرائيلية أمس الجمعة، عن أن      " هآرتس"كشفت صحيفة   : الناصرة

سابقا، بعثوا برسالة مشتركة إلى االتحاد االوروبي، يطلبون فيها فرض عقوبات على إسـرائيل، منهـا                
 بسبب تعنتها واستمرارها في البناء االستيطاني، وعدم االعتراف بأي تغيير           تجميد تطوير العالقات معها،   

  .، كما طلبوا دعما أوروبيا للحفاظ على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة1967إسرائيلي لحدود 
وقالت الصحيفة، إن هذه الرسالة خارج عن المألوف، وغير مسبوقة مـن حيـث المـضمون، وعـدد                  

بيين السابقين الذين وقعوا عليه، وفي مقدمتهم، مسؤول ملـف العالقـات الخارجيـة              المسؤولين األورو 
لسنوات طويلة في االتحاد األوروبي خافيير سوالنا، ورئيس الحكومة اإلسباني السابق فيليب غونزاليس،             
ا ورئيس حكومة ايطاليا السابق رومان برودي، والرئيس األلماني السابق ريخارد فون، ورئيسة ايرلنـد             

السابقة ميري روبنزون، وجرى بلورة الرسالة في لقاء ضم الموقعين وعقد في لندن، في منتصف الشهر                
  ).نوفمبر(الماضي، تشرين الثاني 

وقالت الرسالة، إن على إسرائيل أن تلتزم بالقانون الدولي وتتوقف عن البناء االسـتيطاني، كمـا علـى                  
د البضائع من المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربيـة         االتحاد األوروبي أن يضع حدا لظاهرة استيرا      

إننا نعتقد أنه ال يمكن استيعاب أن بضائع المستوطنات هذه تتمتع بامتيازات            "المحتلة، وجاء في الرسالة،     
  ".جمركية، تمنح إلسرائيل في إطار االتفاقيات مع االتحاد األوروبي

أكد بشكل دائم على معارضته لالستيطان غير الـشرعي،         االتحاد االوروبي   "وجاء في الرسالة أيضا أن      
ولكنه لم يحدد ما هي انعكاسات التوسع المستمر والمنهجي للبناء اإلسرائيلي في المناطق المحتلـة، بمـا                 
فيها القدس الشرقية، ولهذا، فإننا نؤمن إيمانا عميقا، بأن االتحاد االوروبي ملزم بـأن يوضـح بـأن أي                   

فاق التعاون بينه وبين إسرائيل، بما في ذلك برامج تعاونية أخرى، لن تكون إال إذا               اضافة أو تطوير لالت   
  ".جمدت إسرائيل البناء في المستوطنات

ويقول القادة السابقون، إنهم تلقوا تلميحات من جهات أميركية، بأن أفـضل وسـيلة لمـساعدة الـرئيس                  
، للسياسة التي تتناقض مع سياسة الواليـات        "تسعيرة"األميركي باراك أوباما على دفع السالم، هو وضع         
  .المتحدة، ويقف من خلفها رئيس الواليات المتحدة

ويعرب القادة األوروبيون، عن وقوفهم وراء الجهود الفلسطينية لتجنيد دعم دولـي لالعتـراف بالدولـة             
 بإمكـان   الفلسطينية المستقلة، كبديل للمفاوضات التي علقت بطريق مسدود، وقـالوا إنـه لـن يكـون               

الفلسطينيين أن يقيموا دولتهم من دون مساعدة سياسية واقتصادية، وعلى هذا األساس فقد دعا الموقعون               
االتحاد األوروبي ليقوم بدور ناشط أكثر في االتصاالت التي تجريها الواليات المتحـدة مـع إسـرائيل                 

  .وجهات أخرى
 العالقات مع إسرائيل، وعدم االعتراف بـأي        وطلب الموقعون من االتحاد األوروبي تجميد عملية تطوير       

، مؤكدين أن الدولة الفلسطينية     1967) يونيو(تغيير من جانب واحد تبادر له إسرائيل، في حدود حزيران           
من المساحة التي احتلت في ذلك العام، بما في ذلك القدس الـشرقية، التـي                % 100يجب ان تقام على     
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ا دعوا االتحاد ليوافق على مبدأ تبادل االراضي بشكل متفق عليـه            ستكون عاصمة الدولة الفلسطينية، كم    
  .بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني

كما أوصى الموقعون االتحاد االوروبي بأن يرسل بشكل سريع وفدا رفيع المستوى إلى القدس المحتلـة،                
  .كي يعمل على منع دحر الفلسطينيين من مدينتهم

 11/12/2010الغد، عمان، 
  

  !! مجرد أزمة.. » في أزمة صعبة«لمفاوضات ا .44
  ياسر الزعاترة

في تعليقه من أثينا على اإلعالن األمريكي عن فشل الجهود الرامية إلى إقناع نتنياهو بتجميد االسـتيطان                 
لمدة ثالثة أشهر من أجل استئناف المفاوضات المباشرة ، قال الرئيس الفلـسطيني محمـود عبـاس إن                  

أن يحين قريبا الوقت الذي يـضطلع فيـه         "دخلت في أزمة صعبة ، وإنه يأمل في         مفاوضات السالم قد    
أزمة تفوت وال  (هي مجرد أزمة إذن     .في عملية المفاوضات  " االتحاد االوروبي بدور مع الواليات المتحدة     

أرأيت كيف خرج المستشارون    . أزمة تنجلي وال أحد يستقيل وال سلطة تنحل وال هم يحلون          ). حد يموت 
ون وينفون حين أثر عن الرئيس ما يفيد بإمكانية حل السلطة ، فيما لم نعد نسمع بحكاية االسـتقالة                   يفسر

كثيرا ، ربما ألن شيئا لن يترتب عليها ، إذ يتوفر في الطاقم الموجود من يمكن أن يقومون بالواجـب ،                     
  .واإلسرائيليون ليسو أغبياء بحيث يتركون أنفسهم رهن الخيار الواحد

اشنطن لم تقل إنها يئست من عملية السالم ، أو أنها بصدد التوقـف عـن جهودهـا السـتئناف                    ثم إن و  
المفاوضات ، وها قد دعت الطرفين إلى واشنطن إلطالق ما يمكن وصفها بمفاوضات غيـر مباشـرة ،                  

أن الكبير  " الصقر الصهيوني "ولعلها اقتنعت بحجة نتنياهو في رفضه تجميد االستيطان ، إذ كيف له وهو              
يفعل ما لم يفعله أسالفه ، بمن فيهم الضعفاء على شاكلة أولمرت ، والذي واصـلوا االسـتيطان ، بـل                     

  سعروه أثناء المفاوضات ، في وقت لم يكن الرئيس الحالي بعيدا عن سلطة القرار في رام اهللا؟،
حل السلطة ، ربمـا     قبل أيام واجهنا أحدهم في برنامج تلفزيوني فكان يرفض مقولة أن الرئيس قد هدد ب              

لكي ال يعترف بأن وجودها مصلحة إسرائيلية ، لكنه دافع أيضا عن التنسيق األمني حين طالبنـا قـادة                   
السلطة بالقيام بأضعف اإليمان في مواجهة الصلف اإلسرائيلي ممثال في وقف التنسيق األمنـي ، وذلـك      

  ).يس الشهداءالجثث ول(بدعوى أنه وفر علينا ومعه وقف المقاومة بعض الجثث 
التـي  " الجثث"شكرا لكم ، مع أن علينا أن نسألكم بناء على هذه النظرية العظيمة عن اآلالف المؤلفة من                  

ضاعت خالل حروب المنظمة وحركة فتح ، والتي كان بعضها صائبا وبعضها اآلخر عبثيا منذ عقـود                 
م أن الخطأ من نصيب أصـحاب       وإلى اآلن ، وهل كان الشهداء مخطئين حينما خاضوا تلك الحروب ، أ            

القرار الذين لم يدركوا إال متأخرين أن ما أخذ بالقوة ال يمكن أن يسترد بالقوة ألن قوة العدو أكبر ، مـا                      
يستدعي اتباع سياسة االستجداء ، وفي أحسن تقدير سياسة إحراج العدو أمام الرأي العام الـدولي التـي                  

  .ن بال جدوىجربناها منذ أكثر من عشرين عاما إلى اآل
ال جديد إذن لدى القوم بعد اإلعالن األمريكي الجديد ، فهم سـيذهبون إلـى واشـنطن ، وسيواصـلون                    

، كما سيذهبون إلى لجنة المتابعة العربيـة التـي يـستبعد أن             " شريكهم التفاوضي "عدوهم ، أو    " إحراج"
  .لى مصالح الشعب الفلسطينيتطالبهم بحّل السلطة أو أن تطالب الرئيس باالستقالة ، ودائما حرصا ع

ولعل السؤال الذي كان وال يزال يطرح على هؤالء ومن يمنحونهم المرجعية ، هو ماذا كان سيحدث لو                  
وافق نتنياهو على تجميد االستيطان لمدة ثالثة أشهر؟ هل كانت المدة المذكورة ستكفي إلنجاز ما لم ينجز                 

  منها؟خالل عشرين عاما ، وما هو اإلنجاز المتوقع 
إذا لم يكن األمر مجرد توفير سلم للنزول عن الشجرة التي صعدوا إليها عنـدما تبنـوا شـرط وقـف                     

فضفاض يعطي الشرعية   " اتفاق إطار "االستيطان إثر تبنيه من قبل أوباما ، فإن األمر لن يتجاوز إعالن             
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لمؤقتة بعـد تراجـع     للمخطط الذي يتحرك على األرض منذ أربع سنوات ممثال في ترتيب شأن الدولة ا             
هم يدركون أنها سـتتحول     (الرفض السابق لها ، وإعالن إمكانية القبول بها إذا كانت محطة للحل الدائم              

  ).إلى دائمة ذات نزاع حدودي مع جارتها
 ليست سوى خطـوة     67ال حاجة إلى التذكير هنا بأن حكاية البحث عن اعتراف دولي على دولة بحدود               

 الدولية على هذا الصعيد كثيرة ، لكن من يتحكم باألرض هو الذي يحدد ماهية               استعراضية ألن القرارت  
  .تلك الدولة أكثر من اي أحد آخر

في هذه األجواء ، ستكون الفرصة مهيأة أمام حركة حماس والجهاد وبعض المؤمنين بخط المقاومـة أن                 
، مع مقاومـة    ) من الداخل (يطرحوا رؤية جديدة حول إدارة بالتوافق لقطاع غزة بوصفه منطقة محررة            

شاملة في جميع المناطق ، إلى جانب العمل على إعادة تشكيل منظمـة التحريـر كـي تمثـل جميـع                     
  . الفلسطينيين وتقرر طبيعة حراكهم في مواجهة االحتالل

هل سيحدث شيء من هذا؟ اإلجابة ال على األرجح مع األسف الشديد ، ما يعني أننا سنظل في انتظـار                    
ماهيرية في وجه االستيطان وتهويد القدس ، والتي ستشعل االنتفاضة الجديدة وتضع حدا للعبـة               الهبة الج 

السالم االقتصادي التي يستمتع بها الصهاينة ، كما يستمتع بها من الطـرف الفـسطيني رجـال المـال                   
تلـك  وسـتكون   . في الضفة الغربيـة   ) اآلن مولر (واألعمال وحملة بطاقات الفي آي بي وضباط دايتون         

االنتفاضة أكثر أهمية إذا تبين الحقا أن القوم يديرون مفاوضات سرية بعيدا عن األعين والكاميرات كما                
  .فعلوا سابقا في أوسلو

  11/12/2010، الدستور، عّمان
  

  فتح وحماس ومصير الحوار الفلسطيني .45
  علي بدوان 

 نتائج جدية تذكر كمـا توقـع        انتهت الجولة الحوارية األخيرة بين حركتي فتح وحماس في دمشق، دون          
بعض المراقبين في الساحة الفلسطينية، علماً أن الجولة األخيرة جاءت بعد توقف وإرباك ما زالت أسبابه                
غير مشخصة تماماً حتى اآلن، وإن تعددت األقاويل بشأنها، في إشارة لمشكلة المكان تـارة، ومـشكلة                 

  . ثالثةجدول األعمال تارة ثانية، والدور المصري تارة 
فقد بدت أجواء لقاءات دمشق الفتحاوية الحمساوية في جلستها الحوارية األولى التي عقدت فـي الرابـع                 
والعشرين من سبتمبر الماضي، مشجعة ومثيرة للتفاؤل على طريق التوصل إلى اتفاق مصالحة، فلم يتم               

ع الورقة المصرية أو غيرهـا،      هذه المرة وضع شروط بأن تكون التفاهمات المشار إليها أعاله، بعد توقي           
بحيث تتم هذه التفاهمات بين حماس وفتح ومجمل الفصائل الفلسطينية، لتصبح جزءاً ال يتجزأ من توقيع                

  . الورقة المصرية نحو إنهاء حالة االنقسام
لكن الجولة الثانية األخيرة التي عقدت في دمشق في التاسع من الشهر المنصرم، كانت غيـر مـشجعة،                  

 للقلق، رغم االقتراحات الجديدة بشأن المصالحة، والتي تحدثت عن وضـع الورقـة المـصرية                ومثيرة
عند جامعة الدول العربية، حتى ال يستطيع أي طـرف          » وديعة«والمالحظات عليها، وورقة التفاهمات ك    

  . الحقاً التنصل من التزاماته أو االدعاء ألي سبب كان انه يتهرب منها
لبعض من الفلسطينيين بشأن الحوار الفتحاوي الحمساوي وما قد ينتج عنه، انطلـق             ومع هذا، فان تفاؤل ا    

اإلسرائيلي، والتي  / من الحراكات والوقائع األخيرة المتعلقة بانسداد أفق التسوية على مسارها الفلسطيني          
لة بوضـع   سحبت بمفاعيلها الحالة الفلسطينية عامة، ودفعت بها للبحث الجدي هذه المرة عن السبل الكفي             

حد لالنقسام المدمر وإغالق ملفه، بعد أربع سنوات من التشرذم والتفكك الذي دفع الشعب الفلسطيني ثمنه                
  . الباهظ على كل المستويات، وأضعف الحالة الفلسطينية بشكل عام
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فالتفاعالت الحية المباشرة التي أحدثتها االنتكاسات التي وقعت خالل الجلـسات الـثالث األولـى مـن                 
مفاوضات المباشرة، وعودة حكومة نتنياهو لتنشيط عمليات التهويـد واالسـتيطان، تركـت وقائعهـا               ال

المباشرة على مسار المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية المنشودة، وعلى الجهود المبذولة من قبل مختلف  
بـضرورة ردم   األطراف العربية والصديقة، الهادفة للوصول إلى برها، حيث علت األصوات المناديـة             

  . الهوة وإغالقها في الساحة الفلسطينية
إلتاحة الفرصة للجانب اإلسرائيلي    «لكن اإلدارة األمريكية التي ال تريد أصالً للمصالحة أن ترى النور،            

على األقل، تعمل اآلن وفي سياق جهودها إلدامـة         » لالنفراد بمفاوض ضعيف في المفاوضات المباشرة     
جانب، وإلدامة المشاركة الفلسطينية في اللعبة التفاوضية من جانب آخر، تعمـل            االنقسام الفلسطيني من    

تعهدات من قبل الرئيس اوبامـا بإقامـة دولـة          «من جعبتها، عنوانه وجود     » أرنب جديد «على إخراج   
حال وقـف الفلـسطينيين لمـشاركتهم فـي         » معرضة للسحب الفوري  «، وأن تلك التعهدات     »فلسطينية

  . رة احتجاجاً على استمرار عمليات االستيطانالمفاوضات المباش
وفي هذا المسار، فان واشنطن ما زالت تضع العراقيل التي تحول دون تحقيق المصالحة، ومـا زالـت                  
تروج لمقولتها المعروفة بأن قبول رفع الحصار كلياً عن قطاع غـزة والتعـاطي مـع مجمـل الحالـة                

التي » االعتراف بشروط الرباعية الدولية   «يستوجب من الجميع    الفلسطينية بتشكيالتها السياسية المختلفة،     
االعتـراف بحقهـا    : الحظوا العبـارة  (تتضمن االعتراف المباشر بإسرائيل وحقها التاريخي في الوجود         

، ونبذ المقاومة بوصفها إرهاباً، وااللتزام باالتفاقيات الموقعة        !)التاريخي في الوجود، وليس االعتراف بها     
  . إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينيةكاملة بين 

علماً بان الطرف الذي ماطل وخرج عن االتفاقيات والتفاهمات الموقعة، هو الطرف اإلسـرائيلي قبـل                
غيره، خصوصاً حين قام الجنرال شارون باستخدام مواقع السلطة الفلسطينية التـي دمرهـا الطيـران                

  . ل الشهيد ياسر عرفاتالحربي اإلسرائيلي، أثناء حصار المقاطعة ورحي
ومع محاولة اإلدارة األمريكية وحكومة نتنياهو االلتفاف على المطالب الدولية بوقف عمليات االسـتيطان              
والتهويد، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وسد الطريق أمام إمكانية استعادة الوحدة الوطنية الفلـسطينية،               

  . بمنعطف حاسم) ساً بالمرحلة الماضيةقيا(فقد بات ملف المصالحة الفلسطينية يمر اآلن 
خصوصاً بعد االجتماع األخير في دمشق بين وفد قيادي من حركة فتح ووفد مواز مـن قيـادة حركـة                    
حماس، حيث يشير العديد من المصادر إلى أن القاهرة تلقت دعماً عربياً من مختلف األطراف العربيـة                 

ود في ملف المصالحة الفلسطينية المتعثرة، ولتقريب       لتحريك الجم » القوي«الفاعلة والمؤثرة، وصف بـ     
وجهات النظر مع حركة حماس بشأن الورقة المصرية إياها، والوصول إلي صيغة توافقية فـي ملـف                 

  .المصالحة
فيما أفادت المصادر ذاتها بأن القاهرة باتت تقبل من ناحية مبدئية االقتراح الذي قدمتـه مجموعـة مـن                   

لمستقلة، برئاسة يوسف الوادية من قطاع غزة ومنيب المـصري مـن الـضفة              الشخصيات الفلسطينية ا  
الغربية والقدس، وينص على أن تقوم حركة حماس بالتوقيع على الورقة المصرية، على أن يتم إرفـاق                 

  . كل مالحظاتها على الورقة في وثيقة مستقلة لتصبح جزءاً من االتفاق
انتجها اجتماع دمشق األخير بين حركتي حماس وفتح، تمثلت في          وعليه، فان النتائج المتواضعة جداً التي       

وبالطبع فان النتائج المتواضعة ال تعني أن الملف المتعلق بردم الهـوة فـي البيـت        . اللقاء بحد ذاته فقط   
والسبب الرئيس في ما نذهب إليه بهذا القـول         . الفلسطيني قد أغلق، أو أن األمور انتهت عند تلك الحدود         

عود إلى الحاجة الملحة لكل األطراف، خصوصاً حركتي فتح وحماس لتقديم الجديـد للـشعب               األخير، ي 
والضياع السياسي والتنظيمي،   » الضجر«الفلسطيني، الذي بات قلقاً على مصيره الوطني، كما بات أسير           

  . الذي استولده االنقسام الراهن



  

  

 
 

  

            24 ص                                     1992:         العدد       11/12/2010 السبت :التاريخ

 من أجل إعالء صوت الوحدة الوطنية       أخيراً، على كل الحريصين على وحدة الصف الفلسطيني، التحرك        
قوالً وعمالً، والتوحد في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي، وعدم إعطائه أي عـذر لمواصـلة اعتداءاتـه                

  . وان لم يحل الفلسطينيون مشاكلهم الداخلية بأنفسهم وبقلب فلسطيني موحد، فلن يحلها لهم أحد.. وجرائمه
  11/12/2010البيان، دبي، 

  
  نية بمزاج أمريكيدولة فلسطي .46

  فايز أبو شمالة.  د
ال فائدة ترجى من السياسة الفلسطينية، وال جرأة للسياسيين الفلسطينيين كي يتصرفوا كقـادة حقيقيـين؛                
ويعلنوا على المأل عن فشل مشروعهم التفاوضي، ونجاح السياسية األمريكية فـي االلتـزام الحديـدي                

  . بمصلحة الدولة العبرية
ساسة الفلسطينيين ألنهم ما زالوا يراهنون على الرعاية األمريكية لمفاوضات أعلنت أمريكا            ال فائدة من ال   

أنها ال تملك فيها حول وال قوة للضغط على الكيان الصهيوني في أبسط المسائل، لقد جـاء رد الـساسة                    
لتجميـد  الفلسطينيين على عجز الواليات المتحدة األمريكية عن الضغط على دولة الكيـان الـصهيوني               

لذلك ال بـد    . االستيطان لفترة زمنية محدودة، جاء الرد الفلسطيني باإلعالن عن وجود أزمة، فقط أزمة            
من تجاوز هذه األزمة حتى ولو تمت التضحية بمصالح الشعب الفلسطيني، من خالل الطلب الفلـسطيني                

قابل يعوض العجـز عـن    وكأن في ذلك بديل أو م  67من أمريكا باالعتراف بدولة فلسطينية على حدود        
، وفي تقديري أن هذا هو أقصى ما يمكن أن يذهب إليه الساسة الفلسطينيون رغم               )إسرائيل(الضغط على   

تصريحات السيد عباس عن عدم استئناف المفاوضات طالما تواصل االستيطان، ورغـم تأكيـده أن ال                 
  . مفاوضات سرية يجريها السيد صائب عريقات في أمريكا

م القادمة إن ما ستوافق عليه لجنة متابعة مبادرة السالم العربية هو نفسه الذي ستوافق عليه                ستظهر األيا 
القيادة الفلسطينية بعد لقائها مع جورج ميتشل في األسبوع القادم، وهذا منتهى السخف السياسي، إذ كيف                

ـ        67ستعترف أمريكا بدولة فلسطينية على حدود        راف العلنـي    كما يطالب الفلـسطينيون، رغـم االعت
  . األمريكي أن تجميد االستيطان على هذه األرض نفسها مستحيل

إن من يعترف بعجزه عن الضغط على دولة الكيان لتجميد االستيطان الذي اشترطته الرباعية في خارطة                
الطريق، واشترطته مقررات أنابولس، لهو أعحز عن االعتراف بدولة فلسطينية، وإن اعتـرف فمعنـى               

رف بدولة فلسطينية دون األرض التي تقام عليها المستوطنات، ودون طرقها االلتفافية، ودون             ذلك أنه يعت  
  . محيطها األمنى

  .إنه االعتراف األمريكي الذي سيسمح باستئناف المفاوضات مع تواصل التوسع في المستوطنات
  11/12/2010موقع فلسطين أون الين، 

  
  حل السلطة .47

  نبيل عمرو
وطنية، على ما هو أقل من واحد في المائة من األراضـي الفلـسطينية، قـدمناها                حين أقيمت السلطة ال   

للشعب الفلسطيني على أنها الخطوة األكثر أهمية وفاعلية، نحو إقامة الدولة الفلسطينية المـستقلة التـي                
  .نسعى ونلتزم بأن تكون القدس عاصمتها األبدية

نظمة التحرير الفلسطينية وفق برامج المجالس الوطنية       إال أن قيام السلطة، وبقرار سياسي وطني اتخذته م        
التي أجازت إقامة السلطة الوطنية على أي شبر يندحر عنه االحتالل اإلسرائيلي لم يغط ولم يلغ حقيقـة                  

 -أن هذه السلطة كانت نتاج كفاح وطني قادته منظمة التحرير، مما أدى إلى فرض مفاوضات فلسطينية                 
عن اتفاق أوسلو وعودة ياسر عرفات ومنظمة التحرير إلى أرض الوطن، كمـا             إسرائيلية أسفرت أخيرا    
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كانت محصلة تفاهم دولي تقف على رأسه الواليات المتحدة وتحت مظلة سياسية تختزل العالم كله فـي                 
اللجنة الرباعية التي تضم روسيا الحليف األقرب للثورة الفلسطينية وأوروبا الحليف التاريخي إلسرائيل،             

 العربـي،   - اإلسرائيلي   -مم المتحدة صاحبة القرارات التي ال تعد وال تحصى في الشأن الفلسطيني             واأل
وأخيرا الواليات المتحدة التي حازت على لقب ذي مصداقية دائمة في أمـر الـصلة بإسـرائيل وهـو                   

  .»الحليف المصيري«
ع السياسي عـشرات المليـارات      منذ قيامها وحتى ظهور أول تلويح بحلها، أنفق العالم على هذا المشرو           

وراهن على أن هذا اإلنفاق سيؤدي إلى إطفاء حرائق الشرق األوسط، التي تزعج العالم كله وتؤثر سلبا                 
  .على مصالحه

ومنذ أول دوالر دفع في تمويل هذه السلطة وحتى اآلن وإلى أجل غير مسمى يظـل مـشروع الـسلطة           
وعا دوليا ال يملك الفلسطينيون وال اإلسرائيليون حق حلـه          الفلسطينية في أهم أبعاده وأشدها حيوية مشر      

والتحول عنه إال إذا كان الطرفان أو أي واحد منهما قرر قلب الطاولة على مسؤوليته الخاصة، وتحمـل                  
  .النتائج المترتبة على مجازفة من هذا النوع وبهذا الحجم

رة ونزفت األجساد دماء غزيرة، وتحولـت       ومنذ قيام السلطة وحتى يومنا هذا، جرت في األنهار مياه كثي          
أرض المشروع الدولي السلمي من مستنبت إلبداعات السالم والتعايش واالنصراف للبنـاء إلـى حقـل                
أشواك عجز العالم كله عن احتواء خطره أو إعادته إلى ما أعد له أصال وما وعد به في بدايات التجربة                    

  .الحذرة
ت بديال عنها وعلى نحو منطقي مخاوف من وقوع انفجارات في أماكن            لقد انهارت العملية الكبرى وانبثق    

متعددة، واندالع حرائق حيثما تصل امتدادات الصراع العربي اإلسرائيلي ولم نر علـى مـدى سـنوات         
طويلة خلت أي محاولة جدية إلنقاذ المشروع الدولي المهم، بل رأينا محاوالت متـصلة إلدارة أزماتـه                 

يز على هدف واحد ووحيد، هو عدم السماح بإعالن الوفاة مع اصطناع آمـال هـدفها                المتوالدة مع الترك  
األساسي أن يتلهى بها الجميع، بينما الطرف اإلسرائيلي وحده من يعمل علـى األرض بهمـة ونـشاط                  

  .وتسارع مبالغ فيه كي يصنع حقائق نهائية تؤثر على نحو حاسم في مستقبل الحل وحدوده وأسقفه
لبات والحرائق واالنهيارات، الشيء الوحيد الذي ظل صامدا وربمـا يتقـدم هـو الـسلطة                وفي هذه التق  

الوطنية، وذلك ليس بفعل ساحر يملك قدرات عجيبة على توفير الحياة رغم طغيان عوامل الموت، بـل                 
يين ألنها األمر الوحيد الذي تضافرت في إبقائه على قيد الحياة عوامل وقوى مؤثرة تبدأ بمعظم الفلـسطين     

الذين ارتبطت حياتهم بالسلطة وما توفره من مصادر دخل وتنمية وإنفاق، وكذلك مـن خـالل وعـيهم                  
ألهمية سيطرة السلطة الوطنية على الكثير من جوانب الحياة في بالدهم ومجتمعهم، وعلى سبيل المثـال                

زارة فلسطينية وبـين    ال الحصر، التعليم حيث يعرف الفلسطينيون الفرق بين أن يدار التعليم من خالل و             
  !!أن يديره حاكم عسكري ربما يحمل اسم مسؤول التعليم في اإلدارة المدنية

ومع الفلسطينيين هنالك األغلبية العربية القريبة والبعيدة التي أسهمت في اإلنفاق على هذا المشروع، وإن               
 والتبني، إذ ال يجوز أن يفضل       إال أنها فوق اإلنفاق قدمت الدعم     .. بكثافة ال ترضينا في كثير من األحيان      

العرب عودة االحتالل المطلق ليفرض نفسه على الشعب الفلسطيني بديال عن سلطة وطنية يفترض أنها               
وجدت كاجتهاد آخر في مقاومة التغلغل اإلسرائيلي في فلسطين ووضع األقدام على الطريق المفضي إلى               

  .الدولة، رغم االنتكاسات والصعوبات
ثر أهمية وفاعلية حتى من العرب في أمر السلطة هو العمق الدولي لها، فالسلطة في أول                ولعل ما هو أك   

آسـفون، خـذوا    : األمر وآخره استثمار عالمي وليس مجرد مشروع خيري يقول متلقو الدعم من أهلـه             
  !!سلطتكم ولكن أعطونا أموالكم

ضي هو نوع من التهديد بتصفية      إن مجرد التلويح بحل السلطة كخيار وطني بديل عن االستعصاء التفاو          
  .اإلنجاز الوحيد إن لم تلب طلبات من نوع التحرير أو التسوية المقنعة
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إن في إسرائيل أصواتا كثيرة تنتظر نهاية كهذه لمشروع الحلم الفلسطيني، ألم يقترح موشي أرينز ضـم                 
   سيادة؟الفلسطينيين جميعا إلى إسرائيل كخيار أفضل من خيار منحهم دولة مستقلة ذات

إن التلويح بحل السلطة من واقع اليأس التام من استجابة إسرائيل للمفاوضات هو التعبير الموارب بعض                
الشيء عن العودة إلى زمن االحتالل بما فيه من تعظيم لالستيطان، وابتعاد كبير عن تحقيق حلم الحرية                 

  .واالستقالل
نه يتأهب لتقديم إنجاز نادر ومثالي بـديال عـن   إنني أقترح على كل من يتحدث عن حل السلطة كما لو أ      

فشل مشروع المفاوضات، أن يتوقف عن هذا الحديث الذي ثمنه الخطر والمر هـو انتهـاء المـشروع                  
الوطني بصيغة النعي المباشر من قبل أهله، وأقترح أن يقال إن السلطة الوطنية إنجاز أمكن الحـصول                 

ريدون إلغاء فكرة الوطن الفلسطيني على األرض الفلسطينية        عليه بمشقة، وجرى انتزاعه من براثن من ي       
  .لمصلحة العودة إلى التسكع بين ممرات األمم المتحدة وصالونات السياسة غير المجدية

أن يجري التحذير من خطر االستعصاء السياسي على السلطة ووعودها والرهانات عليهـا فهـذا أمـر                 
  .ضروري وحقيقي ومفيد

اص أخيرا من حلها كي يتحمل االحتالل أذاها فهذا أمر فيه الكثير من النزق وليس فيه                ال من «أما أن يقال    
  .»أي قليل من السياسة
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