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 34  قوال ناصرن... الفشل األميركي يضع الرباعية الدولية في مأزق.72
 37  كلوفيس مقصود... مفاوضات بال مستقبل.73
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***  

  
  وخرجت منه أقوى وتمكنت من إصدار ثالثة كتب" جنة"السجن كان : رائد صالح بعد إطالق سراحه .1

سلطات االحتالل اإلسرائيلي أفرجت أمس، عن ، أن القدس من 13/12/2010 رام اهللا، األيام،نشرت 
كانت "  عنهاإلفراج قال عنها بعيد أشهرضى فترة سجن استمرت خمسة  أمأنالشيخ رائد صالح، بعد 

 ضده اثر دفاعه عن اإلسرائيلية األحكام، وأضاف في إشارة إلى "عبارة عن جنة عشتها خلوة مع اهللا
 وإيماني أقوى وخرجت منه  جاهلة وغبية وقصيرة النظر، دخلت السجن قوياًأحكامهي "األقصى المسجد 
  ".أقصىازداد واستعدادي للتضحية قائم وسأبقى اردد بالروح بالدم نفديك يا  واألقصىبالقدس 

يام سجنه أن أ إلى اإلسرائيليشار الشيخ صالح، وسط تواجد كثيف ترحيباً باإلفراج عنه من السجن أو
  انه تمكن منإلى في حياته حيث قضاها بالصالة والصيام والقيام وقراءة القرآن، منوهاً األيام أفضلمن 

وشدد على وجوب اعتبار المعتقلين داخل السجون اإلسرائيلية أسرى حرب  .إنتاج ثالثة كتب من زنزانته
ن أ يفهم أنعلى العالم "وأضاف "  ووفق األنظمة الدولية سراحهم فوراًإطالقبناء على ذلك يجب "وقال 

 ما زالت ئيليةإسرانه على الرغم من سجنه ووجود محاكم وملفات أكد أو ." حربأسرىهؤالء هم 



  

  

 
 

  

            5 ص                                   1993: لعدد        ا       13/12/2010 -12االثنين  –األحد  :التاريخ

 بمنعه من اإلسرائيليوشدد على رفضه للقرار  .تنتظره تتعلق في اغلبها بدفاعه عن المسجد األقصى
  .دخول باحات المسجد األقصى المبارك

في ) ايالون(وكان المئات من المواطنين باستقبال الشيخ صالح لدى خروجه من السجن قبالة سجن 
 الفحم، حيث كان آالف أم مدينة إلىشيخ صالح في موكب احتفالي  عنه انتقل الاإلفراجالرملة، وفور 

  .المواطنين في استقباله ومن بينهم عدد من مواطني القدس المحتلة
في المهرجان الذي أقيم دعا ،  الشيخ رائد صالح، أنالناصرة من 13/12/2010الحياة، لندن، وأضافت 

 إلى توحيد الجهود من أجل خدمة "ي الداخل والخارجفي كل مكان ف" قادة الشعب الفلسطيني في أم الفحم،
بعد استسالمها أمام الغطرسة " الواليات المتحدة فُضحت أنوأضاف  .قضية أسرى الحرية العادلة

لذلك أقل ما يمكن أن نطالب به الرئيس الفلسطيني " وأعلنت أنها لن تطالب بوقف االستيطان، "اإلسرائيلية
 قطع كل العالقات باالحتالل اإلسرائيلي ووقف كل أشكال المفاوضات وكل القيادات في السلطة، هو

 تصفية القضية الفلسطينية وتدمير غزة وإلغاء حق إلىوزاد محذراً أن هناك مسعى  ."بشكل قاطع ونهائي
لذلك أطالب كل القيادات الفلسطينية بالعمل على إعادة الوحدة الفلسطينية عبر هيئة تنسيق تعيد "العودة، 

كما دعا الجامعة . "حدة بين فتح وحماس وبين الضفة وغزة، فهي أولى من أي تنسيق مع االحتاللالو
العربية وكل الحكومات العربية واإلسالمية إلى اتخاذ قرارات تتبنى قضية القدس وتعتبر مصيرها هو 

  .مصير القاهرة واسطنبول ومصير كل عواصم العالم اإلسالمي والعربي
الشيخ كمال خطيب، نائب  رئيس الحركة ، أن الناصرة من 12/12/2010 قدس برس،وجاء في 
نحن نعتقد أن فترة السجن كانت للشيخ رائد خلوة شخصية مع اهللا جل جالله، فهذه : "قال، اإلسالمية

 ألنه بغير حق، وألن االعتقال دوافعه سياسية وال عالقة له بالعدالة وال  ظالماًاألشهر كانت سجناً
تهم الملفقة، إنما كان الهدف محاولة الضغط للثني والحيلولة دون تواصل الشيخ رائد صالح بحيثيات ال

  ". مع قضيته األساسيتين القدس والمسجد األقصىمع شعبه وتحديداً
  

  أبو مازن يتدخل لدى واشنطن لوقف قرار إسرائيلي بإبعاد نائب من حماس عن القدس .2
المركزية لحركة فتح ورئـيس كتلتهـا البرلمانيـة، أمـس، إن     قال عزام األحمد، عضو اللجنة  : رام اهللا 

الرئيس محمود عباس أرسل رسالة كاملة لوزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون، حملها صـائب              «
عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، طالبها فيها بالتدخل السريع والفـوري              

 إللغاء قرار إبعاد النائب محمد أبو طير من مدينة القدس، باعتبار ذلك يزيد من               لدى الحكومة اإلسرائيلية  
واعتبـر  . »خلق العقبات أمام الجهود المبذولة إلحياء عملية السالم، ومخالفا للقوانين والشرائع الدوليـة            

 المجلـس   وأشار إلـى أن   . »اإلبعاد يتناقض مع القوانين الدولية خاصة وثيقة جنيف الرابعة        «األحمد أن   
التشريعي الفلسطيني وأعضاءه كثفوا من جهودهم واتصاالتهم على كل األصعدة اإلقليمية والدوليـة مـع       
البرلمان والمنظمات الدولية إللغاء قرار اإلبعاد، ووضع حد لمعاناة نواب القدس المهددين باإلبعاد عـن               

  .ب األحمر الدوليبيوتهم في مدينتهم القدس، والذين يواصلون اعتصامهم في مقر الصلي
  13/12/2010، الشرق األوسط، لندن

  
   آخرين ينتظرون نفس المصير مقدسيين نوابثالثة: بعد إبعاد محمد أبو طير .3

قررت محكمة الصلح اإلسرائيلية ، األسبوع الماضي، إبعاد النائب فـي المجلـس التـشريعي               : رام اهللا 
  . شهور6غربية، بعد اعتقال دام نحو الفلسطيني عن حركة حماس، محمد أبو طير، إلى الضفة ال

 نواب  3الماضي بتهمة الوجود غير الشرعي له في مدينة القدس، مع           ) تموز(واعتقل أبو طير في يوليو      
آخرين من حماس، وهم خالد أبو عرفة وأحمد عطون ومحمد طوطح، بعد فترة مـن سـحب هويـاتهم                   
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، عنـدما   2006محاكم اإلسرائيلية عمليا منذ     وقضية سحب هويات المقدسيين منظورة في ال      . اإلسرائيلية
  .أمر وزير الداخلية اإلسرائيلي آنذاك بسحب هوياتهم ردا على مشاركتهم في االنتخابات بدعم من حماس

  .»المعركة القضائية ما زالت قائمة، في المحكمة العليا«وقال محامي أبو طير، أسامة السعدي، إن 
ـ   بو طير، في مقر البعثة الدولية للصليب األحمر في مدينة القـدس             اآلخرون، غير أ   3ويعتصم النواب ال

ـ  ويطالب النواب السكرتير العام لألمم     .  على التوالي، احتجاجا على قرار إسرائيلي بإبعادهم       170لليوم ال
المتحدة بان كي مون بضرورة تحمله لمسؤوليته كاملة، وذلك من خالل اإلعالن الفوري عن أن قـرار                 

  .ل بإبعاد النواب هو قرار باطل ويجب الرجوع عنه من دون أي شرط مسبقسلطة االحتال
  13/12/2010، الشرق األوسط، لندن

  
   حول عملية السالمفلسطينيون متشككون تجاه اقتراحات كلينتونمسؤولون الال .4

استقبل المسؤولون الفلسطينيون امس خطاب وزيرة الخارجية االميركيـة هـيالري           :  أ ف ب   -رام اهللا   
ينتون بهدف تحريك عملية السالم عبر مفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل، ببرودة كبيرة ومـن دون                كل

  .اخفاء تشكيكهم
الواليـات المتحـدة اقترحـت علينـا مجـدداً      «ان » فرانس برس«وأعلن المفاوض محمد اشتية لوكالة     

واستبعد ان تنجح هـذه     . »مفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل، وهذا معناه انه ليس لديهم شيء يقدمونه           
 عامـاً مـن     19فعلـى مـدار     . المفاوضات في شكلها الثنائي يجب اعادة النظر بهـا        «المفاوضات ألن   

  .»المفاوضات، كانت العثرات اكثر من االنجازات، والمسار التفاوضي في تراجع مستمر وال يتقدم
تفاوض الى مـا ال نهايـة، بـل         ال يعقل ان تبقى الواليات المتحدة بال موقف وتترك االطراف ت          «: وقال

: وتابع. »مطلوب من واشنطن دور واضح، ونريد ان نعرف هل هي وسيط ام حكم ام ميسر للمفاوضات               
مطلوب من االدارة ايضاً ان تستخدم وزنها االقتصادي والسياسي وعالقاتهـا مـع اسـرائيل النهـاء                 «

 المفاوضات انهاء االحتالل واقامة دولـة       االحتالل االسرائيلي، وان تجبر اسرائيل على ان تعلن ان نهاية         
  .»1967فلسطينية مستقلة على حدود العام 

مطلوب من واشـنطن    «: للجانب الفلسطيني، وقال  » ضمانات«وطالب اشتية بأن تقدم االدارة االميركية       
لة ضمانات للشعب الفلسطيني وقيادته، وان تعلن استراتيجية واضحة منها االعتراف بدولة فلسطينية مستق            

 وعاصـمتها   1967، او ان تعلن ان نهاية المفاوضات اقامة دولة علـى حـدود              1967على حدود العام    
  .»القدس الشرقية

من جانبه، أعلن عضو الوفد الفلسطيني المفاوض نبيل شعث امس ان الخطـاب الـذي القتـه وزيـرة                   
حكومـة االسـرائيلية بنيـامين      الخارجية االميركية يمثل اعترافاً اميركياً بفشل جهود السالم مع رئيس ال          

فيه اقرار واعتراف بفشل الجهود التي بذلتها االدارة االميركيـة          «وقال في تصريح ان الخطاب      . نتانياهو
  .»إلغراء نتانياهو بالتزام قواعد عملية السالم
تعاملنا كفلسطينيين كطرف متساو مع الطرف االسـرائيلي،        «وأعرب شعث عن اسفه لواقع ان كلينتون        

 تضع اللوم على الطرف االسرائيلي الذي افشل الجهود االميركية بسبب مواصلته سياسته االستيطانية              وال
لم تحدد ما الذي ستقوم به من اآلن فصاعداً في موضوع االستيطان            «، كما انها    »في االراضي الفلسطينية  

ل بأنه لن نـذهب الـى   موقفنا كان وما زا«وشدد على ان . »الذي كان السبب في فشل الجهود االميركية   
المفاوضات قبل الوقف الكامل لجميع االنشطة االستيطانية بما يشمل القدس الشرقية، كما مطلـوب مـن                
رئيس الوزراء االسرائيلي التزام قواعد اللعبة، بمعنى ان تكون هناك مرجعيـة واضـحة للمفاوضـات                

  .»ووقف لالستيطان
ميتشل، ومن ثم سـتكون     ) جورج( المبعوث االميركي    ما سيحمله «ولفت الى ان الفلسطينيين سينتظرون      

هناك اجتماعات للقيادة الفلسطينية وللجنة المتابعة لمبادرة السالم العربية من اجل تقويم الموقف واتخـاذ               
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وكان منتظراً ان يصل ميتشل امس الى المنطقة حيث سيلتقي اليوم نتانياهو والرئيس محمـود               . »القرار
  .عباس

  13/12/2010، الحياة، لندن
  

      النتشة يتعهد بتعقب الفساد بالسلطة رفيق  .5
كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية رفيق النتشة عن تسلم            : عوض الرجوب  - لخليلا

الهيئة عشرات الملفات المتعلقة بالفساد في السلطة الفلسطينية، موضحا أن هذه الملفات تخص شخصيات              
  .ن وحاليينمتنفذة ومسؤولين سابقي

ورغم علمه بالمهمات الكبيرة التي تنتظره، أضاف النتشة في حوار خاص بالجزيرة نت أنه فوجئ بـأن                 
لكنه تعهد باالستمرار في العمل لتعقب كافـة        . المهمات التي تنتظره أكبر مما كان يتصور، وأكثر تعقيدا        

  .المفسدين
 يكون، وفي أي موقع يكون، ومـن قبـل أي           وقال النتشة إن اختصاص الهيئة هو محاربة الفساد حيثما        

مسوؤل كان، بدءا من الرئيس ومستشاريه ثم رئيس الحكومة ووزرائه ثم جميع المسؤولين في الـسلطة                
  .وكل من له عالقة بالمال العام

وأكد أن الهيئة تسلمت من النائب العام سبعين ملفا للفساد ونحو عشرين شكوى من المـواطنين، لكنهـا                  
عشرين ملفا لعدم االختصاص، فيما تتم دراسة باقي الملفات من النيابة الخاصـة بالهيئـة،               أعادت منها   

  . فيها-رفض تسميتهم–مؤكدا ضلوع مسؤولين كبار 
وأشار إلى تشكيل محكمة متخصصة للنظر في ملفات الفساد، مؤكدا أنها بدأت عملها بالفعل، وأن هنـاك                 

  .اء التحقيق معهمخمسة مسؤولين حاليا رهن التوقيف لحين انته
مـن إحـدى    )  ألـف دوالر   550حـوالي   (ومن بين الملفات التي قبل الكشف عنها سرقة مليوني شيكل           

  .البلديات، حيث حبس رئيس البلدية والمحاسب لحين إثبات جهة صرف هذا المبلغ أو إعادته
  13/12/2010،  موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
   غزة في رام اهللا نواب فتح يستقيلون من لجنة متابعة شؤون .6

اعلن نواب المجلس التشريعي عن حركة فتح في غزة عن استقالتهم الجماعية للرئيس محمـود               : رام اهللا 
وعباس ورئيس الحكومة سالم فياض، من عضوية لجنة متابعة شئون المحافظات الجنوبية التي تـشكلت               

  .29/12/2009بتاريخ 
 اجتمـاع   18 أبو شمالة إن اللجنة عقدت منـذ تـشكلها           وقال النواب في بيان أصدره مكتب النائب ماجد       

رسمي وعدد من االجتماعات الخاصة، وفتحت عشرات الملفات التي تخص محافظـات قطـاع غـزة،                
  .وتمس بشكل مباشر حياة المواطنين وتتعلق بسبل حياتهم ومعايشهم اليومية

استقالتها ليست هروبـا  "دة على أن وأكدت اللجنة أنها وقفت وحيدة أمام عبئ تنوء عن حمله الجبال، مؤك         
من المسئولية واألمانة وإنما هي دق لناقوس الخطر وإبراز لمعاناة جزء هام من أبنـاء شـعبنا متمثلـة                   
باآلالف من أبناء المحافظات الجنوبية ممن يغيب حقهم السيما أبناء الحركة العظيمة فتح علـى مـرأى                 

  ". ومسمع من الجميع
 تقرير إجمالي لحكومة الضفة وألعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثـوري           وأوضحت بأنها قامت برفع   

لحركة فتح عن فترة عمل اللجنة تناولت فيه كافة القضايا والملفات التي فتحتها اللجنة والمشكالت التـي                 
  .واجهت عملها من تاريخ التكليف ورؤيتها لحل عدد من الملفات
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 األخير مع الرئيس عباس بتسليمه رسالة تضمنت كافة القـضايا           وأضافت بأن نوابها قاموا في اجتماعهم     
  . التي تهم المواطن الفلسطيني في المحافظات الجنوبية والتي تم نقاشها في اللجنة

  13/12/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

      التي تحصل عليها من منظمة التحريرعباس يوقف مخصصات الجبهة الشعبية  .7
فلسطينية موثوق بها للجزيرة نت أن رئيس الـسلطة الفلـسطينية محمـود             كشفت مصادر   : الجزيرة نت 

عباس أقر منذ شهرين وقف المخصصات المالية التي تحصل عليها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مـن                
  .منظمة التحرير الفلسطينية

حـضورها  وقالت المصادر التي اشترطت عدم كشف هويتها إن القرار جاء عقب تعليق الجبهة الشعبية               
اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير نتيجة ما تسميه التفرد بالقرار الفلسطيني مـن قبـل رمـوز                 

  .بالسلطة الفلسطينية
وأشارت المصادر إلى أن الجبهة الشعبية كانت تحصل على مخصصات مالية كغيرها من فصائل منظمة               

أيلـول  /  سبتمبر 26ة التنفيذية للمنظمة بتاريخ       التحرير ولكن بعدما علقت مشاركتها في اجتماعات اللجن       
  .الماضي أقر عباس وقف مخصصاتها المالية

واعتبرت المصادر أن وقف صرف المخصصات المالية محاولة لتأنيب الجبهة الشعبية على مواقفها التي              
ـ               ا تنتقـد   تقول السلطة الفلسطينية إنها تقترب إلى حد كبير من معارضي سياسات الرئيس الفلسطيني، كم

  .بشدة) فتح(الجبهة حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
وبينت المصادر أن محمود عباس شن أكثر من مرة هجوما على الشعبية لقرارها، وانتقد كـذلك بـشدة                  
مواقف مسؤولها في الخارج المقيم بدمشق ماهر الطاهر معتبرا أنه يتقرب إلى إيران بانتقـاد سياسـاته                 

  .وسياسات السلطة
لخالف الجوهري بين الطرفين، حسب المصادر ذاتها، يعود لرفض عباس التشاور مع أعضاء اللجنـة            وا

وإن شاورهم فإنه ينفذ    "التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بشأن قضايا المفاوضات والمصالحة وغيرها،          
  ".ما يراه هو ال ما يتفق عليه المجتمعون

  13/12/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  وزارة الداخلية بغزة ترفض اتهامات فتح حول أحكام اإلعدام وتؤكد على احترامها للقانون .8
 أكدت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غـزة احترامهـا                -الغد-غزة

رات حكم اإلعدام   لكافة األحكام القانونية التي تصدر عن المحاكم الفلسطينية في قطاع غزة، وتحديدا قرا            
مشددة بلسان الناطق باسمها إيهاب الغصين أن كافة القرارات التي يتم إصدارها من المحاكم سيتم تنفيذها                

أن الوزارة تسعى بكل السبل للحفاظ على النسيج        الغصين  وأكد   .من قبل الداخلية طبقا للقانون الفلسطيني     
فة األحكام باإلعدام التي صدرت بحق المـواطنين        االجتماعي واُألسري في قطاع غزة، مشيرا الى أن كا        

  .يتم تنفيذها وفقا للقانون
ـ        حول أحكام اإلعدام التـي تنفـذها       " المزايدات اإلعالمية "وانتقد الغصين حملة حركة فتح التي وصفها ب

 .حكومة غزة، مؤكداً حرص الداخلية على تجنب أي قرارات تعيق إتمام ملف المصالحة الفلسطينية
  13/12/2010، ّمانالغد، ع

  
   من قبل االحتاللالوزير الفلسطيني السابق قبها في وضع حرج بعد اعتقاله .9

االحتالل اإلسـرائيلي المـسؤولية     " مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان     " حمل   -الغد-رام اهللا 
وقـال   .اله أخيـرا الكاملة عما قد تؤول له الحالة الصحية للوزير الفلسطيني السابق وصفي قبها بعد اعتق            
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إن الوزير قبها، ومنذ يوم اعتقاله الجمعة، حتى هذه اللحظة يرقد فـي             " أحرار"فؤاد الخفش مدير مركز     
  .المستشفى بوضع صحي متقلب، وغير ثابت ويعاني من ارتفاع دائم في مستوى السكر بالدم
  13/12/2010، الغد، عّمان

  
  الخطوة التالية الفلسطينيون يقررون األسبوع المقبل : عبد ربه .10

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه إن القيادة             :  محمد يونس  -رام اهللا   
الفلسطينية ستجتمع األسبوع المقبل لبحث الخطوة التالية بعد فشل الجهود األميركية في وقف االسـتيطان               

: وأضـاف .  الى المفاوضات التقريبية غير المباشرة     واطالق المفاوضات المباشرة، مرجحاً رفض العودة     
ال يمكننا العودة الى الطريقة القديمة في المفاوضات، ولن نقبل بالعودة الى عقـد اجتماعـات ووضـع                  «

جداول الجتماعات أخرى ألننا في هذه الحالة سنضيع عاماً آخر، ثم يقـال لنـا بعـد ذلـك إن اإلدارة                     
الطريقة القديمة لم تؤد الى     «وأكد أن   . »قبلة ولن تكون قادرة على التدخل     األميركية تستعد لالنتخابات الم   
  .»نتيجة ولن نقبل بالعودة إليها

المطالبة بـاعتراف   «التوجه الفلسطيني للمرحلة المقبلة بـ      » الحياة«وحدد عبد ربه في حديث خاص مع        
: وأضـاف . »حقيقة ورسم األمن  أميركي بحدود الدولة الفلسطينية والعمل على تحويل هذا االعتراف الى           

  .»يجب رسم الحدود أوالً، وعلى القوى الكبرى أن تعمل على رسم األمن«
للعمل على تحقيق ثالثـة     «وقال إن رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقات توجه الى واشنطن            

اسية، وثالثـاً كيـف     أوالً البحث في مصير االستيطان، وثانياً البحث في مرجعية العملية السي          : أشياء هي 
  .»سيكون الموقف األميركي في المرحلة الجديدة

  12/12/2010الحياة، لندن، 
  

   يرقي العميد رزق لرتبة لواء ويعينه مديراً عاماً للدفاع المدنيعباس .11
 أصدر الرئيس محمود عباس، امس، قرارا بترقية العميد أحمد إسماعيل رزق، إلى رتبة              - وفا -رام اهللا   

وأكد القرار الصادر عن الرئيس أنه على كافة الجهات         . ه مديراً عاماً للدفاع المدني الفلسطيني     لواء وتعيين 
من جانبه، أكـد رزق فـور       . المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام القرار والعمل به من تاريخ صدوره           

مدني لتخطي كـل    تسلمه مهام عمله انه سيعمل بكل جهده وطاقته وإمكانياته مع طواقم ومنتسبي الدفاع ال             
  .العقبات والمحددات والقضايا األخرى

  13/12/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  وإصابة جندي إسرائيلي في غزة استشهاد مقاومين اثنين .12
برصاص قوات االحتالل استشهدا ن ين فلسطينييمقاوم ان غزة من 13/12/2010الحياة، لندن، نشرت 

ولم .  األحد- بجروح خطيرة ليل السبت إسرائيلي جندي إصابةعن  خالل اشتباك مسلح أسفر اإلسرائيلي
  .تتبن أي جهة فلسطينية الشهيدين

بعض وسائل االعالم " إن "الحياة"وقال الناطق باسم الخدمات الطبية العسكرية أدهم أبو سلمية لـ
للصليب األحمر ، مضيفاً ان اتصاالت اجريت مع اللجنة الدولية " استشهاد مقاومينتاالسرائيلية أعلن

. »إال أن قوات االحتالل ال تزال ترفض حتى اآلن«لتنسيق توجه سيارات االسعاف النتشال الجثتين، 
قوات االحتالل استخدمت الرشاشات الثقيلة خالل االشتباك، كما قصفت دبابات االحتالل «وتابع ان 

  .الجئين وسط القطاعفي مخيم البريج ل» بقذيفتين هدفا في أرض خالية في محيط مسجد الهدى
الجيش اإلسرائيلي قتل فلسطينيين «العبرية إن » يديعوت أحرونوت«وقال الموقع االلكتروني لصحيفة 

اثنين في مكان االشتباك الذي أدى أيضاً إلى إصابة جندي إسرائيلي بجروح بالغة في بطنه وجرى نقله 
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الجيش اإلسرائيلي رصد فلسطينيين «: وأضافت. »إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العالج
يزحفان ويحاوالن التقدم واالقتراب من السياج الحدودي قبل أن يشرعان بإطالق النار على الدبابات 

  .»اإلسرائيلية
تبين من التحقيق األولي الذي أن اإلذاعة العبرية أفادت بأنه  12/11/2010قدس برس، وذكرت 

 الذي أصيب بجروح خطيرة قرب السياج األمني المحيط بقطاع أجرته سلطات جيش االحتالل أن الجندي
  .، وليس بنيران مقاومين فلسطينيين"الخطأ"غزة الليلة الماضية، أصيب بنيران جنود آخرين عن طريق 

وقع وسط أحوال جوية سيئة وظروف "وأشار الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي إلى أن تبادل إطالق النار 
  ".ميدانية معقدة

  
   تطورات القضية الفلسطينيةويبحثانعل يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي بدمشق مش .13

، بين وفد قيادي رفيع المستوى من حركة حماس، برئاسة )12/12(قد اجتماع، مساء األحد ع: دمشق
خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة، مع نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر سلطانوف، وذلك 

المركز "، وصل "حماس"وقال بيان صادر عن المكتب اإلعالمي لحركة  .اصمة السورية دمشقفي الع
إن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ووفد من قيادة : "نسخة منه" الفلسطيني لإلعالم

  ".الحركة، التقى السيد الكسندر سلطانوف نائب وزير الخارجية الروسي في دمشق مساء األحد
البيان أنه تم خالل اللقاء التباحث والتشاور بين الطرفين حول تطورات القضية الفلسطينية، وأوضح 

وتعثر عملية التسوية واألوضاع الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، جراء تواصل 
  .الحصار الظالم، ومجمل األوضاع في المنطقة

  12/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  نهاية الشهر الجاريالمصالحة الجولة المقبلة من حوار : وقأبو مرز .14
دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس القيادة الفلسطينية إلى وقف :  جيهان الحسيني–القاهرة 

إن بناء » الحياة«وقال لـ . التنسيق األمني في سلطات االحتالل االسرائيلي حتى يتم وقف االستيطان
راضي الفلسطينية كان محدوداً للغاية، لكن عقب بدء التنسيق األمني بين األجهزة المستوطنات في األ

األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية وسلطات االحتالل، توافرت الحماية التامة لإلسرائيليين ونشط 
  .االستيطان في شكل غير مسبوق

اتصاالت جرت بيننا، وتم هناك «: ، قال»حماس«و » فتح«وعلى صعيد استئناف الحوار بين حركتي 
االتفاق مع مسؤول الحوار في فتح عزام األحمد الذي اتصل بنا لتحديد موعد، أن يتم االجتماع نهاية 

  .، الفتاً إلى أن الملف األمني في شكل أساسي هو الذي سيكون على أجندة جلسة الحوار المقبلة»الشهر
مسؤولية أي تراجع يحدث على صعيد هذا » فتح«واستبق أبو مرزوق عقد جلسة الحوار المقبلة بتحميل 

إن معالجة الملف األمني وتحقيق إنجاز على صعيده يعتمدان على فتح وعلى مدى قبولها «: الملف، وقال
تريد مشاركة حقيقية في السلطة والمنظمة والسياسة واألمن وكل » حماس«، موضحاً أن »بمبدأ المشاركة

ذا حق طبيعي لحماس التي فازت في االنتخابات البرلمانية وحصدت ه«: وقال. أجزاء العمل الفلسطيني
  .»أعلى األصوات

وعزا أبو مرزوق التراجع الذي جرى في الجلسة األخيرة التي عقدت بين الحركتين لبحث الملف األمني 
غزة فقط تريد االستئثار بالملف األمني، وتريد إعادة بناء األجهزة األمنية في «التي قال انها » فتح«الى 

لن تشارك في الضفة، وهذا األمر غير » حماس«، معتبراً أن ذلك يعني أن »من دون الضفة الغربية
تريد مشاركة حقيقية في الملف األمني وفي القضاء وفي كل جوانب » حماس«مقبول، مشدداً على أن 

  .القضايا التي تتعلق بالشعب الفلسطيني وتمسه
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نريد أن يكون تشكيل اللجنة األمنية العليا بالتوافق، «: ا الخالفية، قالوعلى صعيد الملف األمني والقضاي
نريد أن نصنع ونساهم في ... فهي التي سترسم السياسات األمنية ومتابعتها وستكون لها كل الصالحيات

رسم السياسات األمنية، ونريد أن تتوقف السلطة عن التنسيق األمني مع سلطات االحتالل، فنحن نرفض 
وعما إذا كانت . »سيق األمني مع العدو الصهيوني، وال نقبل اطالقاً أن نكون حراساً على المستوطنينالتن

هذه «: ووجودها في الضفة أمراً غير واقعي في ظل وجود االحتالل هناك، أجاب» حماس«مشاركة 
  .»أمور يتم التفاهم في شأنها عند التطبيق لكن يتم التوافق في شأنها

التي تطالب بمعالجة » حماس«بدرس تحفظاتها على الورقة المصرية أسوة بـ » حفت«وعن مطالبة 
حماس وفتح اتفقتا معاً على عدم فتح الورقة المصرية والتوصل الى تفاهمات «: مالحظاتها، أجاب

فتح . مشتركة تسمح لحماس بتوقيع الورقة المصرية، لكننا فوجئنا بهذا الطرح في جلسة الحوار الماضية
تح كل القضايا التي كانت مدرجة على أجندة الحوار والتي بحثت في القاهرة من جديد، وهذا تريد ف

  .»تراجع وعودة إلى الوراء
  13/12/2010الحياة، لندن، 

  
  مشروع حماس أوسع بكثير من قضية إنهاء االحتالل: الزهار .15

 ستواصل برنامج أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور محمود الزهار، أن حركته: غزة
جزء من المشروع "م، ألنه 1987المقاومة الذي بدأته منذ انطالقتها مطلع االنتفاضة األولى في العام 

: الفضائية" األقصى"وقال الزهار في حديث متلفز بثته قناة  ".اإلسالمي لحركته القائم على دعوة الناس
ماً أن العمل المسلح أداة من أدوات المقاومة، للمقاومة أشكال متعددة والشارع الفلسطيني بات يعلم تما"

إذا تحررت فلسطين وتوقفت المقاومة هل " :وتساءل الزهار ".التي تأتي في اطار برنامج رفض االحتالل
  ".أوسع بكثير من قضية إنهاء االحتالل"، مبينا أن مشروع حركة حماس المقاوم "سينتهي مشروعنا؟

فكراً تحررياً، موضحا أن " فتح"كون الفكر الذي انتهجته حركة  أن يالزهاروفي سياق آخر؛ استبعد 
فكرهم يقوم على مبدأ التحريك السياسي للوصول إلى تسوية مؤقتة على حساب المشروع الوطني 

لقاءات قادة فتح المتكررة : "وأضاف .الفلسطيني، نافياً أن تكون حماس نسخة مكررة عن حركة فتح
، متهماً فتح بالتعاون مع االحتالل في كل "يع كل المشروع الوطني الفلسطينيباإلدارة األمريكية جعلها تب

  .المشاريع التي تستهدف القضية
  11/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   النائب وصفي قبهاباعتقالمن طالب اإلسرائيليين هي السلطة الفلسطينية : نزال .16

األردنيين والفلسطينيين "حماس محمد نزال  دعا عضو المكتب السياسي لحركة: حبيب أبو محفوظ
  ".والعرب جميعاً إلى الرفض القاطع والمانع والجامع والواضح العتبار األردن وطناً بديالً للفلسطينيين

نحن في حماس شأننا في ذلك شأن األغلبية الساحقة من ": "السبيل"وأضاف نزال في تصريحٍ خاص لـ
ن األردن وطناً بديالً ألحد، فاألردن لألردنيين، وفلسطين أبناء الشعب الفلسطيني نرفض أن يكو

حماس : "، مضيفاً"للفلسطينيين وهي من البحر إلى النهر، ومن رأس الناقورة شماالً إلى النقب جنوباً
  ".تعمل على تحريرها كاملةً والعودة إليها، وموقفنا هذا واضح ال تنازل عنه

نالحظ أن هناك "ذ أن جاءت حكومة بنيامين نتنياهو، ونحن وأكد القيادي في حركة حماس على أنه ومن
باتجاه الحديث عن األردن كوطنٍ بديٍل للفلسطنيين، وهناك إشاراتٌ عديدةٌ لهذا " اسرائيلياً"تصعيداً 

التصعيد، وكان كلما تتصدر إشارة تلميح أو تصريح يسارعون إلى القول أنها ال تمثل الموقف الرسمي 
" االسرائيلية"حاً أن ذلك ما هو إال عمليات جس نبض في إطار المساعِ األمريكية و، موض"اإلسرائيلي"
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خيار الوطن البديل هو أحد "للبحث عن بدائل لحل األزمة الفلسطينية على حساب األردن، مشدداً على أن 
  ".الخيارات المطروحة عند صانع القرار السياسي داخل الكيان الصهيوني

لسياسة اعتقال نواب كتلة التغيير واإلصالح، والتي " اإلسرائيلي"ة الجيش وحول موقف حماس من عود
كان آخرها اعتقال النائب وصفي قبها، ومن ثم إبعاد النائب المقدسي عن حماس محمد أبو طير إلى رام 

لتبادل هناك تبادٌل لألدوار بين السلطة الفلسطينية في رام اهللا، والكيان الصهيوني، وهذا ا:"اهللا، قال نزال
يعتمد على أنه من ال تستيطع السلطة الفلسطينية اعتقاله يقوم األمن الصهيوني بذلك، كالنواب الذين ال 

  ".تستطيع سلطة دايتون اعتقالهم العتبارات وأسبابٍ دبلوماسية وسياسية
 وأعرب عضو المكتب السياسي لحماس عن قناعته بوجود عالقة تحالفية بين سلطة رام اهللا والكيان

المطلوب تحجيم واستئصال حركة :"الصهيوني، بدأت مع نشأت األجهزة األمنية الفلسطينية، وقال
  ".حماس

باعتقال النائب وصفي قبها " اإلسرائيلي"وأكد نزال على أن السلطة الفلسطينية هي من طالب الجانب 
ل على وجود تنسيق واضح بعدما وجه انتقادات الذعة للسلطة الفلسطينية في الفترة الماضية، وهو ما يدل

  ".وكبير بين الجانبين العتقال نواب الشعب الفلسطيني وأبناء المقاومة في الضفة الغربية
بوقف أعمال االستيطان باألراضي " إسرائيل"فيما يتعلق بعجز الواليات المتحدة األمريكية عن إقناع 

جهة الكيان الصهيوني، وهو يريد أن أوباما أعلن عن عجزه في موا:"الفلسطينية، قال القيادي في حماس
يحافظ على موقعه كرئيس للواليات المتحدة، وبالتالي ال نتوقع أي إجراء عملي لصالح الفلسطينيين، 

ال نستغرب موقف إدارة أوباما فهي في مرحلة عجز تام، وهي غير قادرة على ممارسة : "وزاد بالقول
  ".أي شيء سوى التلفظ بوعود زائفة

 عن أمله في أن يتعامل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بمنطق البدائل التي أعلن وأعرب نزال
عنها بعد فشل سلطته في التوصل إلى اتفاق للسالم مع الجانب الصهيوني، ألن ذلك هو منطق سياسي 

 مواقفه يوجود تناقض بين ما يتحدث به عباس عن البدائل وبين: "وال بد من البدائل، لكنه استدرك بالقول
، موضحاً أن محمود "العملية، فعندما يلغي خيار المقاومة وخيار اإلنتفاضة، فإنه ال قيمة ألي بديٍل آخر

  .عباس ال يحسن سوى خياراً واحداً هو التفاوض ثم التفاوض ألجل التفاوض
  13/12/2010السبيل، عمان، 

  
   ال تريد السالم"إسرائيل"ل توقف العمليات االستشهادية جعواالتصاالت مستمرة مع حماس :شعث .17

نبيل شعث، أن االتصاالت مع حركة " فتح"أكد عضو اللجنة المركزية لحركة : عبد اهللا التركماني - غزة
، موضحاً أنه يوجد نقاش دائر في "ال يزال متواصالً ولم يغلق"حماس بشأن ملف إنهاء االنقسام الداخلي 

  . ديدة تحتضن المصالحة الفلسطينية بين الطرفينالوقت الحالي لتحديد مكان وزمان عقد جلسة ج
ال تستحق على اإلطالق أن يستمر تعطيل تحقيق " شعث أن ما تبقى من نقاط خالفية بين الحركتين ورأى

رغم أنني ال أرى تصعيداً حقيقياً بين الطرفين على األرض، لكن المواقف : "، وأضاف"الوحدة الداخلية
) إسرائيل(واستبعد شعث أن يكون التنسيق األمني بين السلطة الفلسطينية و. "السياسية ليست بعيدة بينهما

ولكن السبب هو أن حماس ال تمتلك اإلرادة "سبباً رئيسياً في عدم التوصل إلى مصالحة فلسطينية، 
  .  على حد قوله-"لتحقيق ذلك

طاع غزة تحت حصار إن وجود الضفة الغربية تحت االحتالل، وق: "وفسر شعث حديثه السابق بالقول
وتسهيل , مرير، يؤكد الحاجة للتنسيق مع االحتالل لتمرير البضائع إلى غزة والتنقل بين مدن الضفة

  ". اإلجراءات الخارجية، لذلك نحن بحاجة إلى قدر من التنسيق مع االحتالل
، إال )إسرائيل(مني مع ال يمكن للسلطة الفلسطينية أن تنسحب من اتفاقية التنسيق األ: "ولكنه استدرك قائالً

في حالة واحدة فقط أن تكون هذه الخطوة مقدمة لحل السلطة الفلسطينية بالكامل، وهذا الخيار واحد من 
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ال يمكن وقف التنسيق : "وأضاف". الخيارات المطروحة في حال لم يتوقف االستيطان ولم تتحقق التسوية
  ". 1967اضي الفلسطينية المحتلة عام من األر) إسرائيل(األمني مع االحتالل إال بانسحاب 

تتمادى في تصرفاتها ألنه ال يوجد عليها أي ضغط، فضالً عن توقف العمليات ) إسرائيل: "(وقال شعث
االستشهادية ضدها في الضفة وغزة، أو وجود أي خطر على مواطنيها من قبل الفلسطينيين، فكل هذا 

  ". جعلها تسعى للوصول إلى السالمت) إسرائيل(توقف ومع توقفه ال يوجد ضغوط على 
  12/12/2010موقع فلسطين أون الين، 

  
   ال يعني اختالفنا عليها"منظمة التحرير"اختالفنا مع سياسة : ملوح .18

أكد نائب األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عبد الرحيم ملوح، أن : يوسف الشايب –رام اهللا 
لتحرير وتعمل في إطارها، وأن تعليق مشاركتها في اجتماعات الجبهة ستبقى محافظة على منظمة ا

نسخة عنه، لمناسبة " الغد"وأضاف ملوح في بيان تلقت  .اللجنة التنفيذية ال يعني أبدا العمل خارج إطارها
ستبقى الشعبية حامية للثوابت الفلسطينية وتعمل في إطار الممثل :  النطالقة الجبهة43الذكرى السنوية 

لوحيد منظمة التحرير، وهي وقفت وما تزال ضد االنقسام الفلسطيني الداخلي، وستقف ضد أي الشرعي ا
  .فصيل أو فئة تحاول الخروج عن النهج الذي خطته منظمة التحرير الفلسطينية

إن اختالف الجبهة الشعبية مع السياسة الرسمية لمنظمة التحرير ال يعني االختالف على : وقال ملوح
ا الممثل الشعب الوحيد لشعبنا، إذ ستظل الجبهة تعمل خاللها للوصول إلى التحرر من المنظمة بصفته

  .االحتالل
وفي سياق متصل، قال ملوح ان تحضيرات تجريها الجبهة حاليا لعقد مؤتمرها العام وانتخاب لجنة 

لمؤتمر مركزية جديدة، وتوقع أن يكون المؤتمر في الصيف المقبل، بعد مرور عشر سنوات على عقد ا
  .2000العام السابق العام 

وبين أن الجبهة الشعبية ستبقى وفية للقيم التي قامت وعملت من أجلها مع مختلف فصائل العمل الوطني، 
  .وسوف تحافظ عليها في إطار منظمة التحرير

  13/12/2010الغد، عمان، 
  

  حماس تنفي أن يكون مشعل طلب عقد لقاء مصالحة مع محمد دحالن .19
حماس أن يكون رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل طلب عقد لقاء مصالحة مع نفت : غزة

وقال القيادي في الحركة أيمن طه في تصريحٍ لوسائل اإلعالم ما  .محمد دحالن' فتح'القيادي في حركة 
 نقالً عن وثائق الخارجية األمريكية وزعم طلب مشعل لقاء مصالحة مع دحالن' ويكيليكس'أورده موقع 
  .'غير دقيق

وأوضح أن مشعل كان في زيارة إلى ليبيا، وهناك كان يتواجد محمد دحالن وخالد إسالم، اللذان نسقا مع 
، وذلك 'حماس'نجل الرئيس الليبي، سيف اإلسالم من أجل طلب لقاء رئيس المكتب السياسي لحركة 

لقاء، وقصر لقاءاته على وأكد أن مشعل في حينه رفض هذا ال. 2009عقب الحرب على غزة مطلع عام 
  .القيادة الليبية

  13/12/2010القدس العربي، لندن، 
  

  تدهور حالة ستة معتقلين من الجهاد في سجون السلطة بالضفة  .20
من تدهور الحالة الصحية لستة معتقلين » أهالي المعتقلين في الضفة الغربية«حذّرت لجنة : غزة

سطينية في سجن أريحا شرق الضفة الغربية، في وقت مضربين عن الطعام لدى األجهزة األمنية الفل
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نقلوا جميعاً إلى المستشفى لتدهور «وأضافت أنهم . »الجهاد االسالمي«تدهورت حال معتقل من حركة 
  .»حالتهم الصحية مع دخولهم اليوم السادس عشر لالضراب عن الطعام

  13/12/2010الحياة، لندن، 
  

   السلميةتبحث مستجدات العملية" مركزية فتح" .21
 ترأس الرئيس محمود عباس، اجتماعا للجنة المركزية لحركة فتح في مقر الرئاسة بمدينة رام :رام اهللا

ويأتي االجتماع وسط ارباك سياسي شديد في اعقاب دعوة وزيرة الخارجية االمريكية هيالري . اهللا
  .كلينتون الفلسطينيين للعودة الى المفاوضات غير المباشرة 

اطلع سيادته، أعضاء اللجنة المركزية، على آخر مستجدات العملية ( الة وفا الرسمية وجاء في وك
السلمية، وآخر االتصاالت والمشاورات مع األطراف الدولية إلنقاذ عملية السالم المتعثرة بسبب الموقف 

 من وبحث االجتماع كذلك، الوضع الداخلي الفلسطيني، وعددا.اإلسرائيلي الرافض لوقف االستيطان
  ) .الملفات المتصلة بالوضع التنظيمي لحركة فتح 

وكالة معا علمت من مصادرها ان اللجنة المركزية لحركة فتح قررت عدم االستجابة لدعوة هيالري 
كلينتون والتشديد الحازم على موقفها السابق بتجميد االستيطان او اكثر من ذلك ضمانات امريكية بدولة 

  .دس  وعاصمتها الق67على حدود 
ان اللجنة المركزية "جمال محيسن، لمراسل معا في رام اهللا .واكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، د

  جددت في اجتماعها، موقفها الرافض لبدء المفاوضات السياسية دون التجميد الشامل لالستيطان
غة االهمية على ، بان القيادة الفلسطينية سوف تعقد سلسلة اجتماعات بال)معا(موضحا في حديث لـ

مستوى اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية ولجنة المتابعة العربية بعيد وصول المبعوث االمريكي لعملية 
  .السالم، السناتور جورج ميتشيل، الى رام اهللا بعد غد الثالثاء

ها بالعمل من واشار محيسن الى ان القيادة الفلسطينية سوف تبلغ ميتشيل تمسكها بمواقفها السابقة وتطالب
اجل وقف االستيطان بشكل شامل واالتفاق على قضية الحدود واالمن، موضحا ان الموقف السياسي 

صائب عريقات لوزيرة الخارجية هيالري .سيكون مطابقا للموقف الذي نقل عضو اللجنة المركزية د
  .كلينتون

حه خالل اجتماعه مع الرئيس اننا ننتظر ما سيحمله ميتشيل من افكار جديدة وما سيطر" وقال محيسن
، موضحا ان القيادة الفلسطينية سوف تعقد سلسلة اجتماعات متتالية على "محمود عباس الثالثاء المقبل

مستوى اللجنة المركزية لحركة فتح، وتنفيذية المنظمة ولجنة المتابعة العربية المقرر ان تعقد اجتماعها 
 سوف تناقش جملة القضايا والتحديات وبلورة موقف موحد االربعاء المقبل، موضحا ان هذه االجتماعات

في التعامل مع التعنت االسرائيلي بخصوص وقف االستيطان، وتحديد المطالب الفلسطينية الواضحة 
  .والمسنودة بدعم عربي من خالل لجنة المتابعة العربية 

  13/12/2010وكالة معا اإلخبارية، 
  

  على القيادات" التطاول"في صفوفها وتدين الخارج تؤكد وجود انشقاقات في فتح  .22
في الخارج، وجود انشقاقات داخلية في الحركة، على خلفية المواقف التي " فتح"أكدت حركة : رام اهللا

تتخذها السلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها محمود عباس، فيما يتعلق بعملية التسوية مع الجانب 
التطاول على القيادات الوطنية " في الوقت ذاته لما وصفته بـ اإلسرائيلي، كما يبدو، معبرة عن إدانتها

  ".الفلسطينية
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، نشرته وكالة األنباء "قادة وكوادر وأمناء سر األقاليم في الساحة األوروبية"وقال بيان صادر عن 
ندين تطاول بعض المنشقين عن حركة فتح على القيادات الوطنية : "الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية

  ".الفلسطينية ومفوضيها العاملين في الساحة األوروبية
إن تطاول بعض المنشقين عن حركة فتح على القيادات الوطنية الفلسطينية ومفوضيها : "وأضاف البيان

العاملين في الساحة األوروبية بين كم االفتراء واالنزالق في حبك ما يدور في نفوسهم المريضة 
) محمود عباس(دور حركة فتح ورئيسها "وثمنت األقاليم في بيانها  .ير البيان، على حد تعب)"المنشقين(

وأمين سرها ولجنتها المركزية على الجهود الوطنية، ومثابرتها الدائمة لخدمة الوطن والمجتمع الوطني 
  ".الفلسطيني

  12/11/2010قدس برس، 
  

  حماس بمنع إحدى قيادياتها من السفر فتح تتهم .23
داخلية حماس، منعت نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح آمال "فتح في بيان إن قالت : آي يو بي

حمد من السفر للخارج، وصادرت جواز سفرها في معبر رفح، وأبلغتها أنها شخص غير مرغوب فيه 
وذكرت أن حمد كانت في طريقها إلى القاهرة من أجل استكمال الدراسة إلى جانب الذهاب " . في المكان

  . جنوب إفريقيا لحضور فعالية هناكإلى 
  13/12/2010الخليج، الشارقة، 

  
  نحن وقعنا على وثيقة المصالحة واألولى مطالبة حماس إنهاء حالة االنقالب: فتح .24

 أسامة القواسمي في تصريح صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة اليوم فتحقال المتحدث باسم : رام اهللا
 المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني فوق كل االعتبارات ووقعت إن حركة فتح  قد أعلت': األحد

على الوثيقة منذ إعالنها رغم تحفظاتها والضغوط الخارجية، والمطلوب اآلن أن تحدد القوى والفصائل 
والشخصيات الوطنية موقفها، وترفع صوتها بوجه حماس باعتبارها الطرف الرافض للمصالحة والممتنع 

  .'عن التوقيع
يتوجب على كل المخلصين من أبناء شعبنا والحريصين على المشروع الوطني التخلي عن ' : قالو

موقف الحياد، وإعالن موقف وطني بصوت واضح ومرتفع ومطالبة إنهاء تمردها وانقالبها في قطاع 
  .'غزة والتوقيع على وثيقة المصالحة بمصر كما فعلت حركة فتح

ابات التشريعية، ودخلت المجلس التشريعي الذي هو أحد مؤسسات إن حماس خاضت االنتخ ':وأضاف
وعليه ' السلطة، رغم علمهم أن قطاع غزة كالضفة الفلسطينية يقعان تحت سيطرة االحتالل اإلسرائيلي

فإن دعواتهم تأتي لصالح اإلبقاء على إمارتهم الظالمية في القطاع التي كانت هدفا النقالب حماس على 
 منذ ثالث سنوات ونصف، معتبرا الوقائع التي تفرضها حماس على الخارطة الجغرافية السلطة الوطنية

  .والسكانية خدمة مجانية لمخططات االحتالل اإلسرائيلي
  11/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، 

  
  غزةالمتجهة إلى " 1آسيا "  قافلة تستعد الستقبالقوى التحالف الفلسطينية في دمشق .25

بحثت عدد من قوى التحالف الفلسطينية في دمشق، أمس، االستعدادات والتحضيرات الستقبال : آي يو بي
 24 - 21التي يتوقع أن تصل إلى سوريا عبر األراضي التركية وإلى مطار دمشق بين " 1آسيا "قافلة 

 .صهيونية على القطاع من الشهر الجاري، لتغادر بعدها إلى قطاع غزة في الذكرى الثانية للمحرقة ال
تم عرض برنامج القافلة "وقال أمين سر لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني الفلسطيني خالد عبد المجيد إنه 
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 ناشط من 200 طن من األدوية والمعدات الطبية ومواد اإلغاثة ألهالي القطاع، وتضم 1000التي تحمل 
  . ياً في كل المحافظات ، وأوضح أن البرنامج سيتضمن استقباالً شعب" دولة 25

  13/12/2010الخليج، الشارقة، 
  

   جهوده بالدفاع عن األقصى وتثمنحماس تهنئ الشيخ رائد صالح باإلفراج عنه .26
، )شيخ األقصى(قدم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل التهنئة للشيخ رائد صالح : دمشق

االحتالل الصهيوني، بعد أن أمضى خمسة أشهر من سجون ) 12-12(باإلفراج عنه صباح اليوم األحد 
  ".ظلماً وجوراً"فيها 

يتقدم " نسخة منه " المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال بيان صادر عن المكتب اإلعالمي للحركة تلقى 
رئيس المكتب السياسي األخ خالد مشعل وإخوانه في قيادة الحركة، وكوادرها وأنصارها، وعموم أبناء 

باإلفراج عنه من " شيخ األقصى"ني وأمتنا العربية واإلسالمية، بالتهنئة للشيخ رائد صالح شعبنا الفلسطي
  .سجون االحتالل

اهللا تعالى أن يمن عليه بدوام الصحة والعافية، وأن يعينه على مواصلة مسيرته "وتضرع المهنئون إلى 
عدوان والتهويد من قبل قوات التي تتعرض لل.. الوطنية دفاعاً عن القدس والمسجد األقصى والمقدسات

  ".االحتالل الصهيوني وقطعان المستوطنين
  12/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   عاما23ًحماس قدمت نموذجا رائعا خالل : طهأيمن  .27

أنها " 23"أكد القيادي في حركة حماس أيمن طه، أن رسالة الحركة إلى شعبها في يوم انطالقتها : غزة
 الجهاد والمقاومة وحماية األرض والمقدسات، وستبقي األمينة على تطلعات الشعب، ستبقي حريصة على

المركز "وقال طه في مقابلة خاصة مع  .ولن تفرط بحقوقه ولن تقف انطالقتها عند  هذا التاريخ
مسيرة حماس خالل هذه المدة قدمت نموذجا رائعا رغم الحصار والقتل "، إن "الفلسطيني لإلعالم

، مشدداً على أن الحركة زرعت في فلسطين جهادا ومقاومة آتت أكلها وال بد لحماس أن تجني "واالغتيال
  :راولالطالع على نص الحو". الثمر من خالل مشاركتها الفعالة في المجتمع الفلسطيني

http://www.palestine-
info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7XI9F%2b2v3s9ocWzctTdOWLx
n4fjFt82LoeXhTtuYX6YHK7mrLi9hjOst8B9P7DvpcTjZvH9P2eQNy%2b8y311n1UifR5jSp9GRLSlndAGuE80c
%3d 

  12/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   بغزة"االنطالقة" وسيلة إعالمية تستعد لتغطية مهرجان 70 صحفي و300: حماس .28
أكدت حركة حماس، أن مئات الصحفيين، وعشرات وسائل اإلعالم، يستعدون لتغطية احتفالها : غزة

 70 صحفي، و300يستعد أكثر من ": وقالت الحركة في بيان لها .المركزي النطالقتها الثالثة والعشرين
وسيلة إعالمية محلية، وعربية ودولية، لتغطية فعاليات االنطالقة الثالثة والعشرين لحركة المقاومة 

  ".في ساحة الكتيبة الخضراء بمدينة غزة) 14/12(بعد غد الثالثاء " حماس"اإلسالمية 
  12/11/2010قدس برس، 

  
  المقاومة مشروعة ويجب مراجعة سياسات المنظمةكافة أشكال : في انطالقتها" الشعبية" .29

شارك اآلالف من الفلسطينيين، وأنصار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في إحياء الذكرى السنوية : غزة
الثالثة واألربعين النطالقتها، وذلك في مهرجان كبير نظمته الجبهة في استاد فلسطين بمدينة غزة، وسط 
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االنقسام الفلسطيني واستعادة، الوحدة الوطنية، وضرورة إعادة بناء منظمة تأكيدها على أهمية إنهاء 
التحرير الفلسطينية، وإعادة تقيم المرحلة السابقة لنهج قيادة المنظمة، مشدد على أن المقاومة بكافة 

  .أشكالها حق مشروع للشعب الفلسطيني
 الجبهة المركزية على أن المقاومة وأكد النائب جميل مجدالوي عضو المكتب السياسي للجبهة في كلمة

حق مشروع بكافة أشكالها، مشيرا إلى انه من الخطأ أن وضع بعض هذه األشكال بدائل لبعضها اآلخر، 
  .مشددا على أن من يتخلى عنها يرتكب خطأ بحق الشعب وتضحياته

 مراجعة وطنية جادة ، دعيا إلى إجراء"من أين لك هذا"وطالب بمحاسبة الفاسدين ومالحقتهم وإعمال مبدأ 
، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على )السلطة الفلسطينية(وشاملة لسياسات القيادة الفلسطينية 

  .أسس وطنية وديمقراطية
واعتبر مجدالوي منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وهي اإلطار 

ن يتم التنكر لها، وأن يهيمن عليها وتتحول إلى أداة إلعطاء الشرعية الجامع له، مؤكدا انه من الخطأ أ
  .قرارات بعينها

وأكد أن منظمة التحرير تحتاج إلى إعادة بناء على أسس وطنية وديمقراطية وبانتخابات شاملة لكل 
  . ووثيقة الوفاق الوطني2005مؤسساتها، ومعالجة وتصويب وفق إعالن القاهرة 

لسياسي للجبهة الشعبية على أن االنقسام مهما كانت مبرراته غير مقبول، وألحق وشدد عضو المكتب ا
إلى ضرورة إنهاء هذا " حماس"و" فتح"بالشعب الفلسطيني الضرر وبقضيته المصائب، داعيا حركتا 

االنقسام بأسرع وقت، العودة إلى حوار وطني شامل ينطلق من الورقة المصرية، ثم السير لمعالجة كل 
  .يل حتى تكون القاسم المشترك أكبر محصلة للشعب الفلسطينيالتفاص

  11/11/2010قدس برس، 
  

   تصريحات باراك بشأن القدس ال تمثل موقف الحكومة:نتنياهو .30
رفض رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، تصريحات وزير األمن، إيهود باراك بشأن 

بق بيل كلينتون، وقال إن تصريحات باراك ال تمثل الحكومة قبوله لمقترحات الرئيس األمريكي السا
  .اإلسرائيلية

وأضاف نتنياهو في جلسة الحكومة األسبوعية أن التصريحات التي ادلى بها وزير األمن ايهود باراك في 
واشنطن بشأن القدس ال تعكس موقف الحكومة وأن باراك أعرب من خاللها عن موقفه كرئيس لحزب 

  . العمل
 باراك قد صرح في منتدى سابان في واشنطن اول أمس بأنه يقبل مقترحات كلينتون الداعية إلى وكان

نقل السيادة على األحياء العربية في القدس الى الدولة الفلسطينية المستقبلية وبالمقابل بسط السيادة 
  .»سالحوض المقد«اإلسرائيلية على األحياء اليهودية كما يجب التوصل الى تسوية بشان 

  12/12/2010، 48موقع عرب
  

  منع ايران من حيازة السالح النووي ال يزال ممكنا بالطرق الدبلوماسية : باراك .31
انه ال يزال " سي ان ان"اعتبر وزير األمن االسرائيلي ايهود باراك اليوم االحد في مقابلة مع شبكة 

  ".عقوبات اكثر فعالية"اسية وباالمكان منع ايران من التزود بالسالح النووي عبر الطرق الدبلوم
اعتقد ان الوقت ال يزال للدبلوماسية وال ازال "الذي يبث كل يوم احد " جي بي اس"وقال باراك لبرنامج 

  ".على التفكير في االمر مرتين) االيراني(اظن ان عقوبات اكثر فعالية يمكنها ارغام النظام 
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هم اال تعمد الواليات المتحدة والدول االوروبية الى غير ان وزير األمن االسرائيلي شدد على انه من الم
، في اشارة الى الخيار العسكري الذي يمكن اللجوء اليه لتدمير المنشآت "سحب اي خيار عن الطاولة"

  .النووية االيرانية المبنية تحت االرض
  .ريوتنفي الحكومة االيرانية باستمرار ان يكون لبرنامجها النووي المدني اي شق عسكري س

وردا على سؤال بشأن ما الذي ستفعله اسرائيل اذا ما فشلت العقوبات، اي ما اذا كانت ستسمح بتوجيه 
  .ضربة عسكرية الى ايران، تهرب باراك من االجابة على السؤال

  ".ال اعتقد انه يتوجب علينا االجابة على هكذا اسئلة: "وقال
  12/12/2010، 48موقع عرب

  
   التفاوض مع ساعة توقيت في اليد"اسرائيل"وال هو في مصلحة ليس من المنطقي : اردان .32

قال وزير البيئة االسرائيلي غلعاد اردان الذي يعتبر مقرباً من رئيس الحكومة :  أسعد تلحمي–الناصرة 
  .»ليس من المنطقي وال هو في مصلحة اسرائيل التفاوض مع ساعة توقيت في اليد«: بنيامين نتانياهو

سيواصل العمل من اجل السالم، على اال ينطوي ثمنه طبعاً على تهديد «لوزراء وأضاف ان رئيس ا
واستبعد انسحاباً شامالً من الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة باعتبار ان . »لوجود ومستقبل اسرائيل

  .هذه االراضي يمكن ان تصبح قواعد السالميين متحالفين مع ايران من اجل شن هجمات ضد اسرائيل
وانتقد في الوقت نفسه موقف وزير الدفاع ايهود باراك الذي تحدث في واشنطن عن فكرة تقسيم في اطار 

القدس ستناقش «وكان باراك قال ان . تسوية سلمية، وهي وجهة نظر متعارضة مع وجهة نظر نتانياهو
بية التي يسكنها الجئون لهم لنا واالحياء العر) االحياء اليهودية(القدس الغربية واليهود (...) في النهاية 

ال يمثل ال الحكومة وال رئيس «وفي هذه المسألة، رد اردان ان باراك . »وحل تفاوضي لالماكن المقدسة
  .»الوزراء

  13/12/2010، الحياة، لندن
  

   بصواريخ بعيدة المدى"سرائيلإ"يجب القضاء على حماس إذا هاجمت : موفاز .33
المن التابعة للكنيست شؤول موفاز من كتلة كاديما بانه اذا هاجمت اعلن رئيس لجنة الخارجية وا: القدس

حركة حماس اسرائيل بصواريخ بعيدة المدى فيجب عليها العمل على القضاء على حكم حماس في قطاع 
  .غزة

 وقال النائب موفاز في سياق كلمة القاها امام منتدى سابان السياسي في واشنطن اليوم ان حماس تسعى 
  .تها على الضفة الغربية ايضا لكي تصبح الممثل الرسمي للفلسطينيينلفرض سيطر

 وقال وزير الحرب االسبق ان هناك تشابها بين مركز حماس في المناطق الفلسطينية ومركز حزب اهللا 
  .في لبنان داعيا الى اقامة ما وصفه بسور بوجه الوباء الشيعي المتفشي في المنطقة

  13/12/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

  "مجازفة قانونية ""أسطول الحرية"االعتذار عن مقتل األتراك في أحداث : أيالون .34
قال نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني أيالون، إن حكومته يجب أال تعتذر لتركيا عن قتلها : الناصرة

لك أن هذه لكسر الحصار عن قطاع غزة، ذ" أسطول الحرية"تسعة متضامنين أتراك كانوا على متن سفن 
  .، كما قال"ستسفر عن دعاوى قضائية دولية"الخطوة 

يجب أال نعتذر ألنقرة، ألن هناك تداعيات أخالقية "وأضاف أيالون، في مقابلة مع اإلذاعة العبرية 
  .، كما قال"ودبلوماسية وقانونية يمكن أن تعرض جنود جيشنا لقضايا وتعويضات ضد إسرائيل
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، "أسطول الحرية"اعتذار نظيرتها اإلسرائيلية عن أحداث العدوان على وتصر الحكومة التركية على 
فضالً عن تقديم تعويضات مالية ألهالي الضحايا األتراك، كشروط أساسية لفض أزمة العالقات 

  .الدبلوماسية بين أنقرة وتل أبيب
على "ف حكومته وفي سياق متّصل، أشار وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو مؤخراً إلى أن موق

، في حين أكّد أن قيمة التعويضات المالية وموقف تل أبيب من االعتذار لم تطرح بعد "حاله ولم يتغير
  .على جدول أعمال الحكومة

  11/12/2010قدس برس، 
  

  اإلسرائيلي يهدد باالنسحاب من حكومة نتنياهو  حزب العمل .35
فاقمة، باالنسحاب من حكومة نتنياهو إذا لم هدد حزب العمل اإلسرائيلي، الذي يشهد أزمة داخلية مت

جاء ذلك على لسان الوزير بنيامين بن إلعيزير، الذي . يحصل تقدم في العملية السياسية مع الفلسطينيين
  .شهدت عالقته مع رئيس الحزب، إيهود باراك تراجعا كبيرا في اآلونة األخيرة

ى لسان عدد من أعضاء حزب العمل وموقف حزب العمل هذا ليس بجديد، إذ صدر مرات عدة عل
وخاصة المتمردين مهم، ويتجدد اليوم في محاولة إلعادة الزخم للحزب المتهالك، ولوصمه بأنه حزب 

  . سالم، مع أن مواقفه من قضايا الحل الدائم ال تختلف جوهريا مع مواقف حزب الليكود الحاكم
الحكومة اذا لم تطلق العملية السياسية مع وحذر بن اليعيزر من ان وزراء كتلة العمل سينسحبون من 
االسابيع القليلة «وأعرب عن اعتقاده بأن . الفلسطينيين لتشمل ايضا مختلف القضايا الجوهرية العالقة

المقبلة ستكون حاسمة لجهة االختيار بين سلوك طريق الحوار حول القضايا الجوهرية او مواصلة انتهاج 
نهاية المطاف فرض الحلول على اسرائيل وممارسة ضغوط دولية اسلوب المماطلة الذي سيجلب في 
  » .عليها وعزلها على الساحة الدولية

من جانبه ودعا الوزير يتسحاق هيرتسوغ من حزب العمل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الى اقناع 
ائية تكون مبنية المجلس الوزاري المصغر للشؤون االمنية والسياسية بالمصادقة على صيغة للتسوية النه

  . على الخطة التي عرضها في حينه الرئيس االميركي االسبق بيل كلينتون
  12/12/2010، 48موقع عرب

  
  ال اإلسرائيليون وال حزب اهللا قادرون على تغيير النظام في لبنان: لوبراني .36

سرائيل إ«قال مستشار نائب رئيس حكومة اسرائيل اوري لوبراني، إن : حسين عبد الحسين-واشنطن 
اخطأت في بقائها مدة اطول مما يجب اثناء احتاللها لجنوب لبنان، وانه كان على اسرائيل اال تصدق انها 
قادرة على تغيير النظام السياسي فيه، فال احد يقدر على تغيير النظام السياسي في لبنان، وال حتى 

  .»قادر على ذلك) حزب اهللا(
نشطة إسرائيل اثناء احتاللها جنوب لبنان، خالل المؤتمر السنوي ودعا السفير السابق في ايران ومنسق أ

، الى عدم توجيه ضربة عسكرية الى إيران، معتبرا أن »مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات«لـ 
  .»العقوبات كافية، وعلى المجتمع الدولي استكمالها بدعم الشعب االيراني ضد نظامه«
عكس ما يفكر، ويفعلون عكس ما يقولون، لكن ذلك ال يعني الشعب االيراني هو شعب يقول «: قال و

  .»ابدا انهم يفعلون عكس ما يفكرون
العقوبات بدأت تأتي «: واضاف. »االيرانيين اذكياء جدا، ووطنيون جدا، ومتدينون جدا«واعتبر ان 

ربية، والقيم مفعولها، وبدأت تعض، وهذه اخبار جيدة لكنها ليست كافية، فايران تريد تحدي الثقافة الغ
وهم يعتبرون ... الغربية، وهم يفعلون ذلك بصمت كبير، وبذكاء، ويعملون في اميركا الجنوبية وافريقيا

  .»انفسهم قوى عظمى صغيرة
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الى تقديم المساعدة الى الشعب االيراني الذي «ودعا المسؤول االسرائيلي الواليات المتحدة واوروبا 
العالم بدعم الشعب االيراني، لن تعود هناك حاجة الى اي عمل عندما يقوم «: ، وقال»يتحدى نظامه

  .»نحن في اسرائيل نبقي الخيار العسكري على الطاولة النه مسألة وجودية... عسكري
نحن ارتكبنا اخطاء وهم ارتكبوا اخطاء، نحن االثنين بحاجة الى «: وعن عالقة بالده مع تركيا، قال
  . هناك حوار بيننا في جنيفالنزول عن احصنتنا العالية، اليوم

  13/12/2010، الراي، الكويت
  

   إسرائيليا43التهمت " الكرمل"رائق جبل ح :وسائل اإلعالم اإلسرائيلية .37
أفادت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أمس عن ارتفاع حصيلة الحريق الذي اجتاح جبل  :ا ف ب- القدس

والجريح الذي .يال وذلك إثر وفاة أحد الجرحى قت43الكرمل بشمال إسرائيل بداية الشهر الجاري إلى 
. ، استنادا إلى مصادر استشفائية"يديعوت أحرونوت"قضى من حراس السجون كما أفاد موقع صحيفة 

 عنصرا من إدارة السجون الذين حاصرت حافلتهم 38وأوضحت الحصيلة أن الحريق أدى إلى مقتل 
  ). سنة16(ئ وشاب متطوع السنة اللهب وثالثة ضباط شرطة وأحد رجال المطاف

  والتهم الحريق الذي اندلع في الثاني من ديسمبر،غابة جبل الكرمل وأتى على ماليين
األشجار وعشرات المنازل وتم إخماده في الخامس من ديسمبر بفضل تدخل ثالثين طائرة إطفاء 

  . دولة16ومروحيات أرسلتها 
  13/12/2010، الشرق، الدوحة

  
  لنائب أبو طير استمراراً لتهويد القدسالطيبي يعتبر إبعاد ا .38

الصهيوني أحمد الطيبي، رئيس كتلة الموحدة والعربية " الكنيست"قال النائب العربي في : الناصرة
إمعان صهيوني بمخالفة "للتغيير، إن إبعاد النائب المقدسي المنتخب محمد أبو طير عن مدينة القدس هو 

لجهود المحلية والعالمية إللغاء القرار، وكذلك لتصعيد المعركة ضد تكثيف ا"، داعياً إلى "القانون الدولي
  ".النية بابعاد النواب الثالثة االخرين الذين انتخبوا بشكل ديموقراطي من قبل شعبهم

موجودون في بلدهم "، على أن أبو طير والنواب )أمس(وشدد الطيبي، في تصريح صحفي نشر مساء 
  ".ن وجود االحتالل الصهيوني في القدس هو غير شرعي وليس العكسطبقا لكل المواثيق الدولية، وأ

هدف االبعاد هو تفريغ المدينة من فعالياتها القيادية، واستمراراً لمشروع "أن : وأضاف النائب الطيبي
تهويد القدس، حيث تستمر الخطط االستيطانية لطرد المقدسيين من منازلهم واسكان مستعمرين يهود 

  ".مكانهم
 12/12/2010، ز الفلسطيني لإلعالمالمرك

  
  األقصىالمسجد االحتالل بدأ عملياً بمخططات هدم : رابطة علماء فلسطين .39

 حذرت رابطة علماء فلسطين، األمة العربية واإلسالمية من خطورة تصاعد أعمال : سمر خالد-غزة 
وأكدت  .األقصى المباركالهدم واالستيطان والتهويد في مدينة القدس المحتلة وخاصة في محيط المسجد 

الرابطة في بيان لها، أن االحتالل بدأ بشكل فعلي بمخططاته لهدم قبلة المسلمين األولى وما يحيط بأسوار 
 ويجب على األمة ،يحب وقف تمادى االحتالل ومخاطره المستمرة بحق القدس": وقالت .المسجد األقصى

األقصى على ": وأضافت ."ال لغة المواجهة والقوةاالستيقاظ والنهوض من غفلتها ألن عدونا ال يعرف إ
  ، مذكرة بقوله "!وشك االنهيار ومتى نثور ونغضب إذا لم يغضبنا أو يثيرنا هدم أقصانا المبارك؟
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يحبونَه َأذلَّة علَى يا َأيها الَّذين آمنُوا من يرتَد منْكُم عن دينه فَسوفَ يْأتي اللَّه بِقَومٍ يحبهم و(:تعالى
رِينلَى الْكافع ةزَأع يننْؤمالْم(.  

  13/12/2010الرأي، عّمان، 
  

  "حرية ممارسة األديان"المسلمون والمسيحيون في حيفا يطالبون بحقهم في  .40
 الجمعة يوم قالت صحيفة إسرائيلية إن المئات من المسلمين والمسيحيين من سكان يافا تظاهروا :الناصرة

في مدينتهم، وذلك بعد أن تقدم سكان يهود بشكاوى بزعم تضررهم من " حق ممارسة األديان"للمطالبة بـ
 وا طالبالمتظاهرين أن "يديعوت أحرنوت"وأوضحت صحيفة  .الصادر عن المساجد والكنائس" الضجيج"

  .بحصولهم على حق ممارسة الشعائر الدينية بحرية
المطل على ميناء يافا، " أندورميدا هيل"اإلسكانية الحديثة وهو مشروع وكان سكان إحدى التجمعات 

والذي يقطنه يهود أثرياء، تقدموا بشكوى بزعم تضررهم من األصوات العالية الصادرة عن المساجد، 
، وكذلك كاتدرائية سانت جورج في مدينة يافا، معتبرين أنها تعكر "جباليا"و" السكسك"وبالتحديد مسجدي 

  . في المدينةالهدوء
وال أحد "، "نحن هنا قبلكم، إذا لم يعجبكم ذلك غادروا"وحمل المشاركون في المسيرة يافطات كُتب عليها 

كما نددوا بالسلوك . "لن نطلب منكم اإلذن حول متى وكيف سنصلي"، "سيخرجنا من أرضنا المقدسة
  . السكاني، وهتفوا مطالبين بطرد هذا التجمع"أندورميدا هيل"العنصري لسكان 

  11/12/2010قدس برس، 
  

  في طوباسمقبرة و اًالحتالل يفتش مسجدا .41
 بين أضرحة الموتى في أجرت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس، تفتيشاً:  يوسف الشايب–رام اهللا 

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات  .مقبرة قرية تياسير بمحافظة طوباس شمال الضفة الغربية
وفي ذات الوقت  جيش االحتالل دهمت مقبرة القرية، وشنت حملة تمشيط وتفتيش بين القبور،كبيرة من 

  .شنت تلك القوات ذات الحملة في محيط مسجد قرية تياسير والمجلس القروية فيها
  13/12/2010الغد، عّمان، 

  
  م إخطارات لهدم مجموعة من المنازل الفلسطينية في سلوانلاالحتالل يس: القدس .42

 سلمت أطقم تابعة لبلدية االحتالل في مدينة القدس : جمال جمال ووكاالت األنباء،ن المحتلةفلسطي
 وإخطارات هدم جديدة لمنازل عدد من المواطنين الفلسطينيين في حي الثوري أمر 42 أمسالمحتلة، 

 وتعليمات ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك بحجة البناء دون ترخيص وعدم االمتثال لقوانين
  .بلدية االحتالل

  13/12/2010الدستور، عّمان، 
  

  عمل على تفريغ منطقة األغوارت سلطات االحتالل : لجامعة الدول العربيةتقرير .43
 العامة لجامعة الدول العربية سلطات األمانةاتهمت :  جمال جمال ووكاالت األنباء-فلسطين المحتلة 

 في الضفة الغربية من سكانها ضمن سياسة تهدف األغوارنطقة  بالعمل على تفريغ ماإلسرائيلياالحتالل 
 تستخدم لهذه الغاية استنزاف المياه "إسرائيل" أنوقالت في تقرير لها نشر أمس .  تهجير الفلسطينيينإلى

 إقامة االرتوازية وتشديد الحصار على سكانها من خالل اآلبارالجوفية في المنطقة من خالل حفر 
 وأضافت.  المنطقة لفصلها عن باقي محافظات الضفة الغربيةإلى على الطرق المؤدية الحواجز العسكرية

 األغوار وحفر خنادق تمتد من شمال األغوار هدم المنازل في مختلف مناطق أيضاً من تلك الوسائل أن
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 الزراعية ومنع مربي المواشي من استغالل الرعي في األراضي الدونمات من االفحتى وسطها تعزل 
 أبو بينها هدم قرية األغوار في منطقة اإلسرائيليةواستعرض التقرير العديد من الممارسات  .اضيهمأر

 األغوار وهدمها لمبان في قرية يزرا في ، الشمالية الشهر الماضياألغوارالعجاج في منطقة الجفتلك في 
  .الوسطى

  13/12/2010الدستور، عّمان، 
  

   هدم الممتلكات الفلسطينية في الضفة مستمرة في سياسة"إسرائيل": "أوتشا" .44
تقرير حماية ، أن  أحمد رمضان،رام اهللانقالً عن مراسلها في  12/12/2010، بيروت، المستقبلنشرت 

التابع لألمم المتحدة في األراضي الفلسطينية المحتلة أكد " أوتشا"المدنيين األسبوعي الصادر عن مكتب 
 فقد استشهد اثنين من أمسووفق التقرير الذي نشر  .الفلسطينيينمواصلة قوات االحتالل انتهاكاتها ضد 

الفلسطينيين في غزة، وأصيب عشرة في جميع أنحاء األراضي الفلسطينية المحتلة، كما استشهد رجل 
وقال التقرير إن عنف المستوطنين في الضفة الغربية،  .آخر في نفق تحت الحدود بين قطاع غزة ومصر

 شجرة زيتون، وهدم بئر مياه، إضافة إلى استمرار قوات االحتالل 150 ُأحرقت  حيثال يزال مستمراً
 إلى انه بعد اعتقال دام وتطرق التقرير إلى مدينة القدس المحتلة مشيراً .إصدار أوامر الهدم واإلخالء

خمسة أشهر، أبعدت سلطات االحتالل بالقوة عضو المجلس التشريعي الفلسطيني محمد أبو طير بعد 
  .ر قرار محكمة صهيونية ينص على عدم السماح له باالستمرار بالعيش في القدسصدو

، أما في قطاع غزة فأكد التقرير األممي أنه ال يزال فرض القيود على الوصول إلى األراضي متواصالً
 إلى مواصلة التصدير المحدود؛ وتواصل انخفاض احتياطيات القمح، وأن معدل انقطاع التيار مشيراً
  . ساعة ال زال مستمراً في جميع أنحاء قطاع غزة12ربائي اليومي والذي يقرب من الكه

 ذكر" أوتشا" تقرير ، أنالقاهرة من 12/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وأضافت 
 800 ألف شجرة للزيتون قد دمرت أو أتلفت منذ بداية موسم الزيتون وأن ما يزيد عن 900،5أن نحو 

  .دونم من األراضي أحرقت علي يد المستوطنين
  

   ملف جنائي ألطفال فلسطينيين في القدس1200": بتسيلم" .45
نه سجل خالل أ المحتلة األراضي الفلسطينية في اإلنسان كشف مركز بتسيلم لحقوق :القدس المحتلة

أو احتجازهم لالشتباه بهم الفترة األخيرة ارتفاع كبير على عدد القاصرين الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم 
 المركز في تقرير له أمس انه تم ارتكاب وأوضح. بإلقاء الحجارة في حي سلوان في القدس المحتلة

 التعامل إنوقال ": قف، أمامك أوالد"وجاء تقرير بتسيلم تحت عنوان . المزيد من انتهاك قانون األحداث
يعتبر انتهاكاً "تبه بهم بإلقاء الحجارة في سلوان غير القانوني للشرطة اإلسرائيلية مع القاصرين المش

  ".خطيراً وتجاوز للقانون الدولي وحقوق الطفل المكفولة حسب المواثيق والمعاهدات الدولية
 تم )2010أكتوبر /  تشرين أول- 2009 نوفمبر/ تشرين الثاني( التقرير انه خالل السنة المنصرمة لوقا

 للتحقيق من سكان سلوان، جميعهم مشتبه بهم بإلقاء الحجارة  قاصرا81ًاعتقال أو احتجاز ما ال يقل عن 
وطبقا لمعطيات شرطة  .في إطار المواجهات بين الفلسطينيين وبين قوات األمن اإلسرائيلية في الحي

 ملف جنائي للقاصرين الفلسطينيين في شرقي 1200، تم خالل السنة األخيرة فتح حوالي "إسرائيل"
 اشتكى الكثير من القاصرين من العنف الذي مورس ضدهم عندما تم أخذهم من بيوتهم كما. القدس كلها

 طفال ممن تم اعتقالهم بأيدي المستعربين والقوات الخاصة انه 16وقد أبلغ . في ساعات الليل إلى التحقيق
ل واحتجزت الشرطة رهن التحقيق أربعة قاصرين تحت جي .مورس ضدهم العنف البالغ خالل االعتقال

  .، وهو جيل المسؤولية الجنائية12
  13/12/2010الدستور، عّمان، 
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  حمالت دهم وتفتيش في معتقالت مجدو وهداريم ونفحة .46

 اقتحمت وحدة المتسادا الخاصة لمصلحة المعتقالت والسجون اإلسرائيلية أمس ثالثة :القدس المحتلة
 ربوا عن الطعام لمدة يوم احتجاجاً والتنكيل بهم حيث اضاألسرى في سجن مجدو وقامت بتفتيش أقسام

 األسرى السجن قطعت المياه عن إدارةن أ أمس الفلسطيني في بيان األسير لجنة وأفادت. على ذلك
 أجواء إلى أدىورفضت تزويدهم بمواد النظافة وامتنعت عن نقل المرضى للعالج في عيادة المعتقل مما 

  .من التوتر
 3 قسم إلى 2 القابعين في قسم األسرى بنقل كافة أمس صباح بدأت اإلدارة أنسرى سجن هداريم أ وأفاد

  . الحملة التي تشنها ضدهم تحت دعوى البحث عن هواتف خلويةإطارفي نفس السجن في 
وأكدت منظمة أنصار األسرى أن قوات كبيرة قامت باقتحام ومداهمة وتفتيش بعض األقسام في سجن 

ين بإشراف وأمر من إدارة مصلحة السجون واالعتداء على نفحة يوم الجمعة الماضي مرتين متتاليت
األسرى تحت حجج وذرائع واهية، وقد أدى ذلك إلى حدوث اشتباكات بين األسرى والقوات المقتحمة، 

  .مما أسفر عن إصابة بعض األسرى بجروح مختلفة
  13/12/2010الدستور، عّمان، 

  
   من ثالث سنواتاالحتالل يفرج عن أسير بعد اعتقال دام أكثر: غزة .47

، عن األسير أحمد عوني العيسوي 12/12 أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مساء يوم األحد :غزة
  .من مدينة غزة، بعدما أمضى في سجون االحتالل اثنين وأربعين شهراً

  12/12/2010قدس برس، 
  

   أيام أسبوعياًخمسةمصر تقرر فتح معبر رفح  .48
  ساعة، وذلك وفقا48ً لمدة إغالقهية فتح معبر رفح البرى أمس بعد قررت السلطات المصر: ).ا.ب.د(

وقال مصدر أمني إنه  .آللية جديدة تقضى بفتح المعبر لمدة خمسة أيام فقط تبدأ من األحد وحتى الخميس
 للنظام المتبع في الحكومة المصرية بتحديد يومي الجمعة سيتم إغالق المعبر يومي الجمعة والسبت وفقاً

 خالل العطالت والمناسبات كعطلة أسبوعية لجميع العاملين في الدولة وكذلك إغالق المعبر أيضاً توالسب
الدينية والمصرية المتبعة في مصر، وذلك طبقا للتعليمات الجديدة الصادرة من القاهرة، والتي تحدد نظام 

  .كانون األول الجاري/ العمل في معبر رفح مع بداية شهر ديسمبر
  13/12/2010شارقة، الخليج، ال

  
  2010 تدهور للحريات بفلسطين في :المؤتمر السنوي لملتقى الحريات .49

بمناسبة ذكرى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، ألقى المؤتمر السنوي لملتقى : ميرفت صادق -رام اهللا 
الحريات في الحريات في فلسطين الذي عقد بمدينة رام اهللا في الضفة الغربية السبت، الضوء على واقع 

  .2010الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا تدهورها بشكل متزايد في عام 
 للحريات في المجتمع  إضافياً شهد تدهورا2010ًوقال رئيس ملتقى الحريات عارف جفال إن عام 

الفلسطيني، وأبرزها الحريات السياسية واالقتصادية، وكان االعتداء على الحريات الشخصية وحق 
وأوضح جفال للجزيرة  .السياسي الذي يكفله القانون في كل من الضفة وقطاع غزة هو األسوأاالنتماء 

نت أن االعتقاالت على خلفية االنتماء السياسي من قبل السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة تحولت 
داء على  في المجتمع الفلسطيني وأدت إلى انزالق السلطتين إلى االعتإلى ظاهرة مقلقة أحدثت شرخاً

  .مفاهيم حقوق اإلنسان والتعددية وحق االنتماء السياسي
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 من أنصارها هناك، 350وتبعا لحركة فتح، فإن الحكومة في قطاع غزة اعتقلت في الشهر الماضي نحو 
  . من عناصرها من قبل السلطة في الضفة الغربية750وتشير تقديرات حركة حماس إلى اعتقال نحو 

يات إن أسوأ صور االنتهاكات السياسية، استمرار حالة الفصل التعسفي من ويقول رئيس ملتقى الحر
  .الوظيفة العمومية على خلفية االنتماء السياسي وخاصة في الضفة

وبخصوص الحقوق االقتصادية، انتقد الملتقى استشراء ظاهرة تعمق االحتكارات في االقتصاد الفلسطيني 
  .قطاع المدني في مناقشة حدود هذه االحتكاراتبغطاء قانوني من السلطة وبدون إشراك ال

  12/12/2010نت، .موقع الجزيرة
  

   في بيت لحم"ليلة الميالد" آالف سائح عشرة تتوقع ة الفلسطينيالسياحةوزارة  .50
توقعت وزارة السياحة واآلثار أن يتواجد أكثر من عشرة آالف سائح في مدينة بيت لحم : كتب حامد جاد

 سائح يقيمون في فنادق 4500، منهم قرابة "الرابع والعشرين من الشهر الحالي"د عشية ليلة عيد الميال
  .المدينة والمدن المجاورة

  13/12/2010 رام اهللا، األيام،
  

  إعالن نتائج جائزة القدس للقصة القصيرة .51
 خيري العريدي سفير فلسطين في اإلمارات أعلنت اللجنة .برعاية د:  عبداهللا أبو بكر-أبوظبي 

جائزة القدس للقصة القصيرة الدورة الثانية "أمس نتائج " البيارة"ظبي  جتماعية الفلسطينية في أبواال
ظبي، وحصلت تونس على الجائزة الكبرى عن قصة  ، وذلك خالل حفل أقيم في فندق هيلتون أبو"2010

ول عن الفئة األولى وفاز بالمركز األ. للكاتب إبراهيم درغوثي" ما لم يقله االصفهاني في كتاب األغاني"
، "البحرين"، وبالمركز الثاني إبراهيم راشد الدوسري "تونس" عاماً فما فوق إبراهيم درغوثي 40

، فاز بالمركز األول  عاما40ً إلى26، وعن الفئة الثانية من "األردن"وبالمركز الثالث أحمد حمد النعيمي 
، وبالمركز الثالث "مصر"العال  المؤمن عبد  عبد، وبالمركز الثاني"المغرب"السالم  لحسن باكور بن عبد

 عاما فازت بالمركز األول وئام حسن المددي 25-17، وعن الفئة الثالثة من "مصر"شعبان هدية 
، وبالمركز الثاني هند سيف أحمد البار اإلمارات، وبالمركز الثالث خولة بوخيمة من المغرب، "المغرب"

وبالمركز الثاني براءة " عمان" فازت بالمركز األول فاطمة الفارسي  عاما16ً-13وعن الفئة الرابعة من 
 فاز 12-6، وعن الفئة الخامسة من "مصر"، وبالمركز الثالث أميرة صالح مشالي "فلسطين"حجي 

، وبالمركز الثالث "فلسطين"، وبالمركز الثاني تيماء إبراهيم "اإلمارات"الرحمن حسن  بالمركز األول عبد
، كما "المغرب"وعن فئة اللغة اإلنجليزية فازت بالمركز األول خديجة عوجاني ". المغرب"حمزة أحميتو 

  .حصل كل من رياض مصاروة وسنابل األسمر على الجوائز التقديرية
  13/12/2010الخليج، الشارقة، 

  
  اختتام مهرجان السينما الفلسطينية في مدريد .52

رجان السينما الفلسطينية والتي نظمت إحياء ليوم اختتمت في العاصمة اإلسبانية مدريد، فعاليات مه
" إنهم غير موجودين"وانطلق الحفل الختامي بعرض ألفالم  .التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني

  .لعزة الحسن" ملوك وكمبارس"لخديجة حباشنة، و" أطفال ولكن"لمصطفى أبو علي، و
  13/12/2010الخليج، الشارقة، 
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   شهادات لجنود أساؤوا معاملة فلسطينيين في كتابكشفتاإلسرائيلية " لصمتكسر ا ":االندبندنت .53
كسر " منظمة أعدته لكتاب  صنداي على صفحتها على االنترنت استعراضاًأونندبندنت نشرت صحيفة اإل

  .التي يدخل في عضويتها الجنود السابقون في الجيش اإلسرائيلي" الصمت
، وقد سرد فيه هؤالء الجنود التأثيرات التي تركتها عليهم الحرب "احتالل األراضي"الكتاب يحمل عنوان 

  .وكيف قاموا باإلدالء بشهاداتهم حول العمليات العسكرية، وهي تختلف عن الروايات الرسمية
ويعد الكتاب المرة األولى التي يتحدث فيها هؤالء الجنود السابقون عن تجربتهم تلك والشهادات التي 

  . في الضفة الغربية وغزةتكشف بعض التجاوزات
 يتحدثون  حيث قال إنه سمع جنودا2008ًونقل الكتاب عن جندي شارك في الهجوم على قطاع غزة في 

وأضاف أن الجنود قالوا أنهم طرقوا باب أحد  .خالل تناول وجبة العشاء حول ما حصل صباح ذلك اليوم
في العادة لدك األبواب وتسهيل دخولهم، المنازل، ولم يسمعوا أي جواب، فقاموا بوضع قنبلة تستخدم 

ولكن، وفي اللحظة التي كان سيتم فيها تفجير القنبلة، فتحت سيدة الباب ما تسبب في تعرضها لالنفجار 
وأشار الجندي إلى أن زمالءه واصلوا سرد القصة، حيث قال أحدهم إن  . على الحائطأشالئهاوتطاير 
 والدتهم، إال أن أحد الجنود أدلى بتعليق هو أن أشالء ليشاهدوا  خرجوا عبر الباب بعد االنفجارأطفاالً

  . هذا التعليق بضحكة عاليةوأعقب، ذلك الحدث كان أمرا مضحكاً
القصة هذه  .الكتاب يروي ذات القصة مرة أخرى، ولكن على لسان أحد أطفال تلك العائلة الفلسطينية

كانت سميرة  . وقت وقوع الحادثة عاما13ً من العمر المرة تأتي على لسان الطفلة سميرة التي كانت تبلغ
في المنزل برفقة والدتها التي تعمل في مدرسة تابعة لألمم المتحدة في خان يونس إلى جانب أخت أخرى 

ويضيف الكتاب أن األب كان خارج  . قصي، ذو العامين أعوام وأخيرا4ًهي ربى، وتبلغ من العمر 
وتقول الطفلة إن األم طلبت من األوالد  . وطرقوا باب المنزلائيليوناإلسرالمنزل عندما جاء الجنود 

 وقع في تلك التوجه إلى غرفة النوم، ريثما تقوم هي بوضع غطاء الرأس وتفتح الباب، إال أن انفجاراً
الطفلة تقول حسب الصحيفة أن الجنود  .اللحظة، وتضيف أنها لم تتمكن من مشاهدة والدتها حية بعد ذلك

وأضافت الطفلة أنها حاولت االتصال بوالدها  .بعد مرور بعض الوقت بتغطية جثة والدتهم بسجادةقاموا 
  .عبر الهاتف المحمول الخاص بوالدتها، ولكن دون جدوى لمدة ساعات عدة

 ديسمبر إلى تبني الجيش اإلسرائيلي / كانون األول21ويشير الكتاب الذي تقول الصحيفة أنه سينشر في 
  . لهجوم"إسرائيل"تسوغ القيام بأي عمل دفاعي كان أم هجومي لتالفي تعرض " تباقيةاس"لسياسات 

، أي عزل "الفصل"كما يشير الكتاب، حسب االندبندنت، إلى أن الجيش يتبع سياسة أخرى تقوم على 
الفلسطينيين ليس فقط عن اإلسرائيليين، بل أيضا عن بقية الفلسطينيين في المناطق األخرى سواء في 

  .ضفة الغربية أو في غزةال
  12/12/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
   بايطالياهللكاراتيفلسطين تحصل على ثالث ميداليات في بطولة العالم  .54

 االتحاد الفلسطيني أعضاء عاد فريق جمعية الشبان المسيحية بالقدس : وكالة بال سبورت- روما ،القدس
 االتحاد االيطالي أقامها شارك في بطولة العالم للكراتيه والتي أنيطاليا بعد  شيتوريو من ا- دو هللكاراتي
 البطولة الكبرى حصول فلسطين مفاجأةوكانت  . دول10بمشاركة  UKIDA والفنون القتالية هللكاراتي

  .على ثالث ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية
  13/12/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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  ان غير شرعي وغير قانوني وهناك ضرورة للدخول في صلب مفاوضات الحل النهائياالستيط: جودة .55
 اتفق وزير الخارجية ناصر جودة ونظيره االسترالي كيفين رود على ضـرورة             : رهام فاخوري  -عمان

  .عودة مسيرة السالم إلى مسارها، ورفضهم لالستيطان باعتباره عائقا أمام تحقيق أي تقدم
حثات التي أجراها الوزيران وركزت على العالقات الثنائية وسـبل تعزيزهـا فـي              جاء ذلك خالل المبا   

مختلف المجاالت واخر التطورات في المنطقة خصوصا الجهود المبذولة إلحياء المفاوضات المجمدة بين             
  .الفلسطينيين وإسرائيل

رورة بذل مزيـد    واكد الطرفان، في مؤتمر صحفي عقداه عقب المباحثات في مبنى وزارة الخارجية، ض            
من الجهود الجل حل الصراع في المنطقة على اساس حل الدولتين والمرجعيات الدولية المتفق عليها في                

  .سياق اقليمي يحقق السالم الشامل في منطقة الشرق االوسط
إن االستيطان اإلسرائيلي غير شرعي وغير قانوني وان هناك ضرورة للدخول في صـلب               :وقال جودة 

ل النهائي والقضايا المتعلقة بالحل النهائي، لذلك نامل في ظل هـذا الموقـف األميركـي                مفاوضات الح 
االيجابي من حيث ضرورة اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القـدس الـشرقية               

ة ، مشيرا إلى موقف االدارة االمريكية الذي عبرت عنـه وزيـر           1967على خطوط الرابع من حزيران      
  .الخارجية االمريكية هيالري كلينتون بعدم شرعية االستيطان وعدم قانونيته

  13/12/2010، الرأي، عّمان
  

  العالقة مع حماس أبرز ملفات جلسة المؤتمر الداخلي لجماعة اإلخوان: األردن .56
مـس   ناقشت جماعة االخوان المسلمين في جلستها الثانية لمؤتمرها الـداخلي ا           : خلود الخطاطبة  -عمان  

ملفات ساخنة تتعلق  بقرار فك االرتباط بين االردن والضفة الغربية واثر حل القضية الفلسطينية علـى                 
  .االردن والعالقة مع حركة حماس 

  13/12/2010، الرأي، عّمان
  

  "ال الستخدام الوجود الفلسطيني في النزاع الداخلي ":بهية الحريري .57
يجوز ألحد استخدام الوجود الفلسطيني في لبنان في النـزاع          اعتبرت النائب بهية الحريري أنه ال       : صيدا

الداخلي اللبناني ألن الفلسطينيين في لبنان هم ضيوف مهما طالت إقامتهم وقضيتهم األساس هي العـودة                
الى فلسطين، ورأت أنه ال يمكن ألحد أن يفرض التوطين طالما أن اللبنانيين والفلسطينيين مجمعون على                

  .رفضه
وكل مواطن له الحـق     . إن حق العودة هو حق لكل مواطن فلسطيني أبعد عن أرضه          : "ريريوقالت الح 

وال يمكن فرض التـوطين طالمـا كـان         . وهذا كفلته المواثيق الدولية وأكدت عليه     . في تثبيت هذا الحق   
 قد نختلف بكثير من التفاصيل، لكن على هذه النقطـة ال          .. اللبنانيون والفلسطينيون مجمعين على رفضه    

  ".هناك إجماع من اللبنانيين جميعاً والفلسطينيين جميعاً في موضوع حق العودة. نختلف
بالنسبة للحق اإلنساني للوجود الفلـسطيني      : "وحول الحقوق المدنية واإلنسانية لالجئين الفلسطينيين قالت      

ا البلـد مهمـا     سنحاول أن نؤمن نوعاً من العيش الكريم لهؤالء الضيوف ألنهم ضيوف في هذ            ،  في لبنان 
  ".طالت إقامتهم

وتطرقت الحريري الى الحفريات التي تقوم بها سلطات االحتالل اإلسرائيلي تحـت المـسجد األقـصى                
المشكلة التي نعاني منها اآلن هي خطر الحفريات التي تقوم بها سلطات االحتالل فـي القـدس                 : "فقالت

  طورت وأدت الى أضرار بجـدار المـسجد        وتحت المسجد األقصى، ونتائج هذه األعمال خصوصاً إذا ت        
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ال أحد يعلم حجم الغضب العارم الذي سيجتاح األمة العربية واإلسـالمية            . خاصة وأنها تهدد أحد جدرانه    
  ".هذا الوعي الذي يجب أن نشتغل عليه. في هذا الموضوع

 13/12/2010، المستقبل، بيروت
  

  يليةمزاعم تهريب األسلحة لغزة ذريعة إسرائ :أبو الغيط .58
إن السلطات األمنية المصرية تتحكم في سـيناء        :"  قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط       :وكاالت

  ". وتمنع عبور أي أسلحة إلى قطاع غزة
مزاعم تهريب األسـلحة إلـى قطـاع    , 2010-12-11ونفى أبو الغيط في مؤتمر صحافي عقده السبت   

  ". سرائيلية لوقف عملية السالمإن هذا الموضوع مجرد ذريعة إ: "غزة، قائلًا
حماس ال تتفاوض مع اإلسرائيليين، وإنما السلطة الفلسطينية فـي الـضفة الغربيـة هـي                "وأضاف أن   

المنخرطة في التفاوض مع الحكومة اإلسرائيلية، وعندما يتم هذا التفاوض ال يتم التحدث عـن دخـول                  
  ". األسلحة إلى غزة

 تدخل إلى غزة يمكن أن تصلها عبر عدة محاور على رأسها البحر             األسلحة التي "وأوضح أبو الغيط أن     
نفسها، فبعض األسلحة التي شوهدت فـي غـزة يـستخدمها جـيش االحـتالل               ) إسرائيل(أو من داخل    
  ". اإلسرائيلي

مصر ستستمع إلى الرؤية األمريكية بالنسبة لوضع عملية        "إن  : وفيما يتعلق بعملية التسوية، قال أبو الغيط      
م الراهن، وستتفهم منحى التفكير األمريكي في هذا الشأن مع قـدوم الـسيناتور جـورج ميتـشل،                  السال

  ". 2010-12-13المبعوث األمريكي للسالم إلى المنطقة اإلثنين 
إن الجانب األمريكي لم يقل إنه تخلى عن جهوده، وإنما قال إنه ملتـزم باسـتمرار                :" وأضاف أبو الغيط  

ة، ولكن أوقف مسألة المفاوضات المباشرة حاليا نتيجة للتعنـت اإلسـرائيلي            العمل للوصول إلى التسوي   
  ".المبالغ فيه وغير المقبول في مسألة االستيطان

 12/12/2010، موقع فلسطين أون الين
  

   موعد اجتماع لجنة مبادرة السالم العربية لألربعاء المقبلتؤجلالجامعة العربية  .59
ة الدول العربية الدول األعضاء في لجنة مبادرة السالم العربية أنه           أبلغت جامع :  صالح جمعة  - القاهرة

تقرر تقديم موعد االجتماع الوزاري للجنة إلى يوم بعد غد، األربعاء، بدال من يوم الخميس القادم، بنـاء                  
على المشاورات التي أجراها األمين العام عمرو موسى مع الشيخ حمد بن جاسم رئيس مجلس الـوزراء                 

  .رجية قطر رئيس اللجنةوزير خا
إن تقديم موعد االجتماع ليوم واحد      «: وقال السفير أحمد بن حلي نائب األمين العام لجامعة الدول العربية          

، مؤكدا أن األمانـة العامـة للجامعـة         »جاء بناء على مشاورات جرت بين الدول العربية أعضاء اللجنة         
  .لموعد الجديد لالجتماع الوزاريالعربية أبلغت رسميا الدول األعضاء في اللجنة با

ومن المقرر أن يشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس في هذا االجتماع ليعرض على الوزراء العرب               
آخر المستجدات والبدائل المطروحة للتعامل مع الموقف في ظل تخلي اإلدارة األميركية عـن مطالبـة                

المباشرة، ومطالبتها بالعودة إلى ملف مفاوضـات       إسرائيل بتجميد االستيطان وإغالقها باب المفاوضات       
  .التقريب، األمر الذي يعني العودة إلى المربع األول

  13/12/2010، الشرق األوسط، لندن
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   تسعى لتفريغ األغوار من الفلسطينيين لالستيالء عليها"إسرائيل": الجامعة العربية .60
في جامعة الدول العربيـة، أن      " العربية المحتلّة قطاع فلسطين واألراضي    "أفاد تقرير صادر عن     : القاهرة

االحتالل اإلسرائيلي صعد من ممارساته التضييقية بحق المواطنين الفلسطينيين في منطقة األغوار، سعياً             
  .لتفريغ المنطقة من سكّانها وتمهيداً لالستيالء عليها

تـضييق  "ي من ورائهـا إلـى       وأوضح التقرير أن السلطات اإلسرائيلية قد شرعت بجملة إجراءات ترم         
على الفلسطينيين في األغوار، تمهيداً لتفريغ المنطقة من سكّانها وبالتالي مصادرتها واالسـتيالء             " الخناق

  .عليها بعد عزلها عن باقي محافظات الضفة الغربية المحتلة
قة األغوار إلجبـار  وأشار تقرير الجامعة العربية، إلى أن تل أبيب تتعمد استنزاف المياه الجوفية في منط       

المواطنين على الرحيل منها، كما تقوم بتشديد الحصار عليهم من خالل إقامة الحواجز العسكرية علـى                
كافة الطرق المؤدية إلى األغوار، فضالً عن عزل آالف الدونمات من األراضي الزراعية، مما يـؤدي                

  .د تعبيرهإلى حرمان أهالي المنطقة من استغالل أراضيهم وحقولهم، على ح
  12/12/2010، قدس برس

  
   تدل على أن حكومة نتنياهو ال ترغب في حل سلمي"إسرائيل"ممارسات : صبيح .61

اعتبر السفير محمد صبيح، األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة، أن تصعيد              
يدل وبشكل واضح على أن هـذه       «الممارسات واالنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة        

الحكومة اليمينية المتطرفة غير راغبة في التوصل إلى حل سلمي في المنطقة يؤدي إلـى إقامـة دولـة                   
هذا يؤسس لمستقبل خطير على المنطقة بأسرها، تتحمل فيه إسرائيل ومن يتغاضـى             «: ، وقال »فلسطينية

  .»صرية في المنطقةعن محاسبتها المسؤولية الكاملة عن نتائج أعمالها العن
وطالب صبيح المجتمع الدولي بوضع حد للسياسات اإلسرائيلية العنصرية، والعمل على لجـم إسـرائيل               

 وتنكرها لميثاق األمم المتحدة، والتفاقية جنيف       ،الشعب الفلسطيني تجاه  ووضع حد النتهاكاتها وجرائمها،     
القرارات الدولية ذات الصلة، والتي تنـادي       الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، وجميع         

  .بمبدأ عدم ضم األراضي بالقوة
 13/12/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  »االعتذار هو اعتذار، وال يمكن تصنيفه«: "إسرائيل"لـ تركيا  .62

كرر وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو تأكيده أن أنقرة لن تتخلى عن مطالبهـا               : محمد نور الدين  
سرائيل، وانه ال يوجد أكثر من نوع من االعتذار، بل اعتذار واحد من الشعب ومن الدولة على حد                  من إ 
  . سواء

وفي طريقه إلى تركمانستان للمشاركة في احتفاالتها بالعيد الوطني، قال داود اوغلو إن محادثات جنيـف                
لم يصدر عنهـا أي اتفـاق       بين مدير عام الخارجية التركية فريدون سينيرلي اوغلو ومبعوث إسرائيلي           

محدد، كما لم يصدر سينيرلي اوغلو أي بيان فيما صدرت التعليقات الخاصـة بطبيعـة االعتـذار مـن            
  . الطرف اإلسرائيلي

إن المساعدة إلخماد الحرائق في     «وتابع  . »االعتذار هو اعتذار، وال يمكن تصنيفه     «وأضاف داود اوغلو    
ويتوجب وجود إرادة سياسية لالسـتفادة      . ت مناخاً سياسياً إيجابياً   إسرائيل كانت لغايات إنسانية، وقد خلق     

وحول التعويضات، قال الوزير التركي إن ذلك يحل من خـالل المفاوضـات             . »من هذا المناخ السياسي   
  . بين األطراف المعنية

 إن  المقربة من حزب العدالة والتنمية عن مصادر دبلوماسية تركية قولهـا          » يني شفق « صحيفة   وأضافت
 بحث على مدار ساعة ونصف الساعة الصيغة التي يجب أن تخرج فيها             ، جنيف  الذي جرى في   جتماعاال
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وأضـافت  . مسألة االعتذار اإلسرائيلي، وقد وضعت مسودة مقترحات رفعت إلى رئيسي وزراء البلدين           
 المصادر إن   وقالت. »إن الطرفين تعهدا بالعمل على تصحيح العالقات بينهما في أسرع وقت          «المصادر  

  . إسرائيل ترى أن الخطوة األولى المتوقعة يجب أن تكون عودة السفير التركي إلى تل أبيب
  13/12/2010، السفير، بيروت

 
  "إسرائيل" إيران وتجاهل  نوويلتركيز علىويأسف لالمصالحة الفلسطينية الخرافي يؤكد على  .63

برلماني المرافق له اليوم زيارته الى تركيا التي         يختتم رئيس مجلس االمة جاسم الخرافي والوفد ال        -كونا  
استمرت اربعة ايام بحث خاللها مع المسؤولين سبل تعزيز العالقات الثنائية والتنسيق في القـضايا ذات                

  .االهتمام المشترك، بلقاء والي مدينة اسطنبول حسين افني موتلو
طيب اردوغان أظهـرت بوضـوح أن       المباحثات التي أجراها مع رئيس وزراء تركيا رجب         «وقال ان   

  .»هناك تطابقا في وجهات النظر بين البلدين حيال العديد من القضايا االقليمية والدولية
وأوضح ان اللقاءات تطرقت أيضا الى الموضوعات التي تخص المنطقة باالضافة الى الهموم المشتركة              

  .الحصار االسرائيلي عن قطاع غزةبخاصة الوضع الفلسطيني وكذلك الدور الذي تقوم به تركيا لفك 
موضوع المصالحة الفلسطينية احتلت حيزا من هذه اللقاءات وانه تم التاكيد على معالجة             «وتابع القول ان    

 الفلسطيني وتسوية النزاع بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس من اجـل صـالح              -الخالف الفلسطيني   
  .»القضية الفلسطينية

بحسب تأكيدات االيرانيين فإن برنـامجهم النـووي        «: وي االيراني قال الخرافي     وعن تقييمه للملف النو   
، معربا عن انزعاجـه مـن       »سلمي والغراض مدنية ونحن اليوجد لدينا شك بشان سلمية هذا البرنامج          

افتعال الضجة حول البرنامج النووي االيراني في حين يتم تجاهل اسرائيل من هذه الضجة بـرغم انهـا                  
 .وحيدة في المنطقة التي تمتلك ترسانة نوويةالدولة ال

 11/12/2010، الراي، الكويت
 

  "إسرائيل"القاهرة تنفي زيادة كميات الغاز المصدرة إلى  .64
" . إسـرائيل "نفى مسؤول مصري صحة ما تردد بشأن زيادة كميات الغاز المصري المصدرة ل            : القاهرة

 لم يطرأ عليها أي زيادة، وأن توريـد         2005ها عام   وقال المصدر إن كميات الغاز التي سبق التعاقد علي        
  .هذه الكميات يسير وفقاً للمعدالت التعاقدية المتفق عليها، وفقا لألسعار العالمية من دون أي تخفيض 

أشارت إلى زيارة وفد مصري للكيان إلتمام مفاوضـات         " اإلسرائيلية"وكانت تقارير نشرت في الصحف      
  " .إسرائيل"ز المصري لحول صفقة جديدة لتوريد الغا

  13/12/2010، الخليج، الشارقة
 

 فيلم عن يهود العراق يفضح العنصرية اإلسرائيلية" أنس بغداد" .65
أينما حل قضيته المثيرة للجدل، فهو يرصد حياة كتاب يهود عـراقيين            " أنس بغداد "يحمل الفيلم الوثائقي    

من العراق، وقد اسـتقبله     " تهجيرهم"مسألة  تجاههم، ويتذكرون   " العنصرية"وسط  ) تل أبيب (يعيشون في   
  . الجمهور في بروكسل بحفاوة

ويرصد الفيلم ذكريات وآراء يطرحها ثالثة كتاب من العراقيين اليهود المعروفين، من الجيل األول الذي               
في بداية الخمسينات، وهم شمعون بالص وسامي ميخائيل وسمير نقـاش، وإلـى             ) تل أبيب (هاجر إلى   
دث في الفيلم موسى خوري، تاجر العقارات السابق، وأيال حبيبة شوعات، وهي مختصة فـي               جانبهم يتح 

  . السينما اإلسرائيلية ومن الجيل الثاني للمهاجرين العراقيين
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ويتحدث الكتاب الثالثة، ورجل العقارات أيضا، باللغة العربية المطعمة باللهجة العراقية، ويـروون مـا               
  . ض لها اليهود العراقيون في أربعينيات وبداية خمسينيات القرن الماضيتعر" تهجير"يصفونه بأعمال 

التـي  " العنـصرية "وتتحدث شخصيات الفيلم عن ظروف الهجرة الصعبة التي تعرضوا لها، والمعاملـة   
دي "، ويلفت أحدهم إلى أنهم استقبلوا في مطار بن غوريون برش مبيـدات              )تل أبيب (كانت تنتظرهم في    

أحسـسنا أنفـسنا وكأننـا      "، ويقول   )بيدات حشرية قوية جداً وممنوعة في دول أوروبية       وهي م " (دي تي 
  ". حشرات

" الترهيـب "ويتذكر اليهود العراقيون حادثة إلقاء القنابل في أماكن تواجدهم ببغداد، ويلفت بعضهم إلى أن              
يانات آنـذاك تـدعو     ، مشيرين إلى صدور ب    "بالتواطؤ بين الحكومة العراقية والمنظمات الصهيونية     "كان  

" إسـقاط الجنـسية   "، والذي اقترح    1950اليهود إلى الهجرة، والى قرار الحكومة العراقية المتزامن عام          
  )". إسرائيل(تسهيل سفرهم إلى "عمن يرغب بذلك من اليهود العراقيين و

 13/12/2010، موقع فلسطين أون الين
  

   لعمليات عسكرية"اسرائيل"الفلسطينية سيدفع  الدولة وإعالنفشل المفاوضات أنتنياهو : بريماكوف .66
قال وزير الخارجية الروسي السابق، ايفغيني بريماكوف، في حديث خص به : زهير اندراوس -مالطا 

الروسية في جزيرة مالطا، ) روي نوفوستي(المؤتمر الدولي، الذي نظمته خالل ' القدس العربي'صحيفة 
 الشرق اوسطية،ان حكومة بنيامين نتنياهو، هي المسؤولة تحت عنوان سيناريوهات ونماذج للتسوية

 االسرائيلي والفلسطيني، مشددا على ان الحكومة  االولى واالخيرة عن توقف المفاوضات بين الجانبين
االسرائيلية تعمل بموجب سياسة االمر الواقع، القاضية بمواصلة االستيطان في الضفة الغربية المحتلة 

  .محتلة، وذلك بهدف تحسين شروطها، في حال وصولها الى الحل النهائيوالقدس العربية ال
سؤاال حول المطلب االسرائيلي الجديد من العرب والفلسطينيين والمجتمع ' القدس العربي'وجهت له و

القدس 'الدولي برمته، والقاضي بالحصول على اعتراف بان اسرائيل هي دولة يهودية، ولفت مندوب 
ن هذا المطلب، في حال تحقق، سيسفرعن ترحيل مليون ونصف المليون فلسطيني، الذين الى ا' العربي

  .يعيشون داخل الخط االخضر
وفي معرض رده على السؤال قال بريماكوف ان االمم المتحدة قررت في العام االعالن عن اقامة دولة 

 عاما من القرار االممي 62بعد اسرائيل كدولة لليهود، ولكن عندما نسمع نتنياهو وليبرمان يطالبان 
  .باالعتراف باسرائيل كدولة يهودية، فان االمر يثير الكثير من الشكوك والريبة والخوف، على حد تعبيره

وزاد وزير الخارجية الروسي السابق قائال ان المجتمع الدولي لن يسمح السرائيل بتنفيذ ترحيل جماعي 
، مضيفا ان االسرة الدولية برمتها ستعمل بكل ما 1948لعام اخر على غرار ما جرى خالل النكبة في ا

اوتيت من قوة لمنع اسرائيل من تنفيذ مخططها، كما قال ان المخطط المذكور ال يمكن اخراجه الى حيز 
اما في ما يتعلق بحق عودة الالجئين . التنفيذ في ظل الظروف االقليمية والعالمية، على حد قوله

، فقال بريماكوف انّهم يجب ان يعودوا الى الدولة 1948ين شُردوا من اراضيهم عام الفلسطينيين، الذ
الفلسطينية العتيدة، او ان يحصلوا على التعويضات، ولم يتطرق ال من قريب وال من بعيد الى اعادتهم 

  .الى داخل ما يسمى بالخط االخضر، اي الى اسرائيل
ية بشدة، وقال انّه بعد اجراء انتخابات الكونغرس النصفية في وهاجم بريماكوف الواليات المتحدة االمريك

الشهر الماضي، فان ادارة اوباما باتت ضعيفة وتخلّت عمليا عن احالل السالم في الشرق االوسط، 
مشيرا الى ان الرئيس اوباما بات مكبل اليدين، وعبر عن اعتقاده بان اوباما لن ينتخب لفترة والية ثانية 

  .خابات االمريكية القادمةفي االنت
وبرأي بريماكوف فان المهمة التي قام بها مبعوث االدارة االمريكية الى الشرق االوسط، السيناتور 

اعتقد ان اوباما : جورج ميتشيل كانت ايجابية، ولكنّه لن يصمد وبالتالي لن يواصل في مهمته، وزاد قائال
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المتحدة االمريكية، وهذا االمر يصب في مصلحة الدولة لن يفوز بفترة والية ثانية لرئاسة الواليات 
  .العبرية

عالوة على ذلك، حمل وزير الخارجية الروسي السابق بشدة على الواليات المتحدة التي افرغت اللجنة 
وتطرق . الرباعية من وظيفتها، وسيطرت عليها، ووضعتها في الساحة الخلفية، على حد تعبيره

م الدولي الذي كانت موسكو تفكر في عقده وقال ان الحكومة الروسية عدلت بريماكوف الى مؤتمر السال
عن تنظيم المؤتمر بسبب تعنت رئيس الوزراء االسرائيلي نتنياهو، كما حمل بشدة على االنظمة العربية 
ف الرسمية التي ما زالت مواقفها غير كافية لدعم الفلسطينيين، وقال ايضا ان مطالبة اسرائيل باالعترا

وزاد قائال ان ما يمكن ان يدفع . بها دولة يهودية يكرس التمييز الالحق بالفلسطينيين في اسرائيل
المفاوضات بين االسرائيليين والفلسطينيين هو تقوية الرباعية الدولية، مشيرا الى انّه يؤمن بالتوصل الى 

  .تعبيرهاتفاق بين الطرفين، يشمل في ما يشمل مبدأ تبادل االراضي، على حد 
وتابع قائال ان الجمهورية االسالمية االيرانية باتت قوة اقليمية في منطقة الشرق االوسط، وان انهيار 
المفاوضات واستمرار الوضع على ما هو سيزيد من تغلغل االيرانيين في المنطقة، من ناحية اخرى، 

ية الجهادية، على حساب االسالم رأى ان تكريس الوضع القائم اليوم، سيزيد من قوة الحركات االسالم
  .المعتدل، على حد قوله

وبرأي بريماكوف، فان انهيار المفاوضات بين االسرائيليين والفلسطينيين سيؤدي الى زيادة نفوذ حركة 
في الضفة الغربية المحتلة، بحيث سيؤدي االمر الى اضعاف السلطة ) حماس(المقاومة االسالمية 

عيفة االن، وسيتحول اركان السلطة الى مهددين بفقدان السيطرة على مقاليد الفلسطينية اكثر مما هي ض
  .الحكم بالضفة الغربية، بسبب تنامي قوة حركة حماس، على حد قوله

وفي سياق حديثه تطرق بريماكوف الى اعالن الدولة الفلسطينية من طرف واحد، وقال ان هذه الخطوة 
 في جميع اصقاع العالم ستعترف بهذه الدولة الجديدة، مشددا ليست سيئة، الفتا الى ان عشرات الدول

وتابع . على انّه لن يكون امام اوروبا مفر وستعترف هي االخرى بالدولة الفلسطينية في االمم المتحدة
قائال ان االعالن الفلسطيني احادي الجانب عن الدولة الفلسطينية سيدفع الدولة العبرية الى القيام بعمليات 

ية في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة، وهذا التصعيد العسكري االسرائيلي، برأي عسكر
  .بريماكوف، سيشعل االنتفاضة الفلسطينية الثالثة

  12/12/2010، القدس العربي، لندن
  

  األمم المتحدة تجدد اعتبار قرار ضم الجوالن الغياً وباطالً .67
إسرائيل فرض قوانينها وواليتها القضائية وإدارتها على جددت األمم المتحدة اعتبار قرار : دمشق

الوكالة «وأفادت . »الغياً وباطالً وليس له أثر قانوني دولي «1967 بعد احتالله عام 1981الجوالن عام 
امس، أن الجمعية العامة لالمم المتحدة اعتمدت في نيويورك أول من امس ) سانا(» السورية لالنباء
بعدما كانت اللجنة الرباعية التابعة للجمعية العامة لألمم » الجوالن السوري المحتل «القرار المعنْون

 دولة، بينما صوتت 167صوتت لصالح القرار «: وزادت الوكالة. المتحدة اقرته منتصف الشهر الماضي
  .»تعن التصوي... إسرائيل معزولة فقط ضده، فيما امتنعت الواليات المتحدة وثماني دول أخرى 

جميع التدابير واإلجراءات «، معتبراً ان »تلغي قرارها بضم الجوالن فوراً«وطالب القرار اسرائيل بأن 
التشريعية واإلدارية التي اتخذتها أو ستتخذها بهدف تغيير طابع الجوالن السوري المحتل ووضعه 

 جنيف المتعلقة بحماية المدنيين القانوني، الغية وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والتفاقية
الكف عن فرض الجنسية وبطاقات «كما طالب القرار إسرائيل بـ . »وقت الحرب وليس لها أثر قانوني

الهوية اإلسرائيلية على المواطنين السوريين في الجوالن المحتل، والكف عن التدابير القمعية التي تتخذها 
  .»ضد سكانه
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  13/12/2010، الحياة، لندن
  

  لو وضع االتحاد السوفييتي اليهود في غرف غاز فذلك لن يكون شأناً امريكيا: يسنجرك .68
 أظهرت تسجيالت لوزير الخارجية األمريكي األسبق هنري كيسنجر الذي عرف بدعمه الكبير :لندن
، تصريحات متناقضة أدلى بها في حوار مع الرئيس األمريكي الراحل ريتشارد نيكسون، "إسرائيل"ل

  .ها إنه حتى لو وضع االتحاد السوفييتي اليهود في غرف غاز فإن ذلك لن يكون شأناً أمريكياً يقول في
تسجيالت جديدة من عهد نيكسون تضمنت حوارا بينه وبين كيسنجر " نيويورك تايمز"ونشرت صحيفة 

" ئيليةاإلسرا"الذي كان يشغل منصب مستشار األمن القومي في ذلك الوقت، بعد زيارة رئيسة الحكومة 
" . ووتر غيت"آنذاك غولدا مئير للبيت األبيض قبل بضعة أشهر من استقالة نيكسون بسبب فضيحة 

إن هجرة اليهود من االتحاد السوفياتي ليست هدفاً للسياسة الخارجية "ويقول كيسنجر في التسجيالت 
كون ذلك شأناً إن وضعوا اليهود في غرف غاز في االتحاد السوفييتي لن ي"وأضاف " . األمريكية

. . أعرف "وأجاب نيكسون، الذي عرف أيضاً بانتقاداته الحادة لليهود قائالً " . أمريكياً، ربما شأناً إنسانياً
كما تورد التسجيالت انتقادات وجهها نيكسون إلى اليهود وغيرهم " . ال يمكن أن نفجر العالم بسبب ذلك

وعن اليهود قال نيكسون . األيرلنديين واإليطاليين والسود من األقليات العرقية في الواليات المتحدة مثل 
اليهود عدائيون جداً وحادون " إن 1973شباط عام / في حوار مع مستشاره تشارلز كولسوم في فبراير

ويقول نيكسون في حديث مع مساعدته روز ماري وودز إن اليهود وبينهم " . جداً ولديهم شخصية بغيضة
 سافير يتشاركون مميزات واحدة وهي الحاجة للتعويض عن عقدة نقص لديهم، كيسنجر ومستشاره ويليام

  " .معظم اليهود ال يشعرون باالمان ولهذا عليهم ان يثبتوا أنفسهم"وأوضح 
  12/12/2010، القدس العربي، لندن

  
  سكان غزة يعيشون ظروفا سيئة نتيجة للحصار: جينغ .69

طاع غزة أن المواطنين الفلسطينيين ال يزالون يعانون من أكد جون جينغ مدير عمليات الوكالة بق: القدس
من السكان يعتمدون على المساعدات االنسانية % 80أوضاع سيئة في قطاع غزة، مشيرا الى أن 

  .والغذائية المباشرة من الوكالة
من % 90ان البطالة في أعلى مستوياتها منذ سنوات، وأن ، واضاف في تصريح له نشر اليوم األحد 

 مليون متر مكعب من المياه العادمة تذهب الى البحر كل يوم، 80مياه ملوثة وغير صالحة للشرب وال
موضحا أن عشرات اآلالف من المنازل التي دمرت أو اصيبت خالل الحرب االخيرة ما زالت بانتظار 

  .إعادة بنائها إضافة إلى أن القطاعات التعليمية والصحية تواجه تحديات كبيرة
االطفال التي تعاملت معهم هم أكثر االطفال "، وقال كل "رائعون"نغ بأطفال غزة ووصفهم بأنهم وأشاد جي

فهما لحقوقهم وواقعهم، وهم أكثر األشخاص الذين يستيطعون أن يعبروا عن هذا الموضوع وال يتأثروا 
  ".به بشكل سلبي

  12/12/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  الدولي  للقانون "إسرائيل"خ  يطالب بإرضا"سواسيةمركز " .70
 طالب مركز لحقوق اإلنسان المجتمع الدولي بتحمل كامل مسؤولياته القانونية تجاه الشعب : رام اهللا

  .الفلسطيني، ومساعدته في تقرير مصيره وفقا للقوانين والمواثيق الدولية
عالن العالمي لحقوق ، في بيان بمناسبة الذكرى الثانية والستين لصدور اإل»سواسية«ودعا مركز 

اإلنسان، إلى إرغام إسرائيل على احترام قواعد القانون الدولي ليتمكن الشعب الفلسطيني من النهوض 
  .بحالة حقوق اإلنسان داخل المجتمع
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، هو السبب الرئيسي لعدم قدرة الشعب الفلسطيني على 1948وأكد أن االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين عام 
عالن العالمي لحقوق اإلنسان، محمال االحتالل وبتواطؤ المجتمع الدولي المسؤولية االنتفاع بقواعد اإل

  .القانونية واألخالقية المباشرة عن عدم تطبيق واحترام قواعد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
  13/12/2010، الوطن،الدوحة

  
  ماذا سيفعل عباس؟ ماذا سيفعل العرب؟ .71

  بالل الحسن
اإلدارة األميركية قد تراجعت عن مطالبة إسرائيل بوقف مؤقت لالستيطان مـن            إن  : ليس صحيحا القول  

  .أجل الذهاب إلى المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين
إن اإلدارة األميركية قررت التبني الكامل للخطة اإلسرائيلية، خطة بنيامين نتنيـاهو            : الصحيح هو القول  

خطة نتنياهو للتسوية أعلنها مع بدء الحديث       . مع الفلسطينيين بالذات، في كل ما يتعلق بالتسوية السياسية        
أعلنها يوم قال إنه يرفض العودة إلى المفاوضات بناء على          . عن العودة إلى المفاوضات برعاية أميركية     

شروط معلنة، وإنه يريد مفاوضات من دون شروط مسبقة، ال حول الحدود، وال حول االسـتيطان، وال                 
ولم يكن هذا   . ومها قبلت واشنطن شروطه وذهبت إلى المفاوضات غير المباشرة        وي. حول أي شيء آخر   

كله سوى األمور اإلجرائية المتعلقة بخطة نتنياهو، أما جوهر خطة نتنياهو فكـان إعالنـه أنـه يريـد                   
التفاوض من أجل الوصول إلى اتفاق مبادئ، أو اتفاق إطار، أو اتفاق مرحلي، حول الدولة الفلـسطينية                 

  .اها، ثم يتم تنفيذ هذا االتفاق في مدة عشر سنواتوقضاي
هذه هي خطة نتنياهو، وهذا هو ما وافقت عليه اإلدارة األميركية، ولتأكيد ذلك نلجأ إلى قراءة متأنية في                  
المواقف المختلفة المعلنة في السنوات الخمس الماضية؛ حيث نجد تأكيـد هـذه الخطـة فـي المواقـف                

د لهذه الخطة في المواقف األميركية، والعجيب أننا نجـد تأييـدا لهـذه الخطـة                اإلسرائيلية، ونجد التأيي  
  . األميركية في بعض المواقف العربية أيضا-اإلسرائيلية 

: نقرأ أوال الموقف األميركي كما أعلن رسميا، وجاء فيه على لسان الناطق باسم الخارجية األميركية قوله               
نا بأرضية صلبة الستئناف مفاوضات مباشـرة مـستدامة وذات          لقد قررنا أن تجميد االستيطان لن يزود      

) اتفاق إطـار  (نبقى مركزين على هدف التوصل إلى       : وجاء فيه أيضا، وهنا بيت القصيد، قوله      . مغزى
كمـا  ) اتفاق إطار (هذا هو جوهر الموقف األميركي الجديد، العمل للتوصل إلى          . حول قضايا الحل الدائم   

  .األولىطلب نتنياهو منذ اللحظة 
ونقرأ ثانيا في الموقف المصري، كما أعلنه وزير الخارجية أحمد أبو الغيط في بلغاريا في بيان صحافي،                 

، تحدد حـدود    )اتفاقية إطار (، يجب أن يضع     )دول اللجنة الرباعية الدولية   (إن رباعي الوساطة    : جاء فيه 
إن االتفاقية يمكن أن يـصوغها      : لوقا. دولة فلسطينية، ووضع القدس الشرقية، مع ضمان أمن إسرائيل        

األميركيون، أو رباعي الوساطة، أو مجموعة من الخبراء، لتفاهم كبير يقدمه المجتمع الدولي لكل مـن                
هي النقطة الوحيدة   ) تحديد وقت : أي(وهذه الجملة األخيرة    . الطرفين، مع تحديد وقت للتوصل إلى اتفاق      

هذا الموقف طلبت من الرئيس محمود عباس التمهل قبـل          وهي بناء على    . الجديدة في الموقف المصري   
  .قرار الذهاب إلى مجلس األمن، كما أعلن سابقا عن البدائل التي لديه إذا لم يتم وقف االستيطان

ونقرأ ثالثا الموقف اإلسرائيلي، وهو موقف أعلنه الجنرال شاؤول موفاز، رئيس لجنة الخارجية واألمـن               
:  مؤتمر صحافي عرض فيه خطة سياسية للسالم من مرحلتين، قـال فيـه             في الكنيست اإلسرائيلي، في   

) من دون رسم الحدود   (، نعلن خالله إقامة دولة فلسطينية       )اتفاق مرحلي (أقترح كخطوة أولى السعي إلى      
وقسم موفاز خطته إلـى     ). تدريجي(تسبق المفاوضات حول القضايا الجوهرية، مع ترسيم الحدود بشكل          

من الضفة الغربية، باإلضـافة     % 66 المرحلة األولى إنشاء الدولة الفلسطينية على نحو         مرحلتين، يتم في  
إلى قطاع غزة، ومن دون إخالء مستوطنات إسرائيلية، مع ضرورة االعتراف بسلطة دولة إسرائيل على               
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 14حد نهر األردن بعمـق      : أي(كتل االستيطان في الضفة الغربية، ومع ضرورة التسليم بالحد الشرقي           
وتبدأ بعد ذلك مفاوضات مع     . لدولة إسرائيل كحد ضروري للحفاظ على أمن إسرائيل       ) كم، كما هو معلن   
  .كالقدس والالجئين والترتيبات األمنية) المواضيع الجوهرية(الفلسطينيين حول 

ن ، ولن يكـو   )المواضيع الجوهرية (أما المرحلة الثانية، حسب خطة موفاز، فيتم فيها تطبيق التسوية في            
ترتيبات سياسـية بـين الـدول،       « إسرائيليا، بل يحتاج، حسب قول موفاز، إلى         -هذا التطبيق فلسطينيا    

وهذا يحتاج طبعا إلى زمن أطول، وهو الزمن الذي قدره نتنياهو سابقا            . »وإقامة سالم شامل في المنطقة    
  .بعشر سنوات

الحفاظ علـى   «: حول القدس يقول  . القدس وقضية الالجئين  : ويتطرق موفاز، في خطته هذه، إلى أمرين      
بالنسبة لسير الحياة   ) حل مبدع (وإدارة المفاوضات إليجاد    ).. القدس جزء من إسرائيل   : أي(الوضع القائم   

أما حول قضية   . والحل المبدع هذا هو الكلمة الملطفة للقول بالسيطرة اإلسرائيلية على المدينة          . »اليومية
ترك حل مشكلة الالجئين إلـى منظومـة        «: هو يقول بالحرف الواحد   حق العودة لالجئين الفلسطينيين، ف    

ويعني هـذا أن الحـل      . »دولية، تركز على حلول، وإعادة تأهيل، ال تشتمل العودة إلى مناطق إسرائيل           
  .من الضفة الغربية% 66اإلسرائيلي بعد عشر سنوات يستثني القدس والالجئين، وال يشمل إال 

الحل (األميركية والعربية واإلسرائيلية؟ يجمع بينها أمر واحد هو         : اقف الثالثة ما الذي يجمع بين هذه المو     
وهذا الحـل الـذي     . ومهما اختلفت التسميات فالمضمون واحد    . أو اتفاق إطار، أو اتفاق مبادئ     ) المؤقت

لعباس يريد، حسب اإلسرائيليين، ضم ثلث الضفة الغربية، يعني أن الدولة الفلسطينية المؤقتة، التي سبق               
أن رفضها بشدة، هي المطروحة للبحث، وهي ستقوم خارج جدار الفصل العنصري الـذي تـم بنـاؤه،                  

  .واستولى سلفا على ما يوازي نسبة الثلث من الضفة الغربية
وهو يواجه اآلن قرارا وصفه     . يعرف الرئيس محمود عباس، أكثر من غيره، ما يعنيه هذا الحل          .. طبعا

ذا الخيار، أم سيرفضه؟ تصريحاته تدل على أنه في حيرة مـن أمـره، فقـد                فهل سيقبل ه  . هو بالصعب 
وقد ذهب إلى مـصر     . أرسل صائب عريقات إلى واشنطن ليعرف بالضبط ما هي خطة العمل األميركية           

للتداول معها بالموقف، وقدمت له هناك نصيحة التريث مع وصايا أحمد أبـو الغـيط فـي تـصريحه                    
 المتابعة العربية التي دفعته سابقا باتجاه التفاهم مع واشنطن، والبقـاء فـي            وقد طلب عقد لجنة   . المكتوب

فهل سيقبل عباس؟ الـسؤال صـعب،       . فلكها مرتين، ومن غير المستبعد أن تدفعه لألمر نفسه مرة ثالثة          
 والجواب أصعب؛ فهو أمام خيار يتعلق بالقضية الفلسطينية، وبالحقوق الفلسطينية، وبالتاريخ الفلسطيني،           

  فماذا سيختار؟.. وبمصير شعب من عشرة ماليين إنسان
العرب في الجامعة العربية، فالجواب معروف؛ ألنه ال أحد منهم يرغب بأن            » المندوبين«إذا ذهب ليسأل    

يتقدم الصفوف ليناطح أميركا، أما إذا ذهب ليطرح خطة نضالية فلسطينية جديـدة، فـسيحرج العـرب                 
هم، وسيبرئ نفسه أمام التاريخ، تماما كما فعل عرفات بعد مفاوضـات            جميعا، وسيضعهم أمام مسؤوليات   

  ، فماذا سيفعل عباس؟2000كامب ديفيد عام 
  .والجواب أصعب.. السؤال صعب

  12/12/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  الفشل األميركي يضع الرباعية الدولية في مأزق .72
  نقوال ناصر 

، وهي عـاجزة    "الحوار والحوافز "الل االسرائيلي بواسطة    دولة االحت " إقناع"واشنطن أعلنت عجزها عن     
بواسطة الضغط، وبالتالي فإن سياسة العصا والجزرة األميركية التي تثبت نجاعتها           " إقناعها"عن محاولة   

في كل مكان من العالم قد أثبتت فشلها في االختبار االسرائيلي لحدود قوتها، أو هكذا يفضل حلفاء أميركا                  
وبيون تفسير الفشل األميركي حتى ال يعترفوا بالحقيقة الدامغة التي تجلت على مدى أكثر              العرب واألور 
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 والتـي تثبـت بـأن       1967من أربعة عقود من الزمن منذ االحتالل االسرائيلي لألراضي العربية عام            
ن لـه أن    الواليات المتحدة قد تحولت بحكم األمر الواقع إن لم يكن بإرادتها إلى شريك في احتالل ما كا                

 –وقـد تعـززت هـذه الـشراكة األميركيـة           . يستمر حتى اآلن لوال انحيازها الفاضح لدولة االحتالل       
  .االسرائيلية بخاصة بعد أن تحولت الواليات المتحدة إلى دولة محتلة بدورها في العراق

ائيلي يردفـه   إن امتناع االدارات األميركية المتعاقبة باختيارها عن الضغط على دولة االحـتالل االسـر             
امتناع أوروبي وعربي عن ممارسة الضغط على الواليات المتحدة من أجل دفعها إلى ممارسة ضـغوط                
على شريكها االسرائيلي يعرف العرب واألوروبيون تماما بأن واشنطن تملك وسائلها، مما يحول الفـشل     

بحقيقـة أن دولـة     األميركي إلى فشل ثالثي عربي وأوروبي ايضا، فشل ما زال يـرفض االعتـراف               
المشروع الصهيوني في فلسطين ما كان لها تقوم في المقام األول بغير القوة الغاشمة وبالتالي فإن القـوة                  

  .هي الوسيلة الوحيدة للجم نهمها التوسعي االستيطاني
والحراك السياسي حافل ومحموم ومتزاحم ومتسارع خالل األسبوع الحالي الحتواء مـضاعفات الفـشل              

، واخطر هذه المضاعفات هو ما وصفه الملك عبد اهللا الثاني في المنامة السبت قبل الماضـي                 األميركي
في جهود السالم، فالمبعوث الرئاسي األميركي جورج ميتشل كان من المقرر أن يكـون قـد                " الفراغ"ب

ن وصل إلى المنطقة األحد، في الثاني عشر من الشهر الجاري، بعد اجتماعات مكثفة في واشـنطن بـي                 
وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون وبين مسؤولين ومفاوضين فلسطينيين واسرائيليين منهم كبير            

سالم فياض  . صائب عريقات ورئيس وزراء سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني د        . المفاوضين الفلسطينيين د  
يفني، والقيـادة الـسياسية   ووزير الحرب االسرائيلي ايهود باراك وزعيمة المعارضة االسرائيلية تسيبي ل     

للمفاوض الفلسطيني في منظمة التحرير من المقرر ان تجتمع غدا الثالثاء بعد يومين من وصول ميتشل                
لتتدارس موقفها بعد االطالع على ما لديه، ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية لجنة متابعة مبـادرة                 

للغرض نفسه، بعد اجتماع دوري كذلك لوزراء       السالم العربية يوم الخميس في السادس عشر من الشهر          
جدول أعماله، ناهيك عن لقاءات     " عملية السالم "خارجية االتحاد األوروبي اليوم االثنين يتصدر استئناف        

القمة العربية واألجنبية التي يعقدها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحثا عـن مخـرج ممـا وصـفه                  
  ".مأزق الخطيرال"ووصفه عريقات ب" األزمة الصعبة"ب

، اي التزامهم بالفشل، ألنهـم      "عملية السالم "هؤالء جددوا التزامهم باالستمرار في      " شركاء السالم "وكل  
كلينتـون تقـول إن     : "جميعا ينطبق عليهم ما قاله عنوان تقرير للنيويورك تايمز في العاشر من الـشهر             

، وقـد اسـتعرض     "رتد إلى استراتيجية قديمة   الواليات المتحدة ملتزمة بالسالم في الشرق األوسط لكنها ت        
التقرير فحوى خطاب لكلينتون الجمعة الماضي في مركز سابان لسياسة الشرق الوسـط التـابع لمعهـد                 

األميركيـة  " باعتباره خريطة طريق لخطط اإلدارة    "بروكينغز قالت الصحيفة إنه جرت متابعته عن كثب         
  .للمرحلة المقبلة

سعي الفلسطينيين لالعتـراف    "وصبت ماء باردا على     " االحباط العميق " عن   وأعربت كلينتون في خطابها   
وانتقدت االعتراف البرازيلي واألرجنتيني بهذه الدولـة المأمولـة باعتبـاره           " بدولتهم من األمم المتحدة   

، لكنها لم تعلن أي مخرج بديل وارتـدت إلـى دبلوماسـية             "جهودا أحادية الجانب ال تساعد وتهدم الثقة      "
دون أن  " مع أفكار حول كيفية جسر الخالفـات      "كوك باالعالن عن إرسال ميتشل إلى المنطقة مجددا         الم

  .كما قالت النيويورك تايمز" أي مقترحات ملموسة جديدة"تعرض 
أميركية قديمة متجددة لمواصلة الفشل، سوف يشتريها على األرجـح كمـا            " خريطة طريق "وهذه مجرد   

عربيا لجنة المتابعة العربية، وألن هـذه الوصـفة هـي           " تحللها"حرير و جرت العادة مفاوض منظمة الت    
  .بضاعة اسرائيلية المنشأ فإن حكومة دولة االحتالل سوف تهلل مجددا لرواج بضاعتها

فـي الـشرق    " عملية الـسالم  "وإذا كانت الواليات المتحدة كعضو في اللجنة الرباعية الدولية الراعية ل          
جزها وفشلها، بينما موقف األمم المتحدة كعضو في هذه اللجنة هـو عمليـا              األوسط قد اعترفت علنا بع    
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تحصيل حاصل مواقف األعضاء الثالثة اآلخرين، فإن موقف العضو الثالث الروسي في اللجنـة يكـاد                
  .يكون اعترافا غير معلن بالفشل

دولي اقترحت موسـكو    بمؤتمر  " عملية السالم "وقد تمثلت المساهمة الرئيسية لروسيا في محاوالت إحياء         
 الـذي   2007 وحظي في البداية بترحيب دولي واسع، وبعد مؤتمر أنابوليس عـام             2005عقده في سنة    

دشن الجهد الدولي الفاشل حاليا الستئناف عملية السالم كانت التوقعات كبيرة بعقد مؤتمر موسـكو فـي                 
عدم وجود أي مقترحات    "بعقده بسبب   ربيع أو صيف العام التالي، لكن موسكو نفسها فقدت اآلن اهتمامها            

، كما قال خالل األسبوع الماضي وزير خارجية االتحاد السوفياتي الـسابق ورئـيس              "ملموسة تبحث فيه  
  .غرفة التجارة والصناعة الروسية حاليا، يفجيني بريماكوف، الخبير في شؤون الشرق األوسط

اعية الدولية، هو السر المفضوح الـذي لـيس         لكن فشل االتحاد األوروبي، العضو الرابع في اللجنةالرب       
واالتحاد األوروبي هو العماد الثاني بعد الواليات المتحدة للرباعية الدولية          . بحاجة إلى اعتراف أو إعالن    

وال مبالغة في االستنتاج بأن مفتاح نجاح أو فشل الرباعيـة وعمليـة             . على حد سواء  " عملية السالم "ول
  :ي أوروبا، لعدة أسبابالسالم كان دائما موجودا ف

أولها وأهمها أن الدعم األوروبي الحتكار الواليات المتحدة األميركية لقيادة عملية الـسالم هـو العقبـة                 
  .الرئيسية امام نقل ملف هذه العملية إلى حيث يجب أن تكون، في األمم المتحدة

ق عملية للـسالم خـارج إطـار     وثانيها أن هذا الدعم األوروبي للواليات المتحدة هو المسؤول عن اطال          
الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات األمم المتحدة كمرجعية توفر الحد األدنى من العدالة لكـي يقـرر                 

  .الشعب الفلسطيني مصيره على اساسها
وثالثها أن أوروبا بموقفها هذا كانت العامل الحاسم بسبب وزنها االقتصادي والسياسي العالمي في عـزل           

  .لدولي عن صنع السالم في المنطقةالمجتمع ا
ورابعها أنه إذا كانت الواليات المتحدة هي الممول الرئيسي لدولة االحتالل االسرائيلي واحتاللهـا فـإن                
االتحاد األوروبي هو الممول الرئيسي لسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني تحت االحتالل ويستطيع إن توفرت              

  .ه بمساهمة سياسية تعيد إلى عملية السالم توازنها لكنه ال يفعللديه االرادة السياسية موازنة تمويل
إن فشل اللجنة الرباعية الدولية مجتمعة وفشل أعضائها فرادى يجتذب حاليا مزيدا من األضـواء التـي                 
تسلط عليه في اللحظة التاريخية الراهنة، ألن األنظار تتجه نحو الرباعية مجتمعة ونحو كل عضو فيهـا                 

" عمليـة الـسالم   "قعة منهم دورا مبادرا يسد الفراغ الناجم عن فشل االحتكار األميركـي ل            على حدة متو  
  .ويحول دون انفجار وضع ال يحتمل الفراغ، لكن ال حياة لمن تنادي

في خطابه االفتتاحي األسبوع الماضي لمؤتمر دولي في مالطا شارك فيه أكثر من خمسين خبيـرا مـن                  
نظمه معهد الدراسـات الـشرقية      " ت ونماذج للتسوية في الشرق األوسط     سيناريوها"ثالث قارات عنوانه    

بأكاديمية العلوم الروسية والمجلس الروسي للسياسة الخارجية والدفاع، قال يفجيني بريماكوف إن أحـد              
الدوليـة التـي    " الدور المتدهور للجنـة الرباعيـة     "أسباب الطريق المسدود الحالي في عملية السالم هو         

  ".يقة أن الواليات المتحدة قد اغتصبت مهمة وساطتها في عملية السالم في الشرق األوسطارتضت بحق"
إن دعوة بريماكوف في خطابه إلى وجوب توسيع الرباعية الدولية لتضم الصين والهند إلـى عـضويتها           
هي اعتراف صريح بفشل الرباعية من ناحية، وإقرار من ناحية أخرى بضرورة البحث عـن مقاربـة                 

ة جديدة لحل الصراع العربي االسرائيلي، وتحذير من ناحية ثالثة للعرب وبخاصة الفلسطينيين منهم              دولي
  .بان استمرار رهانهم على الرباعية والواليات المتحدة إنما هو رهان خاسر ال طائل منه وال جدوى

ففـي بيـان    . عوبريماكوف ليس الوحيد الذي يدعو إلى مقاربة جديدة ومشاركة دولية أوسع لحل الصرا            
أصدره يوم األربعاء الماضي وأعرب فيه عن القلق من الوضع الراهن قال منسق األمم المتحدة الخاص                

  ".تعديل في االستراتيجية أمر أساسي"للسالم في الشرق األوسط، روبرت سيري، إن إجراء 
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افتراقا مميـزا عـن      فيمثل   1967أما االعتراف البرازيلي واألرجنتيني بدولة فلسطينية على حدود عام          
االستراتيجية األميركية، لكنه سوف يمثل تعديال استراتيجيا أساسيا فقط إذا اقترن بـضغوط دبلوماسـية               
واقتصادية وسياسية وثقافية تنقل المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على دولـة االحـتالل االسـرائيلي       

القانون الدولي لحقوق االنسان، فـي األقـل     تجبرها على احترام القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة و        
أسوة بالعقوبات الدولية المفروضة على كثير من دول العالم ألسباب ليس منها ما يهدد الـسلم واألمـن                  

  .الدوليين بالقدر الذي تمثله األسباب الداعية إلى فرض عقوبات على إسرائيل
ة السابقين في رسالة وجهوها في الثـاني  وهذا على وجه التحديد هو ما حث عليه ستة وعشرون من القاد  

من الشهر الجاري إلى رئيس االتحاد األوروبي هيرمان فان رومبوي وممثلة االتحاد للشؤون الخارجيـة               
واألمن كاثرين آشتون ولكل رؤساء الحكومات األوروبية ، كان منهم خافير سوالنا سلف آشتون وثـالث          

جية ومفوض االتحاد السابق كريس باتن، وطالبوا فيها        رؤساء وسبع رؤساء حكومات وسبع وزراء خار      
ابريل / بتهديد إسرائيل بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف االستيطان وبتوجيه إنذار لها ينتهي في نيسان                

تشعر " مثل أي دولة أخرى   " لالستجابة أو مواجهة تحويل الملف إلى المجتمع الدولي وبجعلها           2011عام  
  .لخرقها القانون الدولي" منتدفع ث"و" بالنتائج"

وربما كان وزراء الخارجية األوروبيون المجتمعون في بروكسل اليـوم سيـستجيبون لرسـالة قـادتهم                
العربي وبخاصة الفلسطيني معنيا حقا بجعل دولة االحتالل االسـرائيلي          " صاحب الشأن "السابقين لو كان    

تحدث بلغة دبلوماسية مماثلة للغة القـادة األوروبيـين         عربيا وفلسطينيا، أو في األقل معنيا بال      " تدفع ثمنا "
  .السابقين

  13/12/2010، المستقبل العربي
  

  مفاوضات بال مستقبل .73
  كلوفيس مقصود

بتجميد االستيطان لمدة ثالثة أشهر مقابل ضمانات       » إسرائيل«إن قرار اإلدارة األميركية سحب مطالبتها       
إذا لجـأت   ) الفيتـو (ووعد بممارسة حق النقض     » 35ف  «بأن الواليات المتحدة سوف تمدها بطائرات       

السلطة الفلسطينية أو المجموعة العربية إلى مجلس األمن لطلب االعتراف بدولة فلسطينية ضمن حـدود               
تصرفت وكأنه من المستحيل أن يقنع نتنياهو معظـم  » إسرائيل«، يشكل فصالً جديداً يدل على أن    1967

  . أعضاء حكومته بهذا االقتراح
تظهر في  » إسرائيل«بأن تأتي هذه الضمانات مكتوبة، ما دّل على أن          » إسرائيلي«كان هناك شرط    : أوالً

العلن تشكيكاً في صدقية الموقف األميركي في هذا الصدد، وهـذا أحـرج اإلدارة األميركيـة وخاصـة         
اهو في نيويورك لمدة    الرئيس أوباما، بأن مجرد الوعد الذي نتج من محادثات بين الوزيرة كلينتون ونتني            

أعضاء في حكومته بالتجاوب مع المطلب األميركي، وحتى يـستمر          » إلقناع«سبع ساعات لم يكن كافياً      
عجز عن إقنـاع    «باإلمعان في ابتزازه لإلدارة األميركية فإنه من خالل تصريحات مستشاريه           » نتنياهو«

صل من موقف هو من صلب سياسته، حتى        بمعنى آخر لجأ نتنياهو إلى التن     . »العديد من أعضاء حكومته   
  . يشكل التنصل العلني مدخالً الستمرار االتصال مع اإلدارة األميركية

كانت خطأ فـي    » بتجميد المستوطنات لمدة عشرة أشهر    «يتبين لنا أن مطالبة الرئيس أوباما سابقاً        : ثانياً
لقانونية التي تنطوي عليهـا مفـردة       التقدير وفي التحليل السياسي، وتقليالً من شأن ضبط المصطلحات ا         

وأن التجميد هو مجرد جـذب      » إسرائيل«لكونها تشكل إقراراً بأن االستيطان مقبول كحق لـ         » التجميد«
، فيما الواقع يتطلب كما أكدنا مراراً أن يطالب الرئيس أوباما بتفكيـك             »التفاوض«للسلطة الفلسطينية إلى    

كدولة محتلة لألراضي الفلسطينية، ال كدولة لها حق الملكية         » ئيلإسرا«المستوطنات حتى يتم التعامل مع      
  . في المستوطنات
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كان علـى   . ينطوي على اعتراف منها بأنها ليست سلطة محتلة       » اإلسرائيلي«يستتبع ذلك أن كل السلوك      
إقرارها وعدم  » إسرائيل«اإلدارة األميركية وخبرائها وسياسييها أن يعترفوا بأن حق الملكية الذي تدعيه            

بأنها محتلة، وبالتالي عدم امتثالها التفاقيات جنيف الرابعة، غير قانوني، حتى تستقيم المرحلة التالية مـن     
المباحثات غير المباشرة، التي ستدير المسيرة التفاوضية في األسابيع المقبلة وأال تبقى هذه المسيرة عبثية               

 تمددها االستيطاني وسياسات التمييز التي تمارسـها        وهذا ما يفسر ممارساتها واستمرار    . كما في السابق  
  . ، وهذه الممارسات هي من مقومات ومعالم المشروع الصهيوني48داخل األراضي المحتلة وضد عرب 

إرسال مندوبين عنهما ليقوموا بمحادثات غير مباشـرة        » إسرائيل«إن الطلب من السلطة الوطنية و     : ثالثاً
طرفين لهذا الطلب األميركي بعد اإلخفاق لمدة عامين وقبلها منـذ اتفاقيـات             برعاية أميركية واستجابة ال   

وعلى األخص منذ معاهدة    » أوسلو«أوسلو، ما هما إال دليل على مسلسل من اإلخفاقات التي تتابعت منذ             
  . »إسرائيل«الصلح بين مصر و

 انتخابه كان واعـداً ولكـن       خالصة القول إن خطاب الرئيس أوباما في القاهرة وأنقرة في أعقاب          : رابعاً
عندما وضع منطلقات سياسته في التعامل مع القضية الفلسطينية انطلق من مسلمات راسخة في الـسياسة                

، واصطدمت الحقاً بحقائق على األرض، أفرزتهـا حالـة          »اإلسرائيلي«األميركية تجاه الصراع العربي     
» إسرائيل«ج عنصر الردع العربي لوقف تمادي       فلسطين المطوقة بالدولتين العربيتين المطبعتين، ما أخر      

فـي ذلـك مـضي      » إسرائيل«ساعد  . واستباحتها الحقوق الفلسطينية واالستمرار من دون عرقلة جادة       
في محادثاتها رغم معرفتها بعدم جدواها وتخليها عما يعرف بثقافة المقاومة، وأيـضاً تحـول               » السلطة«

كـل ذلـك أدى إلـى تحويـل         . بين المنظمتين األكثر تمثيالً   الوضع الفلسطيني إلى انقسام معيب وضار       
مرجعية المقاومة إلى سراب واألخذ بوجود حركة تحرير وطني ومقاومة بعدم الجدية، رغم أنها تعبـر                

كل ذلك أدى إلى تلعـثم      . عن الوحدة الوطنية الفلسطينية بكل شرائحها داخل األراضي المحتلة وخارجها         
لخيار الكفاح المسلح، بعـد     » فتح«كان ملهماً بسبب اإلسقاط المتعمد من قبل        الخطاب الفلسطيني بعد أن     

كما أن  . استنفاد كل وسائل المقاومة المشروعة كالمظاهرات والعصيان المدني واللجوء إلى األمم المتحدة           
 اعتبرت المقاومة مختزلة باستمرار إطالق الصواريخ     » سلطة«السلطة في غزة التي تحولت بدورها إلى        

بين الحين واآلخر، رغم صدق النوايا على حساب ثقافة المقاومة ووضع استراتيجية لها، مـا يـستدعي                 
  . مصالحة فورية تعيد الوحدة الوطنية ونجاعتها تقليصاً لألضرار وتمكيناً الستئناف مقاومة مدروسة

ة والعمل السياسي علـى     إن قضية فلسطين التي طالما عبأت الثقافة والمشاعر والمواقف الوجداني         : خامساً
كافة المستويات تاريخياً، اختزلتها األحداث األخيرة بأن تدير دفتها رغم مركزيتها لدى األمـة، أجهـزة                

  . مخابرات
من استباحة الحقوق العربيـة وعطـل       » إسرائيل«هذا الخلل أفقد العرب التوازن وقدرة التخطيط ومكّن         

تحاد والوحدة، كما أسهم في ازدواجية مـا يقولـه النظـام            احتمال التنسيق العربي الملزم ناهيك عن اال      
  . »ويكيليكس«العربي في العلن وما يضمره في السر كما نقل موقع 

عند كتابة هذا المقال أشير إلى أنني لست مطّلعاً بعد على ما ستقوله وزيرة خارجية أميركـا هـيالري                   
أن يوم الجمعة الواقع العاشر من ديسمبر يصادف     المفارقة  . كانون األول / كيلنتون في العاشر من ديسمبر    

تستبيح حقوق اإلنـسان    » إسرائيل« لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، ومنذ ذلك الحين و        62الذكرى الـ   
  . الفلسطيني والعربي وحقوقه الوطنية

  13/12/2010، السفير، بيروت
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  حلُّ السلطة الفلسطينية حلُّ الالحل .74
  مأمون كيوان

س السلطة الفلسطينية محمود عباس بإمكانية اللجوء إلى خيار حل السلطة الفلسطينية اذا لم يمكن               لوح رئي 
التوصل التفاق سالم مع اسرائيل، وفي حال استمرارها في بناء المستوطنات، وإذا لم يعتـرف العـالم                 

 المحتلة، ولن يقبل    بدولة فلسطينية، أي أنه سيسعى إلنهاء الحكم الذاتي الفلسطيني المحدود في االراضي           
  .ان يبقى رئيساً لسلطة غير موجودة

ويندرج هذا الخيار ضمن سبعة خيارات تشكل بمجموعها قوس أزمات متداخلة، بدءاً من العـودة إلـى                 
مجلس األمن مروراً بطي ملف القرار الفلسطيني المستقل عبر اعادة القضية الفلـسطينية إلـى وجههـا                 

وقد سبق ألقطاب في    . عودة إلى خيار الكفاح المسلح أو االنتفاضة الشعبية       العربي القومي، وصوالً إلى ال    
السلطة، منهم صائب عريقات، أن حذَّروا من هذا الخيار، الذي اعتُبر مجرد مناورة سياسية ال أكثر وال                 
أقل، هدفها الضغط على بعض العواصم العربية والدولية، فضالً عن الضغط المباشر على الفلـسطينيين               

  .الضفة الغربية لجهة قمع المعارضين منهم، وتشديد السيطرة على موارد رزق ومعيشة الموالينفي 
وطرح خيـــار حل السلطة يتطلب توافر إمكانية التنفيذ على المستويين الذاتي والموضوعي، وهي ما              

نونيـة  يبدو أنها مفقودة، فرئيس السلطة في وضع ال يحسد عليه علـــى مستويات عدة، شـرعية وقا               
وسياسية في نظر خصـــومه ومنافسيه المحتملين، داخل السلطة والمنظمة والبيت الفتحاوي، يضاف            

  .إلى ذلك محدودية صالحياته
ويأتــــي في مقدمــــة المنافسين لعباس رئيس الحكومــــة في رام اهللا سالم فياض، الذي             

ها الفقري، وهي مدعومة بقـوة أمنيـة        يدير حكومة ال يشكــــل الفتحاويون أو رجال الرئيس عمود        
غير فصائلية، فيما يؤسس فيــــاض لكيان سياسي على شاكلة سنغافورة أو هونـغ كونـــــغ،               

ونظراً لما يشكله فياض    . متحرر من تبعات التاريخ والجغرافيا والديموغرافيا المعقــــدة والمتداخلة       
ـ        ـــي هو خيار لجوء عباس إلى االسـتقالة مـن          في الضفة الغربية، يبدو أن الخيار العملي والواقع

وال معنى الستقالته من رئاسة الـسلطة دون المنظمـة،         . رئاسة السلطة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير     
  .التي أصبحت مجرد كيان إداري أو سكرتاري تابع لمكتبه نفسه

ل في تفعيل المنظمة فلسطينياً وعربياً      واستمرارية بقاء عباس رئيساً للمنظمة يتطلب استحقاقاً سياسياً، يتمث        
ودولياً، أي التسويق المستمر لضرورة المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإعالن العدول عن             

وبذلك تكون ساعة المصارحة الذاتية الكبرى لمحمود عبـاس         . الخيار األوسلوي واعتباره خطيئة سياسية    
اً للمنظمة قد يفضي إلى تزايد ضغوط األزمة داخل حركة فتح، بما            بكالم آخر، بقاء عباس رئيس    . قد دقت 

يمكن أن يؤدي إما إلى خيار سيناريو االنقالب الفتحاوي ضد الزعيم محمـود عبـاس، أو إلـى خيـار                    
وهناك خيار أو سيناريو انقالب فياض ضد عبـاس، أو          . سيناريو عمليات الخروج الجماعي من الحركة     

اح المجال لحلفائه، أو إلى خيار سيناريو انقـالب القـصر داخـل الـسلطة               سيناريو تنحي عباس وإفس   
  .الفلسطينية، بحيث يقوم عباس بتنفيذ االنقالب على حلفائه

وتشير المعطيات السياسية الراهنة إلى أن عباس يمسك بشدة وبرغبة مفرطة بمنصب الرئيس الفلسطيني،              
وال يبدو أن حل السلطة هو الحل الـذي يـصلح           . لةوذلك برغم ان والية رئاسته انتهت، ومنذ فترة طوي        

شعاراً لرئيس السلطة، فهذه الخطوة تشكل مجازفة غير محسوبة، وربما خطوة طائـشة ومـستعجلة أو                
انتحاراً سياسياً، وذلك نظراً لتوافر القدرة لدى اإلدارة األميركية وإسرائيل معاً، أو لدى كلٍّ على حـدة،                 

ت المالية للسلطة، ما يعني انهياراً عملياً لهيكليتها التي تضم مئات اآلالف من             على التهديد بوقف المساعدا   
  .الموظفين، أو استبدال السلطة نفسها بسلطة جديدة

ويبقى ثمة خيار قد يكون مريحاً لرئيس السلطة، هو خيار تشكيل حكومة في المنفى، وهو خيـار قـديم                   
ق أنور السادات، لكن قد ال يشجعه الرئيس المصري         يعود إلى السبعينات، طرحه الرئيس المصري الساب      
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الحالي مبارك، الختالف المرحلة السياسية وغياب الجدوى العملية السياسية لحكومة منفى في ظل وجود              
  .حكومتين فلسطينيتين

وقد ترافَقَ ذلك مع غياب استراتيجية محددة للمفاوض الفلسطيني، الذي لم يتحصن خلف ثوابت سياسـية                
وأمام هذا المشهد التراجيدي للمفاوض الفلسطيني ممثَّالً برئيس السلطة الفلسطينية الـذي انتظـر              . محددة

، لكن  »مكان تحت الشمس  «األميركي طويالً، يدخل الفلسطينيون متاهة الالحل مجدداً بحثاً عن          » غودو«
  .ليس تبعاً لخطوات نتانياهو

  13/12/2010، الحياة، لندن
  

  !من الحاخام شلومو الى هليفي.. دات الهدم تهدي.. االقصى المبارك  .75
  نواف الزرو

ال يمكننا ان نتعامل مع تصريحات قائد الجبهة الداخلية في إسرائيل حن ليفي التي قال فيها أنـه يتوقـع                    
 اآلثـار اإلسـرائيلية إيـالت    انهيار المصلى المرواني في المسجد األقصى ، وكذلك تصريحات خبيـرة   

من الممكن جداً أن ال ينهار المصلى المرواني فحسب ، بل كل الحرم القدسـي               ": ، التي جاء فيها   مازور
، اال بمنتهى الجدية ،     )" 0102,21,5،  " ماينت"وموقع  "  يروشاليم -يديعوت  "صحيفة   (-بما فيه المساجد    

فهذه التصريحات تأتي في اعقاب سلسلة من التصريحات والتهديدات السابقة بهدم االقصى وكل االماكن              
  .المقدسة

فقد تكشفت العقلية الصهيونية التدميرية تجاه االقصى مبكرا جدا بعد العدوان واالحـتالل حينمـا طلـب                 
الجنرال الحاخام شلومو غورن كبير حاخامي الجيش اإلسرائيلي من الجنرال عوزي نركيس قائد المنطقة              

العمـل علـى نـسف    " ، 1967 في يوم احتالل القدس واقتحام الحرم القدسي الشريف عـام    -الوسطى  
، ولم ينفـرد شـلومو بهـذه العقليـة          " الصخرة والمسجد األقصى للتخلص منهما مرة واحدة وإلى األبد        

 اليهود الذين شاركوه أفكاره     - الحاخامات   -التدميرية ضد األماكن المقدسة ، حيث أن عدد رجال الدين           
 وفرخ أعداداً أخرى وأخرى على مدى سنوات        ومعتقداته ونواياه أو ساروا عليها الحقاً ، ضخم وقد تزايد         

  .االحتالل
ومن هنا ليس صدفة أن رأينا ونرى حتى يومنا هذا مسلسل محاوالت التدمير ضد األماكن المقدسة بغية                 

  .نسفها ومحوها من الوجود إلى األبد
ير األقـصى   خشيتها من احتمال تفج   "فقد كانت المخابرات والداخلية اإلسرائيلية اعربت مرات عديدة عن          

  .، وذلك ال يبرئ ساحتها من أي عدوان قادم على األقصى طبعا" على يد متطرفين يهود
انه على استعداد لوضع المتفجرات تحت المـسجد        "النائب في الكنيست االسرائيلي دافيد روتم كان اعلن         

ـ     "، واشارت معاريف الى     " االقصى لتفجيره ومحوه عن بكرة ابيه      " ة التفجيـر  ان روتم مصرا علي عملي
ان النزاع االسرائيلي ـ الفلسطيني ليس سياسيا وال علي االرض ، انما هو صراع بين الديانـة   "زاعما 

  ".االسالمية ، التي ال تريدنا هنا ، والديانة اليهودية التي تريد اسرائيل نقية من المسلمين
نيـة  "ة الداخلية اإلسرائيلية حول     ووزار" الشاباك"والمعلومات اإلسرائيلية المتسربة في مرحلة سابقة من        

 باطالق سراح   - في عهده    - نائبا صهيونيا لشارون     45مطالبة  "، وكذلك   " متطرفين يهود تفجير األقصى   
، إنما كان من شـأنها ان تعـزز   " سجناء يهود اعضاء في تنظيمات ارهابية سرية خططوا لهدم االقصى    

ال على مدى سنوات االحتالل والتي تتحدث كلها عـن          جملة كبيرة من المعلومات والوثائق المتراكمة أص      
  .نوايا ومخططات وسيناريوهات وإجراءات يهودية لهدم األقصى

ووفق المصادر الفلسطينية واالسرائيلية على حد سواء ، هناك نحو خمسة وعـشرين تنظيمـا إرهابيـاً                 
دم األقصى وبنـاء الهيكـل      يهوديا كلها تعمل على مدار الساعة من أجل تهويد القدس وتهجير أهلها وه            

فها هو غرشون سلوموم زعيم جماعة أمناء جبل الهيكل التي تسعى بـال توقـف إلـى هـدم                   . المزعوم
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أن وضع حجر األساس للهيكل يمثل بداية حقبة تاريخية جديدة ، نريد أن نبـدأ               : "األقصى المبارك يؤكد  
لي تحت الحرم القـدس الـشريف ، كـان          وكذلك يوم فتح النفق االحتال    ". عهداً جديداً للخالص اليهودي   

لقد بدأ التاريخ اليهودي عند هذه الصخرة ، مشيراً إلى صـخرة            : "نتنياهو قد أعلن كما هو معروف قائالً      
  ".كبيرة في النفق

وقد استخلص زياد منى الباحث الفلسطيني في التوراة والتاريخ القديم المتصل بفلسطين في دراسة موثقة               
إن النفق كان خطوة على طريق تعريض أسس القبلتين للهدم وإقامة مملكة إسـرائيل              "أعدها بهذا الصدد    

وإن إعادة بناء هيكل سليمان تشكل أساس وجود اليهودية المادي وال معنى لكيـان صـهيوني                .. الكبرى
  ".دون الهيكل

والمـسألة  .. ائمـة فكافة المعطيات المتراكمة تؤكد لنا ان النوايا والمخططات االرهابية الصهيونية كلها ق           
؟، فاألقصى المبارك في خطر أكثر من أي وقت مضى ، وكافـة             ..بالنسبة لها مسألة وقت وتوقيت فقط     

المخاوف الفلسطينية من احتماالت االنهيار او الهدم عبر عدوان جوي ارهابي يهودي يـستهدف الحـرم           
الت كثيرة باتت واضحة تشير     فهناك مؤشرات ودال  .. القدسي وهدم األقصى كلها حقيقية وماثلة وملموسة      

هدم االقصى وبناء الهيكـل الثالـث       "الى ان االوضاع تسير باتجاه دخول الخطة الصهيونية الرامية الى           
فالخطوات واالجراءات الـصهيونية الممهـدة لهـذا الزلـزال          .. الى حيز التنفيذ  " المزعوم على انقاضه  

والشواهد والخطط التي .. قيام الدولة الصهيونيةالسياسي ـ الديني المرعب تتواصل على قدم وساق منذ  
تؤكد ان تنفيذ هذا المخطط الجهنمي ليس مجرد نوايا وانما هو هدف استراتيجي ارهابي صهيوني دخـل                 

فقد كانت مؤسسة االقصى في     .. حيز التنفيذ وذلك لقرع اجراس االنذار قبل وقوع الكارثة من جهة ثانية           
يل تقوم باعمال انشائية سرية تحت حائط البراق وفي المنطقة المجاورة           ان اسرائ : "فلسطين اعلنت مرارا  

للجدار الغربي للمسجد االقصى وتستولي ايضا على محيط الحرم القدسي وتقـيم المزيـد مـن الكـنس                  
غير أن استهداف المدينة المقدسة ال يقتصر على تلك التنظيمات فقط ، فهناك الدولة الصهيونية               ". اليهودية

اتها الوزارية وغيرها تعمل بال كلل من أجل أحكام قبضتها االستيطانية والدينية والسياسية ـ  بكل مؤسس
فإن ما يجري في القدس من إجراءات اسرائيلية        "السيادية على القدس ، وحسب بعض التقارير الفلسطينية         

  ".ا على القدس ومحيطهاباتت إسرائيل في المرحلة النهائية من أحكام سيطرته"، و" ليس إال تطهيراً عرقياً
هناك غزارة اذن ، في التهديدات بهدم االقصى تمتد على مدى الحقبة الممتدة من الحاخام شلوم الى قائـد    

" الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات     "ولذلك نقول ايضا ان مطالبة      .. الجبهة الداخلية ليفي  
بية بتشكيل وفد على أعلى المـستويات مـن المهندسـين           منظمة المؤتمر اإلسالمي وجامعة الدول العر     

والخبراء لزيارة المسجد األقصى وتقييم وضع المباني فيه ال تكفي ، كما ان تحذير األمين العام للهيئـة                  
، مطالبا في الوقت ذاتـه األمـة        " مساعي ومخططات إسرائيلية تجاه المسجد األقصى     "حسن خاطر من    

إن هـدم األجـزاء     "أن يهدم األقصى ويبنى الهيكل على أنقاضه ، مـضيفا           العربية بالتحرك العاجل قبل     
الجنوبية من المسجد األقصى والتي تضم مبنى المتحف ومبنى األقصى واألقـصى القـديم والمـصلى                

بات هدفا استراتيجيا لالحتالل اإلسرائيلي فـي هـذه المرحلـة ـ     "المرواني والساحة الواسعة التي فوقه 
ـ 12 ـ  05وكاالت  ، يستدعي من الفلسطينيين والعرب والمسلمين التحـرك بمنتهـى الجديـة    "2010  

  .،..والمسؤولية النقاذ القدس والمقدسات
  13/12/2010، الدستور، عّمان
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