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   الفلسطينيةتقرر بدء التحرك الفعلي نحو مجلس األمن النتزاع االعتراف بالدولةالسلطة 
   في غزةتتوعد حماس إذا ما أعدمت نشطاء من فتح" السلطة"

  حماس حققت إنجازات عظيمة وفي طريقها للتحرير: الزهار
   عالمية"إسرائيل" حربنا المقبلة مع :نقالً عن قيادي بحماس "سي أن أن"ديفيد فروم لـ 

   مع السلطةسيناريوهات حول مستقبل المفاوضاتثالثة  يعد اإلسرائيليجيش ال: "يديعوت"
   ألف منزل فلسطيني داخل الخط األخضر مهددة بالهدم٦٠

  والحدوداألمن للتفاوض حول واإلسرائيليينقادة عالميين سابقين يدعون الفلسطينيين 

بي سيعترفواالتحاد األور
في الوقت "بالدولة الفلسطينية 

  "المالئم
  

 ٤ص... 

 ١٩٩٤ ١٤/١٢/٢٠١٠الثالثاء 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٩٩٤:         العدد       ١٤/١٢/٢٠١٠ الثالثاء :التاريخ

    :السلطة
 ٥    الفلسطينيةالفعلي نحو مجلس األمن النتزاع االعتراف بالدولةتقرر بدء التحرك السلطة .٢
 ٧  اك بعد فشل أمري"إسرائيل" تلجأ لطلب المساعدة األوروبية للضغط على السلطة: "القدس العربي".٣
 ٨   زة في غتتوعد حماس إذا ما أعدمت نشطاء من فتح" السلطة".٤
 ٩  الفلسطينية تنقض قرار الحكومة بإلغاء االنتخابات المحلية لمحكمة العلياا: لضفةا.٥
 ٩    لوقف االستيطان األمن قررت مطالبة لجنة المتابعة بالتوجه لمجلسالسلطة :أبو يوسف.٦
 ٩  رفض الحكومة اإلسرائيلية وقف االستيطان يشكل استمراراً النتهاك القانون الدولي: فياض.٧
١٠   أشهرستة بسجن نائب عن حماس تقضيمحكمة إسرائيلية .٨
١٠   يقرر تعويض صيادي غزة المتضررين من األحوال الجويةعباس.٩
١٠   السلطة لم تقم بواجبها بالشكل المطلوب: النائب المقدسي أبو طير.١٠
١١   سيشارك في اجتماع لجنة المتابعة الذي سيعقد في مقر الجامعة العربيةعباس :بركات الفرا.١١
    

    :المقاومة
١١  ازات عظيمة وفي طريقها للتحريرحماس حققت إنج: الزهار.١٢
١٢  كشف زيف السلطةها وجودو..  لم تتغير أو تتبدل٢٣ حماس الـ:الحية.١٣
١٢   عالمية"إسرائيل" حربنا المقبلة مع :نقالً عن قيادي بحماس "سي أن أن"ديفيد فروم لـ .١٤
١٣  أبو زهري يدعو فتح لرفض العودة للمفاوضات ومواجهة الضغوط.١٥
١٤  المصالحة هي البديل األنسب لمواجهة االحتالل والتحيز األمريكي : الرشق.١٦
١٤  دمشقاري في سيعقد نهاية الشهر الجللمصالحة   بأن لقاء جديداًنيعباس أبلغ: المصري.١٧
١٤  المصالحة خيار فتح االستراتيجي :  أبو شهالفتحالقيادي في .١٨
١٥  ال للتنازل عن الثوابت ونعم للوحدة: ٢٣حماس في ذكرى انطالقتها الـ .١٩
١٦  ن ضحايا التزامات السلطة األسرى المحررون والمجاهدو: الجهاد.٢٠
١٦   عاما١٥ال تسوية سلمية نهائية في األفق بل اتفاق إطار يتطلب تنفيذه : حواتمة.٢١
١٦  ابتداء من الثالثاءتغيير ممثلي حماس في طهران ودمشق وبيروت وصنعاء : "المستقبل العربي".٢٢
١٧  تضامناً مع دحالن ح من لجنة متابعة شؤون غزةاستقالة نواب فت": فلسطين أون الين".٢٣
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٧  "اليهودية"نتنياهو يشيد بتخلي واشنطن عن تجميد االستيطان ويجدد .٢٤
١٨  سيناريوهات حول مستقبل المفاوضات مع السلطةثالثة  يعد اإلسرائيليش جيال: "يديعوت".٢٥
١٨  الخاص باالعتراف بالدولة الفلسطينية بدأت حملة مضادة لمشروع القرار األلماني "إسرائيل".٢٦
١٩  "قضي على مسار السالمسي"اعتراف أوروبا بالدولة الفلسطينية : تل أبيب.٢٧
١٩   ميزانيات منضبطة وتخفيضات ضريبيةإلى بحاجة "إسرائيل": نتنياهو.٢٨
١٩   "إسرائيل "لتفاوض معباالبرازيل بل  و األرجنتينبتصريحاتالدولة الفلسطينية لن تقوم : ايالون.٢٩
٢٠  اإلسرائيلي" التفوق"راك وغيتس يبحثان سبل ضمان اب.٣٠
٢٠   بسبب سلوك رئيس الحكومةنفقدت استقالليتها في المفاوضات مع الفلسطينيي" إسرائيل :ليفني.٣١
٢٠   ضد باراك"العملحزب "تمرد في .٣٢
٢١   حالوتس بالسياسة  دانحملة إسرائيلية ضد انخراط.٣٣
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٢١  حركة إسرائيلية يمينية متطرفة تالحق اليهود الذين يبيعون بيوتا للعرب.٣٤
٢١  "إسرائيل"ي فتثير جدال واسعا   الفلسطينيين الشقق وبيععنصرية بعدم تأجيرات الحاخامالفتوى .٣٥
٢٢  "مرمرة" ال تعويضات لضحايا مجزرة:  تسّد أفق المصالحة التركية"إسرائيل".٣٦
٢٢   إسرائيلي-تعاون عسكري صيني .٣٧
٢٣   والغازتي تنقب عن النفطوزارة المالية اإلسرائيلية والشركات البين خالف التصاعد .٣٨
٢٣  "إسرائيل"التمييز بين عربي مخلص وعربي يكره : فتوى عنصرية جديدة.٣٩
    

    :األرض، الشعب
٢٤   ألف منزل فلسطيني داخل الخط األخضر مهددة بالهدم٤٠.٦٠
٢٤   منازل في اللدسبعةتالل يهدم االح.٤١
٢٤  واالستيطان لحماية األراضي المهددة بالمصادرة" انتفاضة القبور"الفلسطينيون يطلقون .٤٢
٢٤   بالضفة فلسطينيا٣١ًاالحتالل يعتقل .٤٣
٢٤  لفلسطيني تدين هجوم اللوبي الصهيوني على نقيب الصحفيين اإليطاليينكتلة الصحفي ا.٤٤
٢٥  قانون يمنعهم من لقاء محاميهم:  تقمع األسرى بذرائع أمنية"إسرائيل".٤٥
٢٥  برنوفم/ تشرين الثاني في  مولوداً جديدا٤٥٨٥ًشهد تسجيل قطاع غزة ي.٤٦
٢٦ التدخل إلنهاء محنة الالجئين الفلسطينيين المستمرة بان كي مون يطالب "اتحاد لجان حق العودة".٤٧
   

   :اقتصاد
 ٢٦  ماالنجازات االقتصادية لن تستمر بدون السال: "إسرائيل"في مؤتمر لألعمال ر خالل جهاد الوزي.٤٨
 ٢٦  ماليين دوالرسبعةالعواصف تكبد المزارعين الفلسطينيين خسائر بأكثر من .٤٩
   

   :صحة
 ٢٧   صنفاً من األدوية والمهمات الطبية في غزة٢٨٧تحذير من نفاد .٥٠
   

   :بيئة
 ٢٧   سامة في جامعة خضوريهم يدفنون نفاياتالمصانع اإلسرائيلية: طولكرم.٥١
   

   :ثقافة
 ٢٧  تيسير كنعان كتاب للقاضي.. ".صرخات من بيت المقدس".٥٢
 ٢٨ تناقش اغتيال ثالثة قياديين فلسطينيين في أوروبا" ذكرى"مسرحية .٥٣
   
   : نلبنا
٢٨  نطالب الجامعة بتبني خيار الدولة الفلسطينية:  تلتقي وفداً مقدسياًالحريري.٥٤
٢٩  من قاطني المخيمات يعجزون عن تأمين قوتهم اليومي% ٦٦: "لبنانبن ون الفلسطينيوجئاللا".٥٥
   

   :عربي، إسالمي
٣٠  الرياض تحذّر من تصاعد االنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة.٥٦
٣٠  قائمن  االستيطاأن طالما اإلسرائيلية -ال يمكن بدء المفاوضات الفلسطينية : موسىعمرو .٥٧
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٣١  وديمقراطيةعم فرنسا إلقامة دولة فلسطينية مستقلة ترحب بد" الجامعة العربية".٥٨
٣١  ل اإلسرائيلي  تأسف للصمت الدولي إزاء انتهاكات االحتال"الجامعة العربية".٥٩
٣٢  "إسرائيل"المحامون العرب يطالبون بمحاكمة دولية لقادة .٦٠
٣٢   المتوجهة إلى قطاع غزةنجاد يلتقي متضامني القافلة اآلسيوية.٦١
٣٢   "مؤتمر القدس الدولي"قطر تستضيف ": الجامعة العربية".٦٢
٣٣  إلى الشعب الفلسطيني" رسالة دعم"ندوة دولية بالجزائر توجه .٦٣
٣٣  "إسرائيل"حزب موريتاني يعلق عضوية نائب خطط النقالب بمساعدة .٦٤
   

   :دولي
٣٣   والحدوداألمن للتفاوض حول واإلسرائيليينقادة عالميين سابقين يدعون الفلسطينيين .٦٥
٣٤   بحق الفلسطينيين"سرائيلإ"االونروا وممارسات بتتعلق  المتحدة تعتمد بأغلبية قرارات األمم.٦٦
٣٥   مقتنع بعدم قدرة كلينتون على دفع المفاوضات قدمااألبيضالبيت : إسرائيليةمصادر .٦٧
٣٦  ناف دولي بدولة فلسطي باتفاق سالم خالل سنة أو اعتر"إسرائيل " ألمانيا تطالب":الشرق األوسط".٦٨
٣٨  تعارض تعديالت بريطانية تحمي مجرمي الحرب" العفو الدولية".٦٩
٣٨  "إسرائيل" عن أستراليا واصطفافها إلى جانب "ويكيليكس".٧٠
    

   :مختارات
٣٩  مليون فقير في المنطقة العربية٣٩:  اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة.٧١
    

   :تقارير
٣٩  األمريكية للهجوم على حماس وحزب اهللا -التحضيرات اإلسرائيلية.٧٢
    

    :حوارات ومقاالت
٤١  راس أبو هاللف... بدائل فلسطينية للمرحلة القادمة: المفاوضات في مفترق طرق.٧٣
٤٧  مؤمن بسيسو... كيف نواجه العدوان؟.٧٤
٥٠  فهمي هويدي... "اإلسرائيلي"مستقبل المنطقة في قبضة التطرف .٧٥
٥٣  أحمد نوفل. د... مفاجآت عباس.٧٦
    
 ٥٥  :يكاتيركار

***  
  
  
  "في الوقت المالئم"بي سيعترف بالدولة الفلسطينية واالتحاد األور .١

بي، فـي بروكـسل     وأعلن وزراء خارجية دول االتحاد األور     ،  ١٤/١٢/٢٠١٠،  الخليج، الشارقة قالت  
حـاد  وقال الوزراء في بيـان إن االت      " . في الوقت المالئم  "أمس، أن االتحاد سيعترف بالدولة الفلسطينية       

، ورحبوا بإعالن البنك الدولي أنه في       "استعداه حين يكون ذلك مالئماً لالعتراف بالدولة الفلسطينية       "يجدد  
حال استمرت السلطة الفلسطينية في مسعاها الحالي لجهة بناء المؤسسات ستكون قادرة فـي المـستقبل                

 وحق الفلسطينيين فـي إقامـة       "إسرائيل"ودعوا إلى عدم التشكيك في شرعية       . القريب على إقامة دولة     
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غيـر  "لالستيطان، مجددين موقفهم بأن المـستوطنات       " إسرائيل"دولتهم، وأعربوا عن أسفهم لعدم تجميد       
التزام ضبط النفس   "، ودعوا جميع األطراف إلى      "شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عائقاً أمام السالم       

  " .وعدم القيام بأعمال استفزازية
 بما فيها القدس غير تلك التي يتفـق عليهـا           ١٩٦٧لن يعترفوا بأي تغييرات على حدود عام        وقالوا إنهم   

وأشاروا إلى أن االتحاد سيستمر في العمل مع الواليـات المتحـدة            . الطرفان من خالل تبادل لألراضي      
النهـائي  إلعادة طرفي النزاع إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حّل يتم التفاوض عليه لقضايا الوضع               

وأوضحوا أن االتحـاد مـستعد لرفـع مـستوى     ". الرباعية الدولية" شهراً التي حددتها   ١٢خالل فترة ال  
  .والسلطة الفلسطينية " إسرائيل"عالقاته مع 

اللبناني، على  "  اإلسرائيلي"السوري و "  اإلسرائيلي"وشدد االتحاد على أهمية المفاوضات على المسارين        
بشكل كامل مع محيطها اإلقليمي بموجب الشروط التـي حـددتها           " إسرائيل"دماج  أن يؤدي السالم إلى ان    

  .لقضية الالجئين" واقعي"المبادرة العربية والتوصل إلى حّل 
" بشكل فوري ودائم ومن دون شـروط      "كما دعا وزراء الخارجية إلى فتح جميع المعابر في قطاع غزة            

تجارية واألشخاص من وإلـى القطـاع، وأعربـوا عـن           والسماح بدخول المساعدات اإلنسانية والسلع ال     
  .استعداد االتحاد لتدريب حراس الحدود الفلسطينيين والمساعدة في إعادة بناء القطاع 

وحثّوا على وقف إطالق الصواريخ من قطاع غزة باتجـاه المـستوطنات، وإطـالق سـراح الجنـدي                  
ثمانية آالف أسير فلسطيني وعربي في سـجون        األسير جلعاد شاليت، ولكنهم تجاهلوا وجود       " اإلسرائيلي"

  . لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان٦٢االحتالل، في وقت تحيي شعوب األرض الذكرى ال 
بيان الذي نشرته وكالة األنباء     الوجاء في مسودة     أنه   ،١٣/١٢/٢٠١٠،  فلسطين أون الين  موقع  وأضاف  

 بما فـي ذلـك      ١٩٦٧ على حدود ما قبل العام       الفرنسية، أن االتحاد األوروبي لن يعترف بأي تغييرات       
  ". ويمكن أن يشمل ذلك تبادل األراضي"الحدود المتعلقة بالقدس، إال تلك التي توافق عليها األطراف 

  
   الفلسطينيةتقرر بدء التحرك الفعلي نحو مجلس األمن النتزاع االعتراف بالدولةالسلطة  .٢

 الرئيس محمود  أن محمد يونسنقالً عن مراسلهارام اهللا من  ١٤/١٢/٢٠١٠ الحياة، لندن، ذكرت
 األميركيينعباس أبلغ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها امس في رام اهللا بأن 

» المفاوضات المباشرة«بدالً من » مفاوضات موازية«اقترحوا عليه نوعاً جديداً من المفاوضات سموها 
  .لتي جربت في الماضي ولم تنجحا» المفاوضات التقريبية«و 

ان عباس جدد موقفه بعدم القبول بالعودة الى اي نوع من » الحياة«وكشف عضو في اللجنة التنفيذية لـ 
 حدوداً ١٩٦٧المفاوضات من دون إقرار مرجعية واضحة لعملية السالم تتمثل في االعتراف بحدود عام 

  .للدولة الفلسطينية المستقلة
س الفلسطيني وزيرة خارجية االتحاد االوروبي كاثرين آشتون باالعتراف بدولة وفيما طالب الرئي

، دعا اللجنة الرباعية الدولية لعملية السالم في الشرق االوسط الى عقد ١٩٦٧فلسطين على حدود عام 
  .اجتماع عاجل لوضع االسس الكفيلة بإعادة اطالق عملية السالم

ظهر اليوم المبعوث األميركي لعملية السالم جورج ميتشل للقاء ومن المقرر أن يصل الى رام اهللا قبل 
  .الرئيس عباس بعد سلسلة لقاءات عقدها مع المسؤولين اإلسرائيليين

ان الرئيس عباس ينتظر من الجانب االميركي تقديم اقتراحات » الحياة«وقال مسؤولون فلسطينيون لـ 
عباس قدم مطالب مكتوبة للجانب «فيع ان وقال مسؤول ر. رسمية في شأن الحدود بين الدولتين

االميركي في شأن الحل السياسي، خصوصاً الحدود، واآلن المطلوب من الجانب االسرائيلي ان يقدم 
  .»اقتراحاته المكتوبة في هذا الشأن



  

  

 
 

  

            ٦ ص                                     ١٩٩٤:         العدد       ١٤/١٢/٢٠١٠ الثالثاء :التاريخ

وجاء في الرسالة التي وجهها عباس الى الجانب االميركي قبل شهور ان الجانب الفلسطيني يطالب بدولة 
 بما فيها القدس الشرقية، مع استعداد لقبول تبادل لألراضي بين الدولتين بنسبة ٦٧لة على حدود عام مستق
  . في المئة لحل مشكلة المستوطنات١,٩

ويتوقع الفلسطينيون ان تتسم المرحلة المقبلة باتصاالت اميركية مكثفة مع الجانب االسرائيلي لحمله على 
  .لمقدمة للحل السياسي خصوصاً في ما يتعلق بالحدوداعالن موقفه في شأن االقتراحات ا

اللجنة «وكان امين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه أعلن أمس عقب اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية أن 
، ووقف )يونيو(تطالب بتوفير مرجعية سياسية واضحة تشمل اإلقرار بحدود الرابع من حزيران 

ة الفلسطينية، التي تسلمت افكاراً اميركية لتعديل مسار العملية السياسية، القياد«وأوضح أن . »االستيطان
ترى أن جدية أي عملية سياسية تتطلب الوقف التام والشامل لالستيطان في الضفة والقدس، وتوفير 
مرجعية سياسية واضحة تشمل اإلقرار بحدود الرابع من حزيران كحدود لدولة فلسطين وعاصمتها 

، واالستعانة بقوة دولية لتحقيق االستقرار في المنطقة وحل جميع قضايا الحل النهائي القدس الشرقية
إننا منفتحون على كل األفكار، «: واضاف. »وبخاصة قضية الالجئين وفق قرارات الشرعية الدولية

ولكن بناء على الظروف التي مرت بها العملية السياسية والطريق المسدود التي وصلت إليه نتيجة 
تحديد مرجعية واضحة لهذه «معتبراً أن » للمواقف اإلسرائيلية، أكدنا ضرورة تعديل مسار المفاوضات

المفاوضات والوقف التام لكل النشاطات االستيطانية خصوصاً في مدينة القدس، أمران ضروريان لنجاح 
  .»العملية السياسية

ولكن هذه سياستنا التي ال تتغير بين يوم ...) (طالبنا بتوفير هذه الضمانات، ونحن بانتظار أجوبة «وتابع 
  .»وآخر

وحمل عبد ربه الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية كاملة عن النتائج التي تهدد استقرار المنطقة، من خالل 
القيادة الفلسطينية تدعو الى تنسيق الجهود العربية والدولية «وأضاف ان . تحديها اإلرادة الدولية الشاملة

اجتماع عاجل للجنة الرباعية الدولية لوضع «، ودعا الى » السالم على المسار الصحيحلوضع عملية
  .»األسس الكفيلة بإطالق عملية السالم من جديد

القيادة «عزام األحمد أن » فتح«عن عضو اللجنة المركزية لحركة » فرانس برس«الى ذلك، نقلت 
غير المباشرة من دون تحديد مرجعية واضحة الفلسطينية ترفض العودة الى المفاوضات المباشرة او 

القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ قرار نقل ملف «وأضاف ان . »١٩٦٧لعملية السالم على اساس حدود عام 
  .»القضية الفلسطينية برمته الى االمم المتحدة بمعزل عما يطرح اآلن من افكار

يتشل اية مقترحات جديدة، خصوصاً ان اجتماع القيادة الفلسطينية تستبعد أن يحمل م«واضاف األحمد أن 
  .»صائب عريقات مع وزيرة الخارجية االميركية لم يحمل أي جديد او تغيير في السياسة االميركية

لقد بحثنا ارسال وفود ومبعوثين «من جهة أخرى، ذكر مسؤول فلسطيني رفض الكشف عن اسمه 
للطلب منهم االعتراف بدولة فلسطين في حال تم فلسطينيين الى جميع الدول االعضاء في مجلس األمن 

  .»التوجه لمجلس األمن لالعتراف بالدولة الفلسطينية
عضو  أن  كفاح زبون نقالً عن مراسلهارام اهللا من ١٤/١٢/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، وأضافت 

اتخذت ) لفلسطينيةا(القيادة «أن : »الشرق األوسط«اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت، قال لـ
دون وقف االستيطان ال مفاوضات مباشرة وال غير مباشرة، وال تقريب، وال «قرارا واضحا مفاده أنه 
موقفنا لم يتغير، يجب وقف جميع أشكال االستيطان في كل «: وزاد قائال. »موازية، وال أي شكل

  .»اف المفاوضاتاألراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وهذا هو المدخل الوحيد الستئن
وأكد رأفت أن القيادة الفلسطينية قررت التوجه إلى لجنة المتابعة العربية لوضع خطة عربية وفلسطينية 
مشتركة من أجل بدء االتصاالت مع الدول أعضاء اللجنة الرباعية، والدول أعضاء مجلس األمن، من 
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 جراء قيامها بانتهاكات في األرضي أجل التوجه إلى الهيئات الدولية لبحث فرض عقوبات على إسرائيل
  .الفلسطينية، وبموازاة ذلك، انتزاع اعتراف بالدولة الفلسطينية

 رأفت أكد أن أي ردود يحملها ميتشل مهما كانت، لن تغير من موقف السلطة شيئا فيما يخص وقال
بطة ببدء ضرورة وقف االستيطان قبل بدء المفاوضات، موضحا أن األسئلة التي وجهت لواشنطن مرت

وطالبت اللجنة .  العربي باالتصال بدول العالم النتزاع اعتراف بالدولة الفلسطينية- التحرك الفلسطيني 
 يونيو ٤التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بتوفير مرجعية سياسية واضحة تشمل اإلقرار بحدود 

  . كحدود لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية
  
  ا بعد فشل أمريك"إسرائيل" تلجأ لطلب المساعدة األوروبية للضغط على  السلطة:"القدس العربي" .٣

ان القيادة الفلسطينية بدأت بإجراء ' القدس العربي'قال مسؤول فلسطيني لـ  : أشرف الهور-غزة 
اتصاالت بدول االتحاد األوروبي لحثها على ممارسة الضغط على إسرائيل بعد فشل اإلدارة األمريكية 

ناع حكومة تل أبيب بتجميد االستيطان، فيما طالب الدكتور صائب عريقات رئيس وفد المفاوضات في إق
، وعاصمتها القدس ١٩٦٧الفلسطيني تلك الدول يوم أمس باالعتراف بدولة فلسطينية على حدود العام 

  .الشرقية
نت قرارا باللجوء إلى وقال المسؤول ان اجتماعات القيادة الفلسطينية التي بدأت منذ السبت الماضي تب

على إسرائيل لثنيها عن مواقفها المتشددة حيال عملية السالم، ' ضغوط أكبر'الدول الغربية لممارسة 
خاصة في قضية االستمرار في البناء في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس، وأكد المسؤول أنه تم 

ن القيادة الفلسطينية في فشلها في تجميد االتصال خالل األيام القليلة الماضية، وعقب إبالغ واشنط
االستيطان بالدبلوماسيين األوروبيين المعتمدين لدى السلطة الفلسطينية لبيان وجهة النظر الفلسطينية 

  .وإلبالغهم بالطلب بتدخل بالدهم لصالح إنقاذ عملية التسوية
فترة المقبلة أيضاً بحملة دبلوماسية فإن القيادة الفلسطينية ستبدأ خالل ال' القدس العربي'وبحسب ما علمت 

تستهدف الدول األوروبية، سيتم خاللها إيفاد مسؤولين للعواصم األوروبية لبيان وجهة النظر الفلسطينية 
  .المرنة تجاه السالم، ومدى التشدد اإلسرائيلي حيال العملية السلمية

وبية هامة، لحشد تأييد دولي ولم تستبعد المصادر قيام الرئيس عباس بجولة تشمل عدة عواصم أور
ولفتت تلك المصادر الى أن هذا التوجه جاء بعد أن تيقنت القيادة من عدم مقدرة . للموقف الفلسطيني

  .اإلدارة األمريكية على الضغط على حكومة إسرائيل
ثها من جهته دعا عريقات الدول األوروبية الممثلة في اللجنة الرباعية للسالم من خالل رسالة خطية بع

لمفوضية العالقات الخارجية في االتحاد األوروبي كاثرين آشتون االعتراف بدولة فلسطينية على حدود 
  .، بالتزامن مع انعقاد مجلس العالقات الخارجية لالتحاد األوروبي أمس١٩٦٧العام 

وترافق طلب عريقات مع تقارير أشارت إلى أن مجلس الشؤون الخارجية األوروبي سيناقش مسودة 
مشروع قرار أعدته ألمانيا، تقضي بان يعترف االتحاد بالدولة الفلسطينية المستقلة ما لم يتم التوصل إلى 

  .اتفاق سالم بين إسرائيل والفلسطينيين في غضون عام واحد
وحسب ما تردد فان المسودة األلمانية تحمل إسرائيل مسؤولية فشل االتصاالت مع الفلسطينيين وعدم 

  . البناء االستيطانيالتمديد لتجميد
وتقول الوثيقة انه إذا لم يتم التوصل خالل عام إلى تسوية بين إسرائيل والفلسطينيين فإن االتحاد سيؤيد 

  .'حل من خارج المفاوضات'الموقف الفلسطيني بإعالن الدولة من طرف واحد عبر تأييد 
لها آفاق العملية السياسية بعد وجاء في رسالة عريقات العائد قبل أيام من زيارة لواشنطن بحث خال

نظراً للحرص الشديد على الحفاظ على مبدأ الدولتين وعلى عملية 'رفض إسرائيل تجميد االستيطان 
السالم، وأمام التعنت اإلسرائيلي واختيار الحكومة اإلسرائيلية لالستيطان بدالً من السالم، فإننا نتوجه 
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، )٢٠٠٩ كانون أول ٨(حاد األوروبي الصادر في تاريخ إليكم ونحن نثمن مواقفكم وخاصة بيان االت
وتوصيات رؤساء البعثات الدبلوماسية األوروبية حول القدس وما تقوم به الحكومة اإلسرائيلية من 
إجراءات في مجال فرض الحقائق على األرض من خالل استمرار االستيطان وهدم البيوت وتهجير 

  .'السكان
 وبإلزام ١٩٦٧راف االتحاد األوروبي بالدولة الفلسطينية على حدود وطالب في الرسالة بوجوب اعت

  .'وقف كافة األنشطة االستيطانية بما يشمل القدس الشرقية'الحكومة اإلسرائيلية بـ 
ستشكل حماية 'وأكد المسؤول الفلسطيني الرفيع أن هذه الخطوة إن اتخذت من قبل دول االتحاد األوروبي 

  .'لعملية السالمنوعية لمبدأ الدولتين و
، بسبب تعنت ٦٧وتسعى القيادة الفلسطينية إلى أخذ اعتراف دولي بدولة فلسطينية على حدود العام 

إسرائيل تجاه مفاوضات الحل النهائي، وسبق وأن اعترفت كل من البرازيل واألرجنتين األسبوع 
  .٦٧الماضي بإقامة دولة فلسطينية على حدود العام 

اجتمع أمس مع القنصل األمريكي العام في القدس دانيال روبنستين، وبحث معه يشار إلى أن عريقات 
  .آخر المستجدات والتطورات الحاصلة على الساحتين الميدانية والسياسية

  ١٤/١٢/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 
  
   في غزةتتوعد حماس إذا ما أعدمت نشطاء من فتح" السلطة" .٤

زة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية حركة حماس بانها لـن           توعدت األجه :  يوسف الشايب  –رام اهللا   
  ".ما تخطط له بإعدام عدد من كوادر حركة فتح في غزة"تقف مكتوفة األيدي حال نفذت 

 ستشرع بحملة اعتقاالت واسعة تتركز على األمنيةوقالت مصادر مطلعة في رام اهللا، ان االجهزة 
 وفي أعلى المستويات، بمن فيهم أعضاء المجلس التشريعي قيادات حركة حماس في الضفة الغربية،

  .رئاسته للمجلس، عزيز دويك" يدعي"الفلسطيني، ومن 
وأشارت المصادر الى أن األجهزة األمنية الفلسطينية لن تسمح لحركة حماس باالستهتار بحياة عناصر 

الضفة الغربية وعناصرها حركة فتح، والقيادات األمنية السابقة، كما لن تسمح لقيادات حماس في 
  .السياسية والعسكرية، قيادة انقالب آخر في الضفة الغربية بعد انقالب غزة، على حد تعبيرها

وفي اإلطار ذاته أكد اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة 
حركة حماس وقادتها يبرهنون "خة عنه، ان نس" الغد"االمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، في بيان تلقت 

كل يوم على عدم رغبتهم في المصالحة وانهاء االنقسام والرجوع عن االنقالب ومعالجة تداعياته 
االشارات المباشرة وغير المباشرة من حماس "واعتبر ان . السياسية واالمنية واالقتصادية واالجتماعية
زة، وتغيب القانون االساسي والقوانين الفلسطينية سواء في تؤكد تمسكها بامارة خاصة بها في قطاع غ

سلوكها على االرض او المحاكم الوهمية التي اوجدتها او االطر الموازية لمجلس القضاء واالمن 
  ".والسياسة واالقتصاد
حماس وصلت الى نقطة الالعودة عن االنقسام بدءا بعمليات القتل واالعدام التي : واضاف الضميري

ها سابقا خارج اطار القانون وانتهاء باصدار احكام االعدام بحقق عدد من المواطنين ومن بينهم مارست
احد االسرى في سجون االحتالل والمعتقل منذ ثالث سنوات، اضافة الى بيع اراض حكومية للمواطنين 

ن غيره، اضافة المقربين منها والتي يحظر القانون بيعها ويحصر التوقيع عليها بالرئيس الفلسطيني دو
الى التعدي اليومي على الحريات العامة والخاصة واغالقها للمؤسسات وتضييق الخناق على القوى 

  .الوطنية واالسالمية
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واعتبر ضميري، ان الملف االمني الفلسطيني محكوم بالقانون وليس بالرغبات الذاتية أو االقليمية التي 
لفلتان، مضيفا ان األمن غير خاضع للمحاصصة التي تنادي تهدف الى اعادة حالة الفوضى والمليشيات وا

  .بها حماس
  ١٤/١٢/٢٠١٠، نالغد، عما

  
  الفلسطينية تنقض قرار الحكومة بإلغاء االنتخابات المحلية لمحكمة العلياا: لضفةا .٥

 المحكمة الفلسطينية العليا امس، قرارا الغت بموجبه قرارا صدر عن الحكومة أصدرت :وفا–رام اهللا 
وكانت الحكومة . فلسطينية في تموز الماضي، الغى االنتخابات البلدية والقروية التي كانت مقررة حينهاال

قررت اجراء االنتخابات البلدية والقروية في تموز ، اال انها اصدرت قرارا ألغت بموجبه هذه 
لكتل التي كانت تنوي وتقدمت مجموعة من القوائم وا. االنتخابات في اللحظات االخيرة من عملية اجرائها

وقال عمر نزال . خوض هذه االنتخابات باعتراض الى المحكمة ضد القرار الصادر عن الحكومة
ان قرار المحكمة العليا اليوم يؤكد على اننا كنا على حق حينما «، »الوطن للجميع«المتحدث باسم قوائم 

ة ملزمة بتحديد موعد جديد لهذه واستنادا الى قرار المحكمة فإن الحكوم. »عارضنا قرار الحكومة
  .االنتخابات

  ١٤/١٢/٢٠١٠الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   لوقف االستيطان األمنبالتوجه لمجلس قررت مطالبة لجنة المتابعةالسلطة : أبو يوسف .٦
االثنين بأن اللجنة التنفيذية " القدس العربي " مصادر فلسطينية رسمية لـأكدت:  وليد عوض- رام اهللا 

مة التحرير الفلسطينية قررت في اجتماعها االثنين برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الطلب لمنظ
 اإلسرائيلي الدولي لوقف االستيطان األمنمن لجنة المتابعة العربية للسالم تبني خيار التوجه لمجلس 

  .١٩٦٧ الفلسطينية المحتلة عام األراضيوالتأكيد على عدم شرعيته في 
بأن ' القدس العربي' يوسف لـأبواللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل  عضو وأوضح

الذهاب لمجلس االمن من اجل مطالبته 'التنفيذية قررت في اجتماعها االثنين مطالبة لجنة المتابعة العربية 
رائيل برئاسة بالتأكيد على عدم شرعية وقانونية االستيطان واتخاذ قرار واضح بذلك والزام حكومة اس

  .' فورا بما يشمل مدينة القدس-بنيامين نتنياهو بوقفه ـ االستيطان 
  ١٤/١٢/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 

  
  رفض الحكومة اإلسرائيلية وقف االستيطان يشكل استمراراً النتهاك القانون الدولي: فياض .٧

إلسرائيلية وقف سالم فياض، على أن رفض الحكومة ا.  شدد رئيس الوزراء د: وفا–واشنطن 
االستيطان، وحتى رفضها الموافقة على طلب الواليات المتحدة تمديد تجميده، يشكل استمراراً النتهاك 
القانون الدولي، ويعتبر انتهاكاً جوهرياً لعملية السالم، ويقوض الجهود الدولية المبذولة من أجل التوصل 

فياض خالل . وقال د. ت الشرعية الدوليةإلى حل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس قرارا
الذي يعقد في العاصمة األميركية واشنطن إن » بروكنغز«مشاركته في أعمال المؤتمر السنوي لمعهد 

استمرار إسرائيل في أنشطتها االستيطانية مؤشر واضح على عدم الجدية، وهو يكرس غياب الجدية «
 وتمكينها من تحقيق أهدافها وفي مقدمة ذلك إنهاء االحتالل والمصداقية الالزمتين لنجاح العملية السياسية
ذلك يضع المزيد من الشكوك ‘أن «وأضاف . »١٩٦٧عن األرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 

والتساؤالت حول مدى قدرة العملية السياسية في تحقيق أهدافها، وتمكين شعبنا الفلسطيني من نيل حريته 
، وإيجاد حل لمكونات الصراع األخرى ١٩٦٧ين المستقلة على حدود عام واستقالله وإقامة دولة فلسط
واعتبر رئيس الوزراء في كلمته، أن المهمة األساسية أمام شعبنا تتمثل . »وفقاً لقرارات الشرعية الدولية
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في استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وتحقيق الجاهزية الوطنية إلقامة الدولة حتى 
وأشار إلى ضرورة . ، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته إلنهاء الحتالل٢٠١١نتصف عام م

فحص مدى جدية الحكومة اإلسرائيلية في التوصل إلى حل سياسي، وتساءل ما هو مفهوم الدولة التي 
لى حدود نحن نتحدث عن دولة فلسطينية كاملة السيادة ع«يتحدث عنها رئيس الوزراء نتنياهو؟، وقال 

كيف يمكن الحديث عن دولة، وفي نفس الوقت تستمر «وأضاف . »، وليس دولة ميكي ماوس١٩٦٧عام 
إسرائيل في أنشطتها االستيطانية وترفض حتى مجرد تجميد هذه األنشطة ؟ ال بد من القيام بخطوات 

  .»عملية وملموسة تؤكد بداية اندحار االحتالل كمقدمة لضمان إنهائه
  ١٤/١٢/٢٠١٠دة، رام اهللا، الحياة الجدي

  
   أشهرستةحماس  بسجن نائب عن تقضي" إسرائيلية"محكمة  .٨

قضت بسجن نائب عن الحركة " إسرائيلية"البرلمانية، أمس، إن محكمة " حماس"قالت كتلة : )أ.ب .د (
وذكرت الكتلة، في بيان، أن الحكم صدر بحق نايف الرجوب من مدينة . في الضفة الغربية ستة أشهر

إمعان "ونددت الكتلة بالحكم، معتبرة أنه . خليل في جنوب الضفة الغربية بالسجن ستة شهور إداريا ال
صهيوني في انتهاك حصانة النواب ودليل على عنجهية االحتالل وانتهاك صارخ للقانون الدولي 

  " . يواستنساخ لتجربة الفشل الصهيوني في إعادة اختطاف النواب من جديد لتعطيل دورهم النياب
  ١٢/١٢/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 

  
   يقرر تعويض صيادي غزة المتضررين من األحوال الجويةعباس .٩

 تابع الرئيس محمود عباس باهتمام بالغ، األوضاع الناجمة عن سوء األحوال الجوية فـي               : وفا –رام اهللا   
ة عن ذلـك،    قطاع غزة، وما تعرضت له قوارب الصيادين من أضرار، وقرر تعويض األضرار الناجم            

. وقـال وزيـر الزراعـة د      . وكلف لجنة من الرئاسة لحصر األضرار وما يترتب عليها من تعويضات          
إسماعيل دعيق أمس إن حجم الخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي نتيجة الرياح المصاحبة للمـنخفض               

ـ   «وأضاف  .  مليون شيقل  ١٥الجوي خالل اليومين الماضيين بلغت حوالي        ص البيـوت   هذه الخسائر تخ
، مشيرا إلى أنها المرة األولى التـي تطيـر          »البالستيكية في طمون وطوباس والفارعة وجنين وطولكرم      

  . فيها أسقف بركسات الدواجن، وطارت فيها خاليا النحل من مكانها
  ١٤/١٢/٢٠١٠الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  وبالسلطة لم تقم بواجبها بالشكل المطل: النائب المقدسي أبو طير .١٠

كشف النائب المقدسي محمد أبو طير المبعد بقرار من وزير الداخلية : جمال جمال- القدس المحتلة 
اإلسرائيلي الى رام اهللا النقاب عن تدخل الحكومة األردنية وبتكليف من جاللة الملك عبداهللا الثاني لمنع 

االفراج عن الجندي اإلسرائيلي إن هؤالء مرتبطين ب"ابعاده ، بيد ان الحكومة اإلسرائيلية ردت بالقول 
  ".شاليط األسير في قطاع غزة

واشاد ابو طير بالدور االردني في الحفاظ على المقدسات ورعاية المسجد األقصى المبارك مثمناً الجهود 
  . التي بذلها جاللة الملك عبداهللا الثاني

 شخصية وطنية مقدسية ٣١٨ وكشف أبو طير ، ان السلطات لن تكتفي بابعاده بل أنها أعدت الئحة تضم
لها رمزية ، ولها حضورها وفاعليتها ودور قوي ، لتهجيرهم وترحيلهم بمختلف الطرق واألساليب ، 

  .مؤكداً أن هناك ضغطا نفسيا كبيرا على المقدسيين وأسواقهم
 تأخرتم  سنوات او أقل ، وعندما عادوا الى مدينتهم قالوا لهم انتم٣هناك مقدسيون سافروا لمدة "وأضاف 

. وفقدتم حقكم بالعيش والسكن بالقدس وعليكم الذهاب الى الضفة الغربية وتم ترحيل بعضهم بالقوة
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وهناك أيضاً مقدسيون تم إخراجهم وتسريح هوياتهم الزرقاء منهم بفعل الجدار الفاصل الذين "وأضاف 
  ".رسموه بالشكل الذي يناسبهم

الوحدة "م في صفوف الساحة الفلسطينية ، قال ابو طير وبخصوص المصالحة الفلسطينية وحالة االنقسا
هي المتنفس الوحيد لشعبنا ، فعلى الصعيد الشعبي هناك تالحم وتناغم ووحدة وانا بعيض في أوساط 

فالمطلوب منهم ان ينهوا هذه الحالة التي "أما على صعيد السياسيين يقول ابو طير . الشعب وأرى ذلك
 وال بد من التوحد ، التوحد على صعيد القيادات والتنظيمات والمستويات تقتل ابناء شعبنا كل يوم ،

  ".العليا
السلطة لم تقم بواجبها بالشكل "وحول تحرك السلطة الوطنية الفلسطينية تجاه قضيتهم قال أبو طير

المطلوب ، وكان عليها طرح قضيتنا ورفع صوتها عالياً ، عندما بدأت واستأنفت المفاوضات والتقوا 
". الرئيس األمريكي في واشنطن وفتحوا لها بوابة رغم أن األفق مغلق واأليام األخيرة دلت على ذلكب

عندما قامت شرطة االحتالل باعتقالنا بعد أسر شاليط ومطالبتنا باالستقالة من التشريعي وهددتنا "وأضاف 
 كنا نطالب من السلطة ومن ، فخالل المحاكمات" إسرائيل"في حينها بسحب الهويات بتهمة عدم الوالء لـ

صائب عريقات خصوصا بالوثيقة التي تم التوقيع عليها للسماح لنا بالمشاركة في االنتخابات حتى تكون 
وطالب أبو طير البرلمانات العربية واإلسالمية . شاهداً معنا ، إال أن السلطة كانت تتنصل في كل مرة

ي وكل من يعتبر نفسه حراً بالتدخل والضغط لوقف والدولية والمؤسسات الحقوقية واالتحاد األوروب
جرائم االحتالل وسياسة الترحيل بالقدس المحتلة وإلغاء قرار إبعادي وإخواني المعتصمين في مقر 

  .الصليب األحمر
  ١٤/١٢/٢٠١٠الدستور، عمان،  

  
  بية سيشارك في اجتماع لجنة المتابعة الذي سيعقد في مقر الجامعة العرعباس :بركات الفرا .١١

أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية وسفيرها فـي مـصر الـدكتور              :  أحمد علي  -القاهرة  
لجنـة  (بركات الفرا، أن الرئيس محمود عباس سيشارك شخصيا في اجتماع لجنة مبادرة السالم العربية               

  .الذي سيعقد في مقر الجامعة العربية مساء غد األربعاء) المتابعة
إن الرئيس الفلسطيني يبدأ زيارته لمصر مساء اليوم الثالثاء، : ي تصريح للصحافيينوقال الفرا ف

وسيشارك في اجتماع لجنة المتابعة العربية، ليضع وزراء خارجية الدول األعضاء في لجنة مبادرة 
  . السالم العربية بصورة آخر التطورات المتعلقة بعملية السالم

 ١٤/١٢/٢٠١٠العرب، الدوحة، 
  
  حماس حققت إنجازات عظيمة وفي طريقها للتحرير: رالزها .١٢

 محمود الزهار على أن الفكرة .د القيادي في حركة حماس أكد: حبيب أبو محفوظ: حاوره عبر الهاتف
التي حملتها حماس وهي تحتفل بالذكرى الثالثة والعشرون النطالقتها لتؤكد في كل يوم نجاحها وعلى 

  ".رسالة لكل حركة إسالمية تريد أن تنهض بشعبها وأمتها"ها باتت كافة المستويات، مشيراً إلى أن
الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة حققت الكثير من "على أن " السبيل"وأكد الزهار في حوار خاص لـ

، مؤكداً على وجود جزء كبيرٍ من العالم عمل على تقويض "االنجازات بالرغم من وجود الحصار
نحن في حماس حملنا فكرة سامية :  وأضاف.اء تجربتها الناجحة، لكنهم فشلواالحكومة الفشالها وإنه

" حماس"وهي تحرير كامل التراب الفلسطيني من العدو الصهيوني، ورسالتنا أن هذه الفكرة التي حملتها 
لتؤكد في كل يوم نجاحها وعلى كافة المستويات، وهي أيضاً رسالة لكل حركة إسالمية تريد أن تنهض 

أؤكد صوابية الطريق الذي اختطته حماس لنفسها منذ إنطالقتها حتى اليوم، فلقد  وقال .ها وأمتهابشعب
استطاعت حماس أن تنجح وأن تزاوج بين المقاومة والحكم ألن كل فكرة سامية يجب أن تحكم، وإال 
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ظ على نهج فإنها ستصبح معزولة ضعيفة، وبالتالي أعتقد أن هذه السنوات أثبتت أننا استطعنا الحفا
  : ولالطالع على نص الحوار.المقاومة من خالل وصولنا إلى الحكم

http://www.assabeel.net/palestine-news/29967-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%80%D9%80-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-
%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%AA-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%8D-
%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7-
%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1.html 

  ١٣/١٢/٢٠١٠السبيل، عمان، 
  
  كشف زيف السلطةها وجودو..  لم تتغير أو تتبدل٢٣ حماس الـ:الحية .١٣

على أن حركته في ذكرى انطالقتـها   خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس.دشدد : غزة
إن المقاومة هي برنامج له تراكمات، مؤكداً أن : اً مع هموم شعبـها، وقالباتت أكثر قـوة والتحام

  .حركته نالت السبق في إعادة القضيـة الفلسطينية إلى الواجهـة بعد سنوات من الطمس والجمود
كشف زيف كل األقنعـة التي تقنع بها بعض الساسة " حماس"وجود إن " السبيل"وقال الحية في حوار مع 

ومن ... ن الذين تقلدوا زمام برنامج المفاوضات وآمنوا بإستراتيجية السالم لعقود من الزمانالفلسطينيي
واليوم وجود حركة حماس داخل منظومة الشعب .. تقلد هذا البرنامج انكشف زيفه للشعب الفلسطيني

شروع الفلسطيني وفي الحكم وفي كل بيت كشف زيف وجود السلطة، وكيف أنها لم تكن أبدا حامية للم
الوطني بدليل أنها أصبحت اليوم تبتز إما أن تنسجم مع المشروع الفلسطيني بقبول االستيطان والتهويد 
وإنهاء ملف الالجئين بال عودة، وتنازل عن ملف القدس وسكوت على االستيطان والسكوت عن المياه 

متيازات التي تعطى والحدود، وأن تبقي المفاوضات لمجرد المفاوضات، وإما أن تسحب األموال واال
  .إذاً هذه السلطة، وجدت من أجل خدمة أمن االحتالل.. لهم، ويبتزوا أن يبقى التنسيق األمني مقابل المال

نحن ثابتون وغيرنا يتراجع ويتآكل في برنامجه السياسي ويتآكل في قناعة الشعب بشعاراته، : وأضاف
تالية التي انطلقت فيها حركة حماس أعلن شيخنا اإلمام في السنة ال:  عاما لم نتغير أو نتبدل٢٣أقول بقينا 

الشهيد أحمد ياسين رحمه اهللا الشهيد القائد عن ثوابتنا كما أعلنها في الميثاق وما زلنا عندها، ثم أعلن 
لم نتغير وما زلنا نقول .. الشيخ عن برنامج سياسي عملي واقعي أعلنه بشكل واضح من يومه إلى اليوم

  .لسطين أرضنا وما زلنا نقول ال اعتراف بشرعية المحتلفلسطين بل كل ف
  ١٣/١٢/٢٠١٠السبيل، عمان، 

  
   عالمية"إسرائيل"حربنا المقبلة مع : نقالً عن قيادي بحماس" سي أن أن"ديفيد فروم لـ .١٤

 خص ديفيد فروم، المساعد الخاص السابق للرئيس : )CNN( الواليات المتحدة األمريكية - نيويورك
 بمقال تحدث فيه عن اجتماع ضمه CNNورج بوش، والكاتب السياسي المعروف، شبكة األمريكي، ج

مؤخراً إلى قيادي من حركة حماس، عرض فيها القيادي رؤيته المستقبلية للمنطقة، مشيراً إلى أن الحركة 
 ستسيطر بنهاية المطاف على الضفة بعد انهيار السلطة الوطنية، وستخوض حرباً مختلفة مع إسرائيل،

  .تدعو خاللها المجاهدين اإلسالميين من حول العالم لالنضمام إليها
خالل زيارتي األخيرة للعاصمة اللبنانية بيروت، اجتمعت إلى أحد كبار المسؤولين : وكتب فروم قائالً

السياسيين في حركة حماس، في لقاء طلب مني المسؤول فيه إبعاده عن أجواء الصحافة، لذلك فأنا لن 
  . وسأكتفي بتلخيص ما قاله ليأذكر اسمه

يرى المسؤول أن عملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين قد ماتت وانتهت من وجهة نظر حماس، 
أما النمو االقتصادي الذي تشهده الضفة الغربية حالياً فهو وهمي، ألنه ناتج عن المساعدات المالية 

فمع موت  .بينما فقد المجتمع الدولي اهتمامه بالقضيةالغربية، أما الصف الفلسطيني فهو منقسم بحدة، 
عملية السالم ستتفكك السلطة الوطنية الفلسطينية، وسيجد سكان الضفة الغربية أنفسهم في صف واحد مع 

وأقر القيادي بأن  ."القضاء عليه بصفته عميالً"حماس، أما من يرفض التعاون مع الحركة فسيتم 
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 على إسرائيل باءت بفشل تكتيكي، ولكنه لم يوافق على أن االنتفاضة التي الهجمات الفلسطينية السابقة
 كانت فاشلة أو أن حركة حماس تعرضت للهزيمة في عملية الرصاص ٢٠٠٣ و٢٠٠٠وقعت بين عامي 

، لكنه لم يقل أن الحركة ٢٠٠٩ و٢٠٠٨المصبوب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في شتاء عامي 
  .خرجت منتصرة

ستكون عالمية " المقاومة"وأن ما وصفه بـ" ستكون مختلفة،"ه أصر على أن المواجهة المقبلة غير أن
بوجه إسرائيل، قائالً إن حماس ستقوم بدعوة المسلمين حول العالم في المواجهة المقبلة لالنضمام إليها 

 السوفيتي السابق في المعركة ضد إسرائيل كما انضموا إلى المجاهدين األفغان في المعركة ضد االتحاد
إعادة التفكير في "وأضاف أن المواجهة المقبلة ستدفع إسرائيل إلى  .في العقد الثامن من القرن الماضي

وقال إن الجيل الفلسطيني الحالي أكثر راديكالية من آبائه، ما يدل على أن الجيل المقبل " مستقبل وجودها،
إذا كنتم في الواليات المتحدة تشعرون : " وقال لي ساخراًسيكون أكثر تشدداً وراديكالية من الجيل الحالي،

  "كاليفورنيا؟) والية(بالقلق حيال اإلسرائيليين، فلماذا ال تعطونهم 
ورغم أن لهجة القيادي كانت واثقة وواضحة، غير أنني لمست خيبة أمل فيها، إذ كان يعتقد جازماً بأن 

اف أن من حاول التحاور مع الحركة، مثل الرئيس العالم ال يفهم حركة حماس وطريقة تفكيرها، وأض
وتجنب القيادي الجزم  .األمريكي األسبق جيمي كارتر، انتهى به األمر بدفع ثمن سياسي باهظ لمواقفه

بأن الحركة لن تجلس في المستقبل على طاولة حوار مع إسرائيل، واكتفي بالقول إن تل أبيب سبق أن 
وقد لخص ممثل لحركة حماس اإلطار  . إلقرار هدنة٢٠٠٤ عام رفضت العرض الذي قدمته حماس لها

العام لتفكير هذه الجماعة بالقول لي إن مجرد الثبات والصمود في الحرب هو انتصار، ولكنني أرى في 
الواقع أن هذا ليس انتصاراً، فكيف يمكن أن نعتبر أن خوض حرب، ومن ثم الخسارة فيها، ثم االنتقال 

إنها في الواقع معادلة ال هدف منها إال إطالة أمد المعاناة  ارة فيها هو انتصار؟إلى حرب أخرى والخس
  .والهزيمة

  ١٤/١٢/٢٠١٠موقع سي أن أن، 
  
  أبو زهري يدعو فتح لرفض العودة للمفاوضات ومواجهة الضغوط .١٥

ط حماس، أن زيارة المبعوث األمريكي للشرق األوس  سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة.دأكد : غزة
جورج ميتشيل للمنطقة، تستهدف ممارسة الضغوط على المفاوض الفلسطيني واألطراف العربية من أجل 
 .االستمرار التفاوض مع المحتل رغم استمرار تعنته ورفضه اإلقرار بالحقوق الوطنية الفلسطينية

مت مكافأة أمريكا قد": "المركز الفلسطيني لإلعالم"وأضاف أبو زهري، في تصريح خاص أدلى به لـ 
مالية سخية كبيرة لالحتالل قبل أيام رغم رفضه مجرد تجميد االستيطان حسب الطلب األمريكي، وهذا 

   ".يؤكد أن استمرار الراهن على الموقف األمريكي هو راهن فاشل
لرفض العودة للطاولة المفاوضات بأي حالة من األحوال واتخاذ قرار جدي لمواجهة "ودعا سلطة فتح 

وفيما يتعلق باستعداد االتحاد األوروبي االعتراف بالدولة  ".حياز األمريكي لصالح االحتاللهذا االن
نحن نشعر أننا أمام مواقف شكلية ليس أكثر، : "، قال أبو زهري"عندما يحين الوقت المناسب"الفلسطينية 

ها على الورق، لذلك ألن المطلوب إجراءات عملية تضمن قيام الدولة، وليس االكتفاء بوعود باالعتراف ب
أوروبا مطالبة بخطوات علمية للضغط على االحتالل الحترام الحقوق الفلسطينية وليس االكتفاء الوعود 

  ".بهذه الطريقة
  ١٣/١٢/٢٠١٠المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  المصالحة هي البديل األنسب لمواجهة االحتالل والتحيز األمريكي : الرشق .١٦
السياسي لحركة حماس عزت الرشق الرئيس محمود عباس إلى إعالن توجهه دعا عضو المكتب : دمشق

الصادق إلى المصالحة الوطنية على أساس التمسك بالثوابت الوطنية وبرنامج الصمود والمقاومة، وشدد 
على أن حسم الملف األمني وفق قاعدة الشراكة الوطنية بين مختلف الفصائل الفلسطينية يشكل ضمانة 

  .ح أي اتفاق مصالحة سيتم التوصل إليه في مقبل األيامحقيقية لنجا
لصالح إسرائيل، " االنحياز األمريكي"ما أسماه بـ" قدس برس"وانتقد الرشق في تصريحات خاصة لـ

نحن رأينا محمود : "ودعا إلى مواجهته بمصالحة وطنية أساسها التمسك بالثوابت وبنهج المقاومة، وقال
 البديلة السبعة التي لديه، ومن المفترض من عباس أن يواجه هذه السياسة عباس يلوح كثيرا بالخيارات

الصهيونية المتغطرسة واالنحياز األمريكي السافر، أن يواجهه بموقف وطني وبالتوجه الصادق إلى 
المصالحة بإعالن واضح باتجاه وقف كل أشكال التنسيق األمني، الذي ال يخدم إال االحتالل، ووقف 

 عاما من المفاوضات كافية إلثبات عدم جدية االحتالل في ١٨اإلعالن صراحة أن المفاوضات و
  ".التسوية، والتوجه إلى المصالحة الوطنية على أساس التمسك بالثوابت وبرنامج الصمود والمقاومة

وشدد الرشق على أن حسم المسألة األمنية ضروري لضمان صمود واستمرار أي اتفاق مصالحة وطنية 
الملف األمني حساس للغاية وال بد من معالجته بتفاهم وطني، وأعتقد أن عدم معالجة هذا : "قالمأمول، و

الملف بكل تأني وبتفاصيله المختلفة هو الذي أفشل اتفاق مكة المكرمة، وإذا كنا نريد حقيقة الذهاب إلى 
 تطرح حل الملف ال" حماس"و. اتفاق يصمد ويستمر ال بد من معالجة هذا الملف األمني وحله جذريا

األمني أو غيره من الملفات وفق مفهوم المحاصصة فهذه ليست تركة نريد تقسيمها، نحن نريد حل 
، ويشارك "فتح"و" حماس"مختلف القضايا وفق مفهوم الشراكة الوطنية بين مختلف الفصائل وليس بين 

  ". وغيره من الملفاتالجميع في رسم السياسات األمنية العليا ومتابعة اآلداء في هذا الملف
اللجنة األمنية العليا المنصوص عليها في حوارات القاهرة تنص على أن يتم تشكيلها بالتوافق : "وأضاف

بمجمل " فتح"، ألن البديل عن التوافق هو استمرار استئثار "فتح"و" حماس"الوطني وليس بالتوافق بين 
بالملف " فتح"نا الكثير من الويالت عندما استأثرت األجهزة األمنية وانفرادها بإدارتها، ولذلك ذاق شعب

، "األمني في غزة سابقا أو في الضفة حاليا، حيث تستخدمه أداة لضرب المعارضين ومالحقة المقاومين
  .على حد تعبيره

  ١٣/١٢/٢٠١٠قدس برس، 
  
  دمشقسيعقد نهاية الشهر الجاري في للمصالحة   بأن لقاء جديداًنيعباس أبلغ: المصري .١٧

إن الرئيس " الوطن"قال رجل األعمال الفلسطيني منيب المصري لـ: عبد الرؤوف أرناؤوط -   اهللارام
الفلسطيني محمود عباس أبلغه بأن لقاء جديدا بين حركتي فتح وحماس سيعقد نهاية الشهر الجاري في 

 كلما تأخرت ": وقال المصري .العاصمة السورية في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي االنقسام الفلسطيني
 عاما أعمل من أجل المشروع الوطني الفلسطيني وأعتقد أنه ٤٠لقد قضيت . المصالحة أصبنا بانتكاسات 

  ".خسارة كبيرة أن نتلهى بأنفسنا وأن ننسى االحتالل اإلسرائيلي
  ١٤/١٢/٢٠١٠الوطن أون الين، السعودية، 

  
   المصالحة خيار فتح االستراتيجي:  أبو شهالفتحالقيادي في  .١٨

أكد قيادي بارز بحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح أن حركته جاهزة دائماً :  ضياء الكحلوت- غزة 
إلتمام المصالحة الوطنية، مشككا في نوايا حركة حماس بهذا الخصوص، معتبرا أنه ليس لديها الجدية 

مجلس التشريعي في حوار مع وقال فيصل أبوشهال، النائب عن فتح بال .الكاملة والحقيقية إلنهاء االنقسام
، مشيراً إلى أن المشروع الوطني »خيار فتح االستراتيجي«، إن المصالحة الوطنية هي »العرب«
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وأكد  .الفلسطيني يتعطل ويتراجع باستمرار االنقسام وإسرائيل هي الوحيدة المستفيدة من هذا االنقسام
في ذلك وال تستمع لها بل تغلب المصلحة أبوشهال أن إسرائيل ال تريد المصالحة وفتح ال تشاورها 

  .الوطنية على ما تريده إسرائيل
نحن نرفض المحاصصة في ملف األمن واستبدال القانون الفلسطيني بكلمة توافق، عندما نقول «وأضاف 

واألجهزة األمنية يجب أن تكون .. توافق يعني أننا نبحث عن حصة، الوطن للجميع وليس لفتح وحماس
  .»تسييس، طالما أنك تريد أن تعمل بجهاز أمني يجب أن تنتهي عالقاتك التنظيميةبعيدة عن ال

وفي موضوع آخر أقر القيادي البارز بفتح بوجود متابعة أمنية لعناصر حماس بالضفة الغربية، متحدثا 
عن اكتشاف خلية كانت تنوي اغتيال محافظ نابلس، وموضحاً أن هناك تخوفات لدى األمن من إثارة 

ال يوجد اعتقال سياسي بل ما يجري متابعة دقيقة لكي ال يتكرر االنقالب الذي جرى في «البل، وقال الب
  .»غزة

همنا أن نخفف عن الناس في غزة «وعن شكاوى الناس من تجاهل السلطة لقطاع غزة، قال أبوشهال 
مطلباً للرئيس  ١٨ودعم صمودهم وتخفيف آثار الحصار وإعطاء المواطن في غزة حقه كامالً، حملنا 

عباس ووعدنا باالستجابة لها سواء تلك المتعلقة بصعوبة السفر والتنسيق وحقوق الموظفين، أو تلك 
المتعلقة بدعم القطاع الصحي واالهتمام بالمشافي والمساعدات الطبية والعالج بالخارج، ولقد لمسنا من 

  .»الرئيس استجابة لتلبية هذه المطالب
  ١٤/١٢/٢٠١٠العرب، الدوحة، 

  
  ال للتنازل عن الثوابت ونعم للوحدة: ٢٣حماس في ذكرى انطالقتها الـ  .١٩

، تعهدها للشعب الفلسطيني ولألمة العربية ٢٣حماس، في ذكرى انطالقتها  جددت حركة: غزة
بعدم التنازل عن ثوابت وحقوق شعبنا، والعمل المتواصل من أجل تـحقيق وحدة فلسطينية "واإلسالمية 

  ".حقيقية
" حماس"كثيرين راهنوا على أن : "نسخة منه" قدس برس"ت الحركة، في بيان صدر مكتوب وصل وقال

لن تصمد أياماً معدودات في قيادة المشروع الوطني الفلسطيني في ظل المعادالت الصعبة، والفيتو 
ه متمسكة األمريكي، والعدوان الصهيوني، والتآمر المحلي، إالّ أن الحركة قادت هذا المشروع بكل أبعاد

  ".بثوابت شعبها، ورافضة أي شكل من أشكال االعتراف أو التفاوض والمساومة على الحقوق
من بـحرها لنهرها هي أرض الفلسطينيين في كل بقاع األرض، "وأكدت حماس على أن فلسطين 

المقاومة حق "، مشددة على أن "وأنـها لن تتنازل عن شبر منها ولن تعترف بـما يسمى إسرائيل
  ".  روع للشعب الفلسطيني، وال تنازل عنه حتى تتحقق كامل أهدافنا في تحرير األرض والمقدساتمش

، "حق مقدس، وهو حق فردي وجماعي ال يملك أي كان أن يتالعب به"وبينت الحركة أن عودة الالجئين 
نقبل كما أشارت أن القدس بمقدساتها وأرضها وحدودها كاملة عاصمة لدولة فلسطين، وأنـها لن 

بالتنازل عن شبر منها، وستفشل كل أساليب التهويد التي يـمارسها العدو الصهيوني على أرضها، كما 
  .قالت

هم تاج رؤوسنا، وإطالق سراحهم واجب وطني "أن األسرى في سجون االحتالل : وأضاف بيان حماس
 مشوارهم بين أهلهم وديني، ولن نتخلى عنهم حتى يخرجوا معززين مكرمين رافعين الرؤؤس، ليواصلوا

  ".وأبناء شعبهم
إن الوحدة الوطنية أمنية سامية البد من تحقيقها : "وفيما يتعلق بملف المصالحة الداخلية؛ قالت الحركة

على أساس من الثوابت، وال تستوي الوحدة مع التفاوض مع االحتالل، أو التنسيق معه، وعلى دعاة 
  ". االحتالل، وأن يعودوا إلى صف الشعب والمقاومةالوحدة أن يكفوا عن التفاوض والتعاون مع

  ١٤/١٢/٢٠١٠قدس برس، 
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  األسرى المحررون والمجاهدون ضحايا التزامات السلطة : الجهاد .٢٠

إن المعتقل السياسي الشيخ فيصل خليفة يتعرض "في فلسطين ذكرت حركة الجهاد اإلسالمي : طولكرم
الي، في سجون أمن السلطة بمحافظة طولكرم شمال للشبح والتعذيب الشديد لليوم السادس على التو

ونقلت الحركة عن ذوي المعتقل خليفة أن معلومات مؤكدة وصلتهم تشير إلى تعرض  ." الضفة المحتلة
  .ابنهم لتعذيب قاس على أيدي محققي جهاز المخابرات العامة، الفتين إلى أنهم منعوا من زيارته

لفوري عن نجلهم، الذي لم يمضِ وقتٌ طويل على تحرره من وطالب ذوو المعتقل الرايق باإلفراج ا
كما تحدثت الحركة عن استمرار  .السجون الصهيونية حتى يجري اعتقاله من قبل أجهزة أمن السلطة

اعتقال األسير المحرر رأفت صالح حسين، في تجاهٍل صارخ لنداءات ذويه المتكررة باإلفراج عنه 
عزل المجاهدين باجس حمدية وعالء "مضيفة أن أن السلطة تواصل لسوء حالته الصحية، حسب قولها، 

  ."بنابلس شمال الضفة المحتلة، منذ نحو خمسة أشهر" جنيد"زيود في سجن 
  ١٣/١٢/٢٠١٠قدس برس، 

  
   عاما١٥ال تسوية سلمية نهائية في األفق بل اتفاق إطار يتطلب تنفيذه : حواتمة .٢١

 لتحرير فلسطين نايف حواتمة ان سياسات حكومة اليمين قال أمين عام الجبهة الديمقراطية: عمان
االسرائيلية أدت بالعملية السلمية الى موت سريري بسبب االبتزاز الذي تمارسه هذه الحكومة على 

 حواتمة في مؤتمر  وأشار.المفاوض الفلسطيني والدول العربية والواليات المتحدة األمريكية والعالم
ريكا تحاول ايجاد مخرج للوضع الحالي من خالل العودة الى المفاوضات صحفي عقده في عمان أ ان ام

التقريبية مع أنها جربتها وفشلت لمدة أربعة أشهر ، كما فشلت المفاوضات المباشرة هي األخرى بسبب 
وقال ان ما تقوم به اسرائيل هو شراء الوقت لصالحها وهدره فلسطينيا كما ان نتنياهو  .تعنت نتنياهو

عنته الى انقضاء العام المقبل دون قيام دولة فلسطينية كما جاء في خطاب الرئيس األمريكي يخطط بت
األخير في األمم المتحدة وقال فيه ان المجتمع الدولي يريد االحتفال في تشرين الثاني المقبل باقامة دولة 

  .فلسطينية
 عاما لتنفيذه ١٥فاق اطار بحاجة الى وتابع القول ان تسوية سلمية نهائية شاملة ال تلوح في األفق بل ات

تماما كما هو الحال بالنسبة ألوسلو الذي لم تنفذ اسرائيل من بنوده شيئا ، كما اوضح أن اسرائيل ال تريد 
 .دولة فلسطينية متصلة وعاصمتها القدس بل تريد كيان أشالء بال سيادة وال حدود وال قدس شرقية

دولي لحث الجميع على االعتراف بالدولة الفلسطينية التي تعترف وطالب بمواصلة الجهود مع المجتمع ال
 دولة ، مؤكدا أن مطلع العام المقبل سيشهد سلسلة من االعترافات بالدولة الفلسطينية ١٠٠بها حاليا نحو 

وحذر حواتمة من االستجابة للضغوط . من قبل دول أمريكا الالتينية والكاريبي وأولها دولة األوروغواي
كية واالسرائيلية تحت ذريعة الخطوات أحادية الجانب التي تقوم بها اسرائيل ، مشددا على ان االمري

  .الحوار الوطني الفلسطيني الشامل هو الحل االمثل النهاء االنقسام الفلسطيني
  ١٤/١٢/٢٠١٠الدستور، عمان، 

  
  ء من الثالثاءابتداتغيير ممثلي حماس في طهران ودمشق وبيروت وصنعاء : "المستقبل العربي" .٢٢

عن أن تغييرات مهمة تقررت في ممثليات حركة " المستقبل العربي"كشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ
  .في بعض العواصم، ستعلن بشكل رسمي ابتداءا من الثالثاء" حماس"

في لبنان، سيعلن الثالثاء، خالل احتفال يقام في " حماس"وقالت المصادر إن اسامة حمدان، ممثل 
ة اللبنانية، لمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتأسيس الحركة، عن تعيين علي بركة، ممثال العاصم

  .للحركة في لبنان، بدال عنه، وأنه سيتفرغ لموقعه كمسؤول للعالقات الخارجية
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التغييرات تشمل كذلك تعيين جمال عيسى ممثال للحركة في سوريا، بدال عن المهندس عماد العلمي، 
وكان عيسى ممثال للحركة في اليمن، قبل أن .  لمهامه كعضو في المكتب السياسي للحركةالذي سيتفرغ

تسند إليه قبل عدة أشهر مهمة مسؤول العالقات الفلسطينية، التي سيظل مولجا بها إلى جانب مهمته 
ت، الذي وتقرر تعيين الدكتور خالد القدومي ممثال للحركة في ايران، بدال من عبد المعطي زقو .الجديدة

  .تقرر تعيينه ممثال في اليمن
  ١٣/١٢/٢٠١٠المستقبل العربي، عمان، 

  
  تضامناً مع دحالن ح من لجنة متابعة شؤون غزةاستقالة نواب فت": فلسطين أون الين" .٢٣

، عن أن نواب حركة فتح ٢٠١٠- ١٢- ١٣كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، مساء االثنين :  خاص–غزة 
ون المحافظة الجنوبية، قدموا استقالة جماعية من عضوية اللجنة لرئيس األعضاء في لجنة متابعة شؤ

، "عباس"السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس وزراء سالم فياض، إثر الخالف الكبير الناشب بين 
  . محمد دحالن" فتح"وعضو اللجنة المركزية لحركة 

تها، إن اللجنة فتح لمتابعة شؤون غزة والتي طلبت عدم كشف هوي" فلسطين أون الين"وقالت المصادر لـ
يونيو /على القطاع في الرابع من حزيران" حماس"؛ بعد سيطرت حركة "فياض"والتي شكلت بقرار من 

محمد دحالن، بعد أن قيد رئيس " فتح"، اتخذت قراراها تضامناً مع عضو اللجنة المركزية لـ٢٠٠٧
  . تحقيقاً مع كبار مساعديهالسلطة الفلسطينية محمود عباس من صالحياته وفتح 

وذكرت مصادر فلسطينية أن ثالث قضايا فاقمت العالقة بين الرجلين، األولى اتهام مساعدين لعباس 
دحالن بأنه وراء تحريض قيادات في فتح وخاصة ناصر القدوة على أنهم أحق من عباس ورئيس 

  . نيةحكومته سالم فياض بالحكم واستالم زمام األمور بـالسلطة الفلسطي
 سعي دحالن لتعزيز نفوذه في األجهزة األمنية والوزارات في الضفة -بحسب نفس المصادر–والثانية 

الغربية، وهو ما أغضب تلك القيادات، التي تتهم دحالن بأنه المسؤول المباشر عن سقوط غزة بيد 
  ". حماس"

 تدخل دحالن في ملف تشكيل  فهي- والتي فاقمت الخالف بشكل حاد بين الرجلين- أما القضية الثالثة 
  .الحكومة الجديدة لفياض، وهو األمر الذي أزعج فياض وعباس معا

  ١٣/١٢/٢٠١٠موقع فلسطين أون الين، 
  
  " اليهودية"نتنياهو يشيد بتخلي واشنطن عن تجميد االستيطان ويجدد  .٢٤

خطاب في إسرائيل على » الصمت الرسمي« ساعة من ٤٨بعد أكثر من :  أسعد تلحمي- الناصرة 
عن تغيير المقاربة األميركية في ما » مؤتمر سابان«وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون في 

في  يتعلق بالمفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو
 ونصف عام اننا نخوض الواليات المتحدة فهمت بعد عام«مؤتمر اقتصادي في تل أبيب أمس ان 

، مشيراً الى ان المفاوضات غير »مناقشات ال معنى لها حول قضية هامشية هي البناء في المستوطنات
إذ إن من أجل التوصل إلى سالم «المباشرة مع السلطة الفلسطينية ستتناول كل قضايا الصراع الجوهرية 

بحقيقة أننا سنبدأ اآلن مناقشة هذه «ه يرحب وأضاف أن. »يجب مناقشة المسائل التي تعطل السالم بالفعل
  .»القضايا وسنحاول تضييق الفجوات

واعتبر نتانياهو تخلي الواليات المتحدة عن شرط تجميد االستيطان الستئناف المفاوضات المباشرة 
على رغم أن إسرائيل كانت مستعدة «وقال إن . »يصب في مصلحة إسرائيل ومصلحة السالم أيضاً«

 يوماً، فإن الواليات المتحدة أدركت أن الفلسطينيين شرعوا ٩٠ن تمديد فترة تجميد البناء لـ لدرس إمكا
بعد محادثات من دون مخرج، ومباحثات عقيمة نجحت «وأضاف أنه . »٩١في الحديث عن اليوم الـ 
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ة مثل الواليات المتحدة في إدراك أنه يجدر الخوض في قضايا الصراع الجوهرية وليس في مسألة هامشي
  .»إضافات بناء بسيطة في المستوطنات

وكرر نتانياهو مطلبه باعتراف الفلسطينيين بإسرائيل دولة يهودية ووضع الترتيبات األمنية والتخلي عن 
  .حق عودة الالجئين الفلسطينيين

  ١٤/١٢/٢٠١٠، الحياة، لندن
  
  ضات مع السلطةسيناريوهات حول مستقبل المفاوثالثة  يعد سرائيليجيش االال: "يديعوت" .٢٥

إن الجيش اإلسرائيلي قام ' يديعوت أحرونوت'قال المحلل العسكري أليكس فيشمان، في صحيفة : القدس
منذ أشهر طويلة بإعداد برامج لمواجهة ثالثة سيناريوهات تتعلق بمستقبل المفاوضات المباشرة مع 

يق اختراق سياسي، الثاني يتناول األول، يتطرق إلى احتمال نجاح هذه المفاوضات في تحق: الفلسطينيين
  .احتمال فشلها، الثالث، يتطرق إلى وضع تستمر فيه المفاوضات لكنها تشهد مداً وجزراً وأزمات دورية

يعتقد كبار المسؤولين في الجيش اإلسرائيلي أن السيناريو الثالث هو األكثر واقعية، وأن السيناريو : وزاد
األكثر خطراً، ألنه يتضمن توقعات فحواها تدهور األوضاع الثاني المتعلق بفشل المفاوضات هو 

كذلك فإنه في حال فشل المفاوضات، أضاف فيشمان، . الميدانية ووقوع مواجهات عسكرية لكن بالتدريج
وفي ضوء ذلك ال . من المتوقع أن يتعرض التعاون األمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لضرر كبير

وبطبيعة . تماالت وقوع عمليات مسلحة بعد أن تعودنا على الهدوء أعواماً طويلةبد من االستعداد الح
الحال فإنه في ظل أوضاع متدهورة كهذه، لن تتيح المؤسسة األمنية للمؤسسة السياسية إمكان التنازل عن 

  .أراض محتلة تُعتبر أرصدة جغرافية
ن التأكيد أن محمود عباس سيبقى، في األحول وزاد المحلل العسكري قائالً إنّه من ناحية أخرى ال بد م

وما دام عباس باقياً في . كلها، رئيساً للسلطة الفلسطينية، وذلك لعدم وجود زعيم آخر يمكن أن يحل محله
منصبه فإنه يعتبر عنصراً موحداً للقيادة الفلسطينية الحالية التي تُعتبر مريحة لكل من إسرائيل واإلدارة 

 في أن األوضاع االقتصادية والعملية السياسية أدت إلى تعزيز قوة السلطة الفلسطينية وال شك. األمريكية
في الضفة الغربية، لكن علينا أن نأخذ في االعتبار أن هناك معارضة لهذه السلطة حتى داخل صفوف 

  .'فتح'حركة 
  ١٤/١٢/٢٠١٠، وكالة سما اإلخبارية

  
  الخاص باالعتراف بالدولة الفلسطينيةلماني  بدأت حملة مضادة لمشروع القرار األ"إسرائيل" .٢٦

االسرائيلية الصادرة امس، إن ألمانيا تقف وراء " معاريف"قالت صحيفة :  أحمد رمضان-رام اهللا 
مشروع القرار في مجلس العالقات الخارجية لوزراء الخارجية األوروبيين، الذي يهدف إلى اعتراف 

.  في حال عدم التوصل إلى اتفاق سالم في المنطقة خالل عاماالتحاد األوروبي بدولة فلسطينية مستقلة
وأضافت الصحيفة إن وزير الدولة األلماني فون كاليدن سلم رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو 

  .رسالة شخصية حول الموضوع من المستشارة األلمانية أنغيال ميركل
وأشارت . ن بناء على طلب من اإلدارة األميركيةوتشتبه إسرائيل أن هذه الخطوة األلمانية قد تكو

الى أن إسرائيل حصلت على معلومات تفيد أنه جرت محادثات هاتفية بين مسؤولين أميركيين " معاريف"
وألمان رفيعي المستوى في أعقاب إعالن الواليات المتحدة عن فشل المحادثات مع إسرائيل بشأن تجميد 

  .البناء االستيطاني
 سعت إسرائيل بصورة مكثفة خالل األسابيع األخيرة لدى دول أوروبية بهدف جعل البيان وفي المقابل
  ".أكثر اعتداال"األوروبي 
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وعبرت إسرائيل في رسائل بعثتها إلى دول أوروبية عن استغرابها من التنديد األوروبي المتوقع ضدها 
لخطة األميركية الجديدة الستئناف بعد فشل المحادثات األميركية اإلسرائيلية من دون االطالع على ا

عملية السالم ومن دون األخذ بالحسبان أن وزريرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون لم تلق مسؤولية 
  .فشل المحادثات على إسرائيل

الدولة "وقال نتنياهو خالل لقائه مع كاليدن إن إسرائيل تطالب الفلسطينيين باالعتراف بها على أنها 
  .والبحث في قضية الالجئين الفلسطينيين" للشعب اليهوديالقومية 

  ١٤/١٢/٢٠١٠، المستقبل، بيروت
  
  "سيقضي على مسار السالم"اعتراف أوروبا بالدولة الفلسطينية : تل أبيب .٢٧

أعربت تل أبيب عن قلقها من إعالن وزراء خارجية دول االتحاد األوروبي في بروكسل عن : ةالناصر
لدولة الفلسطينية من جانب واحد، وذلك في ظل تعثّر المفاوضات بين الجانبين استعدادهم االعتراف با
  .الفلسطيني واإلسرائيلي

وبموجب االقتراح المتبلور حالياً في االتحاد األوروبي، سيعلن االعتراف بالدولة الفلسطينية إذا لم يفلح 
  . عام واحدالطرفان االسرائيلي والفلسطيني في التوصل إلى اتفاق سالم في غضون

إن إسرائيل حاولت إحباط هذا االعالن، وطلبت من : "وقال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى
  ". وزراء الخارجية االوروبيين نشر بيان أكثر توازناً

سيؤدي إلى وقف عملية السالم، والقضاء على مسار "وأضاف أن قراراً من هذا القبيل، في حال اتخاذه، 
  .، مرجحاً أن تالقي الخطوة األوروبية معارضة أمريكية" اإلدارة األمريكيةالسالم الذي تدفعه

 ١٣/١٢/٢٠١٠قدس برس، 
  
   بحاجة الى ميزانيات منضبطة وتخفيضات ضريبية"اسرائيل": نتنياهو .٢٨

 قال رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم االثنين ان على اسرائيل أن :رويترز – تل أبيب
ط المالي وأن تقوم بتخفيضات ضريبية في اطار عملية لالرتقاء بمكانتها االقتصادية في تحقق االنضبا

  .الخارج
. ينبغي أن نخفض الضرائب. ينبغي أن نخفض أو نكبح االنفاق الحكومي"وأبلغ نتنياهو مؤتمرا لالعمال 
 .قلص البيروقراطيةأن نتوسع في البنية التحتية وأن نشجع االستثمار ون. ينبغي أن نستثمر في التعليم

ينبغي أن نتحرك على أساس تلك الخطوط االرشادية الن العالم معجب بها والن االسرائيليين سيستفيدون "
  ."منها

  ١٤/١٢/٢٠١٠، وكالة رويترز لألنباء
  
   "إسرائيل " التفاوض معبالبرازيل بل  و األرجنتينبتصريحات الدولة الفلسطينية لن تقوم :ايالون .٢٩

 الخارجية اإلسرائيلي، داني ايالون، من أن البرنامج النووي اإليراني ال يهدد اسرائيل حذر نائب وزير
حصول ايران "وحسب، بل العالم أجمع، وقال في لقاء مع مراسلين أجانب من دول أميركا الالتينية إن 

على السالح النووي سيطلق سباق تسلح نووي في الشرق األوسط وتهديد أوروبا بصواريخ طويلة 
  ".المدى، وحتى تسلح القارة الالتينية التي هي الساحة الخلفية للواليات المتحدة

، وادعى ان الدولتين تسعيان "القاعدة األمامية إليران في أميركا الالتينية"وزعم ايالون ان فنزويال هي 
فحسبـ بل ، والذي زعم انه ال يهدد الشرق األوسط "اإلرهابي التقليدي والنووي"لبناء محور وصفه بـ

  .القارة األميركية وتحديداً الواليات المتحدة
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كما تطرق ايالون الى اعتراف كل من األرجنتين واألورغواي والبرازيل بدولة فلسطين حرة ومستقلة في 
، وقال إن الدولة الفلسطينية لن تقوم من خالل تصريحات في األرجنتين أو البرازيل بل من ١٩٦٧حدود 

  .، حسب تعبيره"حكومة المنتخبة في القدسال"خالل التفاوض مع 
  ١٣/١٢/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب

  
  اإلسرائيلي " التفوق"راك وغيتس يبحثان سبل ضمان اب .٣٠

التقى وزير األمن اإلسرائيلي، ايهود براك، اليوم بوزير الدفاع األميركي، روبرت غيتس، وبحثا معاً 
سرائيلي في المنطقة، الى جانب الملف النووي اإل" التفوق العسكري"قضايا مختلفة منها سبل الحفاظ على 

اإليراني واألوضاع الداخلية في لبنان عشية صدور القرار الظني في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني 
  .األسبق رفيق الحريري

من استمرار تسلح سوريا وحزب اهللا "ونقلت وسائل اعالم اسرائيلية أن براك عبر أمام غيتس عن قلقه 
  ".ورة قد تمس بالتفوق النوعي إلسرائيل وأمنهابأسلحة متط

كما تطرق براك المفاوضات مع السلطة الفلسطينية وقال إن اسرائيل راغبة بإستمرار العملية السياسية 
  .مع الفلسطينيين مع التشديد على الترتيبات األمنية

  ١٣/١٢/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب
  
   بسبب سلوك رئيس الحكومةن مع الفلسطينيي فقدت استقالليتها في المفاوضات"إسرائيل: "ليفني .٣١

قالت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني إنه في أعقاب الفشل في استئناف :  أسعد تلحمي- الناصرة 
تدخل إسرائيل المفاوضات غير المباشرة من موقع متدنٍ من ناحية «المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين 

ن أمس من واشنطن بعد لقائها وزيرة الخارجية االميركية وأضافت في حديث إذاعي أول م. »استراتيجية
بسبب سلوك رئيس الحكومة فقدت إسرائيل استقالليتها في المفاوضات مع الفلسطينيين وغدت «انه 

  .»مسائل كان موقف إسرائيل منها مفروغاً منه موضع نقاش وتساؤالت اليوم
قراراً باعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية، وأعربت ليفني عن أملها في أال يتخذ االتحاد االوروبي 

  .مشيرةً إلى أن واشنطن تعارض مثل هذا اإلعالن
إلى حكومة نتانياهو مشروط بقرار األخير بأنه جاد في نياته السلمية ) كديما(وقالت إن انضمام حزبها 
لسطينيين لكن نتانياهو ثمة غالبية حزبية وشعبية للتسوية مع الف«وتابعت أن . وفي تغيير تشكيلة حكومته

ووفقاً لإلذاعة . »يبحث عن كيفية بقائه السياسي وضمان تحالفه مع شركائه من اليمين المتشدد
اإلسرائيلية، فإن الجهود اإلسرائيلية التي بذلت في األيام األخيرة أثمرت إجهاض قرار لوزراء خارجية 

  .انباالتحاد االوروبي بدعم إعالن استقالل فلسطيني أحادي الج
  ١٤/١٢/٢٠١٠، الحياة، لندن

  
   ضد باراك"العملحزب "تمرد في  .٣٢

الشريك في االئتالف الحكومي ضد زعيمه » العمل«يتواصل الغليان في حزب :  أسعد تلحمي- الناصرة 
وزير الدفاع ايهود باراك الذي تتهمه أوساط واسعة في الحزب بأن جّل همه هو البقاء في كرسيه 

  .العملية السياسية مع الفلسطينيينالوزاري على رغم تعثر 
 ٦٠٠ونجح وزير الرفاه االجتماعي اسحاق هرتسوغ الذي أعلن ترشحه لزعامة الحزب في جمع تواقيع 
كما . من أعضاء مؤتمر الحزب لعقد اجتماع طارئ واتخاذ قرار بتبكير موعد انتخاب زعيم جديد للحزب

 لزعامة الحزب، في جمع تواقيع مئات أعضاء نجح الوزير أفيشاي برافرمان، وهو أيضاً رشح نفسه
المؤتمر لعقد جلسة خاصة لبحث االنسحاب من الحكومة في حال استمر الجمود السياسي مع 
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واعتبر معلقون نجاح الوزيرين في حشد هذا التأييد لمبادرتيهما بداية عملية إطاحة باراك . الفلسطينيين
ستسجل تراجعاً آخر في االنتخابات » العمل«قوة «من منصبه، في ظل استطالعات للرأي تفيد بأن 

وكان زعيم نقابة . المقبلة في حال بقي باراك على رأس الحزب بينما يضاعف قوته بزعامة هرتسوغ
الشخصية النافذة في الحزب عوفر عيني أول من أطلق شرارة التمرد على باراك حين أعلن » العمال«

ددة لنتانياهو الستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين وأنه في األسبوع الماضي أنه يجب تحديد مهلة مح
  .حال لم يفعل ينبغي على الحزب االنسحاب من االئتالف الحكومي

  ١٤/١٢/٢٠١٠، الحياة، لندن
  

   حالوتس بالسياسة  دانحملة إسرائيلية ضد انخراط .٣٣
الثانية عن قرارها شن أعلنت مجموعة من عائالت قتلى الجنود اإلسرائيليين خالل حرب لبنان : القدس

  .حملة لمنع انضمام قائد أركان جيش االحتالل وقتها دان حالوتس للحياة الجماهيرية
وكان حالوتس قد أعلن األسبوع انضمامه لحزب كاديما المعارض تمهيدا النخراطه بالسياسة رغم 

  .نيةلجنة التحقيق بحرب لبنان الثا» فينوغراد«االنتقادات القاسية التي وجهتها له 
عدم «وقررت جملة من عائالت الجنود القتلى في تلك الحرب الفاشلة أنها تداولت الموضوع وقررت 

  .والخروج بحملة واسعة ضد حالوتس» السكوت
إنه من غير : ٢٠٠٦وقال دافيد إينهورن الذي ثكل ابنه يهونتان في عيتا الشعب خالل حرب لبنان عام 

  .داه ملطختان بالدم ويجرؤ على ترشيح ذاته في انتخابات عامةالممكن المرور مر الكرام على شخص ي
العبري أن هناك عددا من السياسيين الملطخة أياديهم في » ١نيوز «وأوضح إينهورن في تصريح لموقع 

  حزب كاديما بدءا من رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت والوزير حاييم
ليس صدفة أن يذهب » «وعن استقالتهما تابع. مل السياسيرامون اللذين اضطرا لتقديم استقالتهما من الع

  .»الزرزير للغراب
  ١٤/١٢/٢٠١٠، العرب، الدوحة

  
  حركة إسرائيلية يمينية متطرفة تالحق اليهود الذين يبيعون بيوتا للعرب .٣٤

اليمينية المتطرفة، لمعاقبة » لهبا«كشف النقاب في إسرائيل عن نشاط جديد تقوم به حركة : تل أبيب
طنين يهود يرفضون الدعوة العنصرية لرجال الدين، ويوافقون على تأجير بيوت أو بيعها إلى موا

  .مواطنين عرب
، وبأكبر قدر من المعلومات »الخونة«وتطلب الحركة من الجمهور أن يزودهم بأسماء أولئك اليهود 

ر عليهم وسيقومون ويقولون إنهم سينشرون قائمة بأسماء هؤالء على المأل حتى يتعرف الجمهو. عنهم
وقال ناطق بلسان الحركة إلى صحيفة . بإجراءات أخرى من شأنها أن تمنعهم من التعامل مع العرب

لو كان دافيد بن غوريون «، أمس، إن الحركة تقوم بعمل صهيوني طاهر وإنه »يديعوت أحرونوت«
  .»حيا لكان منحهم وساما رفيعا) أول رئيس للحكومة اإلسرائيلية(

  ١٤/١٢/٢٠١٠، وسط، لندنالشرق األ
  
      "إسرائيل"في تثير جدال واسعا   الفلسطينيين الشقق وبيععنصرية بعدم تأجيرات الحاخامالفتوى  .٣٥

رغم التهديد بمقاضاتهم، ارتفع عدد الحاخامات المؤيدين لفتوى عنصرية بعدم :  وديع عواودة-  حيفا
" المتدينين الوطنيين"الثمائة حاخام، معظمهم من تأجير الفلسطينيين أو بيعهم الشقق السكنية، إلى نحو ث

  .وسط مطالبات فلسطينية ويهودية أيضا بمقاضاتهم
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بالمقابل رفض حاخام المتدينين األصوليين الشرقيين عوفاديا يوسيف التوقيع على فتوى الحاخامات 
  ".مخاطرها على اليهود في العالم"العنصرية، مشيرا إلى 

نوت اإلسرائيلية اليوم أن يوسيف المعروف بتصريحاته المعادية للعرب وأوضحت صحيفة يديعوت أحرو
والمسلمين ناهض الفتوى، مقتفيا أثر حاخام المتدينين األصوليين الغربيين شالوم الياشيف، الذي حمل 

  .على الفتوى العنصرية، وقال إن هناك حاخامات ينبغي أن تصادر أقالمهم
لقضائي للحكومة اإلسرائيلية يهودا فاينشتاين أن مكتبه يواصل فحص في األثناء، أعلن اليوم المستشار ا

  .األبعاد الجنائية في الفتوى العنصرية التي يتواصل جدل صاخب حول صدقيتها ومدى حكمتها
من جهتهم نأى رموز المؤسسة اإلسرائيلية الحاكمة بأنفسهم عن الفتوى، واستنكرها الرئيس شمعون 

يهودية "تنال من ماهية إسرائيل ومضمونها كدولة " أزمة أخالقية" في بيريز باعتبار أنها تتسبب
  ".ديمقراطية

لكن عددا من أعضاء الكنيست العرب واليهود وقادة فلسطينيي الداخل ال يكتفون بإدانة الفتوى، ويطالبون 
وقعين باتخاذ خطوات عملية من أجل كبح موجة العنصرية ضد الفلسطينيين، داعين لفصل الحاخامات الم

  .عليها ومقاضاتهم
  ١٣/١٢/٢٠١٠، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
   "مرمرة"ال تعويضات لضحايا مجزرة :  تسّد أفق المصالحة التركية"إسرائيل" .٣٦

حسم رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو يوم أمس، الجدل الدائر في إسرائيل حول المفاوضات 
وأعلن أنه ال أساس للتقارير حول نية إسرائيل دفع . جاريهابشأن إعادة العالقات مع تركيا إلى م

ويسد هذا اإلعالن بشكل نهائي الباب أمام تلبية . تعويضات لعائالت ضحايا مجزرة سفينة مرمرة التركية
  . تقديم االعتذار وتعويض الضحايا: الشرطين اللذين وضعتهما الحكومة التركية إلصالح العالقة

مس في اجتماع لكتلة الليكود في الكنيست وردا على سؤال من عضو الكنيست وجاء إعالن نتنياهو أ
وقال نتنياهو إن إسرائيل هي من يطالب . داني دانون حول نية إسرائيل االعتذار لتركيا وتقديم تعويضات
وأشار نتنياهو إلى أن اتصاالت تجري . تركيا باإلقرار بأنها لم تعمل في قضية مرمرة من منطلقات سيئة

  . »ألن منظومة العالقات مع تركيا مهمة«بين الدولتين في محاولة للتوصل إلى تسوية للنزاع القائم 
. »أننا نقيم معهم اتصاالت ونطالب تركيا باإلقرار بأننا لم نعمل من منطلقات سيئة«وذكر نتنياهو 

ي أحداث أسـطول وأضاف أن إسرائيل تطالب تركيا بانهاء لجنة فالمر، التي أقيمت بهدف التحقيق ف
وقال إن الغرض من االتصاالت هو حماية الجنود والقادة من . الحرية الداعم لفك الحصار عن غزة

  . دعاوى جنائية دولية
، عارضت علنا أي »إسرائيل بيتنا«القومية و» األنفة«كما أن اليمين اإلسرائيلي، وخصوصا أحزاب 

زير الدفاع إيهود باراك عارض أيضا تقديم وأشارت مصادر مختلفة إلى أن و. اعتذار أو تعويض
  . االعتذار لتركيا

ال يجوز أن تعوض دولة إسرائيل «وأعلن نائب رئيس الكنيست من الليكود داني دانون أمس، أنه 
ومثل هذا التعويض يشكل خنوعا لإلرهاب وحافزا . إرهابيين أصابوا مقاتلي الكوماندوس البحري

  . »لعمليات مستقبلية
  ١٤/١٢/٢٠١٠، يروتالسفير، ب

  
   إسرائيلي-تعاون عسكري صيني  .٣٧

 .تعهد وزير الدفاع الصيني ليانغ غوانغلي العمل على تعزيز العالقات العسكرية مع إسرائيل: )ي ب أ(
الرسمية بعد لقائه قائد البحرية اإلسرائيلية األميرال " شينخوا"ونقلت عنه وكالة الصين الجديدة لالنباء 
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. يتعين على الدولتين ان تطورا العالقات في ما بينهما وتعززا الروابط العسكريةأليعازر ماروم انه 
، مشيرا الى ان بيجينغ "فيما تتعمق الثقة السياسية بين الدولتين، تتزايد الروابط التجارية الثنائية: "وأضاف

  . معهاتقدر سياسة إسرائيل حيال الصين الموحدة وتعلق أهمية كبيرة على تطوير عالقات صداقة
وقال ماروم ان إسرائيل والصين تتشاطران وجهات النظر والقيم عينها في مسائل عدة، وأبدى رغبة تل 

  .أبيب في تحقيق تعاون بين القوى المسلحة في الدولتين
  ١٤/١٢/٢٠١٠، النهار، بيروت

  
   والغاز وزارة المالية اإلسرائيلية والشركات التي تنقب عن النفطبين خالف التصاعد  .٣٨

خرج عن حدوده المعهودة الصراع بين وزارة المالية اإلسرائيلية والشركات التي تنقب عن النفط والغاز 
الغاز في » تأميم«وهدد وزير المالية يوفال شتاينتس أمس بـ. في الساحل الشمالي على مقربة من لبنان

وق الدولة من عائدات حقل تمار بعد أن هددت الشركة صاحبة االمتياز بإغالقه جراء خالفات حول حق
التي تزود شركة الكهرباء بالغاز » شركة إسرائيل«واشتد الخالف باألمس أيضا بعدما أبرمت . الحقل

  .  مليارات دوالر٥عقدا لشراء غاز مصري لعشرين سـنة مقبلة بقيمة تبلغ حوالى 
لقد «: قالو» تمار«على مجموعة » غلوبس«وحمل شتاينتس أمس في مؤتمر اقتصادي تنظمه صحيفة 

من الجائز أن ما تفعلون غير . لن نسمح لكم بعرقلة تطوير الحقول المكتشفة. تجاوزتم الخطوط الحمراء
ال يخطر بالبال أن من نال امتيازا «وأشار شتاينتس إلى أنه . »افتحوا الحقل وإال فأعيدوه للدولة. قانوني

. هذا غير نزيه وغير قانوني. رائيلفي موارد إسرائيل الطبيعية يستخدمه كورقة ضغط ضد دولة إس
فإما ان تستخدموا الغاز أو ان تعيدوه . وليس بوسع أحد استخدام ترخيصه من أجل مناكفة قادة إسرائيل

وقال إن بنك إسرائيل » أليس من حقنا زيادة حقنا في عائدات الغاز؟«: وتساءل شتاينتس. »للدولة
  . بزيادة حقوق الدولة من عائدات الغازوصندوق النقد العالمي باركا مطالبة الوزارة 

وقد حمل وزير البنى . خالفا داخل الحكومة أيضا» تمار«ويشكل الخالف بين وزارة المالية ومجموعة 
 ١,٥التحتية، عوزي النداو على صفقة الغاز مع مصر وقال ان المواطن اإلسرائيلي خسر بشكل أولي 

وطالب رئيس الحكومة بالتدخل لحل . والر من هذه الصفقة مليارات د٥مليار دوالر وفي النهاية سيخسر 
الضخم الذي يجري » لفيتان«التي تشرف أيضا على حقل » تمار«اإلشكال بين وزارة المالية ومجموعة 

  . التنقيب فيه حاليا
. سابقة دولية في إطارها«وحملت المجموعة على وزير المالية شتاينتس وقالت إن تصرفاته خلقت 

ولى تنازلت دولة عن مليارات الدوالرات من العائدات والضرائب لمواطنيها لمصلحة رجال وللمرة األ
  . »أعمال من دولة أخرى

  ١٤/١٢/٢٠١٠، السفير، بيروت
  
  "اسرائيل"التمييز بين عربي مخلص وعربي يكره : فتوى عنصرية جديدة .٣٩

عن " لمعتدل في الصهيونية الدينيةالتيار ا"أعلن الحاخام حاييم دروكرمان، الذي يعتبر أحد قادة : القدس
  . بشأن فتوى الحاخامات التي تمنع تأجير أو بيع شقق سكنية للعرب" حل وسط"

العرب "وبين " العرب المخلصين"وعلم أنه يعمل في األيام األخيرة على فتوى أخرى تدعو للتمييز بين 
، في "لعرب المخلص للدولةا"وبحسب دروكرمان فإنه يجب منح حقوق متساوية لـ ". كارهي إسرائيل

وكان قد عارض دروكرمان الفتوى الجارفة التي نشرها  ". كارهي ٍإسرائيل"المقابل يجب طرد العرب 
الحاخامات ضد العرب، ومن المتوقع يتم نشر قائمة في األيام القريبة بأسماء الحاخامات الذين وقعوا 

  .على الفتوى الجديدة
  ١٤/١٢/٢٠١٠وكالة سما اإلخبارية، 
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   ألف منزل فلسطيني داخل الخط األخضر مهددة بالهدم٦٠ .٤٠

 ألف منزل في داخل الخط ٦٠ من أكثر هناك أن كشفت وزارة الداخلية اإلسرائيلية :القدس المحتلة
 بصدد تنظيم الوضع وهدم الجزء األكبر وأنها المواطنون الفلسطينيون دون ترخيص أقامهااألخضر 

  . منها
  ١٤/١٢/٢٠١٠الدستور، عّمان، 

  
   منازل في اللدسبعةاالحتالل يهدم  .٤١

 مدينة اللد العربية داخل فيهدمت جرافات إسرائيلية أمس سبعة منازل تابعة لعائلة أبوعيد : ).أ.ش.أ(
  . بذريعة البناء غير المرخص١٩٤٨ المحتلة عام األراضي

لعائلة أبوعيد، وحاولت وكانت أوامر هدم سابقة صدرت عن الحكومة اإلسرائيلية لهدم المنازل التابعة 
العائلة على مر األشهر األخيرة منع عملية الهدم وإلغاء األوامر من طريق استصدار أمر احترازي من 

  .المحكمة بيد أن جهودها باءت بالفشل الذريع
إن هدم المنازل السبعة يأتي ضمن : " اللد وإمام المسجد الكبير الشيخ يوسف البازفيوقال القيادي البارز 

  ) ".٤٨عرب (اسة التمييز العنصري والتطهير العرقي في حق الفلسطينيين في الداخل سي
  ١٤/١٢/٢٠١٠النهار، بيروت، 

  
  واالستيطان لحماية األراضي المهددة بالمصادرة" انتفاضة القبور"الفلسطينيون يطلقون  .٤٢

مهددة بالمصادرة  لحماية األراضي ال"انتفاضة القبور"أعلنت اللجان الشعبية الفلسطينية انطالق 
قد "وقال أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية عزمي الشيوخي  .واالستيطان في الضفة الغربية المحتلة

أعلنا في وقت سابق ضرورة التصدي لسياسة هدم المنازل ومصادرة األراضي واالستيطان والعمل على 
ع العمراني والعودة للسكن في الكهوف حماية األرض من البرامج االحتاللية واالستيطانية كافة بالتوس

بالمناطق النائية والمهددة بالمصادرة بعد إعمارها وترميمها وأيضا من خالل دفن الموتى في المناطق 
  ."والتالل المهددة بالمصادرة واالستيطان

  ١٤/١٢/٢٠١٠االتحاد، أبو ظبي، 
  
   بالضفة فلسطينيا٣١ًاالحتالل يعتقل  .٤٣

  واحدا١٤/١٢ًاعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر الثالثاء : وكاالت، اليق محمد الق- الضفة الغربية 
وقالت مصادر إسرائيلية إن قوات االحتالل ادعت .  من مناطق متفرقة بالضفة الغربيةوثالثين فلسطينياً

  . عثورها على أربع زجاجات حارقة في منزل أحد المعتقلين
  . من الضفة والقدس فلسطينيا١٢٠ًلشهر الجاري أكثر من يشار إلى أن االحتالل اعتقل منذ مطلع ا

  ١٤/١٢/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين
  
  كتلة الصحفي الفلسطيني تدين هجوم اللوبي الصهيوني على نقيب الصحفيين اإليطاليين .٤٤

 أعلنت كتلة الصحفي الفلسطيني عن تضامنها مع نقيب الصحفيين اإليطاليين أنزو ايكبيونو في وجه :غزة
لهجوم الذي يشنه ضده اللوبي الصهيوني في إيطاليا، على خلفية عزمه استضافة مؤتمر صحفي الئتالف ا
نؤكد "نسخة منه " قدس برس"وقالت في بيان مكتوب وصل  .١٣/١٢، يوم االثنين "٢أسطول الحرية "

لنزيه في الوقوف على تضامننا الكامل ووقوفنا إلى جانب الزميل أنزو ايكبيونو، مثمنين دوره اإلنساني ا
، داعية اإلعالميين األوروبيين والصحفيين في أنحاء "إلى جانب المحاصرين في غزة وتبيان معاناتهم
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وكشف الحقيقة التي يريد اللوبي الصهيوني إخفاءها وفي مقدمتها معاناة "العالم للتضامن مع ايكبيونو، 
ارسة دور خبيث في العالم ضد مم"واتهمت الكتلة اللوبي الصهيوني بـ ".قطاع غزة المحاصر

الديمقراطية والحرية والعدالة، في محاولة لصد أي نشاط دولي يتضامن مع الفلسطينيين المقهورين 
المحاصرين في قطاع غزة، ليكون الضحية هذه المرة، نقيب الصحفيين اإليطاليين الزميل الصحفي الحر 

  ".فة الوسائلأنزو ايكبيونو، األمر الذي يستوجب صده ومقاومته بكا
  ١٣/١٢/٢٠١٠قدس برس، 

  
  قانون يمنعهم من لقاء محاميهم:  تقمع األسرى بذرائع أمنية"إسرائيل" .٤٥

، "إسرائيل" ، أنمجد سمحان، أرام اهللانقالً عن مراسلها في  ١٤/١٢/٢٠١٠السفير، بيروت، نشرت 
وزارية لشؤون اتخذت أمس، خطوة قمعية جديدة بحق األسرى الفلسطينيين حيث صادقت اللجنة ال

 من "إرهابية"التشريعات على مشروع قانون يقضي بمنع األسرى الفلسطينيين الذين تتهمهم بالقيام بأعمال 
  .لقاء محاميهم لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد

ويطالب القانون الذي تقدم به وزير األمن الداخلي اسحق اهرونوفيتش بزيادة المدة القانونية التي تمنحها 
 من ثالثة أسابيع إلى ستة أشهر قبل أن يتمكنوا من لقاء محام لهم، على أن "إرهابيين" ألسرى إسرائيل

ووفق القانون الجديد فإن هناك صالحيات إضافية .  للزيادة وبقرار من المحكمة المركزيةيكون ذلك قابالً
لة للتمديد، تضاف إلى ستعطى لمدراء السجون لزيادة مدة منع لقاء المحامي لفترة تصل إلى أسبوعين قاب

  .األشهر الستة، بعدما كانت في قوانين سابقة لمدة يوم واحد فقط
  . مصادقة الكنيست عليه بالقراءتين الثانية والثالثة وسط توقعات بتبنيه بالغالبيةوينتظر القانون حالياً

إلسرائيل، وال سيساعد في تحقيق األمن " عن اهرونوفيتش قوله إن القانون "يديعوت أحرونوت"ونقلت 
سيما أن المحامين يقومون بنقل رسائل من األسرى اإلرهابيين لعناصر تابعة لهم في الخارج لتنفيذ 

 للمعلومات التي تتوفر لدى األجهزة األمنية فإن وفقاً"وأضاف انه . "عمليات أو أخذ احتياطات أمنية معينة
هات األمنية من منع استغالل المحامين لنقل زيادة فترة منع لقاء المحاميين بهؤالء األسرى ستمكن الج

  . "رسائل إلى خارج السجن للتنسيق بهدف القيام بعمليات إرهابية
عنصري "، القانون بأنه "السفير"ووصف رئيس نادي األسير الفلسطيني قدورة فارس، في حديث لـ

، مشيراً إلى أن "نيينومفصل خصيصا للفلسطينيين، لكونه يشمل فقط من تسميهم إسرائيل بالسجناء األم
القانون يمنح اليوم " أنوأضاف . "قوننة جرائم إسرائيل بحق األسرى الفلسطينيين"الهدف منه هو 

  . " مبررات قانونية لمنع جرائم هذه اإلداراتإيجادصالحيات إضافية إلدارات السجون ويمنعنا من 
مين لألسرى بناء على مجرد شكوك بموجب هذا القانون، يحق منع زيارة المحا"وأشار فارس إلى أنه 

، "والحقيقة أن الهدف هو عقابي بحت. حول أن هذا المحامي أو ذاك ينقل رسائل من األسير إلى الخارج
 التدقيق في مفهوم هذا القانون يبين أن هناك إمكانية لمنع األسرى من لقاء محاميهم لفترات "الفتاً إلى أن

  . "ضاة العسكريون ومدراء السجونقد تزيد على عامين وفق ما يراه الق
 مصادر برلمانية إسرائيلية قالت إنه تم، ، أنالناصرة من ١٣/١٢/٢٠١٠قدس برس، وأشارت وكالة 

، المصادقة على تعديل مشروع قانون يمنح المحكمة صالحية منع عقد لقاء بين أسير ١٣/١٢يوم االثنين 
  .فلسطيني ووكيله المحامي لمدة سنة

  
  نوفمبر/ تشرين الثاني في  مولوداً جديدا٤٥٨٥ً تسجيل شهدقطاع غزة ي .٤٦

أفادت إحصائيات اإلدارة العامة لألحوال المدنية بوزارة :  جمال جمال ووكاالت األنباء- القدس المحتلة 
 بينهم ، مولوداً جديدا٤٥٨٥ً الماضي شهد تسجيل نوفمبر/ ثانيالأن شهر تشرين  في قطاع غزة الداخلية
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 خالل ما معدله  غزةوشهد قطاع، %٤٨،٠٩ إناث، بنسبة ٢٢٠٥، و%٥١،٩٠  بنسبة، ذكور٢٣٨٠
  . مولود جديد يوميا١٥٢ً

  .١ إلى ١٩ووفقا إلحصائية األحوال المدنية فإن نسبة المواليد إلى الوفيات خالل الشهر المنصرم هي 
  ١٤/١٢/٢٠١٠الدستور، عّمان، 

  
  نهاء محنة الالجئين الفلسطينيين المستمرةالتدخل إل بان كي مون يطالب "اتحاد لجان حق العودة" .٤٧

 وتمسكاً ١٩٤، دعماً للقرار "اإلسكوا"، أمس، اعتصاماً جماهيرياً أمام مبنى "اتحاد لجان حق العودة"نفذ 
بحق العودة، حضره ممثلون عن األحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية وممثلون عن االتحادات واللجان 

 من دون ١٩٤ عاماً على القرار ٦٢مرور " أند، باسم اتحاد اللجان، واعتبر علي محمو. الشعبية
أخطر ما يهدد حق "، مشيراً إلى أن "تطبيقه، يعتبر وصمة عار على جبين المجتمع الدولي واألمم المتحدة

العودة في لبنان، هو حالة االنقسام التي وصلت إلى درجة خطيرة، باتت تهدد القضية الفلسطينية، بعد 
  ."س واقع االنقسام السياسي بين غزة والضفة والقدستكري

التدخل إلنهاء محنة "ووجه المعتصمون مذكرة إلى أمين عام األمم المتحدة بان كي مون، طالبوا فيها 
  ."١٩٤٨الالجئين الفلسطينيين المستمرة من العام 

  ١٤/١٢/٢٠١٠السفير، بيروت، 
  
  االنجازات االقتصادية لن تستمر بدون السالم: "إسرائيل"في مؤتمر لألعمال ر خالل جهاد الوزي .٤٨

 النمو القوي لالقتصاد الفلسطيني إن قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير يوم االثنين :تل ابيب
 الذي كان ،وحذر الوزير . قدماً"إسرائيل" لم تمض عملية السالم مع إذالن يكون بوسعه االستمرار 

  . السالمإلى لم يتم التوصل إذا من عنف محتمل ،"إسرائيل" في لألعمالؤتمر  في ماألولىيتحدث للمرة 
 ينمو اإلجمالي اندلعت في حين كان الناتج المحلي ،٢٠٠٠ في عام ، االنتفاضة الفلسطينية الثانيةإنوقال 

  .بأسرع وتيرة له منذ بدأت عملية أوسلو للسالم
  . ال يمكن أن يستمر بدون السالماإلجماليناتج المحلي  كل االنجازات االقتصادية ونمو الإنوتابع يقول 

 مهمة في السنوات الثالث الماضية جعلتها إصالحاتوأضاف الوزير أن سلطة النقد الفلسطينية أدخلت 
  . العالميةباألزمة النظام المصرفي قوي ولم يتأثر إنوقال . األمرمستعدة لقيام دولة فلسطينية في نهاية 

ركيز سينصب في القترة القادمة على تعزيز أسواق رأس المال الفلسطينية وجذب  التإنوتابع يقول 
 بسبب تأثير انهيار محادثات ٢٠١١ لكن يبدو أن االستثمار سيتضرر مع دخول عام األجنبياالستثمار 

  . الفلسطينيةاإلسرائيليةالسالم 
  ١٣/١٢/٢٠١٠وكالة رويترز، 

  
   ماليين دوالرسبعةئر بأكثر من العواصف تكبد المزارعين الفلسطينيين خسا .٤٩

 لخسائر األولية التقديرات أنأعلنت مصادر حكومية فلسطينية أمس .): ب.ف.أ( –القدس المحتلة 
 تقدر الضفة الغربية وقطاع غزة الجوية منذ السبت في األحوالالمزارعين الفلسطينيين بسبب سوء 

 للمزارعين األولية الخسائر أن دعيق اعيلإسموأوضح وزير الزراعة الفلسطيني  .بسبعة ماليين دوالر
 وزارة الزراعة في قطاع غزة أكدت مليون دوالر، فيما ٤،٥الفلسطينيين في الضفة الغربية تقدر بنحو 

  . الخسائر تقدر بنحو ثالثة ماليين دوالرأن
  ١٤/١٢/٢٠١٠الحياة، لندن، 
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   صنفاً من األدوية والمهمات الطبية في غزة٢٨٧تحذير من نفاد  .٥٠
، من مخاطر عدم وصول العديد من ١٣/١٢حذرت وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية بغزة، االثنين 

أصناف األدوية األساسية إلى مستشفيات وصيدليات قطاع غزة، وذلك تزامناً مع إعالن اإلدارة العامة 
  .خازن الوزارة من المهمات الطبية من م١٥٠ صنفاً من األدوية و١٣٧للصيدلة في الوزارة عن نفاد 

 منير البرش، أن أهم أصناف األدوية تتعلق بمرضى السرطان .وأوضح مدير عام الصيدلة بالوزارة د
ومحاليل الكلى وقسم الحضانة، مشيراً إلى أن أبرز المهمات الطبية المطلوبة أصناف خاصة بالعمليات 

ر البرش في تصريح تلقى موقع وحذ. الجراحية وجراحة المناظير، والعناية المركزة، وجراحة العظام
نسخة عنه، من عدم دخول أصناف من أدوية تستخدم في عمليات التخدير والتنفس " فلسطين أون الين"

الصناعي، وكذلك ورق تخطيط القلب والوالدة، باإلضافة إلى خيوط جراحية للوالدة والعيون وغير ذلك 
ة رام اهللا بضرورة إرسال مستحقات قطاع وطالب البرش وزارة الصحة في حكوم. من األصناف المهمة

غزة من األدوية التي تحتجزها صحة رام اهللا، معتبراً أن ذلك قد يتسبب في وفاة المرضى جراء تلك 
وأشار إلى أن صحة رام اهللا أرسلت ما نسبته ". السياسة العبثية في ظل حاجتهم الماسة جدا لألدوية"

  . ٢٠١٠ من تلك األدوية لسنة فقط من احتياجات ومستحقات قطاع غزة% ٣٧
  ١٣/١٢/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين

  
   سامة في جامعة خضوريهم يدفنون نفاياتالمصانع اإلسرائيلية: طولكرم .٥١

اإلسرائيلية والمقامة على أراضي فلسطينية في طولكرم ببث " جاشوري" لم تكتف مصانع :بيت لحم
 أطفال المدارس المحاذية إلى المسرطنة والتي وصلت  الهواء الكرمي لتنشر اإلمراضإلىسموم غازاتها 

 البحث عن أماكن في قلب المحافظة لدفن إلىللمصانع، بل وصل األمر بأحد المقاولين الفلسطينيين 
المواد السامة في تربتها، والوجهة هنا كانت أراضي جامعة خضوري التي يبلغ عدد طالبها ما يقارب 

  . طالب وطالبة٣٥٠٠من 
 محافظته أعلنت حالة أناإلذاعية، " معا"تبثه شبكة خالل  ،ل دويكات محافظ محافظة طولكرمطالوأعلن 

 أن  المحافظة، مبيناًإلىمن االستنفار على الطرق لضبط أي شاحنة قد تعمل على نقل المواد السامه 
نته بغرض دفنها األجهزة األمنية قامت باعتقال احد السائقين الذي كان يحمل النفايات الكيماوية في شاح

  . النيابة والقضاء الفلسطينيإلىفي ارض تابعة لجامعة خضوري وتم تحويله 
  ١٣/١٢/٢٠١٠وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  تيسير كنعان كتاب للقاضي.. ".صرخات من بيت المقدس" .٥٢

الذي ضمنه " صرخات من بيت المقدس" صدر لوزير العدل األسبق القاضي تيسير كنعان كتاب :عمان
  .ة المقاالت التي نشرت له في جريدة القدس خالل ربع قرنمجموع

أكثر من مجرد " أمله أن يكون للقارئ إلى وألقى الكاتب عرفات حجازي الضوء على الكتاب، مشيراً
تسلية أو استعراض مشاهد من الماضي، ألن المآسي التي تحدث عنها الكاتب قبل ربع قرن ما زالت 

  ".ونعاني من آثارها واستمرارهاحية ومتجددة وما زلنا نعيشها 
 صرخات كنت قد أطلقتها قبل ربع قرن  وأخيراًأوالً"وفي تقديمه للكتاب، وصف كنعان مقاالته بأنها 

محاوال أن أوقظ بها العالمين العربي واإلسالمي ليطلعوا على المخاطر الكبيرة التي تهدد القدس واألماكن 
عامة من خالل أبشع ممارسات المحتل الصهيوني التي المقدسة بصورة خاصة وأرض فلسطين بصورة 

  ".كنا نلمسها كل صباح ومساء، ولكن مع األسف ذهبت كل تلك الصرخات أدراج الرياح
إن استعادة فلسطين قلب الوطن العربي ال يمكن تحقيقه إال "للكتاب يقول كنعان " الكلمة األخيرة"وفي 

يت المقدس في الضمائر واألعماق واإليمان بحتمية باإلرادة والقرار والتضحيات وبقاء صرخات ب
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التحرير بعد أن مهد الطريق إلى ذلك مئات آالف الشهداء الذين ضحوا بحياتهم، ومئات اآلالف من 
األحرار واألبطال الذين عانوا في الزنازين والمعتقالت والسجون، والماليين من أبناء الشعب الفلسطيني 

  ". في هذا العالم الكبيرالمشردين اليوم تحت كل كوكب
  .التجارية" الدستور"الكتاب من إصدار دار الصباح للصحافة والطباعة والنشر، وطبع في مطابع و

  ١٤/١٢/٢٠١٠الدستور، عّمان، 
  
  تناقش اغتيال ثالثة قياديين فلسطينيين في أوروبا" ذكرى"مسرحية  .٥٣

تناقش اغتيال ثالثة قياديين " ذكرى"ن تعرض مسرحية في العاصمة األردنية بعنوا: توفيق عابد - عمان
 من تفاصيل تاريخ فلسطين في سبعينيات وثمانينيات القرن فلسطينيين في أوروبا، وتكشف بعضاً
  . في طمس العقول الفلسطينية"إسرائيل"كما تشير إلى دور . العشرين من خالل مواقف الشهداء الثالثة

اللغة الفرنسية شهادات واقعية عن اغتيال محمود وعلى مدار ساعة، تروي ثالث فنانات بلجيكيات ب
الهمشري ونعيم خضر اللذين اغتالهما الموساد اإلسرائيلي، في حين اغتيل مسؤول منظمة التحرير في 

المتعاونة مع ) أبو نضال(باريس عز الدين قلق على يد طالب فلسطيني من جماعة صبري البنا 
ووفق محتوى المسرحية، فإن دوافع االغتيال مختلفة،  .لشهاداتالمخابرات العراقية آنذاك، كما جاء في ا

لكنها تلتقي في هدف واحد هو إزاحة مثقفين فلسطينيين يخوضون معركة كفاح شعبهم من أجل الحرية 
والقرار المستقل والخالص من االحتالل اإلسرائيلي وسط مجتمعات غربية تعتبر من الداعمين والمؤيدين 

  ".يل ال تريد من يكشف زيفها وتزويرها للحقائق أمام الرأي العام األوروبيإسرائ"لتل أبيب، فـ
  ١٣/١٢/٢٠١٠نت، .موقع الجزيرة

   
  نطالب الجامعة بتبني خيار الدولة الفلسطينية:  تلتقي وفداً مقدسياًالحريري .٥٤

 من مدينـة    النائب بهية الحريري الى العاصمة الفرنسية في مجدليون قبيل مغادرتها وفداً          استقبلت  : صيدا
وضم الوفد رئيس اتحاد الجمعيـات      . القدس رافقه القنصل في سفارة فلسطين في لبنان محمودي األسدي         

والمؤسسات المقدسية معتصم تيم وأمين سر رابطة الشباب المقدسيين رأفت عليان ونائب رئيس الرابطة              
  .د العفيفيشادي متور وعضوي مجلس اإلدارة المحامية أماني حمدان واإلعالمية خلو

حملـة  "وأطلع الوفد الحريري على الحملة التي ستطلقها مؤسسات أهلية وشبابية مقدسية تحـت عنـوان                
ووضعها في أجواء معاناة المقدسيين مع االحـتالل        ". التضامن العربي مع القدس أشعل قنديالً في القدس       

  .اإلسرائيلي وممارساته الى جانب محاوالت تهويد القدس
الخطة اإلسرائيلية واضحة وهي مـصادرة الحـق الفلـسطيني والعربـي بالقرصـنة              : وقالت الحريري 

واالستيطان والتهويد الذي ليس بجديد أو غريب على الكيان الصهيوني الذي قام أساسـاً علـى مفهـوم                  
األولى أنـه   : ورأت أن السينودوس الذي عقد من أجل الشرق األوسط تميز بنقطتين هامتين           ". االستيطان
: وقالـت .  فلسطين مهداً للمسيحية في العالم، والثانية أنه أكد رفضه يهودية الدولة في فلـسطين              أكد على 

تحاول إسرائيل من خالل عمليات القضم واالستيطان والتهويد محو ذاكرة القدس ومـصادرة تاريخهـا               
 الـدعم   وطمس تراثها اإلسالمي والمسيحي، وإن هناك فرصة لتجميع الطاقات المحلية والعربية وحـشد            

الدولي من أجل حماية القدس والدفاع عنها في إطار حملة عالمية على غرار تلك التـي أطلقناهـا قبـل                    
  .عامين

واعتبرت أن الوثيقة المقدسية التي صدرت العام الماضي عن مجموعة من المسيحيين المقدسيين كانـت               
 مناقشتها في بعـدها األسـمى       حرصنا على : وقالت. بمثابة صرخة حق لكنها لم تأخذ حقها من المتابعة        

  .ووضعناها حيث يجب أن توضع وهو دور المسيحيين في حشد الرأي العالم العالمي حول القدس
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وشددت على أهمية دور الشباب العربي في إبقاء قضية القدس حية والتفاعل معها على مـساحة العـالم                  
السيدة بهية الحريري لنقل واقـع ومعانـاة        زرنا  : اثر اللقاء، تحدث معتصم تيم باسم الوفد فقال         .العربي

المدينة المقدسة في ظل تصاعد الهجمة اإلسرائيلية بهدف تهويد مدينة القدس المحتلة، فكـان االجتمـاع                
  .جيداً وناقشنا مشروعاً سنعلن عنه عما قريب

   ١٤/١٢/٢٠١٠المستقبل، بيروت، 
  

  من قاطني المخيمات يعجزون عن تأمين قوتهم اليومي % ٦٦: "لبنانبن ون الفلسطينيوجئاللا" .٥٥
ـ       » الجامعة األميركية في بيروت   «تطلق  :  حسين سعد  - صور المـسح  «اليـوم، النتـائج الرئيـسية لـ

وكالة غـوث  «، الذي أجرته الجامعة بالتعاون مع »االقتصادي واالجتماعي لالجئين الفلسطينيين في لبنان  
االتحـاد  «وتثبت نتـائج المـسح الممـول مـن     . »ين في لبنان ـ األونروا وتشغيل الالجئين الفلسطيني

 ٦٦ في المئة من الالجئين الفلسطينيين في المخيمات يعانون من الفقر الشديد و            ٦٧أن حوالى   » األوروبي
  . في المئة منهم يعجزون عن تلبية حاجاتهم الغذائية اليومية

س بطريقة شاملة الظروف المعيشية لالجئين الفلسطينيين،       ويعتبر المسح األول من نوعه في لبنان، إذ يقي        
ويعتمد على عينة عشوائية من ألفين وستمئة أسرة فلسطينية، ويكشف معلومات دقيقة عـن الخـصائص                
الديموغرافية لالجئين، باإلضافة إلى شؤونهم المتعلقة بالصحة، واألمن الغـذائي، والتعلـيم، والعمـل،              

  . والسكن وظروف المعيشة
ظهر المسح األوضاع السيئة للفلسطينيين في المخيمات والتجمعات، لتؤشر فـي خالصـاتها إلـى دق                وي

ناقوس الخطر حول األوضاع االقتصادية والمعيشية والصحية والتربوية لالجئين، مـشيرة إلـى حالـة               
ء بيوت  التردي القائمة في المخيمات، على كافة الصعد والمستويات، وفي مقدمها التسرب المدرسي وسو            

  . السكن واألمراض المزمنة والبطالة
وأن العاملين فـي    .  في المئة من الفلسطينيين في المخيمات عاطلون عن العمل         ٥٦وتشير النتائج إلى أن     

بائعون ( في المئة من الفلسطينيين يعملون في وظائف بسيطة          ٦٦مجال الزراعة هم من األشد فقرا، وأن        
  ). ياتمتجولون، وعمال بناء، وعمال نفا

 فـي المئـة     ٦٢وتتطرق النتائج إلى توزع الفلسطينيين في لبنان بدون ذكر عددهم الفعلي، الفتة إلى أن               
 في المئة في التجمعات السكنية، وأن نصفهم يعيشون في مخيمـات            ٣٨منهم يعيشون داخل المخيمات، و    

  . في البقاعصيدا وصور، وخمسهم في منطقتي بيروت وشمال لبنان، وأربعة في المئة منهم 
 في المئة من الالجئين هم من النساء، أمـا  ٥٣وتعرض نتائج المسح لمعدل األعمار والجنس، فـتبين أن   

ونصف الالجئين هم دون الخامـسة والعـشرين، فيمـا          . المعدل العمري فهو ثالثون سنة ونصف السنة      
  . ٤،٥متوسط عدد أفراد العائلة هو 

 في المئة ممن تتجاوز أعمارهم العـشرين، يحملـون          ١٣لمسح وجود   وفي الشق المتعلق بالتعليم، يوثق ا     
 في المئة الشهادة المتوسطة، وأن ثمانية في المئة من الـذين تتـراوح              ٤٢و) البكالوريا(الشهادة الثانوية   

وأن ثلث الـصبيان   .  في منطقة صور   ٢٠١٠ سنة، لم يرتادوا أي مدرسة عام        ١٥أعمارهم بين السابعة و   
  . لعمرية ال يرتادون المدرسةمن تلك الفئة ا

.  في المئة من الالجئين يعانون من أمراض مزمنـة         ٣١أما في مجال الصحة، فتخلص النتائج إلى وجود         
كذلك يعاني  .  في المئة من األسر لديها فرد واحد من أفرادها على األقل يعاني من مرض مزمن               ١٢وأن  

ة من األسر على األقل، تضم فـرداً واحـداً لديـه             في المئ  ١٥أربعة في المئة من الالجئين من إعاقة، و       
  . إعاقة
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 في المئة من األسر على األقل لـديها  ٤١وأن .  في المئة لديهم مشاكل صحية ـ نفسية ٢١كما يعتقد أن 
والنسبة األكبر بينهم من النساء اللواتي يعانين من أمـراض مزمنـة            . فرد واحد يعاني من مشاكل نفسية     

  . واضطرابات نفسية
ؤكد نتائج المسح أن أربعين في المئة من البيوت غير صالحة للسكن في المخيمات على امتداد لبنـان،                  وت

  . وخصوصا في مخيمي عين الحلوة والرشيدية
ويشترك في التقديم لعرض نتائج المسح اليوم، الذي سيتواله الباحث الرئيسي الدكتور جاد شعبان، كـل                

فـي  » األونروا«السفير عبد اهللا عبد اهللا، ومدير شؤون        » في لبنان منظمة التحرير الفلسطينية    «من ممثل   
الدكتورة نهلة حـوال،    » األميركية«لبنان سلفاتوري لومباردو، وعميدة كلية الزراعة والعلوم الغذائية في          

ووكيل الشؤون األكاديمية الدكتور أحمد دالل، ورئيس قسم العمليات فـي االتحـاد األوروبـي دييغـو                 
  . »لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني«واسكالونا، 

 ١٤/١٢/٢٠١٠، السفير، بيروت
  
  الرياض تحذّر من تصاعد االنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة .٥٦

حذّر مجلس الوزراء السعودي خالل جلسته العادية، التي عقدت في قصر اليمامـة بالريـاض               : الرياض
ئيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة، وما تقوم بـه إسـرائيل مـن             أمس، من تصاعد االنتهاكات اإلسرا    

أعمال هدم واستيطان وتهويد في مدينة القدس المحتلة وفي محيط المسجد األقـصى المبـارك، داعيـاً                 
األمتين اإلسالمية والعربية إلى اتخاذ موقف حازم لردع إسرائيل عن االستمرار في تلك االنتهاكات، التي               

وأشاد المجلس، بحسب ما أفادت وكالة األنبـاء         .زعة األمن واالستقرار في المنطقة والعالم     تقود إلى زع  
، مؤكـداً أن هـذه      ١٩٦٧السعودية، باعتراف كل من البرازيل واألرجنتين بدولة فلسطين على حـدود            

  .الخطوة تمثل تطوراً كبيراً في الدعم الدولي للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني
  ١٤/١٢/٢٠١٠، اة، لندنالحي

  
  ئماان ق االسرائيلية طالما ان االستيط-ال يمكن بدء المفاوضات الفلسطينية : موسىعمرو  .٥٧

قال االمين العام للجامعة العربية عمرو موسى انه ال يمكن بـدء المفاوضـات              :  عبداهللا القاق  -الجزائر  
دول الكبرى ومنظمة االمـم المتحـدة الـى         ودعا ال ..  االسرائيلية طالما ان االستيطان قائم     -الفلسطينية  

  .التحرك الحازم والفاعل من اجل الضغط على اسرائيل لقبول وقف االستيطان
ـ    بالجزائر ان الجهود العربية منصبة على دعم التضامن العربي وازالـة           " الدستور"واضاف في حديث ل

ية الفلسطينية واكد الـسيد عمـرو       الخالفات القائمة حاليا ، فضال عن اتخاذ مواقف ايجابية لصالح القض          
موسى ضرورة االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الـشريف، مـشيدا بكـل مـن                

  .االرجنتين والبرازيل العترافها بالدولة الفلسطينية ودعا جميع الدول الى االقتداء بهما
اخرى تتعلق باالتحاد الجمركـي والـسوق       وقال االمين العام ان القمة االقتصادية المقبلة ستناقش نقاطا          

المشتركة وبرنامج البنك الدولي للعالم العربي والوضع االقتصادي في فلسطين، وضرورة رفع الحصار             
وقال موسـى    .الجائر عنه والمشكالت التي يعاني منها الفلسطينيون جراء االحتالل االسرائيلي الغبيض          

ي توجهاته حيال القضية الفلسطينية ، وان هناك تنسيقا عربيا          اننا نؤيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ف      
  .وشامال

ان المـصالحة ضـرورية     " الدستور"وعن الخالف بين فتح وحماس اجاب موسى في رد على سؤال لـ             
واننا ندعو كافة االطراف للتوصل الى اتفاق النهاء خالفاتهما في هذه المرحلـة             . جدا في الوقت الحاضر   

  . التحديات الراهنةالحساسة لمواجهة
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ضرورة ان تلعب الواليات المتحدة واالتحـاد االوروبـي         " الدستور"وشدد موسى في ختام تصريحه لـ       
والدول المحبة للسالم دورا بارزا وهاما لوقف االعمال االسرائيلية في مدينة القـدس والـضفة الغربيـة              

  . والتي من شأنها تقةيض العملية السلمية
  ١٤/١٢/٢٠١٠، الدستور، عّمان

  
  ترحب بدعم فرنسا إلقامة دولة فلسطينية مستقلة وديموقراطية" الجامعة العربية" .٥٨

رحبت جامعة الدول العربية بالمبادرة الفرنسية الداعمة إلقامة دولـة فلـسطينية            :  جمال جوهر  - القاهرة
ية عامة إلـى    مستقلة وديموقراطية وقابلة للحياة، حيث قررت رفع مستوى التمثيل الفلسطيني من مفوض           

أن رئيس بعثة فلسطين في فرنـسا       "وأكد بيان صادر عن الجامعة العربية أمس        . بعثة يترأسها سفير بعثة   
السفير هايل الفاهوم تقدم برسالة تكليف بالمهمة للرئيس الفرنسي من طرف رئيس السلطة الفلـسطينية،               

زيرة الدولـة للـشؤون الخارجيـة       في حفل تقديم أوراق االعتماد الذي أقيم في قصر الرئاسة بحضور و           
ويعد الفاهوم أول ممثل لفلـسطين      ".  ديسمبر الجاري  ٣واألوروبية ميشال اليوماري يوم الجمعة الموافق       

  .يشارك في حفل تقديم أوراق اعتماد في فرنسا
  ١٤/١٢/٢٠١٠، الوطن اون الين، السعودية

  
  ل اإلسرائيليال تأسف للصمت الدولي إزاء انتهاكات االحت"الجامعة العربية" .٥٩

أعربت جامعة الدول العربية عن أسفها إزاء استمرار المعاناة التي يعيشها الـشعب الفلـسطيني               : القاهرة
 لإلعـالن   ٦٢وقالت في بيان أصدرته أمس بمناسبة الـذكرى ال          . جراء ممارسات قوات االحتالل ضده    

ي ذكرى اإلعالن العـالمي لحقـوق       العالمي لحقوق اإلنسان، إن األمم المتحدة ودول وشعوب العالم تحي         
 ليـشكل نقطـة     ١٩٤٨كانون األول   /اإلنسان الذي أقرته األمم المتحدة في باريس في العاشر من ديسمبر          

تحول جذرية في تاريخ البشرية بعد الدروس القاسية من الفظائع البشعة التي شهدتها في الحرب العالمية                
  .الثانية وما نتج عنها من مذابح وأهوال

ما يدعو إلى األسف، أنه في نفس الوقت الذي انطلق اإلعالن العـالمي لحقـوق اإلنـسان                 "فت إن   وأضا
 الـداعي   ١٨١أرض فلسطين، وأصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارها رقـم           " إسرائيل"اغتصبت  

  ".إلى تقسيم فلسطين
يرزح تحت االحـتالل معانيـاً      ولفتت الجامعة إلى أنه منذ صدور هذا القرار ال يزال الشعب الفلسطيني             

أبشع أنواع االضطهاد والتشرد واغتصاب الحقوق والحرمان من حقه في تقرير المصير أمـام صـمت                
في وضح النهار وعلى مرأى ومـسمع مـن         " إسرائيل"دولي مريب على الجرائم والمجازر التي ترتكبها        
  .المنظمات اإلنسانية العاملة في مجال حقوق اإلنسان

يستحق الشعب الفلسطيني الذي يمر يوميا بمراحل قاسية أقل ما يقال عنها إنها ضد حقـوق                "ان  وتابع البي 
اإلنسان، أن يحظى بتأييد جميع دول العالم تماشيا مع هذا النظام العالمي الموحد الذي ينطبق على جميـع        

  ".ية المستقلةالبشر على حد سواء، ومن ثم مضيها قدما بخطى حثيثة من أجل إقامة الدولة الفلسطين
التـي  " إسرائيل"وطالبت الجامعة المجتمع الدولي بتأمين سالمة الطفل الفلسطيني وضمان حقوقه وإلزام            

مازالت تقوم باعتقال األطفال وتعذيبهم واستخدامهم كدروع بشرية، باالنصياع لالتفاقيات والبروتوكوالت           
  .الخاصة بالطفولة

  ١٤/١٢/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
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  "إسرائيل"مون العرب يطالبون بمحاكمة دولية لقادة المحا .٦٠
جدد اتحاد المحامين العرب دعوته إلى تقديم قادة الكيـان الـصهيوني إلـى              :  غريب الدماطي  -القاهرة  

ولفت االتحاد في بيان لـه، أمـس،        . المحاكمة الرتكابهم جرائم حرب ضد اإلنسانية في فلسطين المحتلة        
ذكرى الثانية والستين لصدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، إلـى أن هـذه             بمناسبة احتفاالت العالم بال   

الذكرى تأتي لتجدد ذكرى االغتصاب الصهيوني ألرض فلسطين، والذي تصادف وقوعه في نفس العـام               
 وانتقد إبراهيم السماللي األمين العام لالتحاد إمعان الواليات المتحدة          ١٩٤٨الذي صدر فيه اإلعالن عام ،     

وأضـاف أن ذكـرى      ".اإلرهاب"انتهاك الحقوق والحريات عبر اتهام الدول المعارضة لسياستها ب        في  
اإلعالن تواكب ذكرى اغتصاب فلسطين واستمرار الكيان في ممارساته الوحـشية وانتهاكاتـه لحقـوق               

  .اإلنسان الفلسطيني، وارتكابه الجرائم 
  ١٤/١٢/٢٠١٠، الخليج، الشارقة

  
   المتوجهة إلى قطاع غزةلقافلة اآلسيويةنجاد يلتقي متضامني ا .٦١

" إسـرائيل "أكد الرئيس االيراني احمدي نجاد أن حل القضية الفلسطينية وإزالـة            :  ستار ناصر  -طهران  
وقال في حفل استقبال في جامعة طهران لعناصر من قافلـة آسـيوية تعتـزم               . موضوع إنساني وعالمي  

 الدول الكبرى جاءت بالكيان الـى فلـسطين كمقدمـة           التوجه الى غزة في اطار قوافل كسر الحصار إن        
وأكد ان ما تشهده األراضي الفلـسطينية مـن         . للسيطرة على المنطقة في اطار سيناريو استعماري قديم       

تمنع " اسرائيل"وقال إن   . جرائم على يد المحتلين إنما هي صورة راهنة لجرائم المستعمرين عبر التاريخ           
تعيش العد التنـازلي    " اسرائيل"وأكد محافظ طهران مرتضي تمدن ان       . نكل سبل العيش عن الفلسطينيي    

لرحيلها، وقال أثناء لقائه نشطاء من القافلة ان الجهود التي تقوم بها هذه القوافل تأتي لتعريـف شـعوب                   
  . العالم بجرائم الكيان بحق الفلسطينيين

  ١٤/١٢/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
  
   "مؤتمر القدس الدولي" قطر تستضيف": الجامعة العربية" .٦٢

 يناير إلى الثـاني مـن فبرايـر    ٣١أن دولة قطر ستستضيف في الفترة من  أعلنت جامعة الدول العربية   
القادم، المؤتمر الدولي لدعم القدس الذي سيتناول الوضع القانوني للمدينة المحتلة وكيفية حمايتهـا مـن                

  . االحتالل اإلسرائيلي
إن دولة قطر التي سيفتتح أميرها الشيخ حمد بن خليفة          : "السفير محمد صبيح  وقال المنسق العام للمؤتمر     

 ٤٠٠آل ثاني فعاليات المؤتمر قدمت كافة التسهيالت إلنجاح المؤتمر الدولي الذي سيحضره أكثر مـن                
  ". شخصية عالمية

ر قطر في   وبين صبيح في تصريح صحفي بالعاصمة المصرية القاهرة، أن وفدا كبيرا من الجامعة سيزو             
  .  ديسمبر الجاري لعقد اجتماع مشترك مع المسؤولين هناك لدراسة الترتيبات الخاصة بعقد المؤتمر٢١

إن التحضير للمؤتمر الدولي يسير على قدم وساق، إذ يجري التنسيق بين الجامعـة العربيـة                : "وأضاف
اديمية للمـشاركة فـي المـؤتمر       وبعثاتها بالخارج لالتصال بالشخصيات الدولية السياسية والعلمية واألك       

  ". وتقديم أوراق عمل ضمن المحاور األربعة التي يركز عليها المؤتمر على مدى ثالثة أيام
 دولة فـي العـالم، مبينًـا أن         ٦٠وأوضح صبيح أن الشخصيات الدولية التي ستشارك في المؤتمر تمثل           

لطة الفلسطينية محمود عباس، واألمـين      الجلسة االفتتاحية للمؤتمر ستشهد كلمات ألمير قطر، ورئيس الس        
العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، واألمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل الـدين إحـسان                

  . أوغلو



  

  

 
 

  

            ٣٣ ص                                     ١٩٩٤:         العدد       ١٤/١٢/٢٠١٠ الثالثاء :التاريخ

القـدس  "، و "القدس والقانون الـدولي   "وأفاد بأن المؤتمر سيتخلله عقد أربع لجان رئيسية اجتماعات حول           
دور المجتمع المـدني فـي      "، و "ي القدس وجرائم االحتالل اإلسرائيلي فيها     الوضع الراهن ف  "، و "والتاريخ

حماية القدس لتكون مدينة سالم ولتكون مفتوحة لجميع األديان بعيدا عن الوجود العـسكري واألسـالك                
  ". الشائكة

دينـة  هذا المؤتمر الدولي يأتي كرد عملي وعقالني عربي يؤسس للسالم والتسامح لهذه الم:"وتابع صبيح  
، وبين أن عددا مـن      "المقدسة بعيدا عن حديث اليمين اإلسرائيلي عن أن القدس عاصمة للشعب اليهودي           

  . الفعاليات سيقام على هامش المؤتمر منها إقامة معرض صور حول القدس وفيلم وثائقي
  ١٣/١٢/٢٠١٠،  فلسطين أون الينموقع

  
  الفلسطينيإلى الشعب " رسالة دعم"ندوة دولية بالجزائر توجه  .٦٣

انطلقت أمس بالعاصمة الجزائرية الندوة الدولية حول قرار الجمعية العامة لألمم           :  كمال زايت  - الجزائر
، وذلك بمناسبة مرور نصف قرن على صدوره بحيث غير وجه العالم وسط حـضور               ١٤-١٥المتحدة  

  .مئات الشخصيات المعروفة بنضالها في مجال التحرر من االستعمار
ـ    قال األخض و إنه حتى وإن كان حـق الـشعوب فـي تقريـر          " القدس العربي "ر إبراهيمي في تصريح ل

مصيرها أصبح معترفا به عالميا، إال أن هناك شعوبا ال تزال تئن تحت وطأة االستعمار، مـشيرا إلـى                   
من جهته اعتبر عمـرو     . القضية الفلسطينية التي وصفها بالقضية الشائكة التي لم تلق لها حال حتى اآلن            

موسى األمين العام لجامعة الدول العربية أن االحتفال بهذه الذكرى فرصة إلثارة انتباه العالم لما يجـري                 
  . في فلسطين

من جهته أكد بيار غاالن ممثل منظمات المجتمع المدني أنه من المؤسف أنه وبعد مرور نـصف قـرن                   
را إلى أن كل أحـرار العـالم    فإنه ال تزال هناك شعوب مستعمرة، مشي١٤ ـ  ١٥على صدور الالئحة 

  .يجب أن يقفوا صفا واحدا، من أجل دعم نضال الشعبين الفلسطيني والصحراوي
إذا كانت القضية الفلسطينية مركزية في مسار تصفية االستعمار، فإن القضية الصحراوية            : "وأوضح قائال 

دعا إلـى اهتمـام األمـم    و. ، مشددا على ضرورة حل القضيتين وفق قرارات الشرعية الدولية   "نموذجية
  ".خروقات حقوق اإلنسان في غزة وفي األراضي الصحراوية"المتحدة بـ

  ١٤/١٢/٢٠١٠، القدس العربي، لندن
  
  "إسرائيل"حزب موريتاني يعلق عضوية نائب خطط النقالب بمساعدة  .٦٤

قـوده وزيـرة    الموريتاني الذي ت  " حزب االتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم     "قرر  ": الخليج "-نواكشوط  
الخارجية الناها بنت مكناس، تجميد عضوية عضو مجلس الشيوخ يوسف سيال وتشكيل لجنة للتحقيق في               

وجاء قرار الحزب هذا بعد أسبوع من نشر الموقع لوثيقة           ".ويكيليكس"المعلومات المنسوبة إليه في وثائق      
و مجلس الشيوخ عـن دائـرة       صادرة عن السفارة األمريكية بنواكشوط كشفت فيها أن سيال، وهو عض          

بغية اغتيال الـرئيس    " إسرائيل"جنوب موريتانيا، طلب الحصول على دعم لوجستي وأسلحة من          " امبود"
 والقيام بانقالب ذي طابع عرقـي لـصالح         ٢٠٠٩ محمد ولد عبد العزيز إبان الحملة االنتخابية الماضية،       

  .األقلية اإلفريقية في البالد
  ١٢/١٢/٢٠١٠، الخليج، الشارقة

   
  قادة عالميين سابقين يدعون الفلسطينيين واالسرائيليين للتفاوض حول االمن والحدود .٦٥

دعا عشرة من كبار القادة العالميين السابقين بينهم الرئيس االميركي االسبق جيمـي             :  ا ف ب   -باريس  
ن الى التفاوض حول    كارتر واالمين العام السابق لالمم المتحدة كوفي انان أمس الفلسطينيين واالسرائيليي          
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في ندائهم هذا علمـا بفـشل       " الحكماء"ويأخذ  . الحدود والترتيبات االمنية تمهيدا لقيام دولتين متجاورتين      
الحكومة االميركية في اقناع اسرائيل بتجميد االستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة ، االمر الذي كان                

هناك اليوم فرصة العـادة     "ضاف الحكماء في ندائهم     وا. سيتيح عودة المفاوضات المباشرة بين الطرفين     
  ".النظر في شكل كامل بمقاربة المفاوضات

ندعو الى جهد جديد الهدف منه تحديد الحدود بين اسرائيل ودولة فلسطينية جديدة ، وتسوية               "وتابع النداء   
ة ان المـسائل    واضاف العـشر  ". المشاكل االمنية من دون تجاهل المسائل االخرى في قلب هذا الصراع          

يمكن معالجتها بشكل اكثر فاعلية عندما يتم التوصل الى اتفاق حـول            "المرتبطة بالوضع النهائي للدولتين     
وطالبوا بان تركز المفاوضات حول الدولة الفلسطينية المقبلة على اساس حـدود العـام              ". الحدود واالمن 

  . مع القدس الشرقية عاصمة لها وتبادل بسيط لالراضي١٩٦٧
اعتبر القادة العشرة ان االستيطان االسرائيلي في االراضي الفلسطينية غير شرعي وال بد ان يتوقـف                و

مثله مثل عمليات هدم البيوت ومصادرة منازل الفلسطينيين والحصار غير االنساني المفـروض علـى               
مح مـع   ضرورة عدم انكار حق اسرائيل بـالوجود وعـدم التـسا          "وتابع النداء مشددا على     . قطاع غزة 

  ".الدعوات الى تدمير اسرائيل
واضافة الى كارتر وانان ، فان من ابرز الموقعين على النداء الرئيس الفنلندي االسبق مارتي اهتيساري                

 ٢٦وكان  . واالسقف الجنوب افريقي ديزموند توتو والرئيس البرازيلي االسبق فرناندو هنريكي كارداسو          
  .وا الى فرض عقوبات على اسرائيلمن المسؤولين االوروبيين السابقين دع

  ١٤/١٢/٢٠١٠، الدستور، عّمان
  
   بحق الفلسطينيين"سرائيلإ"االونروا وممارسات بالمم المتحدة تعتمد بأغلبية قرارات تتعلق ا .٦٦

بنـاء  ) (١٠/١٢/٢٠١٠(إعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة بأغلبية ساحقة أمس         :  وكاالت - نيويورك
عـدة  ) ابعة التابعة لها والمعنية بالمسائل السياسية الخاصـة وإنهـاء االسـتعمار           على توصية اللجنة الر   

مشاريع قرارات تتعلق بوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين فـي الـشرق األدنـى                
 ، وباللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية التي تمـس حقـوق اإلنـسان              )األونروا(

  . للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في األراضي المحتلة
تقديم المساعدة إلى الالجئين    "وحول القرارات المتعلقة ببند وكالة األونروا، إعتمدت الجمعية العامة قرار           

 دول عـن    ٦، وإمتناع   )إسرائيل( دولة لصالح القرار، ومعارضة دولة واحدة        ١٦٩بأغلبية  " الفلسطينيين
  ). الواليات المتحدة، الكميرون، جزر المارشال، باالو، ميكرونيزيا، ناورو(يت التصو

 وأعمال القتـال    ١٩٦٧النازحون ألعمال القتال التي نشبت في حزيران        "واعتمدت الجمعية العامة قرار     
إسـرائيل، الواليـات المتحـدة،      ( دول   ٦ صـوتا لـصالح القـرار، ومعارضـة          ١٦٧، بأغلبية   "التالية

كنـدا،الكميرون، ليبيريـا،    ( دول عن التـصويت،      ٤وامتناع  ) شال، ميكرونيزيا، ناورو، باالو   جزرالمار
  ). بنما

(  دول   ٦ صوتا لصالح القـرار، ومعارضـة        ١٦٩بأغلبية  " عمليات وكالة االونروا  "كما تم إعتماد قرار     
ولتين عن التـصويت    وإمتناع د ) إسرائيل، الواليات المتحدة، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، باالو       

  ). كندا والكميرون(
 ١٦٩بأغلبيـة   " ممتلكات الالجئين الفلسطينيين واإليرادات اآلتيـة منهـا       "وإعتمدت الجمعية العامة قرار     

إسرائيل، الواليات المتحدة، جـزر المارشـال، ميكرونيزيـا،         ( دول   ٦صوتا لصالح القرار، ومعارضة     
  ). الكميرون وليبيريا(ت ، وإمتناع دولتين عن التصوي)ناورو، باالو

وبخصوص القرارات المتعلقة ببند اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية التي تمس             
حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في األراضي المحتلة، فقد إعتمدت الجمعيـة               
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ن وقت الحرب، المؤرخة بـالثاني عشر من أغـسطس         إنطباق إتفاقية جنيف بحماية المدنيي    "العامة قرار   
 على األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وعلـى األراضـي العربيـة المحتلـة                 ١٩٤٩
إسرائيل، الواليـات المتحـدة، جـزر       (  دول   ٦ صوتاً لصالح القرار، ومعارضة      ١٦٩بأغلبية  " األخرى

  ). الكميرون وكوت ديفوار( متناع دولتين عن التصويت ، وإ)المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، باالو
المستوطنات اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القـدس الـشرقية            "كما تم إعتماد قرار     

إسـرائيل، الواليـات    ( دول   ٦ صوتاً لصالح القرار، ومعارضة      ١٦٩بأغلبية  " والجوالن السوري المحتل  
الكميـرون، كـوت    ( دول عن التصويت     ٣وإمتناع  )  ميكرونيزيا، ناورو، باالو   المتحدة، جزر المارشال،  

  ). ديفوار، بنما 
الممارسات اإلسرائيلية التي تمس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني فـي          "وإعتمدت الجمعية العامة قرار     

 ٩، ومعارضـة     صوتاً لصالح القـرار    ١٦٥بأغلبية  " األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية      
) إسرائيل، الواليات المتحدة، استراليا، كندا، جزر المارشال، ميكرونيزيا، نـاورو، بـاالو، بنمـا             (دول  

كما تم اعتماد قـرار بـشان أعمـال اللجنـة           ). الكميرون وكوت ديفوار  (وامتناع دولتين عن التصويت     
عية العامة واليـة اللجنـة لـسنة        الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية، حيث جددت الجم        

  .أخرى
 ١١/١٢/٢٠١٠المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات، 

  
  البيت االبيض مقتنع بعدم قدرة كلينتون على دفع المفاوضات قدما: مصادر اسرائيلية .٦٧

التقى المبعوث االمريكي الخاص الى الشرق االوسط جورج ميتشل، مـساء   :الناصرة ـ زهير اندراوس 
لقدس الغربية رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو، حيث عرض عليه، بحـسب موقـع              امس في ا  
على االنترنت حيث عرض عليه االفكار االمريكية الجديدة المتعلقـة بـدفع            ' يديعوت احرونوت 'صحيفة  

توقع واوضح ميتشل، بحسب المصادر نفسها، لرئيس الحكومة ان االدارة االمريكية ت           .عملية السالم قدما  
منه ان يقوم في غضون االسابيع القليلة المقبلة بطرح مواقفه ازاء القضايا الجوهرية كلها، واساسـا ازاء                 

  .قضية الحدود
وزادت المصادر قائلة ان المبعوث االمريكي سيلتقي اليوم، الثالثاء، رئيس السلطة الفلـسطينية محمـود               

ة ستكون في اسرائيل، وذلك الن االمريكيين حـصلوا         عباس، غير ان لقاءاته الرئيسية خالل جولته الحالي       
في السابق على المواقف االستهاللية للفلسطينيين في حـال انطـالق المفاوضـات المتعلقـة بالقـضايا                 
الجوهرية، وهي الحدود واالمن والقدس والالجئون والمياه والمستوطنات، لكنهم لم يحصلوا حتـى االن              

  . موضوع االمن، ومشكالت تتعلق باالقتصاد والبيئةعلى اي شيء من نتنياهو باستثناء 
هذا وتطرق نتنياهو امس في اثناء اجتماع وزراء حزب الليكود الى الخطاب الذي القته وزيرة الخارجية                

، فأعرب عن رضاه ازاء اقتناع االمريكيين بعدم جـدوى          )منتدى سابان (االمريكية هيالري كلينتون في     
تجميد اعمال البناء في المستوطنات ثالثة اشهر اخرى، االمر الذي ادى الـى             الجهود الرامية الى تمديد     

  .تخليهم عن هذه المطالبة واالنتقال الى صيغة اجراء مفاوضات بشأن القضايا الجوهرية
يبـدو  : ، ناحوم بارنيع امس   'يديعوت احرونوت 'في نفس السياق قال كبير المحللين السياسيين في صحيفة          

يكية وعقب فشل الجهود الرامية الى تمديد تجميد اعمال البناء فـي المـستوطنات فـي                ان االدارة االمر  
الضفة الغربية ثالثة اشهر اخرى، قررت ان تكون ضالعة اكثر فـي تـسوية النـزاع االسـرائيلي ـ      
الفلسطيني، وذلك من خالل صيغة المفاوضات غير المباشرة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية المقترنـة              

وسيتولى المبعوث االمريكي الخـاص الـى       . احات امريكية تهدف الى جسر الفجوات بين الجانبين       باقتر
الشرق االوسط جورج ميتشل هذه المهمة، لكن وزيرة الخارجية االمريكية هيالري كلينتون هـي التـي                
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تتـاح  وقد ارتأت كلينتون ان تعلن هذه الخطة الجديدة في الخطاب الذي القتـه لـدى اف               . ستحرك الخيوط 
  .السنوي في واشنطن) منتدى سابان(

ووفقا لما تسرب من احاديث خاصة قامت كلينتون باجرائها خالل االيام القليلة الفائتـة فانهـا بـصورة                  
شخصية تتهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بافشال محاولة تمديد تجميد البناء االستيطاني، كمـا انهـا                

اراك وتتهمه بانه ضلّل االدارة االمريكيـة بـشأن النيـات الحقيقيـة             توجه نقدا الى وزير االمن ايهود ب      
  : وبحسب بارنيع فان السيناريو المتوقع بناء على خطة كلينتون الجديدة هو التالي. لنتنياهو

بدءا من االسبوع الحالي ستطلب االدارة االمريكية من كال الجانبين االسرائيلي والفلـسطيني ان يقـدما                
الحدود في التسوية النهائية، الترتيبات االمنية، القـدس،        : يما يتعلق بالقضايا الجوهرية وهي    اقتراحاتهما ف 

الالجئون، المستوطنات، المياه، وستحاول هذه االدارة جسر الفجوات بين الجانبين من خالل اقتراحـات              
  .تقدمها الى كل منهما على حدة، اما قضية المستوطنين فتؤجل الى المرحلة االخيرة

هل تملك كلينتون القوة الكافية لوضع هذه الخطة في حيز التنفيذ؟ المـسؤولون             : يبقى السؤال هو  : وبرأيه
في البيت االبيض يشككون في ذلك، مهما يكن فان نتنياهو سيواجه صعوبة كبيرة في التهرب من مناقشة                 

 المباشـرة، واقنـع     القضايا الجوهرية، علما بانه رفض في السابق مناقشتها خالل المفاوضـات غيـر            
وال شك في ان مناقشة كل قضية منهـا         . االمريكيين بضرورة ارجائها الى مرحلة المفاوضات المباشرة      

يمكن ان تتسبب بمشكالت عويصة له داخل حزب الليكود واالئتالف الحكومي، او بأزمـة جديـدة فـي                  
  .العالقات مع واشنطن

ئيلي، الى ان كلينتون لم تذكر في خطابها التزام الرئيس          كما انه ال بد من االشارة، اضاف المحلل االسرا        
االمريكي باراك اوباما التوصل الى اتفاق بشأن التسوية النهائية في غضون عام واحد، كما انها لم تذكر                 

صحيح ان االدارة االمريكية تبذل جهودا كبيـرة لكـبح المـشروع النـووي              : وخلص الى القول  . ايران
اسية، اال ان الجميع في واشنطن على قناعة تامة بان الخيار العسكري لمواجهـة              االيراني بوسائل دبلوم  

  .ايران لم يعد قائما
  ١٤/١٢/٢٠١٠، القدس العربي، لندن

  
  واعتراف دولي بدولة فلسطين  باتفاق سالم خالل سنة أ"إسرائيل "ألمانيا تطالب": الشرق األوسط" .٦٨

 أيام قليلة من نشر نتـائج اسـتطالع رأي تفيـد بـأن              بعد: راغدة بهنام ،   نظير مجلي  ، لندن – تل أبيب 
المستشارة األلمانية، أنجيال ميركل، هي الشخصية العالمية المحبوبة عند اليهود، وصل مبعوث من برلين              
إلى تل أبيب، أمس، يحمل رسالة صدمت حكومة بينامين نتنياهو، إذ تقول فيها إنه في حالة العجز عـن                   

ن إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية خالل سنة، فـإن ألمانيـا وبقيـة دول              التوصل إلى اتفاق سالم بي    
  .أوروبا ستؤيد االعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس األمن بال تنسيق مع إسرائيل

ونقل الرسالة وزير الدولة األلماني، فون كاليدن، الليلة قبل الماضية، الذي أوضح أن العـالم يـرى أن                  
 الفلسطيني ينبغي أال تضيع بسبب حسابات ضيقة لهذا         -تسوية الصراع اإلسرائيلي    هناك فرصة سانحة ل   

الحزب أو تلك الحركة، مشيرا إلى أن هذه الفرصة من مصلحة إلسرائيل وأمنها وللـشعب الفلـسطيني                 
ولكل شعوب العالم، تعطي دفعة مهمة لمكافحة اإلرهاب الدولي وتقليص أخطار الحرب والـدمار فـي                

  .العالم
الت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، إن ميركل على ما يبدو تحدث انعطافا فـي العالقـات مـع                    وق

، أمس، أنه ال يعرف إن كان التغيير في مواقفها          »معاريف«وكما ذكرت هذه المصادر لصحيفة      . إسرائيل
لة إن الموقف   وزادت المصادر ذاتها قائ   . ناجم عن طلب أميركي أم أنه تعبير عن مللها من سياسة نتنياهو           

األلماني الجديد يدل على ضعف اإللتزامات األلمانية تجاه إسرائيل، والتي ميزت السياسة األلمانيـة منـذ        
لكـن مـصادر   . سقوط النازية، وإقامة الدولة العبرية كتعويض عن جرائم النازية تجاه اليهود في أوروبا   
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تب ميركل من أجل تسوية هذه المشكلة،       حكومية ذكرت أن مكتب نتنياهو يقيم اتصاالت متواصلة مع مك         
، ورفضت القول إن هناك أزمة في العالقات مع ألمانيـا، حيـث إن           »المتطرف«وتغيير التوجه األلماني    

على رأس وفد كبير مـن وزراء        المقبل،) كانون الثاني (ميركل ستصل إلى إسرائيل في بحر شهر يناير         
  .ئييلةحكومتها لعقد جلسة مشتركة مع الحكومة االسرا

وصدم اإلسرائيليون بشكل خاص من الموقف األلماني الذي يحمل حكومة إسرائيل المسؤولية كاملة عـن               
. فشل الخطة األميركية الستئناف مفاوضات السالم المباشرة مقابل تجميد البناء االستيطاني لثالثة أشـهر             

تحاد األوروبي حول اإلعـالن     وعبرت ألمانيا عن هذا الموقف في األسبوع الماضي، خالل البحث في اال           
ألمانيا وإيطاليـا   (» الخمسة الكبار «فقدم المندوب األلماني مشروع اقتراح باسم       . األميركي عن هذا الفشل   

الستنكار سياسة الرفض اإلسرائيلية والتلـويح بتهديـد االعتـراف بالدولـة            ) وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا  
، تحاول إسرائيل تخفيف حدة القرار وتضمينه انتقادا أيضا         ومنذ ذلك الوقت  . الفلسطينية في مجلس األمن   

للسلطة الفلسطينية، وتطلب من األوروبيين أن يتبنوا الصيغة نفسها التي استخدمتها وزيـرة الخارجيـة               
ولكن الـرد األلمـاني يبـين أن المطلـب          . األميركية، هيالي كلينتون، في خطابها يوم الجمعة الماضية       

  .من المتوقع أن يتحول إلى موقف أوروبي شامل في كل لحظةو. اإلسرائيلي قد رفض
وأفادت مصادر مقربة من الوزير األلماني الذي نقل الرسالة، بأنه وجه عدة أسـئلة لـرئيس الـوزراء                  
اإلسرائيلي، في لقائهما الليلة قبل الماضية، حول المطالب اإلسـرائيلية مـن الفلـسطينيين، والمواقـف                

ما هو الثمن الذي تطلبونه من الفلسطينيين مقابل تجميد البنـاء           : لفلسطينيين منها اإلسرائيلية من مطالب ا   
أن يعترفوا بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، وربط هذا االعتـراف           «: االستيطاني، فأجابه نتنياهو  

ل تجميـد   ، مما يعني أنه يريد أن يتنازل الفلسطينيون عن حق عودة الالجئين أيضا مقاب             »بقضية الالجئين 
  .االستيطان

ـ          . بيد أن ألمانيا نفت وجود هذه الرسالة       الـشرق  «وقال ناطق باسم الحكومة الفيدرالية فـي بـرلين لـ
 إال أن مصادر غربية على اطالع على المحادثات األوروبية          ،»هذه الرسالة غير موجودة   «، إن   »األوسط

ـ  حول الملف الفسطيني، لم تنف بشكل قاطع وجود اقتراح شبيه، ول           إن » الـشرق األوسـط   «كنها قالت ل
المحادثـات بـين البلـدان      «وقالت المصادر ذاتهـا إن      . األمر ما زال عبارة عن أفكار في طور البحث        

األوروبية بدأت من منطلق أن مفاوضات السالم وصلت إلى طريق مسدود، ونحن نتشاور في ما إذا كان                 
  .» في الوقت الحاليإعالن دعمنا لتأسيس دولة فلسطينية، قد يساعد األمور

تبذل داخل االتحاد األوروبي للبحث عن طريقـة للتعـاطي مـع            » جهود كبيرة «وأشارت المصادر إلى    
خيبة أمل أوروبية كبيرة جدا بعد العجز       «وتحدثت عن   . »محبط للغاية «الوضع الحالي الذي وصفته بأنه      

الوقـت لـيس    «، فإن   »تكتيكية «ولكنها أوضحت أنه ألسباب   . »عن التوصل التفاق لتجميد المستوطنات    
  .»مناسبا اآلن لدعم قيام دولة فلسطينية، أو الدفع لتحقيق هذا الهدف علنا

. للبحث في كيفية دفع األمور إلى األمام مـن جديـد          » عدة نقاشات داخلية  «وتحدثت المصادر أيضا عن     
نية لممارسة الضغوط علـى     إمكانية الدفع باتجاه إقامة دولة فلسطي     «وقالت إن من بين االقتراحات هناك       

األمر الحساس بالنسبة إلى اقتراح من نوع االعتراف بإقامة دولة فلـسطينية،            «: وزادت قائلة . »إسرائيل
هو الحصول على دعم أميركي ضمني، وإال فإن ذلك قد يقوض حظوظ إمكانية إعـادة الطـرفين إلـى                   

  .»طاولة المحادثات
الـشرطي  «تعلق بإمكانيـة أن تلعـب دول أوروبيـة دور           وأشارت المصادر إلى مناقشة اقتراح آخر ي      

إال أن المصادر شددت على أنه من دون        . »الشرطي الطيب «، بينما تلعب الواليات المتحدة دور       »السيء
إذا لم يضغط المجتمـع     «: وقالت. دعم أميركي لهذه االقتراحات، فلن يكون هناك جدوى للمضي قدما بها          

، فإنه من المحتمل أن ينتهي األمر إلى تعقيد الوضع ويؤدي إلى نتائج             الدولي على إسرائيل بصوت واحد    
واعترفت المصادر بأن االتحاد األوروبي ناقش هذه االفكار مع الطرف األميركي، إال أنه لـم               . »عكسية
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ناقشنا األمر مع الواليات المتحدة، ولكن هناك قلق من جهتهم من أنـه إذا              «: وقالت. يكن هناك قبول لها   
ا نتحدث عن االعتراف بدولة فلسطينية، فإن ذلك سيقلل من إمكانية أن يعود الفلسطينيون إلى طاولـة                 بدأن

وأضافت أنه بسبب ذلك، فإن أي استنتاج أوروبي سيتم التوصل إليه اآلن حـول القـضية                . »المفاوضات
ة مـن دون    حديث عن طموح ورغبة بالتوصل إلى إقامة دولة فلـسطيني         «الفلسطينية، سيكون عبارة عن     

  . »ذكر تاريخ معين أو شروط
  ١٤/١٢/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن

  
  تعارض تعديالت بريطانية تحمي مجرمي الحرب" العفو الدولية" .٦٩

دعت منظمة العفو الدولية، أمس، إلى إسقاط التدابير التي اقترحتها الحكومة البريطانيـة             : )آي.بي  .يو  (
.  البريطانية بحق مجرمي الحرب الذين يزورون بريطانيـا        للحد من إصدار مذكرات توقيف من المحاكم      

وقالت إن مجلس العموم البريطاني بدأ، أمس، مناقشة التدابير المقترحة في مشروع قـانون المـسؤولية                
االجتماعية وإصالح الشرطة التي ستجعل صدور مذكرات التوقيف تحتاج وللمرة األولى إلـى موافقـة               

وقالت كيت ألن مديرة منظمة العفو الدولية فرع المملكـة           .انيا قبل صدورها  مدير النيابة العامة في بريط    
يجب أن يقف النواب البريطانيين إلى جانب ضحايا الحرب والتعذيب ويـضمنوا إسـقاط هـذه                "المتحدة  

ما نوع هذا اإلصـالح إذا      "وتساءلت ألن   ". التدابير الخطيرة من مشروع القانون الجديد إلصالح الشرطة       
وجـاء   ".عل األشخاص المشتبه بارتكابهم أسوأ أنواع الجرائم قادرين على الفرار من العدالـة؟            كان سيج 

من محاوالت قضائية عديدة إلصدار مذكرات توقيـف مجرمـي       " إسرائيل"التوجه البريطاني إثر غضب     
  .، حيث وعدت القيادة البريطانية بإجراءات لتعديل القوانين لمصلحتهم"إسرائيليين"حرب 

  ١٤/١٢/٢٠١٠، ج، الشارقةالخلي
  
  "إسرائيل" عن أستراليا واصطفافها إلى جانب "ويكيليكس" .٧٠

سيدني مورنينغ  «و» ذا آيج «حصريا لكل من صحيفة     » ويكيليكس«أظهرت وثائق دبلوماسية قدمها موقع      
د االستراليتين أن السفير اإلسرائيلي في أستراليا يرى أن وزير الخارجية األسـترالي كفـين رو              » هيرالد

لموقعها في عملية السالم في الشرق األوسط، فيما تظهر برقيات أخرى           « داعم  «و» مؤيد جداً إلسرائيل  «
أن استراليا على خالف مع حليفتها أميركا حول ايران حيث اعتبر رئيس وكالة اإلستخبارات األسـترالية        

هو رغبة في ردع اسـرائيل      وإن برنامجها لالسلحة النووية     » دولة مارقة «بيتر فارغيس ان إيران ليست      
والواليات المتحدة عن مهاجمتها، ال في شن هجوم في الشرق االوسط، وأنه متخوف من ضربة عسكرية                

  . إسرائيلية على إيران، قد تؤدي بحسبه إلى حرب نووية اقليمية
رجيـة  وكشفت الوثائق األميركية أن السفير اإلسرائيلي في أستراليا يوفال روتـيم رأى أن وزيـر الخا               

، وأن كبار الدبلوماسيين األستراليين حذروا رئيس الـوزراء         »مؤيد جداً إلسرائيل  «األسترالي كفين رود    
ضـد  » انتقاميـة «السابق من أن انتقاد رود للرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد قد يؤدي الى ردة فعل                

  . السفارة األسترالية في طهران
روتيم قال إن السفارات اإلسـرائيلية      «المرسلة الى واشنطن الى أن      ولفتت السفارة األميركية في وثيقتها      

في أوروبا أفادت بأن سياسات رود تلقى اهتماماً مفاجئاً خصوصاً بسبب سحب القوات اإلسـترالية مـن                 
اإلسرائيليين يتمنّون أن يساعد موقف رود من إيـران علـى إقنـاع األوروبيـين               «مضيفة أن   » العراق

  . »لحاجة الى مواقف متشددة تجاه إيران من الدول األخرىالمتشككين وتعزيز ا
ولفتت الوثيقة الى أن حماس السفير اإلسرائيلي للحكومة العمالية امتد الى نائبة رئيس الـوزراء جوليـا                 

 أن روتيم أعـرب عـن       ٢٠٠٩جيالرد حيث ذكرت السفارة األميركية في وثيقة أخرى في كانون الثاني            
  . األسترالي من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزةللموقف » رضاه القوي«
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روتيم قال إنه أعجب برئيسة الوزراء بالنيابة جوليا جيالرد التي قامت بدور رائد             «ولفتت الوثيقة الى أن     
وأن جـيالرد   » على القتال في غـزة    ) للحكومة األسترالية (في التنسيق بين ردود الفعل العامة والخاصة        

لويس كانا متفهمين للعمل العسكري اإلسرائيلي في غزة بـالرغم مـن            ) القومي دونكان مستشار األمن   (و
. »تشديدهما على الحاجة الى تخفيض الخسائر في صفوف المدنيين ومعالجة اهتمامات المساعدة اإلنسانية            

ائيليين المـسؤولين اإلسـر   «، قائالً إن    »أكثر دعماً مما توقّعوا   « واعتبر روتيم أن مواقف جيالرد كانت       
 كـانون   ٢أعجبوا بمواقف جيالرد إثر اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت فـي               

  . » ما شكّل ارتياحاً لدينا خصوصاً أنه كان من الصعب إقناع اولمرت بإجراء هذا االتصال٢٠٠٩الثاني 
 ١٤/١٢/٢٠١٠، السفير، بيروت

  
   فقير في المنطقة العربية مليون٣٩: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .٧١

اعتبر تقرير التنمية البشرية لهذا العام، الذي أطلقه برنامج األمم المتحدة :  شفيق األسدي- أبو ظبي 
 مليون فقير، وفق مؤشر الفقر الذي يحدد ٣٩مأوى لـ "اإلنمائي أمس في أبو ظبي، أن المنطقة العربية 
  ."صحة والتعليم ومستويات المعيشةأوجه الحرمان المتزامنة الخطيرة في مجاالت ال

  ١/١٢/٢٠١٠الحياة، لندن، 
  
  األمريكية للهجوم على حماس وحزب اهللا -التحضيرات اإلسرائيلية .٧٢

شهدت األيام الثالثة الماضية تطورات تعتبر األكثر أهمية لجهة عالقتها الفائقة           : قسم الدراسات والترجمة  
 فما هي هذه التطورات؟ وما هي أهميتها لجهـة تفعيـل            :الحساسية بتطورات األحداث والوقائع الجارية    

  التأثيرات المتبادلة بين الوضع الجزئي والوضع الكلي لصراع الشرق األوسط؟
  ماذا تقول المعلومات؟ : توصيف التطورات الجارية* 

تزايدت التحركات الدبلوماسية وارتفعت حدة التصريحات خالل الثالثة األيـام الماضـية، وفـي هـذا                
  :صوص نشير إلى اآلتيالخ
  . ساركوزي وتقول التقارير بأن اللقاء لم يعقبه مؤتمر صحفي-شهد قصر اإلليزيه لقاء األسد• 
أعلنت اإلدارة األمريكية عن وقف ممارسة الضغوط علـى إسـرائيل فيمـا يتعلـق بملـف توسـيع                   • 

  .المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية
ألمريكية هيالري كلينتون لقاء مع كبـار المـسؤولين الفلـسطينيين وكبـار             عقدت وزيرة الخارجية ا   • 

 وأخطرتهم بأن واشنطن وإن كانت قد أوقفت الـضغوط علـى            -كل على حدة  –المسؤولين اإلسرائيليين   
  .إسرائيل، فإنها سوف تستمر في االهتمام بملفات عملية سالم الشرق األوسط

  .لخاصة بأن قرار االتهام الظني سوف يصدر قريباًصرح أمين عام محكمة لبنان الدولية ا• 
تحدث السيد حسن نصر اهللا أمين عام حزب اهللا اللبناني رافضاً توجهات المحكمـة الدوليـة وواصـفاً                  • 

  ".المسيس"أداءها بـ
تحدث رئيس األركان اإلسرائيلي الحالي غابي أشكينازي قائالً بأن القوات اإلسرائيلية سـوف تـسعى               • 

طاع غزة، وواصفاً العملية اإلسرائيلية القادمة ضد القطاع بأنها سوف تحقق النجاح الباهر فـي               الحتواء ق 
  .القضاء على كافة أنواع المخاطر التي تهدد أمن إسرائيل

إن كل واحدة من هذه النقاط تنطوي على قدر كبير من الملفات الفائقة الخطورة والحساسية لجهـة مـا                   
لقادمة، وفي هذا الخصوص إذا كانت التصريحات اإلسـرائيلية المعلنـة           يمكن أن يحدث خالل األشهر ا     

  .تستهدف حركة حماس الفلسطينية فإن التصريحات األمريكية المعلنة تستهدف حزب اهللا اللبناني
  إشكالية البدائل والخيارات : أهداف خارطة طريق القوات اإلسرائيلية الجديدة* 
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سيم المالمح العامة لخارطة طريق العدوان اإلسـرائيلي الجديـد،          سعت إسرائيل ومنذ فترة طويلة إلى تر      
  :ونالحظ أن ترتيب األولويات اإلسرائيلية قد خضع خالل الفترة الماضية إلى مبدأين

سعي تل أبيب إلى فرض السيطرة على التوازنات الخارجية في عالقات تل أبيب مـع               :  القاعدة األولى  -
  .واشنطن، باريس ولندن: ة لإلسرائيليين، وعلى وجه الخصوصالعديد من العواصم الهامة بالنسب

وفي هذا الخصوص جـاء     . استخدام التعديالت الخارجية لجهة تحقيق التوازن الداخلي      :  القاعدة الثانية  -
قرار االمتناع األمريكي عن ممارسة الضغوط على إسرائيل بما أدى إلى تأمين تماسك أطراف التحـالف                

  .إسرائيل بيتنا-ن طريق إبعاد احتماالت خالف الليكوداإلسرائيلي الحاكم ع
تحدثت تحليالت اللوبي اإلسرائيلي البريطاني الوثيقة الصلة باإلسرائيليين بما يؤكد بأن األوضـاع فـي               
الضفة الغربية هادئة، أما األوضاع في قطاع غزة فهي غير هادئة، وسوف تظل تمثل مصدر المخـاطر                 

 تحليل يتطابق مع تصريحات الجنرال أشكينازي التي أشـارت إلـى عمـل              المهددة ألمن إسرائيل، وهو   
عسكري إسرائيلي جديد محتمل ضد قطاع غزة، ولكن، وعلى الجانب المقابل، فقد ظلت كـل تحلـيالت                 
مراكز اللوبي اإلسرائيلي األمريكية تتحدث عن حزب اهللا باعتباره يمثل مصدر الخطـر المهـدد ألمـن                 

 ذلك، نالحظ أن المفارقة اإلسرائيلية في معايرة ومفاضلة األهداف يمكن أن يكون             وتأسيساً على . إسرائيل
  :سببها

 بواسطة حزب اهللا اللبناني، وتوجـد احتمـاالت         ٢٠٠٦انهزمت إسرائيل في حرب صيف      : فجوة الثقة • 
هزمت أما بالنسبة لقطاع غزة فقد ان     . كبيرة بأن إسرائيل سوف تواجه هزيمة جديدة إذا حاولت مرة أخرى          

، إضافة إلى تداعيات هزيمتهـا تـضمنت خـسارة إسـرائيل     ٢٠٠٩إسرائيل في حرب شتاء مطلع عام       
لعالقاتها مع تركيا ودخول إسرائيل في مواجهات مع منظمات المجتمع الدولي بفضل تـداعيات تقريـر                

أن واآلن، وحتى إذا قررت إسرائيل شن حرب جديدة ضد قطاع غزة على أساس اعتبارات               . غولدستون
قوة حماس العسكرية يمكن احتواءها، فإن إسرائيل لن تستطيع أن تفلت هذه المرة بسهولة من مواجهـة                 
منظمات المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، األمر الذي سوف يؤدي إلى إعالن معظـم دول العـالم                 

  .  وعاصمتها القدس١٩٦٧االعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن حدود عام 
يعتمد الجيش اإلسرائيلي مذهبية الحرب الخاطفة التي تركز على االستخدام المكثـف            : هاراتفجوة الم • 

وقد ثبت أن هذه المذهبية ال تحقق النجاح والحسم المطلـوب فـي             . للقوة الجوية والتكنولوجيا المتطورة   
ـ                م تفلـح   مواجهة القوات ذات الطابع الذي يعتمد على أساليب المليشيا وحرب األنصار، وحتـى اآلن ل

إسرائيل في تزويد قواتها بالمهارات الالزمة لخوض مثل هذه الحـروب، وبالتـالي، مـازال الجـيش                 
  .اإلسرائيلي بال مهارة في عمليات مكافحة الفصائل والميليشيات المسلحة

ما هي مهمة القوات اإلسرائيلية في حرب       : وتتضح هذه الفجوة من خالل السؤال القائل      : فجوة المهمات • 
 لبنان المحتملة؟ وما هي مهمة القوات اإلسرائيلية في حرب قطاع غزة المحتملة؟ وبالتالي مهمـا                جنوب

كانت النتيجة فإن اإلجابة واحدة وهي أنه من غير الممكن تحقيق المهام التي تتضمن القضاء على مصدر                 
 حماس تتمتع بدعم    الخطر وذلك طالما أن حزب اهللا يتمتع بدعم السكان المحليين في جنوب لبنان وحركة             

  .السكان المحليين في قطاع غزة
خالل الحرب اإلسرائيلية الماضية ضد جنوب لبنان، بنت القيادة العـسكرية خطـة             : فجوة المعلومات • 

الحرب على أساس المعلومات التي تفيد لجهة أن القوات اإلسرائيلية قادرة على الحـسم خـالل أسـبوع                  
أي خمسة أضعاف الفتـرة     (فقد امتدت الحرب لمدة خمسة أسابيع       واحد، ولكن، وبسبب خطأ المعلومات      

، ولم تستطع القوات اإلسرائيلية أن تحقق أهدافها، ونفس الشيء بالنسبة لحرب عملية الرصاص              )المحددة
وعلى خلفية المهارات اإلضافية التي حصلت عليها حركة حماس الفلـسطينية           . المسكوب ضد قطاع غزة   

 الحربين الماضيين، فإن فجوة المعلومات اإلسرائيلية عن قدرات حزب اهللا وحركة            وحزب اهللا اللبناني في   
  .حماس سوف تكون قد أصبحت بالضرورة أكبر فأكبر
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إذا توافرت للقوات اإلسرائيلية قدرات الحسم العسكري، فكم من الوقت سـوف تحتـاج              : فجوة الوقت • 
افها، خاصة وأن حسابات الوقت تتطلـب أن تـتم          القوات اإلسرائيلية إلكمال وإنجاز مهامها وتحقيق أهد      

عملية الحسم بأسرع ما يمكن، وخالل أقل من أسبوع واحد على األكثر ألن الرأي العام العالمي سـوف                  
يؤدي غضبه إلى إلحاق األضرار الهائلة بإسرائيل بما سوف يعوق هذه المرة ما سـبق أن حـدث فـي                    

  . ضد قطاع غزة٢٠٠٩ء عام  ضد جنوب لبنان وحرب مطلع شتا٢٠٠٦صيف عام 
تقول التسريبات األخيرة، بأن بنيامين نتنياهو قد وافق على تقديم التعويضات للضحايا األتـراك، ولكـن                
بالنسبة ألمر االعتذار فقد رفض نتنياهو كتابة االعتذار، وطلب من وزير الدفاع اإلسـرائيلي الجنـرال                

لمباشر عن القوات الخاصة اإلسرائيلية التي نفذت عمليات        إيهود باراك كتابة هذا االعتذار ألنه المسؤول ا       
وتشير التـسريبات إلـى أن رفـض        . قتل الناشطين األتراك، وبالمقابل، فقد رفض باراك كتابة االعتذار        

الجنرال باراك وإن كان من جهة معناه أن الجنرال باراك يرفض أداء األدوار المهينة، فإنه مـن الجهـة       
اإلسرائيلية، ولكن هـذه    -تذار هذه المرة سوف يساعد في إصالح العالقات التركية        األخرى معناه أن االع   

العالقات سوف تتدهور مرة أخرى عندما تقوم القوات اإلسرائيلية بتنفيذ حربها الجديدة، وبالتالي يفـضل               
  !الجنرال باراك إرجاء االعتذار وتقديمه مرة واحدة بعد الحرب القادمة

  ١٢/١٢/٢٠١٠، الجمل بما حمل
  
  بدائل فلسطينية للمرحلة القادمة: المفاوضات في مفترق طرق .٧٣

  فراس أبو هالل
في أكثر من حديث صحفي، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الفلسطينيين يملكون عدة خيـارات                

  .للمرحلة القادمة، في حال استمرار توقف المفاوضات السلمية
ذ ونجاح الخيارات التي يملكها المشروع الـوطني أو الـشعب           وتهدف هذه الورقة إلى دراسة إمكانية تنفي      

الفلسطيني، سواء كانت هذه الخيارات من ضمن ما أعلن عنه الرئيس عباس وقيادات في السلطة الوطنية                
الفلسطينية، أو من ضمن الطروحات التي تقدمها فصائل فلسطينية مختلفة، أو كتاب وسياسيون معنيـون               

  .بالشأن الفلسطيني
  استئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل: ار األولالخي

  انتفاضة فلسطينية جديدة: الخيار الثاني
  حل السلطة واستقالة الرئيس عباس: الخيار الثالث
  إعالن الدولة الفلسطينية من جانب واحد: الخيار الرابع
  استئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل : الخيار األول

كل خيارا حقيقيا للفلسطينيين، مع استمرار توجه الشارع اإلسرائيلي لليمين، وغياب           لم تعد المفاوضات تش   
الموقف الفلسطيني الموحد والقوي، وتراجع اآلمال بدعم عربي فاعل، إضافة إلى ضعف قدرة الـرئيس               

ي األمريكي بارك أوباما على الضغط على إسرائيل بعد خسارة الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصف             
  .للكونغرس في نوفمبر الماضي

  انتفاضة فلسطينية جديدة : الخيار الثاني
يطرح بعض قادة الفصائل الفلسطينية، وخصوصا حركة حماس وحلفاؤها، خيار القيام بانتفاضـة ثالثـة               
كحل فعال لألزمة الفلسطينية، وهو خيار يدعو إليه أيضا عدد من الكتاب والباحثين بالشأن الفلـسطيني،                

  .خل المشروع الوطني الفلسطيني في أزمةكلما د
  مبررات الدعوة إلى انتفاضة جديدة

  .استمرار االستيطان وفرض الوقائع الجديدة على األرض من قبل إسرائيل: أوال    * 
  .الحملة اإلسرائيلية الشرسة ضد المقدسات في الضفة الغربية والقدس: ثانيا    * 
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  .عن تقديم أي دعم فعلي للشعب الفلسطيني في نضاله ضد االحتاللاستمرار العجز العربي : ثالثا    * 
  العوائق دون المضي بخيار انتفاضة فلسطينية جديدة

  .انعدام التوافق الشعبي والفصائلي على القيام بانتفاضة جديدة: أوال    *
باعتبـاره ال   موقف حركة فتح والسلطة الفلسطينية الرافض للعودة إلى خيـار االنتفاضـة،             : ثانيا    * 

  .يصب في المصلحة الفلسطينية
المالحقة األمنية اليومية ضد فصائل المقاومة وخصوصا حركة حماس والجهاد اإلسالمي في            : ثالثا    * 

  .الضفة الغربية من قبل أمن السلطة والجيش اإلسرائيلي، وهو ما يصعب مهمة هذه الفصائل
للمواطن الفلسطيني في الضفة الغربية بعـد انتفاضـة         " سيالمزاج السيا "التغير الكبير في    : رابعا    * 

األقصى، وهو ما يجعل من الصعب التكهن باستعداد شعبي لخوض انتفاضة جديدة في الوقت الـراهن،                
الفلسطينيين بالضفة في التفاعل مع     " برود"ولعل  . دون حصول تطورات دراماتيكية في المشهد الفلسطيني      

  .على غزة، يدلل على طبيعة هذا التغييرالحرب اإلسرائيلية األخيرة 
  

  حل السلطة واستقالة الرئيس عباس : الخيار الثالث
تـشرين األول   / نقلت مصادر إعالمية أن الرئيس عباس أخبر القادة العرب في قمة سرت في أكتـوبر                

لوصول الماضي، أنه قد يلجأ إلى خيار حل السلطة واالستقالة من منصبه في حال فشل المفاوضات في ا                
  .إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية

ورغم النفي الذي صدر عن كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، لهـذه األنبـاء، إال أن هـذا               
  :الخيار ظل يطرح من فترة ألخرى من قبل عدد من المراقبين، للمبررات التالية

  .ياسيا على المشروع الوطني الفلسطينيأن السلطة الفلسطينية أصبحت تشكل عبئا ماليا وس: أوال    * 
إن التنسيق األمني الذي تقوم به السلطة بحكم التزامها باتفاقية أوسلو، يمنـع أيـة فرصـة                 : ثانيا    * 

  .لمقاومة إسرائيل في الضفة الغربية
ـ            : ثالثا    *  تالل يعطي وجود السلطة الفلسطينية الفرصة إلسرائيل لإلفالت من القيام بواجبها كدولة اح

  .حسب القوانين الدولية
في تاريخ حركات التحرر الوطني، فال هي ثورة أو         " شاذة  " تمثل السلطة الفلسطينية حالة     : رابعا    * 

  .مقاومة، وال هي دولة كاملة السيادة واالستقاللية
  نقاط الضعف في خيار حل السلطة واستقالة عباس

لطة، وهو ما يهدد بحصول فراغ في الجانب األمنـي          عدم وجود خطة شاملة لخيار حل الس      : أوال    * 
  .واإلداري بالضفة الغربية عند حلها

في حالة استقالة عباس من موقعه، قد تنتقل رئاسة السلطة إلى شخص مستعد للتعـاون مـع             : ثانيا    * 
في هذا   انتقادات كبيرة    -أصال–إسرائيل والواليات المتحدة، بدرجة تفوق الرئيس عباس، الذي توجه له           

عالوة على المخاوف من انتقال السلطة إلى هياكل إدارية متعاونة تماما مـع             . المجال من قبل معارضيه   
  .في ثمانينات القرن الماضي" روابط القرى"االحتالل، على غرار 

  إعالن الدولة الفلسطينية من جانب واحد : الخيار الرابع
يون عن خيار إعالن الدولة الفلسطينية ومطالبة العـالم         ليست هي المرة األولى التي يتحدث فيها الفلسطين       

باالعتراف بها، بل إن القيادة الفلسطينية استخدمت هذا التكتيك في مراحل عديدة من تـاريخ المـشروع                 
  .الوطني الفلسطيني

 أعلن المجلس الوطني الفلسطيني فـي دورتـه         ١٩٨٨تشرين الثاني عام    /ففي الخامس عشر من نوفمبر    
رة التي عقدت في الجزائر، قيام دولة فلسطين فوق األرض الفلسطينية وعاصـمتها القـدس               التاسعة عش 
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 من دول العالم    ١٠٥وقد اعترفت حوالي    . ١٩٤٧الشريف، بناء على قرارات الشرعية الدولية منذ العام         
  ).١(بالدولة الفلسطينية المعلنة، وتم بناء على ذلك نشر سفراء لدولة فلسطين في عواصم هذه الدول 

ومع تعثر المفاوضات في ظل حكومة بنيامين نتنياهو األولى، هدد الرئيس الفلـسطيني الراحـل ياسـر                 
 بإعالن الدولة الفلسطينية من جانب واحد عند انتهاء الفتـرة االنتقاليـة، التـي               ١٩٩٧عرفات في العام    
يداته بسبب الضغوط    حسب اتفاقية أوسلو، ولكن الرئيس عرفات تراجع عن تهد         ١٩٩٩تستمر حتى العام    

 ، على أمل أن تصل      ٢٠٠٠األمريكية التي طالبته بإعطاء فرصة تستمر لمدة عام إضافية، أي إلى العام             
ثم استمرت الضغوط علـى عرفـات،       . المفاوضات إلى اتفاق على قضايا الحل النهائي قبل ذلك التاريخ         

لمجلس المركزي لمنظمة التحريـر      إلى إصدار قرار عبر ا     ٢٠٠٠أيلول من العام    / ليضطر في سبتمبر    
  ).٢(الفلسطينية بتأجيل إعالن الدولة إلى أجل غير مسمى 

مع بدء المفاوضات بين الرئيس عباس ورئيس الحكومة اإلسرائيلية أيهود أولمرت، أعاد بعض أعـضاء               
غـرار  القيادة الفلسطينية طرح فكرة إعالن الدولة والطلب من الواليات المتحدة االعتراف بهـا، علـى                

إعالن كوسوفو استقاللها من جانب واحد في ذلك الوقت، ولكن الفكرة غاب الحديث عنها، بعد تعرضها                
  ).٣(لهجوم كبير من قبل الواليات المتحدة، التي رفضت المقارنة بين الوضع في فلسطين وكوسوفو

نـامج  ، أعلن رئيس حكومة تصريف األعمال سـالم فيـاض بر          ٢٠٠٩في الخامس والعشرين من عام      
، والتي تقوم على بناء مؤسسات الدولة الفلـسطينية خـالل           "وثيقة فلسطين "حكومته التي أطلق عليها اسم      

  ).٤ (٢٠١١عامين، ليتم بعدها اإلعالن عن الدولة الفلسطينية في العام 
أول تشرين  / في اجتماع لجنة المتابعة للمبادرة العربية األخير الذي عقد في سرت في السابع من أكتوبر                

الماضي، والقمة العربية التي تبعته، أشارت مصادر إعالمية إلى أن الرئيس عباس أخبر القادة العـرب،                
أن الفلسطينيين قد يتوجهون للواليات المتحدة لطلب االعتراف بالدولة الفلسطينية في حال استمرار التعثر              

  .في المفاوضات السلمية
  دولة من طرف واحدمواقف األطراف الرئيسية من خيار إعالن ال
  السلطة والفصائل الفلسطينية والدول العربية

حتى اآلن يبدو من التصريحات التي تصدر عن السلطة الفلسطينية أن هذا الخيار ال يشكل أولوية، بل إن                  
طريقة طرح السلطة له تدل على أنها ال تستخدمه إال للتلويح بامتالكها لخيارات أخرى غير المفاوضات،                

ى الواليات المتحدة وإسرائيل، وهو ما ينطبق أيضا على تصريحات عمرو موسى وبعـض              وللضغط عل 
  .السياسيين في الدول العربية

كما أن السلطة، وبهدف تخفيف االنتقادات الدولية الموجهة لهذا الخيار، أعلنت في أكثر من مناسـبة، أن                 
الفلسطينية، ال يعتبـر إجـراء أحـادي        التوجه إلى مجلس األمن أو الواليات المتحدة لالعتراف بالدولة          

  .الجانب
أما الفصائل الفلسطينية الرئيسية، وخصوصا حركة حماس، فقد اعتبرت هذا الخيار غير واقعـي، ودون               

  ).٥(جدوى، واعتبرته هروبا من االستحقاقات الوطنية 
  إسرائيل

ن عن الدولة الفلسطينية    أعلنت إسرائيل أكثر من مرة وعلى لسان عدد من مسؤوليها بأنها ترفض اإلعال            
من جانب واحد، وتعتبره مخالفا التفاقية أوسلو، فيما هدد بنيامين نتنياهو بضم المستوطنات الموجودة في               
الضفة الغربية إلى دولة إسرائيل من جانب واحد، كرد على الفلسطينيين إذا أقدموا على هـذه الخطـوة                  

)٦.(  
  الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي
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 الواليات المتحدة في أكثر من مناسبة أنها ترفض إعالن الدولة الفلسطينية مـن جانـب واحـد،                  أعلنت
واعتبرت أن المفاوضات هي الطريق األسلم لحل اإلشكاالت القائمة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، فيما             

  ).٧( األمن رجح أعضاء في الكونغرس األمريكي استخدام الفيتو ضد هذا القرار إذا قدم إلى مجلس
ويتفق االتحاد األوروبي مع الموقف األمريكي على رفض القيام بخطوات أحاديـة الجانـب، وإن كـان                 
بعض وزراء الخارجية األوروبيين قد اعتبروا أن السلطة الفلسطينية تلوح بهذا الخيار من أجل الـضغط                

  ).٨(للتقدم بالمفاوضات، وهو أمر مشروع ويصب في مصلحة العملية التفاوضية 
  إيجابيات خيار طلب االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة

من الممكن أن يكون توجه السلطة الفلسطينية إلى إعالن الدولة الفلسطينية والطلب من الواليات المتحـدة                
  :واألمم المتحدة االعتراف بهذه الدولة، خيارا مناسبا في المرحلة القادمة، نظرا للظروف واألسباب التالية

  أوال
إن الطلب من الواليات المتحدة االعتراف بالدولة الفلسطينية سيـشكل ضـغطا سياسـيا علـى اإلدارة                 
األمريكية، خصوصا إذا ذهبت السلطة الفلسطينية إلى هذا الخيار بالتوافق مع الدول العربية وبقرار مـن                

ق علـى االعتـراف بالدولـة       فإما أن تواف  : القمة العربية، وهو ما سيضع اإلدارة األمريكية بين خيارين        
الفلسطينية للحفاظ على مصالحها مع الدول العربية، خصوصا فيما يتعلق بملـف مكافحـة مـا يـسمى                  

أو أنها ستتحرك بشكل أكبر وأكثر جدية نحو الضغط على إسرائيل لتحريك عملية المفاوضات              . اإلرهاب
سة الفلسطينية والدول العربية المتحالفـة      ووقف االستيطان، وهو ما يعني العودة للخيار الذي تفضله الرئا         

  .معها
  ثانيا

في حال فشل العرب والفلسطينيين في الحصول على اعتراف من الواليات المتحدة بالدولة الفلـسطينية،               
لألمم المتحدة حسب ميثاق هذه الهيئة، الذي       " الدولة  " يمكن التوجه إلى مجلس األمن لطلب انضمام هذه         

  .اسة الطلب، والتوصية إلى الجمعية العامة بالتصويت عليه إذا كان موافقا للشروطيلزم مجلس األمن بدر
وعلى الرغم من أن مثل هذا الطلب سيرفض حتما بقوة الفيتو األمريكي، والمعارضة المحتملة مـن دول                 

ـ         احة أخرى حليفة للواليات المتحدة وإسرائيل داخل مجلس األمن، إال أنه سينقل النضال الفلسطيني إلى س
جديدة، وسيشكل ضغطا دوليا لصالح المطالب الفلسطينية المـشروعة، خـصوصا إذا كـررت القيـادة                

  .الفلسطينية الطلب من مجلس األمن بعد أن يرفض طلبها األول
ولعل من المفيد هنا االستفادة من التجربة اإلسرائيلية بهذا الخصوص،  مع اإلقـرار بـاختالف الواقـع                  

 بطلب انـضمامها إلـى األمـم    ١٩٤٨حكومة المؤقتة إلسرائيل في نهاية عام     والظروف، حيث تقدمت ال   
المتحدة، ولكن هذا الطلب فشل في الحصول على موافقة مجلس األمن، ثم أعادت إسرائيل المحاولة مرة                

 ، حيث أوصى المجلس، فـي       ١٩٤٩آذار/أخرى، لتحصل على موافقة مجلس األمن بتاريخ أربعة مارس        
  ).٩(عية العامة بالتصويت على قبول عضوية إسرائيل في هيئة األمم، الجم٦٩قرار رقم 

  ثالثا
في حالة فشل الفلسطينيين في الحصول على توصية من مجلس األمن، كما هو متوقـع، يمكـن للقيـادة                   
الفلسطينية أن تتوجه إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة، والتي تـصدر عـادة قـرارات فـي مـصلحة                   

ما يعني منح زخم عالمي للدولة الفلسطينية، وممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل،             الفلسطينيين، وهو   
  .على الرغم من عدم امتالك قرارات الجمعية العامة طابع اإللزام في مثل هذه الحالة

  رابعا
يمكن االستفادة من مشروع رئيس حكومة تصريف األعمال سـالم فيـاض لبنـاء مؤسـسات الدولـة،                  

مشروع يحظى بدعم عالمي كبير، بدا واضحا في اجتماع الرباعيـة الدوليـة فـي               وخصوصا أن هذا ال   
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آذار من العام الجاري، حيث أكدت الرباعية  تأييـدها الكلـي ل             /موسكو بتاريخ التاسع عشر من مارس     
  ).١٠" (جهود ممثل الرباعية في دعم برنامج رئيس الوزراء فياض في بناء الدولة وتنمية االقتصاد"

  ف في خيار طلب االعتراف بالدولة الفلسطينيةنقاط الضع
في مقابل نقاط القوة التي ذكرت سابقا في تبرير خيار إعالن الدولة من طرف واحد والتوجه للواليـات                  

  :المتحدة واألمم المتحدة لالعتراف بها، فإن هناك العديد من نقاط الضعف في هذا الخيار
  أوال

فق الواليات المتحدة على االعتراف بأي إجراء يتم مـن جانـب            إن من المستبعد بشكل كبير جدا أن توا       
واحد وخصوصا من قبل الفلسطينيين، ومن المعروف أن اإلدارة األمريكية رفضت توجه الرئيس السابق              
ياسر عرفات إلى إعالن الدولة من طرف واحد، ولم يقتصر الموقف األمريكي في ذلـك الوقـت علـى                   

اإلعالن عنها، بل امتد إلى منع الرئيس عرفات بكل الطرق عن التوجه            رفض االعتراف بالدولة في حال      
  .لهذا الخيار وهو ما حصل فعال

 ما يشبه اللوبي البرلماني اإلعالمي لمواجهة هذا الخيار،         ٢٠٠٠لقد تشكل في الواليات المتحدة في العام        
أيلـول  / سـبتمبر  ٦اريخ  وقد ناقش أعضاء مجلس الشيوخ الرد األمريكي على هذا اإلجراء في جلسة بت            

 وطالبوا اإلدارة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لوقف ما أسموه آنذاك بالخطأ القاتـل مـن الـرئيس                 ٢٠٠٠
  .، ومن المتوقع في المرحلة الحالية تشكل لوبي مماثل يؤثر على قرار اإلدارة األمريكية)١١(عرفات 

  بتاريخ   ٢٤ – ٣٨٠د اصدر قرارا رقم     ولعل من الضروري اإلشارة إلى أن الكونغرس األمريكي كان ق         
، يطالب فيه الرئيس األمريكي برفض أي إعالن أحادي الجانـب           )١٢ (١٩٩٩آذار من العام    / مارس ١٦

للدولة الفلسطينية، وهو ما يدلل على حجم المعارضة التي سيواجهها التوجه الفلـسطيني لهـذا الخيـار                 
  .مجددا
  ثانيا

اليات المتحدة قد تعترف بطريقة ما بالدولة الفلـسطينية إذا طلبـت            تشير بعض السيناريوهات إلى أن الو     
السلطة الفلسطينية هذا االعتراف، ألهداف تتعلق بوضع الديمقراطيين في داخل أمريكا، إذ يرى الصحفي              
اإلسرائيلي البارز، أرييه شفيط، وغيره من المحللين األمريكيين واإلسرائيليين، أن الحل الوحيـد أمـام               

إلعادة الزخم للتيار الليبرالي الذي يقوده هو الوصول إلى دولة فلسطينية قبل االنتخابات الرئاسـية               أوباما  
  ).١٣(القادمة 

إن حدوث هذا السيناريو سيعني حصول الفلسطينيين على اعتراف أمريكـي بدولـة منزوعـة الـسيادة                 
 خالل الجـدار العـازل      والسلطات، ذات حدود مرسومة بالواقع الذي فرضته إسرائيل على األرض من          

والمستوطنات والسيطرة على القدس، ومرتهنة اقتصاديا إلى دولة االحتالل، وهو ما سـيعطي الفرصـة               
إلسرائيل والواليات المتحدة لوضع حد لنضال الشعب الفلسطيني ومطالبه المشروعة، من خالل مـنحهم              

ل اسم الدولـة، وتمتلـك صـفة        دولة هي في أحسن األحوال نسخة مكررة عن سلطة أوسلو ولكنها تحم           
  .الديمومة بدال من سلطة أوسلو المؤقتة

  ثالثا
في حال التوجه للجمعية العامة لألمم المتحدة وعلى افتراض حصول الطلب الفلـسطيني علـى موافقـة                 
أغلبية أعضائها، فإن هذا النجاح سيسجل كانتصار على طريق النضال الفلسطيني، وسـيمثل بـال شـك                 

ومعنويا للشعب الفلسطيني، ولكنه ال يمكن أن يمثل حال نهائيا أو حتى شبه نهائي للقضية               إنجازا إعالميا   
  .الفلسطينية، ولن يخرج المشروع الوطني من أزمته الحالية

  رابعا
إن طلب االعتراف بأي دولة في العالم ليس إال خطوة متأخرة على طريق بناء الدول، إذ يجب أن يسبق                   

رف عليها تاريخيا في العلوم السياسية لتحقيق بناء أية دولة، ومن ضمن هـذه              ذلك تحقيق الشروط المتعا   
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الشروط وجود أرض تقام عليها الدولة، وتمارس عليها سيادتها، وهو شرط غير متـوفر للفلـسطينيين،                
  .الذين ال يملكون السيادة الحقيقية على أي جزء من أرضهم

في أحسن  –وفق اتفاقية أوسلو، فإن هذه الدولة الوليدة        " أ"وفي حال افتراض امتالك السيادة على المناطق        
 ستقام على نسبة ضئيلة جدا من أراضي الضفة الغربية، دون أن يشمل ذلك القـدس الـشرقية                  -األحوال

والمناطق المطلة عليها، إضافة إلى منطقة األغوار على الحدود مع األردن، وهو ما يعني دولة محـدودة          
بجزيرة ال تمتلك حدودا آمنة مع أية دولة عربية، ومحاطة بإسرائيل مـن كـل               المساحة، أشبه ما تكون     

  .جانب
  خامسا

إن إعالن الدولة من طرف واحد في الوقت الراهن، يصطدم بالحقائق التي فرضتها وتفرضها إسـرائيل                
على األرض، وخصوصا المستوطنات التي تفصل مدن وقرى الضفة الغربية عن بعضها، إضافة إلـى               

ا على معبر إيريز والمناطق الفاصلة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما سيجعل أية دولـة                 سيطرته
  .تنتج في ظل هذه الظروف مجرد كانتونات معزولة تفتقد إلى أدنى معايير الوحدة الجغرافية

  مقترحات لتقوية خيار إعالن الدولة الفلسطينية من طرف واحد
  أوال

ق فلسطيني داخلي، ينتج عن حوار وطني شامل، يـشارك بـه الفـصائل              التوجه لهذا الخيار ضمن تواف    
  .والمستقلون

  ثانيا
إعالن الدولة بعد االتفاق مع الدول العربية، واعتباره قرارا يمثل اإلجماع العربي، وهـو مـا سيـشكل                  

  .ضغطا أكبر على الواليات المتحدة وإسرائيل
  ثالثا

اء اتفاقية أوسلو، والتحلل من التزاماتها، التي تلزم باعتماد         قبل المضي بهذا الخيار يجب اإلعالن عن انته       
المفاوضات بين الطرفين للوصول إلى اتفاق حول قضايا الحل النهائي، وفق نص الفقرة الـسادسة مـن                 

ويمكن للعرب أن يحملوا إسرائيل مسؤولية انتهاء أوسلو بسبب مخالفتها لكـل            ). ١٤" (٢أوسلو  "ديباجة  
إن أهمية هذه النقطة تكمن في منع إسرائيل من التذرع بعدم قانونية خطـوة              .  االتفاقية التزاماتها في هذه  

  .السلطة بحجة أنها تتعارض مع اتفاقية أوسلو
  رابعا

دعم خيار إعالن الدولة من طرف واحد بأساليب المقاومة السلمية المتاحة في الضفة الغربيـة، وعلـى                 
العصيان المدني، والفعاليات التضامنية بالتعاون مع الناشطين       رأسها وقف التنسيق األمني مع إسرائيل، و      

  .الدوليين، والمظاهرات الجماهيرية الشعبية بشكل شبه يومي
  خامسا

العمل على بناء جبهة شعبية دولية مساندة لخيار إعالن الدولة الفلسطينية، على غرار الجبهة التي ترفـع                 
  .ت كبيرة في هذا المضمارقضية حصار غزة في العالم، والتي حققت نجاحا

  سادسا
أن تسبق هذه الخطوة حملة دبلوماسية نشطة وطويلة، إلقناع دول العالم بالموافقة على االعتراف بالدولة               

  .الفلسطينية عند إعالنها
  سابعا

  :يجب أن تترافق هذه الخطوة مع خطوات قانونية أخرى أهمها
بشرعية االعتراف بإسرائيل، إذ أن قرار الجمعيـة رقـم   الطعن أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة         * 
، والذي قبل بعضوية إسـرائيل فـي األمـم          ١٩٤٩أيار من العام    /  مايو   ١١الصادر بتاريخ   ) ٣ (٢٧٣
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 الخاص بعودة الالجئين، والقرار رقم      ١٩٤المتحدة، نص صراحة على التزام الدولة العبرية بالقرار رقم          
، وهو ما ال تلتزم به إسرائيل، ما يعني إمكانيـة الطعـن القـانوني               )١٥( المعروف بقرار التقسيم     ١٨١

  .بشرعيتها أمام الجمعية العامة
، الصادر بتاريخ التاسع عشر     ١٥١٥التوجه لألمم المتحدة للمطالبة بتطبيق قرار مجلس األمن رقم              * 

  ).١٦( دولة فلسطينية ، والذي نص صراحة على حل الدولتين وإقامة٢٠٠٣تشرين الثاني  / من نوفمبر
مالحقة إسرائيل أمام القضاء الدولي لتنفيذ الحكم االستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدوليـة                  * 

  . بخصوص عدم قانونية الجدار العازل٢٠٠٤تموز /في الهاي بتاريخ التاسع من يوليو
  :الهوامش

  .١٦,١١,٢٠٠٨الجزيرة نت ) ١(
  .١١,٠٩,٢٠٠٠جريدة الشرق األوسط  ) ٢(
  .٢١,٠٢,٢٠٠٨أ ف ب، ) ٣(
  .٢٥,٠٨,٢٠٠٩وكالة معا اإلخبارية ) ٤(
  .١٨,١١,٢٠٠٩جريدة الدستور األردنية ) ٥(
  .١٧,١٢,٢٠٠٩موقع سي إن إن العربية على اإلنترنت ) ٦(
  .المصدر السابق) ٧(
  .١٨,١١,٢٠٠٩جريدة الدستور األردنية ) ٨(
  ٠٧,٠٨,٢٠١٠ جريدة الفجر الجزائرية –لدولي متخصص في القانون ا/ سلمان الحسنات  . د) ٩(
  ٢٢,٠٣,٢٠١٠موقع وزارة الخارجية األمريكية على االنترنت ) ١٠(
)١١ (Congressional record, V.146, Pt. 12, July 27, 2000 to September 13, 2000 by 

congress. page 17110.  
)١٢ (The Washington post.  
)١٣ (The New York Times, Alan Cowell, 04.11.2010  
)١٤ (Ariel Centre for policy research.  
، بيـروت، ط    ١٩٧٤ – ١٩٤٧مؤسسة الدراسات الفلسطينية، قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين         ) ١٥(
  .٢١، ص ١، مجلد رقم ١٩٩٣، ٣
  .موقع مجلس األمن على اإلنترنت) ١٦(

  ١٢/١٢/٢٠١٠موقع الجزيرة نت، الدوحة، 
  
   العدوان؟كيف نواجه .٧٤

  مؤمن بسيسو
وال تنفـك التـصريحات     .  ال يكاد يمر يوم إال ويحمل تهديدا إسرائيليا جديدا لقطاع غزة وحركة حماس            

اإلسرائيلية النارية المتوعدة لحركة حماس بالويل والثبور وعظائم األمور انطالقا منذ انتهاء الحرب على              
دة وتتحدث عن مواجهة حتمية مـع حمـاس التـي           ، لكنها هذه المرة تأخذ أبعادا جدي      ٢٠٠٩غزة مطلع   

، وال تتـوانى فـي اإلفـصاح عـن خطـط جـاهزة       ٢٠٠٧تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف العام    
  .وتحضيرات إسرائيلية عسكرية كبيرة تنتظر ساعة الصفر إلطالق شرارتها

سكرية واألمنية فـي    ال تبدو مفاعيل التهديدات اإلسرائيلية التي صدرت عن كل المستويات السياسية والع           
الدولة العبرية هذه المرة ذات أهداف إعالمية ودعائية بحتة أو تدخل في إطار الحرب النفسية بقدر مـا                  
تحاول تهيئة المسرح الدولي لتقبل ضرب غزة كخطوة إسرائيلية حتمية اضطرارية ال مفر منها خـالل                

  .المرحلة المقبلة
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وقعات التي تنتظر حماس، ووضع مقترحات عملية وآليـات         عبر أسطر هذا المقال نحاول سبر أغوار الت       
واضحة بين يدي أصحاب القرار في غزة تبحث في كيفية مواجهة المخطط اإلسرائيلي الـذي يتـربص                 

  .بحماس وأهالي القطاع نذر الضرب واالستهداف
  ماذا ينتظر حماس؟

ات التي تـستهدف تطويعهـا      ال أحد يخاف على غزة أو ينتابه الشك في تجذّر صمودها في وجه التحدي             
  .وكسر إرادتها وإدخالها بيت الطاعة األميركي واإلسرائيلي المفضوح

لكن الخوف على غزة شيء، والدفع باتجاه التعاطي مع التحديات التي تواجهها بهدف امتصاص حـدتها                
  .أو التخفيف من حجم الخسائر الناجمة عنها شيء آخر تماما

سياسة والعسكر والمراقبين حول اقتراب عدوان وشيك منعزلة عن سـياق           ال تبدو أحاديث الناس وأهل ال     
الواقع المعاش، إذ إن هناك اتجاها قويا، على المستوى اإلسرائيلي والفلـسطيني والعربـي واإلسـالمي                
والدولي، بات أكثر اقتناعا وإدراكا بأن العد التنازلي قد بدأ انتظارا لعدوان شرس ومـؤلم وذي آليـات                  

  .تهدف الحركة اإلسالمية التي تسيطر على القطاع، ويختلف عن أشكال العدوان التي سبقتهجديدة يس
على أية حال، هناك مؤشرات بالغة الوضوح حول اقتراب العدوان أو الضربة الوشـيكة التـي يتوقـع                  
البعض وقوعها في األسابيع القادمة، وهي عبارة عن ضربة مركزة أو حرب مصغرة محدودة تـستهدف   

  . حماس أساسا وال ترقى إلى حجم وطبيعة الحرب األخيرة بحالحركة
تملك إسرائيل في أدرج وزارة حربها خططا عسكرية جاهزة للتعامل مع الحالة القائمة في غزة، بدءا من                 
االحتالل واالجتياح الكامل وانتهاء باالغتياالت الموضعية المركزة، وال تجد حرجا في اإلعالن عنهـا أو               

  .ائمة إلى مستوى استعداداتها العسكرية لمواجهة غزة وقوى المقاومة فيهااإلشارة الد
ومع ذلك فإن جاهزية واندفاع المستوى العسكري لكل أشكال العدوان يصاحبها تأن واضح في اختيارات               
المستوى السياسي الذي يملك قرار الحرب والسالم، وتخضع قراراته اإلستراتيجية لحسابات مختلفـة ال              

  .اردة ضمن أجندة وحسابات المستوى العسكريتبدو و
تبعا لذلك، فإن المستوى السياسي اإلسرائيلي يتعامل مع غزة وحماس التي تحكمها في ضوء مجموعـة                
من االعتبارات والمحددات، وعلى رأسها تطورات الوضع الميداني، وحجم ومستوى الخطورة والتهديـد             

  .يةاإلستراتيجي الذي تمثله تجاه الدولة العبر
منذ انتهاء الحرب على غزة نزعت حماس ذرائع االحتالل ميدانيا بشكل جيد، لكن ذلك لم يكـن كافيـا                   
لشراء صمت االحتالل الذي رأى في تسلح قوى المقاومة عامة وحماس خاصة وإعـادة بنـاء قـدراتها                  

الل والتقارير  العسكرية خطرا إستراتيجيا يهدد أمن دولة الكيان، وخصوصا في ظل تصريحات قادة االحت            
، "تـل أبيـب   "االستخبارية اإلسرائيلية التي تحدثت عن امتالك حماس صواريخ قادرة على ضرب مدينة             

  .وأخرى مضادة للطائرات والسفن، بما ال يمكن السكوت عليه إسرائيليا بأي حال
لية عليمة،  في ثنايا الخطة العسكرية اإلسرائيلية الجديدة لضرب حماس، التي كشفت عنها مصادر إسرائي            

من المقرر أن يعتمد جيش االحتالل فقط على سالح الجو لتوجيه حـرب مـصغرة أو ضـربات قويـة                    
ومركزة ضد قيادات سياسية وعسكرية في حماس، ومراكز عسكرية ومخازن لتخزين وتصنيع الـسالح              

 ويثخن  أليام معدودات، بما يضعف الحركة بشكل كبير، ويقضي على جزء واسع من قدراتها العسكرية،             
  .فيها الجراح، ويتركها تلعق جراحها فترة من الزمن

تدرك حماس بطبيعة الحال حقيقة وأبعاد المخطط اإلسرائيلي الستهدافها، لكنها ال تملك هامشا عـسكريا               
واسعا لمواجهته بالنظر إلى اعتماده على سالح الجو في ظل بيئة ومساحة ساقطة جغرافيا، مـا يجعـل                  

 تملكها قاصرة على اللوذ بمجموعة من االحتياطات والفعاليات المضادة في مرحلـة             آليات المواجهة التي  
  . ما قبل وقوع العدوان

  آليات مقترحة
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إن كامل الجهد المبذول من جانب حماس في هذه المرحلة ينبغي أن يرتكز على توقع األسوأ ويأخذ بكـل   
املة لمواجهة مرحلة ما قبل وما بعـد        االحتماالت المتوقعة، وأن ينصب بالتالي على وضع خطة عمل ش         

العدوان المتوقع، بحيث تشتمل على خطوات وإجراءات عاجلة تنـتظم الوضـع الـسياسي واإلعالمـي                
  .والجماهيري والميداني

إرساء وتدشين خطة طوارئ عاجلة، حكومية وحركية، تبادر إليها حركة حماس الحاكمة لقطـاع غـزة                
اق التعاطي مع التهديد اإلسرائيلي المتوقع، بحيث تـستجيب لكـل           ينبغي أن يشكل أولى الخطوات في سي      

االحتياطات والمحاذير األمنية من حيث حماية قادتها الـسياسيين والعـسكريين ومراكزهـا العـسكرية               
الحساسة، وتُبقي في الوقت نفسه حجم ومستوى الخدمات الحكومية التي تقدمها للجمهور الفلسطيني دون              

  .أي تغيير
ة أن نتعظ بدروس الماضي، وأال ندع العدو يباغتنا على حين غرة، فالعمل بنظـام الطـوارئ                 من الحكم 

يجب أن يغطي مساحات واسعة من العمل الحركي والرسمي لحماس وحكومتها، وخصوصا فـي ظـل                
المعطيات التي تتحدث عن إمكانية استهداف قيادات سياسية ودعوية ذات مستويات رفيعـة دون تـردد،                

  . درجته القصوى على إيقاع المؤشرات الواردة وتقديرات الموقف ومعطيات الميدانوأن يبلغ
الخطوة الثانية التي يفترض إنجازها تتعلق بضرورة تشكيل غرفة عمليات مـشتركة لقـوى وفـصائل                
المقاومة الفلسطينية بهدف التنسيق اللحظي المباشر والتنظيم التـام لكـل فعاليـات التـصدي للعـدوان                 

 طيلة وقت ومراحل وقوعه، وضمان مشاركة كافة التشكيالت العسكرية المقاومـة            -حال تم -لي  اإلسرائي
  .في مضمار المواجهة، واالطالع على آخر المعطيات والتطورات أوال بأول

وال شك أن هذه الخطوة حال إنجازها تعبر عن عمل نوعي وأداء متقدم يكفل توظيف الجهد الفلـسطيني                  
مساراته السليمة، ويحول دون بعثرة الجهود وتشتيت الطاقات الميدانية فـي وقـت             العسكري المقاوم في    

تحتاج فيه المقاومة بشكل بالغ اإللحاح إلى كل جهد أو طاقة مهما كان صـغيرا فـي مواجهـة إجـرام                     
  . ومخططات االحتالل

ستوى أي عدوان قادم،    الخطوة الثالثة التي ينبغي القيام بها تكمن في تهيئة الناس نفسيا الستيعاب حجم وم             
ووضعهم في أجواء وطنية ودينية تكرس فيهم قيم الصبر والثبات والصمود واحتمال المكـاره ونوائـب                

  .األيام
فليس من الحكمة في شيء العمل على بث جرعات قوية من الطمأنينة الزائفة في نفوس الناس بـدعوى                  

يما تجري ماكينة التحـضيرات اإلسـرائيلية       أن تهديدات االحتالل تدور فقط في إطار الحرب النفسية، ف         
  . للعدوان على قدم وساق

في القول بضرورة عدم إخافة الناس من أمر ال زال طي الغيب، وخصوصا في ظل المردودات النفسية                 
الخطيرة التي خلفتها الحرب األخيرة، وجاهة، لكن تعقيدات األوضاع والرغبة في إبعاد الناس عن دائرة               

تحتم صوغ مقاربة تعبوية متوازنة تركز على تهيئة أفئدة الناس عبر تغذيتهم بمعاني وقيم              الصدمة مجددا   
  .الصبر والصمود بعيدا عن التضخيم والتهويل

فوق ذلك، فإن استثمار البعد الجماهيري في التصدي لمخططات العدوان االحتاللية يجب أن يحتل أولوية               
  .زة لمواجهة أي عدوان إسرائيلي متوقعرئيسية ضمن أجندة العمل الراهنة في قطاع غ

لعل من األهمية بمكان البدء في وضع جدول منظم لتسيير التظاهرات الشعبية، وخاصة في قطاع غـزة                 
ورسم تصور متكامل لفعاليات مجتمعية ومؤسساتية تستند إلى العمق الجماهيري، ما قد يسهم في إحداث               

  .سرائيلية التي تتربص بغزة وأهلها الصامدينحراك جدي باتجاه فضخ النوايا والمخططات اإل
الخطوة الخامسة تحتم المبادرة فورا ودون أي تأخير في وضع خطة للتحرك إقليميا ودوليا بهدف فـضح                 
أبعاد المخطط اإلسرائيلي تجاه غزة، ومحاولة كبح وفرملة مفاعيل التحضير اإلسرائيلي للـضربة التـي               

  .يعول عليها قادة الصهاينة الكثير
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يخطئ من يعتقد أن مساحات الحركة واالنطالق على المستوى الدولي قد أغلقت تماما، وأن العمل فـي                 
  !اتجاه المجتمع الدولي يشكل نوعا من العبث أو تضييع الوقت كما يقولون

إحدى أهم المشاكل التي تواجهنا أننا ال نُحسن كفلسطينيين انتقاء األسلوب األصـح لمخاطبـة المجتمـع                 
، وال نُتقن فن التعاطي السياسي واإلعالمي مع الرأي العام الدولي، دون أن يلغـي ذلـك وجـود                   الدولي

محددات وكوابح سياسية تملي على كثير من الدول الغربية مسارات عملها واتجاهـات سياسـاتها تجـاه       
  .اإلسرائيلي-القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني
 وإعالمية عاجلة تركن إلى أساس معلوماتي سليم، وتضع في عين           ما الذي يعيقنا عن تنظيم حملة سياسية      

المجتمع العربي والدولي، دوال وشعوبا، حقائق النزعة الصهيونية العنصرية العدوانيـة التـي تخطـط               
  !لتحويل غزة إلى حمامات من الدم كما يتبجح بذلك قادة االحتالل؟

حقائق كفيلة بفضح سادية وعدوانيـة االحـتالل،        ال يملك أحد ما نملكه كفلسطينيين من معطيات وأدلة و         
وهي حقائق دامغة قادرة على التأثير على المجتمع الغربي وإحراج دوله وحكوماته، وستكون أكثر تأثيرا               

  . بموازاة خطوات وإجراءات يتم بلورتها وإنتاجها عربيا وإسالميا
ل دون إنجاز ملف المصالحة الفلـسطينية       تاليا لتلك الخطوة ينبغي العمل على تذليل كل العقبات التي تحو          

الداخلية، فمما ال شك فيه أن استعادة التوافق الوطني من شأنه أن يوفر أرضية خصبة باتجـاه محاولـة                   
إفشال المخطط اإلسرائيلي، ويمنح الفلسطينيين قوة مضافة في مواجهة الدعاية الصهيونية التي تـصور              

ما تواجهه المصالحة حاليا    . ك قدرات قتالية خارقة كما يزعمون     غزة على أنها واحة لإلرهاب، وأنها تمل      
من عثرات ينبغي االلتفاف عليه قدر اإلمكان، فال ريب أن إعمال فقه الموازنـات، ودراسـة تفاصـيل                  
الموقف الراهن وأبعاد المخطط الذي ينتظر غزة، تحتم القفز عن إشكالية بعـض الـصياغات اللفظيـة                 

ية، أو الدفع باتجاه تأجيل البحث عن مخارج عملية لـبعض تفاصـيل الملـف         الواردة في الورقة المصر   
األمني العالقة إلى مرحلة ما بعد التوقيع على ورقة المصالحة التي يدرك الجميـع أنهـا تأخـذ طابعـا                    
بروتوكوليا، وأنها تحتاج إلى حوارات جديدة لشرح مضامينها وتجلية العموميات واإلشـكاليات الـواردة              

الخطوة األخيرة، وهي ال تقل أهمية عن سابقاتها، تعنى بضرورة تهدئة الجبهة            . ير من بنودها  ضمن الكث 
الميدانية في قطاع غزة بشكل تام، وعدم إعطاء إسرائيل أي ذريعة، مهما كانت، لجر غزة إلـى سـاحة                   

ـ                ذرائع واألزمـات   المواجهة رغم يقيننا الكامل بأن إسرائيل ال تحتاج إلى ذرائع، وأنها لن تعدم تخليق ال
لكن ضبط الحالة الميدانية، بموازاة إنفاذ اآلليات السابقة، من شأنه أن يردم أي             . حال قررت شن العدوان   

فإن ما سبق يقدم رؤية متواضعة      .. وأخيرا. ثغرة محتملة قد تكون عرضة لاللتقاط والتوظيف اإلسرائيلي       
نا شرورها ومفاجآتها، وأن يحفظ الشعب الفلسطيني       لمعالجة مخاطر المرحلة المقبلة التي نسأل اهللا أن يقي        

  .وقضيته العادلة من كل دوائر المكر واالستهداف داخليا وخارجيا
  ١٣/١٢/٢٠١٠، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  "اإلسرائيلي"مستقبل المنطقة في قبضة التطرف  .٧٥

  فهمي هويدي
ير كل الدالئل إلى أن مستقبل القـضية،        يبدو أننا صرنا أمام لحظة الحقيقة في الشأن الفلسطيني، حيث تش          

، وعـصبة المتطـرفين     "إسرائيل"والمنطقة بأسرها، أصبح يحدده أفيغدور ليبرمان، كبير اإلرهابيين في          
  .والغالة في الكنيست الذين يشايعونه ويزايدون عليه

١  
 الفلـسطينيين   سيقول قائل إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء هو الرجل األقوى في الـساحة، الـذي أذل               

وأهان العرب أجمعين، وتحدى الرئيس أوباما شخصياً، ومن ثم هزم الجميع، وجعلهـم يمـشون وراءه                
صحيح من حيث إنه يصور الواقع كما تـسجله         . وهذا كالم صحيح وغير دقيق      . ويتبعونه حيث يذهب    
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رك نتنيـاهو وتحـدد     وغير دقيق ألنه ال يغوص في العمق وال يالمس القوى التي تح           . عناوين األخبار   
  .وجهته وتدفع مسيرته

" جيـروزاليم بوسـت  "لدي شهادة تؤيد ما أدعيه، أوردها الري درفنر أحد المعلقين البارزين في صحيفة          
  . . .قال فيها إن بعض المراقبين المحايدين احتاروا في معرفة النهج الذي يسير عليه نتنياهو 

الماضي، حين أيد الرجل قانون الوالء، الذي يلزم مـن          لكن هذا التساؤل حسم في منتصف شهر أكتوبر         
باعتبارها دولة يهودية وديمقراطية    " إسرائيل"يرغب في الحصول على المواطنة بأن يقسم يمين الوالء ل         

كما أيد القانون الذي يقضى بإجراء استفتاء عام على أي اتفـاق سـالم محتمـل، وبعـد أن طالـب                     . 
بعـد أن   . كدولة يهودية في مقابل تجميد االستيطان شهرين إضافيين         " يلإسرائ"الفلسطينيين باالعتراف ب  

تصرف نتنياهو على ذلك النحو، فإن التقدير األكثر واقعية بات يشير إلى أن الرجل في حقيقة األمر ليس                  
  .سوى سيئ السمعة أفيغدور ليبرمان، ولكن في منصب رئيس الحكومة

عتقد كثير من الناس أن نتنياهو يحتفظ بليبرمان فـي الحكومـة            أضاف الكاتب قائال إنه ال يعرف لماذا ي       
يقصد تأييد أحزاب اليمين لـه فـي        (رغماً عنه، وإنه مضطر لتحمله ألن الحقائق السياسية تفرض ذلك           

في حين أن الذي صنع ليبرمان هو نتنياهو ذاته، فال أحد خارج الدوائر             ) . البرلمان واالئتالف الحكومي  
 عندما عينه نتنياهو مديراً عاماً لديوان رئيس الحكومة         ١٩٩٦ة سمع بليبرمان حتى سنة ،     السياسية اليميني 

وفي حقيقة األمـر فـإن      . ثم أصبح ساعده األيمن بعد ذلك، بعدما أصبحا يريان األمور بمنظار واحد             . 
بـل  . قع  نتنياهو لم يكن جاداً بشأن التوصل إلى سالم ينطوي على إقامة دولة فلسطينية على أرض الوا               

  .إنه على استعداد فقط لرمي عظمة أو عظمتين إلى الفلسطينيين، وال شيء أكثر من ذلك
ذكر الكاتب أن كل الشواهد تدل على أن نتنياهو متمسك بتحالفه األيديولوجي مع ليبرمان والمـستوطنين                

 القـوانين   ولديهم مجموعة كبيرة أخـرى مـن      . وهؤالء يركبون موجة عالية     . وبقية اليمين المتطرف    
االستبدادية المناهضة للعرب التي يسعون لتمريرها، وهم مطمئنون إلى أن الطريق مفتوح أمامهم لتحقيق              

أو يهود الشتات أو حتى واشنطن      . حيث لم يعد يعنيهم كثيراً موقف حزب العمل أو حزب كاديما            . ذلك  
  .سطيني أو عربيكما أنهم لم يعودوا يكترثون بأي رد فعل فل. . أو وسائل اإلعالم 

٢  
ليبرمان وجماعته لم يكتفوا بما حققوه من اغتصاب لفلسطين وسرقة للجغرافيا، لكنهم أصـبحوا يلحـون                

، والقـصة   "إسـرائيلية "على سرقة التاريخ أيضا، ويطالبون الفلسطينيين بأن يقرأوا تاريخ بالدهم بعيون            
خالصة القصة أنه في أواخـر الـشهر        . لك  أبلغ دليل على ذ   " البراق"الغريبة التي حدثت متعلقة بحائط      

الماضي كتب وكيل وزارة اإلعالم الفلسطينية المتوكل طه مقالة عن حائط البراق الذي يمثـل الجـدار                 
، ذكر فيها ما هو ثابت      "المبكي"ملكيته حتى سموه حائط     " اإلسرائيليون"الغربي للمسجد األقصى، ويدعي     

تجزأ من المسجد األقصى ومن الحرم القدسي الـشريف، وهـو           في كتب التاريخ من أن الحائط جزء ال ي        
وما إن نشر المقالة في الموقع الرسمي لوزارة اإلعـالم          . وقف إسالمي لعائلة بومدين المغاربية المسلمة       

إذ تتابعت ردود األفعال التي رصدها زميلنا بالل        . وقامت الدنيا ولم تقعد     " اإلسرائيليين"حتى ثارت ثائرة    
  : النحو اآلتيالحسن على

، بإزالة المقالة   "اإلسرائيلية"المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء      ) ١٢/١/٢٠١٠(طالب مارك ريجيف    
. من موقع الوزارة الفلسطينية، معلالً طلبه بأن المقالة تحريضية، وأنها تؤكد إسـالمية حـائط البـراق                  

(!)  بذريعة تحريضه علـى العنـف   وطالب الرئيس عباس ورئيس الوزراء سالم فياض بمحاسبة الكاتب        
إن مقالة المتوكل تثير تساؤالت حول التـزام الحكومـة          : "وذهب ريجيف في موقفه إلى ما هو أبعد فقال        

  ".إسرائيل"، من حيث إنها تشكك في العالقة التي تربط اليهود بالقدس وبأرض "الفلسطينية بعملية السالم
، المتحـدث   "بي جي كولـوني   "، حتى بادر    "اإلسرائيلي"لم تمض سوى ساعات قليلة على هذا التصريح         

نحـن نـدين بـشدة هـذه        : "الرسمي باسم وزارة الخارجية األمريكية إلى عقد مؤتمر صحفي قال فيـه           
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، وال تراعي أحاسيس اآلخرين،     (!)التصريحات ونرفضها رفضاً تاماً بوصفها خاطئة من منظور الوقائع          
لقد ناقشنا مراراً مع السلطة الفلسطينية ضرورة مكافحة جميـع  : "اوقال كولوني أيض. واستفزازية للغاية  

  )".أرض فلسطين(، بما في ذلك االرتباط اليهودي التاريخي باألرض "إسرائيل"أشكال نزع الشرعية عن 
اتسع نطاق رد الفعل األمريكي الرسمي، فشارك فيه رجال البرلمان، وقال هاورد بيرمان، رئيس لجنـة                

ة في مجلس النواب األمريكي، إنه يدين بشدة هذه المقالة، وإن الرئيس عباس ورئـيس               الشؤون الخارجي 
  .الوزراء سالم فياض يعرفان األهمية الروحية للحائط الغربي لدى اليهود في العالم

 حيـث ثـار     ١٩٢٩ما يثير الدهشة أن الضجة التي أثيرت حول الحائط لها جـذور تمتـد إلـى عـام                   
التي سـقط   " هبة البراق " المهاجرين الذين ادعوا ملكيتهم له، فيما عرف آنذاك ب         الفلسطينيون على اليهود  

فيها العديد من القتلى والجرحى، وأقلقت المشكلة سلطة االنتداب البريطاني، فشكلت آنذاك لجنـة دوليـة                
  :، وقد أوصت بما يلي)أيدته بريطانيا وعصبة األمم (١٩٣٠وضعت تقريرها في عام 

ائط الغربي إلى المسلمين وحدهم، ولهم وحدهم الحق العيني فيه، ألنـه يؤلـف جـزءاً ال                 تعود ملكية الح  
الكائن أمام  " الرصيف"وتعود إليهم ملكية    . . يتجزأ من ساحة الحرم الشريف التي هي من أمالك الوقف           

ـ " اإلسرائيلي"هدم الجيش   (الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط          ي المغاربـة   ح
  ).١٩٦٧لمدينة القدس عام " اإلسرائيلي"بالكامل فور احتالل الجيش 

وال يجوز أن يكون مـن      . . إن أدوات العبادة، من األدوات التي يحق لليهود وضعها بالقرب من الحائط             
  .شأنها إنشاء أي حق عيني لليهود في الحائط أو في الرصيف المجاور له

  .ائط إلقامة التضرعات في جميع األوقاتلليهود حرية السلوك إلى الح
٣  

اإلنجاز األخير الذي حققه الثنائي نتنياهو  ليبرمان تمثل في نجاحهما في فرض موقفهمـا علـى اإلدارة                  
بالوقف المؤقت لالسـتيطان كـشرط السـتئناف المفاوضـات          " إسرائيل"األمريكية، واثنائها عن مطالبة     

الذي اعتبر بحق إعالناً أمريكياً عن التبني الكامل لخطة نتنيـاهو           المباشرة مع الفلسطينيين، وهو الموقف      
وهي الخطة التي كان الرجل قد      . في كل ما يتعلق بالتسوية السياسية مع الفلسطينيين         " اإلسرائيلية"للخطة  

أعلنها مع بدء الحديث عن العودة إلى المفاوضات برعاية أمريكية، وذكر فيها أنه ال يريـد أن يفـاوض                   
، ال حـول    )الـسابقة " اإلسـرائيلية "بما فيها االتفاقات التي تمت مع الحكومات        ( على شروط مسبقة     بناء

ولم يكن ذلك سوى تمهيد لخطته األساسية التي لخصها في أنـه            . الحدود أو االستيطان أو أي شيء آخر        
الفلـسطينية  يريد أن يتوصل مع الفلسطينيين والعرب إلى اتفاق مبادئ أو إطار مرحلي حـول الدولـة                 

  .يتم تنفيذه خالل عشر سنوات. وملفاتها المختلفة 
هذا الموقف أيدته الواليات المتحدة رسمياً، حيث أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أن واشنطن               

وارتأت . قررت أن تجميد االستيطان لن يزودنا بأرضية صلبة الستئناف مفاوضات مباشرة ذات مغزى              
  .حول قضايا الحل الدائم" اتفاق إطار"لتركيز على محاولة التوصل إلى أنه من األفضل ا

ويبدو أن مصر أيدت الخطة، ألن أحمد أبوالغيط وزير خارجية مصر تحدث في تصريح صـحفي عـن      
وقـال  " . إسرائيل"فكرة اتفاق اإلطار، تبين حدود الدولة الفلسطينية ووضع القدس الشرقية وتضمن أمن             

 أن يصوغها األمريكيون أو الرباعية الدولية أو مجموعة من الخبراء، يحددون توقيتـاً              إن االتفاقية يمكن  
  .زمنياً للتوصل إلى االتفاق

أعلنه في مؤتمر صحفي الجنرال شاؤول موفاز رئيس لجنة الخارجية واألمن فـي             " اإلسرائيلي"الموقف  
 يعقد اتفاق مرحلي تعلن فيـه إقامـة   في األولى: الكنيست، قال فيه إن الخطة المقترحة تتم على مرحلتين   

من أراضي الضفة باإلضافة إلى غزة، على أن تكون من دون حدود ومن             % ٦٦الدولة الفلسطينية على    
على كتل االستيطان في الضفة، وفـي    " إسرائيل"دون إخالء المستوطنات، مع ضرورة االعتراف بسلطة        

أما ") . إسرائيل"كيلومتراً بدعوى الحفاظ على أمن       ١٤حد نهر األردن بعمق     (ظل التسليم بالحد الشرقي     
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في المرحلة الثانية التي يفترض فيها التطرق إلى المسائل الجوهريـة، فالقـدس تبقـى تحـت الـسيادة                   
أما الالجئون فإنهم ال يعودون إلى      (!) . . لتنظيم سير الحياة فيها     " حل مبدع "مع البحث عن    " اإلسرائيلية"

  .، ولكن مشكلتهم تحل من خالل منظومة دولية"إسرائيل"بلداتهم في 
٤  

المعروض على الطاولة اآلن من جانب نتنياهو وليبرمان هو ذات المشروع الذي رفضه الجميـع فـي                 
من الضفة، ال مكان فيها للقدس      % ٦٦دولة فلسطينية مؤقتة منزوعة الصالحية والعافية تقام على         : البداية

  ما العمل إذن؟: صة تستدعي على الفور السؤال اآلتيوال أمل في عودة الالجئين وهي خال
ما يدهش المرء أن وصول عملية التسوية إلى الطريق المسدود لم يحرك شيئاً في العالم العربي، باستثناء                 

ذلك أننا لم نسمع مثال عن أي مشاورات على مستوى القمة حول            . دعوة لجنة المتابعة العربية لالجتماع      
على أن تتشبث بموقفها وأن ترفع سقف طلباتها، وهي         " إسرائيل"كون خير مشجع ل   وهذا الس . الموضوع  

مطمئنة إلى أن العرب أصبحوا منزوعي القدرة على الحركة، وأن أنظمة المنطقة باتـت تعـول علـى                  
الموقف األمريكي وتنتظره، خصوصا أنها باتت مشغولة بما سمي بالخطر اإليراني، وقلقهـا أقـل إزاء                

أما السلطة الفلسطينية فإن رئيسها أبومازن ما فتئ يتحدث عـن سـبعة             " . اإلسرائيلي"حتالل  استمرار اال 
المفاوضات شريطة وقف االستيطان  مطالبة الجانـب األمريكـي بـاالعتراف بالدولـة              : خيارات هي 

  إذا رفضت أمريكا ذلك يتم اللجوء إلى مجلـس األمـن مـع              ٦٧الفلسطينية فوق األراضي المحتلة عام      
البة واشنطن بعدم استخدام الفيتو  إذا استخدمت واشنطن الفيتو يتم اللجوء إلى الجمعية العامة لألمـم                 مط

المتحدة  مطالبة األمم المتحدة بوضع فلسطين تحت الوصاية الدولية  وقف تطبيق االتفاق الموقـع مـع                  
  .أمام مسؤولياتها كدولة احتالل " إسرائيل"حل السلطة ووضع "  إسرائيل"

ما يبدو فإننا ال نكاد نلمس شيئاً يوحي بأن العـرب جـادون فـي مواجهـة التحـدي واالسـتكبار                     في  
، أو بأن السلطة الفلسطينية تملك شجاعة اإلصرار على شيء من الخيارات الـسبعة التـي                "اإلسرائيليين"

هم فـي   حين يجدون أن جرأتهم وصـالفتهم وتمـادي       " اإلسرائيليين"ومن ثم فإن    . تحدث عنها أبو مازن     
االستكبار والغرور يقابل بمثل تلك األصداء المسكونة بالوهن والذل، فـسيكون مـن الغريـب حقـاً أن                  
يستجيبوا لشيء مما يتمناه الفلسطينيون والعرب الذين لم يجرؤ أحد منهم على أن يتحدث عـن تعزيـز                  

رأيه الحقيقي فيمـا    الصف العربي لمواجهة االعصار، وال عن الرجوع إلى الشعب الفلسطيني واستمزاج            
السلبية منها واإليجابية كأسـلوب     " المقاومة"ناهيك عن أن أحداً لم يجرؤ على النطق بكلمة          . هو مطروح   

  .في إدارة الصراع وإنهاء االحتالل
  ١٤/١٢/٢٠١٠، الخليج، الشارقة

  
  مفاجآت عباس .٧٦

  أحمد نوفل. د
ة، عن حل السلطة الفلسطينية، واستقالته      فجأة وبال مقدمات، طلع علينا عباس بتصريحات ساخنة،بل ملتهب        

لفلسطين هو أقل االحتالالت    " إسرائيل"من رئاسة المنظمة والسلطة، وعرض في ثنايا الكالم بأن احتالل           
وكـالم  .. أي عباس تأبى عليه أن يظل رئيساً لسلطة بال سلطة         .. وأن كرامته .. تكلفة، وأرخص احتالل  

فكانت مفاجأة لجميع الناس، أوليس عبـاس الـذي         ..  عن عباس  من هذا الوزن وعلى هذا المقاس، صدر      
كان يتكلم بثقة عن الدولة الموعودة القادمة، وأنه وسالم سيعلنانها حتى لو تنكرت إسرائيل، أو رفـضت                 

وأن المقاومـة   . قيامها؟ وأوليس هو الذي كان يقول بنظرية الالبديل عن المفاوضـات إال المفاوضـات             
فما عدا مما بدا؟ ما الذي بدد األمل وبدل اإلقبال على الـسالم             .. وأن.. عبثية وأن انتحار وأن الصواريخ    

إدباراً؟ من الذي سقى عباس حليب السباع فاستأسد واستسبع وتنمر وحمر عينيه وشمر؟ وأين كانت هذه                
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ها وجحدوا بهـا واسـتيقنت  : "التصريحات؟ هل مناكفات المقاومة وحماس كانت على طريقة ما قال القرآن 
  ؟"أنفسهم

؟ فها قد   "إسرائيل"لو تسلمت إدارة السلطة ألنهين      : أال يذكر عباس أنه قال ذات يوم من قديم أيام النضال          
وحاولت أن تعطي ما لم يعط، فبم كافأوك؟ أتعلم يا سيادة الـرئيس             " السلف"استلمت فأتيت بما لم يأت به       

أتعلم أنه كان من المنوي تصفيتك إسـرائيلياً كمـا          بال رئاسة ومدير سلطة بال سلطة، وتنفيذية بال تنفيذ،          
صفوا عرفات، وأن يلصقوا التهمة بحماس؟ أما تعلمون يا سيادة الرئيس الدكتور أن هؤالء المجرمين لو                

؟ أما تعلم وأنت القارئ المطلع المثقف، أن هؤالء كالدبور ال عسل فيه             "ال يؤتون الناس نقيراً   "ملكوا الدنيا   
  قاتلة؟" عقصته"و

أما علمكم جميعاً درس عرفات مع أنه يعلم الحجر؟ وتعلم أن عرفات يملك من الموهبة والكاريزما ما ال                  
تملك، ومن التجربة والخبرة والدهاء ما ال تملك، ومع هذا شطبوه كأهون ما يكون وبال تبعات حتـى وال       

ه، فما يمنع المجرمين من     أفينتهي المؤسس بهذا الشكل وال يستحق أن ينظر في موت         ! فرح محبوه بتحقيق  
  تكرار التجربة معك وبأيدي أقرب الناس إليك، ثم لن تفرح أنت وال محبوك وحواريوك بفتح تحقيق؟

ثم يا أخ عباس أوليس اليهود هم الذين حرضوا دحالن عليك فتكلم فـي أوالدك وبناتـك وأهـل بيتـك                     
أمـا  !  يوماً رسالة منها إلـى عرفـات؟       ألم تكن أنت  ! الملغومة مفهومة لديك  " إسرائيل"وأموالك؟ رسائل   

الـسالم  "وتحـل   " إسرائيل"فهل تملك يا أخ عباس حق حل السلطة؟ ولم ال تخلعك            . تهديدك بحل السلطة  
محلك أو مدللها ومدلل أمريكا دحالن؟ إن السلطة لهم خير من جيش الدفاع نفسه فهل يـسمحون     " الفياض

أس تحت الصخرة وتحاول؟ سينكسر فأسك ويطـيح        بحلها؟ هل تجرب نفسك يا أخ عباس؟ هل تضع الف         
وهـون تكلفتـه؟    " رخّصه"؟ من الذي    "األرخص"ألم تقل أنت بنفسك عن االحتالل       ! رأسك وتظل السلطة  

ديوناً تثقل  " إسرائيل"ألست أنت والسلطة؟ من قال إن يتحمل الشعب الفلسطيني مصاريف وتكاليف حماية             
وهل لو قال أحد ما قلته عن الـسلطة         !  ظهر المحتل المستعمر؟   كاهل األجيال القادمة وتزيح العبء عن     

التي بال سلطة ودولة بال دولة، واقتصاد بال اقتصاد ومستقبل ال مستقبل له، وكل هـذه المنظومـة مـن               
الءات النفي، هل كنتم تستمعون قوله؟ ألم يكن مثل قولكم هذا قبل يوم من تصريحك الجريء المفـاجئ                  

يئيس وعمالة؟ فما الذي حولها من هذا الوصف إلى أن تـصبح هـي الحقيقـة                خيانة عظمى وحمالت ت   
ومـن روائـع اإلبهـارات      ! ؟ ومن عظيم التجليات   !؟ وكم ذا لكم جليل المفاجآت     "الحق المر "المحضة أو   
أال يـستحق هـذا     ! أما الشعب الفلسطيني الذي تمثلونه أو تمثلون عليه فكان اهللا في عونه           ! واإلصدارات
حي الصابر البطل أناساً أطهر وأقدر وأجدر؟ أال تستحق التضحيات أن يتولى األمـر مـن                الشعب المض 

يقدر أمرها حق القدر؟ أال تستحق األرض المقدسة واألقصى درتها وواسـطة عقـدها وجوهرتهـا، أال                 
  يستحق كل ذلك عقوالً أذكى ونفوساً أنقى وأزكى؟

"! نطة وفـاتتكم  "ولكنها  ! بالصدمة والشلل " ئيلإسرا"وستصيب  . إن حل السلطة يا أخ عباس ضربة معلم       
! معلمك من قبلك لم يعملها أفتعملها أنت وأنت أضعف وأخف وزناً وأقل ناصراً وجنداً وأضأل وأقل عدداً                

وحجموك بسالم وحجموك بدحالن، وكلهم متربص بك منتظر يومك، ليرثـوك حيـاً إن اسـتطاعوا أو                 
  !ستعجلين كدحالن وغير الطامعين كسالميرثوك ميتاً كما هي سنة البشر غير الم

التعجيزية تنوء بها الجبال وال أظنك توافق عليها، تماماً كما صنع عرفـات، لقـد               " إسرائيل"إن مطالب   
هـل مـن    : "أعطيتهم كثيراً، كما أعطى عرفات، لكنهم كجهنم وهم من أبنائها على كل حال، تظل تقول              

عندئذ تحل النهاية غيـر الـسعيدة       " أنا ما عندي أكثر   : "قائلكم، إلى أن ينقطع منكم المزيد، ويقول        "مزيد
  ".إنها نعمت المرضعة وبئست الفاطمة: "للقصة المأساوية، ليصدق فيكم الحديث عن اإلمارة

كنا ننتظر بلوغك المئة في سدة الرئاسة في المقاطعة المقاطعة من العرب            . يا فرحة ما تمت يا أخ عباس      
أرأيت من يستقبلونك اليوم بكـل الحفـاوة، متـى          .  تكون في زمانك أيضاً    كلهم زمن عرفات ويوشك أن    

هذا زمن الغدر   ! إحنا تقابلنا فين فين؟ واهللا زمان يا عباس       : ويقول قائلهم . صدرت لهم األوامر سينكرونك   
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. بـذل ذوقوا ذالً   ". جزاء وفاقاً "ذوقوا  . ذوقوا ما سقيتم لشعبكم   . والغدارين ال الوفاء واألوفياء المخلصين    
هل تعرف كيف يـتم التعـذيب بـالكيس يـا أبـو             ! ألم تجرعوا هذه الكؤوس لشعبكم؟    . ومسكنة بمسكنة 

  !ال أبا لكم! إنها تعذيب يفوق خيال األباليس! العبابيس؟ اسأل زبانيتك إن كنت ال تعرف
رصة الف" إسرائيل"من يحاسبكم على الوقت المهدور من عمر القضية والشعب؟ من يحاسبكم على إعطاء              

الذهبية للممارسة أبشع احتالل وإحالل واستيطان تحت غطاء المفاوضات ومظلة السالم واالتفاقات؟ من             
في العالم والعالم العربي وإفريقيا؟ من يحاسبكم على تجميل أقبح وجه في            " إسرائيل"يحاسبكم على تسويق    

كل جرائمكم بال حـساب اآلن،      الدنيا وجه هؤالء المجرمين العتاة؟ على كل حال يا أخ عباس لئن مرت              
  .فال يعني أنها مرت بال حساب

وال تحسبن اهللا   "ال تظنوا هذا    . إن فلسطين أغلى عند اهللا من أن يترك العابثين بقضيتها يمرون بال حساب            
وأما الشعب الـذي أضـعفتموه      " إن اهللا ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته        ." "غافالً عما يعمل الظالمون   

  .عضه ضد بعض، هذا الشعب لن يموتوجندتم ب
من قال يا أخ عباس أن تصل البندقية في الضفة سعراً إلى أحد عشر ألف دوالر أو دينار كمـا يقـال؟                      

  "فأين تذهبون؟! "ولماذا؟ ألنكم جمعتم السالح من السوق ومن أيدي الناس ليأمن المحتل
بيدي : ؟ أم أنك شممت رائحة تغييرك فقلت      هل هي مرتبة مع اليهود    . ونعود إلى ما بدأنا به من مفاجآتك      

  !المقرفة" الطردة"ولتكن استقالة مشرفة أو بطولة ولو مزيفة بدل ! ال بيد عمرو
أرأيت الذين كانوا يصفقون لك وقوفاً من شدة اإلعجاب وحرارة االنفعال، سـيدقون لـك               . على كل حال  

  فحات الطوال ضد الرمز في حياته؟ألم يكتب حملة األقالم الص. النعال في األرض تشويشاً عليك
متى صدرت األوامر يا أخ عباس ستفتح عليك أبواب جهنم، أعني من الكتبة المرتزقـة كمـا صـنعتم                   

أنـتم  . سيهاجمونك ويفضحون المسكوت عنه، والحسابات ويكون الحـساب عـسيراً         .. وصنعوا بعرفات 
ساب الدنيا بهذا العسر فكيـف حـساب        وإذا كان ح  ! ولستم قده . تلعبون مع عدو هو أخبث من في الدنيا       

  !اآلخرة في يوم عسر؟
  ١٤/١٢/٢٠١٠، السبيل، عّمان

  
  :كاريكاتير .٧٧

  

    
  ١٤/١٢/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن،   


