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  ولن نتنازل عن شبر من أرض فلسطين.. "إسرائيل"ـلن نعترف ب: مهرجان انطالقة حماسفي هنية  .1

ساحة الكتيبة في ) حماس(احتشد مئات اآلالف من عناصر حركة المقاومة اإلسالمية :  حازم الحلو-غزة
 في إحياء الذكرى السنوية الثالثة والعشرين ركة، للمشا2010-12-14غرب مدينة غزة، الثالثاء 

النطالقة حركتهم بحضور القيادات المؤسسين وقيادات الصف األول في الحركة، إلى جانب عدد من قادة 
  . الفصائل الفلسطينية

إن ساحة الكتيبة الواسعة :" ، وقالوا"الشعب الفلسطينياألكبر في تاريخ "وقدر مراقبون أن المهرجان هو 
اكتظت بالفلسطينيين، وكذلك كافة الشوارع المحيطة في هذه الساحة، بدءاً مما يعرف بمربع الجامعات، 

  ". وحتى دوار أنصار غربا، وحتى مقر المجلس التشريعي شماال، وحتى دوار المالية جنوبا
ني الرئيس في مدينة غزة، والذي يبلغ طوله ستة كيلو مترات، والذي وأضاف المراقبون أن شارع الثالثي

تقع فيه ساحة الكتيبة، أغلق منذ منتصفه من عند ما يعرف بدوار الطيران شرقاً وحتى أنصار غرباً، 
  . وكذلك شارع جامعة الدول العربية أغلق من عند المجلس التشريعي وحتى دوار المالية

طينية والقيادي في حركة حماس إسماعيل هنية في كلمة المهرجان بالحفاظ وتعهد رئيس الحكومة الفلس
على الثوابت واألرض والقدس والعودة والعمل على انتزاع الدولة الفلسطينية على كامل التراب، مؤكداً 

  . أن حماس لن تتنازل عن المقاومة التي لها شرف التربع على عرشها
مهمة لتصحيح االنحراف التاريخي الذي طرأ على القضية شكلت ركيزة " حماس"وأكد أن انطالقة 

  ". يوم أن ذهبت قيادة منظمة التحرير نحو محاربة المقاومة وتآكل الثوابت والحقوق"الفلسطينية، 
ملتزمة بمبدأ المصالحة باعتبارها خياراً استراتيجياً للحركة، مشدداً على " حماس"وأكد هنية أن حركة 
  . ة الفلسطينية بل تسعى لها من أجل استعادة حرية الضفة الغربية وغزة والقدسأنها ال تهرب من الوحد
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، الفتا إلى أن حماس ال "إن حماس تتقدم من المصالحة بقدر ما تتقدم حركة فتح وتولي اهتماما لها:" وقال
  . تلهث وراء المصالحة في ظل ما يحدث في الضفة

آخر يعمل في الضفة الغربية يسير بعيداً عن مقتضيات أن ثمة خطاً " حماس"واعتبر القيادي في حركة 
المصالحة، مشيراً إلى توفير مقومات الوحدة والقوة والصمود للشعب الفلسطيني تشكل أولوية للعمل 

  . الوطني في هذه المرحلة
وبين أن حماس ستعمل على حماية الحقوق والثوابت ومحاولة رفع الحصار واستعادة الوحدة الوطنية 

ة مشروع المقاومة، مع سعيها الحثيث لرفع راية المقاومة ضد االحتالل، مؤكداً أن هموم غزة ال وحماي
  . يجب أن تنسينا هموم القدس والالجئين في المنافي والشتات

وحيا الجماهير التي احتشدت في ساحة الكتيبة، معتبراً أن حضور العدد الكبير يشير إلى أن حماس باتت 
  . دة، كما قال عنها مؤسسها الشهيد أحمد ياسينحركة متعاظمة متصاع

مئات اآلالف من أبناء غزة .. أيها اإلمام المؤسس هذا غرسك اليوم: "وخاطب هنية الشيخ ياسين بقوله
  ". وأبناء الشعب الفلسطيني يرفعون الرايات ويرفعون اللواء ويسيرون على الدرب وعلى الطريق

لى ثوابت الشعب الفلسطيني ومعها قوى الفصائل والممانعة، وقد وأكد أن حماس ستبقى حارساً أميناً ع
  .  قبل أربع سنوات عندما تسلمت حماس دفة الحكم- بحسب هنية -تجسد ذلك الشعار جليا 

ها نحن نرددها بعد خمس سنوات وبعد الحصار والحرب والمؤامرات الخارجية والداخلية :" وقال هنية
  )". إسرائيل(رف بـ لن نعت-ورغم كل الكيد العالمي 

وذكر أن حماس وخالل مسيرتها تعرضت لمحن وشدائد ومؤامرات كبيرة وكان البعض يتصور أنها 
ستسقط أمامها، وأنها سوف تتخلى عن مواقعها وتنسحب من الواجهة السياسية وتدير ظهرها لثقة الشعب 

شدد هنية على أن حماس تتقدم بكل و. الفلسطيني بها، لكنها لم تسقط ولم تفشل في إدارة الحكم والمقاومة
ثقة ومعها الشعب الفلسطيني نحو تعزيز مواقع الصمود والقوة والوحدة، الفتاً إلى أن الحشد الشعبي 

  . الجماهيري هذا العام هو أكبر بكثير من العام الماضي والذي قبله
تحد للمحتل ومن يقف واعتبر أن احتشاد تلك الجماهير هو رسالة قوة للمقاومة وللشعب الفلسطيني و

  . داعماً له، مؤكداً أن الحصار ال يغير القناعات والحروب ال تدفع الناس ألن تتخلى عن المقاومة
وجدد هنية تحذيره من أن العنف األمني في الضفة الغربية ضد أنصار حماس وعناصرها ال ولن يغير 

عاية وطنية شاملة فإن فصائل المقاومة القناعات، مشيراً إلى أنه لو جرت انتخابات حرة ونزيهة وتحت ر
  . وعلى رأسها حماس سوف تحظى في الضفة على نسبة هي أعلى من االنتخابات الماضية

نعم لنا عالقات مفتوحة مع الجميع ولنا حلفاء :"وبين أن حماس عملت باستقاللية تامة في القرار، وقال 
  ". دخل في القرار كما يظن البعضفي الساحة الفلسطينية وخارجها، ولكن هذا ال يعني الت

ورفض اتهام حماس بأنها لم توقع على ورقة المصالحة بسبب فيتو إيراني أو سوري، موضحاً أن القرار 
غير المستقل هو القرار الذي ينتظر اإلشارة األمريكية، داعيا إلى اجتماع الفرقاء الفلسطينيين لتوفير 

  . تم الذهاب للتوقيع على أي ورقة مصرية للمصالحةحلول لكافة القضايا والمالحظات ومن ثم ي
وبخصوص موضوع الهدنة مع االحتالل، أشار هنية إلى هذا الحديث ليس بجديد على حماس، الفتاً إلى 
أن الشيخ أحمد ياسين قال في أكثر من مناسبة إن حماس تريد أن تحرر ما يمكنها من األرض ثم تعطي 

والثاني عدم التنازل عن شبر واحد من ) إسرائيل( االعتراف بـأولهما عدم: هدنة مرهونة بشرطين
  . أرض فلسطين

، معتبراً "وبين أن موقف حماس هذا يندرج في إطار الجمع بين الثابت والمتغير وليس تخلياً عن الثوابت
ا أن الشعب الفلسطيني يواجه تحديات كبيرة خالل الفترة الراهنة تتمثل في انسداد مسار التفاوض حينم

يؤكد االحتالل على رفضه لتجميد المستوطنات وتقسيم القدس وعودة األغوار واشتراطه االعتراف 
  . بيهودية الدولة
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ولفت إلى أن الواليات المتحدة أعلنت في أكثر من مناسبة عجزها عن الضغط على قادة االحتالل من 
  . أجل تجميد المستوطنات، متسائالً عن موقف السلطة بالضفة الغربية

: وأبرز رئيس الحكومة معالم تاريخية قال إنها تميز شهر ديسمبر على مدار العقود الثالثة السابقة، وهي
، وإبعاد المجاهدين إلى مرج 1987، وانطالقة حماس عام 1987االنتفاضة الفلسطينية األولى عام 

  . 2008، والحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة عام 1992الزهور عام 
حيث أن العقيدة "  على أن الدين اإلسالمي كان بمثابة المحرك األول في تلك األحداث، وشدد هنية

، مؤكداً أنه من خالل تلك األحداث "واإليمان من المسجد وإلى المسجد كانت بداية الشرارات والثورات
  . استعاد الدين العظيم حيويته في صناعة األحداث الكبرى

 يشير إلى حيويته وعظمته، ويؤكد قدرته على الخروج من بين واعتبر أن احتضان الشعب للفصائل
  ". فهو الذي أعطى وهو الذي منح القوى والفصائل حيوية البقاء واالستمرار" األنقاض،

وجدد تأكيده على أن الشعب الصامد بحاجة إلى المقاومة الصامدة، وحركة صامدة كحماس، وتابع 
 لجماهير شعبنا الفلسطيني أنتم صامدون ونحن صامدون شعب اليوم نقول بفضل اهللا" مخاطباً الجماهير

  ". صامد ومقاومة صامدة، شعب صامد وحركة صامدة أنتم منا ونحن منكم وأرواحنا فداء لكم
الكبرى من ) إسرائيل(وأكد هنية على أن البعض توهم أن االحتالل مع مرور الزمن سيمتد وستكون 

 في انحسار وتراجع وقد خرج من أرض غزة بالمقاومة -ل  االحتال-النيل إلى الفرات، إال أنه 
  . والصمود وخرج من أجزاء من الضفة الغربية ثم عاد لها تحت أالعيب السياسة

الكبرى بل إن االحتالل ينحسر ويتقوقع والشعب ) إسرائيل(وشدد على أنه ما عاد هناك شيء اسمه 
نه ال مستقبل لالحتالل على أرض فلسطين التاريخية الفلسطيني يتمدد واألمة باقية وحية، مؤكداً على أ
  . من النهر إلى البحر ومن رأس الناقورة إلى رفح

ورأى هنية أن حماس انطلقت قبل ثالثة وعشرين عاماً، لكنها على ساحة العمل الفعلي كانت موجودة منذ 
  . ة في تاريخ فلسطينثالثينات القرن الماشي كامتداد لجماعة اإلخوان المسلمين وخاضت معارك مشرف

إن حماس بعد هذا العمر ليست بحاجة إلى تعريف وهي تحشد جماهير غزة ويتابعها أهل الضفة :" وقال
  ". والخارج، هي ليست بحاجة لتعريف بل إن انطالقتها حملت رسائل ودالالت متعددة

مانعة في مربع وشدد على أن االنطالقة هي انعكاس لفرضية المقاومة والجهاد ووقوف لمشروع الم
، موجهاً تحيته إلى المقاومة في العراق "وهو الخط الذي يمكن أن يعيد لألمة حيويتها" حماية ثوابت األمة،

  . ولبنان وأفغانستان وفلسطين
وأشار إلى أن الضفة الغربية تعاني على جبهتين من خالل ممارسات االحتالل عبر االجتياحات 

بطش والتهديد ألبناء الشعب الفلسطيني من ناحية، وما تقوم به والحواجز وتهويد القدس وحمالت ال
  . األجهزة األمنية من مالحقة المقاومة واالعتقال بالجملة وخاصة للنساء من الناحية األخرى

وتقدم هنية بالتهنئة للشيخ رائد صالح بمناسبة اإلفراج عنه من سجون االحتالل، معرباً عن تقديره له 
الذين يعيشون في قلب الحوت، وفي بيت  " 48لفلسطيني في األراضي المحتلة عام ولكل أبناء الشعب ا

  ". فرعون يقبضون على الجمر ويحافظون على الهوية، يتمسكون بفلسطين وباألرض
 الذي نجتمع فيه في مكان واحد وفي صعيد واحد وفي المسجد األقصى - بإذن اهللا -سيأتي اليوم :" وقال

  ". رراً عزيزاً من دنس الغاصبينالمبارك لنصلي فيه مح
وفي سياق آخر، ندد هنية بقرار إبعاد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة القدس محمد أبو 

آالمهم آالمنا، مصيرهم مصيرنا :" وقال. طير، مشدداً على وقوفه والشعب الفلسطيني إلى جانبهم قضيتهم
واألزمنة , عن المرابطين في القدس مهما بلغت التضحياتولن نتخلى عن القدس وأهلها ولن نتخلى 

  ". والمسافات
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وأكد رئيس الحكومة على أهمية دور المعلم الفلسطيني في يوم االحتفال به الذي يصادف ذكرى انطالقة 
حماس، مشدداً على أن المعلم الفلسطيني له دور رائد في صناعة األجيال، مشيراً إلى أن مؤسس حماس 

  .مد ياسين مارس مهنة التدريس وكان مصنعاً بحق للرجال األوفياءالشهيد أح
  14/12/2010، فلسطين أون الين

       
   "إسرائيل" المفاوضات المتعثرة مع إلطالق جديدة أفكاراًميتشل عرض على الفلسطينيين : عريقات .2

القيـادة  ن   أ  وليـد عـوض    نقالً عن مراسـلها   رام اهللا   من   15/12/2010 القدس العربي، لندن،     ذكرت
 ان المبعوث االمريكي لعملية السالم جورج ميتشل عرض الثالثاء افكارا على الرئيس             أعلنتالفلسطينية  

 عملية السالم المتعثرة، فيما طالب عباس بضمانات اليـة مفاوضـات            إلطالقالفلسطيني محمود عباس    
  مستقبلية مع اسرائيل

 تصريح صحافي في مقر الرئاسة في رام اهللا وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في
من خالل السيد ) الثالثاء(االدارة االمريكية عرضت علينا افكارا 'عقب لقاء ميتشل بالرئيس عباس 

  .'ميتشل، وكانت قد عرضت علينا افكارا من وزيرة الخارجية هيالري كلينتون في واشنطن
على وجوب وقف النشاطات 'على موقفها مركزة واضاف عريقات ان القيادة الفلسطينية اطلعت ميتشل 

  .'االستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية
من يتحدث عن السالم الشامل عليه ان يوقف االستيطان ويوقف ممارسات الحكومة 'قال عريقات و

ن السالم االسرائيلية التي تتحمل وحدها المسؤولية الكاملة عن فشل عملية السالم النها عندما خيرت بي
  .'واالستيطان اختارت االستيطان

ان موقفنا الذي ابلغ به ميتشل مستند الى الشرعية الدولية بضرورة انهاء االحتالل الذي بدأ عام 'واضاف 
 لالراضي الفلسطينية وان اجراءات اسرائيل على االرض هي السبب الذي اخرج عملية السالم 1967

  .'يث عن المفاوضات واالستيطان مستمرعن مسارها الصحيح وانه ال يمكن الحد
ان عباس ارسل مع كبير المفاوضين 'وقبل بدء اللقاء، قال مسؤول فلسطيني فضل عدم الكشف عن اسمه 

الفلسطينيين صائب عريقات رسالة الى االدارة االمريكية قام بتسليمها لهيالري كلينتون طالب فيها 
  .' مفاوضات مرتقبة مباشرة او غير مباشرةبضمانات اميركية واجابات الستفسارات حول اي

ان الرئيس عباس بانتظار اجابات امريكية على مطالبه يتوقع ان يحملها ميتشل خالل اجتماعهما 'وقال 
 االجتماع، لم يأت على ذكر الرسالة او اية أعقباال ان ميتشل وفي مؤتمر صحافي . 'اليوم في رام اهللا

ن واشنطن مصممة على متابعة جهودها من اجل التوصل الى اتفاق طلبات فلسطينية، واكتفى بالقول ا
  .'كما توقعنا، توجد العديد من الصعوبات والعقبات والتراجعات على طول الطريق'وقال ميتشل . سالم

جاء ببعض االفكار االمريكية وعرضها 'وبدوره قال الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة ان ميتشل 
  .'علينا

المواقف الفلسطينية والعربية المبدئية وهي ان كل 'دينة ان الرئيس عباس عرض على ميتشل واكد ابو ر
  .'االستيطان غير شرعي ويجب وقفه، وليس استمراره فقط هو غير الشرعي

سننتظر مناقشات لجنة المتابعة العربية وستعود القيادة لالجتماع لتقرر وخاصة ايضا 'واضاف ابو ردينة 
ئيلي على االفكار االمريكية لنرى مدى جدية الحكومة االسرائيلية في هذا الجهد بعد الرد االسرا

  .'االمريكي
حتى اآلن هذه بداية ولم يتخذ اي قرار ولكن بعد التشاور مع االشقاء العرب ستقرر القيادة 'وتابع الناطق 

  .'الفلسطينية الخطوة القادمة
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الثالثاء " القدس العربي " الفلسطيني محمود عباس لـومن جهته اكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس
بأن االدارة االمريكية بدأت بادارة االزمة بدل حلها بعد ان فشلت في الزام اسرائيل بوقف االستيطان 

  .تمهيدا للعودة للمفاوضات المباشرة
 لم يحمل اي واوضح حماد بان المبعوث االمريكي جورج ميتشل الذي التقى عباس في رام اهللا الثالثاء

  .جديد
، 'وحول زيارة ميتشل للمنطقة وما حمله لعباس قال حماد اي عبارة عن محاولة امريكية الدارة االزمة

المشكلة هي التعنت 'واضاف حماد . مضيفا امريكا تحاول حاليا ادارة االزمة امام فشلها في حلها
وحول الذي حمله . 'ية هذه هي المشكلةاالسرائيلي وقوة نفوذ اسرائيل داخل الواليات المتحدة االمريك

 سيواصلون بذل جهودهم من اجل - االمريكيون-ميتشل لعباس قال حماد افقط الذي طرح هو انهم 
  .استئناف المفاوضات والتغلب على العقبات التي تعترض طريقها

بشكل كامل، واوضح حماد بان عباس اعاد التأكيد على عدم العودة للمفاوضات اال بعد وقف االستيطان 
مطالبا ميتشل بان تكون هناك مصداقية امريكية بشأن ااي كالم يقالب وذلك في اشارة الى تراجع 

  .واشنطن عن مطالبتها اسرائيل بوقف االستيطان تمهيدا الستئناف المفاوضات
ونفى حماد ان يكون ميتشل عرض على عباس اية ضمانات لتشجيع الفلسطينيين للعودة للمفاوضات غير 

) سبتمبر(لمباشرة مرة اخرى من اجل الوصول التفاق اطار حول قضايا الحل النهائي بحلول ايلول ا
  .المقبل

القاهرة  محمد و محمد يونس  نقالً عن مراسلهارام اهللامن   15/12/2010 الحياة، لندن، وأضافت
، ورقة غير  ان الجانب االميركي قدم، قبل وصول ميتشلوامسؤولون فلسطينيون كشف، أن الشاذلي

اتفاقا على "، و"حال عادال ومنطقيا لالجئين"رسمية تقترح البحث في الحدود بمشاركة مصر واالردن، و
لكنهم اضافوا ان الورقة لم تذكر حدود . "البحث في مطالب الطرفين في القدس"، و"تقاسم مصادر المياه

  .، او االنسحاب االسرائيلي الكامل من القدس الشرقية1967
ارسل مع عريقات رسالة " قبل االجتماع بأن عباس "فرانس برس"سؤول فلسطيني صرح لوكالة وكان م

الى االدارة االميركية سلمها لوزيرة الخارجية هيالري كلينتون وطلب فيها ضمانات اميركية واجابات 
امال وقفا ش"، على ان تتضمن الضمانات "الستفسارات عن اي مفاوضات مرتقبة مباشرة او غير مباشرة

لالستيطان في الضفة والقدس الشرقية، وتوفير مرجعية سياسية واضحة تشمل اساسا انهاء االحتالل على 
ووجود قوة دولية ثالثة على ...  وعاصمتها القدس الشرقية1967االراضي الفلسطينية التي احتلت العام 

قضية الالجئين وفق قرارات وحل جميع قضايا الحل النهائي، خصوصا ) المستقبلية(الحدود الفلسطينية 
  ."الشرعية الدولية

لقاء على مستوى القمة بين الرئيسين الفلسطيني محمود عباس والمصري حسني  يعقد في القاهرة اليومو
وأوضح سفير فلسطين في القاهرة، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية بركات الفرا أن عباس  .مبارك

ع على الساحة الفلسطينية، ونتائج لقائه مع جورج ميتشل، مشيراً سيطلع مبارك على تطورات األوضا
إلى أن عباس سيشارك أيضاً مساء اليوم في اجتماع لجنة مبادرة السالم العربية على مستوى وزراء 
الخارجية ليضع األشقاء العرب في صورة التطورات الخاصة بعملية السالم، وأوضحت مصادر 

ة تفصيلية عن التعنت اإلسرائيلي وضعف الضغوط األميركية في ظل فلسطينية أن عباس سيقدم مذكر
  .المرونة العربية التي منحت إلسرائيل الستئناف المفاوضات المباشرة الجادة

 أن هناك جموداً كامالً في المفاوضات في ظل اإلجراءات "الحياة"وأوضحت المذكرة التي اطلعت عليها 
وقف األميركي، خصوصاً ما يتعلق بقضية االستيطان، على رغم اإلسرائيلية وتراجعاً خطيراً في الم

الزيارات المتكررة التي قام بها المسؤولون األميركيون للمنطقة ولقاءاتهم مع المسؤولين الفلسطينيين 



  

  

 
 

  

            9 ص                                     1995:         العدد       15/12/2010 األربعاء :التاريخ

والعرب، مضيفة أن ذلك لم يؤد إلى أي اختراق إيجابي بسبب التعنت اإلسرائيلي وإصرار رئيس 
  .هو على مواقفهالحكومة بنيامين نتانيا

ويشير عباس في معرض تعليقه في المذكرة التي سيتلوها اليوم أمام اللجنة، إلى إن الزيارات المتكررة 
لبعض المسؤولين العرب إلى العاصمة األميركية لطرح وجهة النظر العربية في شأن إطالق عملية 

  .المفاوضات، لم تنجح في وقف االستيطان
، وكاالتال أحمد رمضان ونقالً عن مراسلهارام اهللا   من 15/12/2010المستقبل، بيروت، وأضافت 

أعلنت مصادر فلسطينية أن الرئيس عباس أبلغ المبعوث االميركي ميتشل امس، ان السلطة الفلسطينية 
  .ستتوجه الى مجلس األمن للمطالبة بقرار دولي يطالب بوقف االستيطان

س الفلسطيني أبلغ ميتشل أن السلطة ستتوجه إلى مجلس ان الرئي" المستقبل"وقالت مصادر مطلعة لـ
األمن لوقف االستيطان بما في ذلك في القدس الشرقية، ولكن عباس لم يجد من ميتشل أي تشجيع على 
هذا التوجه، كما لم يحمل ميتشل في جعبته لعباس أي جديد خالف العرض الذي حمله قبل يومين رئيس 

وكشفت المصادر عن ان ميتشل اعاد , رير الفلسطينية صائب عريقات دائرة المفاوضات في منظمة التح
" ورقة غير رسمية"طرح االقتراحات ذاتها المتضمنة في ورقة اسمتها االدارة االميركية هذه المرة بـ

والتي حملها عريقات وتتضمن اساساً الطلب من الطرفين العودة الى مفاوضات متوازية بدالً من 
) سبتمبر(ة التي سبقت المفاوضات المباشرة، والتي سرعان ما توقفت مطلع ايلول المفاوضات التقريبي

  .الماضي بعد استئناف إسرائيل ألعمال البناء االستيطاني في الضفة الغربية
واشارت المصادر ذاتها الى ان االقتراح االميركي الجديد يتضمن بحث جميع ملفات الوضع النهائي، 

فاالقتراح األميركي الجديد يتحدث عن ملف . تضمينها أي اقتراحات عمليةوالتفاوض حولها ولكن دون 
، وال لتعريف االراضي الفلسطينية المحتلة الذي وضعته 1967الحدود دون االشارة نهائياً لحدود عام 

 بما فيها القدس والبحر 67وزيرة الخارجية السابقة كونداليزا رايس والذي يتضمن جميع اراضي عام 
في اصبع اللطرون، البالغ مساحته نحو خمسة كيلو مترات مربعة " الحرام"قاسم ما يسمى منطقة الميت وت

، كما ان االقتراحات تخلو من طلب انهاء االحتالل الذي 67ويضم ثالث قرى هجرت بالكامل منذ عام 
 التي  بحسب التعبير الذي ضمنه الرئيس االميركي السابق جورج بوش في رؤيته الشهيرة67بدأ عام 

وبالتالي ال يوجد أي اشارة القامة الدولة الفلسطينية، بل " بحل الدولتين" والذي سمي 2002طرحها عام 
يتوجب التفاوض بشأنه بين . البحث في مشكلة الحدود فقط الغير، وكأن القضية مجرد نزاع حدودي

من الجنوب، واالردن الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي، وكذلك مع كل من مصر التي تحد قطاع غزة 
  .التي تحد الضفة الغربية من الشرق، كما جاء في االقتراح االميركي الجديد

وتتحدث االقتراحات الجديدة عن اهمية ان يتوصل الطرفان التفاق حول الترتيبات االمنية الالحقة دون 
نز في خطته لهذه االشارة الى ما سبق وان طالب به مستشار االمن القومي الحالي الجنورال جيمس جو

  .الترتيبات لجهة خلو الدولة الفلسطينية من أي تواجد عسكري اسرائيلي
ايجاد حل منصف، ومنطقي "وبشأن الالجئين تدعو االقتراحات الجديدة، بحسب المصادر ذاتها، الى 

لرئيس ، دون االشارة ال لحق العودة وال التعويض، وال حتى كما جاء من في اقتراحات ا"لقضية الالجئين
  .االسبق بيل كلينتون

، دون االشارة الى عدم "ان يبحث الطرفان مصير المستوطنات"وبشأن االستيطان، تقول االقتراحات 
، او "انها عقبة في طريق عملية السالم"و" غير شرعية"شرعيتها او حتى استخدام التعابير االميركية مثل 

بنسبة مئوية لتبادل االراضي، بما ال يحول بتواصل تحصر التواجد االستيطاني في الكتل الكبرى و"كأن 
، ما يعني اطالق يد اسرائيل باالستيطان والتمسك ببقائه حتى بعد التوصل "الدولة الفلسطينية العتيدة

  .التفاق نهائي
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اما ملف المياه، فقالت المصادر، ان االقتراح االميركي يتحث عن التفاوض على قسمة المياه، واالتفاق 
 كل من الطرفين منها، وهذا يعني اعطاء اسرائيل حقوقا مائية في الضفة الغربية، من دون على حصة

وجه حق، إذ يفترض باالنسحاب االسرائيلي في أي اتفاق نهائي ان يكف يد االحتالل عن االرض 
  .الفلسطينية وما فوقها وما تحتها

 بطلب الطرفين التفاوض بشأن وبخصوص القدس تقول المصادر انها اختزلت في االقتراح االميركي
، وترك 67مصيرها، وبالتالي تم اخراجها من نطاق مفهوم االراضي الفلسطينية التي احتلت عام 

مصيرها ليقرره االستيطان واجراءات التهويد، والتطهير العرقي الذي تمارسه اسرائيل من خالل تهجير 
كاتهم وهدم منازلهم وغيرها مما ال حصر له وسحب هويات المواطنين الفلسطينيين واالستيالء على ممتل
  .من اجراءات لتدمير الوجود العربي الفلسطيني في المدينة

  
  حكومة غزة تثّمن استضافة قطر للمؤتمر الدولي لدعم القدس .3

ثمن وزير األوقاف والشؤون الدينية في الحكومة الفلسطينية المقالة بغزة طالب أبوشعر الجهود : غزة
 يناير إلى الثاني من 31لة من دولة قطر الستضافتها المؤتمر الدولي لدعم القدس في الحثيثة المبذو

  .فبراير العام القادم
وأشاد أبوشعر بالركائز واألسس الرئيسة التي سيتناولها المؤتمر من حيث الوضع القانوني للمدينة 

  .المقدسة وكيفية حمايتها من االحتالل اإلسرائيلي
دولة قطر تسعى جاهدة إلى إنجاح المؤتمر من خالل تقديمها كافة التسهيالت ولفت في بيان إلى أن 

  .وتذليل كافة المعوقات التي تحول دون الوصول إلى نتائج إيجابية فاعلة
 شخصية عالمية ستشارك في المؤتمر األمر الذي يدعم ويعزز من 400وأشار إلى أن هناك أكثر من 

  .فعاليات هذا المؤتمر
 15/12/2010، العرب، الدوحة

  
  االستيطان عقبة في طريق الحل الجاد: عبد اهللا عبد اهللا .4

 في  الكتاب العربي الدولي ألقاها في معرضمحاضرةاعتبر سفير منظمة التحرير في لبنان عبد اهللا في 
ة االستيطان عقب. االستيطان شأناً يتعلق باألمن واالستقرار لكل المنطقة وليس فقط شأناً فلسطينياًبيروت 

وتطرق عبد اهللا إلى بعض . في طريق الحل الجاد، ومعالجته تجنب الوطن والعالم ويالت وحروباً
المفاصل التاريخية المتعلقة باالستيطان، حيث لم تستطع الحركات الصهيونية إيجاد موطئ قدم لها في 

ربية في فلسطين كما تحدث عبد اهللا عن محاولة أسرلة األرض الع%. 3فلسطين، وما تملكته لم يتجاوز 
أي التخلص من (في إسرائيل ـ قال عبد اهللا ـ الالزم الديموغرافي . قبل إنشاء إسرائيل وبعد إنشائها

والالزم الجغرافي عنوانان لسياسة العناصر اليمينية الصهيونية ) المناطق المأهولة بالسكان العرب
عيش عليها، فقط تعنيهم كيفية السيطرة المتطرفة، التي تعتبر أن كل األراضي ملك لهم وال يهمهم من ي

عبد اهللا تناول أيضا في محاضرته المرجعية القانونية لحل الصراع العربي اإلسرائيلي الذي . ووضع اليد
ينطلق أساساً من اتفاقية جنيف المتمثلة في أن ليس من الحق إجراء أي تغيير في األرض التي يحتلها ال 

السفير قال أيضاً إن كثيراً من األطراف الفلسطينية تتهم السلطة . انونياًجغرافياً وال ديموغرافياً وال ق
وهذا برأيي يدخل في باب جلد ) أي موضوع االستيطان(الفلسطينية بأنها قصرت في هذا الموضوع 

  هذا الموضوع هو أساس الصراع العربي اإلسرائيلي وأوسلو لم تهمله بالرغم من . الذات، ألنه خطأ
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وتطرق عبد اهللا إلى واي ريفر وأكد أن الحدود اإلسرائيلية الفلسطينية هي .  هذه االتفاقيةالفجوات في
  . 1967حدود 

  15/12/2010السفير، بيروت، 
  

  رفع التمثيل متروك للحكومة اللبنانية : اهللا  عبدهللاعبد  .5
 الخارجية والمغتربين علي  السفير عبداهللا عبداهللا، بعد لقائه وزير"منظمة التحرير الفلسطينية"اعتبر ممثل 

لبنان ركن اساسي في تنسيق المواقف، النه إضافة الى العالقات المميزة التي تربطه "الشامي امس، أن 
بفلسطين، لديه ارض محتلة وهو معني مباشرة في عملية السالم الشامل، ونحن كفلسطينيين، نؤمن 

  . "ونعتقد انه اما يكون السالم شامالً او ال يكون
هذا القرار نحن نتركه للحكومة اللبنانية، وهو ما " رداً على سؤال، حول رفع التمثيل الفلسطيني، وقال

موقف وزراء خارجية االتحاد األوروبي "، ولفت االنتباه الى ان "زال على جدول اعمال مجلس الوزراء
قف العربي رائداً اننا نريد ان يكون المو"، مؤكداً على "األخير والبيان الذي صدرعنهم مهم وقوي

 .  "للمواقف الدولية
 15/12/2010السفير، بيروت، 

  
   استشهادية87 منها اتعملي1106نفذت و شهداء 1808قدمت " القسام.. "منذ االنطالقة .6

أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان االنطالقة أنها ماضية في 
فلسطين، رافضة في الوقت ذاته المساومة على الثوابت ومؤكدة أن الحقوق طريق المقاومة حتى تحرير 

  . ال تسقط بالتقادم
 شهداء مجاهدين من 1808إن القسام قدمت منذ ثالثة وعشرين عاماً وحتى يومنا هذا " :وقالت الكتائب

بلة والرصاصة، ثم أبنائها، وال زالت تقدم الشهداء والتضحيات، وبدأت المسيرة بالحجر والسكين، ثم بالقن
بالعمليات االستشهادية والتفجيرات، وصنّعت سالحها رغم القلة والحصار والتضييق حتى وصلت إلى 
قذائف الهاون وصواريخ القسام وغيرها، التي غيرت موازين المعركة مع العدو، وأبدعت في حرب 

م وحتى 1987ساجد في عام األنفاق واقتحام حصون األعداء وأسر جنودهم، فبدأت المسيرة بثورة الم
  ".م، في سلسلة عظيمة من الجهاد والتضحيات والثبات2009-2008معركة الفرقان في 

تحرير فلسطين هو هدفنا، والمقاومة وسيلتنا، والقدس عاصمتنا، والالجئون هم أهلنا " :وتابع البيان قائال 
ة وتحريرهم هو رأس أولوياتنا وشعبنا وعودتهم حق وواجب، واألسرى هم أبطال فلسطين وشموع الحري

  ". مهما كلفنا ذلك من ثمن، هذه ثوابتنا التي ال يمكن أن نساوم عليها، على هذا انطلقنا، وعليه نمضي
 صاروخاً وقذيفة وتمكنت 10981وقالت الكتائب في إحصائية لها إنها استهدفت الكيان الصهيوني بـ

   .  منذ االنطالقة6357  جندياً صهيونياً وجرح1349كتائب القسام من قتل 
 منها 1106وأضافت كتائب القسام أن حصيلة العمليات الجهادية التي قامت بها منذ االنطالقة المباركة 

   .  عملية استشهادية87
 عملية اسر لجنود صهاينة 24أنها نفذت : وحول عمليات األسر التي نفذتها كتائب القسام قالت الكتائب

حركة حماس وذلك سعياً منها لتحرير األسرى وما زالت كتائب القسام تحتفظ منذ االنطالقة المباركة ل
  .بالجندي الصهيوني جلعاد شاليط

  14/12/2010موقع فلسطين أون الين، 
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  حماس ال تفكر في إلغاء أحد وال أحد يستطيع إلغاءها: المزيني .7
سكة بالثوابت الفلسطينية أكّد القيادي في حركة حماس، أسامة المزيني، على أن الحركة متم: غزة

  ".فتح"وبالوحدة الوطنية القائمة، على أساس التوافق مع حركة التحرير الفلسطينية 
نسخة منه بمناسبة حلول الذكرى الثالثة " قدس برس"وقال المزيني، في تصريح صحفي مكتوب وصل 

 القائمة على التوافق إن حركة حماس متمسكة بالوحدة الوطنية والشراكة"والعشرين النطالقة حماس، 
  ".فتح"، في إشارة إلى حركة "إننا ال نفكر في إلغاء أحد وإن أحد ال يستطيع إلغائنا"، وأضاف "الوطني

" حماس"وفي سياق متّصل، رأى المزيني أن توافد الجماهير الفلسطينية للمشاركة في احتفاالت حركة 
بية حماس ووطنيتها وصدقها مع شعبها، وفشل خير استفتاء على شع"بالذكرى السنوية النطالقتها، هو 

، على "كافّة المحاوالت لثني الفلسطينيين عن هذه الحركة المجاهدة التي تعمل لتحقيق أهداف شعبها النبيلة
  .حد قوله

  14/12/2010قدس برس، 
  

  لحوار وطني ووقف المفاوضات في ذكرى انطالقة حماس يدعو الهندي .8
محمد الهندي السلطة الفلسطينية إلى بناء لجنة وطنية تشمل كل .إلسالمي ددعا القيادي في حركة الجهاد ا

  .  بكافة أشكالها"إسرائيل"الفلسطينيين بهدف إعادة رسم الخارطة الوطنية، ووقف المفاوضات مع 
الذي " إنا باقون على العهد"جاء ذلك خالل كلمة الهندي باسم القوى الوطنية واإلسالمية، خالل مهرجان 

  .  حركة حماس في الذكرى الثالثة والعشرين النطالقتهاتنظمه
هو تضحيات حماس وما قدمته قياداتها من رسم " وأكد الهندي أن تواجد آالف الجماهير في مهرجان 

وتحدث الهندي في عنوان رئيسيين، األول العنوان الفلسطيني، والثاني ". مالمح الحركة اإلسالمية
  . التغيرات السياسية في المنطقة

إذا أردنا التمسك بالثوابت على أساس التمسك بالحقوق والثوابت التي " في العنوان الفلسطيني أكد الهندي 
 ".دفع ثمنها شعبنا على مدار ستة عقود، يجب أن وقف المفاوضات مباشرة وغير مباشرة سرية أو علنية

من % 80 ال مفاوضات و..المفاوضات وصلت طريق مسدود، وتدمر مقاومة الشعب الفلسطيني: "وقال
وشدد على ". الوطن ليست لنا، هذه المفاوضات تشكل غطاءا الستمرار االستيطان وتهويد القدس المحتلة

بنية صادقة وال نتصرف بطريقة تفسد مصالحنا الوطنية "ضرورة العودة للحوار والمصالحة الوطنية 
بناء مرجعية وطنية تعيد رسم السياسة " ة ، مشيراً إلى أن مدخل المصالح"وبعيداً عن الحسابات الفئوية

ورأى أن ملفي االنتخابات واألجهزة ". 2005الفلسطينية، وإعادة بناء منظمة التحرير وفق اتفاق القاهرة 
ألننا نفرق بين فتح والسلطة الفلسطينية، يجب البدء بحوار وطني بين الفصائل " األمنية يمكن تأجيلهما 

  ". ا السلطة الشائكة ألنه ال معنى لسلطة تحت االحتاللالفلسطينية بعيداً عن قضاي
الوقت يتغير "وفي مضمون العنوان الثاني، أكد القيادي في الجهاد اإلسالمي مخاطباً السلطة الفلسطينية 

والعالم يتغير وأمريكيا التي يراهن عليها البعض تفشل في العراق وأفغانستان وتجميد االستيطان لذلك 
قوى صاعدة "ونبه السلطة الفلسطينية إلى وجود ".  قضية فلسطين على أمريكا بعد اليوميجب أن ال نرهن

  ". في المنطقة وال زلنا نراهن على أمريكا، يجب أال نرهن فلسطين باإلرادة األمريكية
ال يريدون من الدول العربية غطاءاً للمفاوضات والتنازالت الفلسطينية، نريد أن "وقال إن الفلسطينيين 

تصفية القضية الفلسطينية يعني "وأكد الهندي على أن ". حموا القضية الفلسطينية ومدينة القدس المحتلةي
نريد من .. وجرائمها والواليات المتحدة األمريكية) إسرائيل(أن كل الدول العربية ستكون مستباحة أمام 

  ". العرب أن يكونوا رافعة للقضية والثوابت الفلسطينية
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لى ضرورة العودة إلى نبضص الشارع الفلسطيني عند العودة إلى الخيارات والبدائل وشدد الهندي ع
الفلسطينية، مستهزًأ في الوقت ذاته من خيارات العودة إلى األمم المتحدة أو مطالبة الدول االعتراف 

  . بدولة فلسطين
ال يعودون إلى إلى الشعب تساءل قائالً لماذا يتم تغيب خيار المقاومة وخيار الشعب الفلسطيني؟ لماذا و

وأكد القيادي في الجهاد أن المقاومة مستمرة ألنها خيار الشعب الحقيقي  . عند اتخاذ القرارات المصرية
، مشدداً في الوقت ذاته على أن المقاومة هي الجدار األخير ضد "المستوطنة المسماة إسرائيل"حتى تفكيك 

 التمسك بالثوابت ورفع الحصار عن قطاع غزة وتسير ودعا الهندي إلى . مخططات أمريكا وإسرائيل
  . مزيداً من القوافل إلى القطاع حتى ينكسر أخر جدار في الحصار المستمر منذ أربع سنوات

  14/12/2010موقع فلسطين أون الين، 
  

   حماس في ذكرى انطالقتها مخيب آلمال الشعب الفلسطينيخطاب: فتح .9
فتح أحمد عساف، إن خطاب حماس في ذكرى انطالقتها كان مخيبا قال المتحدث باسم حركة : رام اهللا

آلمال الشعب الفلسطيني الذي أراد أن يسمع من حماس موقف واضح حول إنهاء االنقسام الذي تسببت 
به، والتوقيع على وثيقة المصالحة والبعد عن لغة التخوين والتكفير لتبرير استمرارها في ممارساتها 

  .وانقالبها
 تساءل عساف، في بيان "فوز حماس باالنتخابات لو جرت بنسبة أكبر"علق بادعاءات هنية حول وفيما يت

لماذا إذن رفضت حماس إجراء االنتخابات الرئاسية 'صادر عن مفوضية اإلعالم والثقافة بالحركة، 
ا منعت والتشريعية التي دعا إليها الرئيس محمود عباس بمرسوم رئاسي في بداية العام الجاري، ولماذ

حماس إجراء انتخابات الحكم المحلي التي كانت مقررة في غزة؟ ولماذا منعت حماس أعضاء لجنة 
وأضاف عساف أن حماس لم توافق على  .'االنتخابات المركزية من دخول غزة وأغلقت جميع مقراتها؟

 ما ال تريده حماس هذا'المصالحة لعلمها المسبق أن أول استحقاق بعد المصالحة هو إجراء االنتخابات، و
لعدم إظهار حجمها الحقيقي بعد كل هذا الضرر الذي أحدثته للمشروع الوطني وللنسيج المجتمعي 

  ."الفلسطيني
وقال إن حماس تعيش حالة من االنفصام وعلى مجموعة من التناقضات، ففي الوقت الذي تقوم فيه 

المؤتمنة على حقوقه بقطع عالقاتها مع بمطالبة السلطة الشرعية المخولة بتمثيل الشعب الفلسطيني و
الغرب، تسعى إلى فتح قنوات غير شرعية من خالل لقاءات سرية وعلنية، وفي الوقت الذي تدعو فيه 
إلى حل السلطة الوطنية الفلسطينية تتمسك بالحكم والحكومة غير الشرعية في غزة وعلى حساب القضية 

، وفي الوزارات، والمناصب الوهمية مدنية وعسكرية الفلسطينية ومعاناة مليون ونصف المليون غزي
  .لقيادتها، وال تتحدث عن حلها ألنها تريد حل السلطة التي ال تسيطر عليها

  14/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  بركة ممثالً لها في لبنان  عليحماس تعلن  .10
 علي بركة الذي إلىركة في لبنان من أسامة حمدان أعلنت حركة حماس أمس عن انتقال مهمة تمثيل الح

يذكر ان حمدان يشغل منذ فترة مهمة مسؤول العالقات . ما زال يشغل مهمة المسؤول السياسي للحركة
وقد تم التسلم والتسليم في حفل استقبال أقامته الحركة في فندق بريستول أمس  .الخارجية في الحركة

 بحضور ممثلين عن الرؤساء الثالثة والرئيس حسين الحسيني أمسعشرين لمناسبة االنطالقة الثالثة وال
  .    ودبلوماسيين وممثلين عن أحزاب وقوى لبنانية وفلسطينية

  15/12/2010السفير، بيروت، 
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   ومسيحية من اجل القدسوإسالمية عربيةعباس زكي يدعو لقمم  .11
المفوض العام للعالقات العربية والصين دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح :  كمال زكارنة- عمان

 فورا من اجل مدينة القدس التي تتعرض إسالميالشعبية في الحركة عباس زكي إلى عقد مؤتمر قمة 
  . عمليا من القدس باعتبارها لكل المسلميناإلسالميةلعملية تهويد غير مسبوقة بهدف تحديد مواقف الدول 

اد من اجل تحرير القدس ليس مهمة الفلسطينيين وحدهم بل  النضال والجهإن" الدستور"وقال زكي لـ
 الجهاد من اجلها فرض عين وليس كفاية فقط، أن وحملة العقيدة باعتبار األوفياءمهمة كل المسلمين وكل 

خاصة في ظل التهديد الذي تتعرض له هذه المدينة المقدسة وسكانها على مدار الساعة من قبل المحتلين 
 أعمال وطقوسها المسيحية القديمة، حيث تهدد واإلسالمية تغيير مالمحها العربية الذين يعملون على

 المبارك بحدوث انهيار المصلى المرواني والمصلى األقصى أسفل المسجد إسرائيلالحفر التي تقوم بها 
صى ،  انهيارات كبيرة أخرى في المباني المجاورة للمسجد األقإلى قد تؤدي أنها إلى باإلضافةالقبلي، 

عالوة على بناء كنيس جديدة بعد كنيس الخراب بهدف إخفاء المنظر المألوف قبة الصخرة المشرفة 
  . الرحالإليهوالمسجد األقصى الذي تشد 

 المسيحيين والمؤمنين في العالم، حيث العناق أفئدة عقد مؤتمر مسيحي أيضاً للقدس مهوى إلىودعا زكي 
والقيمة .. ، بفعل العهدة العمريةواإلسالميةعايش بين الديانتين المسيحية الدائم بين الهالل والصليب بلد الت

  . الديانات السماويةأتباعالروحية للقدس لدى 
كما طالب زكي القادة العرب بعقد قمة عربية عاجلة باعتبار فلسطين القضية المركزية في النضال 

قة التي تشكل مخزن الطاقة التي تمثل العربي، واستهدافها بهدف السيطرة على مقررات وثروات المنط
 أمكن االنتخابات حيث إجراء تشكيل مجلس وطني جديد عبر إلىودعا .  والغربأمريكاشريان صناعات 

  .ذلك لفرز قيادات كفؤة قادرة على مواجهة التحديات القادمة
  15/12/2010الدستور، عمان، 

  
  محكوم عليها بالفشل قبل أن تبدأزيارة ميتشل : الجهاد .12

نحن " "قدس برس"قال الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي لوكالة : غزة
 تهدف إلى ممارسة مزيد  الى المنطقةنتصور أن زيارة المبعوث األمريكي للشرق األوسط جورج ميتشل

ريكية تخليها من الضغوط على الفلسطينيين، رغم اتضاح الموقف األمريكي بعد أن أعلنت اإلدارة األم
ال نظن أن هناك أي أسس لعودة "مضيفا ". تماما عن فكرة السعي مع إسرائيل لتجميد االستيطان

  ."الفلسطينيين للتفاوض، وهذه الزيارة محكوم عليها بالفشل قبل أن تبدأ
 وأكد عزام أن القضية الفلسطينية تعيش اآلن في مرحلة صعبة، مشيرا إلى أن الرئيس عباس بات متأكدا

من فشل مسيرة التسوية، لعدم قدرة الواليات المتحدة للضغط على إسرائيل، وعدم وجود أي رغبة لدى 
  .األخيرة لتقديم شي للفلسطينيين

ودعا عزام لجنة المتابعة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، والذي من المقرر أن تجتمع غدا األربعاء 
ارا جريئا بإدانة إسرائيل وإدانة السياسة األمريكية، وتقديم دعم لبحث تعثر التسوية؛ بأخذ قر) 15/12(

  .للفلسطينيين، والتخلي تماما عن فكرة المبادرة العربية، وفكرة عودة الفلسطينيين لمائدة التفاوض
  14/12/2010قدس برس، 

  
  وفتح ترحبان باستعداد االتحاد األوروبي لالعتراف بالدولة الفلسطينية " الديمقراطية" .13

رحب تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة 
 على مستوى وزراء الخارجية األوروبيالديمقراطية لتحرير فلسطين بالبيان الصادر عن مجلس اإلتحاد 

في الضفة الغربية،  إسرائيلفي بروكسل، والذي أكد مجددا موقف االتحاد من المستوطنات، التي تبنيها 
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بما فيها القدس الشرقية، باعتبارها غير قانونية وفقا للقانون الدولي وعقبة في طريق التقدم نحو تسوية 
  . اإلسرائيلي-الصراع الفلسطيني 

ومن ناحيتها وصفت حركة فتح بيان االتحاد األوروبي بالمتقدم، مشيدة باستعداد دول االتحاد األوروبي 
واعتبرت الحركة في تصريح صحافي للمتحدث باسمها  . الفلسطينية في الوقت المناسب بالدولةلالعتراف

، "أن استعداد االتحاد األوروبي لالعتراف بدولة ذات سيادة هو أمر مرحب به'جمال نزال . في أوروبا د
  إلى قرار أوروبي يعترف بدولتنا2011نتطلع في  ":مطالبا بالوقت نفسه تطوير هذا الموقف قائال

  ."المستقلة وحقنا في تقرير المصير
  15/12/2010القدس العربي، لندن، 

  
   تؤكدان حرصهما على استعادة الوحدة وتجاوز االنقسام" العامةالقيادة"فتح و: رام اهللا .14

 القيادة العامة حرصهما المشترك على - أكدت حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: رام اهللا
ية، وتجاوز عوامل الفرقة واالنقسام، وتطوير أوضاع منظمة التحرير وتفعيل تصليب الجبهة الداخل

مؤسساتها وإصالحها، واستمرار اللقاءات والتنسيق الثنائي لمواجهة المخاطر والتحديات التي تحدق 
  .بالقضية الوطنية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني
( ام اهللا بين وفد من حركة فتح برئاسة محمد غنيم جاء ذلك خالل اللقاء الثنائي الذي جرى في مدينة ر

 القيادة العامة برئاسة المحامي -أمين سر اللجنة المركزية للحركة، ووفد الجبهة الشعبية ) أبو ماهر
حسام عرفات، حيث تناول اللقاء آخر التطورات والمستجدات السياسية التي تمر بها القضية الوطنية 

  . الفلسطيني والعالقات الثنائية بين الفصيلينوكذلك قضايا الوضع الداخلي
وخالل اللقاء عرض غنيم للجهود التي يبذلها الرئيس محمود عباس على الصعيدين العربي والدولي في 
سبيل استقطاب الدعم للموقف الفلسطيني ولمواجهة سياسة االستيطان والتعنت اإلسرائيلية، كما عرض 

وقال  . ممثلو الحركة في سبيل إنجاز المصالحة واستعادة الوحدة الوطنيةغنيم لنتائج اللقاءات التي أجراها
المحامي عرفات أن اللقاء الذي يعد األول من نوعه على هذا المستوى منذ سنوات طويلة، اتسم 

وأضاف أن القيادة العامة . بالوضوح والصراحة، والحرص المتبادل على تنقية األجواء الفلسطينية
القات صحية وسليمة مع كل أطراف العمل الوطني وفي ساحات التواجد الفلسطيني حريصة على بناء ع

  .كافة وبخاصة في ساحة المواجهة الرئيسية على أرض الوطن
  15/12/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  حماس تتهم السلطة بتوسيع حملتها األمنية ضد كوادرها بالضفة في ذكرى انطالقتها .15

جناح الضفة ( في بيان مكتوب أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية ة حماس حركاتهمت: رام اهللا
حيث " من نشطاء وأنصار الحركة، 150باعتقال عشرين من أنصارها واستدعاء أكثر من ) الغربية

الثالثة " حماس"هددتهم من أجل ضمان عدم حدوث أي فعاليات في الضفة في ذكرى انطالقة حركة 
  .لت، كما قا"والعشرين

  14/12/2010قدس برس، 
  

  فتح تتهم أجهزة األمن في غزة باعتقال عشرة من قياداتها .16
اتهمت حركة فتح، األجهزة األمنية التابعة للحكومة الفلسطينية في غزة، باعتقال عشرة من : رام اهللا

  .قياداتها في إقليم الوسطى بالمحافظة الوسطى، الثالثاء
  14/12/2010قدس برس، 
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  كثر من نصف مليون رسالة هاتفية للضفة والقدس في ذكرى االنطالقةحماس ترسل أ .17
تلقى مئات اآلالف من المواطنين الفلسطينيين، في كل من الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة : رام اهللا

حماس، بمناسبة ذكرى انطالقتها الثالثة  رسائل تهنئة، عبر هواتفهم النقالة، مرسلة من قبل حركة
  .والعشرين

من جانبها؛ قالت مصادر في حركة حماس إنه تم إرسال أكثر من نصف مليون رسالة تهنئة عبر 
من أجل "الهواتف النقالة إلى مواطني الضفة والغربية والقدس المحتلة، مشيرة إلى أن هذه الرسائل تأتي 

يوني من جهة الشد على أيدي أهالي الضفة والقدس المحتلة الذين يقعون تحت ضربات االحتالل الصه
  .، على حد تعبيرها"وضربات سلطة فتح من جهة أخرى

  14/12/2010قدس برس، 
  

   مصادرة صندوق تقاعد عزمي بشارةاألولى يمرر بالقراءة "الكنيست" .18
أقر في القراءة  الكنيست االسرائيلية، أن القدس، من 15/12/2010، الحياة الجديدة، رام اهللاذكرت 

ندوق تقاعد الدكتور عزمي بشارة، والذي ينص على مصادرة صندوق األولى امس قانون مصادرة ص
  .تقاعد أي عضو كنيست متهم بالعالقة مع جهات معادية ومطلوب للتحقيق اإلسرائيلي وال يمثل أمامه

جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، معلقا على القانون بأن . وتحدث د
مس خطير بحق الملكية، حيث إن مدخرات صندوق التقاعد هي ملكية خاصة مشروع القانون هو 

  .لصاحبها ولعائلته، فهي مدخراته التي جمعها خالل سنين عمله وال تجوز مصادرتها
القضية مبدئية، فالقانون يدوس كل مبادئ حقوق اإلنسان وأصول التشريع، وهو يتناقض ": وقال زحالقة

 القانون أصالً ال يؤثر على الدكتور عزمي بشارة وهو حتى ال يكلف نفسه .وحق الملكية ومبدأ المساواة
  ."القضية هنا عامة ومبدئية فالحقد العنصري هو المحرك وهو الدافع لمثل هذه القوانين. عناء الرد عليه

ان هذا القانون هو أحد اقتراحات القانون التي تحاول إنزال العقاب "وقالت عضو الكنيست حنين زعبي 
وعلى اقتراح القانون أن يشرح، معناه الحقيقي، وهو أن . كل من يخالف اإلجماع السياسي في الكنيستب

التزام عضو الكنيست ليست لمواقف حزبه، وال لمواقف جمهور منتخبيه، إنما عليها أن تكون أوال 
  ".للمواقف السياسية لبعض أعضاء الكنيست الذين ينصبون أنفسهم حكاما لآلخرين

وقدم القانون اعضاء .  نواب9 عضو كنيست وعارضه 23ية النقاش صوت إلى جانب القانون في نها
وكذلك زئيف ) اسرائيل بيتنا(وموشي مطلون ) ليكود(، ويريف ليفين )كاديما(الكنيست يسرائيل حسون 

  .الكين عضو الكنيست علن الليكود ورئيس االئتالف الحكومي
 إلى إغتيال بشارة، وقال عضو ودع واب من اليمينن، أن 14/12/2010، 48موقع عربوأضاف 

يجب نقل بشارة الى المكان الذي يتواجد فيها المبحوح ومغنية، وعندها ال : "الكنيست ميخائيل بن أري
يجب ان ندفع لورثته مخصصات : "وقاطعه نواب من حركة شاس قائلين". حاجة لقوانين ضد بشارة

  ".التقاعد
هناك حاالت يقوم فيها اعضاء كنيست بالتعاون مع العدو : "ل فقالأما عضو الكنيست اوري ارئي

هذه الحاالت يجب ان تختفي عن الدنيا، عاجالً . ومساعدته في ممارسة العنف ضد الدولة وكيانها
  ".وبسرعة

هذا القانون ضد بشارة غير كاف، وهو ليس عقاباً حقيقياً : "النائب يريف لفين، رئيس لجنة الكنيست، قال
  ".ألن العقاب الذي يستحقه بشارة هو أكثر بكثيرله، 

أعد بأن نقوم بكل ما نستطيع حتى ال يبقى في الكنيست من حولها : "وتطرق ليفين الى حزب التجمع قائالً
أنتم لن : "وتوجه إلى زحالقة وزعبي." الى ثكنة أمامية للمنظمات اإلرهابية حتى يحاربونا من الداخل
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في نهاية المطاف التجمع . ا كمشرعين أن تدافع اسرائيل عن نفسها من الداخلحقنا وواجبن. تكونوا هنا
  ".لن يكون هنا ال زحالقة وال زعبي. لن يكون هنا

واتهم نواب اليمين بشارة بأنه استغل منصبه للمس بأمن اسرائيل، ومساعدة العدو، وبأنه يجب ان ينال 
  .اص بهعقاباً شديداً وليس فقط مصادرة صندوق التقاعد الخ

  
   للحظر النووي لالنضمامليبرمان يرفض دعوة استراليا  .19

افيغدور ليبرمان دعوة نظيره األسترالي كيفين رود ل " اإلسرائيلي"رفض وزير الخارجية : )آي.بي .يو (
عن " اإلسرائيلية"ونقلت اإلذاعة . باالنضمام إلى معاهدة الحد من انتشار السالح النووي " إسرائيل"

المسألة ليست بمجرد نشر السالح النووي "ه، خالل لقائه رود في القدس المحتلة، أمس، إن ليبرمان قول
  " .وإنما المسألة هي ما إذا كانت الدولة التي تمتلك هذا السالح هي دولة مسؤولة

  " .إسرائيل"وكان الوزير األسترالي قد أطلق دعوته خالل زيارته لمصر وقبل وصوله إلى 
دوال مسؤولة مثل اليابان أو أستراليا أو ألمانيا بإمكانها صنع سالح نووي خالل "وأضاف ليبرمان إن 

فترة زمنية قصيرة لكن ال يصدر عنها تهديد، وفي المقابل فإن إيران موقعة على معاهدة حظر نشر 
  .           ، حسب تعبيره "السالح النووي لكنها تكذب وتحتال وتهدر الوقت وتضلل العالم

  15/12/2010، شارقةالخليج، ال
  

   من أالسكا "إسرائيل"يمكن إطالق الصواريخ على : يزبير .20
في بيسان، قال الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيرس إن العد " مؤتمر الجليل الخامس"في ما يسمى بـ

  . التنازلي للسالم قد بدأ
، مشيرا "تسلح إيراننزع شرعية إسرائيل، وأسلمة متطرفة في المنطقة و"وقال إنه تجري عمليات قاسية؛ 

  . إلى أنه لم يعد هناك متسعا من الوقت للمباحثات
مكان "، وبحسبه فإنه يوجد "تطوير الجليل"وأضاف بيرس أن الحل الدائم من شأنه أن يعجل من عملية 

  ". للجميع في الجليل
 األمن فهو ال يوجد دولة بمعزل عن االقتصاد العالمي، وكذلك.. ال يوجد سالم هو غير إقليمي"وقال 

وأضاف إنه يمكن إطالق الصواريخ على إسرائيل ليس فقط من قطاع غزة، ". ليس مرتبطا بدولة واحدة
  . وإنما من أالسكا أيضا

تطوير الجليل "الذي نظمته وزارة ما يسمى بـ" تطوير الجليل"جاءت أقوال بيرس هذه في مؤتمر 
  .ي الجليل في النقب، والذي يهدف إلى تعزيز االستيطان اليهودي ف"والنقب

  14/12/2010، 48موقع عرب
  

  ارتياح إسرائيلي لقرار أوروبا تأجيل االعتراف بدولة فلسطينية .21
 اعربت اسرائيل امس عن ارتياحها لقرار االتحاد االوروبي عدم االعتراف حالياً : ا ف ب-القدس 

آمل في ان يضع حس ": ئيليةوقال نائب وزير الخارجية داني ايالون لالذاعة االسرا. بدولة فلسطينية
المسؤولية لدى اولئك الذين يقومون بدور قيادي، مثل االميركيين واالتحاد االوروبي، حداً للتهديدات 

انا على يقين بأن بيان اوروبا المتوازن نسبياً ": واوضح. "األحادية الجانب التي يلوح بها الفلسطينيون
 البرازيل واالرجنتين، التي ال يمكنها تحديد نتيجة المفاوضات، سيتيح اعادة قرار بلدان بعيدة جداً، مثل

  ."الى مكانه الصحيح
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راضية عن بيان " ان اسرائيل "فرانس برس"وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية ايغال بالمور لوكالة 
نه ا": واضاف. "االتحاد االوروبي الذي شدد على الضرورة المطلقة للتوصل الى حل عبر التفاوض فقط

  ."مبدأ اساسي أعاد االتحاد االوروبي بذلك التأكيد عليه
  15/12/2010، الحياة، لندن

  
  الصهاينة ال عالقة لهم بحائط البراق والقدس هي عاصمة فلسطين": ناطوري كارتا" .22

االسالمي  اسرائيل هيرش، رئيس حركة ناطوري كارتا، التي شاركت في المؤتمرقال : بيت لحم
بيت لحم بوفد كبير، بان ناطوري كارتا تمثل اليهود االصليين المعادين للوجود المسيحي الدولي في 

وحيا الرئيس محمود عباس ورئيس وزرائه سالم . الصهيوني، والذي ال يعترفون بالكيان الصهيوني
   .فياض، ودعا الى اعالن الدولة الفلسطينية من جانب واحد
الرئيس للدخول في المفاوضات غير المباشرة واضاف، بانهم على علم بالضغوط التي تعرض لها 

  ."الصهاينة الكاذبين السارقين لتاريخ الشعبين الفلسطيني واليهودي": والمباشرة، مع ما سماهم
واعتبر ان وقف االستيطان ما هو اال اكاذيب باطلة، ففي الوقت الذي يقررون فيه انشاء بنايات في 

  .ليين، يتحدثون عن وقف االستيطانالقدس والضفة الغربية، وطرد السكان االص
الصهاينة ينكرون توراه موسى عليه السالم وفي نفس الوقت يعتمدون عليها للسيطرة على ": وقال

فلسطين، وانا اقول بانه ال عالقة لهم بحائط البراق، وال قبر راحيل، وال الحرم االبراهيمي، والقدس هي 
  ."عاصمة فلسطين

ية على اعالن الدولة الفلسطينية من جانب واحد، وذلك النهاء االحتالل وحث هيرش، القيادة الفلسطين
  .بالسرعة الممكنة، من خالل اعتراف دول العالم بها، ووقف المفاوضات المباشرة او غير المباشرة

اخواننا المسلمون حافظوا على االماكن المقدسة في السابق، وسيحافظون عليها عندموا يعودون ": وقال
  ."الى الحكم

  15/12/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   ترفض دخول إطفائيين فلسطينيين لحضور حفل تكريم"إسرائيل" .23
 قالت مصادر متطابقة إن إسرائيل رفضت منح تصاريح دخول لخمسة : برهوم جرايسي- الناصرة

  . األخضررجال إطفاء فلسطينيين للمشاركة في حفل تكريمي خاص يقيمه مجلس قرية عسفيا داخل الخط
وقالت وسائل إعالم إسرائيلية ومدير العالقات العامة في الدفاع المدني الفلسطيني، لؤي عودة، إن الدفاع 
المدني الفلسطيني تلقى دعوة من مجلس قرية عسفيا العربية داخل الخط األخضر للمشاركة في احتفال 

الدونمات في غابات جبل الكرمل، وقتلت نظم أمس لمناسبة االنتهاء من إخماد النيران التي التهمت آالف 
وحسب وسائل اإلعالم فإن االحتالل منع دخول قائد الدفاع المدني الفلسطيني اللواء أحمد . العشرات

فيما سمحت لسبعة رجال إطفاء فلسطينيين " ألسباب أمنية"رزق وثالثة آخرين من الدخول إلسرائيل 
  .آخرين بدخول مناطق الخط األخضر

  . ضابطا من الدفاع المدني الفلسطيني في إطفاء الحريق في جبل الكرمل21رك وكان قد شا
ما قامت به سلطات االحتالل هو "وقال عضو الكنيست أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير إن 

  ".أمر ال يمكن وصفه إال بالغباء السياسي اإلسرائيلي
  15/12/2010، الغد، عّمان
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  "إسرائيل"ير يهود إيران إلى  لتهجإسرائيليةخطة  .24
الصهيونية على وضع خطة لتهجير اإليرانيين اليهود " استيعاب المهاجرين"تعمل وزارة : )آي.بي.يو(

، أمس، أنه وفقاً لمعطيات "اإلسرائيلي"وذكرت إذاعة الجيش .  ألفاً إلى الكيان 20البالغ عددهم قرابة 
 8تبلغ " إسرائيل"ا وأن تكلفة تنفيذ خطة تهجيرهم إلى الوزارة يبلغ عدد اليهود في إيران عشرين ألف

" الكنيست"وأضافت أن لجنة استيعاب الهجرة التابعة ل ) .  مليون دوالر2 .22حوالي (ماليين شيكل 
وقال " . وضع الجاليات اليهودية في الدول اإلسالمية"بحثت موضوع تهجيرهم في إطار البحث حول 

ملزمة " إسرائيل"لواقع الحالي الذي يعيش فيه يهود إيران يقلقنا جداً وا"رئيس اللجنة داني دانون إن 
  ".        بإحضارهم ومساعدتهم على االندماج فيها

  15/11/2010، الخليج، الشارقة
  

  سنرد بقوة اكبر بعشرة أضعاف في الحرب المقبلة:  يحذر حزب اهللاسرائيليمصدر عسكري  .25
 الحدود فإن "حزب اهللا" إسرائيلي كبير قوله إنه إذا أشعل  عن ضابط"يديعوت أحرنوت"نقلت صحيفة 

ويحذر قادة الجيش اإلسرائيلي من .  مقارنة مع الحرب المقبلة"أشبه بنزهة"حرب لبنان الثانية ستكون 
واقع أن الحزب يمر اليوم األزمة األخطر في تاريخه وأن الرد اإلسرائيلي على الصواريخ لن يأخذ 

  . عتبارتقرير غولدستون باال
 يمر حاليا في حالة ضغط، جراء معرفة مسؤوليه بأن من المتوقع "حزب اهللا" إلى أن "يديعوت"وأشارت 

وأوضحت أن التحسب من القرار ليس . أن تلقى على كاهله مسؤولية اغتيال الرئيس رفيق الحريري
ونقلت . لجبهة معها إلشعال ا"حزب اهللا"حكرا على لبنان بل إن إسرائيل قلقة بشأن احتماالت توجه 

فالخطر عليه .  سوف يحشر في الزاوية اال انه لن يحاول التحرش باسرائيل"حزب اهللا"تقديرات ترى أن 
سيكون ببساطة كبيرا جدا بسبب الردع، الذي يقول ضابط كبير في قيادة المنطقة الشمالية، إنه ال يزال 

  . قائما منذ حرب لبنان الثانية
زب يعرف بأنه اذا اندلعت حرب اخرى، فان الجبهة االسرائيلية الداخلية وحذّر الضابط من أن الح

ستتلقى الضربات، ولكن الجيش االسرائيلي رفع مستوى قدراته بشكل كبير، واالثمان في الطرف االخر 
  . ستكون اكثر ايالما

مت قوته جدا ، فقد تعاظ"حزب اهللا"وأوضح التقرير أنهم في اسرائيل يعرفون بانه محظور االستخفاف بـ
فرضية العمل هي أن كل ما يوجد . في السنوات االخيرة وال سيما بالوسائل القتالية التي تلقاها من سوريا

  . في سوريا ينتقل الى الحزب
سكود "في اسرائيل يدعون بانه اذا كانت صحيحة المنشورات عن ارسالية جديدة من صواريخ : ويضيف

 الى جنوب لبنان، فان هذه هي احدى حاالت التهريب االشكالية  نقلت مؤخرا في شاحنات من سوريا"دي
فالحديث يدور عن صواريخ هي االكثر تطورا لدى سوريا، وهي تصل الى مدى : في السنوات االخيرة

، التي يصل "سكود سي" و"سكود بي" فقط صواريخ من نوع "حزب اهللا"حتى االن نقلت الى .  كم700
  .  كم500 و 300مداها الى 

 على اطالق الصواريخ بعيدة المدى في قاعدة خاصة في سوريا كشفت عنها مصادر "حزب اهللا"تدرب وي
حزب "منذ حرب لبنان الثانية استخلصت إسرائيل دروسا في المجال التكتيكي، ودرست نجاحات . غربية
 50رفه نحو  قواته بثالثة اضعاف، ويوجد لديه اليوم تحت تص"حزب اهللا"في تلك السنوات ضاعف . "اهللا

 يحوز ايضا على عدة عشرات من "سكود"وفضال عن صواريخ . الف صاروخ ومقذوفة صاروخية
  .  كم300 و 200 لمسافات – بعضها دقيق –الصواريخ 

ويشدد المسؤول الكبير في .  صعب"حزب اهللا"في قيادة المنطقة الشمالية يعتقدون بان الوضع في : ويتابع
والمواجهة مع اسرائيل ال توجد حقا . يمر في أخطر أزمة ألمت به منذ تأسيسه "حزب اهللا"القيادة على ان 
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على جدول اولويات الحزب في فترة المشاكل القيادية، المشاكل االقتصادية، االزمة الداخلية والنقص في 
  . التدريبات

لن تؤثر في الجيش االسرائيلي يوضحون بان دروس تقرير غولدستون من حملة غزة : ويتابع التقرير
هذا لن يشبه "ويقول المسؤول الكبير في القيادة الشمالية ان . على النشاط الهجومي في الجولة التالية

نحن سنحذر .  بنى قدرة صاروخية متطورة في القرى كي يقتل مواطنين في اسرائيل"حزب اهللا". غزة
دستون لن نرد، يرتكب من يظن انه بسبب غول.  وبعد ذلك سنهاجم االهداف-السكان في تلك القرى 

  . خطأ جسيما
محظور اخافته في أنه في حرب مع لبنان . ينبغي تنسيق التوقعات مع الجمهور في اسرائيل: ويختم

آمل أال تستخدم هذه القدرة ضدنا، ولكن اذا ما . تتضمن صواريخ على تل أبيب ستكون نهاية العامل
يحتمل أنه في . أوا على التفكير في ذلك اكثر فسنرد بقوة اكبر بعشرة اضعاف كي ال يتجر–استخدمت 

يجب أن . 200 وفي الثالث 400 صاروخ، ولكن في اليوم الثاني ستكون هذه 800اليوم االول سيسقط 
نتذكر بان الحديث يدور عن صواريخ غير دقيقة ونحن سنعرف كيف نضرب االف االهداف بسالح 

  . دقيق
  15/12/2010، السفير، بيروت

  
  األقصىالمسجد  طارئة إلنقاذ عربيةيطالبون بقمة علماء القدس  .26

 طالبت هيئة علماء ودعاة القدس الدول العربية واإلسالمية بعقد اجتماع ):قنا(وكالة  –القدس المحتلة 
على مستوى القمة لمواجهة التهديد الواضح من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي للمسجد األقصى 

) وفا(وجاء في بيان للهيئة بثته وكالة  .ة السريعة لحمايته وما حولهالمبارك، وأن تضع الخطط العملي
أمس، إن إعالن سلطات االحتالل اإلسرائيلي الملغوم حول انهيار المصلى المرواني الذي يعد جزءاً من 
المسجد األقصى المبارك، هو إنذار حقيقي بحجم الخطر الذي يتهدد هذا المكان اإلسالمي المقدس، وما 

ن عمائر فيها مبنى قبة الصخرة، ومبنى المسجد الجنوبي، ومدارس، وعيادات، وزوايا، حوله م
وأضاف البيان أن هذا اإلنذار الواضح يؤشر على نوايا خبيثة . ومساطب، وأسبلة، وأروقة، ومساكن

تبيتها سلطات االحتالل ضد المسجد األقصى المبارك، الذي تنفرد مساحته على مائة وأربعة وأربعين 
ونماً، حيث بات هذا المكان اإلسالمي الصرف تحت التهديد بالتدمير من األسفل، أو التفجير من د

األعلى، بفعل هزة اصطناعية أو ضربة جوية، كما كان مخططاً لها في يوم من األيام الخوالي، والتي 
طينية والعربية كشفت عنه وثائقهم التي أعلنوها، كنوع من بالونات االختبار، لمدى ردود الفعل الفلس

وأوضح أن المطلوب . واإلسالمية والعالمية على هذه النية التي لم تعد خافية، حيث جرى اإلعالن عنها
من المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة اليونسكو العالمية التي اعتبرت القدس القديمة مدينة تراثية 

وس، وهذه وظيفتها، ومطلوب منها تشكيل عالمية أن تتحرك لمعرفة ما يجري بعيداً عن الظنون والوسا
  .لجنة من المهندسين وعلماء اآلثار المستقلين، تقوم بمعاينة المكان لمعرفة ما يجري فيه

  15/12/2010، ةوحالد الوطن،
  

  "األقصى" القدس وللدفاع عنبناء خطط وإستراتيجيات كمقدمة ل "األقصى"رائد صالح يعتزم زيارة  .27
رئيس الحركة اإلسالمية داخل الخط األخضر الشيخ رائد صالح عن نيته كشف : عاطف دغلس -نابلس 

 بذلك قرار االحتالل الذي يحظر عليه دخول للقدس والمسجد األقصى، متحدياً" قريبة جدا"القيام بزيارة 
 التي ، إن هذه الزيارة، نت. في تصريح للجزيرة،وقال الشيخ صالح .المسجد األقصى ومدينة القدس

سيترتب عليها بناء خطط وإستراتيجيات جديدة لمواجهة ممارسات االحتالل القمعية  "،وقتهارفض تحديد 
وأضاف أن هذه الزيارة عبارة  ". والمسجد األقصى على وجه التحديدوغطرسته ضد مدينة القدس عموماً
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ها، عن خطوة يجب أن تنتهي بهم لعمل مشترك بناء على تفكير ورؤية مشتركة مع أهل القدس وقيادات
إلعادة دراسة واقع المدينة وواقع المسجد األقصى، ثم إعادة بناء إستراتيجيتنا في كيفية متابعة نصرة "

سيتم تحويل هذه اإلستراتيجية إلى أمانة ومن ثم تحميلها للقيادة الفلسطينية العربية "وأكد أنه  ".القدس
  ".خططات االحتالل فيهاواإلسالمية على حد سواء، للدفاع عن األقصى والقدس والتصدي لم

ستكون هناك أكثر من خطوة وستكون بعون اهللا مكللة بالنجاح، وإن هذه الخطوات لن "وقال صالح 
تكون بشكل خفي، وستبدأ باإلعداد الشعبي والجماهيري لتالمس القدس وأهلها والمسجد األقصى، وستليها 

  ".برامج أخرى لدعمه
 عن انهيارات باألقصى، وقال إن كل هذه ي صدرت مؤخراًورفض الشيخ صالح تحذيرات االحتالل الت

كدموع التماسيح، وهي كاذبة  "، التي تصدر عن االحتالل وكأنه يخاف على األقصى،االدعاءات
  ".ورخيصة، ولن تقف في وجه تحركاتنا وسعينا إلزالة االحتالل

يتقيد بهذا القرار في أي يوم  أن قرار االحتالل بمنعه من دخول األقصى باطل، ولن الشيخ رائدواعتبر 
  ".ونحن من يحدد الدخول للقدس ولألقصى بموافقة االحتالل أو معارضته، وهذا حق لنا"من األيام، 

  14/12/2010نت، .موقع الجزيرة
  

   األقصى يتعرض ألخطار حقيقيةالمسجد: حاتم عبد القادر .28
ن المسجد األقصى يتعرض ألخطار إالقادر   مسؤول القدس في حركة فتح حاتم عبدقال: القدس المحتلة

وقال إن انهيارات عدة وقعت حديثاً . حقيقية بسبب استمرار حفريات االحتالل أسفله منذ وقت طويل
أن انهيار األشجار في ساحات المسجد وتصدع بعض جدرانه الخارجية " "العربية" لـوذكر. أسفل المسجد

ألخطار سور القدس وخصوصاً من الجهتين الغربية بات يشكل ظاهرة خالل الفترة األخيرة، كما طالت ا
القادر فقد انهارت بعض األشجار المعمرة وتم التأكد أن سبب ذلك هو انخفاض  وحسب عبد. والجنوبية

منسوب التربة في هذه الساحات أسفلها، وهو ما أدى إلى سقوطها ويعني أن هناك عمليات تفريغ للتربة 
 تشكل خطراً فعلياً على أنزة أرضية طبيعية أو اصطناعية يمكن إن ه"وقال . أسفل المسجد األقصى

  ".المسجد وما نخشاه أن تنفذ بالفعل هزة اصطناعية تستهدفه ما سيؤدي إلى انهياره
  15/12/2010الخليج، الشارقة، 

  
   استمرار تعرض القدس لمخططات تهويدية:الفلسطينيةوزارة اإلعالم  .29

عن " المشهد المقدسي"ة اإلعالم في السلطة الفلسطينية، بعنوان كشف تقرير صادر عن وزار: رام اهللا
استمرار تعرض القدس المحتلة لمخططات تهويدية بما فيها خطة تهويد ساحة حائط البراق، مشيراً إلى 
سقوط شجرة معمرة في ساحات المسجد األقصى سبقه سقوط أشجار أصغر، وتاله الكشف عن حفرة 

واعتبر التقرير أن إنشاء  .وكلها ذات صلة بما يجري أسفل حائط البراقمجهولة العمق قرب الشجرة، 
مجموعة مشاريع ضخمة في منطقتي وادي النار وبيت اكسا في محيط القدس، أهمها قطار يربط الساحل 
بالقدس، وتالياً بالكتل االستيطانية الكبرى في الضفة الغربية، من خالل ثالثة مخططات استيطانية جديدة 

 وحدة جديدة، وإقامة 716بسغات زئيف، بإضافة "و" رمات شلومو"و" راخس شعفاط" مستوطنات لتوسيع
في بيت اكسا، وصدور " راموت" وحدة أخرى في حي جبل أبو غنيم االستيطاني وحي 1300حوالي 

رسالة عن المستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية، يطالب فيها بهدم مئات منازل المقدسيين، وتقرير 
  . الف منزل 20وحدة القدس في ديوان الرئاسة بأن مجمل قرارات الهدم الصادرة  في القدس تجاوز 

 ألفاً الذي يمتد من منطقة اللطرون حتى 30وأوضح خليل التفكجي أن التخطيط اإلسرائيلي للمشروع 
تي تتم في سلوان وقال إن عمليات الهدم ال .منطقة القدس هدفه الوصول إلى أقلية عربية وأغلبية يهودية

والشيخ جراح والطور وراس العمود والعيساوية وحزمة ذات استراتيجية إسرائيلية واضحة تماماً 
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 ألف 200أصبحنا أقلية في القدس الشرقية وأصبح "وأكد . والهدف من ورائها السعي لتهجير المقدسيين
لسطيني خلف الجدار، إضافة  ألف ف125 ألف فلسطيني نتيجة لتهجير نحو 175إسرائيلي مقابل حوالي 

  " . ألف مواطن فلسطيني أصبحوا من دون بطاقات مقدسية70إلى لما يزيد على 
  15/12/2010الخليج، الشارقة، 

  
   وحدة استيطانية24بلدية االحتالل في القدس توافق على بناء  .30

 بلدية أن أمس سرائيليةاإل "السالم اآلن" حركة أعلنت ):ب.ف.ا( ، ووكالة الحياة الجديدة-القدس المحتلة 
شرقية القدس   في قلب حي الصوانه العربي في يهودياً منزال24ً وافقت على بناء اإلسرائيليةالقدس 
 اللجنة المكلفة إن" لوكالة فرانس برس "السالم اآلن" حاجيت اوفران المتحدثة باسم  وأعلنت.المحتلة

 ملك األرضن أ"  وأضافت." مبانأربعةة على  موزع منزال24ًالتخطيط والبناء في القدس رخصت لبناء 
 في  طلب رخصة البناء قدمه فرع جمعية مستوطني ايالد اليهودية الناشطة جداًأن غير أجنبيةلشركة 
انه استفزاز جديد تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو وبلدية "وتابعت اوفران . " القدس الشرقية العربيةأحياء
  ."القدس

 التي ستبنى عليها تلك المباني يملكها الثري اليهودي األرض أن "ل هايوماسرائي"ونقلت صحيفة 
ونقلت عن محامي بلدية االحتالل  . ايفينغ موسكوفيتش الذي يمول مشاريع االستيطان في القدساألميركي

 ومن حق األبد إلىالقدس مدينة مفتوحة وستظل كذلك "في القدس يائير غابائي تبريره المشروع بقوله 
  ." على هذا الحقن يفرض قيوداًأ أبداً ألحد المدينة ولن نسمح أنحاء يعيشوا في كافة أنود اليه

  15/12/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   تهدم منازل ومنشآت فلسطينية في القدس والخليل"إسرائيل" .31
والمنشآت  من المنازل  الثالثاء عدداًاإلسرائيليهدمت جرافات االحتالل :  وليد عوض-رام اهللا 

 مصادر محلية بأن جرافات وأكدتالفلسطينية في مدينة القدس ومحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، 
 مبنى ، كم هدمت في قرية صور باهر جنوب القدساإلنشاءبلدية االحتالل هدمت الثالثاء منزلين قيد 

  . بحجة البناء دون ترخيصاألقصىحي راس العمود جنوب المسجد في  سكنياً
 طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي اإلسرائيلين جهته استنكر بشدة النائب العربي في الكنيست م

  .العربي عملية هدم المنازل في القدس واعتبرها عملية نكراء وجبانة
 من  لتجميع المياه، وعدداًآبار الثالثاء خمسة اإلسرائيليوعلى نفس الصعيد هدمت قوات االحتالل 

  .طقة عرب الكعابنة جنوب الخليلالبركساتب في من
  15/12/2010القدس العربي، لندن، 

  
   بسبب هدم المنازلبارتكاب جريمة حرب" إسرائيل"ة يسعى إلدان صندوق الدعم القانوني لفلسطين .32

أعربت ماري نزال البطاينة رئيسة صندوق الدعم القانوني لفلسطين عن أملها في :  هيام حسان-لندن 
 لمنازل الفلسطينيين واالستيطان غير "إسرائيل"بقتين قضائيتين على صعيدي هدم أن يحقق الصندوق سا

ن الصندوق يتولى في الوقت الحاضر الدفاع إ "القدس العربي"وقالت المحامية نزال البطاينة لـ .الشرعي
ي دانتها بارتكاب جريمة حرب فإلى إ القدس ويسعى  شرقي في"إسرائيل"عن ضحايا البيوت التي تهدمها 

هذا الخصوص، كما أنه يحاجج في قضية أخرى ضد رجل أعمال بريطاني يملك شركة تقوم بتطوير 
  .العقارات في مستوطنتي معاليه أدوميم وهارحوما باعتبار أن ذلك أيضاً من جرائم الحرب

وفي خصوص التعديالت القانونية التي طرحتها الحكومة البريطانية مؤخراً للنظر فيها من أجل تجنيب 
 البريطانية على خلفية اتهامات األراضي التعرض لالعتقال لدى دخولهم اإلسرائيليينالمسؤولين 
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 من شأن ذلك فيما لو تم وفقاً للمخططات الحكومية إنبارتكابهم لجرائم حرب، قالت نزال البطاينة 
عباً ولكنه لن يغلق  القبض على المشتبه بارتكابهم لجرائم حرب أمراً صإلقاء إمكانيةالبريطانية أن يجعل 

األبواب تماماً في وجوه طالبي العدالة نظراً لوجود قوانين مشابهة في دول أخرى من الممكن استخدامها 
  .في مالحقة مجرمي الحرب

  15/12/2010القدس العربي، لندن، 
  

   واجتماعية في الداخل الفلسطينياقتصاديةالفقر يهدد بكارثة : جمال زحالقة .33
، "كارثة اقتصادية واجتماعية"اإلسرائيلي جمال زحالقة من " الكنيست"عضو العربي في  حذَّر ال:الناصرة

في حال استمرت سياسات اإلفقار "، 1948قال بأنها باتت تتهدد األقلية العربية في األراضي المحتلة عام 
 الثقة عن  خالل تقديمه اقتراحاً بحجب،وتطرق زحالقة ".التي تنتهجها حكومات االحتالل المتتابعة

، الحكومة اإلسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو، حول ارتفاع معدالت الفقر وغياب خطط حكومية لمحاربته
، منها أن عدد العائالت "المذهلة"إلى تقارير الفقر، التي نشرت مؤخراً والتي شملت معطيات وصفها بـ

 عائلة عربية، أي 14300، منها  ألف عائلة15 بحوالي 2009التي هي تحت خط الفقر زاد خالل عام 
ال تحارب الفقر، بل تحارب الفقراء، فهي "واتهم زحالقة الحكومة اإلسرائيلية بأنها  .%95بنسبة أكثر من 

عدم العمل هو عمل "، الفتًا النظر إلى أن "ال تقوم بأية خطوات فعلية لتطويق الظاهرة والتخفيف منها
  ".لحرة يمكن األقوى من استغالل الضعيفلصالح األغنياء، ألن ما يسمى بالسوق ا

تطوير التعليم، خلق فرص عمل : اإلستراتيجية المطلوبة لمحاربة الفقر هي من ثالث مركبات"وأكد أن 
  ".مالئمة وشبكة أمان اجتماعية، وهناك تمييز عنصري صارخ ضد المواطنين العرب في هذه المجاالت

ربي هي أقل من ثلث الميزانية المخصصة للطالب اليهودي، ميزانية التعليم للطالب الع"وأشار إلى أن 
وفرص العمل المفتوحة أمام العرب شحيحة ومحدودة، فال يوجد تطوير اقتصادي حقيق في المناطق التي 
  ".يسكنها عرب، وهناك تمييز في الحصول على وظائف رسمية وهناك عنصرية في سوق العمل بمجمله

 أن خدمات الرفاه االجتماعي في القرى والمدن العربية، ال تحظى بموازاة ذلك نجد: "وخلص بالقول
  ".بالتمويل المطلوب، وميزانياتها تتراوح بين ربع إلى خمس ما هو متوفر في الوسط اليهودي
  14/12/2010قدس برس، 

  
  اإلسرائيليإصابة فلسطينيْين برصاص الجيش : غزة .34

 الرشاشة أسلحتها نيران أطلقتوات االحتالل ق" إنمس أ قال مصدر طبي فلسطيني .):ب.ف.أ( –غزة 
شمال بلدة بيت حانون قرب معبر ) الحصى(على مجموعة من الشبان الذين يعملون في جمع الحصمة 

  ." اثنين من عمال الحصمةإصابة إلى أدىشمال قطاع غزة، ما ) حاجز ايريز(بيت حانون 
  15/12/2010الحياة، لندن، 

  
  تهين صحفية فلسطينية بالقاهرة "أل عال"شركة الطيران اإلسرائيلية  .35

، بإهانة صحافية فلسطينية في مطار القاهرة "أل عال"قام عناصر أمن من شركة الطيران اإلسرائيلية 
 :لحقوق اإلنسان" عدالة"وقال مركز . 48الدولي خالل رحلة عودتها من مصر إلى فلسطين المحتلة عام 

بتوجيه أسئلة " أل عال"ن دياب، قام رجال أمن شركة إنه وبعد فحص جواز سفر الصحافية صابري"
خصوصية للصحافية دياب، حيث سألها األمن عن هوية األشخاص الذين قابلتهم خالل زيارتها، عن 
عددهم، من قام بتغطية نفقات سفرها، من اختار لها الفندق الذي أقامت به وعن ساعات دخولها 

  ". فاتورة الدفع للفندق ولكل غرض قامت بشرائه خالل رحلتهاوخروجها من الفندق، كما طالبوها بإبراز 
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ويشير المركز الحقوقي إلى أنه وبعد استجوابها المطول والمهين طالبها رجال األمن بمرافقتهم لغرفة 
، ولم يكتف رجال األمن بذلك، حيث جانبية في المطار حيث قام بتفريغ حقائبها وفحص محتوياتها يدوياً

 بشكل مهين للغاية، ميالتهم لتصطحب الصحافية إلى غرفة أخرى لتقوم بتفتيشها يدوياًاستدعوا إحدى ز
متجاهلةً حقها بالخصوصية وخالل تهديدها أنه في حال لم توافق على التفتيش الجسدي لن تستطيع 

  ".الصعود إلى متن الطائرة وستضطر للبقاء في المطار
والمستشار " أل عال"ألمن اإلسرائيلي ومدير شركة برسالة إلى كل من وزير ا" عدالة"وتوجه مركز 

القضائي لسلطة المطارات لدى االحتالل، احتج من خاللها على المعاملة المهينة والمذلة التي تعرضت 
  .لها الصحافية دياب

  14/12/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  ربيةالوحيدة في الضفة الغ" الكريمإذاعة القرآن "السلطة الفلسطينية تغلق  .36
في مدينة نابلس، الشيخ محمد سعيد ملحس، أن " إذاعة القرآن الكريم" أعلن رئيس مجلس إدارة :نابلس

وقال الشيخ ملحس،  .الشرطة الفلسطينية أقدت على إغالق اإلذاعة تنفيذاً لقرار أصدرته  النيابة العامة
القيسي، قام برفقة مجموعة إن وكيل نيابة نابلس محمد : "نسخة منه" قدس برس"في بيان مكتوب وصل 

أن مسؤول النيابة لم : "وأضاف ملحس ".من الشرطة الفلسطينية بتنفيذ قرار اإلغالق عصر أمس االثنين
  .، كما قال"يسمح لنا باالعتذار من مستمعي المحطة قبل إغالقها وهدد باعتقال احد العاملين بالمحطة

 بإغالق اثنا عشر إذاعية ر أحمد المغني قد أصدر قراراًوكان النائب العام في السلطة الفلسطينية المستشا
  ".لعدم اكتمال أوراقها الالزمة للترخيص"ومحطة تلفزيونية محلية 

  14/12/2010قدس برس، 
  

  تشّن حرباً شرسة على تيار التدّين في الضفة" سلطة فتح: "رابطة علماء فلسطين .37
الوحيدة في " إذاعة القرآن الكريم"رام اهللا إغالق ، بقرار السلطة في "رابطة علماء فلسطين" نددت :غزة

الحرب الشرسة "الضفة الغربية المحتلّة ومقرها في محافظة نابلس، واعتبرت أن هذا اإلجراء يدلّل على 
وقالت  .التي تشنّها السلطة الفلسطينية بقيادة حركة فتح على تيار التدين في الضفة الغربية" والقذرة

إن هذا القرار هو حلقة في "، 14/12نسخة منه يوم الثالثاء " قدس برس"صحفي وصل الرابطة، في بيان 
سلسلة حلقات الحرب الشرسة التي تشنّها سلطة فتح على تيار التدين في الضفة، والتي تتمثّل بتخريب 
م، رسالة المساجد ومنع العلماء المميزين من إلقاء الخطب والمواعظ، وإغالق عشرات دور القران الكري

في الوقت الذي تفتح فيه أبواب مشرعة أمام تيار الفساد، فتمنح التراخيص ألوكار الفساد والخمارات 
  .، على حد قولها"والبارات وأماكن اللهو واالنحالل الخلقي والمجون

التراجع عن هذا القرار الجائر ووقف "السلطة في الضفة الغربية إلى " رابطة علماء فلسطين"ودعت 
  .، على حد تعبيرها"الحرب القذرة ضد تيار التدين

  14/12/2010قدس برس، 
  

  هيئة األعمال الخيرية تطلق العرس الجماعي للمعاقين في فلسطين .38
لمعاق العالمي استعرض إبراهيم الراشد مدير مكتب هيئة تزامناً مع يوم ا:  منتصر حمدان- رام اهللا

األعمال الخيرية اإلماراتية في فلسطين في لقاء إعالمي وصحفي ضم العديد من اإلعالميين الفلسطينيين، 
األهمية البالغة التي توليها دولة اإلمارات العربية المتحدة لفئة المعاقين الفلسطينيين، وذكر أنه من منطلق 

وجيهات السامية فإن الهيئة ومكتبها في فلسطين تعنى بفئة المعاقين الفلسطينيين، حيث تكفل المئات هذه الت
وتخصص أكثر من مليون درهم إماراتي سنوياً لصالح أسرهم التي يعيلونها، وأنشأت لهم أول مدرسة 



  

  

 
 

  

            25 ص                                     1995:         العدد       15/12/2010 األربعاء :التاريخ

طراف الصناعية لذوي االحتياجات الخاصة في محافظة الخليل بتكلفة أربعة ماليين درهم، ومصنعاً لأل
وأضاف الراشد أن الهيئة رائدة مشروع . مجهزاً بأحدث األجهزة والكوادر المدربة بتكلفة مليوني درهم

الحج والعمرة للمعاقين الفلسطينيين بتكلفة زادت عن المليون درهم، وتقدم سنوياً المئات من الكراسي 
ا تكريم الطلبة األوائل من المكفوفين والمستلزمات الطبية للمعاقين بتكلفة مليون درهم كان آخره

  .بحواسيب ناطقة في حفل رسمي وشعبي
وعن العرس الجماعي للمعاقين ذكر الراشد أن الهيئة بدأت منذ شهر تحضير استمارات للراغبين 
بالزواج من المعاقين وفق شروط أبرزها نسبة اإلعاقة والقدرة االقتصادية، ليكون العرس الجماعي األول 

بالتعاون مع اتحاد عام " اإلعاقة ال تلغي الحياة"ين مخصصاً لهذه الفئة المهمشة تحت شعار في فلسط
  .المعاقين الفلسطيني

  15/12/2010الخليج، الشارقة، 
  

  "إسرائيل"يؤيدون اتفاق سالم مع % 69 وحماسارتفاع شعبية فتح على : استطالع .39
أن ) نير ايست كونسلتنج(ألدنى لالستشارات  كشف أحدث استطالع للرأي تجريه شركة الشرق ا:رام اهللا

  .يعارضون ذلك% 31، مقابل "إسرائيل"من الفلسطينيين يؤيدون توقيع معاهدة سالم مع % 69
 الجاري، على ديسمبر/ ونفذ االستطالع في الفترة الواقعة بين الخامس والسابع من شهر كانون األول

  .حافظات الضفة وقطاع غزة بما فيها محافظة القدس موزعين في م فلسطينيا850ًعينة عشوائية حجمها 
 عن الوجود، "إسرائيل" حركة حماس إلى تغيير موقفها الداعي إلزالة وادع% 62أن وتوضح النتائج 

% 6استراتيجية حركة فتح مقارنة مع % 54يفضل  و.طالبوها بالتمسك بهذا الموقف% 38مقابل 
يفضلون استراتيجية % 40 أنفلسطينية العليا، في حين يفضلون استراتيجية حماس لتحقيق المصالح ال

لرئيس % 7مقابل % 52وحصل الرئيس محمود عباس على نسبة . اإلجابةأخرى أو امتنعوا عن 
أن % 69  واعتبر.عن اإلجابة على هذا السؤال% 41 إسماعيل هنية، في حين امتنع في غزةالحكومة 
  .أفادوا أن ال شرعية للحكومتين% 21حكومة هنية ول% 10فياض هي الحكومة الشرعية مقابل  حكومة

يعرفون عن أنفسهم بأنهم % 57وفي سؤال حول كيفية تعريف الفلسطيني عن نفسه، تكشف النتائج أن 
وكشفت . "عرب أوالً"بأنهم % 4 و"فلسطينيون أوالً"بأنهم % 17 و"بشر أوالً"بأنهم % 21 و"مسلمون أوالً"

% 20 بالشكل الصحيح مقابل اإلسالميون أن الناس ال تسير حسب الدين يعتقد% 80النتائج أن غالبية 
  .يعتقدون عكس ذلك

خالل استطالع % 44مقارنة مع % 49وحول تأييد األحزاب، ارتفعت شعبية حركة فتح لتصل إلى 
مقارنة % 5 الماضي، في حين انخفضت شعبية حماس لتصل إلى يوليو/ أجرته الشركة في شهر تموز

، في حين %3، وحافظت األحزاب األخرى على شعبيتها بنسبة يوليو/  شهر تموزخالل% 7مع 
  .يوليو/ في استطالع تموز% 45مقارنة مع % 43تراجعت نسبة الذين ال يثقون بأي فصيل لتصل إلى 

% 56وعلى صعيد شعور الفلسطينيين باألمان على أنفسهم وعائالتهم وممتلكاتهم، أبرزت النتائج أن 
  .لديهم شعور بعدم األمان% 44باألمان مقارنة مع لديهم شعور 

أما معدل البطالة، فوصلت نسبة . من الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر% 47وتظهر النتائج أن 
وبحسب النتائج، تعد نسبة البطالة . يعملون بصورة جزئية% 6مقابل % 11 إلىالعاطلين عن العمل 

ي قطاع غزة مقارنة مع الضفة وفي مخيمات الالجئين والقرى ومعدالت الفقر أكثر وضوحاً وارتفاعاً ف
  .أكثر منه في المدن

من الفلسطينيين، وذلك ألسباب مختلفة أبرزها % 86وما زالت نسبة الشعور بالقلق مرتفعة لدى غالبية 
%) 28(وصراع فتح وحماس وعدم توصلهم حتى اآلن التفاق مصالحة %) 37(المعاناة االقتصادية 
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%) 6(واالحتالل اإلسرائيلي مع العلم أن الخيار لم يطرح على المستطلعين %) 14(مان وغياب األ
  %).3(والمشاكل العائلية 

  15/12/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  اللقاء العاشر لالئتالف الفلسطيني العالمي لحق العودة  الصادر عنالختاميالبيان  .40
، عقد االئتالف " ثابت غير قابل للتصرف وال يسقط بالتقادمحقنا في العودة إلى ديارنا حق"تحت شعار 

/ الفلسطيني العالمي لحق العودة لقاءه العاشر في بيروت بين الخامس والحادي عشر من كانون أول
عائدون /  في مخيمي شاتيال ومار الياس، حيث استضافه كل من مركز حقوق الالجئين2010ديسمبر 

 العاملة في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وبمشاركة عدد من المراقبين وهيئة تنسيق الجمعيات األهلية
  .والخبراء الضيوف المهتمين بقضية الالجئين وحقهم في العودة

 برعاية وزير اإلعالم اللبناني طارق 6/12/2010افتتح اللقاء الرسمي في قصر اليونسكو يوم االثنين 
وألقى الدكتور .  الفلسطينية وعدد من األحزاب اللبنانيةمتري وبحضور ممثلي سفارة فلسطين والفصائل

طارق متري كلمة أكد فيها على مساندة لبنان حكومة وشعبا لحق الالجئين في العودة إلى ديارهم وفي 
  .حقهم بحياة كريمة إلى حين عودتهم

ة، مستعرضا من جانبه أكد جابر سليمان في كلمة باسم االئتالف على تمسك الالجئين بحقهم في العود
مسيرة االئتالف خالل العام الماضي، والتحديات التي تواجه قضية الالجئين معتبرا أن منح الالجئين 

فيما قدم الدكتور سلمان . الفلسطينيين في لبنان حقوق اإلنسان األساسية، ال يتعارض مع حقهم في العودة
  .ضم األراضي الفلسطينيةأبو ستة مداخلة تاريخية حول االستيطان االحاللي الصهيوني وق

وقد توقف االئتالف امام غياب المرحوم عبداهللا حوراني الذي وافته المنية في عمان ووجه المجتمعون 
تحية إجالل وإكبار لروحه الطاهرة، وثمنوا دوره التاريخي في الدفاع عن القضية الوطنية وحقوق 

  الالجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها حق العودة
ئتالف رسالة تضامن ومساندة للمناضل األسير أمير مخول المعتقل في سجون االحتالل كما وجه اال

 في وجه مخططات وإجراءات وممارسات 1948مثمنا دوره، وصمود أهلنا في األرض المحتلة عام 
  .النظام الصهيوني العنصري المتمثلة بسياسة التهويد والتطهير العرقي

التقى المشاركون مع عدد من ممثلي الكتل النيابية اللبنانية،باالضافة وفي اطار اللقاء السنوي لالئتالف 
الفلسطيني وناقشوا معهم ضرورة ضمان الحقوق المدنية االجتماعية /الى رئيسة لجنة الحوار اللبناني 

واالقتصادية والثقافية لالجئين الفلسطينيين في لبنان، في سبيل تعزيز صمودهم والعمل من اجل عودتهم 
وأكد االئتالف في لقاءاته هذه على احترام سيادة لبنان واستقراره وأمنه، . ديارهم التي هجروا منهاإلى 

  .وضرورة رفع المعاناة عن أهلنا في المخيمات، مؤكدين رفضهم الحازم للتوطين
ن وإكراما ألرواح شهداء شعبنا قام أعضاء االئتالف بزيارة مقبرة الشهداء في شاتيال ووضعوا إكليال م

  .الزهور على صرح شهداء المجزرة
عرضت خاللها تقارير منسقي ) 7/12/2010 - 6(وعقد االئتالف جلساته الداخلية على مدى يومين 

لجان العودة في مختلف األقاليم وجرى نقاشها بعمق، كما توقف المشاركون عند الثغرات والمعيقات التي 
بهدف تطويرها بما يتناسب مع توجهاته في المرحلة تواجه عمل االئتالف، وناقشوا الالئحة الداخلية 

  . المقبلة
من جهة أخرى بحث اللقاء موضوع حملة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات 
عليها، حيث تدارس االئتالف آليات تعزيز وتوسيع المقاطعة في فلسطين وفي الوطن العربي والعالم 

  .  نضالية تخدم كفاح شعبنا من أجل حقوقه المشروعةباعتبار حملة المقاطعة أداة
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أما نقاشات الطاولة المستديرة فتناولت الوضع الفلسطيني المأزوم جراء السياسات العدوانية الصهيونية 
ضد أرضنا وشعبنا وانسداد أفق المفاوضات المتعثرة منذ سنوات بسبب التعنت اإلسرائيلي والدعم 

ي ظل استمرار االنقسام الذي تشهده الساحة الفلسطينية، وأكد اللقاء األمريكي للموقف الصهيوني ف
ضرورة التصدي لسياسة التهجير القسري ومصادرة األراضي وتوسيع االستيطان ومواصلة بناء جدار 
الفصل العنصري وتهويد القدس بأحيائها ومقدساتها واستمرار الحصار على قطاع غزة وممارسة الضغط 

ف بيهودية الدولة، معتبرا ان هذه السياسة تسعى الى طمس الحقوق الوطنية الفلسطينية واالبتزاز لالعترا
  .وتكريس االحتالل ونظام الفصل العنصري

  :وفي ضوء المداوالت والنقاشات التي اتسمت بروح المسؤولية العالية، خلص المشاركون الى ما يلي
  :على الصعيد السياسي :أوالً

  والتعويض 1948 العودة إلى دياره واستعادة ممتلكاته التي طرد منها عام حق الشعب الفلسطيني في .1
عن خسائره المادية والمعنوية؛ حق تاريخي وقانوني يستند إلى مبادئ القانون الدولي اإلنساني والقانون 

  . 194الدولي لحقوق اإلنسان  فضال عن استناده إلى قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار 
التمسك بوحدة قضية الالجئين في إطار وحدة األرض والشعب في فلسطين االنتدابية والمنافي،  .2

والرفض القاطع لكل محاوالت تجزئة هذه القضية أو حل قضية الالجئين في هذا البلد او ذاك تحت أية 
  . ذريعة أو ظرف

 قادراً على تجنيد طاقات ضرورة توحيد خطاب العودة واالرتقاء بمستواه ليكون خطاباً توحيدياً .3
الشعب الفلسطيني بكل هيئاته وتوسيع هذا الخطاب ليشمل األبعاد الثقافية والتربوية المتعقلة بمناحي حياة 

  .مجتمع الالجئين الفلسطينيين
 الصهيوني ال تستند الى قاعدة الحقوق الوطنية والقانون -رفض أية تسوية للصراع العربي الفلسطيني .4

أكيد أن مرجعيات التسوية الجارية كخطة خارطة الطريق ومبادرة السالم العربية ال تلبيان الدولي والت
الحد األدنى من حقوق شعبنا وتكرسان الصلف الصهيوني في طمس الحقوق الوطنية، وخصوصاً حق 

  . الالجئين في العودة الى ديارهم
الجاد والفوري الستكمال المصالحة دعوة كل األطراف الفلسطينية على اختالف انتماءاتها للعمل  .5

الفلسطينية الستعادة الوحدة الوطنية، وضرورة إنهاء حالة االنقسام لتعزيز صمود شعبنا في التصدي 
  . للسياسة العدوانية الصهيونية، وصوال الى نيل حقوقه الوطنية المشروعة

ه اإلنابة أو التفويض وال استفتاء العودة إلى الديار األصلية حق ثابت ال يسقط بالتقادم وال تجوز في .6
عليه، باعتبار انه حق فردي وجماعي غير قابل للتصرف وال يمكن مقايضته بأي حق آخر، وإن إنهاء 

   .194الصراع غير ممكن دون حل قضية الالجئين حالً عادالً على أساس تنفيذ قرار 
  :على الصعيد الداخلي وخطة عمل االئتالف :ثانياً

لطابع الشعبي لحركة العودة بوصفها حركة جماهيرية ضاغطة تمثل مصالح الالجئين الحفاظ على ا -
وتعبر عن حقوقهم وباألخص حق العودة إلى الديار األصلية، بعيدا عن الدخول في معترك التمثيل 

ف للشعب الفلسطيني باعتبارها كيانه .ت.السياسي، وذلك انطالقا من الحرص على تعزيز تمثيل م
  . مع، وان حركة العودة هي جزء أصيل من حركته الوطنية التحرريةالوطني الجا

تصليب البنى التنظيمية لمجموعات العودة في كل ساحة من ساحات العمل وتوسيع المشاركة الشعبية  -
في نشاطاتها وخاصة من قبل الشباب وإطالق الحوار وتبادل األفكار والمعلومات فيما بينها بهدف تطوير 

  . تنظيمية جامعة لعملها تكون قادرة على مجابهة التحديات التي تواجها قضية العودةوبلورة صيغة 
بذل مزيد من الجهود المنظمة لطرح المشاكل التي يواجهها الالجئون الفلسطينيون في بعض الدول  -

 العربية المضيفة وخاصة في لبنان من أجل منحهم حماية مؤقتة فعالة تؤمن حقوقهم األساسية تعزيزا
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لصمودهم إلى حين عودتهم إلى ديارهم، مما يتطلب موقفا عمليا يرفض التوطين، والتهجير، ويوفر سبل 
  . الحياة الكريمة لالجئين

بذل مزيد من الجهود لتعريف المجتمع الدولي بثغرات الحماية الدولية التي يواجهها الالجئون  -
لب من الهيئات الدولية ذات الشأن وخاصة األونروا مما يتط. الفلسطينيون وباإلمكانيات الكامنة لمعالجتها

والمفوضية السامية لشؤون الالجئين تحمل مسؤولياتها ورفع مستوى عنايتها بهموم الالجئين ورعاية 
  ).UNCCP(قضاياهم، وضرورة تفعيل دور لجنة التوفيق الدولية الخاصة بفلسطين 

سرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات تعزيز دور االئتالف في الحملة الدولية لمقاطعة إ -
عليها، في إطار المساهمة الفعالة في بناء شبكة تضامن دولية صلبة من أجل إحكام العزلة على دولة 
الكيان الصهيوني، وتفعيل آليات اإللزام الدولي المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق 

  .ديارهم األصليةالعودة لالجئين الفلسطينيين الى 
ف وهيئاتها المسؤولية تجاه الالجئين الفلسطينيين في كافة . ت. التأكيد على ضرورة تحمل مؤسسات م -

أماكن تواجدهم، مما يستدعي تفعيل دائرة شؤون الالجئين في منظمت التحريرالفلسطينية واالرتقاء بعملها 
  .بما يتناسب والتحديات التي تواجهها قضية الالجئين

دعوة منظمة التحرير الفلسطينية ألخذ دورها الفعال في متابعة طرح تقرير القاضي جولدستون في  -
هيئات األمم المتحدة، وتعزيز التنسيق بينها وبين المنظمات األهلية الفلسطينية والدولية ذات الصلة، 

  .نا الفلسطينيلضمان تقديم مجرمي الحرب الصهاينة للمحاكمة على جرائهم التي ارتكبوها بحق شعب
تعزيز دور المرأة واألطر النسوية العاملة في أوساط الالجئين بما يساهم في تطوير أداء االئتالف في  -

  . الدفاع عن حقوق الالجئين
وفي الختام إذ يحيي االئتالف جماهير شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن لجوئه وتواجده ليؤكد أن قضية 

 جامعة لكل أبناء شعبنا الفلسطيني على اختالف أطيافه وانتماءاته، مما العودة هي هوية نضالية وطنية
يتطلب منا جميعا تحمل مسؤولياتنا الوطنية كل من موقعه تجاه وحدة شعبنا باعتبارها سالحنا األقوى 

  .واألمضى واألبقى لمواجهة التحديات واستعادة حقوقنا الوطنية وفي مقدمتها حق العودة
  2010-12-11بيروت في 

  المشاركون في اللقاء العاشر
 العاملة في المخيمات األهليةهيئة تنسيق الجمعيات ،  لبنان-عائدون/ مركز حقوق الالجئين :األعضاء

بيت أطفال الصمود ،جمعية المساعدات الشعبية النرويجية ،جمعية النجدة ،جمعية ( لبنان / الفلسطينية 
 - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين/ يلبد، )المساعدات الشعبية للالغاثة والتنمية

اتحاد مراكز النشاط النسوي في ،  فلسطين- مخيمات فلسطين–اتحاد مراكز الشباب االجتماعية ، فلسطين
 -لجنة الدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين ومركز يافا الثقافي،  فلسطين-مخيمات الضفة الغربية

 المدن والقرى المهجرة أهاليتجمع ،  فلسطين–الضفة الغربية –يذي لالجئين المكتب التنف، فلسطين
 إلىتحالف حق العودة أوروبا،  –الكونفدرالية األوروبية لحق العودة ،  فلسطين– رام اهللا -والمدمرة
   سوريا-مجموعة عائدون،  الشماليةأمريكا -فلسطين
 –ف . ت. م/ دائرة شؤون الالجئين،  لندن-العودةمؤتمر حق األردن،  -األردنيةاتحاد المرأة  :الضيوف
  .أمريكا/األردن:موقع فلسطين في الذاكرة، فلسطين

  
  ناصر السوميكتاب جديد ل... "الزيتون وفلسطين عشق أبدي" .41

 لمؤلفه الباحث "الزيتون وفلسطين عشق أبدي"صدر أخيراً في باريس كتاب : اهللا  إلياس نصر-لندن 
صدر الكتاب باللغة الفرنسية عن دار نشر . طيني ناصر السومي المقيم في فرنساوالفنان التشكيلي الفلس
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 صفحة من القطع الكبير ويضم حوالي 144 الفرنسية المعروفة وهو أشبه بالمجلدات ويقع في "سندباد"
  .فلسطين صورة باأللوان ألشجار زيتون قديمة ومعمرة من جميع أنحاء 70

 بعض المؤرخين من أن الزيتون جلبه الرومان معهم إلى فلسطين في األلفية ويفنِّد الكتاب نظرية تناقلها
 ألف 45ويثبت أن تاريخ الزيتون في فلسطين أقدم من ذلك بكثير ويعود إلى نحو . األولى قبل الميالد

ويوضح الكتاب أن الزيتون والكرمة والقمح كانت موجودة في . عام وما زال ممتداً حتى وقتنا الحاضر
وأشار . ن منذ تلك العصور الغابرة، لكنها لم تُدجن في هذا البلد منذ األلفية السابعة قبل الميالدفلسطي

السومي إلى أن الحفريات األثرية في فلسطين كشفت عن فحم من خشب الزيتون وأثار أخرى تعود لما 
فرعونية األولى منذ وتشير الوثائق التاريخية المصرية القديمة منذ عهد األسرة ال.  ألف سنة15قبل 

األلفية الثالثة قبل الميالد إلى أن فلسطين كانت المصدر األساسي للخمر والزيت لمصر، بل أن الصابون 
 نسبة إلى نابلس "الصابون النابلسي"المصنوع من زيت الزيتون يعرف في مصر منذ قديم الزمان باسم 

قتصادياً رئيسياً في البلد مثلما كان الوضع التي ما زالت مصابن ومعاصر الزيتون فيها تشكل فرعاً ا
  .عليه فيها منذ آالف السنين

يتألف الكتاب من ثالثة فصول، األول عن تاريخ الزيتون، والثاني يتحدث عن حضارة الزيتون، والفصل 
إذ في هذا الفصل يعالج الكتاب . الثالث عن االحتالل اإلسرائيلي وما عانته في ظله شجرة الزيتون

االعتداءات الصهيونية على شجر الزيتون في األراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أصبح موسم موضوع 
إذ ضربت جرائم المستوطنين اإلسرائيليين منذ عام . "حرب الزيتون"قطاف الزيتون فيها يعرف باسم 

  . مليون شجرة زيتون1.5 رقماً قياسياً في هذا المجال القتالعهم نحو 1967
  15/12/2010الراي، الكويت، 

  
   إعادة النظر في عالقتها مع حماسإلى يدعو الحكومة "اإلسالميالعمل " .42

لعالقة االردن بالقوى الفلسطينية " إعادة التوازن"دعا حزب جبهة العمل اإلسالمي الحكومة الى : عمان
  ".االسهام في ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي بما يحمي مصالح االردن االستراتيجية"و

بالثوابت " حماس تمسك حركة"ر مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب المهندس مراد العضايلة ان واعتب
الفلسطينية، ووقوفها المبدئي في وجه مشاريع تصفية القضية الفلسطينية على حساب االردن ، وتمسكها 

ة النظر في بحق عودة الالجئين ، ووجودها كقوة رئيسية صاعدة في المجتمع الفلسطيني يدعو الى اعاد
كانت " تجرم فكرة الوطن البديل"التي قال انها " حماس"واشار العضايلة الى ان حركة  ".الموقف إزاءها

وأكد العضايلة ، الذي تقدم بالتهنئة الى حماس  .مع االردن" متينة"قد أكدت رغبتها في اقامة عالقات 
الجهاد هو "وقال ". أثبت نجاعته"ادته الحركة بذكرى انطالقتها الثالثة والعشرين ، أن نهج المقاومة الذي ق

  ".الطريق الوحيد لحماية المقدسات وتحرير االرض واعادة الحقوق
، ال سيما أن مسار التسوية يعاني من "العودة الى طريق المقاومة"ودعا العضايلة السلطة الفلسطينية الى 

  . الفلسطينية باتجاه تحقيق المصالحة، بما يرتب مسؤوليات أكبر على كل االطراف" انغالق أفق"حالة 
  15/12/2010الدستور، عمان، 

  
  فلسطين في الدفاع عن حماس قامت على أساس طاهر وهي النموذج األمثل : الفرحانإسحاق  .43

أكد القيادي في حزب جبهة العمل اإلسالمي األردني الدكتور إسحاق الفرحان أن حركة حماس : عمان
ا وعربيا ودوليا في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ودعا السلطة الفلسطينية تعطي النموذج األمثل فلسطيني

الممدودة للمصالحة بيد مماثلة على أساس التمسك بمشروع المقاومة " حماس"في رام اهللا إلى مقابلة يد 
بمناسبة " قدس برس"وقال الفرحان في تصريحات خاصة لـ .لتحرير األرض والدفاع عن المقدسات

قامت على أساس طاهر " حماس"أعتقد أن ": "حماس" النطالقة حركة المقاومة اإلسالمية 23الذكرى 
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وهو الجهاد في سبيل اهللا، وظلت تعاني عشرات السنين حتى وصل األمر بها إلى فقدان الثقة تماما في 
من حولها الذين ارتضوا أن يكون الحل عن طريق المفاوضات العبثية وعن طريق دايتون ورعايته 

بإدارتها لشؤون غزة تعطي المثل للضفة وإلخواننا في " حماس"أعتقد أن . لألمن اإلسرائيلي في رام اهللا
السلطة الفلسطينية، في أن يتجهوا إما إلى إعالن الدولة أو العودة إلى مربع المقاومة ليتحمل االحتالل 

  ".اإلسرائيلي تكلفة احتالله
الصحيح وهي حريصة، كما أعلم، على المصالحة ويدها سارت على الطريق " حماس"وأضاف المتحدث 

ممدودة في أن يتم ذلك على أساس المقاومة وإعالن الدولة الفلسطينية، وقد بدأت بعض دول أمريكا 
  ".الالتينية باالعتراف بالدولة، وكان األصل أن يتم الذهاب بهذا التهديد إلى نهايته

في دفاعها عن قضية األمة األولى فلسطين، " حماس"ى يد ودعا الفرحان العرب والمسلمين إلى الشد عل
   .ةفي مقدمة العرب في العصر الحديث إزاء القضية الفلسطيني"حماس"أعتقد أن : "وقال

  14/12/2010قدس برس، 
  

   يرفض دخول أي مبعد فلسطيني إلى أراضيهاألردن: العرب اليوم .44
 الفلسطينية األراضي من إسرائيلشخص تبعده  أي إدخالرفضت الحكومة :  رداد القالب-العرب اليوم 

 .األخيرة نافية استقبال المملكة ايا من المبعدين في الفترة ،المحتلة
 مبعد من أي لم يستقبل األردن" أن ،")العرب اليوم"في تصريح لـ, وقال مصدر حكومي رفيع المستوى

 أيوقف الحكومة هو رفض استقبال م" أن مشددا ،"إسرائيل التي تحتلها األراضي أو ، المحتلةاألراضي
 ". ظرف من الظروفأيشخص مبعد تحت 

 وهو عدم اإلبعاد،موقف الحكومة ثابت من قضية " أن ، الذي رفض الكشف عن اسمه،وبين المصدر
وفي ,  لما في ذلك من مخاطر ينطوي عليها استقبال المبعدينإسرائيل شخص مبعد من أيقبول استقبال 

 ."إلسرائيليةا للمخططات إفشالذلك 
، الذي صودق عليه 1650 رقم اإلسرائيليوجدد المصدر موقف الحكومة الرافض لقرار جيش االحتالل 

 القاضي بإبعاد آالف المواطنين الفلسطينيين 2010, نيسان 13 ودخل حيز التنفيذ في 13/10/2009في 
أو ممن يحملون هوية صادرة , الذين ال يحملون إذن إقامة  في أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة

 ." وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل إليها،من قطاع غزة
 ، الذي يحمل عنوان قرار يهدف لتهجير 1968 لعام 2القرار هو تعديل لقرار " أن المصدر وأوضح

 ."يرهو استمرار لسياسة الترانسف, الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية بعد تصنيفهم تحت اسم متسللين
واعتبر المصدر هذه القرارات أنها تهدف الى تقليص الوجود الفلسطيني فوق األرض الفلسطينية المحتلة 

 أسرى، 3 إبعاد إسرائيلوقررت  . ويندرج ضمن سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري،وخارجها
 وكاالت إشاعته وفق ما , يقيمون بشكل غير قانونيأنهم بزعم األردن، إلى ،يحملون الهويات الفلسطينية

  . غربيةأنباء
  14/12/2010العرب اليوم، عمان، 

  
  "إسرائيل" يناشد الدول العربية عدم إرسال مرضاها للعالج في "العربألطباء ا" .45

ناشد رئيس لجنة مقاومة التطبيع في اتحاد األطباء العرب الدكتور باسم الكسواني الدول العربية : عمان
وقال ان معلومات كثيرة تفيد ان  ".الكيان الصهيوني العنصري" للعالج في عدم ارسال اي من مرضاها

عدداً من المرضى من دول عربية يعالجون في الكيان الصهيوني ، وان ارسال مرضى عرب للمعالجة 
هناك يمثل ليس اهانة للقطاع الصحي العربي بشقيه العام والخاص بل يشكل استهتاراً بأرواح الشهداء 

  .ن ارتقوا الى العال من اجل فلسطين األرض والشعب والقضيةالعرب الذي
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  15/12/2010الدستور، عمان، 
  

  فلسطين ستبقى القضية الكبرى: قبانيالمفتي  .46
معاناة الشعب الفلسطيني المأسوية في     "أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني أن          : بيروت

 -مسلمين في العالم وتبعـث فـيهم روح التـضامن اإلسـالمي             القدس اليوم تثير مشاعر كل العرب وال      
، ورأى خـالل    "المسيحي لمواجهة العدوان اإلجرامي الذي ترتكبه إسرائيل في حق اإلنـسانية جمعـاء            

 برئاسـة  "رابطة الـشباب المقدسـي  " و "مؤسسات القدس "استقباله امس في دار الفتوى وفداً فلسطينياً من         
في القدس وما حولها هو مسؤولية تاريخية تقع علـى عـاتق المجتمـع              ما يحصل   "محمود األسدي، أن    

الدولي واألقطار العربية واإلسالمية كافة، ألن فلسطين كانت وستبقى هي القـضية الكبـرى األساسـية                
  ."للعالمين العربي واإلسالمي

  15/12/2010، الحياة، لندن
  

  عدو من المساس بالمقدسات االسالميةوتحذر ال  للتحريرباستراتيجيةتطالب " هيئة نصرة فلسطين" .47
قـضية القـدس    "علـى أن    " الهيئة الدائمة لنصرة القدس وفلـسطين     "شدد البيان الختامي لمؤتمر     : م.س

وفلسطين هي القضية المركزية لألمة اإلسالمية والعربية وأن مجابهة المشروع اإلسرائيلي تكمـن فـي               
، "جانباً وفك الحصار وإنهاء حالة الـصمت الرهيـب        الجهاد والمقاومة وفي وضع الخالفات الفلسطينية       

، "مغبة المساس بالمسجد األقصى وسائر المقدسات اإلسالمية في فلـسطين         "محذراً العدو الصهيوني من     
  ".إعداد استراتيجية عربية جامعة لتحرير القدس ونصرة أهلها"وداعياً العرب الى 

حافة، الروشة أمس، استنكاراً لما تنفـذه سـلطات         وكانت الهيئة عقدت مؤتمرها الصحافي في نقابة الص       
االحتالل في القدس ودعماً لصمود الفلسطينيين، وذلك بحضور ممثل مفتي الجمهورية اللبنانيـة الـشيخ               
محمد رشيد قباني، مدير أزهر لبنان الشيخ صالح الدين فخري وممثل رئيس االتحاد العـالمي لعلمـاء                 

و مجلس أمناء االتحاد الشيخ أحمد العمري ورئيس رابطة علماء          المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي، عض    
فلسطين الشيخ بسام كايد ورئيس الهيئة الشيخ أحمد الكردي ومدير عام مؤسسة القدس الدوليـة ياسـين                 

  .حمود ونقيب الصحافة محمد البعلبكي وعدد من ممثلي الجمعيات األهلية الفلسطينية وفاعليات
لفلسطينيين الى إصالح ذات البين فيما بيـنهم ووضـع الخالفـات جانبـاً، ألن               اخواننا ا "ودعا البعلبكي   

  ".المعركة معركة مصيرية
ال بد من االتحاد والعودة الى التوافق والتناصر والمحبة والتآلف، أما النزاع والخالف فـال               "وأكد فخري   

  ".تل والخراب والدماريرد لنا حجراً من أحجار القدس وال باباً من أبوابها، انما يؤدي الى الق
الصف العربي واإلسالمي الرسمي والشعبي العـودة الـى خـط           "وألقى العمري كلمة القرضاوي فناشد      

  ".الجهاد والمقاومة السترداد الحقوق بعد إفالس خط التفاوض والتطبيع
، "برفع الحصار فوراً عن أهل غزة وبمؤازرة المقدسيين ورفع الظلم عن الـشعب الفلـسطيني              "وطالب  

  ".الى المصالحة فالمصارحة التي تخدم القضية) فتح وحماس(داعياً السلطة بجناحيها 
إن حمل مسؤولية نصرة المدينة المقدسة ومنع المحتل من حسم مصيرها كعاصمة يهودية             "واعتبر حمود   

سهم بات ملقى على أكتاف العرب والمسلمين في كل مناطق تواجدهم وهم يقفون اليوم بكل أعراقهم وأجنا               
  ".أمام مسؤولية تاريخية لحفظ هوية القدس العربية اإلسالمية

  ".مزيد من الصمود والثورة"ودعا كايد أهل فلسطين الى 
بوقف أشكال المفاوضات كافة وبالعودة الى الثورة والجهاد واالنتفاضة وحمل العلمـاء            "وطالب الكردي   

والعودة الى الوحدة الشاملة والتعاون الكامـل       لراية القدس وفلسطين وتحريك األمة للدفاع عن مقدساتها         
  ".لتحرير األرض وإعادة الحق الى أهله
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القدس الشريف عاصمة دائمة لكل الفلسطينيين والعرب والمسلمين يحرم شرعاً التنازل عنهـا             "وأعلن أن   
  ".أو المساومة على ذرة من ترابها

  البيان الختامي
 القدس وفلسطين هي القـضية المركزيـة لألمـة اإلسـالمية            قضية"واختتم المؤتمر ببيان شدد على أن       

والعربية وأن تصاعد وتيرة االنتهاكات اإلسرائيلية األخيرة في القدس لم تكن لتحـصل لـوال الـسكوت                 
العربي والدولي والدعم األميركي المادي والمعنوي غير المحدود للصهاينة والتنسيق األمني بين السلطة             

  ".دو اإلسرائيلي ومعضلة االنقسام الداخلي الفلسطينيالفلسطينية وأجهزة الع
مجابهة المشروع اإلسرائيلي تكمن في الجهاد والمقاومة وفي وضع الخالفـات جانبـاً وفـك               "ورأى أن   

مغبة المساس بالمـسجد األقـصى      "، محذراً العدو الصهيوني من      "الحصار وإنهاء حالة الصمت الرهيب    
  ".طينوسائر المقدسات اإلسالمية في فلس

  ".إعداد استراتيجية عربية جامعة لتحرير القدس ونصرة أهلها"وناشد البيان العرب 
   15/12/2010المستقبل، بيروت، 

  
    تحيي الشيخ رائد صالح " والعراقفلسطينالحملة األهلية لنصرة " .48

ـ    اء  معـن بـشور ألعـض      "لجنة المتابعة للحملة األهلية لنصرة فلسطين والعراق      "عرض المنسق العام ل
 الذي انعقد في الجزائر     "الملتقى العربي الدولي لنصرة األسرى في سجون االحتالل       "الحملة نتائج أعمال    

يومي الخامس والسادس من الجاري بحضور أكثر من ألف شخصية عربية ودولية، بينهم العديـد مـن                 
 للملتقى ومنظميه إلى    وتمنى أعضاء لجنة المتابعة على المبادرين إلى الدعوة       . األسرى المحررين وذويهم  

  . "الشبكة العالمية لنصرة األسرى في السجون "تفعيل القرارات والتوصيات الصادرة ال سيما إلنشاء 
صاحب المبـادرات الـشجاعة     " الشيخ رائد صالح،     "1948الحركة اإلسالمية في فلسطين     "وحيوا رئيس   

ودعوا إلـى مواصـلة     . "سة أشهر دفاعا عن األقصى والمقدسات، بعدما أمضى في سجون االحتالل خم         
العمل على كل المستويات من أجل اإلفراج عن األسرى والمعتقلين في سـجون االحـتالل الـصهيوني                 

  . واألميركي
 واعتبـروه   1967وأبدى األعضاء ارتياحهم العتراف البرازيل واألرجنتين بالدولة الفلسطينية في حدود           

  .افة إلى اعترافات مماثلةخطوة باالتجاه الصحيح، ودعوا دول العالم ك
   15/12/2010السفير، بيروت، 

  
   يكشف حجم الفضيحة في لبنان الفلسطينيين الالجئيينمسح لواقع: األميركيةالجامعة واألونروا  .49

 في  "األونروا"، قال مدير    "مر اثنان وستون عاماً، وكنا ننتظر مسحاً شامالً حول الالجئين         ": مادونا سمعان 
المسح االقتصادي واالجتماعي لالجئين الفلسطينيين في      "مباردو، وهو يعلن إطالق نتائج      لبنان سلفاتور لو  

وقد أشـار إلـى     .  الذي أعدته الوكالة والجامعة األميركية في بيروت بتمويل من االتحاد األوروبي           "لبنان
  . نانأهمية البحث ودقته، داعياً العتماده كأساس لكل خطوة تتخذ في سبيل الفلسطينيين في لب

، ) مقتطفات منه أمـس    "السفير"نشرت  (عرض ملخصاً عن المسح الباحث الرئيسي الدكتور جاد شعبان          
وأشار إلـى أن    .  عائلة، اختيرت عشوائياً من المخيمات والتجمعات الفلسطينية       2600فلفت إلى أنه طال     

 ألـف الجـئ،     280 أو    ألف 260أولى نتائجه أظهرت أن عدد الفلسطينيين المقيمين في لبنان ال يتعدى            
وقد عرض ألرقام ديموغرافية وأخـرى      . على عكس ما يشاع عن أن أعدادهم تصل إلى النصف مليون          

وكانت تلك المتعلّقة بالفقر    . تتعلق بواقع العمل والتعليم والصحة واالمن الغذائي والسكن وظروف العيش         
ين عاجزون عن تلبية الحد األدنى مـن         في المئة من الفلسطيني    66،4األكثر صدماً، إذ لفت إلى أن نسبة        

 في المئة من اللبنانيين الذين يعيشون ظروفـاً  35حاجاتهم الغذائية وغير الغذائية الضرورية، مقابل نسبة     



  

  

 
 

  

            33 ص                                     1995:         العدد       15/12/2010 األربعاء :التاريخ

 في المئة من الفلسطينيين الفقر الشديد، أي أنهم عاجزون عن تلبيـة حاجـاتهم               6،6وتعاني نسبة   . شبيهة
 فـي   81ولفت إلى أن نسبة     .  في المئة في أوساط اللبنانيين     1،7ابل نسبة   اليومية األساسية من الغذاء، مق    

المئة من الالجئين الذين يعانون الفقر الشديد يقيمون في صيدا وصور، كما يعيش ثلث الفقراء عموما في                 
  . صور

 في المئة فقط من السكان في سن العمل يعملـون، ثلثـاهم             38وفي شق العمل، أوضح شعبان أن نسبة        
وقد لحظ أن العمل يـؤثر      .  في المئة فقط وفق عقد للعمل      7لون في وظائف بسيطة، بينما تعمل نسبة        يعم

  . بشكل محدود على التخفيف من الفقر، إال أنه يؤثر بشكل كبير على تخفيف الفقر الشديد
ـ                   ق وفي حين أن نصف الشباب ممن هم في سن المرحلة الثانوية من التعليم يرتادون المدارس، لـم تلتح

 سنة، بأي مدرسـة فـي العـام         15 و 7 في المئة ممن هم في سن الذهاب إلى المدرسة، أي بين             8نسبة  
  .  في المئة فقط من الفلسطينيين يحملون شهادات جامعية6وأوضح أن نسبة . 2010

 في المئة من الفلسطينيين تعاني فقدان األمن        63وفي ما يخص األمن الغذائي، أشار المسح إلى أن نسبة           
 في المئة تعاني فقداناً حاداً لألمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدة غذائيـة             15الغذائي إلى حد ما، ونسبة      

 في المئة منهم    95إلى ذلك، يعاني ثلث الالجئين الفلسطينيين أمراضاً مزمنة، فيما ال تستفيد نسبة             . ملحة
  . من أي تأمين صحي

ي المئة من المساكن تعاني من الرطوبة والنش، وما ينجم           ف 66وفي ما يتعلّق بظروف العيش، فإن نسبة        
 في المئة من الفلسطينيين عـن معاناتهـا مـن           21وقد أفصحت نسبة    . عنها من أمراض مزمنة ونفسية    

ولحظ شعبان أن المساكن فـي الجنـوب        .  في المئة حالة إعاقة عضوية     4أمراض نفسية، وتسجل نسبة     
  .  إال برهان بعد جرفها منازل الفلسطينين في جل البحر، وما صور العاصفة األخيرة"كارثية"

سبقت عرض النتائج جلسة افتتاحية تحدث خاللها وكيل الشؤون األكاديمية في الجامعة الـدكتور أحمـد                
دالل وعميدة كلية الزراعة والعلوم الغذائية فيها الدكتورة نهلة حوال، فأشارا إلى أن المسح هـو بدايـة                  

  . ، معتبرين أن ما أنتجته الجامعة مع الوكالة عمل جيد جداً وهام"ونروااأل"تعاون مستمر مع 
ولفت رئيس قسم العمليات لدى بعثة االتحاد األوروبي في لبنان دييغو إسكالونا باتوريل إلـى أن تـوفر                  

حـاد  وذكّر بأن االت  . البيانات يعتبر خطوة أولى، اال أنها لن تكون مجدية إال إذا استتبعت بخطوات عملية             
 مليون يورو لتضاف إلى حوالى سبعين مليون        20من أكبر ممولي الوكالة، وقد رفع سقف هبته السنوية          

  . يورو يقدمها سنوياً
 الفلسطيني مايا مجذوب ست مالحظات علـى المـسح، فاعتبرتـه            -وأبدت رئيسة لجنة الحوار اللبناني      

كما رأت فيه انعكاساً للواقع ومبـرراً       . ينيضرورة ال سيما مع عدم وجود دراسات تتعلق بالواقع الفلسط         
وناشـدت  . لما يعيشه الفلسطينيون في لبنان، وبرهاناً على أنه يجب مقاربة ذاك الوضع بطرق مختلفـة              

المعنيين ترجمة ما أقر بالنسبة إلى حق العمل على أرض الواقع، معتبـرة أن المـسح يـشكّل أساسـاً                    
وفـي مالحظتهـا    .  المسؤولية الدولية تجاه القضية الفلسطينية     لضرورة دعم الوكالة التي تثبت في عملها      

  . األخيرة، دعت الى تفعيل الشراكات اللبنانية والفلسطينية على كل الصعد
من جهته، استند سفير فلسطين في لبنان الدكتور عبد اهللا عبد اهللا الى المسح ليؤكد ان العمالة الفلسطينية                  

 ألفـاً   160ت بكثيرة اذا ما قورنت بالعمالة األجنبية التي تـصل إلـى             وهي ليس "ال تتعدى الخمسين ألفاً     
ولفت إلى ان الفلسطينيين يفيدون الدورة االقتصادية اللبنانية، على عكـس العمـال             . "بحسب عقود العمل  

  . األجانب الذي يحولون ما يجنونه إلى بلدانهم
فيف من معاناة الفلسطينيين، والدول المانحة إلى       ودعا عبد اهللا الدولة إلى سن القوانين التي من شأنها التخ          

  . ، على ان تقوم الفصائل والمنظمات الفلسطينية بمساعدة الوكالة في علمها"األونروا"زيادة ميزانية 
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ح سيشكل قاعدة لتعيد الوكالة النظر في عدد من برامجهـا، وتحـسين             مسوكان لومباردو قد أفصح أن ال     
  . الظروف المعيشية للفلسطينيين

 في الجامعة أن المـسح يـدق        "الكولدج هول "واعتبر الحضور األكاديمي الذي مأل مقاعد إحدى قاعات         
فأوضح ... ناقوس الخطر، سائالً عن أرقام أخرى كعمالة األطفال ونسب الطالق والزواج ومعدل الحياة            

كما أكّد ان ما تم . رشعبان أن ما قدم ليس سوى موجز عن المسح، الذي سيصبح متوفراً بعد حوالى الشه      
                 جمعه بفضل فريق متخصص من أساتذة في الجامعة، يمكن أن يشكل أساساً لقياس وقائع مختلفة تخـص

كما طالب الحضور بوصف آثـار الطـوق األمنـي          . المجتمع الفلسطيني في لبنان، مثل عمالة األطفال      
الب أن الفقر يولد العنف، ومكافحـة       المحكم على المخيمات على الحياة المعيشية فيه، وقد اعتبر أحد الط          

  . الفقر من شأنها أن تخفف من العنف
فهو سيكون موضوع نقاش وبحث معمق لدراسة ما        "لن يبقى المسح حبراً على ورق كما وعد لومباردو،          

ن لنا  ال أتوقع تغييراً ثورياً في الغد، لكن األرقام قد تبي         . يجب ان تقوم به الوكالة، ولتقييم ما كانت تقوم به         
وأورد لومباردو مثلين على ذلك، فأشار      . "أن بعض االتجاهات التي نسير بها ليست بالضرورة صحيحة        

رممت بعض المنازل التي كان الوضع االقتصادي ألصحابها يسمح بإعادة ترميمها، كما            "إلى أن الوكالة    
  . "ية مساعدات إلعادة تأهيلهأننا أوردنا مخيم عين الحلوة في سلم األولويات، اال أننا لم نحصل على أ
ـ ": وختم بأن بعض الفلسطينيين يعانون من التضييق عليهم في بلدان الخارج            ألفاً المـسجلين    425لكن ال

  . "، يجب أن يعرفوا أن ما زال لديهم رابط قانوني في لبنان"األونروا"لدى 
  15/12/2010السفير، بيروت، 

  
  "إسرائيل"ـ بتهمة التجسس ل خالل محاكمته"مفاجآت" بـيعدالعميد كرم  .50

طالب أمس العميد المتقاعد فايز كرم الموقوف بتهمة التعامل مع إسرائيل، بأن            :  ليال أبو رحال   - بيروت
مصورة متلفزة وعلنية، ألن ما سيقدمه سيمثل مفاجأة لكـل مـن            "تكون محاكمته أمام القضاء العسكري      

قة باسم التيار العوني الذي ينتمي كرم إليـه ويرأسـه            الناط "أو تي في  "، وفق ما نقلته محطة      "تآمر عليه 
إال أن طلبه هذا قد ال يجد طريقا إلى التنفيذ، وهو ما توافق عليه مـصدر قـضائي                  . النائب ميشال عون  

  ."الشرق األوسط"وموكل العميد المحامي رشاد سالمة، في اتصال مع 
   15/12/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
   بوقف االستيطان"إسرائيل"األمريكية فشلت في إقناع  اإلدارة  : موسيعمرو  .51

االمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب عمـرو           قال    :  محمد شعير  -محمد مبروك   
أن اإلدارة األمريكية فشلت في إقناع إسرائيل بوقف االستيطان ولكنها حتي االن لم تعلن رسـميا   ،  موسي

   . معن فشلها في عملية السال
 ال أظن أن أي دولـة عربيـة          : موسي مسألة المهلة التي أعطاها العرب لألمريكيين قائال       عمرو  حسم  كما

يمكن أن تطلب خالل اجتماع اللجنة إعطاء الواليات المتحدة فرصة أخري وأكد موسي أنه ال يمكن بدء                 
ا الدول الكبري واألمم المتحـدة إلـي         داعي  ,  اإلسرائيلية طالما أن االستيطان قائم      - المفاوضات الفلسطينية 

 وشـدد علـي ضـرورة        . التحرك الحازم والفاعل من أجل الضغط علي إسرائيل لقبول وقف االستيطان          
 مشيدا بكل من األرجنتـين والبرازيـل         , االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف      

   . ل إلي االقتداء بهماالعترافهما بالدولة الفلسطينية ودعا جميع الدو
  , عاما علي مـؤتمر مدريـد     20 خاصة بعد مرور      ,  أن خيار الذهاب إلي األمم المتحدة مطروح        : وأضاف

   . فمازلنا في المربع األول علي الرغم من مرور كل هذه السنوات علي ما يسمي عملية السالم
  15/12/2010، األهرام، القاهرة
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   أمر مرفوضيطاناالست المفاوضات في ظل :صبيح .52

أكد السفير محمد صبيح األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشئون فلسطين واألراضي العربيـة               
 ألن هذا يعني مضيعة للوقت والتغطيـة علـي           , المحتلة أن المفاوضات في ظل االستيطان أمر مرفوض       

 سـتناقش سـبل      , ربية التي ستجتمع اليوم    وقال صبيح إن لجنة مبادرة السالم الع        . اإلجراءات اإلسرائيلية 
   التعامل مع الموقف في ظل التراجع الواضح في السياسة األمريكية بشأن االستيطان

 15/12/2010، األهرام، القاهرة
  

  "عالمي"حصار غزة مفروض بقرار  ":فلسطين"بلخادم لـ .53
ـ        :  أحمد المصري  - الجزائر ز بلخـادم، أن الحـصار      أكد رئيس الوزراء الجزائري السابق عبـد العزي

ـ           قـرار إسـرائيلي وعربـي    "اإلسرائيلي المستمر منذ أكثر من أربع سنوات على قطاع غزة مفروض ب
  ". ودولي، ويهدف إلى فرض واقع جديد يتالءم ورؤيتهم

إن الدول العربية وبما يمثلها مـن       :" 2010-12-13اإلثنين  " فلسطين"وقال بلخادم في حوار مع صحيفة       
 أمامها مسؤولية كبيرة في الضغط على المجتمع الـدولي لرفـع الحـصار الـذي أثبـت                  أنظمة سياسية 

   .عنصريته وظلمه
أن حيـث تمكنـوا     وشدد على أن الفلسطينيين لقنوا الكيان اإلسرائيلي درساً لن ينساه على مدار التاريخ،              

نظـر إلـى     أن الشعب الجزائـري ي     ولفت".  تعجز دول عن صمودهم     في غزة  يصمدوا لمدة شهر كامل   
  .صمود الغزيين، ومقاومتهم للوجود اإلسرائيلي بفخر حقيقي

لألسف إن الـدور العربـي   :" وأبدى رئيس الوزراء السابق بلخادم أسفه على الدور العربي الحالي قائالً      
المساند للقضية الفلسطينية وصل لحد الهوان، وبقي االحتالل بنفس وجهه بدون تغير سـواء بحـصاره                

اصلة احتالله للضفة الغربية، وهيمنته على األرض الجو والبحر والحدود، نتيجة عدم وجود             لغزة، أو بمو  
  ". دور رادع وموقف عربي أصيل

وعن اجتماع لجنة المتابعة العربية المرتقب في األسابيع القادمة، توقع األمين العـام لجبهـة التحريـر                 
شأنها دعم صمود وثبات الشعب الفلـسطيني،       الجزائرية بلخادم عدم خروج اللجنة بأي قرارات جدية من          

  . باإلضافة لعدم سحبها للمبادرة العربية للسالم كرد على الرفض اإلسرائيلي ألي مبادرة لوقف االستيطان
، "حمـاس "و  " فتح"على ضرورة التفاف السلطة الفلسطينية حول تأصيل الوحدة بين حركة           بلخادم  وشدد  

ة، من شأنها أن تصنع موقفاً أمام الرأي العـام العربـي والمحلـي،              واللجوء إلى بناء وحدة وطنية شامل     
  . وتضغط على دولة االحتالل بشكل واسع لالستجابة للمطالب الفلسطينية العادلة

  15/12/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  تونس وموريتانيا تتفقان على التعاون وتدعمان الدولة الفلسطينية .54
موريتاني ولد عبد العزيـز ونظيـره       ال  الرئيس ئاسة التونسية إن محادثات   قال الناطق باسم الر   : نواكشوط

التونسي زين العابدين بن علي اتفقت على وقوف بلديهما إلى جانب نضال الشعب الفلسطيني مـن أجـل    
استرجاع حقوقه المشروعة، واستعرضا آخر التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية، وجددا التأكيـد             

  .جهود قيادة الشعب الفلسطيني لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة على دعمهما ل
 15/12/2010، الخليج، الشارقة

 
  قطاع غزة بشكل خاص في فلسطين عموماً واألوضاعاألبرش يبحث مع بحر   .55



  

  

 
 

  

            36 ص                                     1995:         العدد       15/12/2010 األربعاء :التاريخ

بحث الدكتور محمود األبرش رئيس مجلس الشعب السوري والدكتور أحمد بحر النائـب األول              : دمشق
شريعي الفلسطيني والوفد المرافق له العالقات البرلمانية بين الجانبين وسبل تطويرهـا            لرئيس المجلس الت  

  .واألوضاع في فلسطين عموماً و قطاع غزة بشكل خاص
إن سورية تدعم المصالحة الفلسطينية ووحـدة الـصف الفلـسطيني وقراراتـه             "وقال الدكتور األبرش    

ها تدعم وجود صـف فلـسطيني موحـد يمثـل جميـع             المشتركة باعتبارها مطلبا وطنيا وعربيا كما أن      
المؤسسات ويجمعهم من أجل معركتهم األساسية وهي تحرير األرض والحصول علـى جميـع حقـوق                

  ".الشعب الفلسطيني
 15/12/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
   إلى غزة العربية السعوديةمساعدات إنسانية من المملكة .56

يوم من الرياض حملة مساعدات إنـسانية للفلـسطينيين فـي غـزة              تنطلق ال  : حسين الحربي  - العريش
المحاصرة، وهي الحملة الثالثة ضمن العون اإلنساني الذي يقدمه رئيس برنامج الخليج العربـي للتنميـة           

األمير طالل بن عبد العزيز، ويشرف عليها األمير تركي بن طالل بن عبد العزيز لنقلهـا إلـى                  " أجفند"
  .داخل غزة
ويسهم في الحملـة    . الحملة على معدات ومستلزمات طبية للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية        وتشتمل  

  .عدد من المتبرعين من شركات األدوية والقطاع الخاص
يذكر أن األمير تركي يشرف شخصياً للمرة الثالثة على إيصال المساعدات لفلسطينيي غزة المحاصرين،              

  .لرسمية والمنظمات األهلية والهالل األحمر المصري وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ا
  15/12/2010، الوطن اون الين، السعودية

  
  يؤكد التزام واشنطن بالرؤيا األميركية تجاه عملية السالم يلتقي عباس وميتشل .57

الـرئيس  ،  المبعوث األميركي لعملية السالم في الشرق األوسط السيناتور جورج ميتـشل        لتقىا: رام اهللا 
انهينـا  ': قال السيناتور ميتـشل    و .، في مقر الرئاسة بمدينة رام اهللا،      ]أمس [ود عباس، اليوم االثنين   محم

نقاشا طويال ومثمرا مع الرئيس عباس وأعضاء القيادة الفلسطينية، تمت فيه  مراجعة الظـروف التـي                 
  .'مرت بها العملية السلمية، والخطوات المستقبلية

 واإلدارة األميركية بالرؤيا األميركية تجاه عملية السالم، وهي البدء بإنهاء           وأكد التزام الرئيس األميركي   
اإلسرائيلي، وانجاز اتفاق سالم يضمن األمن والكرامة والرفاهية للشعبين الفلسطيني          -الصراع الفلسطيني 

  .واإلسرائيلي، ويمتد ليشمل أيضا سوريا ولبنان
م السالم في المنطقة، ونحن تقبلنا ذلـك، ولكـن نحـن            كما توقعنا كان هناك صعوبات كبيرة أما      ': وقال

مصممون على استكمال جهودنا للوصول إلى النتيجة المرجوة التي يرغب بها الجميع، وهي دولة مستقلة               
قابلة للحياة للشعب الفلسطيني يعيش أهلها بكرامة، ويملكون حق تقرير مصيرهم ويعيشون إلـى جانـب                

  .'حدود آمنةإسرائيل التي يجب أن يكون لها 
وأوضح ميتشل أنه سيعود إلى المنطقة في القريب العاجل من اجل استكمال المناقشات مـع األطـراف                 

  .خالل األيام القليلة المقبلة، من اجل التوصل إلى األهداف المشتركة
  14/12/201، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  ياهو نتنثات بال نتائج معلنة بين ميتشل ومباح .58

المبعوث االمريكي لعملية التسوية جورج ميتشل، أول أمس، محادثات اسـتمرت ثـالث             اجرى  : رام اهللا 
بنيامين نتنياهو الذي أعرب عن ترحيبه بالعودة إلى المفاوضات         " االسرائيلي"ساعات مع رئيس الوزراء     
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رئـيس  "واضـاف ان    ". ابيـة ايج"وفي ختام اللقاء قال مكتب نتنياهو ان المباحثات كانت           .غير المباشرة 
الوزراء أعلن استعداده للحديث عن جميع المسائل الجوهرية خالل االسابيع واالشهر المقبلة وصوالً إلى              

وتحدث ميتشل من جانبه عن ضرورة التوصل إلى اتفاق اطـار           " . هدفنا المشترك، وهو السالم واألمن    
ة بالوضع الدائم ويفتح الطريق نحو معاهدة سالم        الحلول الوسط االساسية بشأن كل المسائل المتعلق      "يحدد  
  ".طويلة وايجابية"ووصفت وزارة الخارجية االمريكية المحادثات بين نتنياهو وميتشل بأنها  ".نهائية

  15/12/2010، الخليج، الشارقة
  

  عدم تجميد االستيطان أصاب مسيرة السالم بانتكاسة خطيرة: األمم المتحدة .59
اعتبر المنسق الخاص لألمم المتحدة في الشرق األوسط روبرت سيري، أمـس،            : خالد داود  - نيويورك

 في الـضفة    "فشل إسرائيل في تمديد تجميد االستيطان     " على إثر    "عانت انتكاسة خطيرة  "أن مسيرة السالم    
الغربية والقدس المحتلة، محذراً من أن مصداقية العملية برمتها، وكذلك األطراف الراعية لها، سـتكون               

  .  المحك خالل العام المقبل ما لم يتم االلتزام بالموعد الذي تم تحديده إلنشاء دولة فلسطينيةعلى
ولكن سيري شدد في التقرير الشهري الذي تقدمه األمم المتحدة لمجلس األمن الدولي حول الوضع فـي                 

فاوضات المباشـرة   الشرق األوسط، أن تلك االنتكاسة التي ترتب عليها إعالن الواليات المتحدة وقف الم            
بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ال تعني عدم القيام بأي تحرك، مطالباً الفلسطينيين واإلسرائيليين بمواصلة             

  . التفاوض بجدية عبر الواليات المتحدة حول قضايا الوضع النهائي
غربيـة، وإطـالق    ودعا إسرائيل إلى اتخاذ المزيد من اإلجراءات لتسهيل حياة الفلسطينيين في الضفة ال            

سراح السجناء من أجل تمكين السلطة الفلسطينية من تحقيق هدفها بإنشاء دولة قابلة للحياة بحلول نهايـة                 
بحاجة إلى طي إجراءات االحتالل، بينما تقوم السلطة الفلسطينية بتمديـد           "وقال إن إسرائيل    . العام المقبل 

  . "أسس بناء الدولة
 في االتفاق الذي توصل له الرئيس الفلسطيني        "انتكاسة خطيرة " اعتبره   وأشار سيري، في تقريره، إلى ما     

محمود عباس مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في أيلول الماضي بالتوصل التفـاق إطـار                
لسالم دائم بين الطرفين، وذلك مع إصرار إسرائيل على عدم تمديد تجميد االستيطان في الضفة الغربيـة            

يعرب عن أسفه لفشل إسرائيل فـي       "وقال إن األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون          . لمحتلتينوالقدس ا 
، مشيراً إلى قرار واشنطن إنهاء جهودها لتمديد تجميد االستيطان وذلـك            "تطبيق تمديد لتجميد االستيطان   

  . للسماح باستئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي
نود أن نكون واضحين أن األمم المتحدة ستواصل تأكيد أن األنشطة االستيطانية تخـالف القـانون                " وقال

ونكرر الموقف الموحد للمجتمع الدولي من أنه يجـب علـى           . الدولي وخريطة الطريق وموقف الرباعية    
ـ              ا منـذ آذار عـام      إسرائيل تنفيذ تعهداتها بتجميد كل األنشطة االستيطانية وأن تفكك البؤر التي تم بناؤه

2001"  .  
   15/12/2010السفير، بيروت، 

  
  يعاين معاناة المقدسيين" حزب المؤتمر اإلفريقي" .60

، مدينة القدس المحتلـة، واطلـع       2010-12-14زار وفد من حزب المؤتمر الوطني اإلفريقي، الثالثاء         
وفد إلى شرح مفـصل عـن       واستمع ال . على واقع المدينة جراء الممارسات اإلسرائيلية المتواصلة بحقها       

واقع المدينة المقدسة وما تتعرض له من إجراءات احتاللية بهدف طرد المقدسيين وزيادة أعداد اليهـود                
وقالت رئيـسة الوفـد      . عبر سياسات الطرد واإلبعاد واالستيالء على المنازل      , لتغيير الطابع الديمغرافي  

راء االحتالل اإلسرائيلي أسوأ مما تعـرض لـه         إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ج      :" الجنوب إفريقي 
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وأكدت دعم جنـوب إفريقيـا وحـزب المـؤتمر           ". شعب جنوب إفريقيا من نظام األبارتهايد العنصري      
  . لنضال الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة, الوطني

  14/12/2010، فلسطين أون الينموقع 
  
  

   دولة20 تجاه قطاع غزة المحاصر الربيع المقبل بسفن من  يبحر"2سطول الحرية أ" .61
يوم امس ان سفن االسطول الثاني سـتبحر تجـاه   ' اسطول الحرية'اعلن تحالف  :غزة ـ اشرف الهور 

قطاع غزة في ربيع العام المقبل، في مسعى جديد لكسر الحصار المفروض على القطاع، على الرغم من                 
االول والذي اودى بحياة تـسعة متـضامنين        ' اسطول الحرية 'له سفن   الهجوم االسرائيلي الذي تعرضت     

  .اتراك
سيشمل اكثـر   ' 2اسطول الحرية   'نسخة منه ان    ' القدس العربي 'وقال التحالف في تصريح صحافي تلقت       

  .من عشرين دولة، معظمها اوروبية
ب الـصحافيين لالعـالن     وذكر التحالف انه عقد مؤتمرا صحافيا في العاصمة االيطالية روما برعاية نقي           

تعرض لهجوم من قبل اللوبي الصهيوني لثنيه عن استضافة         'عن انطالق المهرجان، الفتا الى ان النقيب        
  .'المؤتمر

في ايطاليـا تأكيـده     ' اسطول الحرية 'ونقل التصريح الصحافي عن جيرمانو مونتي، احد منسقي ائتالف          
ان سالمة الناشطين على مـتن اسـطول الحريـة          ضم'على ضرورة وجود دعم من الدولة االيطالية لـ         
  .'الثاني، لمنع وقوع ما تكرر في اسطول الحرية

تمارس الضغط على اسرائيل اآلن من اجل حماية المتضامنين الـدوليين           'وطالب مونتي الحكومات بأن     
لقوانين مخالفة لكافة االعراف وا   '، معتبرا ان ما حصل لالسطول االول        '2المشاركين في اسطول الحرية     

  .'الدولية
وبحسب ما ذكر القائمون على االسطول فان عشرات الجمعيات والحركات والمئـات مـن المـواطنين                

، 'سـتيفانو شـياريني  'االيطاليين، وقعوا على عريضة للمشاركة في االسطول الدولي، مع قارب يـدعى   
  .'دعم الحقوق الفلسطينية'بهدف المشاركة في 

اسم التحالف الدولي وعضو الحملة االوروبية لرفع الحصار، ان ائـتالف           وقال محمد حنون، المتحدث ب    
سيدعو الصحافيين الى المرافئ، قبيل انطالق االسطول، لمراقبة حمولـة سـفن كـسر              ' اسطول الحرية '

  .الحصار، للتأكد بصورة واضحة من ان مهمة االسطول انسانية
  15/12/2010القدس العربي، لندن، 

  
  الصومال واألراضي الفلسطينية األقل استقراراً في العالم: "نس ريفيوجينز انتليجا"مجلة  .62

صنّف مؤشر مجلة بريطانية تُعنى بشؤون األمن والدفاع، أمس، الصومال كالبلد األقـل             : )آي.بي  .يو  (
فـي المرتبـة    ) الضفة الغربية وقطاع غزة   ( تلته األراضي الفلسطينية     2010استقراراً في العالم خالل ،    

إن مؤشرها بحث في كيفية تذبذب األمـن العـالمي ودرس           " جينز انتليجانس ريفيو  "وقالت مجلة    .الثانية
 والعوامل التي قد تـؤثر فـي االسـتقرار فـي            2010التغيرات التي طرأت على استقرار الدول خالل        

  عامالً من العوامل التي تحـدد معـاً        24المستقبل، وقاس مستوى االستقرار في الدول من خالل دراسة          
  .استقرار بيئة، وتشمل الجوانب السياسية واالجتماعية واالقتصادية والعسكرية واألمنية

  15/12/2010، الخليج، الشارقة
  

      الذي اعتقل بتهمة دعم حماس" أبو راتب" عن المنشد  تفرجمحكمة ميتشيغن .63
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ـ         : الجزيرة نت -خاص شد اإلسـالمي   قضت محكمة بوالية ميتشيغن األميركية الثالثاء باإلفراج عن المن
ـ      بعد أشهر من اعتقاله هناك بتهمـة دعـم         " محمد أبو راتب  "السوري محمد مصطفى مسقفة المعروف ب

  .حركة حماس
 أن أبو راتب غادر السجن بعدما قرر قاض فدرالي          -وهو أحد وكالء الدفاع     -وأكد المحامي أحمد غبور     

 شـهرا مـن     11اإلفراج عنـه بعـد      ) تحدةبالتوقيت الشرقي للواليات الم   (بوالية ميتشيغن ظهر الثالثاء     
  .االعتقال
 أن القاضي اكتفى بالمـدة التـي        -في اتصال مع مراسل الجزيرة نت في عمان مساء الثالثاء         -وأوضح  

  .قضاها أبو راتب في االعتقال، وذلك بعد اتفاق بين المحكمة ووكالء الدفاع
كاملة في طلـب الجنـسية التـي وجهتهـا          وقضى االتفاق باالكتفاء بتوجيه تهمة اإلدالء بمعلومات غير         

الحكومة الفدرالية ألبو راتب بعد أن رفض الشهادة ضد مسؤولين في مؤسسة األرض المقدسة لإلغاثـة                
والتنمية اتهموا قبل سنوات بتقديم دعم لوجستي لحركة حماس وتم الحكم عليهم بمدد تراوحت مـا بـين                  

  .خمس سنوات وخمس وخمسين سنة
  15/12/2010، الدوحةموقع الجزيرة نت، 

 
   العربية والعدد في تزايدبالمنطقة مليون أّمي 57 .64

إدريس حجازي الذي ألقى " اونيسكو"قال خبير التعليم في المنظمة العربية للثقافة والعلوم : ).آي.بي.يو(
المؤتمر الوطني "كلمة مدير المكتب اإلقليمي لالونيسكو عبد المنعم إدريس، يتحدث أمس، في افتتاح 

في منطقتنا العربية أعداد من الذين ال يملكون مهارات "إن ، "ول محو األمية في لبنان التحديات والزمنح
 مليوناً وان عدد األطفال 57ـ القراءة، والكتابة في تزايد حيث تقدر أعداد األميين في المنطقة العربية ب

كون نسبة الذين ال يملكون وأضاف في لبنان رغم أن الوضع غير مقلق  ". ماليين6خارج المدرسة 
إال أن أعداد المتسربين من التعليم في تزايد وهناك تقديرات مقلقة عن "، %16مهارات القراءة والكتابة 

  ". نسب اإلعادة والتسرب بدءا من الصف الرابع األساسي
  15/12/2010الخليج، الشارقة، 

  
  ية ترصد التحريض والعنصرية في وسائل اإلعالم اإلسرائيل"وفا" .65

ما تنشره وسائل اإلعـالم اإلسـرائيلية مـن         ' وفا' رصدت وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية       :رام اهللا 
، الـذي   )17(تحريض وعنصرية ضد الفلسطينيين والعرب، وفيما يلي أبرز ما ورد في تقريرها رقـم               

  :2010-12-4 وحتى 2010-11-28يغطي الفترة من 
  !اليهوديالفلسطينيون يريدون طمس التاريخ 
 إلى التصريحات األخيرة التي     2010-11-28الدينية بتاريخ   ' هموديع'تطرقت مقالة هيئة تحرير صحيفة      

ـ          واعتبر الكاتب أن   .  'التصريحات الوقحة 'أدلى بها نائب وزير اإلعالم الفلسطيني التي وصفتها المقالة ب
ي تنفي أي حق لليهـود فـي حـائط          الت'هذه التصريحات تعبر عن الموقف الرسمي للسلطة الفلسطينية،         

  .'المبكى
إن إنكار ارتباط الـشعب اليهـودي       ': وأورد المقال فقرة على لسان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تقول         

الـشعب  'هموديـع أن    'ويدعي مقـال    . 'بحائط المبكى من قبل وزارة اإلعالم الفلسطينية هو أمر مخزي         
، وهو ادعاء عنصري وتحريضي، ينفي حق غير اليهود،         'البالداليهودي هو المالك الشرعي الوحيد لهذه       

  .وخاصة الفلسطينيين في العيش في هذه البالد
  دعوة إلى احتالل األقصى
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، )Yaki Admcker( خبًرا للكاتب يـاكي ادمكـر    2010-11-29بتاريخ ' حدريه حرديم'نشر موقع 
الدينية في البالد، والذي يـدعو طـالب   تطرق فيه إلى اإلعالن الذي نشر مؤخرا في عدد من التجمعات    

المدارس الدينية المتطرفة لالنضمام إلى التجمع الديني الذي افتتح مؤخًرا في منطقـة الحـرم القدسـي                 
  .الشريف

يوجد في جبل الهيكل تجمعات عربيـة       ': وفي سياق الخبر، يذكر المقال على لسان منظمي المشروع أنه         
، وهذا تدنيس كبير، لذا وكرد على ذلك قمنا بتنظيم هذه المجموعات            تتلقى تمويالً من الشيخ رائد صالح     

  .'التعليمية، من أجل الحفاظ على قدسية المكان
ويتبنى الخبر اإلعالن المذكور أعاله، والذي يعتبر دعوة صريحة الحتالل المسجد األقصى والمـساحات              

  .التي تحيطه
  !ة في إسرائيلكره اليهود للعرب سببه القيادات العربي: ليبرمان

' ريشت بيت'عبر إذاعة )  Avigdor Lieberman(تحدث وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان 
، )Yaron Deckel(، والذي يقدمه المذيع يارون ديكيـل  2010 -12-1، بتاريخ 'أحاديث'في  برنامج 

إلسـرائيلي للديمقراطيـة،    حول عدة مواضيع أبرزها استطالعات الرأي األخيرة، التي أجراها المعهد ا          
أن ثمة توجهات عنصرية عند الجمهور اإلسرائيلي، مثل عدم الرغبة بالسكن جـوار             'والتي أشارت إلى    

، حيـث اتهـم     'العرب، ومنعهم من التصويت في الكنيست وحجزهم في معسكرات اعتقال خالل الحرب           
الميول العدائية لدى يهود إسـرائيل      وزير الخارجية، خالل حديثه، المواطنين العرب بالمسؤولية عن هذه          

  .ضدهم، واعتبرها أمًرا طبيعيا
أعتقد أن سبب ذلك هو قيادة عرب إسرائيل،        ': وخص ليبرمان اتهامه أعضاء قيادة الجمهور العربي قائال       

يحملـون  ) كـانوا ( في مظاهرات داخل دولة إسـرائيل        2010يخرجون في العام    ) كانوا(عندما  ) الذين(
  .' اهللا ونداءات داعمة لحزب اهللاصوًرا لحسن نصر

وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، قام بالتحريض المباشر على القيادات والجماهير العربية في إسـرائيل،          
  .بإدعاء أنهم معادون لدولة إسرائيل ويتعاونون مع أعداءها

  ال يريد السالم.. من يطلب منا تجميد البناء
' مـاكور ريـشون  'مقالة رأي في صحيفة ) Afraim Zelmanowicz(نشر الحاخام افرايم زلمنوفيتش 

أي عربي يطلـب    ' : ، انتقد فيها تجميد البناء في الضفة الغربية، مدعيا أن         2010-12-1الدينية بتاريخ   
من يهودي توقيف بناء بيته في أرض إسرائيل، فإنه ال يبحث عن السالم أو عن جيرة طيبة، وخصوصا                  

  .'ن في هضبة الجوالنفي القدس أو بؤر االستيطا
وبهذا يقوم الحاخام بالتحريض على استمرار االحتالل غير الشرعي للضفة الغربية والجوالن الـسوري              

  .المحتل
  اليهود يعتبرون العرب جزًءا من العدو الفلسطيني

، 'جـالي تـساهل   'على إذاعة   ' نقطة ساخنة 'خالل برنامج   ) RenoTsror(استضاف المذيع رينو تسرور     
، الباحث المتخصص )Sami Samocha( البروفسور اإلسرائيلي سامي سموحة  2010-12-2 بتاريخ

في علم االجتماع والمحاضر في جامعة حيفا، للحديث حول نتائج االسـتطالع الـذي أجـراه المعهـد                  
اإلسرائيلي للديمقراطية، والذي أظهر جنوح المجتمع اإلسرائيلي نحو العنصرية ضد المواطنين العـرب             

يوجد لدينا مشكلة صعبة في الديمقراطية اإلسرائيلية، بالذات فيما يخص الفجوة بـين             : فقال. رائيلفي إس 
اليهود والعرب في دولة إسرائيل، فاليهود يؤيدون التعامل بديمقراطية مع العرب وإعطـاءهم حقـوقهم،               

  .'ولكن توجد أقلية كبيرة في الجمهور اإلسرائيلي تؤيد سلب الحقوق من العرب
ولكن أريـدك أن تعطـي تفـسيرا        ':  تدخل المذيع بشكل منحاز ال يليق برجل إعالمي محايد بقوله          وهنا

يرى أن المجموعة العربية تهدده، ويرى صورا       ) اليهودي(لالدعاء بأن اليهودي ال يميل للعنصرية، فهو        
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يهودي اإلسرائيلي  لحسن نصر اهللا خالل المظاهرات، ويسمع أقواال متطرفة للقيادات العربية، لذلك فإن ال            
  ؟'ماذا تعتقد بالنسبة لهذا الموضوع. يشعر بالضغط فقط، فالعنصرية ال تعبر عن طابعه الشخصي

بشكل عام اليهود يشعرون بـأنهم مهـددون        ' : فيجيب البروفيسور سموحة متجاوبا مع أغراض السؤال      
ة لدى العرب فهم يعتقـدون      بسبب نضال العرب ضد الطابع اليهودي للدولة، وبسبب نسبة اإلنجاب العالي          

  .'أن هذا األمر سيحول األغلبية اليهودية إلى أقلية، إنهم يخافون أن يقوم العرب بالتعاون مع العدو
وهنا يالحظ كيف تتم محاولة تبرير النتائج المقلقة والخطيرة لالستطالع الذي أجراه المعهد اإلسـرائيلي               

ر والمعتقدات العنصرية لدى الجمهور اليهودي في إسرائيل،        للديمقراطية، والتي أشارت إلى انتشار األفكا     
  .بإدعاء أن المسؤول عن هذه النتائج هم العرب

  تالميذ وزير الدعاية النازية جوزيف جوبلس.. الفلسطينيون والمسلمون
-12-2بتـاريخ  ' ان اف سـي  ' على موقع Joseph Doriel((اتهم الباحث اإلسرائيلي يوسف دوريئل 

إن تالميـذ   ': طينيين والمسلمين بأنهم يتبعون أساليب نازية في حربهم ضد إسرائيل، وقـال           ، الفلس 2010
العرب، تبنـون أسـلوبه بـشكل نـاجح     ) Joseph Goebbels(وزير الدعاية النازية جوزيف جوبلس 

ويضربون به إسرائيل ويشكلون خطًرا على المكانة الشرعية لدولة اليهود في العالم، األمـر الـذي لـم                  
' عمـالق اإلعـالم   'وهذا األمر تطرق له مؤخرا، حسب ما أورده كاتب المقـال،            . 'كه قادة إسرائيل  يدر

خالل محاضرة ألقاها أمام جمهور رابطة منع التـشهير فـي   ) Robert Murdoch(روبرت مردوك  
كرية مع قيام الدولة اليهودية، حاول العرب إبادتها عن طريق الحرب العـس           ': الواليات المتحدة حين قال   

فحاولوا، بعد ذلك إبادتها عن طريق األعمال اإلرهابية في إسرائيل          . فشلت) محاوالتهم(المباشرة ولكنها   
 حملة نزع الشرعية عـن إسـرائيل، والتـي          -وفي العالم، وفشلوا أيضا، واآلن وجدوا الخطة المنتصرة       

حكم البيض في جنوب إفريقيا، ومن      تدفعها ألن تكون دولة جذماء ومقاطعة، والتنبؤ بانهيارها مثلما انهار           
أجل ذلك، يستخدمون األكاذيب واالفتراءات الدموية المفبركة والتي يمكـن لهـا أن تقنـع العنـصريين                 

  .'المعادين لليهود واليساريين التائهين
يقوم الكاتب، من خالل مقالته، بالتحريض المباشر ضد الفلسطينيين والمسلمين، حيث ادعى بأنهم يتبعون              

ـ       أسال ، وهـو   'تالميذ جيدون لوزير الدعاية النازية جوبلس     'يب نازية في حربهم ضد إسرائيل، ويصفهم ب
  .اتهام في غاية الخطورة لما يثيره في النفوس من نفور واستعداء

 14/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  ولكن نحو ماذا؟ .. "منعطف" .66
  نهلة الشهال

والكـالم هـو عـن المفاوضـات        ... "غير مباشرة " وإن   "متالزمة" إذاً، بينما كانت     "ةمتوازي"هي اليوم   
 اإلسرائيلية التي تشهد ماكينة الختراع األسماء، غايتها توفير انطباع عام بالـسيطرة علـى               -الفلسطينية  

 الموقـف   بل، كلمـا ازداد   !  له اسم  - مهما بدا تعساً وموحالً      -الموقف، بدليل، يا قوم، أن الموقف ذاك        
   إذاً، أليس ذلك جميال ومؤثرا؟ "متوازية": سوءاً، كلما ارتدت األسماء حلة من الفخامة والغموض في آن

السيدة كلينتون، وهي االبنة النجيبة للمؤسسة السياسية األميركية، التي تقع في القلـب منهـا هوليـوود،                 
لدرجة بات يصعب معهـا االهتـداء       ("القصةرواية  "وتقاليد االعتناء بالسيناريو وإتقان اإلخراج من أجل        

، السيدة إذاً تكلمت لتسمي األشياء بأسماء جديدة، وتعلن عدداً مـن            )إلى أيهما األصل، السياسة أم السينما     
ـ   "ال" و "نعم" ضاع الناس ولم يعد واضحاً ما األمـر،        : ، بحيث وقع األثر المطلوب    "ولكن" وكلها مرفقة ب

  .  اإلسرائيلي برعاية أميركية-ها من تجربة المسار السلمي الفلسطيني وال أية خالصات يمكن استخراج
 الذي نشر للمناسبة على امتـداد خلفيـة         -قبل خطاب السيدة أمام معهد سابان العائد لمؤسسة بروكينغز          

 كنا قد تركنـا الـسيناريو       -المنصة علماً إسرائيلياً كبيراً يعانق ذاك األميركي، مما يغني عن التعريف            
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ألميركي عند اإلعالن الدراماتيكي عن فشل واشنطن في تحقيق تجميـد مؤقـت لتوسـيع االسـتيطان                 ا
ولم تكد الموسـيقى    . اإلسرائيلي في الضفة الغربية، وعن تخلي اإلدارة األميركية بالتالي عن هذا المسار           

أرجاء العالم بقبقـة    القوية والحزينة التي تختتم هذا النوع من المشاهد قد تبددت، حتى راحت تتعالى من               
، وكأن اإلعالن األميركي قد كشف جديداً، بينما عملية السالم باتت من            "إنه منعطف "الدجاج تصيح بهلع    

  . زمن جثة لم يعد ينفع في الحفاظ عليها من العفن ال تلك الطالسم وال أية عقاقير
اه تقرير القناصل األوروبيين    وقد طغت بالطبع قوة تأثير ذلك اإلعالن على كل ما عداه، ومن بين ما عد              

 قبل أيام من انعقاد اجتمـاع وزراء الخارجيـة          - عمداً   -في القدس إلى المفوضية األوروبية، المرسل       
وهذا التقرير تزاوج   .  الجاري، لنقاش الوضع في منطقة الشرق األوسط       13األوروبيين في بروكسل يوم     

بة ذاتها، أرسلها سياسيون أوروبيون كانوا جميعـاً        مع رسالة وصلت إلى السيدة أشتون تدخالً في المناس        
لم تحجب المفوضية األوروبية هـذه المـرة تقريـر          . مسؤولين في الصفوف األولى عن سياسة بلدانهم      

القناصل، بل أعلنته فور وروده، بينما قررت منذ بضع سنوات، بكل رسمية وجدية، حجب تقرير مماثل                
فليس هناك مسؤول أوروبـي يعـيش فـي    (ين سبقوهم إلى الموقع من القناصل ذاتهم أو من زمالئهم الذ      

وحجة المفوضية األوروبية يومها كانت مراعـاة إسـرائيل وعـدم    !). "كفى"القدس إال ويصيح بعد قليل   
  . إغضابها، ولم يمكن التعرف إلى وجود ذلك التقرير إال بعد تسريبه إلى الصحف

فبعد أن يصف تقريـر     . ال إسرائيل استناداً إلى هذه الواقعة     وقد يمكن رؤية التغيير في المزاج الدولي حي       
القناصل عسف ما يجري في القدس لجهة توسيع االستيطان وطرد الفلسطينيين وحرمان أحيـائهم مـن                

يعزل القدس  ) هذا كالم التقرير   ("طوق استيطاني خارجي  "مخصصات الدولة، ويعتبر ذلك وسيلة لوضع       
، )2001أغلقت عـام  ( إلى إعادة فتح ممثلية فلسطينية في القدس الشرقية       تماما عن الضفة الغربية، يدعو    

والى تطبيق أشكال من العقوبات االقتصادية على إسرائيل كمنع التحويالت المالية الخارجيـة المرتبطـة               
بالنشاط االستيطاني في القدس، وإعالم الوكاالت السياحية والمواطنين األوروبيين بما يجري، فـي مـا               

  ! كثيرا أدوات ممارسة المقاطعةيشبه 
  . ولكن ذلك ال يعني بناء نتائج على الغضب. الجميع غاضب اليوم من تل أبيب

 على مـا    "إغرائها عبر منحها الكثير جداً مقابل مطالبتها بالقليل جداً        "فالسياسة حيال إسرائيل قامت على      
جميع من راهن على إمكان تحقيق تقـدم        وهذا ما فشل تحديداً، واضعاً      . قال خبير أميركي في هذا الشأن     

بمعنى أن من تفاجأ بالفشل     . في العملية السلمية بفضل هذا النوع من المسلك والخيارات أمام األمر الواقع           
األميركي وبالتعنت اإلسرائيلي هم من كانوا األكثر ثقة بإمكانات هذا المسار، إيماناً منهم بالقدرة المطلقة               

أما األطـرف فـي هـذه       . ع الميدانية المتتالية لم تكف عن معاكسة هذا اإليمان        لواشنطن، رغم أن الوقائ   
ليس على أنه عطب بنيوي في المقاربة الدولية المخصصة         : المعمعة، فهي األصوات التي تفسر ما جرى      

للمسألة الفلسطينية، عطب يقوم على محو مرجعيات القانون الدولي ومفاهيم الحق لمـصلحة الخـضوع               
 في الواليـات    "مؤامرة اللوبي الصهيوني  "صلحة مسايرة وضع شاذ تعريفاً، بل على أنه نجاح          للقوة، ولم 

، "تريد الستر "المتحدة، رابطاً بين تسريبات ويكيليكس التي أحرجت وأضعفت اإلدارة األميركية وجعلتها            
عن الحقيقـة،   مع أن ذلك بعيد     (وفشل الديموقراطيين في انتخابات الكونغرس بسبب موقفهم من إسرائيل          

  ). فمحددات النجاح والفشل على هذا الصعيد مرتبطة بالسياسة الداخلية، كما تقول كل الدراسات الجادة
واشنطن، التي دقت على صدرها ووعدت بدولة فلسطينية خالل عام، ال يمكنها اإلفالت من الموقف عبر                

 التي تتنطح لهـا،     "قيادة العالم "ر في نعش    فهذا يوازي دق المسمار األخي    . "كنت أحلم "اعتذار أوباما قائالً    
لذلك التقطـت أنفاسـها     . "االعتذار"بعد كوارثها في العراق وأفغانستان، حيث كررت الكثير من المرات           

ـ        من باب ثان، مما يبدو تخليـاً  "التفاوض من أجل التفاوض "وتقدمت للدخول مجدداً إلى الحلقة المفرغة ل
  . وهو حل يبدو اليوم األيسر لها. ان تجميد االستيط"تكتيك"فحسب عن 



  

  

 
 

  

            43 ص                                     1995:         العدد       15/12/2010 األربعاء :التاريخ

 أكبـر، إذ ستـستكمل      Sorryإال أن الفهلوة األميركية تلك كلها لن تنفع، بل ستؤدي بعد أشهر قليلة إلى               
إسرائيل كل مخططاتها التي تعمل عليها بدأب ووتائر سريعة، فتضع العالم والفلسطينيين أمام أمر واقـع                

 حقاً، وتمارس بعض الخيـال الـسياسي   "كفى"احة لتقرر واشنطن أنه   بينما الفرصة مت  . غير قابل للتمويه  
وهي تملك إمكانات ذلك، ولكن الرئيس أوباما قد أبـدى حتـى           . وتفرض بعض ما يجعل الوضع متوازناً     

  !   وهو يتصرف كفاقد للشرعية- وليس الموضوع الفلسطيني فحسب -اآلن ضعفاً هائالً حيال كل شيء 
  15/12/2010، السفير، بيروت

  
   في السالمالكالماستعذاب  .67

  داود الشريان
إسـرائيل  . واشنطن تخلت عن دعوتها الى تجميد االستيطان اليهودي في األراضي الفلسطينية المحتلـة            

السلطة الفلسطينية رفضت هذا الموقف، وربطت      . اعتبرت الموقف األميركي نصراً يصب في مصلحتها      
 مـن وجهـة     -ت أن االستيطان قضية جانبية، وأن المسألة        سورية اعتبر . المفاوضات بوقف االستيطان  

مصر كانت، وما زالت، تعتبـر أن إثـارة     .  هي عودة األرض، ويجب عدم ربطها باالستيطان       -نظرها  
هل تسيس العرب الى درجـة أن       . االستيطان تخلق إشكالية في التسوية، وتتحاشى جلبها الى المفاوضات        

  قف إسرائيل، على رغم اختالف المنطلقات؟مواقف بعضهم صارت تتشابه مع موا
فخريطة الطريق التي راهن عليها الفلسطينيون وبعض العرب، وضعت تجميد          . القضية أبعد من التسيس   

لكن هذا البند أصبح يواجه رفضاً من دمشق والقاهرة، فضالً عن تل أبيـب              . االستيطان في بندها الثاني   
وتحول السالم،  . ره حالة جدلية، وليس تعبيراً عن موازين قوى       فالعرب غرقوا بالسالم باعتبا   . وواشنطن

لم ينظر  . لذلك استعذب قصة التقليل من خطر المستوطنات      . من وجهة نظر بعضهم، الى معركة كالمية      
اليها بصفتها تغييراً للوقائع على األرض، وممارسةً ضد القانون الدولي، بل تعامل معها باعتبارها مجرد               

وبعضهم استهوته التخريجات الفلسفية، واستخدم رفض التركيز على االستيطان         . مفاوضاتحجة لتجميد ال  
  .كوسيلة إلحراج إسرائيل، لكن الذي حدث هو العكس

وسـعيدة  . ال شك في أن إسرائيل سعيدة بحساسية المصريين إزاء توقف المفاوضات بسبب االسـتيطان             
 مقياس األولوية، على رغم أن المـسألة مجـرد          أكثر بموقف دمشق بالنظر الى قضية المستوطنات عبر       

مللنـا أن نـذهب الـى       ": خديعة، كما وصفها عضو الوفد الفلسطيني المفاوض، نبيل شعث، الذي قـال           
مفاوضات تستمر إلى األبد بينما المستوطنات تلتهم األرض التي نريد تحريرها، ونحن ال نقبل ألشـقائنا                

 يقل أحد من الفلسطينيين، من المتقدمين او المتأخرين، ان االستيطان           لم. "العرب أن يقبلوا لنا هذه الخديعة     
، لكنهم يدركون تماماً أن ال تسوية في األفق، فأضعف اإليمان التمـسك بوقـف               "جوهر المفاوضات "هو  

  .االستيطان، الى أن تتضح الصورة
العرب الى مزاد الـسالم،     هي أدخلت   . األكيد أن قضية المستوطنات أوجدت خطاباً سياسياً عربياً جديداً        

، يقاس االنتصار فيها بقدرة صائب عريقات علـى         "مكلمة"فأصبح بعضهم يتعامل مع القضية باعتبارها       
  .هذا تحول خطير. الوصول الى وسائل اإلعالم

  15/12/2010، الحياة، لندن
  

  واقع يحاول العدو وأده ذهنياً.. حصار غزة  .68
  أمين أبوراشد

سؤال يسعى االحتالل جاهداً أن يزرعه في أذهان من يتـابعون           !" .. اصرة ؟ هل غزة فعالً مازالت مح    "
األوضاع الفلسطينية المتأزمة في قطاع غزة المحاصر للسنة الخامسة على التوالي، ال سيما عقـب مـا                 
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، وهو ما رفع من جرعة المطالبات الدولية إلنهـاء          "أسطول الحرية "ارتكبه اإلسرائيليون من حماقاة ضد      
  .الحصار

" تسهيالت"، بدأها باإلعالن عن فتح جزئي إلدخال        "مجزرة األسطول "انتهج االحتالل سياسة خبيثة عقب      
على البضائع إلى غزة، وروج لذلك في وسائل إعالمه وما يدور في فلكه، وأعلن بصورة الفتة للنظـر                  

 خادعاً للكثيـرين بـأن      بإدخاله، ما أعطى انطباعاً   " يسمح"تفاصيل هذه اإلجراءات من فتح للمعابر وما        
الحصار بدأ يتكسر، وأن المحاصرين في غزة بدؤوا يتحصلون على ما يحتاجونه من مستلزمات الحيـاة                

  .التي حرموا منها على مدى السنوات األربع الماضية
إال أن األمر الواقع، والذي يعيشه مليون ونصف المليون إنسان فلسطيني، وكشفت عنه واحد وعـشرون                

لية تُعنى بحقوق اإلنسان، بعيد كل البعد عن المزاعم اإلسرائيلية، حيث عملت هذه المنظمـات               منظمة دو 
التي انتهجها االحتالل اإلسرائيلي، وحاول من خاللها خداع العالم أجمـع           " الخطة اإلعالمية "على تعرية   

  .بتحركاته وقراراته الشكلية
معطيات الحديثة التي نشرتها المنظمات الحقوقية      ويمكن تلمس الواقع الحالي في غزة من خالل تفحص ال         

 في المائة من سكان غزة يعتمـدون علـى المـساعدات            80الدولية عن واقع المحاصرين؛ إذ يتضح أن        
 في المائة نسبة البطالة وهي األعلى في        39 في المائة من سكان القطاع غير مؤمنين غذائياً،          61الدولية،  
 في المائة من السكان يحصلون على المياة مرة كـل           60قف الكهرباء،    ساعات يوميا معدل تو    6العالم،  

 في المائة من المياه     90 مليون لتر من المياه العادمة المعالجة جزئيا تضخ في مياه البحر،             70ستة أيام،   
 في المائة من المنازل التى      78التي يزود بها سكان غزة غير صالحة للشرب وملوثة بالملح و النترات،             

 في المائة مـن المـصانع والـورش         70 خالل الحرب اإلسرائيلية على غزة لم يتم اعادة بنائها،           هدمت
  .متوقفة عن العمل شبه كلياً

وللتذكير بأسباب هذا الحصار الخانق، ال بد من العودة قليالً إلى زمن فرضه؛ فمنـذ أن حققـت حركـة            
، التي حظيـت بمراقبـة دوليـة        2006عام  فوزاً بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي في انتخابات        " حماس"

واسعة، وضمنت الحركة تشكيل الحكومة؛ لم يرق األمر لكثير من األطراف الدولية، ومنذ ذلـك الحـين                
إلى سدة الحكم، ففرض حصار بري وبحـري        " حماس"بدأت معركة إنهاء األمر الواقع، المتمثل بصعود        

 المصري، الذي يعتبر الرئة العربية الوحيدة التي        وجوي على قطاع غزة، وأغلق بعدها بفترة معبر رفح        
  .ينتفس منها أهل القطاع

واستخدم االحتالل اإلسرائيلي، واألطراف الداعمة له في تحركاته إلنهاء حكم حمـاس، كـل األسـاليب                
لتركيع الشعب الفلسطيني من حصار سياسي ثم حصار اقتصادي ثم توج بعدوان واجتياح عسكري كامل               

 شـهيداً وخمـسة     1450( رغم بشاعتها والضحايا الذين سقطوا فيها        - حرب همجية، فشلت     للقطاع في 
 في تحقيق أهدافها، بل أتت بنتائج عكسية، ال سيما بشأن           -) آالف جريح ودمار كلي للبنى التحتية للقطاع      

  .ردة فعل الشعوب الضخمة في العالم المتضامن مع القضية الفلسطينية
دأ أصحاب الضمائر الحية في العالم بالتحرك الجاد والفعال محـاولين بـشتى             ومنذ أن فرض الحصار؛ ب    

السبل كسر الحصار المفروض على غزة؛ فتشكلت الحمالت العالمية لكسر الحصار وتحركت المؤسسات             
األوروبية للتعريف بمأساة الحصار وتنظيم االنشطة من مظـاهرات واعتـصامات ولقـاءات ونـدوات               

، "أسطول الحرية "القطاع، ولتعرية االحتالل وفضح مخططاتها، لعل من أبرزها         ومؤتمرات لنصرة أهل    
الذي تمكّن من فتح ثغرة كبيرة في جدار الصمت الدولي على الحصار، وغير األجندات العالمية، وبدأت                

  .النداءات تُطلق من كل االطراف بضرورة انهاء هذا الحصار الظالم
يلفت أنظار العالم بعيداً عن معاناة المحاصرين في غزة، عبر الزعم           إال أن االحتالل ظن أنه استطاع أن        

، المشروط بعدم إدخال مواد البناء للقطاع أو الوقـود بكميـات            "تخفيف الحصار "بأنه بدأ بـ    " اإلعالمي"
كبيرة أو ما يحتاجه القطاع بشكل أساسي لالستمرار في حياة كريمة، لكن واقع الحال، واشتداد المعانـاة                 
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خول فصل الشتاء، في ظل منع ترميم آالف البيوت المدمرة التي يعيش أهلها في العراء، يثبت بمـا                  مع د 
  .ال يدع مجاالً للشك أن الحصار مازال مفروضاً وبشكل خانق

لعله من المهم هنا تفعيل كل من ساهموا في محاولة كسر الحصار عن قطاع غزة، فـي إطـار واحـد،             
من أجل الوصول إلى إنهاء كامل وشامل للحصار، يقوم على البناء على            ورسم خطة جديدة وأكثر فاعلية      

ما تم إنجازه من تحركات ومبادرات خالل السنوات الماضية، والعمل بشكل جماعي فـي تحقيـق هـذا                  
  .الهدف

  هولندا
15/12/2010  

  
   الفلسطينية-اإلسرائيليةلعبة المحادثات  .69

  نعوم تشومسكي
ثيراً للشفقة في الوقت الذي تناشد فيه بتجميد توسع حركة االسـتيطان            يبدو استسالم واشنطن إلسرائيل م    
 وتعتبر هذه المسألة أكثر اللحظـات       - باستثناء القدس الشرقية العربية    –لمدة ثالثة أشهر من دون جدوى       

  .إهانة في تاريخ الواليات المتحدة الدبلوماسي
 لذلك قاطع الفلسطينيون المحادثات المباشرة      انتهى تجميد االستيطان األخير في سبتمبر الماضي، ونتيجة       

أما اليوم، فتسعى إدارة أوباما جاهدة إلى عرض سلسلة حوافز على الحكومـة اإلسـرائيلية    . مع إسرائيل 
  .المتطرفة، بعد أن ملّت من إغراء إسرائيل لتجميد االستيطان مجدداً وإعادة إحياء المحادثات" اليمينية"

  . مليارات دوالر للطائرات المقاتلة3 بقيمة وتشمل هذه الحوافز مبلغاً
وتجدر اإلشارة في هذا اإلطار إلى أنّه غالباً ما يتم تضمين المواد الصناعية المدنية األميركية ذات التقنية                 

وال شك أن أكثر مصادر الدعم حماسة لألعمال اإلسـرائيلية هـو اإلعـالم              . العالية ضمن هذه الحوافز   
. األميركي، األكثر تطرفاً من بين الحزبين السياسيين ذي التوجه التجاري         " وريالجمه"التجاري والحزب   

التهديد "أما حجة بيع كميات كبيرة من األسلحة إلى إحدى الدول الخليجية، فهي الدفاع عن الذات في وجه                  
  ".اإليراني

ففي حـال كانـت     . يركيةواالستخبارات األم " البنتاجون"بيد أن التهديد اإليراني ليس عسكرياً كما أعلن         
  . إسرائيلي-إيران تخطط لتطوير قدرة عسكرية نووية، فسيكون هدفها التصدي لهجوم أميركي

ومن وجهة نظر واشنطن، فإن التهديد الفعلي هو سعي إيران إلى توسيع نطـاق نفوذهـا فـي البلـدان                    
، أجـري مـؤخراً أن      "بروكينجز"المجاورة، وعلى صعيد آخر، فقد أظهر العرب خالل اقتراع لمؤسسة           

 فـي  10(فـإيران  )  في المئة77(، تليها الواليات المتحدة    ) في المئة  88(أكثر الدول تهديداً هي إسرائيل      
  ).المئة

" ويكيلـيكس "وفي هذا اإلطار، تجدر اإلشارة إلى أن المسؤولين الرسميين األميركيين، كما أظهر موقـع               
  .مؤخراً، تجاهلوا تماماً الرأي العام العربي

وتشير التقارير الحالية إلى أن الهبات التي قدمتها الواليات المتحدة إلى إسرائيل تـشمل كـذلك الـدعم                  
وتعهدت واشنطن برفض أي إجراء يقوم به مجلس األمن التابع لألمم المتحدة من شـأنه أن                . الدبلوماسي

  .تيطان من جديديزعج القادة اإلسرائيليين، وبإسقاط أي دعوة إلى تأجيل حركة تجميد االس
اآلمـر  "ومن خالل الموافقة على اإليقاف المؤقت لمدة ثالثة أشهر، لن تتم مضايقة إسرائيل مـن قبـل                  

  .مع توسع أعمالها اإلجرامية في األراضي المحتلة" بالصرف
تيـودور  "، عندما أفـاد القاضـي الـدولي         1967لم تكن هذه األعمال اإلجرامية مصدر شك حتى عام          

 السلطة القضائية الرائدة في إسرائيل، أن خطط الحكومة الراميـة إلـى بـدء عمليـات                 ، رئيس "ميرون
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االستيطان في األراضي المحتلة تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، وهو بند رئيسي فـي القـانون اإلنـساني                 
  . لمحاكمة األعمال اإلجرامية الشنيعة للنظام النازي1949الدولي، وقد تمت صياغة االتفاقية عام 

" ميرون"أنّه تم تعزيز خالصة     " ذي أكسيدنتل إمباير  "في كتابه بعنوان    " غيرشوم جورنبرج "وأفاد المؤرخ   
  .من قبل وزير العدل يعقوب شيمسون شابيرا ووزير الدفاع موشي دايان الحقاً

ي محافظت" هضم"يجب أن نوحد موقفنا بحيث ننجح مع مرور الوقت في           "لزمالئه الوزراء،   " دايان"وقال  
بتفكيـك تماسـك    "، في حـين نقـوم       "إسرائيل الصغيرة "ودمجهما مع   ) الضفة الغربية (يهوديا والسامرة   

  ."ضرورة القيام بهذه الخطوة ألهداف عسكرية"الضفة الغربية، وكل هذه األمور مجتمعة بحجة " أراضي
   إن استيطان اإلسرائيليين   كما هو معروف،    "كان على ثقة تامة مما طلبه من زمالئه، فأفاد،          " دايان"بيد أن

  ".في األراضي المحتلة هو انتهاك للمعاهدات الدولية، ولكن ما من شيء جديد في ذلك
  نالصحيح، هو إمكانية اعتراض المسؤول في واشنطن بشكٍل رسمي، ولكن بطرفة عين، في             " دايان"تكه

  .لمساعي اإلجراميةحين سيستمر في توفير الدعم العسكري واالقتصادي والدبلوماسي الحاسم ل
وسلّط الضوء على األعمال اإلجرامية من خالل قرارات مجلس األمن المتكررة فضالً عن محكمة العدل               

وانتهكـت  . في تصريح منفرد  " توماس بورجنتال "الدولية مؤخراً مع االتفاقية األساسية للقاضي األميركي        
ولكن األمـور   . م المتحدة في ما يتعلق بالقدس     األعمال اإلسرائيلية كذلك قرارات مجلس األمن التابع لألم       

  .تسير على خير ما يرام طالما تستمر واشنطن في غض طرفها
المتعالية أكثر حرارة في ما يتعلق بـدعمهم للجـرائم          " الجمهوريين"وبالعودة إلى واشنطن، تبدو نداءات      

ـ  " جلن كسلر "فيفيد في هذا السياق     . اإلسرائيلية ، الزعيم  "إريك كانتور "أن  " وستالواشنطن ب "في تقريره ب
قد روج لحل بالغ األهمية لحماية ومساعدة إسرائيل، مـن ارتجـاع            "الجديد لألكثرية في مجلس النواب،      

المساعدة األجنبية الحالية، وبالتالي منح الدولة اليهودية حساب تأسيس خاص بهـا، فتـتم إزالتهـا مـن                  
  ."الصناديق المخصصة لدول العالم األخرى

فالمسألة الحقيقية تكمن في وجـود عمليـات تطـوير          . د مسألة توسع حركة االستيطان مجرد تمويه      وتع
 40للمستوطنات، والبنى التحتية ذات الصلة، وتم تصميمها بعناية بحيث تستأثر إسرائيل مسبقاً بأكثر من               

 للزراعة ومـصادر  في المئة من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك ضواحي القدس، واألرض الصالحة      
  .المياه األساسية في المنطقة، وكلها من الجهة اإلسرائيلية لجدار الفصل، وهو في الواقع الجدار الملحق

، وسعت إسرائيل حدود القدس منتهكة بذلك أوامر مجلس األمـن علـى الـرغم مـن                 1967ومنذ عام   
  ).قّل رسمياًبما في ذلك الواليات المتحدة، على األ(المعارضة الدولية العامة 

ولكن تجدر اإلشارة إلى أن التركيز على توسع حركات االستيطان وتذلّل واشنطن ليسا بالعناصر الهزلية               
فتوصف الواليات المتحـدة كــ      . فالمسألة بحد ذاتها هي لعبة تحزيرية     . الوحيدة في المفاوضات الحالية   

د أن المفاوضات الجادة يجب أن تكـون        يضطلع بدور الوسيط بين عدوين متمردين، بي      " سمسار صادق "
  .برئاسة فريق حيادي، حيث تكون الواليات المتحدة وإسرائيل من جهة والعالم من الجهة األخرى

          خفى تضامن الواليات المتحدة وإسرائيل ظاهرياً على مرعاماً وذلك في وجـه توافـق بـشأن       35وال ي 
بما فـي   (ضم الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي       االستيطان السياسي شبه العالمي، وهذا التوافق ي      

  .، وكل الفرقاء ذوي الصلة)ذلك إيران
وسيبقى موضـوع   . مع انطالقات نادرة ومختصرة، فضلت دولتا الرفض التوسع الالشرعي على األمن          

التوسـع  االستيطان السياسي فعلياً مطروحاً جانباً ما لم تغير واشنطن موقفها، كما ستستمر أصداء هـذا                
  .وانعكاساته لتطال أرجاء المنطقة والعالم

  15/12/2010، االتحاد، أبو ظبي
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  15/12/2010، الشرق األوسط، لندن

    


