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اسـتخدام  حـق     من جانب واحد ويقرر      يقر معارضته إلعالن الدولة الفلسطينية       الكونغرس األمريكي  .1

  "الفيتو"النقض 
مجلـس الـشيوخ     ، أن   واشنطن، من   16/12/2010،  )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية     ذكرت  

 لالعتراف بالدولـة الفلـسطينية،      األمريكي اقر معارضته الشديدة ألي قرار قد يصدر عن مجلس األمن          
  .في حال تم طرح الموضوع على المجلس" الفيتو"وقرر استخدام  حق النقض 

الليلة الماضية بتوقيـت     [وكان مجلس الشيوخ قد عقد اجتماعا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس            
توجه إلى مجلـس األمـن      ، وبحث مبادرة الرئيس محمود عباس، القاضية بال       ]الواليات المتحدة االمركية  

، واتخذ قرارا بعدم اعتراف الواليات المتحـدة        67ودول العالم لالعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود        
  .بالدولة الفلسطينية إذا ما أعلن عنها من جانب واحد، وبدون موافقة إسرائيل
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يـات المتحـدة تؤيـد      وقال رئيس لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ، هوارد برمـان، إن الوال            
المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، وستشجب أي محاولة لالعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب            

أضاف انه يتوجب علـى اإلدارة      و" السالم يجب أن يكون نتيجة للمفاوضات المباشرة بين الطرفين        "واحد  
  .م االعتراف بالدولة الفلسطينيةاألمريكية القيام بحملة دبلوماسية إلقناع دول العالم بعد

ودعا مجلس الشيوخ الرئيس محمود عباس بالعودة إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ودعم موقـف               
  .إدارة اوباما المعارض لإلعالن عن الدولة الفلسطينية من جانب واحد
بعة تشترط استئناف    ولجنة المتا  67لكونغرس االمريكي يرفض االعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود         

  المفاوضات بتقديم عرض جاد من واشنطن وتدعو للذهاب الى مجلس األمن
 الكونغرس االمريكي قرر الليلة الماضـية       ، أن القدس المحتلة ، من     16/12/2010وكالة سما،   وأضافت  

الدارة  في حال االعالن احادي الجانب، وطلب من ا        67انه لن يعترف بالدولة الفلسطينية على حدود عام         
  .االمريكية استخدام حق الفيتو في حال طرح االمر على مجلس االمن

العبرية على موقعها االلكتروني إن المجلس يرفض االعتراف نهائيـا بالدولـة            " هآرتس" وقالت صحيفة 
الفلسطينية المستقلة اال من خالل االتفاق مع اسرائيل ونتيجة للمفاوضات، وطلب من االدارة االمريكيـة               

  .التعامل مع أي صيغة اخرى يتم طرحها لالعتراف بالدولة الفلسطينيةرفض 
واشارت الصحيفة إلى أن موقف البرلمان االمريكي جاء في اعقاب الجمـود الـسياسي الـذي تعيـشه                  
المفاوضات، وفي اعقاب التلميحات والتصريحات بالتوجة الى مجلس االمن مـن الجانـب الفلـسطيني               

، خاصة ان بعض الدول بدأت تتعاطى مع هذا الخيار خالل           67نية على حدود    لالعتراف بالدولة الفلسطي  
  .االيام الماضية

واضاف الموقع انه في اعقاب اعالن البرازيل واالرجنتين االعتراف بالدولة الفلسطينية وكذلك موقـف              
لى مجلـس   االتحاد االوروبي الذي اعطى فرصة للمفاوضات حتى نهاية العام القادم، فان خيار التوجه ا             

االمن يالقي الدعم العربي وكذلك بعض دول العالم، وهذا ما دفع البرلمان االمريكي التخاذ القرار ليلـة                 
  .امس االربعاء

اعضاء في مجلس النواب      ، أن  واشنطن  من جو معكرون ، عن   16/12/2010،  السفير، بيروت ونشرت  
أحادي لدولة فلسطينية ويدعو البيـت       مشروع قرار يقطع الطريق على اي إعالن         قاموا بطرح االميركي  

  . االبيض للضغط على االتحاد االوروبي لعدم سلوك هذا الطريق الدبلوماسي
السالم الحقيقي والدائم بين اسرائيل والفلسطينيين ال يمكـن تحقيقـه اال           «ويذكر نص مشروع القرار بأن      

فلـسطينية ومنظمـة التحريـر    قيـادة الـسلطة ال  «وبأن » عن طريق المفاوضات المباشرة بين الطرفين    
الفلسطينية قد رفضت مرارا التفاوض مباشرة مع حكومة اسرائيل، مطالبين بشروط غير مـسبوقة مـن                

في حين هددت القيادات الفلسطينية مـرارا وتكـرارا         . اسرائيل مقابل عودتهم الى المفاوضات المباشرة     
. »قبل االمم المتحدة ومحافل دولية أخـرى      باعالن دولة فلسطينية والسعي لالعتراف بدولة فلسطينية من         

كما تطرق التقرير الى كالم منسق االمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق االوسط روبرت سيري              
  . »عبر عن دعمه لالعتراف بدولة فلسطينية من قبل االمم المتحدة« الذي 2010 تشرين االول 26في 

 29من لجنة الشؤون الخارجية في مجلـس النـواب فـي             خرج   1734مشروع القرار الذي يحمل رقم      
 نائبا من بينهم تيد بو وشيلي بيركلي واليانا روس ـ ليهتيـنن   33تشرين الثاني الماضي، ويحمل توقيع 

وانتوني وينر ومايك بينس وبيتر كينغ ودان بيرتون وغاري اكيرمان واليوت انغل ورئيس لجنة الشؤون               
ـ    واكد. الخارجية هوارد بيرمان   ان مشروع القرار ظهر فجأة الـى       » السفير»ت مصادر في الكونغرس ل

العلن قبل ساعات من محاولة طرحه على الجلسة العامة لمجلس النواب، وتم الكشف عنه جزئيا ولـيس                 
بنصه الكامل كي ال يصبح متوفرا للجميع، وهذه عادة طريقة تمرير هذا النوع مـن القـرارات لتفـادي      

  . ردود فعل عليها
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 ذلك، تمكنت المجموعات الناشطة للسالم والمجموعات العربية االميركية خالل فتـرة قـصيرة مـن                مع
الضغط على االقل باتجاه عدم طرح مشروع القرار هذا، وبقي شد الحبال التشريعي غير محدد المصير                

جمع اكثـر   من  » الحملة االميركية النهاء االحتالل االسرائيلي    «حتى وقت متأخر باالمس، بحيث تمكنت       
وذكـرت الحملـة علـى      .  توقيع رافض لهذا القرار وحولت هذه التواقيع الى مكتب بيرمان          6,000من  

الخضاع حرية الفلسطينيين وتقريـر مـصيرهم الـذاتي         «موقعها االلكتروني ان مشروع القرار يسعى       
يركية لمكافحة التمييـز    اما المدير القانوني في اللجنة العربية االم      . »لجدول اسرائيل الزمني غير المحدد    

ـ    ال معنى له وقاس جـدا وال يحتـرم الـشعب           «بأن مشروع القرار هذا     » السفير»عبد أيوب فصرح ل
  . »ال تحمل وزنا، االفعال على االرض تحدث فارقا»، مؤكدا ان قرارات كهذه»الفلسطيني

السرائيلي بنيامين  وورد في نص القرار تصريحات لوزيرة الخارجية هيالري كلينتون ورئيس الوزراء ا           
نتنياهو تعترض على االعالن اآلحادي للدولة الفلسطينية اضافة الى مقطع من قرار الكنيست االسرائيلي              

 تشرين الثاني الماضي الذي رفض ايضا هذه الخطوة، مع تسليط الضوء على خطاب نتنياهو في                10في  
من بموجب اي اتفاق سالم ان تكون        الذي دعا فيه الى التزامات اميركية واضحة تض        2009 حزيران   14
ويعتبـر مـشروع القـرار أن الجهـود         . »االراضي التي يسيطر عليها الفلسطينيين منزوعة الـسالح       «

» انتهاك واضح واساسـي   «هي  » مناشدة االمم المتحدة  «او  » الى تجاوز المفاوضات  «الفلسطينية الرامية   
تمثل لحظة اخرى مـن عـدم       «ق االوسط وانها     وعملية السالم في الشر    1993التفاقات اوسلو في العام     

  . »امتثال القيادة الفلسطينية بالتزاماتها بموجب االتفاقات القائمة
بقوة وبشكل ال لبس فيه على اي محاولة للسعي العتراف «ويؤكد مشروع القرار اعتراض الكونغرس 

مواصلة «االدارة االميركية الى ويدعو » بالدولة الفلسطينية من قبل االمم المتحدة او محافل دولية أخرى
حرمان »على هذه الخطوة وممارسة حق الفيتو على هكذا قرار في مجلس االمن الدولي و» اعتراضها

قيادة جهود «كما يدعو مشروع القرار الرئيس باراك اوباما وكلينتون الى . »اي اعتراف من شرعيته
دان مسؤولة اخرى على االعتراض بقوة وبشكل دبلوماسية رفيعة المستوى لتشجيع االتحاد االوروبي وبل

  .على هذه الخطوة الفلسطينية» ال لبس فيه
  

  ال ننفي او نؤكد: الغصينو .. غزةإلى طلبات للعودة بأربعةمكتب دحالن ينفي تقدمه  .2
نفى مصدر مسؤول في مكتب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ما نشرته بعض وسائل : رام اهللا

ن ان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحالن قد تقدم باربعة طلبات لحكومة االعالم المحلية م
  .حماس بغزة من اجل العودة الى قطاع غزة

مساء اليوم ان تلك االبنباء عارية عن الصحة تماما وتاتي في " سما"وقال المصدر في تصريحات لوكالة 
جل الزعيم الليبي حاول ترتيب لقاء بين خالد بان ن" ويكيليكس"ظل االنباء التي تم تسريبها من موقع 

  .مشعل والسيد دحالن
، مضيفًا "ال نؤكد وال ننفي ذلك: "من جهته قال الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إيهاب الغصين

نمنع أحدا أن يدخل إلى قطاع غزة ألنه وطن للجميع، ولكن نعتمد في هذا ال ولكن من حيث المبدأ نحن "
  ".ال بد من أن هناك تنسيق من هؤالء عند قدومهم لغزة ونقوم بدراسة كل حالة على حدىاألمر أنه 

من ممارسات في الضفة "وأشار إلى وجود سياسة واضحة من قبل الحكومة بغزة منذ مدة في ظل ما يتم 
د منذ ما الغربية من اعتقاالت ضد أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة النساء واعتقال المربية تمام أبو السعو

يزيد عن الشهر، برفض خروج أعضاء المجلس الثوري لفتح من غزة للضفة، وأيضا رفض دخول 
  ".روحي فتوح وعبد اهللا اإلفرنجي لغزة

هؤالء يتحدثون بشعارات واهية عن المصالحة، ولكن على أرض الواقع ال يطبقون إال مخالفات "وتابع 
  ".ضد أبناء الشعب الفلسطيني
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سندرس كل "ى أنه ال بد من التنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة بغزة، مضيفًا وشدد الغصين عل
  ".سننظر إلى ما يحدث في الضفة الغربية من واقع مرير"حالة وفق السياسة العامة، وخاصة 

  16/10/2010وكالة سما اإلخبارية، 
  

  حلية بطالن قرار تأجيل االنتخابات الم تقررمحكمة العدل العليا الفلسطينية .3
، بعدما قررت محكمة العدل العليا أخيرا "في ورطة"تبدو الحكومة الفلسطينية :  يوسف الشايب-رام اهللا

بطالن قرار تأجيل االنتخابات المحلية، ما يحتم البدء بإجراء االنتخابات التي كانت مقررة في الضفة 
  .الغربية

، ويهدم 2005 للعام 10مخالفا للقانون رقم واعتبرت هيئة المحكمة قرار تأجيل االنتخابات أو إلغائها 
وحسب القانون يأتي قرار مجلس الوزراء بناء على طلب من لجنة االنتخابات . األسس الديمقراطية

  .المركزية المخولة بذلك، وال يملك المجلس حق إلغاء إجرائها من تلقاء ذاته
 ال يهدد السلم واألمن بناء على ما ووجدت المحكمة أن إجراء االنتخابات هو استحقاق ديمقراطي وانه

  .قدمته النيابة العامة بخصوص ذلك
وكانت محكمة العدل العليا الفلسطينية انعقدت، امس، للنظر بصورة نهائية بالدعوى المرفوعة من أربع 
كة قوائم انتخابية، من بينها قائمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقائمة المبادرة الوطنية، وقائمة مشتر

بين حزب الشعب وأحزاب أخرى، ضد قرار الحكومة الفلسطينية الذي اتخذته في العاشر من شهر 
  .الماضي بتأجيل االنتخابات، وحكمت ببطالن القرار) يونيو(حزيران

وحسب ما أكد الناطق الرسمي باسم تجمع قوائم الوطن للجميع، عمر نزال، فإن هيئة المحكمة التي 
  .رار مجلس الوزراء بتأجيل االنتخابات بوصفه غير قانونيعقدت امس أكدت الغاء ق

واشار نزال الى أن صدور مثل هذا القرار يعكس مدى نزاهة القضاء الفلسطيني واستقالله ويؤكد القدرة 
على نقض أي قرار غير قانوني، اضافة الى أن صدور قرار الغاء قرار مجلس الوزراء من قبل محكمة 

  .العدل العليا
 عبرت الحكومة الفلسطينية بلسان وزير الحكم المحلي خالد القواسمي عن احترامها للقضاء، من جهتها

  .لكنه لم يفصح عن تفاصيل او خطوات الجراء االنتخابات
  16/12/2010، نالغد، عما

  
  "بالعمل ضمن سياسة تغييب اآلخر"  الفلسطينيةالسلطةيتهمون " نواب إسالميون" .4

مدينة رام اهللا السلطة الفلسطينية وأجهزتها األمنية في الضفة الغربية المحتلة           اتهم النواب اإلسالميون في     
  ". حماس"، في إشارة إلى حركة المقاومة اإلسالمية "بالعمل ضمن سياسة تغييب اآلخر"

إن اسـتمرار   : "2010-12-15نسخة عنـه األربعـاء      " فلسطين أون الين  "وقال النواب، في بيان تلقى      
ألمنية في الضفة الغربية في العمل ضمن سياسة تغييب اآلخر عن الشارع والـساحة              السلطة ومؤسستها ا  

الفلسطينية، ال يخدم المصلحة الوطنية العليا، وال يصب في صالح المواطن، عوضاً عن كـون ذلـك ال                  
  ". يعبر عن حسن نية أو مبادرة خير تجاه الوحدة الوطنية وجهود المصالحة

ألمنية الفلسطينية في الضفة تعمل على أن يسود الشارع الفلسطيني لـون            المؤسسة ا "وأضاف النواب أن    
واحد فقط، وتعمل جاهدة أيضاً أن يكون ذلك اللون من المؤيدين والمناصرين لسياسة عمليـة التـسوية                 

  ". الواهية مع االحتالل الصهيوني، إلى جانب محاربة المقاومة وقمعها وكل من يؤيدها
يون استمرار إغالق الجمعيات الخيرية، واعتقـال القـائمين عليهـا وتقـديمهم             واستنكر النواب اإلسالم  

للمحاكم، ومحاسبتهم على وقوفهم بجانب الشعب ومساعدة البيوت واألسر المحتاجة، في وقت كانت فيـه               



  

  

 
 

  

            8 ص                                     1996:         العدد       16/12/2010 الخميس :التاريخ

وتغييـبهم عـن   , السلطة عاجزة عن تقديم أدنى خدمة للمواطنين، مستنكرين اختطاف طالب الجامعـات      
  . وحرمانهم من تقديم االمتحانات النهائية, ةمقاعد الدراس

  15/12/2010فلسطين اون الين،
  

  "كانت صعبة"المحادثات التي أجراها عباس مع ميتشل في رام اهللا ": الحياة" .5
المحادثـات التـي    » الحيـاة «وصفت مصادر فلسطينية لـ     :  جيهان الحسيني ومحمد الشاذلي    -القاهرة  

كان حاداً خـالل اللقـاء      «وقالت إن الرئيس    . »كانت صعبة «هللا بأنها   أجراها عباس مع ميتشل في رام ا      
، »لسوء الحظ أن المفاوضات فشلت، لكن من حسن الحظ أننا لسنا السبب في هذا الفـشل               : وقال لميتشل 

موضحة أن عباس استنكر عدم تحميل اإلدارة األميركية إسرائيل مسؤولية التعثر الذي جرى في عمليـة                
. ار الحكومة اإلسرائيلية في نهجها في بناء المـستوطنات وعـدم احتـرام تعهـداتها              السالم بسبب إصر  

ليس المطلوب منكم تبني الموقف الفلسطيني، لكن نريـد أن          «: وأضافت المصادر أن عباس قال لميتشل     
، وأن يكون هناك موقف أميركي واضح بتبنـي         242تعقد المفاوضات وفق مرجعية محددة، وهي القرار        

مع تبادل أراضي محدود ومتفق عليه، والقـضايا        ) يونيو(ينية على حدود الرابع من حزيران       دولة فلسط 
  .»األخرى مثل المياه تحل وفقاً للقانون الدولي

. ولفتت إلى أن عباس ال يريد أن تبدأ المحادثات مع اإلسرائيليين من الصفر ويريد موقفاً أميركياً واضحاً                
لماذا انتقدتم كـالً مـن البرازيـل واالرجنتـين          «: يتشل مستنكراً أن عباس سأل م   » الحياة«وكشفت لـ   

وأعربت عن تشاؤمها من إمكان حلحلة      . »1967إلعالنهما االعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام        
، مستبعدة إمكـان    »ميتشل أبلغنا بأنه سينتظر ماذا لدى اإلسرائيليين      «: قريبة في المسار السياسي، وقالت    

استمرار الحراك على المسار السلمي، لكن من دون نتيجة فعلية يمكن           «وتوقعت  . ل بالفشل اعتراف ميتش 
  .»البناء عليها

  16/12/2010الحياة، لندن، 
  

  "إسرائيل"ـ االحتالل لإنهاءآن األوان لتغيير قواعد اللعبة وعدم ترك مسألة :  فياض .6
 المجتمع الدولي مسؤولياته الـسياسية       أكد رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض ضرورة أن يتحمل         :أوسلو

  ، 1967والقانونية لضمان انهاء االحتالل اإلسرائيلي عن كامل األرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 
لقد آن األوان لتغيير قواعد اللعبة وعدم االستمرار في ترك مسألة إنهاء االحـتالل إلـى                « وقال فياض   

ا، وال بد للمجتمع الدولي، ال سيما في إطـار تنـامي االجمـاع              إسرائيل وهي القوة المحتلة لتقرر بشأنه     
والوعي الدوليين حول حقوق شعبنا الوطنية، من ترجمة هذا االجماع الى مواقف عملية وملموسة وكفيلة               
بإعطاء العملية السياسية المصداقية والجدية الالزمتين لضمان انهاء االحتالل وتمكين شعبنا من تقريـر              

يته واستقالله وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عـام             مصيره ونيل حر  
جاء ذلك خالل جلسة المباحثات المطولة التي أجراها رئيس الوزراء والوفد المرافق لـه مـع                . »1967

وزير الخارجية النرويجي يوهانس ستوره، بحضور عدد من مساعديه، وذلك في مقر الضيافة الحكومي              
  .العاصمة النرويجية أوسلوفي 

 وشدد رئيس الوزراء على أن السلطة الوطنية تولي األهمية األساسية لترجمة اإلجمـاع الـدولي الـى                 
خطوات سياسية ملموسة تمكن شعبنا من إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة خالل العام المقبل، واعتبر أن               

ستكمال الجاهزية الوطنية إلقامة الدولة، يستدعي من القوى        تنامي اإلجماع الدولي بالتزامن مع التقدم في ا       
  . اسرئيل بتنفيذ االستحقاقات المطلوبة منها لصنع السالمإلزامالمؤثرة في العالم العمل على 

  16/12/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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  ترحيب فلسطيني بقرار النرويج رفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني .7
وقالـت  .  رحبت الرئاسة، مساء امس، بقرار النرويج رفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني          : وفا –رام اهللا   

الرئاسة، في بيان لها، إن القرار النرويجي يضاف إلى قرارات مماثلة من فرنسا، واسبانيا، والبرتغـال،                
ال وزيـر   وق. ويعزز االعتراف الدولي بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة           

رياض المالكي، إن قرار النرويج، يأتي تتويجا للجهد الكبير للدبلوماسية الفلـسطينية            .الشؤون الخارجية د  
أن القرار يتفق، كذلك، مع الجهود التي تبـذلها         «وأضاف المالكي   . بحشد التأييد الدولي للدولة الفلسطينية    

ني في أنحاء العالم، وحشد أكبـر قـدر مـن           وزارة الشؤون الخارجية لرفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطي      
واعتبر المالكي ان القرار النرويجي هو الثمرة األولى للجهد المبذول في           . »االعتراف بالدولة الفلسطينية  

  .الدول االسكندنافية، متوقعا قرارات مشابهة فيها بالقريب العاجل
  16/12/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   اإلدارة األميركية رغم إقرارهم بأن جل خياراتهم مرتبطة بهاالفلسطينيون محبطون من .8

ال يخفي احد من القيادة الفلسطينية، بمن فيهم اقرب حلفائها، احباطهم الشديد من             :  محمد يونس  -رام اهللا   
االدارة األميركية، وخصوصاً مواقفها األخيرة، لكن ثمة اجماع بينهم على ان جل خياراتهم مرتبطة بهذه               

  .رةاالدا
فالفلسطينيون أبدوا تفاؤالً كبيراً بادارة الرئيس باراك اوباما، الذي استهل فترة حكمه في البيت االبـيض                

مـصلحة قوميـة    «باعالن نيته وقف االستيطان وتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة التي وصفها بأنهـا             
  .»اميركية

  .المشهد السياسي الوعر في اسرائيللكن هذه اآلمال الكبيرة سرعان ما انهارت بعدما اصطدمت ب
ويقول مسؤولون فلسطينيون ان ادارة الرئيس األميركي تظهر تراجعاً غير مدروس عن مواقفهـا امـام                
الحكومة االسرائيلية، مشيرين الى تراجعها المعلن عن مسعاها لوقف االستيطان واعالنهـا فـشل هـذا                

 الى  1967العام  ) يونيو( حدود الرابع من حزيران      المسعى، وانتقالها من هدف تحقيق حل الدولتين على       
  .حمل الطرفين على البحث في موضوع الحدود والتفاوض على مصالحهما في القدس الشرقية المحتلة

ومثّل اللقاء االخير الذي جمع المبعوث االميركي لعملية السالم جورج ميتشل والرئيس الفلسطيني محمود              
ن هذه االدارة، على نحو دفع نبيل ابو ردينة النـاطق باسـم الرئاسـة               عباس ذروة االحباط الفلسطيني م    

ـ    ، متجاوزاً في ذلك االعراف الديبلوماسية التي غالباً مـا يحـرص            »العاجزة»الفلسطينية الى وصفها ب
  .مكتب الرئيس على االلتزام بها

تي نجمت عن هذا    في اشارة الى ثقل مشاعر االحباط ال      » طويل ومؤلم «ووصف مسؤول آخر اللقاء بأنه      
اللقاء الذي تراجع فيه ميتشل عن أسس الحل السياسي التي تبنتها حكومات اسرائيلية سابقة مثل حكومتي                

  .ايهود اولمرت وايهودا براك، ناهيك عن مواقف االدارات االميركية، الديموقراطية منها والمحافظة
عرضت مفاوضات موازية بين الجانبين     ويروي مسؤولون فلسطينيون بمرارة كيف ان االدارة االميركية         

من دون اي التزام بمرجعية هذه المفاوضات المتمثلة بقرارات الشرعية الدولية التي حددت خط الرابـع                
  . اساساً لحل الدولتين67من حزيران

وكان الرئيس عباس وجه رسالة الى وزيرة الخارجية االميركية هيالري كلينتون قبيل وصول ميتشل في               
 67الجديدة طالب فيها بضمانات اميركية ألي مفاوضات مقبلة، في مقدمتها االعتـراف بحـدود               جولته  

  .اساسا للحل السياسي بين الجانبين
للمفاوضات طالب فيه الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي بالبحـث فـي الحـدود            » دليالً«لكن ميتشل حمل    

التفـاوض علـى تقاسـم    »و» قي لالجئينحل عادل ومنط«بينهما بمشاركة مصر واالردن، والبحث عن   
  .»بحث مطالب الطرفين في القدس»، و»مصادر المياه
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ورفض الجانب الفلسطيني االفكار االميركية التي لم تذكر حـدود الرابـع مـن حزيـران واالنـسحاب       
وانتقد رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقـات        . االسرائيلي الكامل من القدس الشرقية المحتلة     

على من يتحدث عن التوصل إلى سالم شامل على أساس مبدأ الـدولتين       «: وقف االدارة االميركية قائالً   م
أن يلزم الحكومة اإلسرائيلية بوقف كل النشاطات االستيطانية واإلجراءات األحادية في القدس، سواء هدم              

  .»البيوت أو إبعاد السكان أو فرض الحقائق على األرض
شديد من االدراة االميركية، اال ان الفلسطينيين يـرون ان خيـاراتهم المـستقبلية              وعلى رغم اإلحباط ال   

مرتبطة بمواقف هذه االدارة المتحكمة بمفاتيح السياسة والمال الدوليين، اذا انها تملك الكلمة النهائية فـي                
عاجزة عن تـوفير    مؤسسات االمم المتحدة، وتملك ايضاً مفاتيح المال الالزم الدارة السلطة الفلسطينية ال           

النسبة االكبر من رواتب موظفيها، ناهيك عن المشاريع الخدماتية من ماء وكهربـاء وصـرف صـحي              
  .وخدمات صحية ومدارس وطرق وغيرها

 16/12/2010الحياة، لندن، 
  

  اجتماع المتابعة غطاء لفشل السلطة : الزهار .9
اجتماع اللجنة : " ة األنباء الفرنسية الزهار في تصريح لوكال القيادي في حماس محمودقال: الفرنسية

الغطاء العربي يؤثر : " وأضاف الزهار ". العربية هو مجرد غطاء لفشل السلطة الفلسطينية في رام اهللا
سلبا على مصالح الشعب الفلسطيني ألنه سيستخدم كغطاء لمزيد من التوسع في المستوطنات وتكثيف 

 بيوت الفلسطينيين في القدس وفرض مزيد من العقوبات االستيطان في الضفة الغربية ومزيد من هدم
  ". حتى العدوان على غزة

منذ مطلع ) إسرائيل(واستهجن، إصرار العرب والسلطة الفلسطينية على المضي في المفاوضات مع 
عليهم أن يقولوا "وتابع  ". لقد امضوا سنوات كثيرة ولكن ما الذي حققوه؟ ال شيء:" التسعينيات، قائالً

ليست ) إسرائيل(بهم أنه بعد سنوات من الحديث مع اإلسرائيليين إننا وصلنا إلى استنتاج مفاده أن لشع
  ". مستعدة إلعطاء الفلسطينيين مطالبهم األساسية والتي يعرفها الجميع

  15/12/2010موقع فلسطين أون الين، 
  

  رىعدة جهات غربية عملت مؤخراً للتوسط إلنجاز صفقة تبادل األس: المزيني .10
ان عدة جهات ' القدس العربي' د أسامة المزيني لـ المسؤول في حماسقال : أشرف الهور - غزة

غربية حاولت مؤخراً التدخل للتوسط بين الحركة وإسرائيل إلنجاز ملف تبادل األسرى، وذكر في ذات 
لف من قبل  المك المزيني وهووأوضح .مطالب الحركة إلتمام الصفقة' خفض'الوقت ان إسرائيل حاولت 

حماس بالحديث عن صفقة تبادل األسرى التي تجري مقابل إطالق الحركة سراح الجندي اإلسرائيلي 
غلعاد شليط ان هناك عدة جهات غربية حاولت التوسط مؤخراً بين حماس وإسرائيل إلنجاز ملف صفقة 

هات، اكتفى بالقول انها للقيادي في حماس عن هذه الج' القدس العربي'وفي سؤال  .تبادل األسرى المتعثر
لكن  .، مبيناً أنها غير ألمانيا التي دخلت مؤخراً على خط الوساطة إلى جانب مصر'دول أوروبية'

المزيني أشار إلى أن هذه الوساطات لم تنجح، بسبب رفض إسرائيل تلبية مطالب حركة حماس، بهدف 
  .إتمام هذه الصفقة

، لكن القيادي 'يخفض سقف مطالب حماس' نتنياهو يريد ان وقال ان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين
في الحركة شدد على أن الحركة ترفض أن تخفض سقف مطالبها، وتشترط تلبية كل شروطها قبل أن 

   .'ويرى شليط النور'تتم الصفقة 
ت إلى ذلك كشف المزيني ان الوسيط األلماني يتردد بين الحين واآلخر إلى قطاع غزة، إلجراء مباحثا

تراوح مكانها 'لكن المزيني أشار إلى أن الصفقة ال تزال  .مع حركة حماس بخصوص صفقة التبادل
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وشدد على تمسك  .لم يقدم أي جديد في الفترة األخيرة'، الفتاً إلى أن الوسيط األلماني 'لغاية اللحظة
  .حماس باإلفراج عن األسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون إسرائيل

  16/12/2010بي، لندن، القدس العر
  

  مطلوب وقف التعاون األمني والحديث فتح عن فرصة أخيرة للمصالحة ال قيمة له : البردويل .11
بأن اللقاء " فتح" صالح البردويل، القيادي في حركة حماس أنه ال قيمة لما تعلنه حركة .دأكد : غزة

، مشدداً على أن اللقاء األخير هو المفترض عقده نهاية الشهر الجاري، سيكون آخر لقاء بين الجانبين
  .الذي يفضي إلى اتفاق وتفاهم بين الجانبين

-15(مساء اليوم األربعاء " المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال البردويل، في تصريحٍ خاصٍ أدلى به لـ 
ن أفضت إلى اتفاق على عقد لقاء نهاية الشهر الجاري، ولك" فتح"االتصاالت التي جرت مع حركة ): "12

  ".لم يجر حتى اآلن تحديد موعد محدد لهذا اللقاء
حديث ال رصيد له "بأن هذا اللقاء هو األخير بين الجانبين، هو " فتح"وشدد على أن حديث قادة ومتحدثي 

من الصحة، فنحن ال نتحدث عن أول أو آخر لقاء، إنما عن الوصول التفاق وتفاهم مبني على الحفاظ 
  ".على الثوابت

نى أن يكون بالفعل آخر لقاء، ونتوصل فيه لقواسم مشتركة، وتتوقف فتح عن محاوالت جرنا نتم: "وقال
  ".إلى مربعها حيث التنسيق والتعاون األمني مع االحتالل والدخول في مفاوضات عبثية مع االحتالل

 ووقف بااللتزام بالشروط الوطنية، ووقف التعاون األمني مع االحتالل،" فتح"وطالب البردويل حركة 
خدمة االحتالل، مشدداً على أن هذه أمور بديهية يتطلب إنجازها، وال قيمة لهذا الحديث الذي يتحدثون 

  .فيه
وأشار إلى أن اللقاء المفترض، من المقرر ان يكون للملف األمني، باعتباره القضية العالقة، األولوية في 

ء األخير كانت ال تتحدث بمنطق، وكأنها ال ترى في اللقا" فتح"مجال النقاش والبحث، الفتاً إلى أن حركة 
  .أكبر حركة فلسطينية يجب أن يكون لها دور في تشكيل األجهزة األمنية" حماس"أن حركة 

  15/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  لن نلهث وراء المصالحة في ظل االعتقاالت واألخيرمع حماس هو اللقاء القادم  :فتح .12
أبو شهال النائب في المجلس التشريعي، عضو ثوري حركة فتح ان اللقاء القادم مع  فيصل .د أكد :ةغز

وقال أبو  . فلسطينية-حركة حماس سيكون األخير لمناقشة مالحظاتها والوصول لتفاهمات فلسطينية 
ان الجوالت األخيرة التي بدأناها مع حركة حماس بخصوص :" في غزة" معا"شهال في حديث لمراسل 

الحظاتها على الورقة المصرية قد استنفذت، ونعتقد بعد اللقاء األخير يجب ان تكون هي الجلسة مناقشة م
األخيرة ومن ثم التوجه للعاصمة المصرية القاهرة بمشاركة كافة الفصائل التي شاركت في جلسات 

   .الحوار للتوقيع على الورقة المصرية وإعالن المصالحة وانجازها والبدء في تنفيذها
اف ان بداية اللقاءات لم تكن حوارا جديدا وقد جرت بتدخل من المستقلين، وبطلب خالد مشعل وأض

موضحا انه ال يمكن فتح حوار جديد، , رئيس المكتب السياسي لحركة حماس من الوزير عمر سليمان
خير وفي حال فشل اللقاء األ .مشيرا إلى ان حركته وقعت على الوثيقة المصرية وبانتظار حركة حماس
  .أكد القيادي في فتح ان الشعب الفلسطيني لم يعد يحتمل مماطلة أكثر من ذلك

  16/12/2010وكالة معا اإلخبارية، 
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  إلنجازها لقاء المصالحة المقبل هو األخيرأن يكون نأمل : األحمد .13
 إلى قبيل توجهه" الغد" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد إلى أوضح:  حامد جاد- عمان

تأمل في أن يكون اللقاء المقبل هو األخير نحو "القاهرة لحضور اجتماع لجنة المتابعة العربية، أن فتح 
فتح أدركت في االجتماع السابق " أن األحمدوأوضح  ".طريق إنهاء االنقسام وإنجاز المصالحة الفلسطينية

س مالحظات جدية على الملف  من الشهر الماضي أنه ال يوجد لدى حما10 – 9الذي عقد بدمشق في 
أبلغنا حماس أننا نتطلع "وتابع قائالً  ".األمني، بل ما هو مكتوب في الورقة المصرية يلبي مطالب حماس

إلى جلسة نهائية، ونحن على استعداد بأن تبث على الهواء حتى يحكم الشعب من الذي يعوق إنهاء 
  ".االنقسام وإنجاز المصالحة

  16/12/2010الغد، عمان، 
  

  حماس تدعو لجنة مبادرة السالم العربية برفع الغطاء عن المفاوضات العبثية .14
نطالب لجنة متابعة مبادرة السالم العربية : "قال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان: الفرنسية

، موضحا أن المفاوضات تجلب المزيد من العدوان "برفع الغطاء عن أي مفاوضات عبثية مع االحتالل
  . الشعب الفلسطينيعلى 

وطالب رضوان في الوقت ذاته حركة فتح ورئيس السلطة محمود عباس بعدم استجداء غطاء عربي 
جديد لمفاوضات عبثية مع االحتالل ال تؤدي إال لمزيد من إهدار الكرامة الفلسطينية وحقوق وثوابت 

  . الشعب الفلسطيني
, وهو دليل على عدم جدية حركة فتح بالمصالحة, لوأكد أن مسار المفاوضات ال يؤدي إال لخدمة االحتال

على المصلحة الوطنية، " الصهيوني واألمريكي"وعلى أنها آثرت المفاوضات العبثية والرضا بالمشروع 
  . مشددا على أن حركة فتح ال تملك قرارها

  15/12/2010موقع فلسطين أون الين، 
  

  النطالقة تحسبا ألي طارئلم يحضروا مهرجان ا" القسام"مرابطو : أبو عبيدة  .15
 عن أن مقاتليها المكلفين حماية حدود قطاع غزة، لم ماس، الذراع العسكري لح"كتائب القسام"كشفت 

يرابطون "ُيسمح لهم بحضور مهرجان انطالقة الحركة الذي أقيم الثالثاء في مدينة غزة، وأمضوا يومهم 
إن مجاهدي كتائب القسام ": "أبو عبيدة"ائب القسام وقال الناطق باسم كت ". على الثغور تحسباً ألي طارئ

يراقبون ويحرسون ثغور قطاع غزة بشكل متواصل، وعلى مدار الساعة، وطوال أيام العام، وليس فقط 
في يوم االنطالقة، وبالتأكيد رغم كون مهرجان االنطالقة مهرجاناً شعبياً ويرغب معظم أبناء شعبنا 

ن بالمشاركة فيه، كانت هناك تعليمات واضحة للمجاهدين بعدم مغادرة الفلسطيني، بمن فيهم المجاهدو
  ". مواقع الرباط والثغور

ال يمكن أن يترك المجاهدون الثغور، ويشاركوا في هذا المهرجان خوفاً من أي طارئ، : "وأضاف
 يتواجدون وبالتالي المجاهدون المكلفون بحماية الثغور، والمرابطون وعلى مدار يوم االنطالقة، كانوا

وهو , بشكل مستمر على الثغور، ولم يتركوا مواقعهم تحسباً ألي طارئ، وهذا يحدث في كافة أيام العام
  ". أمر اعتيادي منذ تشكيل وحدات المرابطين في كتائب القسام بداية االنتفاضة

  15/12/2010موقع فلسطين أون الين، 
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   نزاع داخلي لبنانين يكونوا طرفًا في أيلالفلسطينيون : بركةعلي  .16
أن الفلسطينيين المقيمين قسرا في لبنان هم ضيوف لهم , حماس في لبنان علي بركة أكد ممثل حركة

حقوق وعليهم واجبات، وهم متمسكون بالعودة ويرفضون التوطين والتهجير، ولن يكونوا طرفًا في أي 
  . نزاع داخلي لبناني

في فندق البريستول في بيروت، بمناسبة ذكرى " حماس "خالل حفل استقبال أقامته حركة, وجدد بركة
مطالبة الحكومة اللبنانية ومجلس النواب اللبناني , 2010-12-14انطالقتها الثالثة والعشرين، الثالثاء 

بالعمل على إقرار الحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين في لبنان، واإلسراع في إعادة , والقوى السياسية
  .  البارد ورفع الحالة العسكرية عنهإعمار مخيم نهر

ودعا بركة إلى إنجاز المرجعية الفلسطينية الموحدة في لبنان لتتولى الحوار مع الحكومة اللبنانية وتعمل 
باعتبارها شاهدا على " األونروا"مشددا على التمسك بـ, على المحافظة على أمن المخيمات واستقرارها

البها في الوقت ذاته بتحسين خدماتها في كل المجاالت وأن تكون على قضية الالجئين الفلسطينيين، وط
  . مسافة واحدة من الجميع

تمسك الحركة بالثوابت والحقوق الوطنية الكاملة وفي مقدمتها " حماس"وجدد بركة في ذكرى انطالقة 
طريق " أن حق العودة، متوجها بالتحية إلى الشيخ رائد صالح وأهل القدس على صمودهم، ومؤكدا

  ". المقاومة هو الطريق الوحيد لتحرير أرضنا الفلسطينية واستعادة مقدساتنا
إلى " فتح"وطالب الدول العربية بسحب مبادرة السالم بعد أن رفضها االحتالل اإلسرائيلي، داعيا حركة 

زال مفتوحا وهو العودة للمقاومة المسلحة في ظل فشل عملية التسوية، وأكد أن باب المصالحة الوطنية ما
  . الرد الطبيعي على صلف االحتالل

كلمة تحدث فيها عن دور الحركة " حماس"كما ألقى أسامة حمدان مسؤول العالقات الدولية في حركة 
  .وأهمية عملها المؤسساتي، وأعلن عن انتقال مهمة تمثيل الحركة في لبنان إلى علي بركة

  15/12/2010موقع فلسطين أون الين، 
  

    يوما في العزل االنفرادي635 امضى سعدات .17
اكدت مصادر فلسطينية االربعاء بأن سلطات االحتالل االسرائيلي احتجزت امين  : وليد عوض-رام اهللا 

 يوما في زنازين 635عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات المعتقل في سجون االحتالل 
  .العزل االنفرادي

سطينيين في تقرير ان سعدات المعزول في سجن رامون اعتقل بتاريخ واوضحت وزارة األسرى الفل
  . خالل مداهمة قوات االحتالل سجن أريحا حيث كان سعدات وزمالؤه يقبعون هناك14/3/2006

وتتهم سلطات االحتالل سعدات بالوقوف وراء عملية اغتيال الوزير اإلسرائيلي المتطرف رحبعام زئيفي 
 عاما بعد أن رفض االعتراف بشرعية المحكمة ووصفها بأنها محكمة 30حيث صدر بحقه حكم لمدة 

  .باطلة وأداة لتكريس سلطة االحتالل على الشعب الفلسطيني
وجاء في تقرير الوزارة أن احمد سعدات يقبع في زنزانة صغيرة تشمل الحمام ودورة المياه، وال يوجد 

وية والرطوبة العالية، حيث ال يوجد فيها سوى مجال أو متسع فيها للمشي والحركة، وتتميز بقلة الته
  .شباك واحد صغير ومرتفع وقريب من السقف

وتنتشر الروائح والعفونة والحشرات في هذه الزنزانة ذات الضوء األصفر الباهت، والتي ال يسمع فيها 
  .صوت سوى صوت صدى هذا العزل عن العالم كله
لى ساحة الفورة سوى ساعة واحدة يوميا بينما يقضي يصف سعدات زنزانة العزل بالقبر، وال يخرج ا

  . ساعة داخل الزنزانة التي ال تصلها الشمس23
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 أسيرا واسيرة، أقدمهم األسير 13واشار تقرير وزارة االسرى الى انه يقبع في زنازين العزل االنفرادي 
لى األسرى ، وقد ترك العزل آثارا صحية وجسدية خطيرة ع2002حسن سالمة المعزول منذ عام 

  .وأصبحت حياتهم مهددة بالخطر في ظل قوانين جائرة تتعامل مع األسرى كمشاريع للموت واإلبادة
  16/12/2010القدس العربي، لندن، 

  
  المصالحة مستبعدة ألنها إمالء أمريكي  : "القيادة العامة -الجبهة الشعبية " .18

الجبهة الشعبية القيادة العامة أنور رجا قلل عضو المكتب السياسي مسؤول اإلعالم المركزي في : دمشق
من أهمية الرهان على الجهود المبذولة لجهة إحياء عملية التسوية أو إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة 

ودعا لجنة المتابعة . الوطنية، وأعاد ذلك إلى عدم وجود الشروط المالئمة لذلك محليا وإقليميا ودوليا
عدم االستمرار في منح التغطية لعملية تسوية قال بأنه ال طائل من العربية إلى حفظ ماء وجهها و

  .ورائها
أما في الشأن الفلسطيني فأوباما ال "وانتقد رجا بشدة دور الرئيس محمود عباس في مسار التسوية، وقال 

يرى في محمود عباس شريكا أو مفاوضا وإنما موظفا عليه أن يلتزم بما يملى عليه، ألنه يدرك أن 
لطة أنشئت من أجل القيام بمهمة حماية إسرائيل، ولجوء محمود عباس إلى جامعة الدول العربية هو الس

تكتيك مرحلي لخدمة انفعاالته السياسية على أنه يريد غطاء عربيا الستسهاله وإسهاله السياسي، ولألسف 
ن تحتفظ بماء الوجه فإن المرجعيات السياسية العربية منحته هذا الغطاء، لكن هذه المرجعيات يجب أ

  ".إزاء هذا الوضع، ولعله سيكون اجتماعها األخير اليوم في القاهرة
المصالحة ليست : "وقلل رجا من أهمية الرهان على جهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وقال

هيونية مسارا وطنيا فلسطينيا، وإنما هي خيار أمريكي تم تحريكه عندما شعر أوباما أن الحكومة الص
ويمكن أن تتحقق المصالحة، . غير متجاوبة معه، وتم التنسيق مع الحكومة المصرية لتحريك هذه الورقة

عن ثوابتها، ألن محمود عباس ال يملك امكانية للتراجع عن " حماس"ولن تكون وطنية، في حال تراجعت 
التي وضع نفسه فيها، ولذلك ال التزاماته، وال يملك من الخيارات السياسية للخروج من الدائرة الضيقة 

  ".متمسكة بالثوابت الفلسطينية" حماس"يمكن تحقيق المصالحة بمعناها الوطني ألن 
  15/12/2010قدس برس، 

  
  دحالن يقف وراء تسريبات إعالمية مغلوطة لتبرئة نفسه أمام عباس: مصادر .19

ة تسريبات إعالمية في  محمد دحالن، يقف وراء جملالقيادي في فتحكشفت مصادر مطلعة أن : غزة
الفترة األخيرة، لمحاولة اإلبقاء على حضوره اإلعالمي، والتشكيك في حجم الخالف والصراع بينه وبين 

إن " المركز الفلسطيني لإلعالم"وقالت المصادر لمراسل  .رئيس السلطة منتهي الوالية محمود عباس
ار لصالحه ويرسلها للصحافة على دحالن، سخر شخصاً يدعى شادي العزايزة يؤلف القصص واألخب

وأشارت إلى أن من ضمن هذه األخبار، الخبر المختلق عن طلب رئيس المكتب  .أنها أخباراً للنشر
وأن المسؤول األمريكي دنس روس " ويكليكس،"السياسي لحركة حماس خالد مشعل لقاءه ونسب ذلك إلى 
في المجلس التشريعي وإرجاع ) من نواب فتح (جاء إلى رام اهللا للقاء دحالن، وخبر استقالة لجنة غزة

  .ذلك إلى عدم اهتمام عباس بغزة
وتعرض خالله للتقريع الشديد، " شلعة أذن"وأكدت المصادر أن لقاء دحالن بعمر سليمان كان بمثابة 

حسب مصدر مصري رفيع، بخالف ما صدر عن دحالن بأن اللقاء كان لدراسة الوضع الفلسطيني 
  .الراهن

المصادر إلى أن دحالن بادر بنفسه إلى االتصال بالصحافة الفاعلة إلجراء مقابالت معه ليصدر وأشارت 
 طلبات عودة إلى غزة 4روايته، ويبقى موجوداً في أكبر مساحة ممكنة، إلى جانب اختالق خبر تقديم 
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ذكرت أنه و .ألنه يدرك أن ال أحد يصدق ذلك ليضعف الروايات الحقيقية عنه ليبرئ نفسه أمام عباس
  .يتصل بنفسه ببعض المراسلين والكتاب ليأخذوا برواية شادي العزايزة والذي يسمي نفسه شادي دحالن

  16/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   فلسطينيا في الضفة معظمهم قيادات وكوادر ومقربين من حماس23تعتقل " إسرائيل" .20
لسطينيا معظمهم من كوادر وقيادات ومقربين من حركة  ف23اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي : كاالتو

وذكرت مصادر فلسطينية ان قوات االحتالل دهمت فجرا محافظات نابلس . حماس في الضفة الغربية
  . وسلفيت وقلقيلية والخليل وبيت لحم واعتقلتهم وسط اطالق نار كثيف

  16/12/2010الدستور، عمان، 
  

  لسطيني الى مستوى سفارة كاملة خطوة نوعية رفع التمثيل الدبلوماسي الف:فتح .21
 رفع التمثيل جبقرار النرويرحبت حركة فتح على لسان المتحدث باسمها أسامة القواسمي، مساء امس، 

الدبلوماسي الفلسطيني الى مستوى سفارة كاملة، وأكد القوا سمي، في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم 
خطوة هامة ونوعية في إطار دعم الحكومة النرويجية إقامة الدولة والثقافة للحركة أن هذا القرار يعتبر 

الفلسطينية المستقلة، حيث أن النرويج واحدة من أهم الدول الداعمة سياسيا واقتصاديا للشعب الفلسطيني، 
  .وركيزة أساسية في دعم االستقرار والسالم في المنطقة

سية المكثفة التي تقوم بها منظمة التحرير وقال إن هذه الخطوة جاءت بناء على الجهود الدبلوما
الفلسطينية، وقيادة الشعب الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس، التي أدت إلى كسب دعم المجتمع 

  .الدولي للحقوق المشروعة لشعبنا في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس
فوض العالقات لدولية بقرار النرويج كما رحب الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح م

والتي تأتي بعد خطوات مماثلة من قبل فرنسا واسبانيا ,واعتبره خطوة هامة في دعم الشعب الفلسطيني 
   .1967واعتراف البرازيل واالرجنتين بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام , والبرتغال 

ف بدولة فلسطين ورفع مستوى التمثيل تأتي في ظل تعثر وقال شعث ان هذه المواقف الدولية باالعترا
والتي دمرت فرص التسوية , عملية السالم بسبب اجراءات وممارسات االحتالل الفعلية على االرض 

مشيرا الى تطلع الشعب الفلسطيني , واجهضت الجهود الدولية لتحقيق االمن واالستقرار في المنطقة 
  .دة لقضيته الوطنية العادلة للمزيد من خطوات الدعم والمسان

  16/12/2010، )األراضي المحتلة(القدس 
  

  للجيش " اعتناق اليهودية" يقر  االسرائيليالكنيست .22
أقر الكنيست اإلسرائيلي بالقراءة التمهيدية ، مشروع قانون يقضي بضرورة اعتراف حكومة االحتالل 

 عضو 75حتالل اإلسرائيلي، وذلك بدعم بكل من حول دينه إلى اليهودية في إطار خدمته في جيش اال
  .  فقط18كنيست وُمعارضة 
العبرية، القانون أثار موجة سخط عارمة في صفوف األحزاب اإلسرائيلية " هآرتس"وبحسب صحيفة 

الُمتدينة، وفي االئتالف الحكومي ذاته، حيث كان األخير قد سمح ألعضائه بحرية التصويت مع أو ضد 
  . القانون

اليميني الُمتدين باالنسحاب من الحكومة اإلسرائيلية في أعقاب إقرار القانون، ولكنه " اسش"وهدد حزب 
  . لم يتخذ قرارا باألمر بعد
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إن : الذي قدم المشروع أفيغدور ليبرمان" إسرائيل بيتنا"وقال وزير الخارجية اإلسرائيلي ورئيس حزب 
الية، مشيرا إلى أن كل ما يحصل بجيش كتلة حزبه قررت عرض القانون للتصويت عليه بصيغته الح"

  ". االحتالل هو صدق، وأنه يترتب االعتراف بكل من يعتنق اليهودية فيه
وتعهد ليبرمان بأن ال يؤدي إقرار القانون إلى شرخ في االئتالف الحكومي، مشيرا إلى أن حكومة 

  . 2013نتنياهو ستستمر حتى عام 
، لالعتراف بتحويل )إسرائيل(ى موافقة الحاخامية الكبرى في الدولة ليست بحاجة إل"وبحسب القانون 

  ".الديانة إلى اليهودية في إطار الجيش
  15/12/2010، موقع فلسطين أون الين

  
   تبحث عن حل لشعبين"إسرائيل": المتحدثة باسم الخارجية اإلسرائيلية .23

الذي يبث " حديث الوطن"رنامج  المتحدثة باسم الخارجية اإلسرائيلية أميرة اورون في بقالت :بيت لحم
اإلذاعية بأن إسرائيل تبحث عن حل لشعبين وبأنه يجب ان تبذل الجهود الفلسطينية " معا"عبر شبكة 

بالرغم من ان السنوات الماضية قد شهدت "واإلسرائيلية الى جانب اإلدارة األمريكية للوصول الى نتيجة، 
 ففي السنوات األخيرة أخذت السلطة الفلسطينية على عدة أزمات بالمقابل حدثت ايضا خطوات ايجابية

  ".عاتقها المسؤولية األمنية وقد استطاعت تحسين األوضاع في الضفة الغربية
نحن نظن ان التعنت الفلسطيني بخصوص "واضافت اورون بأن هذا الشيء مرحب به لدى اسرائيل، و

 موضوع مطروح على طاولة المستوطنات هو شيء خاطئ ألن هذا الموضوع ليس رئيسي وإنما
المفاوضات، والخطأ هو ان نتحدث فقط عن االستيطان لفترات طويلة جدا ونتجاهل المواضيع األخرى 
ومن خالل ذلك نفقد الفرصة لسير المفاوضات من اجل قضية بسيطة بالمقارنة مع المواضيع الثقيلة التي 

  ".يجب ان نتحدث عنها
توطنات جديدة، ونعلم حساسية هذا الموضوع عند الجانب وأردفت اورون نحن ال نريد بناء مس

  .الفلسطيني، لكن مع ذلك يجب الحديث عن المواضيع األهم مثل القدس والالجئين والحدود
ولهذا نحن نفهم انه يجب علينا التنازل في عدة مواضيع ويجب على الجانب الفلسطيني ان يتنازل "وقالت 

  .من جانبه
سن نية تجاه الفلسطينيين من جانب إسرائيل وذلك من خالل التسهيالت التي وأكدت اورون بأن هناك ح

قدمتها الحكومة اإلسرائيلية في الضفة الغربية وفي غزة حيث أدخلت مواد تموينية، وهذه خطوات 
وفي غزة األوضاع جيدة جدا والضيوف الذين يأتوا من "ايجابية من الجانب اإلسرائيلي تجاه الفلسطينيين، 

  ".ع يقولون ان الوضع جيد لكن يجب عزل الحكومة المقالة ألنها ال تساعد القضية الفلسطينيةالقطا
والدليل على ذلك ما "وعرجت اورون في حديثها عن االقتصاد الفلسطيني حيث وصفته بأنه في تحسن 

ادرة على حدث في نابلس وجنين والتغيير في الوضع األمني في الضفة الغربية وان السلطة الفلسطينية ق
  ".ضبط األمن

وفي نهاية البرنامج قدمت اورون شكرها باسم الحكومة الى الشعب الفلسطيني والقيادة للمساهمة في 
  .اخماد حرائق الكرمل بشكل كبير

  16/12/2010، وكالة معاً اإلخبارية
  

  تطالب بانتخابات مبكرةليفني تتهم نتنياهو بتقديم الرشاوي و": يديعوت" .24
هاجمت  امس ان زعيمة المعارضة في إسرائيل تسيبي ليفني" يديعوت احرونوت"ة أفاد موقع صحيف

سياسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو واتهمته بتقديم الرشاوى لبعض اعضاء الكنسيت بهدف التصويت 
ضد إقامة لجنة تحقيق عامة في حرائق الكرمل، وبنفس الوقت اعتبرت أن االتفاقات التي يعقدها مع 
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س بهدف الحفاظ على االئتالف الحكومي تساهم في ارتفاع حدة التحريض العنصري في حركة شا
اسرائيل، وهو الذي يدفع بالعديد من الحاخامات الى اصدار الفتاوي العنصرية، التي تضر بالمساواة في 

عزيز موقف اسرائيل، في اشارة منها الى تقديم المعونات لطلبة المعاهد الدينية اليهودية، باالضافة الى ت
حركة شاس في رفضها لقانون اعتناق اليهودية في الجيش االسرائيلي، والذي اعتبرت أنه سيترك تأثيرا 

  ".كبيرا على الجيش في حال تم رفض مشروع القرار في الكنيست االسرائيلية
قبل ) مراقب الدولة(ليفني كانت قد دعت نتنياهو الى االستقالة عقب نشر تقرير "وأضاف الموقع أن 

اسبوع حول الجبهة الداخلية ووضع االطفاء االسرائيلي، ولكنها رفعت من حدة انتقاداتها الى الحكومة 
االسرائيلية ونتنياهو عقب رفض تشكيل لجنة تحقيق عامة في حرائق الكرمل، وكذلك في اعقاب الفشل 

ائيلية، وهذا ما دفعها الى الذي تعانيه الحكومة في الموضوع السياسي وكذلك في الجوانب الداخلية االسر
  "المطالبة باالنتخابات المبكرة في اسرائيل

  16/12/2010، المستقبل، بيروت
  

   بالكالب"إسرائيل" يصف قادة  االسرائيليرئيس الكنيست .25
وصف رئيس الكنيست وعضو حزب الليكود روفين ريفلين القيادة اإلسرائيلية الحالية   :  وكاالت - القدس 

  . ل الكالب التي يقودها سادتهابأنها تتصرف مث
 وقال ريفلين إنه عندما يتوصل قادة إسرائيل إلي صنع قرار هذه األيام فإنهم ينظرون إلي ما يريده 

 وكان ريفلين قد اشتبك مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين  . الناس بدال من أن يتولوا قيادتهم للطريق
   . نيتانياهو منذ عدة أشهر

  16/12/2010، لقاهرةاألهرام، ا
  

  "مرمرة"كان االجدر قتل كل ركاب : نائب ليكودي في رسالة الوردغان .26
بعث نائب في الكنيست عن حزب الليكود، داني دانون، برسالة الى رئيس الوزراء التركي، رجب طيب 

متن لقتل تسعة اتراك كانوا على " إعتذاره"أردوغان، عبر السفارة التركية في تل أبيب معرباً عن 
، حسب "سفينة اإلرهارب مرمرة"الذين كانوا على متن " اإلرهابيين"اسطول الحرية، وعدم قتل كافة 

  .تعبيره
اسف على ان مقاتلي الكومندو اإلسرائيلي تصرفوا بمنطق اخذين بالحسبان المواطنين : "وأضاف النائب

طات اإلسرائيلية تعلم ان على متن الكثر الذي كانوا على السفينة وقتلوا تسعة ارهابيين، ولو كانت السل
  ".السفينة ارهابيين لكن التعليمات بقتلهم جميعاً

  15/12/2010، 48موقع عرب
  

  وحدة عسكرية مختصة بالتعامل مع األوضاع على حدود غزة: تل أبيب .27
أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي، اليوم، عن تشكيل وحدة عسكرية جديدة مختصة بالتعامل مع : الناصرة

  .1948األحداث التي قد تندلع في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة واألراضي الفلسطينية المحتلّة عام 
وبحسب المصادر اإلسرائيلية، فمن المقرر أن تعمل الوحدة التي تم استحداثها في إطار سالح الهندسة 

تداءات تتضمن عمليات إحباط محاوالت الفلسطينيين التسلل إلى إسرائيل أو ارتكاب اع"للجيش، على 
  .، حسب المصادر"إطالق نار وزرع عبوات ناسفة

ويأتي هذا اإلعالن عقب استشهاد مقاومين فلسطينيين وإصابة جندي إسرائيلي بجراح خطيرة، جراء 
  .تبادل إلطالق النار على الشريط الحدودي، وسط قطاع غزة قبل نحو ثالثة أيام

  15/12/2010قدس برس، 
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  البون بحصة من تعويضات إيطاليا لطرابلس الغرب عن استعمارها للبالديهود ليبيا يط .28

العبرية عن مداوالت متقدمة تجري بين جهات إسرائيلية » يديعوت أحرونوت«كشفت صحيفة : القدس
وإيطالية وليبية وأميركية بهدف منح اليهود من أصل ليبي حصة من تعويضات إيطاليا لطرابلس الغرب 

  .دعن استعمارها للبال
 ألف يهودي من أصل ليبي معظمهم مواطنون في إسرائيل الحصول على حصة من 120ويطالب 

  . مليارات يورو5تعويضات إيطاليا لليبيا عن فترة استعمارها والبالغة 
ويقول نائب وزير المالية اإلسرائيلي يتسحاق كوهن، وهو من أصل ليبي، إن يهود ليبيا عانوا كثيرا من 

ي مبررا دعوته لتعويضهم، الفتا لوفاة عمته في المحرقة بعد إرسالها أللمانيا لمعسكرات االستعمار الليب
  .الغاز

إن طرابلس الغرب معنية بصورتها كدولة منفتحة «وتنقل عن مصدر في الخارجية اإلسرائيلية قولها 
ية بالدعم بعيون الغرب منذ أن سددت التعويضات لضحايا طائرة بان أم في سماء لوكيربي وأنها معن

األميركي لها بعدما تنازلت عن سالح التدمير الشامل وعن ثوريتها وتوقفت عن كونها االبن العاق 
  .»للعالم

وتوضح الصحيفة أن إسرائيل تشهد ترقبا حيال هذه القضية السيما أن التعويضات لن توزع على األفراد 
ى البحر األحمر ببقية البالد بسكة حديد بل ستكرس لتمويل مشاريع بنى تحتية منها ربط مدينة إيالت عل

  .بواسطة شركات إيطالية كما هو الحال في ليبيا
 بلدة ستحظى هي األخرى بدعم 16يشار إلى أن اليهود من أصل ليبي في إسرائيل يقيمون اليوم في 

ي وتشير مصادر إسرائيلية إلى أن عدد اليهود ف. التعويضات لبناء مدارس ومؤسسات عامة وشق شوارع
 ألف نسمة معظمهم في طرابلس وبنغازي وقد هاجر معظمهم 30ليبيا عشية الحرب العالمية الثانية بلغ 

  .1948لفلسطين بعد 
  16/12/2010، العرب، الدوحة

  
  انزالق نحو العنصرية والعداء للفلسطينيين في  اإلسرائيليالنظام والمجتمع : "مدى الكرمل" .29

تاوى الدينية للحاخامات اليهود والتي تحرم بيع او تأجير بيوت اثارت الف : زهير اندراوس- الناصرة
وقد تعاملت معها الصحافة االسرائيلية وكان . للعرب، ضجة اعالمية كبيرة في االسابيع االخيرة

الحاخامات يغردون خارج السرب، بينما في واقع االمر تعكس تلك الفتاوى مواقف المجتمع االسرائيلي 
  .شكل دقيقتجاه الفلسطينيين ب

اذ توفر تقارير . هذا ما يتضح من تقرير الرصد السياسي الحادي عشر الصادر عن مركز مدى الكرمل
الرصد السياسي نظرة شمولية حول تفاصيل ما يحدث داخل المجتمع االسرائيلي، وتوضح خطورة 

المتعاقبة توضح هذا الوقائع الواردة في تقارير الرصد السياسي . التحوالت والسير قدما نحو نظام فاشي
  .االدعاء من خالل متابعة دقيقة للسياسات االسرائيلية، عملية التشريع والعنصرية اليومية

وقد بينت جميع هذه التقارير ان العنصرية والعداء للفلسطينيين والعرب هما تعبير عن فكر ونهج 
وتشرين ) سبتمبر(ق لشهري ايلول التقرير الحالي، والذي يوث. راسخين في النظام والمجتمع االسرائيليين

ويشير . من هذا العام، يحذر من تسارع انحدار النظام والمجتمع االسرائيليين نحو الفاشية) اكتوبر(االول 
التقرير الى وجود اغلبية راسخة ومضمونة في الكنيست للمصادقة على كل اقتراح قانون يهدف الى تقييد 

  .اصةالحقوق السياسية عامة وللفلسطينيين خ
كما يحذر التقرير من تحول المجتمع االسرائيلي الى مجتمع مغلق يفتقر الى التسامح مع الخطاب 
الديمقراطي وخطاب الحقوق، ويقمع اي نشاط او خطوة تتضمن انتقادا او معارضة للسياسات الحكومية 
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ن خالل مشروع قانون تجاه الفلسطينيين، في اسرائيل او في المناطق الفلسطينية المحتلة، مثلما يتضح م
واجب الكشف عمن يتلقّى دعما من كيان سياسي اجنبي، الذي يفرض على مؤسسات المجتمع المدني 

وقد صادقت الكنيست على . تقديم كشف لمسجل الجمعيات عن كل دعم مالي من اي كيان سياسي اجنبي
  .هذا االقتراح في القراءة االولى

 تمت المصادقة النهائية عليه، عراقيل وصعوبات اضافية امام وسوف يضيف اقتراح القانون، في حال
  .عمل الجمعيات، خاصة الجمعيات العربية وجمعيات حقوق االنسان

تظهر تقارير الرصد السياسي ان مظاهر العنصرية ، الكراهية والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين ال 
لهامشية، بل تطال كافة الشرائح وكافة تقتصر على الفئات المتطرفة في المجتمع االسرائيلي او ا

  .يوثق التقرير الحالي للعديد من االمثلة التي تعكس هذا النهج. المؤسسات
  15/12/2010، القدس العربي، لندن

  
  "اسرائيل" كتاب جديد صدر في  في الحياة السياسية"إسرائيل"الدور الخفي لزوجات حكام  .30

وزراء إسرائيل في حياة زوجها بصفة خاصة والحياة الدور الذي تلعبه زوجة رئيس : عادل شهبون
السياسية بصفة عامة وتأثيرها علي عملية اتخاذ القرارات في الدولة العبرية كان موضوع كتاب جديد 

  .صدر في إسرائيل
 وتناول جوانب خفية من حياة هؤالء الزوجات بدءا من بوال بن جوريون زوجة أول رئيس لوزراء 

بورا شاريت ومريم أشكول وعليزا بيجين وشوالميت شاميروليئة رابين ولي لي إسرائيل مرورا بتسي
   . شارون وعليزا أولمرت وانتهاء بسارة نيتانياهو

  16/12/2010، األهرام، القاهرة
  

  "إسرائيل"تحذيرات من انهيار تدريس العلوم في  .31
من انهيار تدريس العلوم " سهآرت"حذر رئيس التخنيون، البروفيسور بيرتس الفي، في مقابلة مع صحيفة 

  . في إسرائيل
وقال إنه تم تسجيل هبوط حاد في السنوات االخيرة في مستوى معرفة الطالب الذين يتم قبولهم للدراسة 

  . في التخنيون، وخاصة في مواضيع أساسية مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء
وامتحان " البجروت" امتحانات الثانوية وقال إن الطالب الذين يتم قبولهم بناء على عالماتهم في

  . البسيخومتري ليسوا مجهزين للتعليم الجامعي
وتأتي تصريحات رئيس التخنيون هذه في أعقاب نشر نتائج امتحانات دولية في العلوم والرياضيات، 

  .  دولة مشاركة64 من بين 41األسبوع الماضي، حيث احتلت إسرائيل المرتبة 
من الطالب الثانويين الذين يتقدمون المتحانات البجروت ال يدرسون الفيزياء % 80وقال أيضا إن نحو 

  ". تدريس العلوم قضية وجودية لدولة إسرائيل"وال أي موضوع علمي آخر، مشيرا إلى أنه يعتبر 
وبحسبه فإن عدد الطالب الذين يدرسون المواضيع العلمية في تراجع، ويتجهون نحو مواضيع جانبية 

  ". تم إهمال المواضيع العلمية األساسية الرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا"ل وقا. سهلة
وكانت نتائج االمتحان الدولي األخير قد أشارت إلى أن إسرائيل احتلت أسفل الثلث الثاني من بين الدول 

 نقطة، 447ى وكان معدل الطالب اإلسرائيليين قد وصل إل. المشاركة في مواضيع الرياضيات والعلوم
ووصل معدل الطالب اإلسرائيليين في العلوم .  نقطة496بالمقارنة مع المعدل الدولي الذي يصل إلى 

  .  نقطة501 نقطة، في حين يصل المعدل الدولي إلى 455إلى 
قد أشار األسبوع " الدائرة المركزية لإلحصاء"تجدر اإلشارة إلى أن تقريرا داخليا أجرته ما تسمى بـ

من المعلمين ذوي اللقب األكاديمي والذين يدرسون الرياضيات لم يدرسوا % 42إلى أن الماضي 
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من المعلمين في المدارس الثانوية لم يحصلوا على لقب % 6الرياضيات في دراساتهم العليا، كما تبين أن 
  .أكاديمي

  15/12/2010، 48موقع عرب
  

  ل بطولة رياضية بدبيخال" اإلهانة واالحتقار" تعرضت لـ"إسرائيل"": معاريف" .32
الذي تعرضت له البعثة اإلسرائيلية " االحتقار واإلهانة"نددت وسائل اإلعالم العبرية، بـ : الناصرة

، في إمارة دبي )15/12(، والتي انطلقت مساء أمس األربعاء "فينا"المشاركة في بطولة العالم للسباحة 
  .بدولة اإلمارات العربية المتحدة

المشارك ضمن فعاليات " الفريق الوطني اإلسرائيلي"عاريف العبرية، فقد تم تجاهل وبحسب صحيفة م
خالل عملية التعريف على " دولة إسرائيل"، حيث لم يتم اإلشارة إلى اسم "بشكل كلّي"إطالق البطولة 

على البعثة " ISR"الفرق المشاركة بالبطولة، واكتفت اللجان المنظمة لهذا الحدث بإطالق اسم 
  ".احتقار وإهانة"سرائيلية، األمر الذي اعتبره أعضاء البعثة اإل

اتخذ حيزاً أوسع ليطال مجال التغطية " االستحقار"وأفادت الصحيفة، أن نطاق عملية التجاهل و
اإلعالمية، ذلك أن كاميرات التلفزيون والفضائيات المعنية بتغطية هذا الحدث العالمي، امتنعت عن بث 

سرائيلي أو أعضاء بعثة الدولة العبرية، على غرار الفرق األخرى التي حازت على أي صورة للعلم اإل
  ".كاملة ورسمية"تغطية إعالمية 

باهتمام بالغ، في حين " فينا"ويشار إلى أن اإلعالم اإلسرائيلي كان قد تناول مشاركة تل أبيب في بطولة 
 العالمي ال سيما أنه يقام في دولة اإلمارات لم يخف األبعاد السياسية لمثل هذه المشاركة في هذا الحدث

التي ال تقيم عالقات دبلوماسية مع تل أبيب، حيث استخدمت الوسائل العبرية لذلك بعض المصطلحات، 
علم إسرائيل يرفرف في "التي اعتبرها مراقبون أنها تحمل في طياتها نوعاً من االستفزاز، مثل عبارة 

  .، على حد تعبيره"دبي
  15/12/2010 قدس برس،

  
  نحن من يحدد متى ندخل المسجد األقصى وليس االحتالل: صالحرائد الشيخ  .33

كشف شيخ األقصى رائد صالح، رئيس الحركة اإلسالمية داخل : حاوره عبر الهاتف حبيب أبو محفوظ
للقدس والمسجد األقصى " قريبة جدا"، عزمه القيام بزيارة 1948األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

وأكد الشيخ  .مبارك، متحدياً في الوقت ذاته القرار اإلسرائيلي القاضي منعه دخول مدينة القدس المحتلةال
األربعاء، على أن دخول للمسجد األقصى المبارك سيكون وفق " السبيل"صالح في تصريحٍ خاص لـ

وقال رئيس  .خطة محكمة ومعلنة، وبشكٍل جماعي لفلسطينيي الداخل، وعلى رأسهم الحركة اإلسالمية
الحركة اإلسالمية بعد اإلفراج عنه من السجون اإلسرائيلية بعد اعتقال دام خمسة أشهر، بأنه قضى فترة 
سجنه بالصالة والدعاء والصيام، باإلضافة لتأليفه ثالثة كتبٍ، مشيراً إلى أن فترة اعتقاله كانت األجمل 

  . من جديدهالو تتوقع أن يعاود االحتالل اإلسرائيلي اعتق، في حياته
 تقوم بتنفيذ خطوات خطيرة وخطيرة جداً على واقع القدس الشريف اإلسرائيليةالمؤسسة "وأشار إلى أن 

عامة، وفي المسجد األقصى المبارك بشكٍل خاص، وهي تستهدف تهويد القدس وتستهدف فرض سيادة 
مثلة على هذه الخطوات كثيرة  المبارك واألاألقصى احتاللية كاملة بقوة السالح على المسجد إسرائيلية

 تصب جهدها في وضع اليد على كل بيت، وعلى كل شبرٍ، اإلسرائيليةمثال ذلك أن المؤسسة  .جدا
  وعلى كل حارة وسوق مما يملك أهلنا في القدس الشريف، وتسعى لبناء جدارٍ خانق حول القدس 
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ى خارج السور، وبالتالي قطعهم عن الشريف، وإخراج أكبر عدد ممكن من أهلنا في القدس الشريف إل
  ."مدينة القدس

  16/12/2010، السبيل، عمان
  

  شرع بتوسيع فندق في القدس تعود ملكيته لألسرة األردنية الحاكمةياالحتالل  .34
 في الحكومة اإلسرائيلية على البدء في خطة بناء جديدة ةصادقت دوائر رسمي:  كفاح زبون- رام اهللا

 الشهير الواقع على جبل الزيتون في مدينة القدس، ويعود للعائلة "األقواس السبعة"تهدف إلى توسيع فندق 
  ."اإلنتركونتننتال"المالكة األردنية، وكان يعرف سابقا بفندق 

 صادق "حارس أمالك الغائبين" اإلسرائيلية، أنها حصلت على وثائق تفيد بأن "هآرتس"ونشرت صحيفة 
 ألف متر مربع، 20 ألف متر مربع إلى 12نطقة الفندق من على دفع مخطط مفصل لتوسيع كبير لم
ويشمل المخطط  . كاوفن هو الذي يشرف على هذه الخطة-وقالت إن مكتب المهندسين ميلوسلفسكي 

 غرفة في الجناح الجنوبي وقاعة مؤتمرات وبركة سباحة، في 30 غرفة في الجناح الشمالي و45بناء 
لستينات من أفخم فنادق القدس، وصممه المهندس األميركي وليام الفندق الذي كان يعتبر في سنوات ا

 إلى "حارس أمالك الغائبين" لرسالة وجهها بيني داسا المسؤول عن الفندق في مكتب تابلر، وذلك وفقاً
 تصدرها منظمات اليمين، أشارت  أن صحفاً"هآرتس"وأكدت . دائرة التخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس

معيات االستيطانية التي حصلت من الحكومة على عقارات في منطقة البلدة القديمة ومحيطها إلى أن الج
  ."األقواس السبعة" باالستيالء على فندق "تطمع"

وقال مسؤول وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية، أحمد الرويضي، إن القيادة الفلسطينية ستجري 
  . من إجراء أي تغييرات على فندق األقواس السبعة"إسرائيل"اتصاالت مع الحكومة األردنية لمنع 

 عن عضو بلدية القدس ورئيس لجنة المراقبة فيها يوسف بابي، من حزب ميرتس قوله "هآرتس"ونقلت 
 إلفشال اتصاالت السالم مع الفلسطينيين من "إسرائيل"إن المخطط هو محاولة أخرى من جانب حكومة 

وطالب بابي  .، من شأنها إحباط أية محاولة للمفاوضاتخالل فرض وقائع استفزازية على األرض
  .رئيس وزراء بنيامين نتنياهو بوقف تنفيذ هذا المخطط قبل طرحه أمام مؤسسات التخطيط والبناء

  16/12/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

   وحدة استيطانية جديدة بالقدس114 تصادق على إقامة بلدية االحتالل اإلسرائيلي .35
 في مدينة القدس على خطة اإلسرائيليصادقت بلدية االحتالل : وكاالتال الدستور -ة فلسطين المحتل

أنه توجد " إسرائيل اليوم" صحيفة وأكدت.  وحدة سكنية جديدة في مستوطنة جنوبي القدس114 إلقامة
 األول فقط صدرت التراخيص للوحدات أمس انه يوم إالمخططات لبناء وحدات السكن منذ عدة سنوات 

  . للجنة المحلية في البلدية كوبي كحلون الذي يعمل رئيساًاالحتاللديدة ووقعها نائب رئيس بلدية الج
  16/12/2010الدستور، عمان، 

  
   في بيت أمر"النبي متى" االحتالل يحاصر مسجد :الخليل .36

إن "ض  قال الناطق اإلعالمي لمشروع التضامن الفلسطيني محمد عياد عو):قنا(وكالة  -القدس المحتلة 
قوات االحتالل برفقة أحد الحاخامات حاصرت فجر اليوم ليل أمس األربعاء، مسجد النبي متى القديم 

 وأجرت عمليات تصوير وقياسات للمقام الموجود داخل المسجد ]شمال الخليل[وسط بلدة بيت أمر
  يش والحاخام وأوضح عوض أن مشادة كالمية وقعت بينه وبين الج ."استمرت ألكثر من ساعة من الزمن
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 إلى أن الجنود اإلسرائيليين زعموا بأحقية اليهود في المسجد والصالة فيه مشيراً.. أثناء دخولهم المسجد
  .أيضاً

  16/12/2010دوحة، ال الوطن،
  

  جريحان في غزة واالحتالل يفرق تظاهرة سلمية .37
 أمس، ، وفتى أصيباإن شاباًقال المتحدث باسم الخدمات الطبية العسكرية في غزة ادهم أبو سلمية : غزة

  .برصاص جيش االحتالل خالل عملهما في جمع الحصى على أطراف بلدة بيت الهيا شمال قطاع غزة
إلى ذلك، فرقت قوات االحتالل تظاهرة سلمية نظمتها المبادرة المحلية في بلدة بيت حانون وبمشاركة 

حتالل على امتداد السياج الفاصل بين متضامنين أجانب رفضاً للشريط المحتل الذي تقيمه قوات اال
وهدد جنود االحتالل المشاركين في التظاهرة بإطالق النار عليهم إن  .48القطاع واألراضي المحتلة عام 

. شمال بلدة بيت حانون، شمال القطاع" إيرز"واصلوا تحركهم في تجاه المنطقة من معبر بيت حانون 
لتستمر المقاومة وطرق النضال والكفاح لشعبنا "بر الزعانين وقال المنسق العام للمبادرة المحلية صا

  ". لالحتالل وسياسة األمر الواقعالفلسطيني بكل الوسائل رفضاً
  16/12/2010الخليج، الشارقة، 

  
  ألسرىلشرع بحملة تنقالت واسعة تإدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية  .38

إلنسان، أن إدارة مصلحة السجون  ذكرت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق ا: وائل بنات- غزة
 من األسرى في سجون االحتالل، باإلضافة  بحملة تنقالت واسعة طالت عدداًاإلسرائيلية شرعت مؤخراً

 ما تقوم إدارة مصلحة وأفاد أحمد البيتاوي الباحث في التضامن الدولي أنه غالباً .إلى معاقبة عدد آخر
رات األسرى بين الفترة واألخرى بهدف ضرب حالة السجون اإلسرائيلية بحملة تنقالت تشمل عش

  .االستقرار التي يعيشها األسرى داخل السجون وزيادة حالة اإلرباك في صفوفهم
  16/12/2010، )السعودية( الين،أونالوطن 

  
  جيش االحتالل يقتحم سجن رامون ويعتدي على األسرى .39

ئيلية، أمس، سجن رامون واعتدت على دهمت سلطات مصلحة السجون اإلسرا:  يوسف الشايب–رام اهللا 
 83 غرفة 6 أن إدارة السجن دهمت قسم األسرى الفلسطينيين فيه، حسب بيان لنادي األسير، موضحاً

  .، وعبثت بمحتوياتها وأغراض األسرى وقامت بمصادرتهاتحديداً
ة، خصوصا أنها واستنكر نادي األسير هذا االعتداء وطالبها بعدم المساس باألسرى ومقتنياتهم الشخصي

  .ليست المرة األولى التي يتم فيها التعدي على مقتنيات األسرى
  16/12/2010الغد، عمان، 

  
  إدانة حقوقية لقانون إسرائيلي يمنع محامي أي أسير أمني من لقاء موكله .40

ه محامي بقرار الحكومة اإلسرائيلية تشريع قانون جديد يمنع بموجب" نادي األسير الفلسطيني" ندد :رام اهللا
األسير األمني من لقائه، بحجة وجود تخوفات من أن لقاء المحامي بموكله يستغل لتنسيق ما يسميه 

وطالب قدورة فارس رئيس نادي األسير، بتحرك فوري وسريع  ".أعمال إرهابية"القانون المزعوم 
يلي القائم ونيتها دفع هذا للتصدي لمحاوالت اللجنة الوزارية القانونية إدخال تعديالت في القانون اإلسرائ

  .اإلجراء للقراءة الثانية والثالثة في البرلمان ليتحول بعدها إلى قانون سار ومطبق وملزم
 للقوانين أن قرار منع المحامين من زيارة األسرى يعد خرقاً" مركز األسرى للدراسات"من جانبه أكد 

  .إلنساني واضحا للقانون الدولي اواالتفاقيات الدولية، وانتهاكاً



  

  

 
 

  

            23 ص                                     1996:         العدد       16/12/2010 الخميس :التاريخ

أن إقرار اللجنة القانونية في البرلمان اإلسرائيلي للقانون المذكور " سواسية لحقوق اإلنسان"أكد مركز و
جريمة كونه يتنافى مع أبسط حقوق األسرى، وأن ما يصدر من قوانين إسرائيلية بحق األسرى هو "يعد 

  ."سلسلة من العقوبات الجماعية التي تطبقها إسرائيل على األسرى
إننا بصدد تشريع خطير "قال المحامي جواد بولص رئيس الوحدة القانونية في نادي األسير الفلسطيني و

يشكل تراجعا من شأنه أن يمس ويهدد حقوق األسرى األمنيين، وأن يقوض أحد أهم الحقوق المستحقة 
  .حسب تعبيره". سليملهؤالء األسرى، وهو حق لقاء المحامي وتأمين عملية الدفاع القانوني النزيه وال

  15/12/2010قدس برس، 
  

  أسيرة فلسطينية تدخل يومها الخامس عشر في اإلضراب عن الطعام بسجون االحتالل .41
من مدينة )  عاما28ً( تواصل األسيرة الفلسطينية في سجون االحتالل اإلسرائيلي، لينان أبو غلمة :غزة

 على التوالي، في ظل تحذير مؤسسات حقوقية نابلس، إضرابها المفتوح عن الطعام لليوم الخامس عشر
  .من تدهور حالتها الصحية بسبب اإلضراب

  .اننوحملت اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى سلطات االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياة األسيرة لي
 أن إلى ،نسخة منه" قدس برس" رياض األشقر، المدير اإلعالمي باللجنة، في بيان مكتوب وصل أشارو

تدهورت نتيجة اإلضراب عن الطعام، وهناك خشية على حياتها حيث أقدمت "صحة األسيرة أبوغلمة 
 زنازين العزل بسجن هشارون، عقاباً على إضرابها ، ومنعها من التواصل فيإدارة السجن على عزلها 

  ".مع األسيرات في نفس السجن
  15/12/2010قدس برس، 

  
   في سجون االحتالل23 و22هما الـ أسيران من غزة يدخالن عام .42

في األراضي الفلسطينية، أن األسير عبد الرحمن " اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى" أفادت :الخليل
، من قطاع غزة، يتم اليوم اثنين وعشرين عاماً متواصلة في سجون االحتالل ) عاما43ً(شهاب 

الناطق اإلعالمي باسم اللجنة، رياض األشقر، في وأوضح  .اإلسرائيلي ويدخل عامه الثالث والعشرين
 1988، أن األسير شهاب معتقل منذ عام 15/12نسخة عنه يوم األربعاء " قدس برس"بيان صحفي تلقّت 

  . عاماً ، ويشار إلى أنه ينتمي إلى حركة الجهاد اإلسالمي36ويقضى حكماً بالسجن لمدة 
ينتمي لحركة و ،من قطاع غزة)  عاما44ً(أبو فنونة وفي سياق متّصل، فقد دخل األسير وائل مكين 

  ".بشكل متواصل"الجهاد اإلسالمي، مؤخراً عامه الثاني والعشرين في المعتقالت اإلسرائيلية 
  15/12/2010قدس برس، 

  
   في أي لحظةعنبأ استشهاد أي من أبنائنا قد يسم": السلطة"أهالي المعتقلين في سجون  .43

في الضفة الغربية أن أبنائهم الستة المضربين عن الطعام في " الي المختطفينلجنة أه" أكدت :رام اهللا
، مشددة "يتعرضون النتهاكات بشعة، وأن حالتهم الصحية في تدهور"السجون التابع للسلطة الفلسطينية 

، على حد "مرحلة الخطر الشديد وأن نبأ استشهاد أي منهم قد ُيسمع في أي لحظة"على أنهم دخلوا 
إن أجهزة ): 12-15(نسخة منه األربعاء " قدس برس"وقالت اللجنة في بيان مكتوب وصل  .رهاتعبي

داخل ) جنوب الضفة(قامت بنقل معظم المعتقلين المضربين إلى سجن بيت لحم "األمن الفلسطينية 
  .، بحسب البيان"سيارات اإلسعاف بسبب تردي حالتهم الصحية وعدم استطاعتهم المشي على أقدامهم

  15/12/2010قدس برس، 
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  جراء الحرب على القطاع" اضطرابات ما بعد الصدمة"أطفال غزة ال زالوا يعانون : دراسة .44
في قطاع غزة، أن األطفال الفلسطينيين في " جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي" أفادت دراسة أجرتها :غزة

دمة النفسية التي تعرضوا لها إبان القطاع ال زالوا يعانون من اضطرابات ومشاكل سلوكية جراء الص
وبحسب نتائج الدراسة، التي حملت عنوان  .الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة قبل نحو سنتين

الخبرات الصادمة مع مرور الوقت وعالقتها باضطراب ما بعد الخبرة الصادمة، والمشاكل السلوكية "
غزيين في مختلف المستويات التعليمية تعرضوا لنفس ، فإن جميع األطفال ال"وتأنيب الضمير لدى األطفال

، في حين أن نسبة تأثّر اإلناث بهذه الصدمة وتأثيرها على الضغط النفسي ونظرتهم "الخبرة الصادمة"
وأشارت الدراسة التي نُشرت نتائجها  .للمستقبل، كانت أكثر من تلك التي تم تسجيلها لدى األطفال الذكور

على نسخة منها، إلى العالقة العكسية التي تربط أحداث ما " قدس برس" وحصلت ،15/12يوم األربعاء 
بعد الحرب اإلسرائيلية بنظرة األطفال ورؤيتهم للمستقبل، في حين أن هناك عالقة طردية بين ذات 

  .األحداث ودرجة تأنيب الضمير لدى أطفال قطاع غزة
، نعيم الغلبان، أن األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عشرة "جمعية الوداد"أوضح رئيس مجلس إدارة و

" الخبرة الصادمة"إلى ثالثة عشر عاماً إلى جانب األطفال سكّان القرى، هم األكثر تأثراً بما يسمى 
  .والضغط النفسي الذي تولّده

 توزيعها على خمسمائة وخمسين طفالً تتراوح أعمارهم ويشار إلى أن الدراسة استندت إلى استبانه تم
  .بين العاشرة والسادسة عشر عاماً، من جميع محافظات قطاع غزة

  15/12/2010قدس برس، 
  

  انجاز أول بناية سكنية بتمويل تركي لمتضرري العدوان اإلسرائيلي: غزة .45
 أمس، أول بناية سكنية متعددة ،في قطاع غزةسلمت وزاره األشغال العامة واإلسكان في الحكومة : غزة

الطبقات للمواطن الفلسطيني مبارك سالم الذي دمر منزله في جباليا شمال قطاع غزة خالل المحرقة 
  . ألف دوالر من هيئة اإلغاثة اإلسالمية التركية180اإلسرائيلية قبل نحو عامين، بكلفة إجمالية قدرها 
د قطاع غزة المحاصر، وإعادة إعمار منزله المدمر وثمن سالم دور الحكومة التركية في دعم وإسنا

  .وتجهيزه بكل االحتياجات الالزمة
وأكد وزير األشغال واإلسكان يوسف المنسي خالل حفل تسليم البناية، إن الوزارة ستعمل على إعمار 

  .حربالقطاع ودعم المشاريع التنموية، داعياً إلى فك الحصار عن غزة ودعم مشاريع إعمار ما دمرته ال
وقال مدير المؤسسة التركية لإلغاثة اإلسالمية محمد كايا إن المؤسسة تولي أصحاب المنازل المدمرة 

وذكر أن اختيار المؤسسة لبناء عمارة سكنية بالقرب من المنطقة الحدودية . خالل الحرب أولوية خاصة
  .هو بمثابة رسالة إلى المحتل بأن الشعب الفلسطيني ماضٍ في التعمير

  16/12/2010ليج، الشارقة، الخ
  

   التي تضررت من سوء األحوال الجوية الفلسطينييندعوات إلغاثة مخيمات الالجئين: لبنان .46
 أسفرت موجة المنخفض الجوي التي تأثّرت بها دول المنطقة بداية األسبوع الحالي، عن أضرار :بيروت

وبحسب  .ن الفلسطينيين في لبنانفي كل من مخيمي الرشيدية وجل البحر لالجئي" كارثية"ُوصفت بـ
المصادر، فقد تسببت األحوال الجوية العاصفة بأضرار كبيرة لمجموعة من المنازل الفلسطينية في تلك 
المخيمات التي اقتحمتها األمواج الكبيرة وأتلفت الكثير من األثاث والمفروشات وغيرها من األغراض، 

 في مخيم جل  منزال80ً(ن تضرر جزئي وتضرر كامل  بيمنزال115ًحيث تضرر بفعل العاصفة حوالي 
  ). من مخيم الرشيدية35البحر و
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هذا ودعا مكتب شؤون الالجئين التابع لحركة حماس في األراضي اللبنانية، إلى إغاثة أهالي مخيمي 
دة الرشيدية وجل البحر الواقعان على مقربة من سواحل مدينة صور اللبنانية، انطالقاً من اعتبار مسان

  ".حاجة إنسانية مستعجلة"العائالت المنكوبة هي 
ونروا التدخل السريع لمعالجة المشكلة والحد من األالحقوقية، وكالة " ثابت"في حين ناشدت منظمة 

تفاقمها من خالل تقديم المساعدات الطارئة الكافية، والعمل على بناء سدود أسمنتية تقف حائالً بين منازل 
بحر، والتدخل لدى الحكومة اللبنانية للسماح بإدخال مواد البناء لعمليات الترميم في المخيمات وأمواج ال
  .المخيمين المذكورين

  15/12/2010قدس برس، 
  

   في القطاع الخاص لالجئين الفلسطينيينعترض على تقييد التوظيفي "االئتالف الفلسطيني اللبناني" .47
أقامها أمس في مركز أحالمنا في مخيم برج البراجنة، عن ، في ندوة "االئتالف اللبناني الفلسطيني"أعلن 

نيته إطالق سلسلة من التحركات خالل نهاية العام الحالي للمطالبة بحق العمل لالجئين الفلسطينيين في 
واستضافت ندوة عميد الشؤون الفلسطينية في الحزب السوري القومي االجتماعي المستشار  .لبنان

 باعتبار أن الحزب القومي كان أحد األحزاب التي قدمت، عبر نوابها، قانوناً القانوني هلمقارت عطايا،
وتمحورت الندوة حول القانون الذي تم إقراره في جلسة . يطالب بالحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين

 محاولة إحصاء ما إلىوسعت الندوة  . الماضيأغسطس/  آب17المجلس النيابي اللبناني المنعقدة في 
  .صدر من قرارات تتعلق بالحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان وما نفذّ منه ومازال غائباً

 إلى "السفير"وصال الجشي لـ) إحدى جمعيات االئتالف ("جمعية النجدة االجتماعية"وتلفت الناشطة من 
 في نقاشه لحق القانون ال يشمل الحقوق االجتماعية واإلنسانية ولم يكن شامالً"أن االئتالف اعتبر أن 

وقانون العمل، وبالتالي هو مجزوء وشكلي ويبقى على حالة الحرمان، ألنه ال يلبي الحد األدنى من 
  ."متطلبات الحقوق اإلنسانية وحق العمل في لبنان

قانون فارغ وال يعطي أي حقوق "وأوضح عطايا وجهة نظر حزبه حول القانون الذي ُأقر، مؤكداً أنه 
أن العائق " إلىولفت عطايا . "ني بل العكس تماماً لقد ازدادت القيود على الفلسطينيينلالجئ الفلسطي

األساسي الذي كان وسيبقى أمام الفلسطينيين ليس كلفة الرسوم، إنما إجازة العمل وإيجاد كفيل، رب 
ة اإلدارة ستكون بمطالبة لجن" أن الخطوة المقبلة إلىولفت عطايا . "عمل، ليسهل له استصدار اإلجازة

  ."والعدل إلعادة طرح القانون للتصويت عليه وفق القواعد البرلمانية
 من قانون العمل اللبناني من 59التعديل الذي تم نشره حول المادة الـ"واعتبر االئتالف خالل بيان أن 

حرة، كما  يسمح للفلسطيني بمزاولة المهن باستثناء تلك المحصورة في المهن ال"قبل لجنة اإلدارة والعدل
.  يبقي القانون على شرط الحصول على إجازة عمل مع إلغاء الرسوم المستحقة الستصدار إجازة عمل

يعني عملياً استمرار تقييد عمالة الفلسطينيين في القطاع الخاص "ورأى االئتالف أن ما تم إقراره 
مل المقدم والذي جرى واستثناء المهن الحرة، خاصة تلك المرتبطة بالنقابات من مشروع قانون الع

. "التصويت عليه، كما اإلبقاء على إجازة العمل للعمال واألجراء الفلسطينيين مع إلغاء رسومها المالية
وتوقف البيان عند الصيغة التي تم تعديلها في المادة التاسعة من قانون الضمان، والتي اعتبرها أنها 

وأكد . "مل الفلسطيني من صندوق الضمان االجتماعيتعني إبقاء األمور على حالها دون استفادة العا"
 عدالة شاملة في تطبيق شرعة حقوق اإلنسان ولجهة استثناء إلىالوصول "االئتالف مواصلة حملته حتى 

الفلسطيني من مبدأ المعاملة بالمثل في قوانين العمل، الضمان االجتماعي والنقابات الحرة والى إلغاء 
  بة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وبالتعاون مع تكتل الجمعيات ودعا لمناس. "إجازة العمل
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، "الحقوق اإلنسانية واالجتماعية للشعب الفلسطيني" حضور لقاء حول إلىوالروابط األهلية في لبنان، 
  السادسة من مساء غد الجمعة في مركز توفيق طبارة

  16/12/2010السفير، بيروت، 
  

  ير قدرات السلطة في إدارة معلومات القطاع العاممنحة أميركية لتطو .48
 للتجارة والتنمية األميركيةوقعت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، والوكالة  :كتب جعفر صدقة

 دوالر لتمويل دراسة جدوى ألف 567قيمة ب منحة األخيرة، اتفاقية تقدم بموجبها )يو اس تي دي ايه(
  . المعلومات في القطاع العامإدارةسائل وخطة عمل تنفيذية لتطوير و

دانيال و،  في حكومة فياض وزير االتصاالت تكنولوجيا المعلومات، دقةأبومشهور . ووقع االتفاقية د
 أفريقيا وشمال األوسط العام في القدس، وفيريندا فايك مديرة منطقة الشرق األميركي القنصل ،روبنستين
  .جارة والتنمية، وذلك في مقر الوزارة برام اهللا للتاألميركية في الوكالة وأوروبا

  16/12/2010 رام اهللا، األيام،
  

   مستشفى القدس بغزةطوارئإعادة بناء قسم  .49
 في مستشفى القدس في غزة والذي الطوارئ بناء قسم إعادةانتهت، أمس، رسمياً أعمال : ).ب.ف.ا(

 بحلول الربيع المقبل الطوارئقسم وسيتم تزويد .  جسيمة خالل المحرقة قبل عامينبأضرارأصيب 
  .معدات للتصوير الطبي وتجهيزات للمختبر لجعله مركز تشخيص لكل القطاع

 مستشفى القدس والذي بلغت كلفته مليوني طوارئ بناء قسم إعادةومولت هيئة التنمية الفرنسية الحكومية 
 في القدس فريدريك ديزانيو وقال القنصل العام الفرنسي.  مليون يورو للتجهيزات1 .3يورو، منها 
 إدخالهو من المشاريع النادرة التي تمكنا من " بمناسبة انتهاء أعمال البناء إن المشروع أقيمخالل حفل 

ليست هذه نهاية المشروع وال "وقال القنصل العام الفرنسي  .بعد موافقة االحتالل" المواد الالزمة لبنائه
  ". الترميمإعادةمشروعنا ابعد من أعمال . قدس نهاية المساعدات الفرنسية لمستشفى ال

  16/12/2010الخليج، الشارقة، 
  

  يحصد جائزة فرنسية" كارثة غزة" .50
  أو كارثة غزة، الذي ساهم المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في تصويره فيGaza Strophحصد فيلم 
  .ائقي والريبورتاج المتوسطي، جائزة تلفزيون فرنسا الكبرى للفيلم الوث2009 يناير /كانون الثاني

، بحضور مخرجي "رهانات متوسطية"وتم اإلعالن عن فوز الفيلم الذي رشح لنيل الجائزة ضمن فئة 
  .الفيلم سمير عبد اهللا، وخير الدين مبروك

 دقيقة، عدداً كبيراً من الجرائم التي اقترفتها قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل 55ويجسد الفيلم، ومدته 
، مؤرخاً إصرار جنود "الرصاص المصبوب"ها األخير على قطاع غزة الذي عرف باسم عملية عدوان

ووظف الفيلم صور القصف اإلسرائيلي . االحتالل على قتل األطفال والنساء والشيوخ دونما تمييز
 باستخدام الصواريخ وقذائف الفوسفور ضمن مقاربة فنية تشد المشاهد وتبرز الممارسات الوحشية التي

  .اقترفها جنود االحتالل اإلسرائيلي بحق المدنيين العزل في قطاع غزة
وكان مخرجا الفيلم، قد زارا غزة بعد انتهاء العدوان، حيث التقيا بالعشرات من الضحايا وذويهم 
واستمعوا منهم لشهادات حية وإفادات صارخة حول ما تعرضوا له من جرائم وانتهاكات وممارسات 

  . أيدي قوات االحتالل اإلسرائيليخالل العدوان على
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وواجه الفيلم المذكور خالل األشهر القليلة المنصرمة حرباً شرسة شنها اللوبي الصهيوني في فرنسا، ما 
  .أدى إلى عرقلة عرضه على عدد من القنوات التلفزيونية الفرنسية

  15/12/2010، موقع فلسطين أون الين
  

   الفلسطينية وخاصة القدساألراضي يجدد رفضه أي تغيير لمعالم األردن .51
 للسياسات االسرائيلية احادية الجانب واجراء اي األردن رفض أمسجدد مصدر حكومي :  بترا–عمان 

وردا على سؤال حول معلومات اوردتها  .تغيير يطال معالم االراضي الفلسطينية خاصة مدينة القدس
) االقواس السبعة(قيام باجراءات لتغيير معالم فندق صحيفة هآرتس االسرائيلية تفيد بان اسرائيل تعتزم ال

 . في القدس الشرقية طالب المصدر اسرائيل بوقف اي اجراءات تخل بالوضع القائم في المدينة المقدسة
واكد المصدر ان الحكومة االردنية ومن خالل وزارة الخارجية تتابع باهتمام مع الجانب االسرائيلي 

سة والتأكيد على عدم القيام باي اعمال من شأنها التغيير من معالم المدينة االوضاع في المدينة المقد
  .وقال ان الحكومة طالبت الجانب االسرائيلي بتقديم تفسير لما اوردته الصحيفة حول الموضوع .المقدسة

  16/12/2010الدستور، عمان، 
  

  يارات فقطانتهى ودولة االحتالل أمام ثالث خ" اسرائيل الكبرى"مشروع : نصراهللا .52
أكد األمين العام لحزب اهللا اللبناني حسن نصر اهللا أن منذ انتصار            :  المركز الفلسطيني لإلعالم   -بيروت  

نعش "، ُدقت المسامير األخيرة في      "ذليالً بال أي مكاسب   " وخروج الكيان الصهيوني من لبنان       2000عام  
  ".بالصمود والتضحيات والمقاومةانتهى "، مشدداً على أن هذا المشروع "مشروع اسرائيل الكبرى

المشروع الصهيوني انتهى، ألنه ثبت عجـز       ): "15/12(وقال نصر اهللا، في كلمة ألقاها مساء األربعاء         
 وصـوالً الـى     1973، مؤكداً أن األساس هو حركة المقاومة الفلسطينية، وحرب          "الصهاينة عن تحقيقه  

 وخروج اسرائيل من لبنـان ذليلـة بـال اي           2000م  انطالقة المقاومة في لبنان التي انتهت بانتصار عا       
العظمى كذلك انتهى، وأن من أجهز على ذلك هو         " إسرائيل"مشروع  "، معتبراً في الوقت ذاته أن       "مكاسب

  ".انتصار المقاومة والشعب في لبنان والمقاومين والفلسطينيين في غزة
 وانتصار أهل غزة    2006لمقاومة عام   انتصار ا "وأشار إلى أن الذي أجهز على المشروع الصهيوني هو          

التي تخيف المنطقة، لم تعد تخيف االطفال،       " إسرائيل"على العداون على غزة بعد ذلك، حيث أن صورة          
، مشيراً الى ان هـذان انجـازان        "لم تعد تستطيع فرض شروطها وال حتى إعالن الحرب        " إسرائيل"فـ  

  .للمقاومة ومن معها
ات أمام الكيان الصهيوني، موضحاً أن الخيار االول هو أن يذهب الكيان            وتحدث نصراهللا عن ثالث خيار    

إلى المفاوضات والتسوية، وهذا ال يريده الكيان، حيث تعتبر أن المفاوضات شراء وقت، ولن تؤدي الى                
ة إقامة دولة تاريخي  "واشار الى أن المشروع الحقيقي عند االسرائيلي لم يعد قيام دولة فلسطينية بل              . نتيجة
تعقّد آليات تحقيق تسوية، فالتسوية ليست خياراً حقيقياً السرائيل النها ليست           " إسرائيل"، وأن   "اسرائيل"لـ  

  ".جاهزة لتقديم تنازالت
، وهو مـسار الحـرب، أي أن يقـدم الكيـان            نوتحدث األمين العام لحزب اهللا عن الخيار الثاني للكيا        

 إيران أو غزة أو معهم كلهم، وأشار إلى أن هذا الخيار            الصهيوني على حرب إما مع لبنان أو سورية أو        
تعرف جيداً ان الخروج الى اي حرب في اي جبهة ان           " إسرائيل"غير منطقي، فـ    "في الظروف الحالية    

لم تكن مضمونة النتائج اي ان تكون سريعة وحاسمة وفيها نصر، فهي مغـامرة كبـرى بالنـسبة لــ                    
الخيار الثاني صعب وخطيـر     "، معتبراً أن    "ل وتهديد هو حرب نفسية    ، وكل ما نسمعه من تهوي     "إسرائيل"

  ".بالنسبة للكيان الصهيوني ولكنه ليس مستحيالً
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كما تحدث نصر اهللا عن الخيار الثالث أمام الكيان الصهيوني، وهو بقاء الوضع كما هو عليه دون تسوية                  
ان للذهاب إلى الحرب أو التسوية، معتبراً       وال مفاوضات، بانتظار متغيرات إقليمية ودولية قد تساعد الكي        

أن هذا الخيار هو المفضل بالنسبة للكيان، وهي تستفيد من الوقت النجاز كل الخطوات لتهويد فلـسطين                 
  .واستعادة عناصر القوة

  15/12/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   على قمتي جبلين"منظومتي تجسس"الجيش اللبناني يفكك  .53
تم االعالن امس ان الجيش اللبناني فكّك منظومتي تجسس وتصوير إسـرائيليتين            : ياس سعد ال  -بيروت  

  .في جبل صنين في اعالي كسروان وفي جبل الباروك في اعالي الشوف
نتيجـة  'وجاء في بيان صادر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه ان العثور علـى المنظـومتين جـاء     

  .'ت من مصادر المقاومةمعلومات حصلت عليها مديرية المخابرا
عبارة عن خمسة اجزاء تحوي نظامـا بـصريا، ونظـام ارسـال             'واوضح البيان ان المنظومة االولى      

الصورة، ونظام استقبال اشارات التحكم بالمنظومة، وادارة التحكم بالمنظومة، ومصادر تغذية المنظومة            
  .'بالطاقة

ى حد كشف اهداف بعيدة المـدى وتحديـدها بـشكل           بتقنية فنية عالية تصل ال    'وذكر ان المنظومة تعمل     
 كلم،  20حتى حدود   '، وانها تعمل بواسطة الليزر      'دقيق، وتحديد احداثيات اهداف ارضية لتسهيل ضربها      

ومنطقتي صنين والباروك والمناطق المجـاورة،      ) سلسلة الجبال (بما يؤمن تغطية كامل السلسلة الشرقية       
  .'ونقل ما يجري فيها

  16/12/2010، ي، لندنالقدس العرب
  

  مكتب الحريري ينفي استخدامه جهازاً اسرائيلياً للحماية .54
تناقل بعض المواقع االلكترونية    : "صدر عن المكتب االعالمي لرئيس الوزراء سعد الحريري البيان اآلتي         

يلي الصنع  خبراً منسوباً الى اذاعة العدو االسرائيلي مفاده ان امن الرئيس الحريري يستخدم جهازاً اسرائ             
يهم المكتب االعالمي للرئيس الحريري ان ينفي هذا الخبر جملة وتفصيالً،           . في اجراءات الحماية المتخذة   

ويلفت الى انه اذا كان الهدف من نشر مثل هذه االخبار الملفقة محاولة الستطالع وسائل حماية الـرئيس                  
  .الحريري فال يجوز ان يزج االعالم في مثل هذه المسائل

ت االذاعة االسرائيلية بثت ان االجهزة االمنية التي تتولى حراسة سعد الحريري تـستخدم جهـازاً                وكان
يعمل هذا الجهاز على تشخيص عناصر معادية مـن         "وبحسب تقرير االذاعة،    . مطوراً اسرائيلي الصنع  

جهـاز يعمـل   وتقول الشرطة ان هذا ال. مسافة بضعة كيلومترات وذلك باستخدام تكنولوجيا امواج االثير       
واضافت االذاعة ان الشركة االسرائيلية التي تنتج هذا الجهاز باعته من           . بذبذبات يصعب تعقبها وصدها   

  .شركة فرنسية قامت بامداد الحكومة اللبنانية اياه
  16/12/2010، النهار، بيروت

  
  "والدولة اللبنانية" "حزب اهللا" جاهزة منذ أشهر لتدمير بنى "إسرائيل": نائب فرنسي .55

أمس احد قادة   ) البرلمان" (الجمعية الوطنية "حذر عدد من النواب الفرنسيين في        : حميد غريافي  -باريس  
زار مكتب العالقات الخارجية في مجلس النواب الفرنسي برفقة مرجع روحـي مـسيحي              " ثورة االرز "

فـي  , زء االكبر منه  استعدادات اسرائيلية سياسية وعسكرية جدية لمهاجمة لبنان واحتالل الج        "من  , بارز
على تنفيذ تهديداته بتغيير وجه البلد عبر اجتياح مختلف مناطقه السنية والمـسيحية             " حزب اهللا "حال اقدم   

  ".لقلب النظام الديمقراطي القائم واستبداله باخر شمولي على صورة ومثال النظام االيراني
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حذر بدوره  "الرئيس نيكوال ساركوزي    في باريس النقاب عن ان      " السياسة"¯ وكشف المسؤول اللبناني ل   
مؤشـرات  "الرئيس السوري بشار االسد في قصر االليزيه الخميس الفائت من ان لدى الحكومة الفرنسية               

تداعيات القـرار االتهـامي     " حزب اهللا "عن احتمال تدخل عسكري اسرائيلي في لبنان اذا استغل          " خطرة
لقلب الحكم الديمقراطي القائم المدعوم مـن المجتمـع         , للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري     

  .الدولي ومعظم الدول العربية
ونقل المرجع الروحي المسيحي اللبناني عن احد اعضاء لجنة العالقات الخارجية الفرنسية في البرلمـان               

العـسكريين  نوابا فرنسيين عادوا لتوهم من تل أبيب خرجوا من لقاءاتهم بالقادة الـسياسيين و             "تأكيده أن   
الذين التقوهم هناك بانطباع ان الجيش االسرائيلي جاهز منذ اكثر من ثالثة اشهر لشن حرب على لبنـان            

اقسى بعشر مرات مـن     "اول من امس    " يديعوت أحرونوت "تكون حسب ما اعلنه ضابط عبري لصحيفة        
  ".مقارنة مع الحرب المقبلة" النزهة"¯ التي وصفها ب" 2006حرب يوليو 

يدركون جيدا حجم الخسائر البشرية والمادية التـي سـتتكبدها          "ان االسرائيليين   : لنواب الفرنسيون وقال ا 
يوميا اال انهم واثقون من القضاء المبـرح        " حزب اهللا "بالدهم من سقوط نحو الف صاروخ يطلقها عليها         

تعدادها نحـو   خالل اسبوع واحد من الحرب على قواعد ومخازن الصواريخ التي حسب معلوماتهم يبلغ              
البالغ مداههما ما   "  بي وسي  -وسكود  ) " دي السوري  -سكود  ( كلم   700 الف صاروخ بينها ما مداه       45

 كيلو متر وكذلك على مختلف البنية التحتية العسكرية واالقتصادية واالجتماعية لحـزب             600 و 300بين  
تحتية االقتصادية اللبنانية والقواعـد     اهللا بعد انزال عدد كبير من القتلى واالسرى في صفوفه وان البنية ال            

العسكرية واالمنية ومراكز القيادات السياسية ستكون عرضة للتدمير خصوصا بعـدما كـشف الـرئيس               
اللبناني ميشال سليمان وقائد جيشه العماد جان قهوجي وعدد كبير من وزرائهما ونوابهما في البرلمـان                

وثبتـوا ذلـك فـي البيـان        , ي صد اي حرب اسرائيلية    ضد اسرائيل ومشاركتها ف   " المقاومة "ـدعمهم ل 
  ".الدولة والشعب والمقاومة"الوزاري الراهن الداعي الى تالحم 

  16/12/2010، السياسة، الكويت
  

  قديم عرض أميركي جادحتى ت "اسرائيل"لجنة المتابعة العربية تقرر وقف المفاوضات مع  .56
، )15/12(العربية بعد اجتماع طارئ أمس األربعاء قررت اللجنة الوزارية لمبادرة السالم : القاهرة

برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثان وزير خارجية قطر، وقف المفاوضات الفلسطينية المباشرة 
، وأعلنت اإلعداد لعرض الموقف برمته "مسار المفاوضات أصبح غير مجدي"مع إسرائيل، مؤكده أن 

مريكي ضمنا مطالبة واشنطن باالعتراف بحدود الدولة الفلسطينية على مجلس األمن، وانتقدت الموقف األ
 بما في ذلك القدس الشرقية، واالعتراف 1967حزيران /المستقلة، تقوم على أساس خط الرابع من يونيو

  .بها
 في بيان صدر مساء األربعاء، تحميل إسرائيل وحدها المسؤولية الكاملة لتعثـر      –وقررت اللجنة العربية    

الماضي، بسبب إصرارها على    ) سبتمبر( التفاوضية التي تم إطالقها في واشنطن في مطلع أيلول           العملية
االستمرار في نشاطها االستيطاني االستعماري بديالً عن السالم، برغم اإلجماع الدولي الواضـح علـى               

طاني علـى   عدم شرعية المستوطنات وعلى الضرر البالغ الذي يمثله االستمرار في هذا النشاط االسـتي             
  . فرص تحقيق السالم وتنفيذ حل الدولتين

أصبح يتطلب بشكل فوري أن     "وأكدت على أن فشل واشنطن في إلزام تل أبيب بوقف النشاط االستيطاني             
، وأن توفير األمن يتم من      1967حزيران  /تعلن بوضوح حدود الدولتين على أساس خط الرابع من يونيو         

 العربي اإلسرائيلي وأن أي ترتيبات أمنية يجب أن تضمن االنسحاب           خالل الحل العادل والشامل للصراع    
الكامل والشامل من األراضي المحتلة وإنهاء أي شكل من أشكال التواجد العـسكري اإلسـرائيلي فـي                 
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األراضي الفلسطينية، وترى اللجنة أن استمرار اإلدارة األمريكية في جهودها يجب أن يستند على هـذا                
  ".األساس
الموقف العربي بأن السالم العادل والشـامل مع إســرائيل لـن يتحقـق إال              "وزراء العرب أن    وأكد ال 

 بما ذلـك    1967حزيران  / يونيو 4باالنسحاب اإلسرائيلي الكامل من األراضي العربية المحتلة، إلى خط          
فلـسطين  الجوالن العربي السوري المحتل واألراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة دولة              

المستقلة، طبقاً لمبادرة السالم العربية وقرارات األمم المتحدة، ورفض أي حلول جزئية أو مرحلية فـي                
  ".هذا الشأن

إلى تحمل مسؤولياتها في التعامل الفعال مع هذا الموقـف          "ودعي الوزراء العرب اللجنة الرباعية الدولية       
 الدولية، وللتجاوب مع متطلبات الـسالم العـادل،         اإلسرائيلي المتعنت والرافض لالنصياع إلى الشرعية     

  ".وتدعو اللجنة إلى اجتماع معها بشكل عاجل لتقييم الموقف، وللتشاور بشأن الوضع برمته
  : وقد خلصت اللجنة إلى ما يلي

  نص بيان مبادرة السالم العربية بشأن المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية
لى سياساتها وممارساتها االستيطانية االستعمارية في األراضي أن إصرار الحكومة اإلسرائيلية ع-1

الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية يشكل إمعاناً واستمراراً في انتهاك إسرائيل للقانون الدولي 
وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومع متطلبات تحقيق السالم من خالل المفاوضات وعلى فرص 

  . الفلسطيني اإلسرائيلي وقيام دولة فلسطينية ذات سيادةتحقيق السالم 
 تحميل إسرائيل وحدها المسؤولية الكاملة لتعثر العملية التفاوضية التي تم إطالقها في واشنطن في -2

مطلع سبتمبر الماضي، بسبب إصرارها على االستمرار في نشاطها االستيطاني االستعماري بديالً عن 
 الدولي الواضح على عدم شرعية المستوطنات وعلى الضرر البالغ الذي يمثله السالم، برغم اإلجماع

  . االستمرار في هذا النشاط االستيطاني على فرص تحقيق السالم وتنفيذ حل الدولتين
   التأكيد على أن فشل اإلدارة األمريكية في إلزام الحكومة اإلسرائيلية بوقف النشاط االستيطاني -3

حزيران /فوري أن تعلن بوضوح حدود الدولتين على أساس خط الرابع من يونيوأصبح يتطلب بشكل 
 وأن توفير األمن يتم من خالل الحل العادل والشامل للصراع العربي اإلسرائيلي وأن أي ترتيبات 1967

أمنية يجب أن تضمن االنسحاب الكامل والشامل من األراضي المحتلة وإنهاء أي شكل من أشكال 
سكري اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية، وترى اللجنة أن استمرار اإلدارة األمريكية في التواجد الع

  . جهودها يجب أن يستند على هذا األساس
    دعوة الواليات المتحدة األمريكية إلى االعتراف الصريح بأن حدود الدولة الفلسطينية المستقلة -4

  .   بما في ذلك القدس الشرقية، واالعتراف بها1967حزيران /تقوم على أساس خط الرابع من يونيو
   التأكيد مجدداً على موقف اللجنة بأن استئناف المحادثات الفلسطينية اإلسرائيلية يتطلب الوقف -5

الكامل لكافة األنشطة االستيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية،  وااللتزام 
  . مبمرجعيات عملية السال

   اإلعراب عن التقدير لكل من البرازيل واألرجنتين على مبادرتهما باالعتراف بالدولة الفلسطينية -6
، وتدعو الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية بعد إلى القيام بذلك في أقرب 1967على أساس حدود 

ام الدولة الفلسطينية المستقلة فرصة ممكنة،  إسهاماً في تعزيز اإلجماع الدولي القائم على ضرورة قي
وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية في إقامة الدولة الفلسطينية على األراضي 

  . 1967التي احتلت عام 
 2010كانون أول / ديسمبر13   تقدير موقف االتحاد األوروبي الذي عبر عنه في بيانه الصادر في -7

ترام القانون الدولي، مع التأكيد على عدم شرعية وبطالن اإلجراءات والذي شدد على وجوب اح
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اإلسرائيلية في القدس وباقي األراضي الفلسطينية المحتلة، وتطالب دول االتحاد األوروبي باتخاذ 
  . خطوات عملية لتفعيل هذا الموقف

 مع هذا الموقف اإلسرائيلي    دعوة اللجنة الرباعية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في التعامل الفعال-8
المتعنت والرافض لالنصياع إلى الشرعية الدولية وللتجاوب مع متطلبات السالم العادل، وتدعو اللجنة 

  . إلى اجتماع معها بشكل عاجل لتقييم الموقف، وللتشاور بشأن الوضع برمته
ابعة بطرح موضوع    اإلعداد لعرض الموقف برمته على مجلس األمن، وتفعيل قرار لجنة المت-9

 على الصفة غير – ضمن أمور أخرى –االستيطان اإلسرائيلي على مجلس األمن واستصدار قرار يؤكد 
الشرعية أو القانونية لهذا النشاط ويلزم إسرائيل بوقفه، وتطالب اللجنة الواليات المتحدة بعدم عرقلة هذا 

 األمم المتحدة لعرض قضاياها وخصوصاً بعد المسعى، وتأييد اللجوء إلى المحافل الدولية وفي مقدمتها
 بالتنسيق –فشل كافة الجهود  بما فيها المساعي األمريكية، وتكليف رئاسة اللجنة و األمين العام 

  .  ومع المجموعة العربية في نيويورك باإلعداد لذلك–والتشاور مع الرئيس محمود عباس 
الم العادل والشـامل مع إسـرائيل لن يتحقق إال   التأكيد مجدداً على الموقف العربي بأن الس-10

 بما ذلك 1967حزيران / يونيو4باالنسحاب اإلسرائيلي الكامل من األراضي العربية المحتلة إلى خط 
الجوالن العربي السوري المحتل واألراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة دولة فلسطين 

العربية وقرارات األمم المتحدة، ورفض أي حلول جزئية أو مرحلية في المستقلة، طبقاً لمبادرة السالم 
  . هذا الشأن

  مطالبة المجتمع الدولي اتخاذ الخطوات الالزمة بما يؤدى إلى إنهاء الحصار اإلسرائيلي الظالم -11
  . على قطاع غزة بشكل فوري

طينية بشكل فوري تحت الرعاية   تكثيف العمل على ضرورة إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة الفلس-12
  . المصرية، واعتبار المصالحة الفلسطينية الضمانة الحقيقية للحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني

وانطالقاً من الموقف اإلسرائيلي الذي يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومع متطلبات تحقيق السالم 
ترى اللجنة أن مسار المفاوضات أصبح غير وفشل الوسيط األمريكي في تحقيق نتائج في مساعيه، 

مجدي، وتُقرٍر عدم استئناف المفاوضات، وأن يكون استئنافها رهناً بتلقي عرض جاد يكفل إنهاء 
  .الصراع العربي اإلسرائيلي وفقاً لمرجعيات عملية السالم

  16/12/2010، قدس برس
  

   أصبح غير مجد"اسرائيل" مع  مسار المفاوضات:عمرو موسى .57
أعلن األمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسـى،         : صالح جمعة  - سوسن أبو حسين     - اهرةالق

في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أن اللجنة                  
ال ذا جـاءت    قررت عدم استئناف المفاوضات المباشرة وغير المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، إ          

  .واشنطن بعرض جاد
ومن جانبه قال موسى إن مسار المفاوضات أصبح غير مجد، وإن استئنافها يكون وفقا لعرض أميركـي                 

وردا على سؤال خاص بضعف البيان والموقف العربي بما يناسب الموقف األميركي واإلسـرائيلي              . جاد
ف عملية السالم علـى مجلـس األمـن         قال موسى إن هناك عددا آخر من الفقرات تفيد عرض كامل مل           

وعرض موضوع االستيطان، وعقد اجتماع مشترك للجنة مع الرباعية الدولية، وقد صـدرت تعليمـات               
نحن نخوض معركة دبلوماسية في مجلس      «: للسفراء العرب في نيويورك بالتحرك في هذا الصدد، وتابع        

  .»للرأي العاماألمن وال تفاوض ألن النتيجة معروفة وتضييع للوقت وخداع 
اللجنة دعت الدول إلـى المزيـد مـن         «: وردا على سؤال خاص باستثمار االعتراف بالدولة قال موسى        

  .»االعتراف، ونتوقع اعترافات خالل األيام القليلة المقبلة
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 16/12/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  "لس األمنطرح القضية على مجلكننا ذاهبون ل "فيتو "نحن نعرف أنه سيكون هناك: "قطر .58
افتتح اجتماع اللجنة بكلمة من الشيخ حمد بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء القطري، التي جاءت بعد لقاء                  
مع ميتشل فشل فيه، كما يبدو، في إقناعه بعدم الذهاب لمجلس األمن الدولي النتزاع االعتراف الـدولي                 

وباما في مناسبات مختلفة، وكذلك وزيرة      بدولة فلسطين، بالمواقف األميركية التي أعلنها الرئيس باراك أ        
  .خارجيته هيالري كلينتون، ال سيما رؤية أوباما بأهمية تمديد تجميد االستيطان

، وربما اعتراض في مجلس األمن، ولكن سوف        )فيتو(نحن نعرف أنه سيكون هناك      «:  الشيخ حمد  وقال
، وحـول  »هذا هو الحـل الـسلمي   نذهب، وهذا ال يمنعنا من طرح القضية برمتها على مجلس األمن، و           

نحن نعرف منذ عام ونصف العـام أنـه ال نتيجـة،            «: تفسيره لتراجع الدور األميركي قال الشيخ حمد      
والوسيط األميركي كان غير مقتنع بذلك، ومع ذلك نثق في النيات األميركية، ولكن نعرف أنه غير قادر                 

 اإلدارة األميركية حول إحداث تقـدم فـي         ، وأقر الشيخ حمد بعدم توقعه بأي جديد من        »على فرض حل  
إننا نتابع  «: ، وحول المصالحة الفلسطينية قال    »وماذا سنفعل إذا رفضنا كل شيء؟     «: عملية السالم، وقال  

من جانبها قالت حمـاس     . »وندعم جهود اإلخوة في مصر، وتحدثنا عن أهمية تحقيق تقدم في هذا الشأن            
  .يةإن اللجنة غطاء لفشل السلطة الفلسطين

وفي ختام كلمته التي قدم فيها استعراضا شامال لألوضـاع والتحركـات العربيـة اإليجابيـة والتعنـت                  
  :اإلسرائيلي، قدم ستة بدائل وخيارات وصفها بالسهلة

  . االستمرار في التأكيد على أن السالم العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين هو خيارنا: أوال
نة المتابعة العربية أن تغطي العودة إلى مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة فـي هـذه                ال يمكن للج  : ثانيا

  . وستقيم الموقف على ضوء ما يبلغنا به الفلسطينيون. الظروف
علينا أن نؤكد بقوة المسؤولية والدور األميركي في عملية السالم على أساس نفس المنطلق الـذي                : ثالثا

  . لجميع المسؤولية المترتبة على دورهمأكده الرئيس أوباما بأن يتحمل ا
  . علينا أن نؤكد بشكل قوي لإلدارة األميركية ضرورة رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة فورا: رابعا
علينا أن نؤكد أيضا أهمية التوجه إلى مجلس األمن في حالة فشل الواليات المتحدة مـن أجـل                  : خامسا

  . وعاصمتها القدس الشرقية1967دها القائمة ضمن خطوط تحقيق االعتراف بالدولة الفلسطينية وحدو
علينا في الوقت ذاته أن نبحث بقوة على إنجاز المصالحة الفلسطينية ألنها عامل قـوة للموقـف                 : سادسا

  .»الفلسطيني
  16/12/2010، الشرق األوسط، لندن

 
   تطورات االوضاع علي الساحة الفلسطينيةمحمود عباس  يبحث معمبارك .59

تصدرت مباحثات الرئيس حسني مبارك أمس مع كل مـن الـرئيس الفلـسطيني                : ن المصري محمد أمي 
محمود عباس أبو مازن والسيناتور جورج ميتشل المبعوث االمريكي الخاص بعملية السالم في الـشرق               

  .  القضية الفلسطينية ومستقبل عملية السالم , االوسط
المتحدة االمريكية تخليها عن فكرة إقناع إسرائيل بتجميـد         خاصة بعد الغيوم التي شابتها بقرار الواليات        

   . االنشطة االستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة
 حيث أطلع القيادة المصرية علي تطورات        , وبدأ الرئيس مبارك نشاطه بعقد جلسة مباحثات مع أبو مازن         

ميتشل في رام اهللا واالفكار التـي طرحهـا الجانـب           االوضاع علي الساحة الفلسطينية ونتائج لقائه مع        
 والخطوات التي ستتخذها السلطة الفلسطينية في الفترة المقبلة الستئناف عمليـة الـسالم فـي                 , االمريكي

   . الشرق االوسط والجهود التي تبذلها مصر لدفع عملية السالم
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الم والمواقف المصرية المؤيدة للموقـف      كما تناولت المباحثات الجهود التي تبذلها مصر لدفع عملية الس         
الفلسطيني والتي تعمل للتوصل الي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وبما يكفل الحقوق الفلـسطينية               

  .  وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية , المشروعة ورفع المعاناة والحصار عنه
  16/12/2010، األهرام، القاهرة    

 
  تركيا من أوائل الدول التي اعترفت بإعالن الدولة الفلسطينية:  التركيالسفير .60

 قال السفير التركي لدى السلطة الوطنية شاكر ترونالرد،  إن تركيا من أوائل الدول التـي                 :وفا –جنين  
اعترفت بإعالن الدولة الفلسطينية في الجزائر، وتدعم الموقف الفلسطيني وتقف إلـى جانـب الـشعب                

  .لفلسطيني تاريخياا
توجد في أنقرة سفارة لدولة فلسطين وهناك سفير فلسطيني كأي سفير دولة            : 'وفا'وأضاف في حديث لـ     

  .  مستقلة على أرض تركيا، وندعم القيادة الفلسطينية في تأسيس وتطوير المؤسسات إلعالن الدولة
ل التي تضعها سلطات االحتالل أمـام       وعن المنطقة الصناعية الحدودية التي ستقام شمال جنين والعراقي        

سيتم اإلعالن قريبا عن بدء العمل بالمنطقة الـصناعية، بعـد إزالـة الخالفـات               : انطالقتها، قال السفير  
  .والعراقيل

ـ           آالف عامل، وستصدر بضائعها     7وأضاف أن المنطقة الصناعية ستحل مشكلة البطالة وتوفر وظائف ل
  .لدول العالم

على أن الحكومة التركية ستستمر بالعمل لكي تعترف دول العالم بالدولة الفلسطينية،            وشدد السفير التركي    
وما  نقدمه من دعم للشعب الفلسطيني ما هو إال جزء بسيط، ليتمكن من إكمال مشروعه الـوطني مـن                    

  .خالل بناء مؤسساته تمهيدا إلعالن دولته
 16/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  ترحب بموقف أوروبا بشأن التسوية" المؤتمر اإلسالمي" .61

رحبت منظمة المؤتمر اإلسالمي بالمواقف اإليجابية الواردة في إعالن مجلـس االتحـاد             : )آي.بي  .يو  (
وأشـاد   . 2010كانون األول   / ديسمبر 13األوروبي حول عملية التسوية في الشرق األوسط الصادر في          

روفسور أكمل الدين إحسان أوغلو في بيان له، أمس، علـى وجـه الخـصوص               األمين العام للمنظمة الب   
بالموقف األوروبي الواضح الذي يعتبر المستوطنات، بما في ذلك تلـك المبنيـة علـى أرض القـدس                  

رفـض  "واضاف أوغلـو ان     . ، غير قانونية بموجب القانون الدولي وعقبة في طريق السالم           "الشرقية"
 بما في ذلك ما يتعلق بالقـدس،   1967اف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام ،        االتحاد األوروبي االعتر  

  " .كما يؤكد اإلعالن، قوبل بارتياح
وأوضح أوغلو أن منظمة المؤتمر اإلسالمي تؤيد دعوة االتحاد األوروبي لفتح فـوري ودائـم وغيـر                 

. تقال األشخاص من وإلى غزة      مشروط للمعابر للسماح بنقل المساعدات اإلنسانية والبضائع التجارية وان        
  . إن الحصار ظالم ويزيد من تفاقم محنة المدنيين الفلسطينيين، ويجب رفعه 

  16/12/2010، الخليج، الشارقة
 

   صينية لحراسة نجادةابرمت صفقة مع شرك" إسرائيل": االذاعة االسرائيلية .62
ان ) ريـشيت بيـت    (، العبريـة   زعمت االذاعة االسرائيلية الرسمية باللغـة      :الناصرة :زهير اندراوس 

 الف جهاز لحماية الرئيس االيرانـي، محمـود         70الجمهورية االسالمية االيرانية قامت بشراء اكثر من        
وزادت ان االنظمة المذكورة قامت بتصنيعها الشركة االسرائيلية نفسها، وتمت الصفقة مع            . احمدي نجاد 

). سـونار تيـك   (ات الشركة االسرائيلية وتدعى     ايران عن طريق شركة صينية تعمل على تسويق منتج        
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 مليون دوالر امريكـي، مـشيرةً الـى ان    35وبحسب المصادر االسرائيلية فقد بلغ حجم الصفقة حوالى       
ونقلـت  . االختراع االسرائيلي يعتمد على تحديد الجهات المعادية عن طريق الموجات االلكترومغناطسية          

، يعقوف سلمان، قوله ان االيرانيين لم يعلموا بتاتا بـان مـصدر             االذاعة االسرائيلية عن رئيس الشركة    
  .النظم الدفاعية هو اسرائيل

، المختصة قامـت بتنفيـذ      )سونار(العبرية فان الشركة االسرائيلية     ' يديعوت احرونوت 'وبحسب صحيفة   
ي عمل كبير الحد االمراء من دول الخليج، دون ان تكشف عن اسـمه، ونقلـت عـن المحـامي عـاد                    

براونشتاين، المستشار القضائي لجمعية الصداقة االسرائيلية مع الدول العربية قوله ان عـشر شـركات               
وزاد قائال بما ان الشركات االسـرائيلية ال        . اسرائيلية تستثمر في امارة دبي، وتحديدا في مجال الزراعة        

  . قبرص والهند وبريطانياتستطيع ان تعرض نفسها على انّها من الدولة العبرية، فانّها تسجل في
على االنترنت انّه قبل حوالى السنة توجه ممثل رسمي         ' يديعوت احرونوت 'من ناحيته قال موقع صحيفة      

من امارة دبي لمستثمرين اسرائيليين وقال لهم انتم مدعوون لالستثمار عندنا ولكن بشكل سري، وتـابع                
لة في الخارج، قامت باالستثمار في دبي، بعشرات        الموقع قائال ان عشرات الشركات االسرائيلية، المسج      

  . ماليين الدوالرات، على حد قول المصادر االقتصادية في تل ابيب
 16/12/2010، القدس العربي، لندن

 
   مقابل قيام الدولة الفلسطينية"اسرائيل"ـالسعودية مستعدة لالعتراف ب: المؤرخ آفي شاليم .63

" المؤرخين الجدد "رائيلي البريطاني افي شاليم الذي يعد من ابرز         قال االكاديمي االس  :  ا ف ب   -الرياض  
السعوديين واسـتعدادهم لالعتـراف     " براغماتية"في اسرائيل ، انه اكتشف خالل زيارته االولى للرياض          

ورأى شاليم في مقابلة مع وكالة فرانس برس فـي الريـاض ان             . باسرائيل مقابل قيام الدولة الفلسطينية    
  .ربية للسالم تمثل السبيل األمثل لحل الصراع العربي االسرائيليالمبادرة الع

وشاليم يزور الرياض حاليا اللقاء محاضرة في مركز الملك فيصل لالبحاث والدراسات االسالمية بدعوة              
وذكر المؤرخ انه دخل الى الـسعودية       . من االمير تركي الفيصل ، المدير السابق لالستخبارات السعودية        

  .  البريطاني اذ ان السعودية ال تعترف باسرائيلبجواز سفره
لقد فوجئت بغياب خطاب العنف او التنديـد       "وقال شاليم الذي تستمر زيارته للرياض طوال اسبوع كامل          

والسعوديون يرغبون بان يـتم     .. لم اسمع احدا ينكر على اسرائيل حقها في الوجود        "واضاف  ". باسرائيل
  ". حل هذه المشكلة

  16/12/2010، مانالدستور، ع
 

  المشاريع اإلماراتية الداعمة للشعب الفلسطيني بحث مع األونروايالهالل األحمر : االمارات .64
، ”أونـروا “بحثت هيئة الهالل األحمر مع وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين             : وام

ي يتم تنفيذها ضمن المبادرات اإلماراتيـة       تطوير آليات التعاون لدفع جهود إنجاز المشاريع اإلنشائية الت        
  .“أونروا“ دعما للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع 

جاء ذلك خالل زيارة السفير بيتر فورد ممثل المفوض العام لوكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين                
ان فـي اسـتقباله     مقر هيئة الهالل األحمر في أبوظبي حيث ك       “ أونروا  “ الفلسطينيين في الشرق األدنى     

  .محمد خليفة أحمد القمزي األمين العام لهيئة الهالل األحمر وعدد من المسؤولين
وجرى خالل اللقاء بحث عدد من المشاريع في إطار التعاون بين هيئة الهالل األحمر و وكالـة األمـم                   

 ماليـين  108لية علـى  والتي تزيد قيمتها اإلجما“ أونروا “ المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين     
  .درهم بين مشاريع تم تنفيذها مؤخرا وأخرى قيد اإلنجاز
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وجرى خالل اللقاء بحث عدد من المشاريع في إطار التعاون بين هيئة الهالل األحمر و وكالـة األمـم                   
 ماليـين  108والتي تزيد قيمتها اإلجمالية علـى  “ أونروا “ المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين     

  .درهم بين مشاريع تم تنفيذها مؤخرا وأخرى قيد اإلنجاز
ويعد مشروع إنشاء مدينة الشيخ خليفة في خانيونس بغزة ضمن أهم المشاريع الجاري تنفيذها في الوقت                

 بيت ومدرسـة مـع      600 ألف درهم ويتضمن إنشاء      814 مليونا و  47الراهن بتكلفة إجمالية تصل الى      
  .طرق وتمديدات لشبكة الكهرباء والمياه والصرف الصحيالبنية التحتية وتشمل أعمال 

 منزال وبناء   140كما يتم تنفيذ مشروع تأهيل مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في سوريا ويشمل إنشاء              
وتجهيز مركز طبي وإنشاء مركز لتجميع النفايات الصلبة والتخلص منها وبلغت نـسبة اإلنجـاز فـي                 

  . في المائة48المشروع 
 بيتـا   343 يجري العمل في إطار مشروع إعادة إعمار مخيم برج الشمالي في لبنان علـى تـرميم                  كما

  .وإعادة تأهيل البنية التحتية بالمخيم ويتوقع االنتهاء من المشروع في أغسطس القادم
 بيـت للعـائالت     300 بيتا واستئجار    31وفي بيت حانون يجري العمل حاليا على إنشاء وترميم ألف و            

  .دة وتنفيذ مشروع ترميم وصيانة مائة وستة منازل في غزةالمشر
كما تم مؤخرا االنتهاء من مشروع إنشاء مدرسة ثانوية للبنات بمخيم سبينية في سـوريا ويتكـون مـن                   

 بيتا بمخيم نهر البارد في لبنـان وينتظـر افتتاحـه    124 طالبة وإنجاز مشروع إنشاء 900طابقين سعة   
  .ةرسميا خالل الفترة القادم

يعد أحد أبرز المشاريع المنجزة في إطار التعاون الثنـائي بـين            “ مشروع إعمار مخيم جنين     “ يذكر أن   
بتكلفـة تزيـد   “ أونروا “ هيئة الهالل األحمر ومنظمة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين    

 فيما شمل إنشاء    2004عام   ألف درهم حيث تم افتتاح المشروع في ديسمبر من ال          300 مليونا و  99على  
 مسكنا وبناء مركز اجتماعي وتأثيث مركز لتأهيل ذوي اإلعاقة بالمخيم           730 مسكنا وترميم ألفين و    454

إضافة إلى تأهيل البنى التحتية من شبكة طرق و تمديدات شبكة الكهرباء والمياه وخطوط الهاتف وأعمال                
  .الصرف الصحي

  16/12/2010، االتحاد، أبو ظبي
  

  "حل الدولتين في الشرق االوسط قد يتداعى": نسق الخاص لالمم المتحدة لعملية السالمالم .65
قال مبعوث لالمم المتحدة يوم الثالثاء ان افاق حل الدولتين          : باتريك وورسنيب ،  )رويترز(االمم المتحدة   

دثات االسـرائيلية   للصراع في الشرق االوسط قد تبدأ في التالشي العام المقبل اذا لم يحدث تقدم في المحا               
  .الفلسطينية غير المباشرة التي تتوسط فيها الواليات المتحدة

وقال روبرت سري المنسق الخاص لالمم المتحدة لعملية السالم في الشرق االوسط لرويترز في مقابلـة                
نكسة "ان انتهاء المحادثات المباشرة التي بدأت في سبتمبر ايلول لكنها لم تستمر سوى بضعة اسابيع لهو                 

  .في السعى من اجل اتفاق سالم" خطيرة
وقال انه من الضروري ان يقدم االسرائيليون والفلسطينيون مقترحات جادة في القضايا الرئيـسية مثـل                

  .الحدود ووضع القدس وان تخفف اسرائيل القيود على الضفة الغربية المحتلة
وهذا أمـر أرجـو ان      . م اذا فشل كل شئ    فرصة حل الدولتين قد تبدأ في االفول العام القاد        "وقال سري   

  .تقودها الواليات المتحدة" وساطة فعالة جدا"وشدد على الحاجة الى ." تدركه االطراف
دور "وكان سري يتحدث بعد ان قدم تقريرا شهريا الى مجلس االمن التابع لالمم المتحدة دعا فيـه الـى                    

ة الذي يتألف من الواليات المتحدة واالمم       بما في ذلك رباعي الوساط    " جوهري لطرف ثالث في الوساطة    
  .المتحدة واالتحاد االوروبي وروسيا
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من رباعي الوساطة من المتوقع ان يكون بينهم وزيرة الخارجية االمريكيـة هـيالري              " قياديين"وقال ان   
كلينتون ووزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف واالمين العام لالمم المتحدة بان جي مون ومنـسقة               

  .2011لسياسة الخارجية لالتحاد االوروبي كاترين أشتون سيجتمعون اوائل عام ا
في العام المقبل ستكون مصداقية العملية السياسية ورعاتها ومنهم رباعي الوساطة           "واضاف قوله للمجلس    

  ."على المحك
ة فـي تحـرك     الى االمم المتحدة وطلب اعالن قيام الدول      .... الذهاب"وفي حديثه مع رويترز قال سري       

واضـاف   ."يدركون انه لن يقرب من هدف تحقيق حل الدولتين باي حال          ) الفلسطينيين(منفرد اعتقد ان    
واعتقد ان القيادة مـا زالـت       . انهم يعلمون ان السبيل الوحيد لبلوغ الهدف هو من خالل التفاوض          "قوله  

  ."مقتنعة بذلك
حل الدولة الواحـدة التـي تـضم اليهـود          وسئل سري عن وجهة نظر بعض المحللين الذين يقولون ان           

وهو ال ينبئ   . يجب ان يفهم الجميع ان حل الدولة الواحدة ليس بحل         "والعرب يبدو االن حتميا فرد بقوله       
  ."اال باستمرار الصراع لعقود

  15/12/2010، وكالة رويترز لألنباء
  

  "  اإلسرائيليةالخطوط الحمراء"لبلورة " مهمة سرية"روس يزور تل أبيب في ": يديعوت" .66
 العبريـة، النقـاب عـن       "يديعوت أحرونـوت  "كشفت صحيفة   :  خدمة قدس برس   -) فلسطين(الناصرة  

تحركات سرية تجريها واشنطن وتل أبيب، فيما يتعلّق بضمان االحتياجات اإلسرائيلية األمنية التي تسعى              
  . مع الفلسطينيين"مفاوضات الحل الدائم"الدولة العبرية لتحقيقها في إطار ما يعرف بـ 

، إن دنيس روس الذي يوصف بأنـه أحـد          )15/12(وقالت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم األربعاء        
تتضمن إجراء  " مهمة سرية "مصممي السياسة الخارجية األمريكية، وصل الليلة الماضية إلى تل أبيب في            

  .ائيليةلقاءات مغلقة مع رؤساء الدوائر األمنية واالستخباراتية اإلسر
وأكّدت أن هذه الزيارة تأتي بتكليف من الرئيس األمريكي باراك اوباما ووزيـرة الخارجيـة هـيالري                 

" مفاوضات الحل الدائم  "ضمن ما يعرف بـ     " للوقوف عن كثب على احتياجات إسرائيل األمنية      "كلينتون،  
من اللقاءات مع رئيس أركان     مع السلطة الفلسطينية، ولهذا الغرض فإنه من المقرر أن يعقد روس سلسلة             

يوفال ديسكين، إلى جانب    " الشاباك"الجيش اإلسرائيلي غابي أشكناي ورئيس جهاز االستخبارات الداخلي         
  .ضباط كبار في هيئة االستخبارات العسكرية

، فيمـا يحـاول     "أحيطت بجدار مـن الـسرية والكتمـان       "وبحسب الصحيفة العبرية، فإن زيارة روس       
الخطـوط الحمـراء    "ريكي بالتعاون مع المسؤولين اإلسرائيليين بلورة ما يـسمى بــ            الدبلوماسي األم 

، فضالً عن مناقشة الترتيبات األمنية التي تسعى تل أبيب إلى التوصل إليها برفقة واشـنطن                "اإلسرائيلية
  .والتي سترعى أي اتفاق سالم مستقبلي

  15/12/2010قدس برس، 
  

   لقضايا الحل النهائي» التسويات األساسية«ق اطار يحدد ميتشل يسعى إلى التوصل الى اتفا .67
السيناتور جورج ميتشل المبعوث ، وعن وكاالت، أن     القاهرة من   ،16/12/2010،  العرب، الدوحة ذكرت  

األميركي للسالم في الشرق األوسط أكد في تصريحات عقب مباحثات مطولة مع األمين العام للجامعـة                
م أول زيارة يقوم بها للجامعة العربية قبيل اجتماع لجنة مبـادرة الـسالم              العربية، عمرو موسى، في ختا    

العربية برئاسة قطر أنه يتطلع الستكمال الجهود األميركية لتحقيق السالم والتوصل إلى إقامـة دولتـين                
اإلسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية فاعلة ومستقلة متواجدة علـى         -والوصول إلى حلول للصراع الفلسطيني    

  .رض تعيش في أمن وسالم مع إسرائيلاأل
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وأعاد ميتشل في تصريحات صحافية عقب اللقاء اإلشارة إلى ما قال الرئيس األميركي باراك أوباما بعد                
بداية فترة رئاسته عندما أطلق النظرية الشاملة للسالم، فإن هذا السالم يتضمن سالما مـع الفلـسطينيين                 

  .ات مع كل الدول في المنطقةوسوريا ولبنان وتطبيعا كامال للعالق
وأوضح ميتشل أن الرئيس أوباما كان همه تحقيق سالم في الشرق األوسـط مـن خـالل المفاوضـات                   

  .المباشرة التي انطلقت في سبتمبر الماضي
ميتشل قال عقـب اجتمـاع مـع الـرئيس          أن   القاهرة    من ،16/12/2010،  الخليج، الشارقة وأضافت  

ستتواصل مناقشاتنا في األيام المقبلة مع الجانبين بهدف تحقيـق          " أمس،   المصري حسني مبارك بالقاهرة،   
  ".تقدم حقيقي خالل األشهر القليلة المقبلة حول القضايا الرئيسية بشأن اتفاق اإلطار المقترح

أيلـول  /قررا الدخول في مفاوضات مباشرة في سبتمبر      " اإلسرائيلي"الجانبين الفلسطيني و  "وأشار إلى أن    
من شأنه تأسيس تسويات جذرية تشمل كـل قـضايا الحـل            " اتفاق إطار " اجل التوصل إلى     الماضي من 

لن "وأوضح أن تحقيق هدف السالم      ". النهائي، وهذا سيمهد الطريق أمام التوصل إلى معاهدة سالم نهائية         
يكون عملية سهلة على اإلطالق، حيث أن الخالفات حقيقية ومستمرة، ولكن الحل يتمثل فـي مـشاركة                 

  ".الجانبين في مفاوضات بنية صادقة
  

    "  خريطة الطريق " ضرورة وضع خطة جديدة لعملية السالم بدال من": مؤتمر مالطا"روسيا في  .68
بعد اقرار الرئيس االمريكي بفشله في التوصل الي اقناع االسرائيليين بتجميـد            :  سامي عمارة  - موسكو

 باستئناف المفاوضات المباشرة تحاول موسكو أن تبدو        بناء المستوطنات وصعوبة اقناع االطراف المعنية     
من خالل تحركات ممثليها علي مختلف المستويات واالصـعدة وإن غلـب الـشكل علـي                 .اكثر نشاطا 
   . الجوهر
 الكسندر سلطانوف نائب وزير الخارجية والممثل الشخصي للرئيس الروسي في الشرق االوسـط              ويقوم

قبل وصول الوسيط االمريكي جورج ميتشيل الي المنطقة فـي جولـة            جوالت مكوكية لعواصم المنطقة     ب
 الدورية التي عقدها ممثلو عدد من المؤسسات المدنية والعلمية الروسية وضيوفهم             "  المكلمة  " مماثلة اعقبت 

 البحث عـن سـيناريوهات       "  في العام الماضي تحت شعار      "  البحر الميت   " من العرب في مالطا بعد جولة     
   ". ر جديدة للتسوية في الشرق االوسطوافكا
جاءت دورة العام    فالديمير جيرينوفسكي نائب رئيــس مجلـس الدوما في تصريحاته لـ االهرام         وقال  

الحالي عقب سلسلة من التصريحات التي تتباين بقدر تباين مواقف اصحابها ومنطلقات طرحهم للمـشكلة               
الستمرار في المباحثات ويطرح تأجيل فكـرة بنـاء الدولـة            ففيما وجدنا من يقر بعدم جدوي ا        . والحلول

    . الفلسطينية الي ما بعد القرن الحادي والعشرين
 التي يتعثـر تنفيـذ       "  خريطة الطريق   " قال بريماكوف بضرورة وضع خطة جديدة لعملية السالم بدال من         

اطة الدولية الرباعية واشـراك      واشار الي ضرورة تنشيط لجنة الوس       . بنودها لما يقرب من العشر سنوات     
 واضاف بريمـاكوف ايـضا       . الدول االقليمية الرئيسية الي جانب الصين والهند في رعاية عملية السالم          

فكرة تبادل بعض االراضي بين الجانبين واالعتراف بحق الالجئين في العودة بعد قيام الدولة الفلسطينية               
لقدس الشرقية عبر التقسيم اعتمادا علي خطـة كلينتـون          وضمان امن الدولتين الي جانب تحديد مصير ا       

    . مشيرا الي إمكان اقامة كونفيدرالية بين الدولة الفلسطينية واالردن في وقت الحق
  16/12/2010، األهرام، القاهرة

  
   ستشتهد والدة دولة فلسطينية 2011:  ترفع التمثيل الفلسطيني لديها إلى سفارةالنرويج .69

وزير الخارجية النروجـي    ، أن   وكاالت، وعن   اوسلو، من   15/12/2010،  إلخباريةوكالة سما ا  ذكرت  
جوناس غار ستوير اعلن االربعاء ان الجهات المانحة للصناديق الدولية ستجتمع لدراسة حاجات تمويـل               
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وفـي معـرض     .لجهة قيام دولة فلسطينية   " حرجة" وهي سنة    2011ابريل  /السلطة الفلسطينية في نيسان   
لم يحدد ستوير الذي يرئس     ,  اعقاب لقاء في اوسلو مع رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض          الحديث في 

  .ال الموعد الدقيق وال مكان انعقاد هذا اللقاء, لجنة تنسيق المساعدة الدولية لفلسطين
 التي ستشهد وصـول     2011ينبغي علينا جميعا ان نتمسك برؤية سنة        "وقال ستوير في تصريح صحافي      

لكـي يحـصل ذلـك يتعـين ان تكـون           "واضاف   ".الدولة الفلسطينية : يدة الى المسرح الدولي   دولة جد 
وان يكون االمن والمدارس وكل العناصر االخـرى فـي          , متينة واالدارة شفافة  ) الفلسطينية(المؤسسات  

ى انه  وقع ستوير وفياض على اتفاق تعاون في مجال التربية قدمه الرجالن عل           , وفي ختام لقائهما   ".محلها
  ".قابلة للحياة"مرحلة جديدة في عملية انشاء مؤسسات تمهيدا لقيام دولة فلسطينية 

 وزير خارجية النـرويج سـتوره،       و، أن اوسل، من   16/12/2010،)األراضي المحتلة (القدس  وأضافت  
 أعلن ان بالده قررت رفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني الى مستوى سفارة كاملـة، مطالبـاً المجتمـع                

إلـى أن التقـدم الحاصـل فـي          وأشار ستوره    .الدولي بالزام اسرائيل بإنهاء احتاللها للشعب الفلسطيني      
استكمال خطة السلطة الوطنية لبناء مؤسسات الدولة، يضع المجتمع الدولي أمام استحقاقات هامة، حيـث               

 قادر على إلـزام     ال يمكن تصور وضع تكون فيه مؤسسات دولة فلسطين مكتملة، والمجتمع الدولي غير            
، كما وعد بـذلك     2011إسرائيل بإنهاء االحتالل، واحتضان دولة فلسطين في األسرة الدولية خالل عام            

  .الرئيس االميركي باراك أوباما في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في ايلول الماضي
اعف من جهود المجتمع الدولي بما      واعتبر ستوره أن ما تحققه السلطة الوطنية من إنجازات يجب أن يض           

في ذلك الدول والمؤسسات المانحة، إلظهار المزيد من الدعم السياسي الكفيل بتمكين الشعب الفلـسطيني               
من إقامة دولته المستقلة، وأكد أن النرويج، ومن موقعها كرئيس للجنة تنسيق المـساعدات، ستواصـل                

  .يات المتحدة واإلتحاد األوروبي لتحقيق هذا الهدفدورها واتصاالتها مع كافة األطراف وخاصة الوال
  

  أفضل من دول عديدةالفلسطينية األداء المؤسساتي للسلطة :مهندس مؤتمر باريس للمانحين .70
أكد السفير بيير دوكين، مستشار الرئيس الفرنسي نكوال سـاركوزي، الُمكلـف             :عبد الرؤوف أرناؤوط  

فلسطينية، أن ما تم تحقيقه من خـالل مـؤتمر بـاريس خـالل              بمتابعة مؤتمر باريس للمانحين للدولة ال     
 7.7في المؤتمر تعهدت بمبلغ     ": األيام"السنوات الثالث الماضية كان استثنائياً، وقال في حديث خاص لـ           

مليار دوالر كمساعدة للسلطة الفلسطينية بما يشمل دعم الميزانية ودعم المشاريع ومـساعدات إنـسانية               
رقام الدقيقة لما تم صرفه في نهاية العام، ولكنني على ثقة كبيرة بأننا سنصل إلـى                وغذائية، وسنرى األ  

 مليون دوالر مساعدات للميزانية، وهو بطبيعـة الحـال أمـر            300 مليارات و  4هذا الرقم، بما في ذلك      
  ".استثنائي
 على األرجح ال،    إذا ما كان سؤالك هو هل حان الوقت لتنظيم مؤتمر جديد؟ فان الجواب اليوم هو              : "وقال

 كانت هناك عملية 2007ألنه ال يمكننا القيام بهذا األمر في فراغ سياسي كامل، عندما نظمنا المؤتمر في              
 أسابيع من أنابوليس، وكان في بدايته، ولكن كانت هناك عملية سياسية،            3أطلقت للتو، فالمؤتمر جاء بعد      

  ".ولذا فنحن بحاجة إلى عملية كهذه قبل أي نشاط
نحن بحاجة إلى عملية سياسية تشمل جميع األطراف المعنية، وهذا يعني الرباعيـة، وعنـدما               : "ضافوأ

أقول الرباعية هذا يشمل االتحاد األوروبي فألوروبا دور تلعبه، وقد أوضحت أوروبا موقفها قبل نحـو                
ـ    2009 كانون األول    9العام في    ـ 27، ولذا فلدينا موقف موحد على مستوى الدول ال ا دور نلعبـه،  ، ولن

نحن بشكل مجموعة أكبر ممول مالي للسلطة الفلسطينية، ولكن ال يمكن ألحد أن يقول إن الدور الوحيـد                  
  ".ألوروبا هو أن تكون بنكاً، فبالتأكيد لنا دور نلعبه في العملية السياسية

انت هناك خطـة    أن هناك حاجة إلى إستراتيجية من قبل السلطة الفلسطينية، ففي باريس ك           "كما أشار إلى    
ولذا فنحن بحاجـة إلـى      ..  سنوات، وقد وصلت إلى نهايتها       3التنمية واإلصالح الفلسطينية التي تغطي      
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إستراتيجية تغطي أكثر من هذه الفترة، وأن تكون إستراتيجية حقيقية وليس فقط مجموعة من المـشاريع،               
نية مؤسساتياً واقتصادياً، ولذا فـإن      وإنما إستراتيجية تتضمن كل عناصر ما ستكون عليه الدولة الفلسطي         

  ".هذا أيضا عنصر مهم لمؤتمر بناء وناجح
إلى حد ما، فان هناك أداء مؤسساتيا في فلسطين أكثر من دول أخرى عديدة في العالم               "واعتبر دوكين انه    

لدولـة  جمع الضرائب المحلية، هذا احد أعمال ا: ودعني أعطيك مثاالً واحداً يمكنه أن يلخص ما أقول  .. 
من الدخل القومي، في حين أنه في العديد من الدول في العـالم،             % 24-23وهي هنا في فلسطين تعادل      

  ".فان الرقم هو أقل بكثير من هذا المستوى
ما تم تحقيقه من قبل السلطة الفلسطينية في مجال اإلدارة الماليـة خـالل الـسنوات الـثالث                  : "وأضاف

ا تم القيام به في دول حقيقية، وهذه العملية يجب أن تؤدي إلى قيـام               الماضية هو محل إشادة، وهو فاق م      
  .دولة فلسطينية سيادية

دعنـا ال ننـسى أن عجـز    : "وأشاد بأداء السلطة الفلسطينية الذي قال إنه وصل إلى مستوى دولة، وقال     
نهاية العام أن    سنوات، وسنرى مع     3من الدخل القومي قبل     % 28الميزانية للسلطة الفلسطينية كان قرابة      

، وهذا تقليص أفضل ما يمكن حتى لدول        %12، وبذلك هو أقل من      %16العجز لهذا العام سيكون تقريباً      
أوروبية أن تقوم به، وقد نجح هذا األمر وتنوي السلطة الفلسطينية مواصلة العمل حتى إنهائـه، ال أدري          

ز في المصاريف، فان السؤال هو      متى سيصل الرقم إلى صفر، وحتى لو وصلت إلى رقم صفر في العج            
  ".أيضاً إذا ما كنت بحاجة إلى مساعدة خارجية لتمويل مشاريع بعيدة المدى

على قناعة تامة بأن الفلسطينيين لن يكونوا بحاجة إلى المساعدة الخارجية بعد وقت قصير من               "وأكد أنه   
عة تامة بأن هذا البلد لن يحتاج إلـى         المسألة ليست تحديد موعد، ولكن أنا على قنا       : "، وقال "إقامة الدولة 

مساعدة خارجية، ألن قدرة الناس وروح األعمال يتم التعبير عنها في ظل أوضاع صعبة، أعتقـد أنـه                  
اقتصاد فاعل، رغم أن هناك تعقيداً لحركة األفراد والبضائع ورأس المال هو أمر يعطيك صـورة عـن                  

  ".معنى إنهاء االحتاللكيف ستسير األمور في حال عدم وجود هذه القيود ب
   16/12/2010، األيام، رام اهللا

  
  "ماتت ولم تدفن"عملية السالم في الشرق األوسط ": الغارديان" .71

يمكن القول إن عملية السالم فـي الـشرق         ": صحيفة الجارديان الصادرة صباح الخميس افتتاحيتها     قالت  
ه عن محاولـة إقتـاع رئـيس الـوزراء          األوسط ماتت حين أعلن الرئيس األمريكي باراك أوباما إقالع        

، االئتالف  " في األراضي المحتلة، ولم يسارع أحد إلى دفنها        نبنيامين نتنياهو بتجميد اإلستيطا   اإلسرائيلي  
الحكومي اليميني في إسرائيل مرتاح بسبب عدم استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، فنصف أعـضاء              

  .آخر، تقول الصحيفةالحكومة ال يعتقدون أنهم يحتلون أرض شعب 
الزعماء الفلسطينيون الذين يعترفون بإسرائيل بدورهم يمتنعون عن الوفاء بوعودهم باالستقالة، حتـى ال              

  .يفقدوا نفوذهم السياسي
أما الواليات المتحدة فال تريد تحديد موعد الجنازة، الن االعتراف بأن الموت قد وقع سيعني ضـرورة                 

 عاما دون جدوى، وهذا آخر شيء يريد فعله رئيس يطمـح            18 مدى   فحص المجهودات التي بذلت على    
  .الى الحصول على فترة رئلسية ثانية

  .استنفذ أوباما رأس ماله السياسي ويريد االحتفاظ ببعض الفكة بجيبه، كما تقول االفتتاحية
فـصل بـين    وترى االفتتاحية أن إسرائيل ستستمر في فرض واقع الدولة الواحدة القائمة على سياسـة ال              

العرب واليهود، أما الزعماء الفلسطينيون فسيبقون ضعافا ومنقسمين على أنفسهم، والقوى التي تؤمن بأن              
إسرائيل تقدم تنازالت فقط تحت الضغط العسكري مثل حماس، ستجد آذانا صاغية، وهذا سيجلب النزاع               

  .القادم، سواء في صورة حرب أو انتفاضة ثالثة
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 تغير الوضع، كانسحاب حزب العمل من الحكومة مثال، واذا كان رئيسه إيهود             هناك خطوات ما يمكن أن    
باراك محقا حين صرح أن هناك تناقضا بين هيكلية الحكومة الحالية وإمكانية التوصل الى حل سـلمي،                 

  .فهذا يتطلب من حزب العمل أن ينسحب من االئتالف الحكومي
  16/12/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
  اإلسرائيلية الجديدة في المنطقة -وقائع ندوة مركز سابان حول مستقبل السياسة األمريكية .72

تحدثت التقارير عن فعاليات ندوة منتدى سابان الخاص بمركز سابان لدراسات           : قسم الدراسات والترجمة  
 إلى أن النـدوة     وفي هذا الخصوص أشارت التقارير    . الشرق األوسط التابع لمؤسسة بروكينغز األمريكية     

فما هي أهمية هذه الندوة بالنسبة لواقـع الـشرق األوسـط            : قد تطرقت لملف صراعات الشرق األوسط     
  ومستقبل تطوراته السياسية القادمة؟

  توصيف المعلومات الجارية: ندوة منتدى سابان* 
 األمريكـي   تعتبر مؤسسة بروكينغز من أحد المراكز التي  تجمع بين االرتباط بـالحزب الـديمقراطي              

وجماعات اللوبي اإلسرائيلي، وبالتالي، فهي تلعب دوراً فاعالً في توجيه السياسة الخارجيـة األمريكيـة               
السفير األمريكـي   –الشرق أوسطية الخاصة بالديمقراطيين، هذا ويعتبر اليهودي األمريكي مارتن أنديك           

  .ؤون الشرق األوسط التابع للمؤسسة بمثابة العقل الرئيسي الذي يشرف على قسم ش-السابق في إسرائيل
تقع مؤسسة بروكينغز في العاصمة األمريكية واشنطن دي سي، وقد شهدت قبل ثالثة أيام انعقاد فعاليات                

وفي هذا الخصوص   . مؤتمر سابان ضمن ندوة حول مستقبل السياسة الخارجية األمريكية الشرق أوسطية          
  :فقد شهدت الندوة اآلتي

  .رجية األمريكية هيالري كلينتونمداخلة وزيرة الخا• 
  .مداخلة وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك• 

تقول التقارير والمعلومات بأن ندوة منتدى سابان قد عكست حقيقة النوايا األمريكية الجديدة، بعد لجـوء                
ـ                 ة اإلدارة األمريكية إلى خيار عدم الضغط على إسرائيل حول ملف االستيطان، وأيـضاً عكـست حقيق

وفي هذا الخصوص تجدر اإلشارة إلى أن إيهـود بـاراك الـذي قـدم               . النوايا اإلسرائيلية إزاء المنطقة   
المداخلة اإلسرائيلية، وإن كان زعيماً لحزب العمل، فإن األمر سيان، وذلك ألن رموز البناء الليكـودي                

لـى أسـاس اعتبـارات أن       اإلسرائيلي درجوا على التعامل مع اإلدارات األمريكية الديمقراطية وذلك ع         
الليكود اإلسرائيلي والحزب الجمهوري األمريكي تجمع بينهما مفردات خطاب قوى يمين الوسـط، أمـا               

  .العمل اإلسرائيلي والحزب الديمقراطي األمريكي فتجمع بينهما مفردات خطاب قوى يسار الوسط
  توصيف محتوى ندوة سابان* 

 على المنعطف الحالي، إضافةً إلى محاولـة ترسـيم خارطـة            تميزت مداخالت الندوة بالكثافة والتركيز    
-طريق سيناريو السياسة الخارجية األمريكية الشرق أوسطية وخارطة طريـق العالقـات اإلسـرائيلية             

  :األمريكية خالل الفترة القادمة، وفي هذا الخصوص نشير إلى اآلتي
  : النقاط اآلتيةمداخلة وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون، وتضمنت • 
  . التعبير عن الحزن لموت اإلسرائيليين الذين لقوا مصرعهم بسبب نيران حريق الكرمل-
  . تقديم الشكر لمصر واألردن لقيامهم بدعم إسرائيل في نكبة حريق الكرمل-
مـا   التأكيد على قيام أمريكا بتوسيع دعمها إلسرائيل من أجل مواجهة المخاطر والمهددات المستقبلية ب              -

  .يكفي لحماية أمن إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية
 التأكيد على استمرار أمريكا في تزويد الجيش اإلسرائيلي بالعتاد والتدريب إضافة إلى سـعي أمريكـا                 -

  .لحماية إسرائيل من خطر الصواريخ) القبة المعدنية(لجهة إكمال وتطوير بناء شبكة الدفاع الصاروخي 
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ران النووية سوف تشكل خطراً حقيقياً يهدد أمن إسـرائيل وأمـن منطقـة الـشرق                 التأكيد على أن إي    -
  .األوسط

 التأكيد على أن إيران ليست وحدها التي تمثل مصدر الخطر وحسب، وإنما وكالء إيـران يـشكلون                  -
  .خطراً مهدداً أيضاً ألمن إسرائيل والمنطقة

رانها العرب أصبح مصدراً للتوتر وعقبة فـي         الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، وبين إسرائيل وجي       -
  .طريق ازدهار شعوب المنطقة

 التأكيد على أن واشنطن سوف تسعى لبذل الجهود خالل الفترة القادمة بما يؤمن تحقيـق التقـدم فـي                -
  .الملفات الخالفية الرئيسية

 الدوليين بما يؤدي إلى      التأكيد على أن أمريكا سوف تتعاون مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل والشركاء           -
  .تحسين األوضاع في قطاع غزة ويدفع عملية السالم إلى األمام

  :مداخلة وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك، وتضمنت النقاط اآلتية• 
 التأكيد على أن وجود إسرائيل في المنطقة يمثل حقيقة، وبأنه تقع على عاتق اإلسـرائيليين مـسؤولية                  -

  .يلسالمة وقوة إسرائ
 التأكيد على دور الواليات المتحدة كشريك إستراتيجي لجهة تأمين بقاء إسرائيل كدولة يهودية، وتأمين               -

  .تفوق إسرائيل العسكري في المنطقة
  . المطالبة بضرورة أن تسعى أمريكا لجهة التصدي لخصوم إسرائيل وجيرانها المعتدلين-
ألوسط فإن البديل سوف يكون تصعيد الصراع بمـا          في حال عدم استمرار جهود عملية سالم الشرق ا         -

نمـوذج الـصراع األيرلنـدي، نمـوذج        : يمكن أن يؤدي إلى احتماالت حدوث واحد من ثالثة خيارات         
  .الصراع البلقاني، نموذج الهاوية، ولتفادي ذلك ال بد من اتخاذ القرارات الصعبة

-فاظ على العالقات الخاصة اإلسـرائيلية     الح:  إستراتيجية إسرائيل في المرحلة القادمة سوف تتضمن       -
  .األمريكية، وتعميق إسرائيل لمصالحها المشتركة مع قيادات المعتدلين العرب

  . خلق أفق الحل السياسي مع الفلسطينيين وفي نفس الوقت عملية عزل حركة حماس في قطاع غزة-
الجوهريـة بمـا يـضع حـداً         إقامة أسس السالم واألمن على أساس مبادرة جديدة تجمع كل القضايا             -

للصراع واالستمرار في محاوالت إخراج سوريا من محور التطرف، وبناء نظام دفاعي ضد الصواريخ              
  .بكافة أنواعها ومنع إيران من الحصول على القدرات النووية

 التأكيد على خيار حل الدولتين مع حل ملف حق العودة ضمن الدولة الفلسطينية وبقـاء المـستوطنات                  -
  .سرائيلية في األراضي الفلسطينية تحت السيادة اإلسرائيليةاإل

. تمثل النقاط السابقة الخطوط العامة لما ورد في مداخلة الوزيرة كلينتون ومداخلة الوزير إيهود بـاراك               
  :هذا، وتجدر اإلشارة إلى أن القراءة الغامضة في تفاصيل لما ورد في محتويات الندوة تشير إلى اآلتي

الواردة في مداخلة وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك كانت أكثر تفصيالً ودقة لجهة تحديـد                النقاط   -
  .النوايا اإلسرائيلية

 النقاط الواردة في مداخلة وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون كانت أكثر توضيحاً لحقيقـة أن                -
اإلسـرائيلية، بحيـث    -ضات الفلـسطينية  أمريكا سوف تمارس عملية انسحاب تكتيكي على طاولة المفاو        

تنخرط أمريكا في إدارة المفاوضات، وعندما تصل إلى نقطة مغلقة فإن واشنطن لن تقوم بالضغط علـى                 
  .إسرائيل وإنما بالكف عن الضغوط وتحويل التفاوض إلى أحد البنود األخرى

عيمة حزب كاديما المعـارض     ز: هذا، وتجدر اإلشارة إلى أن أبرز الذين كانوا حاضرين في هذه الندوة           
تسيبي ليفني، رئيس وزراء السلطة الفلسطينية الدكتور سالم فياض والذي حصل على الثنـاء والمـديح                

  .بواسطة الوزيرة كلينتون بما فاق ثناءها ومدحها لتسيبي ليفني وإيهود باراك مجتمعين
  القراءة اإلسرائيلية لمحتوى ندوة مركز سابان* 
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ت السياسية اإلسرائيلية إلى ندوة منتدى سابان بأنها مثلت الحـدث الـذي ظلـت               أشارت بعض التحليال  
وما كان الفتاً للنظر تمثل في إدراك اإلسـرائيليين         . األوساط السياسية اإلسرائيلية أكثر اهتماماً بانتظاره     

  :للنقاط اآلتية
ذلك فقد سعت كلينتون إلـى      عدم سعي الوزيرة كلينتون لجهة إلقاء اللوم على أحد الطرفين، وبدالً عن             • 

  .مطالبة الطرفين باالستمرار
  .سعي الوزيرة كلينتون إلى إبراز إيران وحزب اهللا وحركة حماس باعتبارهم مصدر الخطر• 

ولكن، ما كان هاماً للغاية تمثل في إشارة الوزير إيهود باراك إلى أن إسرائيل سوف تتعاون مع أمريكـا                   
وعلى خلفية هذه النقطة، جاءت قراءة إسرائيلية تقول بأن الجمع بين           . لجهة إبعاد سورية عن محور الشر     

تل أبيب سوف يـسعى     -محتويات مداخلة الوزيرة كلينتون والوزير باراك يفيد لجهة أن محور واشنطن          
تركية، تقوم أمريكـا    -خالل الفترة القادمة إلى اعتماد إستراتيجية مشتركة تهدف إلى عقد صفقة أمريكية           

لموافقة على قيام أنقرا بدور الوسيط في أزمة الملف النووي اإليراني بين طهـران والـدول                بموجبها با 
الغربية، مقابل أن تتخلى أنقرا عن الوساطة في ملفات الشرق األوسـط، باعتبارهـا منطقـة حـصرية                  

  .للوساطة األمريكية فقط ال غير
  15/12/2010، الجمل بما حمل

  
  حماس بين المقاومة والحكم .73

  بو دياكماجد أ
والتي كانت نتاجا لمسيرة سنوات من       تحتفل حركة حماس هذه األيام بذكرى انطالقتها الثالثة والعشرين،        

التدرج في عمل الحركة اإلسالمية األم التي انبثقت عنها حماس التي دخلت في معترك الصراع المباشر                
كري مسلح تخلله تطور سياسـي      مع االحتالل من أوسع أبوابه، في انتفاضة تلتها انتفاضات، وعمل عس          
  .2006أوصلها لتقلد حكم الضفة والقطاع في انتخابات حرة ونزيهة جرت عام 

ومنذ هذا التاريخ تواجه الحركة أسئلة مصيرية تتركز حول استراتيجية المقاومة التي تؤكد أنها تتبناهـا،                
وتواجه هجمة شرسة فـي      -إلى أجل غير معلوم   –فيما هي تحكم قطاع غزة وتضطر إلى وقف المقاومة          

ضد الحركة لضرب بنيتها المقاومة وإضـعاف شـبكة عملهـا           " إسرائيل"الضفة تتواطأ فيها السلطة مع      
  .السياسي واالجتماعي التي تستند إليه كثيرا في تنمية شعبيتها في ظل االحتالل

ولكـن قـوة    صحيح أن المقاومة في الضفة كانت على الدوام عصب العمل العسكري المؤثر للحركـة،               
الحركة في غزة عسكريا وسياسيا كانت تمثل حاضنة كبيرة للمقاومة في كل من الـضفة وغـزة، فيمـا                  
شكلت الحركة في الخارج غطاء سياسيا داعما لبرنامج الحركة وقائدا لنضالها وسعيها االستراتيجي لدحر              

  .االحتالل
 بات يشكل عبئا كبيرا عليهـا لجهـة         ومن الغريب أن قطاع غزة الذي كان يشكل الثقل الرئيسي للحركة          

السعي الدؤوب، لتأمين استمرار عمل الحكومة وتدبير الدعم المالي لها في ظروف الحصار، فيما تحاول               
الضفة الغربية الفكاك من قيد السلطة، وهذا ما ضاعف مسؤولية الخارج لدفع برنامج المقاومة واستمرار               

  . يبدو أنها صعبة ومعقدة إلى حد بعيدالدور السياسي الحاكم في غزة، في معادلة
ويقول منتقدون إن الحركة دخلت في مستنقع الحكم وأضعفت المقاومة في غزة بإرادتها، سعيا منها لعدم                

ومـن  . 2009 ومطلع عام    2008تحميل الشعب الفلسطيني تبعات إضافية بعد حرب الفرقان نهاية عام           
ة في الضفة وعدم االكتفاء بتوجبه سهام المقومة للعـدو  جهة ثانية يطالب آخرون بمواجهة مشروع السلط    

  .واالتجاه إلزاحة عقبة السلطة التي تحول بين الفلسطينيين والمقاومة
ويرى كثيرون أن الجمع بين السلطة والمقاومة باتت مهمة مستحيلة بسبب الوضع اإلسرائيلي المهـيمن               

راقب يالحظ أن حمـاس تمـسكت بالمقاومـة         إال أن الم  . مقارنة بالوضع الفلسطيني والعربي الضعيف    



  

  

 
 

  

            43 ص                                     1996:         العدد       16/12/2010 الخميس :التاريخ

ولكن مع تطور الواقع فـي      . ومارستها في الضفة في نفس الوقت الذي كانت وال تزال تحكم قطاع غزة            
األراضي الفلسطينية المحتلة بدأ يزداد التناقض بين المشروعين، ليس بسبب أن المعادلة مستحيلة ولكـن               

ة الحركة على الجمع بين هاتين الكلفتين، فـي ظـل تراجـع             بسبب الكلفة الكبيرة لكل برنامج وعدم قدر      
  .برنامج الدعم العربي واإلسالمي عما كان عليه في السابق

وبصرف النظر عن األخطاء التي ربما تكون قد وقعت في التعامل مع الوضع الفلسطيني، فإن مـا هـو                 
 بين البرنامجين مع إعطـاء      موجود على أرض الواقع يستدعي مقاربة تتمكن بموجبها الحركة من الجمع          

األولوية للبرنامج الذي يكرس استراتيجية المقاومة ويدعمها ضمن إطار دقيـق مـن حـسابات الـربح                 
  .والخسارة

فقد أصبحت تمثل الشعب الفلسطيني فـي ظـل         . وتتحمل حماس مسؤولية مضاعفة في قيادة الفلسطينيين      
ز للفلسطينيين، ولكنها في نفس الوقت تواجـه        تراجع أصحاب برنامج التسوية وفشله في تحقيق أي إنجا        

فإن المقاومة  . مؤامرة تشترك فيها أطراف فلسطينية وعربية لمنعها من تحقيق استراتيجيتها على األرض           
تكتسب شرعية أكبر تدفعها لمحاولة تجاوز العراقيل في الضفة، وهو ما حققت فيـه حمـاس نجاحـات                  

  .مؤخرا تستدعي تطوريها وإذكاءها
ان برنامج المقاومة هو أساس استراتيجية الحركة، فينبغي أن تستنفد الجهود لحمايته فـي الـضفة                وإذا ك 

وتطويره، فضال عن ممارسته بحكمة في غزة ال وقفه بالكامل تحت حجـة التخـوف مـن ردة الفعـل                    
  .اإلسرائيلية

 من اهتمامـات    أما مشروع الحكم في غزة، فيجب أن يكون التعامل معه ضمن جهود دنيا تستهلك جزءا              
  .حماس مع اإلبقاء على الجزء اآلخر من جهود الحركة للمقاومة وحماية مشروعها

  16/12/2010، السبيل، عمان
  

  !لماذا يحرض بعض مسؤولي الخليج على حماس؟ .74
  ياسر الزعاترة

لم نكن بحاجة إلى وثائق ويكيليكس لكي نعرف أن بعض مسؤولي الخليج يحرضون ضد حماس ، فنحن                 
أعنـي الوثـائق ولـيس      (ذلك حق المعرفة ، لكن الوثائق إياها ، وهي تبدو صادقة إلى حد كبير               نعرف  

، ) األسماء باتت معروفـة   (، لم تكن هامشية في سياق إثبات ذلك         ) التحليالت واألخبار التي وردت فيها    
  .األمر الذي يثير الكثير من األسئلة حيال دوافعهم الحقيقية

ن بعض مواقف القوم ضد حماس ، والتي يطلقونها هنا وهنـاك ، فـي هـذا                 قبل ويكليكيس كنا نسمع ع    
المحفل أو ذاك ، وكم من مرة قام أحدهم بتحريض زعماء عرب عليها ، حتى أنه لم يتورع عن إبـداء                     

ها قد تخلصنا   "السعادة أمام مسؤول عربي كبير باغتيال الشيخ المجاهد أحمد ياسين ، وصوال إلى القول               
 لكن الوثائق لم تبخل بالكثير من التصريحات والوصايا التي أطلقها الرجل ضد حمـاس ،                ،(....)" من  

  .ومعه آخرون على نحو يشير الى أن حالة حقد استثنائي تتلبسهم حيال الحركة
والحق أن حماس لم تتدخل يوما في الشؤون العربية الداخلية ، وهي تمكنت من إنشاء عالقات مع أنظمة                  

مع جماعات اإلسالم السياسي ، كما يحلو للبعض أن يسميها ، وهي معادلة ال تنحصر في                لها اشتباكاتها   
سوريا ، وإنما تشمل دوال أخرى مثل السعودية وقبل ذلك عراق صدام حسين ، فضال عن الجزائر وليبيا                  

 المتـشدد   ، وإن بدا األمر مختلفا في حالة األنظمة التي تجمع بين االنحياز للخيارات األمريكية والرفض              
  .للجماعات اإلسالمية المسيسة كما هو حال تونس ومصر على سبيل المثال ال الحصر

                   قاعدة عدم التدخل تبدو أكثر وضوحا في حالة الدول الخليجية ، ما يعني أن القوم ال يكرهون حماس بناء
عضها ليست على   على تدخلها في شؤون بالدهم ، وهي ال تبدو كذلك حتى لو صح القول إن العالقة مع ب                 

  .ما يرام
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ان السبب المرجح لحقد أولئك على حماس هو المتعلق بموقفهم الخاص من حركات اإلسالم الـسياسي ،                 
  .بخاصة تلك التي تنتمي إلى تجربة اإلخوان المسلمين ، وثمة معلومات كثيرة تؤكد ذلك

اإلخوانية منهـا علـى     (سي  هنا يمكن القول إنهم يحقدون على حماس ألنها منحت حركات اإلسالم السيا           
بعض الزخم بدورها الالفت في القضية الفلسطينية ، بدليل دعمها في أوساطهم ، بـل               ) وجه الخصوص 

والفخر بتجربتها ، األمر الذي نأمل أن يستمر باستمرار تمسك الحركة بثوابت القـضية فـي طبعتهـا                  
  .األصلية ، وليس ثوابت منظمة التحرير المعروفة

أن يراجع أولئك القوم أنفسهم ، وأن يكفوا عن التحريض ضد حركة يستهدفها الـصهاينة ،                نتمنى بالطبع   
وإذا كان اإليرانيون يدعمون حماس من أجل كسب قلوب المسلمين ، فاألصل أن يبادروا هم إلى دعمها                 

، ) عنقول ذلك افتراضا بالطب   (من أجل ذات الهدف ، وإذا كانت عالقتهم مع واشنطن ال تسمح لهم بذلك               
، وال حاجة إلى تذكيرهم بأن ويكيليكس ليس        ) على الحركة (فال أقل من أن يتوقفوا عن التحريض عليها         

آخر المطاف ، مع أننا نشك في سعيهم إلخفاء مواقفهم من الحركة في ظل هذا الكم من التحريض الـذي            
  .ينقل عنهم

  16/12/2010، الدستور، عمان
  

  !تزازمبدأ عرضة لاله" الشعب كله جيش" .75
  أنطـوان شلحـت

قال قائد شعبة القوى البشرية في الجيش اإلسرائيلي اللواء آفي زامير أخيراً، في سياق تقريره الـسنوي                 
، إن نصف الشبان في إسرائيل ال ينخرطون في الخدمـة العـسكرية،             2010بشأن معطيات التجنيد لعام     

  . األمر الذي يجب أن يشعل ضوءا أحمر
تـوراتهم  "غير المجندين الذين يصرحون أن      ) حريديم(لشبان اليهود المتزمتين دينيا     وأشار إلى أن نسبة ا    

، أي أنهم يقضون جّل أوقاتهم في دراسة التوراة، هي في ازدياد مطرد وأن هـذا التوجـه لـن                    "حرفتهم
ـ  8ونوه بأنه خالل األعوام الثمانية األخيرة سجل ارتفاع بنـسبة           . يتوقف في الفترة القريبة    ة بـين    بالمئ

 بالمئة مـن    14الشبان الحريديم الذين صرحوا بأنهم لن يتجندوا، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى               
أما نسبة الشابات الالتي ال يتجندن ألسباب دينية        . مجمل السكان اليهود في غضون األعوام الثالثة المقبلة       

كنه أشار إلى أن نسبة غيـر المجنـدين         ل. 2010 بالمئة في عام     35 بالمئة، وبلغت    16فقد ارتفعت بـ    
بسبب إعفاء طبي أو عدم مالءمتهم للخدمة العسكرية أو إقامتهم خارج البلد أصبحت مستقرة في العقـد                 

  .األخير
إنني خائف وقلق، وعلينا أن نرى ما الذي سنفعله إزاء وضـع            "وعقّب زامير على هذه المعطيات بالقول       

  ". لى صيرورة جيش الشعبالتجنيد الحالي، وإزاء مترتباته ع
الـشعب كلـه    " فحواه أن    1948وتنطوي هذه الصيرورة على مبدأ حديدي اتبعته إسرائيل منذ قيامها في            

، وبناء عليه فإنه يتعين قانونياً على جميع مواطني إسرائيل، باستثناء العرب وعدد محدد من طلبة                "جيش
 النظامية، ومواصلة الخدمة فـي االحتيـاط بعـد          المدارس الدينية وغيرهم، االلتحاق بالخدمة العسكرية     

  . تسريحهم
وهذا التوجه حقق نجاحاً خالل العقود األولى لقيام الدولة، فالصورة المألوفة للجيش كتجـسيد للنمـوذج                
اإلسرائيلي وجهت أجياالً من المهاجرين نحو تعلم اللغة العبرية واالندماج في المجتمع اإلسـرائيلي مـن                

بيد أن تآكال كبيراً طرأ خالل العقدين األخيرين على األسس األيديولوجية التي            . سكريةخالل خدمتهم الع  
، كما طرأ في الوقت ذاته تراجع كبير على استعداد وجهوزية الكثير مـن              "جيش الشعب "يستند إليها مبدأ    

  . اإلسرائيليين للخدمة في الجيش
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الخدمة في الجيش، وهي ظـاهرة ال تنبـع         ويشير محللون كثيرون إلى وجود هبوط متزايد في محفزات          
فقط من اعتبارات أيديولوجية وإنما أيضاً من اإلحباط المتزايد لدى الجنود، وال سيما الذين يؤدون خدمة                

كما أن اإلعفاء من الخدمـة      . االحتياط، وذلك في ضوء هدر طاقات وضعف نجاعة المؤسسة العسكرية         
أقل من ستين في المئة مـن       : راً اآلن أكثر من أي وقت مضى      صار منتش ) النظامية(العسكرية اإللزامية   

كل دورة تجنيد محتملة يكملون خدمة عسكرية كاملة، أما خدمة االحتياط فال يلتحق بها بـصورة دائمـة                  
  . بالتجنيد) الملزمين( بالمئة من مجموع المكلفين 12سوى 

لة من سالحي المدرعات والمدفعيـة،      بناء على ذلك فإن الجيش اإلسرائيلي اضطر إلى تقليص ألوية كام          
وإزاء هذا الوضع الجديـد اقتـرح       . لم تعد مالئمة للواقع اإلسرائيلي    " جيش الشعب "وأخذ يبدو أن نظرية     

وعلى سبيل المثـال    . بعض الخبراء اعتماد توجه مختلف في ما يتعلق بدور الجيش اإلسرائيلي ووظائفه           
إلى وجوب الكـف    " الطبق والفضة "يلح دعا في كتابه     فإن الصحافي وضابط االحتياط المظلي عوفـر ش      

، والعمل عوضاً عن ذلك على إقامـة جـيش          "جيش الشعب "عن التظاهر بأن الجيش اإلسرائيلي ال يزال        
  . ، على حد تعبيره"متحرر من عقلية أوشفيتز"مهني، خاٍل أو مجرد من األيديولوجيا، و

في بئر الـسبع    "  غوريون -بن"اء االجتماع في جامعة     وبالروحية نفسها اقترحت أيضاً مجموعة من علم      
. شركات الحراسة العاملة في المراكز التجارية والمطاعم      ) نماذج(إعادة بناء الجيش على أساس موديالت       

أمـا  . ويقول هؤالء الباحثون إن هذه الشركات قادرة على أداء عملها بنجاعة أكبر من جيش تديره الدولة               
الم اجتماع مرموق في جامعة تل أبيب، فقد ذهب شوطاً أبعد بدعوته إلى إلغاء              عمانوئيل ماركس، وهو ع   

  .واجب الخدمة العسكرية إلغاء تاماً
لكن هذه االقتراحات كلها ما زالت تُجابه بالرفض من جانب المؤسسة العسكرية التي تؤكد، رداً عليهـا،                 

جـيش  "منية واالجتماعية والقيمية لمبـدأ      أن ما ينبغي فعله هو استنهاض الوعي مجدداً بشأن الحيوية األ          
، وتدعي أن أبحاثاً ودراسات عديدة أثبتت أن التربية على القيم الصهيونية تساهم كثيراً في تعزيز                "الشعب

االستعداد والرغبة في الخدمة في الجيش واالحتياط، وعليه فإن الحل لمشكلة هبوط وتراجع المحفـز ال                
  .، وإنما في إحياء الروح الصهيونية التي أنبتت في األصل هذا المحفزيكمن في إلغاء الخدمة العسكرية

  16/12/2010، النهار، بيروت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :كاريكاتير .76
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