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  عباس يطلب التوجه إلى مجلس األمن فوراًو ...والسلطة تنتقدان قرار الكونغرس" التنفيذية" .1

اللجنة التنفيذية ، أن رام اهللا  من 16/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  ذكرت
لمنظمة التحرير الفلسطينية وصفت القرار الذي اتخذه مجلس النواب األميركي اليوم الخميس، القاضي 

الفظ 'اء أي قرار يصدر عن مجلس األمن يدعم قيام الدولة الفلسطينية بـإز' الفيتو'باستخدام حق النقض 
  .'والمنحاز بالمطلق إلسرائيل واالحتالل

يشجع إسرائيل على مواصلة سياساتها المعادية للسالم تحت 'واعتبرت اللجنة في بيان لها، أن القرار 
ساهم أيضا في إضعاف الدبلوماسية ي'، موضحة أن هذا 'حماية مباشرة من الواليات المتحدة األميركية

األميركية وقدرتها المتآكلة على لعب دور الراعي لعملية السالم، بكل ما يترتب على ذلك على صورة 
  .'الواليات المتحدة في المنطقة

إن اللجنة التنفيذية ورئيسها قد أعطوا الوقت الكافي إلنجاح الجهود األميركية إلنقاذ عملية السالم، : وقالت
لكن هذه الجهود قد انتهت بإعالن عدم قدرة الواليات المتحدة على إلزام إسرائيل بأبسط قواعد العملية و

  .التفاوضية، أال وهي وقف االستيطان
يضعف من مصداقية الواليات المتحدة، ويضعها في '، 1743وأوضحت أن هذا القرار، الذي يحمل الرقم 
  .'يلية نحو المزيد من التعنت والرافض لتطبيق الشرعية الدوليةمواجهة العالم، وسيدفع بالحكومة اإلسرائ

حماية األمن واالستقرار في المنطقة والعالم، يدخل من بوابة االعتراف بالدولة 'وقالت اللجنة التنفيذية إن 
، وفي مقدمتها القدس الشرقية، 1967الفلسطينية كاملة السيادة على جميع األراضي التي احتلت عام 

إلى أن كل إعاقة أو تأخير بهذا االعتراف سيعني في نهاية المطاف فتح المنطقة على احتماالت مشيرة 
  .'كارثية ال يمكن التكهن بأبعادها وتداعياتها
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اعتبر نمر حماد المستشار السياسي للرئيس محمود عباس، معارضة مجلس الشيوخ األميركي ألي قرار ,
ة الفلسطينية، بأنه تغليب للمصالح الداخلية األميركية على قد يصدر عن مجلس األمن لالعتراف بالدول

  .القانون الدولي والشرعية الدولية
يؤسفنا أن يصدر مثل هذا الموقف عن مجلس 'اليوم الخميس، ' وفا'وقال حماد في اتصال هاتفي مع 

وسع الشيوخ األميركي الذي يضع الواليات المتحدة مرة أخرى منفردة في الوقوف إلى جانب الت
  .'اإلسرائيلي ونكران حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

كنا نأمل أن يصدر عن مجلس الشيوخ األميركي موقف يطالب إسرائيل بإيقاف وتجميد 'وأضاف، 
  .'االستيطان وصوال إلى إنهاء االحتالل لألراضي الفلسطينية والعربية

ئيل من شأنه فقط أن يزيد العداء للسياسة ولفت مستشار الرئيس إلى أن هذا االنحياز المطلق إلسرا
  .األميركية في المنطقة

عـضو اللجنـة    أن   ،وكـاالت والسمر خالد      نقالً عن مراسلتها   17/12/2010الرأي، عمان،   وأضافت  
لن يكون هناك اي شكل من اشكال المفاوضـات المباشـرة او            «قال   المركزية لحركة فتح عزام االحمد      

  .»ة مع اسرائيل دون الوقف التام لالستيطانغير المباشرة او الموازي
واضاف االحمد في اتصال مع فرانس برس من القاهرة حيث يتواجد مع عباس الذي شارك في 

اصدر قرارا يطلب من ممثل فلسطين «اجتماعات لجنة المتابعة العربية االربعاء ان الرئيس الفلسطيني 
المن الدولي الستصدار قرار يدين االستيطان في االمم المتحدة رياض منصور التوجه الى مجلس ا

االسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية فورا ويطالب اسرائيل بوقف االستيطان النه غير شرعي 
  .»ومخالف للقانون الدولي

مع المجموعة العربية «واضاف االحمد ان السفير الفلسطيني في االمم المتحدة بدا باالتصال 
  .»لية االخرى وكافة الدول الصديقة لدعم مشروع القرار الفلسطيني لمجلس االمنوالمجموعات الدو

من جهة اخرى اكد عزام االحمد ان القيادة الفلسطينية ال تزال تنتظر توضيحات من الواليات المتحدة 
يزا تفاهمات وزيرة الخارجية االميركية السابقة كوندول«حول رؤيتها للحل المستقبلي وتاكيدا منها على 

 وهي الضفة الغربية والقدس الشرقية 1967رايس حول تعريف االراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 
  .»والمنطقة الحرام وغور االردن ومنطقة البحر الميت وقطاع غزة

واشار الى ان المسؤولين الفلسطينيين والعرب سيكثفون اتصاالتهم في االيام القادمة للحصول على 
  .1967لفلسطينية في حدود اعتراف بالدولة ا

نبيل أبو ردينة ،  أن علي الصالحنقالً عن مراسلها  17/12/2010الشرق األوسط، لندن، وأوردت 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال ، بعد وصوله إلى عمان برفقة  الفلسطينية المتحدث باسم الرئاسة

ميركي المتردد، انعكس في مفردات إن هناك غضبا عربيا شديدا من الموقف األ» الشرق األوسط«لـ
لم يتردد أحد من أعضاء اللجنة في «: وأضاف أبو ردينة. البيان الختامي الجتماع لجنة المتابعة العربية

الموافقة على البيان الختامي، واعتبروا الذهاب إلى مجلس األمن ضرورة، حتى مع التهديد األميركي 
 قرار عربي يدعو العتراف دولي بدولة فلسطينية في ضد أي مشروع» الفيتو«باستخدام حق النقض 

  .1967حدود 
إنه فوجئ بموقف الدول » الشرق األوسط«وقال مسؤول آخر رافق أبو مازن إلى اجتماع اللجنة لـ

واعترف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه . األعضاء، الغاضب والحاد والواضح في هذه المسألة
وأضاف أن االستياء العربي من . لعربي اإليجابي والحاد منذ فترة طويلةلم يشهد مثل هذا الموقف ا

الموقف األميركي وصل حد خلو البيان الختامي من أي تقدير للمواقف والجهود األميركية، التي كانت 
  .تزخر بها البيانات السابقة
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 دار في اللجنة، وأشار المسؤول إلى أنه حتى المندوب السوري ساهم بشكل إيجابي في النقاش الذي
وساهم في تقديم اقتراحات إيجابية، طبعا رغم تأكيده أنه ليس من صالحيات هذه اللجنة بحث موضوع 

يتبين من صيغة البيان والنقاش الذي دار عقب التقرير المفصل الذي «وتابع المسؤول القول . المفاوضات
لسالم جورج ميتشل أو وزيرة قدمه أبو مازن حول آخر االتصاالت مع واشنطن من خالل مبعوث ا

الخارجية هيالري كلينتون، أن الدول العربية خاصة ما يسمى بالدول المعتدلة طفح الكيل لديها من 
  .«مواقف اإلدارة األميركية

وقال أبو ردينة إن أبو مازن أبلغ المجتمعين والدول التي شاركت في االجتماع، الذي ترأسه الشيخ حمد 
ني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، مصر وعمان واليمن بن جاسم بن جبر آل ثا

  .والسعودية وسورية والمغرب والجزائر ولبنان واألردن
  

  الشعب الفلسطيني في غزة يعيش حالياً في ظل حكم وقيادة أفضل: هنية .2
ي غزة ان قال اسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس ف:  اشرف الهور-غزة 

الشعب الفلسطيني يعيش حاليا في ظل حكم وقيادة افضل بفضل اخالص وتفاني القيادات والكوادر 
  .الحكومية والموظفين الحكوميين وابناء االجهزة االمنية العاملين بقطاع غزة

تجربتها تستفيد من 'وذكر هنية خالل استقباله وفدا مسؤوال في برنامج دبلوم القيادة الحكومية ان حكومته 
وعملها عاما بعد عام وتقدم نظاما مميزا في الحكم الرشيد والخدمة المتقدمة للمواطنين رغم الظروف 

قدمت رجل دولة نقي وطاهر وقادر على خدمة ابناء شعبه في شتى 'واشار الى ان حكومته . 'الصعبة
  .'المجاالت رغم التحديات والعراقيل

دمها برنامج القيادة الحكومية الى واقع وسلوك عملي في وشدد على ضرورة تحويل البرامج التي ق
ونوه الى ان الحكومة تسعى بكل قوة للنهوض بالعمل . الوزارات وادائها وخدماتها المقدمة للمواطنين

وتحكم حركة حماس قطاع غزة منذ . الحكومي في شتى النواحي وتقديم خدمة افضل للمواطن الفلسطيني
  .، بعد تغلبها على القوات االمنية المالية لحركة فتح2007 من العام )يونيو(منتصف شهر حزيران 

الى ذلك فقد شكر هنية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على دوره في رعاية مؤتمر االسرى 
ان المؤتمر واسى الشعب الفلسطيني كله 'وقال هنية في رسالة بعثها لبوتفليقة . والمعتقلين الفلسطينيين

 االسرى من ابنائه وعوائلهم، واشعرهم ان لهم اخوة في الدين والعروبة والمقاومة يساندونهم وبالذات
، مؤكدا ان المؤتمر احيا قضايا االسرى الفلسطينيين في كل 'ويدفعون عنهم الظلم ويمسحون جراحهم

  .العالم
  17/12/2010القدس العربي، لندن، 

  
  إعالن فشل المفاوضات بالكامل ب العربيةيطالب لجنة المتابعةمستشار هنية  .3

وصف المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية، قرار لجنة المتابعة العربيـة،             : غزة
بعدم استئناف المفاوضات مع االحتالل بالضعيف، مؤكدا أن هذا القرار ال يضع النقاط على الحـروف،                

يكية، مطالباً اللجنة بـإعالن فـشل كامـل         ألنه يتحدث عن وقف المفاوضات لحين وصول عروض أمر        
  .للمفاوضات وفشل الدور األمريكي برعايتها ومن ثم إقرار العمل بالبدائل

المركـز الفلـسطيني    "وقال رزقه، في تصريح صحفي مكتوب، وزعه المكتب االعالمي للحركة، وتلقي            
االً واضحاً وقوياً وال يـتالءم      قرار اللجنة لم يعد مث    "إن  ): 12-16(نسخة عنه، مساء الخميس     " لإلعالم  

كان األجدر بهم اتخـاذ قـرارات قويـة         : "، مضيفا "مع التعنت الصهيوني واالنحياز األمريكي لالحتالل     
  .وواضحة تتناسب مع مواقف الشعوب العربية، والمواقف الصهيونية ومواجهته مواجهة حقيقية
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أن العرب لـديهم    :"، مستدركا "للقضية الفلسطينية النظام العربي يعاني حالة من العجز بمتابعته        "أن   :وتابع
عناصر القوة سواء كانت في المستوي السياسي الدبلوماسية أو المقاومة الشعبية المدعومة عربياً، لكـنهم               
ال يملكون اإلرادة الحقيقية للبدء في تقرير هذه البدائل والعمل بها في الميدان، في ظل تعلقهـم بـالوعود           

  ".األمريكية
  16/12/2010 الفلسطيني لإلعالم، المركز

  
  رعاية المفاوضاتأمريكا  فشل أعقابانتهاجها في السلطة خطوات قررت   ثالث:محمد اشتية .4

محمد اشتيه النقاب عـن     .  كشف عضو القيادة الفلسطينية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د          :بيت جاال 
 الواليـات المتحـدة االمريكيـة رعايـة          خطوات قررت القيادة الفلسطينية انتهاجها في اعقاب فـشل         3

شتيه باللغة االنجليزية للحضور ان الرعاية االمريكية قد فشلت         اوأوضح  ،  المفاوضات مع حكومة نتانياهو   
وترفض االلتزام بالشرعية الدولية او احترام المفاوضـات ، ووسـط           " دلوعة الغرب "وان اسرائيل هي    

ل هامة جرت في اللقاءات مع المفاوضين االسـرائيليين         ذهول الصحافيين كشف اشتية الول مرة تفاصي      
ان : واوضح شـتيه   ".االرض مقابل السالم    " تظهر مدى النكوص االسرائيلي عن مبادئ مؤتمر مدريد         

 كان القبول باقامـة     1991التنازل التاريخي والوحيد الذي قدمته القيادة الفلسطينية في مؤتمر مدريد عام            
ن ارض فلسطين التاريخية والمفترض ان تكون هذه الدولة قد اقيمت عـام             م% 22دولة فلسطينية على    

  ... اال ان السنوات تمر واسرائيل تتهرب من ذلك ما سيجعلنا للبحث عن وسائل اخرى 1999
اذا كانت اسرائيل ال تريد الكف عن احتالل الضفة الغربية فانه ال يوجد ما يدفعنا للتفريق بين                 " واضاف  

  .اهللا حيفا وبين رام 
كنت شابا اعزبا بعد ولم اتزوج حين ذهبت مع الوفد الفلسطيني للمفاوضات في مدريـد               : وقال اشتية بألم  

  !!واالن انا رجل غزا الشيب مفرقي واوالدي في الجامعات وال نزال ننتظر اقامة الدولة الفلسطينية 
ورفض ان يحملها معـه  وكشف ان المفاوض مولخو رفض حتى استالم مقترحات فلسطينية في واشنطن    

وتساءل اشتية كيـف يمكـن ان نفـاوض          بحجة ان حكومة نتانياهو قد تسقط اذا تسرب الخبر للصحافة         
  حكومة ترفض حتى استالم مقترحاتنا وقراءتها ؟

  .واسهب اشتية في طرح تأكيدات على ان امريكا فشلت في ان تكون راعيا لعملية السالم
ان البديل عن المفاوضات هـو ثـالث        :  ردا على سؤال وكالة معا     وبشكل واضح ال لبس فيه قال اشتيه      

خطوات حاليا وهي التوجه للمجتمع الدولي لالعتراف بدولة فلسطينية رغم انف اسرائيل وادخال اوروبا              
  .وروسيا كراع لعملية السالم والتوجه الى مجلس االمن 

توصل لحل مع حكومة نتانياهو وان حكومة       انا شخصيا غير مقتنع بامكانية ال     : اشتيه انهى حديثه بالقول     
  .نتانياهو افشلت الرعاية االمريكية لعملية السالم 

 16/12/2010وكالة معاً اإلخبارية، 
  

   القدومي في عمانمعمصالحة مفاجئة و...  يرفض وساطة غنيم لالجتماع بدحالنعباس .5
س األسبق للدائرة السياسية حظي الرجل الثاني في منظمة التحرير والرئي: بسام البدارين -عمان 

للمنظمة فاروق القدومي بزيارة رئاسية رفيعة المستوى امس في العاصمة األردنية عمان حيث قام 
  .الرئيس محمود عباس بزيارة خاصة له تتويجا لمصالحة نضجت تماما مؤخرا

لرئيس عباس وتم استدعاء القدومي خصيصا لعمان بعد ظهر امس للتجالس والتصافح مع خصمه القديم ا
  .الذي زاره في مقره إلنهاء سلسلة من الخالفات القديمة بينهما

وهذا هو اللقاء األول بين القطبين من عدة أشهر وبعد حالة هدوء وصمت متواصلة استمرت ألسابيع 
ورتب لقاء المصالحة في . دخل فيها القدومي الذي كان دائم االنتقاد للرئيس عباس وخطه التفاوضي
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وحصل اللقاء الذي تميز بالدفء ) أبو األديب( المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون عمان رئيس
والشرح واالعتذار المتبادل حسب شهود عيان بعد أشهر من القطيعة وبعد أسابيع من توقف البيانات 

  .والتعميمات التي كان القدومي يصدرها وتتسبب بإزعاج الرئيس عباس
ان اللقاء حصل بعد الترتيبات التي اقترحها أبو األديب في إطار ' بيالقدس العر'واعتبرت مصادر 

تعليقات للقدومي تدعم الموقف الحالي للرئيس عباس من مسألة المفاوضات واالستيطان واألهم بعدما 
توقف األخير عن المطالبة باستعادة صالحياته في الدائرة السياسية للمنظمة التي نقلت تماما لرام اهللا 

وتصالح عباس مع القدومي فيما ال زال مصرا على .  إدارتها بين يدي الرئيس عباس شخصياوأصبحت
رفض جهود الوساطة التي يقوم بها الرجل الثالث في حركة فتح أبو ماهر غنيم الحتواء الخالف بينه 

' بيالقدس العر'ونقلت مصادر في رام اهللا لـ. وبين مفوض اإلعالم في مركزية حركة فتح محمد دحالن
عن عباس قوله لغنيم انه مصر على محاسبة دحالن على تطاوله المستمر عليه وعلى عائلته مشيرا الى 

  .انه لن يتقبل اعتذار دحالن العلني وال يريد ال مجالسته وال مصالحته
وطوال األيام الثالثة الماضية فشل غنيم على األرجح في ترتيب أمور المصالحة مع دحالن فيما يعتبر 

  . عباس من ملف دحالن من األسباب التي قاربت وجهات النظر بين الرئيس والقدوميموقف
  17/12/2010القدس العربي، لندن، 

  
   مع حماسوالحوار" إسرائيل" مع توقع تغيير وشيك لطاقمي المفاوضات": القدس العربي" .6

لمصرية وبعض بان الرئيس عباس أبلغ الحكومة ا' القدس العربي'علمت :  بسام البدارين-عمان 
المقربين منه بانه بصدد اإلعالن قريبا عن تشكيل فريقين جديدين إلدارة ملف المفاوضات وملف 

  .المصالحة بدال من الطاقم الحالي الذي يقود المصالحة مع حركة حماس والمفاوضات مع إسرائيل
ي سيعتمدها لتمثيله ومن المرجح ان عباس يبحث حاليا خياراته بخصوص األسماء القيادية الجديدة الت

وتمثيل السلطة وحركة فتح في مساري التفاوض والمصالحة على امل إنتاج تغيير في المعادالت القائمة 
  .'االسنة'او تحريك المياه 

  17/12/2010القدس العربي، لندن، 
  

  السلطة الفلسطينية تبدأ حملة دولية تستهدف االعتراف بحدود الدولة المستقلة .7
السلطة الفلسطينية  أن  محمد يونسنقالً عن مراسلهارام اهللا  من 17/12/2010دن، الحياة، لنذكرت 

وتشكل . بدأت حملة ديبلوماسية تستهدف الحصول على أوسع اعتراف دولي بحدود الدولة المستقلة
الحملة البديل األول، الذي حدده الفلسطينيون للمفاوضات، التي يرون أن ال مستقبل لها بعد ما وصفوه 

  .عن الوفاء بمتطلبات نجاحها وفي مقدمها وقف التوسع االستيطاني اإلسرائيلي» العجز األميركي»بـ
وتضمنت الحملة رسائل إلى كل الدول األعضاء في األمم المتحدة، ولقاءات مع رؤساء البعثات 

نية على حدود الديبلوماسية العاملة في القدس والضفة الغربية ومطالبتهم باعتراف دولهم بالدولة الفلسطي
  .1967العام ) يونيو(الرابع من حزيران 

وقال مسؤولون فلسطينيون إن بداية الحملة كانت مع المفوضية العليا لالتحاد األوروبي التي وجه إليها 
رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقات رسالة طالب فيها باعتراف دول االتحاد بالدولة 

وقال مسؤول رفيع إن الوجهة التالية ). 67يونيو عام / لرابع من حزيرانا(المستقلة على هذه الحدود 
للحملة هي اإلدارة األميركية التي سيطالبها الرئيس محمود عباس في رسالة رسمية باالعتراف بخط 

  .الرابع من حزيران حدوداً بين الدولتين
ي االتحاد كاثرين آشتون، أن وجاء في رسالة عريقات، التي وجهها إلى مفوضة العالقات الخارجية ف

  .»خطوة من هذا النوع ستؤدي إلى حماية مبادئ حل الدولتين والعملية السلمية«
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وشملت الحملة . »الحاجة إللزام إسرائيل بحل الدولتين ووقف االستيطان«وأكد عريقات في رسالته 
يذكر أن .  إلى مستوى سفارةمطالبة دول االتحاد األوروبي رفع مستوى البعثات الديبلوماسية الفلسطينية

غالبية دول العالم تستضيف بعثات ديبلوماسية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمستوى سفارة بما فيها دول 
ومنها . شرق أوروبا التي رفعت مستوى التمثيل الديبلوماسي الفلسطيني أثناء فترة المنظومة االشتراكية

  .ول العربية واإلسالميةأيضاً دول اميركا الالتينية وأفريقيا والد
وقال مسؤولون فلسطينيون إن رسائل مباشرة وجهت إلى مختلف الدول الغربية لرفع مستوى التمثيل 

  .وكانت النروج أعلنت اول من امس رفع مستوى البعثة الفلسطينية إلى سفارة. الفلسطيني إلى سفارة
 مفوض العالقات الدولية في »فتح«ويوم امس استضاف نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة 

الحركة قناصل وسفراء كل من فرنسا وبريطانيا والسويد والدنمارك وممثل االتحاد األوروبي لعملية 
  .السالم مارك أوت وقدم لهم المطالب نفسها

وأطلع شعث الديبلوماسيين األوروبيين على نتائج الزيارة األخيرة للمبعوث األميركي الخاص لعملية 
رج ميتشل، ونتائج اجتماعات لجنة المتابعة العربية موضحاً عوامل اإلحباط الفلسطيني من السالم جو

  .المساعي األميركية
وطالب شعث األوروبيين باعتراف دول االتحاد والعالم بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من 

تعثر «كبر في ظل ما اسماه وحض دول االتحاد على لعب دور سياسي أوروبي ا. 1967حزيران عام 
  .»عملية التسوية وفشل الجهود األميركية في الضغط على إسرائيل اللتزام متطلبات السالم

 حنان  ان صالح النعامي نقالً عن مراسلهاغزة من 17/12/2010الشرق األوسط، لندن، وأضافت 
اللجنة «، إن »ق األوسطالشر«عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قالت لـ

. »قررت أخذ زمام المبادرة والتحرك للحصول على اعتراف دولي ونزع الشرعية عن االستيطان
القيادة شكلت لجانا للقيام بهذا التحرك عقب فشل اإلدارة األميركية بإلزام إسرائيل بالوفاء «وأضافت أن 

ك من أجل مساءلة إسرائيل أمام محكمة وشددت عشراوي على وجوب التحر. »بمتطلبات التسوية العادلة
الجنايات الدولية والمحكمة الدولية وتجنيد األطراف السلمية المتعاقدة على ميثاق جنيف الرابع، عالوة 
على التحرك في المحافل الدولية من أجل إعادة تعريف قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية 

  .الفلسطينية التي تتنكر لها إسرائيل
  

   في الضفة مسلحةميليشياإنشاء بتهمة " من السلطة حقق مع مؤيدين لدحالنأ: "هارتس" .8
االجهزة االمنية الفلسطينية حققت    " ذكر الموقع االلكتروني لصحيفة هارتس االسرائيلية ان         :لقدس المحتلة ا

يل ميليـشيا   في الفترة االخيرة مع مقربين من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحالن بتهمة تشك              
  .مسلحة يراسها بنفسه وشراء اسلحة وتجنيد اشخاص

وقالت مصادر فلسطينية للموقع ان عددا من االشخاص تم اعتقالهم والتحقيق معهم من شـمال الـضفة                 
  .الغربية وان البعض اعترف بعالقته مع دحالن وبعمليات شراء اسلحة مولها لهم قبل اطالق سراحهم 

 17/12/2010وكالة سما اإلخبارية، 
  

   السلطة تقوم بفرض خطبة موحدة على كل مساجد الضفة لتحجيم حماس:"واشنطن بوست" .9
عن الجهود التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية ' واشنطن بوست'تحدثت صحيفة : لندن

. الدينيمن اجل الترويج لما قالت انه االسالم المعتدل الذي يمكن ان يقف ويمنع مظاهر التطرف 
واشارت الصحيفة الى ان وزير االوقاف والشؤون الدينية، محمود الهباش، يرسل كل اسبوع رسائل 
. الكترونية لمختلف المساجد في الضفة الغربية تحتوي على خطبة الجمعة او جزء منها الواجب قراءتها

الجهزة االمنية بكتابة تقرير ومن يريد من االئمة زيادة فقرات فعليه اخبار الوزارة ومن ال يلتزم تقوم ا
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وتحديد خطبة الجمعة، ليس اال محاولة لتوحيد الخطبة في كل انحاء الضفة الغربية والدافع .. للوزير عنه
  .الرئيسي له هو التصدي لحركة حماس في الضفة الغربية واضعاف تأثيرها

ا من اجل الوفاء بالشروط وتضيف الصحيفة االمريكية ان الخطوات محاولة ايضا لتأكيد السلطة سيطرته
وبالنسبة للصحيفة فان سياسة توحيد خطب الجمعة لم تلفت االنتباه كثيرا . االسرائيلية الي محادثات سالم

مع انها بدأت في العام الماضي اال ان السلطة بدأت تطبقها بشدة في االشهر االخيرة، مما اسهم، كما 
  .ي الضفةيقول عدد من المحللين، الى تراجع قوة حماس ف

وفي الوقت الذي يرى المدافعون عن سياسة الهباش محاولة من اجل تخفيف حدة اللغة الخطابية التي 
تؤدي لالنقسام وتروج لالسالم المعتدل، يرى معارضون لها انها سياسة االخذ على اليد بشدة وتعتبر 

  .خرقا واضحا لحرية التعبير، وعالمة عن مالمح دولة قمعية
ومع .  مواقف بعض السكان الذين قالوا ان السلطة تختار االئمة الذين يتحدثون كما تريدونقلت الصحيفة

رقابة السلطة تقوم مؤسسات اسرائيلية برصد تصريحات والمواد المنشورة في الكتب التعليمية التي 
الفهم يقولون انها تشوه صورة اليهود، ويقول ان مهمته هي اتحرير االسالم من هذا الجنون والتطرف و

وختمت الصحيفة تقريرها بالحديث عن قيام مئات من رجال االمن الفلسطيني بمنع النائب نايف . الخاطئ
وقالت الصحيفة ان الهباش معرض للخطر . الرجوب من القاء خطبة الجمعة في مسجد دوره الكبير

  .بسبب مواقفه المتشددة ويحرسه ستة حراس مع ان كل وزير لديه حارسان
  17/12/2010بي، لندن، القدس العر

 
   عاماً لفئات الشباب2011الحكومة في غزة تعلن عن تبنيها عام  .10

 عاماً 2011، عن تبنيها عام 2010-12-16أعلنت الحكومة الفلسطينية، الخميس :  أحمد المصري-غزة
 في لفئات الشباب، وذلك في إطار التأكيد على دورهم، وتفعيله داخل المجتمع بما يساهم بشكل إيجابي

  . التخفيف من معاناتهم باعتبارهم الفئة األكبر واألهم داخل المجتمع الفلسطيني
، أن قرار تبني عام "فلسطين"وأكد وزير الثقافة المهندس أسامة العيسوي، في تصريح خاص لصحيفة 

شرائح  عاماً للشباب، يأتي في سياق الرسالة الهامة التي تتبناها الحكومة الفلسطينية تجاه كافة 2011
المجتمع الفلسطيني، وحرصها على وجود اهتمام شامل وسليم ينعكس إيجاباً على الحالة السائدة في جميع 

  . االتجاهات
  17/12/2010فلسطين اون الين، 

       
   لن يتحقق إال باستقالل فلسطين"إسرائيل"أمن :  في واشنطن"ف.ت.م"مفوضية  .11

أن أمـن واسـتقرار     'لتحرير الفلسطينية في واشـنطن       أكدت المفوضية العامة لمنظمة ا     -وفا-واشنطن  
إسرائيل لن يتحققا إال بحصول الشعب الفلسطيني على االستقالل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء              

  .'االحتالل اإلسرائيلي
جاء ذلك في بيان أصدرته، اليوم الخميس، عبرت فيه عن استيائها الشديد من تصويت مجلـس النـواب                  

، والذي يطالب اإلدارة األميركية بعـدم االعتـراف بدولـة فلـسطين             1765ميركي على القرار رقم     األ
المستقلة دون موافقة الحكومة اإلسرائيلية، بحجة أن سالمة وأمن اإلسرائيليين سيكون مهددا بالخطر فيما              

  .إذا حصل الفلسطينيون على حريتهم واستقاللهم
 الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير ال يتوقف على موافقة           أن حق 'وأفادت المفوضية في بيانها     

   عامـا دون    43دولة إسرائيل، التي قامت باحتالل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية ألكثر من              
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، وأكدت بأن الكونجرس األميركي يجب أن يسعى إلحالل السالم في المنطقة وليس             'أي حق مشروع لها   
  .دارة األميركية بهذا الخصوصعرقلة جهود اإل

  17/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   القرآن حلقة متقدمة من الحرب على التيار الديني بالضفةإذاعة  السلطةإغالق: البيتاوي .12
رابطـة علمـاء    "قال الشيخ حامد البيتاوي، النائب في المجلس التشريعي الفلـسطيني ورئـيس               :نابلس

حلقة متقدمة من حلقـات     "إن قرار السلطة الفلسطينية إغالق إذاعة القرآن الكريم في نابلس هي            " سطينفل
  ".الحرب الشرسة التي تشنها السلطة على التيار الديني  في الضفة الغربية

تجرؤ السلطة على هذا اتخـاذ      "نسخة منه، أن    " قدس برس "وأضاف البيتاوي، في تصريح مكتوب وصل       
 باستهداف إذاعة القرآن الكريم، وهي اإلذاعة الدينية والتربوية التي غدت صـرحا إسـالميا               هذا القرار 

متميزا ومعلماً حضارياً راقياً؛ هو تحد سافر لمشاعر أبناء شعبنا وأمتنا من الرجال والنساء في الـضفة                 
سـجون  الغربية وقطاع غزة والقدس الشريف والداخل الفلسطيني، وخارج فلـسطين، واألسـرى فـي               

  ".االحتالل، والذين يتابعون االستماع لبث اإلذاعة وبإقبال منقطع النظير
إن قرار اإلغالق هو قرار اتخذته األجهزة األمنية التابعة للسلطة، بعيداً عن أي مـسوغ قـانوني،                 "وقال  

ـ " شهادة حسن سلوك "وهي التي ترفض ومنذ انطالقة اإلذاعة  قبل ثالثة عشر عاما منحها              اق وهو ما أع
  "حصولها على التراخيص الالزمة حتى اآلن

  16/12/2010، قدس برس
  

  "وصفي قبها"االحتالل يفرج عن الوزير  .13
 عن 2010-12-16أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي مساء الخميس   محمد القيق-الضفة الغربية 

  . وزير األسرى السابق المهندس وصفي قبها بعد اعتقال دام أسبوعا 
إن قوات االحتالل أفرجت عن الوزير وصفي قبها " فلسطين أون الين " عمر عبد الرازق لـوقال النائب

, مساء الخميس بعد اعتقال دام ثمانية أيام نقل خاللها للمستشفى عدة مرات بسبب حالته الصحية السيئة 
  " . ال مبرر الستمرار اعتقاله" حيث قالت النيابة بأنه 

  17/12/2010فلسطين اون الين،
  

  جنوب مدينة الخليل الفلسطيني تعتقل أربعة ضباط من قوات األمن "إسرائيل" .14
 اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس أربعة ضباط من قوات األمن الوطني بعدما أوقفتهم :رام اهللا

  .على مدخل مدينة يطا جنوب مدينة الخليل
 .خليل قباجة، محمود أبو قبيطةوالضباط األربعة هم، عماد بحيص مسؤول موقع يطا، عماد حماد، 

وقالت السلطة إنها تجري اتصاالت مع الجانب اإلسرائيلي لمعرفة أسباب اعتقال الضباط األربعة مطالبة 
  .بإطالق سراحهم

  17/12/2010الحياة، لندن، 
  

  قرار الكونغرس صفعة لكل المراهنين على أمريكا: في الضفة الغربية النواب اإلسالميون .15
أكد النواب اإلسالميون في الضفة الغربية المحتلة أن قرار الكونغرس األمريكـي عـدم              : ةالضفة الغربي 

 يمثل ضربة وصفعة لكل المـراهنين علـى أمريكـا           1967االعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام       
  .ووعودها الواهية والتي ال تحمل في طياتها سوى الحفاظ على مصلحة الكيان الصهيوني المحتل
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واب إن أمريكا بفعلتها هذه تكون قد رجحت كفة الجالد على الضحية وانتصرت لدولـة الكيـان                 وقال الن 
المزعومة، وتناست الدماء التي سالت واألعراض التي استبيحت جراء المذابح التي نفذها كبار قادة العدو               

  .الصهيوني بحق الفلسطينيين العزل
ة وفريقها المفاوض بضرورة االنسحاب الفـوري مـن         وطالب النواب في نهاية بيانهم السلطة الفلسطيني      

المفاوضات ووقفها بكافة أشكالها سواء المباشرة أو غير المباشرة والعودة ألحضان الشعب، والرد علـى               
القرار األمريكي بتوحيد الصف الفلسطيني الداخلي والتخلص من كافة الفيتوهات الخارجية والتي تحـول              

  .دون الوصول للوحدة الداخلية
  16/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  عدم توفير غطاء سياسي لعباسو لوقف فوري للمفاوضات العربفصائل تدعو حماس و .16

على مدار " لم توفق"تجمع فصائل فلسطينية على أن لجنة المتابعة العربية :  عبد اهللا التركماني-غزة
في ظل " ال مبرر لها"حتالل، التي باتت سنوات طويلة في اختيار حل المفاوضات للتعامل مع دولة اال

التعنت اإلسرائيلي على مواصلة االستيطان، مؤكدةً على أن عباس يتجه إلى العرب لبحث التفاوض من 
أجل توفير غطاء له وعدم تحمله لمسئولية األوضاع السياسية المأساوية التي تخيم على الشارع 

  . الفلسطيني
  قطع نهائي للمفاوضات 

سامي أبو زهري ، أن الموقف اإلسرائيلي يعتمد على وضع . د" حماس"تحدث الرسمي باسم وبين الم
العراقيل أمام تحقيق أي تسوية في المنطقة، فيما يرى أن الموقف األمريكي بات واضحاً ومفهوماً وهو 

مة وقرارات انحياز كامل لدولة االحتالل، األمر الذي يدعو لجنة المتابعة العربية إلى اتخاذ مواقف حاس
  ). إسرائيل(بقطع المفاوضات نهائياً مع 

، مرجعاً ذلك إلى فشلها على "ال مبرر لها على اإلطالق"واعتبر أن المفاوضات مع الحكومة اإلسرائيلية 
 عاماً متواصلة من التفاوض الذي لم يحقق أحالم الشعب الفلسطيني أو يحفظ حقوقه، بل 18مدار نحو 

  . ن والتهويد وتشريد الفلسطينيينجلب المزيد من االستيطا
على قطع التفاوض مع االحتالل في ظل تمسكه بالبناء االستيطاني في " عباس"وعلى الرغم من إصرار 

، بسبب )"إسرائيل(غير جدي في قطع المفاوضات مع "الضفة الغربية، أوضح أبو زهري أن عباس 
 على حد - الذي يدل على نيته في استئنافهاتوجهه إلى لجنة المتابعة العربية لبحث تطوراتها، األمر

  . تعبيره
إن عباس يستخدم غطاء لجنة المتابعة العربية كورقة في مواجهة الموقف اإلسرائيلي وليس : "وأضاف

، داعياً جامعة الدول العربية ولجنه متابعتها إلى رفع أي غطاء سياسي حول استئناف المفاوضات "أكثر
  . الفلسطينية اإلسرائيلية

وهو مسئول فصيل لم "واستهجن المتحدث باسم حماس تحدث رئيس السلطة باسم الشعب الفلسطيني 
، في حين ال تلتفت لجنة المتابعة العربية إلى "يحصل على إجماع الشعب الفلسطيني في االنتخابات

فض  التي تر- في اإلشارة إلى حركته-الفصيل الذي فاز بأصوات الشعب الفلسطيني في االنتخابات 
  . المفاوضات، وهذا ما يجب أن يكون حاضراً على طاولة لجنة المتابعة العربية

  الموقف األمريكي المنحاز 
بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي نافذ عزام إن حركته تأخذ على لجنة المتابعة 

طة الفلسطينية على ذلك الخيار، ، وتشجيع السل)إسرائيل(العربية استمرار تبنيها لخيار التفاوض مع 
ال يستقيم على األمور التي نراها في أرض الواقع وال يمثل موقف الشعب الفلسطيني "مؤكداً أن الموقف 

  ". ورؤيته
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وأوضح أن التطورات األخيرة في ملف التفاوض مع االحتالل، أظهرت تحيز الواليات المتحدة الكامل 
يحتم على لجنة المتابعة العربية اتخاذ موقف واضح من اإلدارة للحكومة اإلسرائيلية المتطرفة، ما 

األمريكية واإلسرائيلية والتخلي عن فكرة المفاوضات، وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني واستعدادهم 
  . لمواجهة األخطار التي تحدق بهم

ي من المسئولية وبين أن رئيس السلطة يريد بتوجهه إلى العرب، أن يستند إلى موقف عربي يجعله خال
ونحن نتصور أن األمور باتت : "في حال استمرار تدهور األوضاع السياسية مع دولة االحتالل، مضيفاً

فإنه يجب أن يكون للفصائل الفلسطينية موقف , واضحة سواء اتفق العرب على التفاوض أم لم يتفقوا
  ". واضح لرفض هذه المفاوضات

 العربية أن تأخذ في االعتبار مالمح الخريطة الفلسطينية التي يجب على لجنة المتابعة: "وتابع عزام
أصبحت عليها اليوم، مع استمرار االستيطان والتهويد والقرارات والقوانين الظالمة للشعب الفلسطيني، 

  ". وازدياد رقعة الجرائم اإلسرائيلية وتهديداته بشن حروب في المنطقة
دة في حديثها عن السالم، فهي ال تريد السالم، وهي المتسببة ال يمكن أن تكون جا) "إسرائيل(وأكد أن 

في عدم استقرار المنطقة وازدياد التطرف اليهودي ضد الشعب الفلسطيني، لذا فال يمكن أن تكون طرفاً 
  ". في عملية سلمية حقيقية

اوضات ورأي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي أن سلطات االحتالل ال تخشى توقف المف
مع السلطة الفلسطينية، معلالً ذلك بسبب استنادها إلى قوتها في المنطقة، والموقف األمريكي المنحاز 

  . والداعم لها، والذي يوفر لها الغطاء السياسي عالمياً
تعرف أن أحداً في العالم ال يمكن أن يؤثر عليها سلباً، أو أن يضغط عليها ) إسرائيل: "(واستطرد بالقول

مواقفها، لذلك فهي ال تخشى توقف المفاوضات، بل تستخدمها لتحسين صورتها أمام العالم لتغير 
  ". وإظهارها أنها سلمية ديمقراطية فقط وهي ليست كذلك

  انعدام المواقف الحاسمة 
لجنة المتابعة " إن: من جهته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر

، عازياً ذلك إلى أنها ال تتخذ مواقف "ر موفقة على اإلطالق في إدارتها لموضوع التفاوضغي"العربية 
  . حاسمة تتحمل مسئولية تحقيق طموح وتطلعات الشعب الفلسطيني

لذا فهي بحاجة إلى موقف "وأوضح أن موقف اللجنة يتمخض عما تتخذه اإلدارة األمريكية من مواقف، 
الشرعية الدولية كخيار وحيد، باإلضافة إلى دعم الشعب الفلسطيني جدي بالعمل على تطبيق قرارات 

  ". وتعزيز صموده
وشدد مزهر على ضرورة أن يعمل العرب على استغالل طاقات األمة الكثيرة وإمكانياتها للضغط على 

ا لن أما أن تتبع طريق االنتظار واالستجداء فهذ: "سلطات االحتالل والواليات المتحدة، وأستدرك بالقول
  ". يتمخض عنه أي شيء ولن يدفع تجاه تحقيق السالم في المنطقة

تسير في عملية السالم ليس لتحقيقها، بل لتدير من خاللها األزمة في ) إسرائيل(إن : "واختتم حديثه بالقول
 المنطقة، وتظهر للرأي العام أن هناك عملية تسوية وهمية تستفيد منها في التهويد واالستيطان وما إلى

  ". ذلك
  ثالثة بدائل 

يرى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح زيدان ، أن على لجنة المتابعة 
العربية أن تستفيد من تجاربها السابقة مع االحتالل اإلسرائيلي، حول موضوع المفاوضات، والرهان 

  .  الملفعلى الدور األمريكي الذي لم يحقق أي نجاح حتى اآلن في هذا
، بدالً من اتخاذ القرارات )إسرائيل(وشدد على ضرورة أن تناقش لجنة المتابعة االنحياز األمريكي لـ
  . باستئناف المفاوضات مع االحتالل في ظل تعنته بمواصلة االستيطان
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جية وبين أن هناك ثالثة خيارات بديلة لجامعة الدول العربية عن المفاوضات، أولها، البحث عن استراتي
، 1967بديلة وخيارات أخرى مثل طرح موضوع اإلقرار الدولي بالدولة الفلسطينية على حدود عام 

موضحاً أن هذا المقترح ال يجب أن يطرح على اإلدارة األمريكية التي ال تؤيده وتنتقد كل من يعترف 
  . في إفشاله" الفيتو"به، وتستخدم حق النقد 

، يتضمن ضرورة )إسرائيل(زيدان بديالً عن متابعة المفاوضات مع وأما عن الخيار الثاني الذي يراه 
توسيع نطاق اإلقرار بالحقوق الفلسطينية والضغط على سلطات االحتالل لالعتراف بها، ووضعها أمام 
المساءلة الدولية والمطالبة بتطبيق توصيات تقرير غولدستون الذي أكد ممارستها جرائم حرب ضد 

  . ل حربها األخيرةاإلنسانية في غزة خال
دعم الشعب الفلسطيني في كفاحه وصموده، وتعزيز مقدرته على "وعن خياره الثالث قال إنه يكمن في 

، مشدداً على ضرورة تشكيل لوبي عربي ضاغط في "التواصل مع العالم الخارجي لنقل معاناته
قرارات في الكونغرس المجتمعات الغربية أشبه باللوبي اليهودي الذي يتحكم في مواضع اتخاذ ال

  . األمريكي وبعض الدول األوروبية
ليس على : "وحول مواصلة رئيس السلطة باالعتماد في اتخاذ القرارات على لجنة المتابعة العربية، قال

عباس هذه المرة أن يعتمد على لجنة المتابعة العربية في تقرير السياسات الفلسطينية، وعليه أن يتوجه 
 الفلسطينية، وعدم ادخار الجهد في إنهاء االنقسام الداخلي للوصول إلى قرار سياسي إلى شعبه والفصائل

، داعياً العرب المجتمعين إلى التمسك والثبات على "موحد تجمع عليه كافة شرائح الشعب الفلسطيني
  .موقف وقف المفاوضات المباشرة وغير المباشرة حتى وقف االستيطان بالكامل

  16/12/2010ن، موقع فلسطين اون الي
  

   بشأن االستيطان المفترض من لجنة المتابعة أن تتخذ مواقف أكثر جدية وفعالية:البردويل .17
قرار اللجنة بعدم استئناف المفاوضات مع » حماس«وصف قيادي في حركة :  فتحي صباح-غزة 

مع الدولة ألي مفاوضات جديدة » لم يعط غطاء«عن القرارات السابقة، ألنه » المتقدم»إسرائيل بـ
  .العبرية

إعطاء غطاء للمفاوضات يعد أمراً خطيراً، نظراً ألن «ورأى القيادي في الحركة صالح البردويل أن 
  .»القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير في ظل عمليات التهويد واالستيطان ومصادرة األرض

 وتحقيق المصالحة الفلسطينية في بتكثيف العمل على ضرورة إنهاء االنقسام«وثمن البردويل قرار اللجنة 
  .»قرار جيد«، ووصفه بأنه »شكل فوري تحت الرعاية المصرية
بوضع تصور وآلية لتحقيق هذه المصالحة واالستمرار بها حتى إنهاء «وطالب وزراء الخارجية العرب 

ءاته في االنقسام، مع الضغط على الرئيس محمود عباس لوقف التنسيق األمني مع االحتالل ووقف إجرا
  .»الضفة الغربية

بالتوجه إلى مجلس األمن الدولي لطرح قضية االستيطان اإلسرائيلي، معتبراً أنه «لكنه انتقد قرار اللجنة 
كان المفترض من لجنة المتابعة أن تتخذ مواقف أكثر جدية وفعالية في هذا الشأن، ألنها تعلم أن مجلس «

كان المطلوب من اللجنة أن تتخذ «المحلية » صفا«وكالة وأضاف البردويل ل .»األمن منحاز إلسرائيل
موقفاً يتم بموجبه وضع إستراتيجية جديدة للتعامل مع االحتالل والعمل على مقاطعته اقتصادياً وتأييد 

  .»المقاومة الفلسطينية في مواجهة ممارساته وإجراءاته المتواصلة
دة عاجزة عن وقف االستيطان، فكيف يمكنها الدول العربية تعلم أن الواليات المتح«ولفت إلى أن 

  .»67العام ) يونيو(االعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 
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الدولة الفلسطينية ال تأتي باستجداء من اإلدارة األميركية وال من إسرائيل، وأن «وشدد البردويل على أن 
يات المتحدة لتحقيق األهداف الوطنية المطلوب في هذا االتجاه موقف عربي يضغط على الوال

  .»الفلسطينية
  17/12/2010الحياة، لندن، 

  
  مع فتح حتى لو فشل اللقاء القادم الحوار بابحماس لن تغلق : األشقر .18

إسماعيل األشقر، والمكلف من قبلها باإلشراف .أكد القيادي في حركة حماس م:  محمد األيوبي- غزة
، حتى "فتح"حة، أن حركته لن تغلق الباب في وجه الحوار مع حركة على ملف األمن في حوار المصال

  . لو فشل لقاء المصالحة القادم، المزمع عقده في األسبوع األخير من الشهر الجاري
نرى أن إنهاء االنقسام ضرورة وطنية ": "فلسطين"وقال النائب األشقر في حديث خاص بصحيفة 

، مشدداً "األحوال سواء فشلت أو نجحت جولة الحوار القادمةوشرعية، ولن نغلق الباب في أي حال من 
  . على أن حركته ترى أن الحوار الداخلي ضرورة وال يمكن أن نتخلى عنه

هي األخيرة، بالموافقة على " فتح"وأعرب األشقر عن أمله أن تكون جولة الحوار القادمة مع حركة 
فتح بموقف "داً على ضرورة أن تأتي حركة على الورقة المصرية للمصالحة، مشد" حماس"مالحظات 

إن عقد لقاء المصالحة في : "وقال . وطني يعزز الشراكة السياسية واألمنية، والتداول السلمي للسلطة
  ". إطار المناكفات السياسية، والتقدم خطة لألمام والرجوع خطوتين للوراء مرفوض جملةً وتفصيالً

ار لقاءات المصالحة على الشعب الفلسطيني، ونحن لسنا جاهزة الختص" حماس"إن حركة : " وأضاف
، مشدداً على أن حركته معنية بأن تكون هناك لقاءات "مرتاحين لفترة اللقاء غير المجدية مع حركة فتح
وأوضح أن استمرار حالة االنقسام تضر بالقضية  . حقيقية تؤدي إلى إنهاء االنقسام الفلسطيني

نحن جاهزون : "وقال األشقر ". حماس"المصالحة مهمة جداً بالنسبة لحركة الفلسطينية، مشدداً على أن 
 الفلسطينية -للذهاب للتوقيع على الورقة المصرية للمصالحة، بحيث يكون إلى جانبها الورقة الفلسطينية

  ". التي تحتوي على مالحظات حماس إلى جانب الورقة المصرية
  16/12/2010موقع فلسطين اون الين، 

  
  التمسك بالمقاومة والمطالبة بوقف التنسيق األمني" القسام "استشهاديجدد في ذكرى نزال  .19

خالل حفل إلحياء الذكرى الخامسة " محمد نزال"انتقد عضو المكتب السياسي لحركة حماس : الالذقية
الرئيس والسبعين لرحيل الشهيد عز الدين القسام، أداء أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية، ومواقف 

  .محمود عباس من عمليات المقاومة 
وندد نزال في كلمة ألقاها في المركز الثقافي بمدينة جبلة السورية مسقط رأس القسام، بتصريحات 

  .لمسؤولين في السلطة ترفض أي انتفاضة جديدة 
مدينة وتطرق نزال إلى العبر التي خلفها القسام عندما استشهد بعد حصاره في أحراش بلدة يعبد قرب 

جنين شمال الضفة الغربية، بعد أن قاتل حتى الرمق األخير هو ورفاقه الذين خاطبهم قبل بداية المعركة 
وقف التنسيق األمني مع "وجدد نزال تمسكه بالمقاومة ومطالبته ب " .إنه الجهاد نصر أو استشهاد"قائالً 
  " .العدو

  17/12/2010الخليج، الشارقة، 
  

   لحق شعبنا بتقرير المصير وتعطيل لعملية السالمانتهاك قرار مجلس الشيوخ: فتح .20
قرار مجلس الشيوخ األميركي معارضته إعالن ' فتح' وصفت حركة التحرير الوطني الفلسطيني :رام اهللا

  .الدولة الفلسطينية، بالمنحاز إلى مشروع االحتالل وأعداء السالم
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إقرار مجلس الشيوخ 'افة اليوم الخميس، أن واعتبرت الحركة في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثق
األميركي معارضته ألي قرار قد يصدر عن مجلس األمن باستخدام حق النقض الفيتو فيما يخص 
االعتراف بالدولة الفلسطينية، يتناقض مع المبادئ التي على أساسها كانت اإلدارة األميركية راعيا 

ية من مسئولياتها األخالقية، ويوجه ضربة لجهود المجتمع ووسيطا لعملية السالم، ويفرغ المؤسسات الدول
الدولي ومؤسساته القانونية، ويكشف بوضوح عن موقف أميركي مضاد لحقوق شعبنا ومساند لالحتالل 

  .االستيطاني ولحكومة إسرائيل المتطرفة
لى إنهاء أن أعضاء مجلس الشيوخ يعلمون تماما بأن المفاوضات كان يجب أن تفضي إ'وأضاف البيان 

الصراع بالمنطقة بالوصول إلى حل يقضي بقيام دولة فلسطينية مستقلة، وأن حكومة إسرائيل قد تعطل 
المفاوضات بإصرارها على اغتصاب أراضي الدولة الفلسطينية باالستيطان واالحتالل العسكري، وأن 

رة األميركية فشلها في إقناع الشعب الفلسطيني ال يمكنه االستمرار على هذا الحال خاصة بعد إعالن اإلدا
حكومة نتنياهو بااللتزام بقرارات الشرعية الدولية ووقف االستيطان في القدس والضفة الفلسطينية، وعليه 
فإن قرارات مجلس الشيوخ ستكون انتهاكا صارخا لحق شعبنا في تقرير مصيره، ونصرة لالحتالل 

  .'ستقاللاإلسرائيلي على شعبنا المناضل من اجل الحرية واال
  17/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
       دخول السالح إلى غزة دور العرب في منعتعلم الحركة: قيادي في حماس .21

حماس أن ما كشفته وثائق سرية أميركية نشرها  عتبر مصدر قيادي في حركةا: محمد النجار -عمان 
شنطن في منع وصول السالح للحركة في قطاع غزة موقع ويكيليكس حول تعاون دول عربية مع وا

  ".ليس مفاجئا"
 إن المسؤولين األميركيين تحدثوا -الذي تحدث للجزيرة نت ورفض الكشف عن هويته-وقال القيادي 

  .صراحة عن خططهم لمنع السالح عن حماس بالتعاون مع دول عربية
لن عن األمر نفسه بعد العدوان الذي شنته وذكر أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت أع

لمست هذا الجهد العربي "أشار المصدر إلى أن حماس  و.2008إسرائيل على قطاع غزة نهاية 
علينا أن نفرق بين أمرين، "وأضاف  ".األميركي اإلسرائيلي ميدانيا بغض النظر عن نجاحه أو فشله

له األميركيون، واألمر الثاني ما يحدث فعال على األول أن هذه الوثائق تكشف ما خطط وال يزال يخطط 
  ".األرض من وقائع

ليس "ورفض المصدر تقييم نجاح أو فشل الخطط األميركية وفق ما ظهر في الوثائق، غير أنه قال إنه 
  ".من الضروري أن تكون األمور تمت وفق ما خطط له األميركيون

  17/12/2010نت، الدوحة، .موقع الجزيرة 
  

   من أنصارها ومحاكمة آخرين12 باعتقالم السلطة حماس تته .22
 األجهزة األمنية الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية في  في بيان مكتوباتهمت حركة حماس: رام اهللا

 من أنصارها في محافظات نابلس وقلقيلية والخليل وطولكرم، 12الضفة الغربية المحتلة باعتقال 
  .ها في رام اهللاوإصدار حكمين على معتقلين لدي

  16/12/2010قدس برس، 
  

  تقصف موقعا عسكرياً صهيونياً شرق البريح بقذيفتي هاون" أبو علي مصطفى"كتائب  .23
قصفت المقاومة الفلسطينية، موقعا عسكرياً إسرائيلياً، شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة، : غزة

  ".هاون"بقذيفتي 
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ري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بالغ عسكري أن ، الجناح العسك"أبو علي مصطفى"وقالت كتائب 
اإلسرائيلي العسكري، " موقع الكاميرا"تمكنوا مساء الخميس، من استهداف " وحدة المدفعية"مقاتليها في 

  ".ملم90عيار"شرق البريج، بقذيفتي هاون 
  16/12/2010قدس برس، 

  
   تتحدى حماس في غزةسلفيةمجموعات : تقرير .24

ع مواصلتها اطالق الصواريخ على اسرائيل من غزة، تتحدى جماعات جهادية سلفية م:  أ ف ب-غزة 
، التي تسيطر على القطاع وتسعى الى الحفاظ على هدنة غير معلنة مع الدولة »حماس«صغيرة حركة 

، حركة »القاعدة«وعلى رغم قلة عدد اعضائها، تزعج هذه الجماعات القريبة فكرياً من . العبرية
  .القها الصواريخ التي عادة ما ترد عليها اسرائيل بشن غارات على القطاعبإط» حماس«

وجود توافق مع بقية الفصائل على عدم اطالق الصواريخ في اطار تهدئة تسعى للحفاظ » حماس«وتؤكد 
اال ان . 2009 وبداية 2008عليها منذ انتهاء الهجوم المدمر الذي شنته اسرائيل على غزة بين نهاية 

ات السلفية ال تعير هذه التهدئة اي اهتمام وتواصل اطالق الصواريخ على جنوب اسرائيل بشكل المجموع
  .متقطع

جند «والسلفيين تتأزم بعدما قتلت قوات األمن التابعة للحركة قائد جماعة » حماس«وبدأت العالقة بين 
سجد في مدينة رفح  من عناصره خالل اشتباكات في م24السلفية عبد اللطيف موسى مع » انصار اهللا

  . بعد اعالنه قيام امارة اسالمية في غزة2009) اغسطس(جنوب القطاع في آب 
منذ الهجوم على «، »فرانس برس«ويقول ابو البراء المصري، احد ابرز قادة الجماعات السلفية لوكالة 

حقة واالعتقال منذ تلك اللحظة نعاني ويالت المال. مسجد ابن تيمية والعالقة مع حماس في توتر واضح
  .»وتهديد أهالينا لكي نسلم انفسنا

تحترم كل «، ينفي هذه االتهامات مؤكداً ان الحكومة »حماس«لكن طاهر النونو، المتحدث باسم حكومة 
  .»من يعمل في اطار فكري معين طالما يعمل في اطار القانون العام والتفاهمات الفلسطينية

الى جانب » جيش اإلسالم والتوحيد والجهاد»و» جند انصار اهللا «ومن ابرز الجماعات السلفية في القطاع
» ليس هناك ادنى تناقض بين تلك التشكيالت«، ووفق ابو البراء فإنه »أنصار السنة»و» جيش األمة«

  .ايديولوجياً
بإفشال جهود مكثفة لتوحيد «الحركة » انصار السنة«ويتهم ابو حمزة المقدسي، القيادي في جماعة 

  .»ت السلفيةالجماعا
اوجه االختالف «قدسي ان موعن االختالفات بين نهج هذه المجموعات وذلك الذي تتبعه حماس يؤكد ال

، فهذا ليس من ديننا، نحن نعتبر ان تطبيق الشريعة اإلسالمية من )حماس(كثيرة لكن ال نسعى لتكفيرها 
  .»األمور الضرورية

 وإقامة الحد كبداية إلقامة امارة اسالمية، لكن نحن مع الحجاب الكامل ومع منع التدخين«ويوضح 
  .»حماس تعتبر ذلك ليس من منهجها

نهج اإلخوان المسلمين الذي »بالتالعب في مبادئها بقوله ان» حماس«ويذهب المقدسي ايضاً الى حد اتهام 
  .»تتبعه حماس يعتمد على قاعدة تخصهم وهي ان الفتوى تتغير بتغير الحاكم

حماس اآلن تعد الحكومة او الضابطة لألوضاع في غزة وما كانت تحرمه «دد ان ويقول في هذا الص
، في اشارة الى منعها اطالق صواريخ حالياً بينما »سابقاً هو ما تمارسه اآلن لكن بطرق مختلفة و ملتوية

  .كانت سابقاً تندد بالسلطة الفلسطينية لمنعها ذلك
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مالحقة حماس تؤثر فينا سواء في ارض الميدان كاعتقال  «ويوافقه ابو البراء المصري الرأي مؤكداً ان
ومالحقة المجاهدين خالل تنفيذ مهمات جهادية او خالل الحياة االعتيادية من اقتحام المنازل بشكل همجي 

  .»وعشوائي
المتعاملين مع (ال يتم تعذيب العمالء «، موضحاً انه »اعتقال المجاهدين وتعذيبهم«ويتهم حماس بـ 

  .»بقدر ما يتم تعذيب المجاهدين ألنهم يطلقون الصواريخ) اسرائيل
 130«بينما عدد معتقليهم لدى حماس يتجاوز » يتجاوز المئات«ويؤكد ان عدد السلفيين في القطاع 

  .»مجاهداً
ال يوجد لدينا اي معتقلين سياسيين او النتمائهم للجماعات السلفية، ولم نقم «ويرد النونو على ذلك بالقول 

لكن الشاب ابو . »قال اي شخص على خلفية اطالق الصواريخ او على خلفية المقاومة بشكل عامباعت
الذي ينتمي الى احدى الجماعات السلفية يؤكد ان مالحقة امن حماس له دفعه للتنكر )  سنة27(جعفر 

  .لزيارة والده المريض
 الخبر عبر احد الوسطاء، اشتد المرض على والدي المريض بالسرطان في المستشفى ووصلني«ويقول 

تمكنت بصعوبة من الدخول الى . فقمت مع اثنين من اإلخوة بالتخفي بمالبس نسائية ونقاب لزيارته
واغتالت اسرائيل اخيراً عضوين بارزين في جماعة . »المستشفى وقمت بزيارته لمدة خمس دقائق فقط

يناء واآلخر بالتورط في اعداد هجمات متهمة احدهما بالتخطيط لخطف اسرائيليين في س» جيش اإلسالم«
  .ضد اإلسرائيليين

يرفض ابو البراء المصري اعطاء اي تفاصيل لكنه يؤكد » القاعدة«وعن عالقة السلفيين في غزة بتنظيم 
  .»اننا مع اخواننا في هذا التنظيم بقيادة الشيخ اسامة بن الدن«

هناك تواصالً «اال انه يعترف بأن . »ليس هناك تواصل مباشر في الوقت الحالي«ويوضح المقدسي 
  .»لبعض التشكيالت مع شخصيات دون تنسيق كامل في المواقف او العمل العسكري او حتى الدعم

  17/12/2010الحياة، لندن، 
  

   ال تعرف كيف تهزم حزب اهللاسرائيلإ: "ايالندجيورا  .25
مي لرئيسي الوزراء السابقين اريل قال جنرال الجيش السابق جيورا ايالند الذي عمل مستشارا لالمن القو

  ."اسرائيل ال تعرف كيف تهزم حزب اهللا"شارون وايهود باراك 
ومن ثم فان نشوب حرب بين اسرائيل وحزب اهللا قد يكبد حزب اهللا خسائر فادحة "وقال لراديو إسرائيل 

سنوات ونصف لكن حزب اهللا سيلحق اضرارا أشد بالجبهة الداخلية االسرائيلية عما فعل قبل أربع 
  ."السنة

وسيلتنا الوحيدة لمنع الحرب القادمة ولكسبها اذا "واضاف ايالند مرددا ما قاله مسؤولون اسرائيليون 
ان اي حرب بيننا وبين حزب اهللا ستكون حربا بين اسرائيل .. وقعت هي ان يكون واضحا للجميع 
  .ولبنان وستتضمن تدميرا لدولة لبنان

 فهذه هي الطريقة الوحيدة -بما في ذلك حزب اهللا والسوريون او االيرانيون-لك وبما أن أحدا ال يريد ذ"
لكن االسرائيليين يترقبون صدور الئحة اتهام من محكمة تدعمها االمم المتحدة تحقق في  ."لخلق الردع

ة  وما اذا كان حزب اهللا سيرد في حال2005اغتيال رئيس الوزراء اللبناني االسبق رفيق الحريري عام 
  .توجيه اتهامات العضائه بتعزيز سلطته في بيروت

وقال وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك ان مشاركة حزب اهللا في الحكومة اللبنانية سيجعل لبنان هدفا 
  .مشروعا الي حرب قادمة تتضمن الحزب
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" النار خالل يومينالعالم كله يصرخ من أجل وقف اطالق "بينما قال ايالند ان مثل هذا السيناريو سيجعل 
االضطرار للتعامل مباشرة مع كل صواريخ "وهو ما من شأنه ان يكون في صالح اسرائيل بدال من 

  ." صاروخ40000) حزب اهللا التي يعتقد ان عددها(
  16/12/2010، 48موقع عرب

  
  إلحياء المفاوضات مع السلطة الفلسطينية" بادرات حسنة"السباعي اإلسرائيلي يناقش تقديم  .26

جتمعت الحكومة اإلسرائيلية المصغرة التي تضم سبعة وزراء ، لبحث االقتراحاتاألميركية التي عرضها ا
المبعوث األميركي الخاص الى الشرق األوسط جورج ميتشل فيمحاولة الستئناف مفاوضات مع 

  . الفلسطينيين، كما أفادت إذاعة الجيش اإلسرائيلي
اجتماع الوزراء السبعة لكنه رفض إعطاءتوضيحات حول " سفرانس بر"وأكد مسؤول إسرائيلي لوكالة 

  . جدول أعماله
بسبب الرفض  عملية السالم دخلت حاليا في مأزق ولألسف"وقال المسؤول رافضا الكشف عن اسمه إن 

  . على حد تعبيره". المنهجي للفلسطينيين إلجراء مفاوضات مباشرة
 التي اجتمعت األربعاء في القاهرةاللجوء الى مجلس وردا على سؤال حول قرار لجنة المتابعة العربية

دعوات المجموعة الدولية "بالقول إن  األمن الدولي لطرح مسالة استمرار االستيطان اإلسرائيلي، اكتفى
الى طاولة المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق  يجب أن توجه قبل كل شيء الى الفلسطينيين ليعودوا

  ". سالم
" بادرات حسنة"، أن المجلس الوزاري السباعي سوف يناقش تقديم "معاريف"يفة ومن جهتها كتبت صح

  . للسلطة الفلسطينية بهدف تحسين األجواء وإحياء المفاوضات
  16/12/2010، 48موقع عرب

  
  باراك يمنع عقد لقاءات منفردة بين دنيس روس وثالثة جنراالت": هآرتس" .27

االسرائيلية امس، ان وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود " سهآرت"أفادت صحيفة : رام اهللا ـ أحمد رمضان
باراك لم يسمح اول من أمس لكل من رئيس اركان الجيش الجنرال غابي اشكنازي ولخلفه الميجر 
جنرال يوؤاف غاالنت ورئيس هيئة االستخبارات العسكرية الجديد الميجر جنرال أفي كوخافي باالجتماع 

رق االوسط في مجلس االمن القومي االميركي دنيس روس الذي يقوم على انفراد مع مساعد شؤون الش
  .حاليا بزيارة السرائيل

ولفتت َهأرتس االنتباه الى ان باراك ينتهج منذ عامين موقفا واضحا يقضي بان أي لقاء بين شخصيات 
  .كبيرة أجنبية وبين ضباط من الجيش يجب ان يخضع مسبقا لتصديقه على عقد اللقاء
  17/12/2010،  بيروتالمستقبل،

  
   إضافية "35أف ـ "طائرة  20 على الحصول تأمل في "إسرائيل" .28

ذكرت مصادر حكومية إسرائيلية، أمس، أن تل أبيب ترغب في أن تتسلم من الواليات المتحدة : أ ف ب
، بعدما تقدمت في تشرين األول الماضي »35أف ـ « طائرة مقاتلة أميركية إضافية من طراز 20

  .  طائرة من هذا الطراز20لحصول على بطلب ل
عن مسؤول حكومي إسرائيلي قوله، رداً على سؤال حول تبعات فشل » فرانس برس«ونقلت وكالة 

نأمل في «جهود اإلدارة األميركية في تحريك المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، 
  . »ية األمر حتى اآلنإضافية، ولكن لم تتم تسو) 35أف ـ ( طائرة 20تسلم 
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، »)االستيطاني(األميركيين وضعوا هذه الطائرات على الطاولة في اطار مباحثات التجميد «وأضاف أن 
طرح أصال في الصيف خالل مباحثات مع اإلدارة األميركية حول عقد كبير لألسلحة «ولكن الملف 

المباحثات مع «، مشدداً على أن »دية مليار دوالر تريد الواليات المتحدة إبرامه مع السعو60بحوالي 
، والتي كان الهدف منها بحث سبل )35أف ـ (األميركيين بشأن تزويد إسرائيل بعشرين طائرة 

  .»المحافظة على التقدم العسكري النوعي اإلسرائيلي، طرحت منذ تلك الفترة
  16/12/2010، الجمل بما حمل

  
  "ديمونة" في سماء  مشبوها كان يحلقجسماالجيش االسرائيلي يسقط  .29

اسقطت جسما مشبوها "اعلنت االذاعة االسرائيلية نقال عن وزارة الدفاع ان طائرة حربية تابعة للجيش 
  ".كان يحلق فوق مفاعل ديمونة النووي، في صحراء النقب

الجسم المشبوه الذي لم تتضح هويته على الفور اسقط بعد دخوله منطقة يحظر "واضافت الوزارة ان 
  ".طيران التحليق فوقهاعلى ال

، بينما أشارت "ربما يكون بالون من تلك التي تستخدم في الحفالت"كما قال الجيش االسرائيلي ان ذلك 
  ".إلى ان الجسم المشبوه هو عبارة عن منطاد مزود بمحرك"تقارير إعالمية اخرى غير مؤكدة 

طقة التي تم إسقاط الجسم بها، للتأكد من وافيد كذلك ان الجيش اإلسرائيلي لم يعثر على أي حطام في المن
  .طبيعته

الجسم المشبوه لم يكن مأهوال، وكان يحلق فى "كما افادت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية أن 
  ".دائرة منطقة مجال جوى مغلقة بالقرب من مفاعل ديمونة النووي

  16/12/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

  أجهزتها االستخبارية " تنصت" المحلية بتمويل عمليات االتصاالتزم شركات  تُل"إسرائيل" .30
أنه سيتم إلزام شركات الهواتف النقالة والهواتف األرضية " قانون التسويات"بين بند في القانون المسمى 

مة أمن الدولة وسال"بتمويل إقامة بنى تحتية للشاباك والموساد والجيش والشرطة بما يتصل بما يسمى 
  ". الجمهور

الخليوية أن إقامة البنى التحتية التي تطلبها أجهزة / ونقل عن مصادر مقربة من شركات الهواتف النقالة
  . األمن تتصل بإجراء عمليات تتبع وتنصت والبحث عن مفقودين من خالل تحديد الموقع

ر بشأن المصادقة على هذا ومن المقرر أن تجتمع لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست ، التخاذ قرا
  . البند للقراءتين الثانية والثالثة

أن الهدف هو منع أصحاب تراخيص االتصاالت من إجراء تغييرات في " قانون التسويات"كما يدعي 
بدون اإلبالغ " المالءمات التكنولوجية التي نفذتها األجهزة األمنية في هذه المنشآت"المنشآت والمس بـ

  . عن ذلك
 في تفسير القانون أنه سيتم إلزام الشركات بتمويل البنى التحتية بعد أن تبين أنه حتى اليوم لم تقم كما جاء

  . هذه الشركات باإلبالغ عن تغييرات أجريت في المنشآت التي تم ترخيصها من قبل األجهزة األمنية
  16/12/2010، 48موقع عرب

  
  ب تضع أنظمة لمنع إسكان العريهوديةبلدات ": هآرتس" .31

اإلسرائيلية، أمس، عن أن بلدات يهودية، " هآرتس"كشف تقرير لصحيفة :  برهوم جرايسي- الناصرة
وبشكل خاص في منطقة الجليل الشمالية، ذات األغلبية الفلسطينية، تسارع في هذه االيام لوضع أنظمة، 
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انونا عنصريا يحمي خاص بها يمنع عمليا اسكان العرب فيها، وهذا قبل أن ينجز الكنيست ق" دستور"أو 
  .هذه البلدات من المواجهة القضائية بتهمة العنصرية

وحسب التقرير، فإن بلدة عتسمون، المقامة على األراضي العربية المصادرة في منطقة الجليل األوسط، 
يهودي "لها، تعلن فيه ان طابع البلدة هو " دستورا"بين مدينة سخنين، وقرى عربية أخرى، وضعت 

هذا تمهيدا للقانون الذي بات في مرحلة تشريع متقدمة في الكنيست، ويسمح للبلدات باقامة ، و"صهيوني
، يكون من صالحياتها منع توطين أي شخص ال يتناسب مع الطابع القائم في "لجان قبول"ما يسمى بـ 

  .البلدة
 عنصرية لمنع وحسب التقرير، فإن عدة بلدات هيأت ذاتها للقانون المنتظر، وسارعت في وضع دساتير

العرب من السكن فيها، رغم ان حاالت الطلب للسكن في هذه المستوطنات القائمة على األراضي العربية 
  .نادرة جدا

وكان رئيس الكنيست رؤوفين رفلين، وعلى الرغم من مواقفه اليمينية السياسية المتشددة، في ما يتعلق 
، "قانون محاكم تفتيش"رح القانون، الذي يمكن اعتباره بالحل الدائم في المنطقة، قد اعلن أنه لن يسمح بط

  .نظرا لعنصريته
  17/12/2010، الغد، عمان

    
  بسبب تأثير العقوبات الدولية %40 قلصت تمويلها لحزب اهللا إيران: "جيروزاليم بوست" .32

ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست اإلسرائيلية أمس أن إيران خفضت تمويلها السنوي  : لندن-القدس 
وقالت الصحيفة نقال عن تقييم للمخابرات . ، مما تسبب في حدوث أزمة داخله%40لحزب اهللا بأكثر من 

اإلسرائيلية إن إيران أمدت حزب اهللا في السنوات الماضية بنحو مليار دوالر في صورة مساعدة 
ارت إلى وأش. عسكرية مباشرة، ولكنها اضطرت إلى خفض تمويلها نتيجة تأثرها بالعقوبات الدولية

استخدام الحزب األموال في شراء األسلحة وتدريب ودفع أجور ناشطيه والمحافظة على مواقعه 
الماضي قبل الذكرى ) تموز(وقال الجيش اإلسرائيلي في إيجاز في يوليو . العسكرية في جنوب لبنان

لقصيرة والمتوسطة  ألفا من الصواريخ ا40 إن الحزب يمتلك نحو 2006السنوية لحرب لبنان الثانية عام 
وذكر أنه لو أن حزب اهللا شن هجوما، ولو أن .  ألف مقاتل في جنوب لبنان20وطويلة المدى ونحو 

حربا لبنانية ثالثة اندلعت على طول الحدود الشمالية إلسرائيل، فإن الحركة ستكون قادرة على إطالق 
لمدى يمكن أن تصل إلى  صاروخ طويل ا100 صاروخ يوميا على إسرائيل بما في ذلك 700نحو 

  .منطقة تل أبيب الكبرى
وتفيد تقارير غربية بأن عمليات تمويل حزب اهللا كانت تتم بواسطة بعض البنوك اإليرانية غير أنه في 
ظل العقوبات الدولية المفروضة على المصارف اإليرانية، تتولى السفارة اإليرانية في بيروت عمليات 

  .زب، حسب مصادر إعالميةالتحويل ونقل األموال إلى الح
وتم تأسيسه في . ويعد حزب اهللا أكبر منظمة خارج إيران ترتبط آيديولوجيا بالزعماء اإليرانيين

الثمانينات بمساعدة وإشراف إيرانيين وما زال الحزب يعتمد على التمويل اإليراني الذي يبدو أن 
عة الدعم المادي الذي يتلقاه الحزب من العقوبات الدولية المفروضة على إيران قد بدأت تؤثر على طبي

  .النظام اإليراني
  17/12/2010، الشرق األوسط، لندن
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  موقف موسكو يتغير لمصلحة تل أبيب: اإلسرائيليإذاعة الجيش  .33
ذكرت مصادر اسرائيلية مطلعة ان انقالبا هاما ودراماتيكيا حدث في الموقف : رام اهللا ـ أحمد رمضان
 حيث قررت موسكو التخلي عن الموقف المتوازن تجاه العالم العربي وايران الروسي تجاه اسرائيل

  .1967والتقرب اكثر الى اسرائيل بما يذكّر بالفترة التي سبقت حرب 
ونقلت اذاعة الجيش االسرائيلي عن مصادر مطلعة في مكتب رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامبن نتنياهو 

يناير القادم وان (فدييف سيزور اسرائيل منتصف شهر كانون ثاني قولها ان الرئيس الروسي ديمتري ميد
الزيارة تاتي في ظل تحوالت هامة في الموقف الروسي لصالح الدولة العبرية، توجت بوقف روسيا 

الى ايران وشراء طائرات اسرائيلية متقدمة من دون طيار " 300اس اس "تصدير منظومة الصواريخ 
  . تجهيزاتها التكنولوجية المتقدمةهي االحدث في العالم بكامل

وبحسب المصادر فان روسيا باتت مقتنعة بان اي اسلحة تبيعها الى ايران وسوريا من الممكن ان تصل 
مشيرة الى ان موسكو اصبحت معنية بتفوق جيش اسرائيل " حماس"و" حزب اهللا"الى ايدي منظمات مثل 

  .كيعلى كل من جيشي سوريا وايران كما الموقف االمير
واوضحت المصادر ان للقضية بعداً اقتصاديا حيث ان موسكو اعربت عن رغبتها في االستثمار في 
حقول الغاز االسرائيلية في البحر االبيض المتوسط، وانها تتابع باهتمام تطور العالقات االسرائيلية 

 تركيا عقب حادث باليونان في المجال االقتصادي واالستراتيجي والتي زادت بعد توتر العالقات مع
  .اسطول الحرية والذي كان متجها الى غزة قبل شهور

لم تعد تؤيد السلطة بصورة "واكدت المصادر ان موسكو غيرت موقفها جذريا من السلطة الفلسطينية 
عمياء كما السابق بل اصبحت ميالة اكثر الى حلول مؤقتة للنزاع الفلسطيني االسرائيلي منوهة الى 

 الى روسيا بطلب لالعتراف بدولة فلسطين بل توجهت الى دول االتحاد االوروبي السلطة لم تتوجه
  .ودول اميركية الجنوبية 

خالد مشعل لن يدعى مرة اخرى لزيارة "واوضحت المصادر ان موسكو طالبت اسرائيل االنتباه الى ان 
  ".العاصمة الروسية كما حدث سابقا

  17/12/2010، المستقبل، بيروت
  

  حل االزمة بين تل ابيب وانقرة لن يؤدي العادة العالقات بين البلدين: ئيليةدراسة اسرا .34
قالت دراسة اسرائيلية جديدة نشرها معهد ابحاث االمن القومي التابع لجامعة تل ابيب  :زهير اندراوس

على موقعه االلكتروني ان مشاركة رجال االطفاء االتراك في اطفاء الحريق الضخم في جبل الكرمل 
ل اسبوعين، يشكل انطالقة مهمة وايجابية واالولى من نوعها بين البلدين منذ الحرب االخيرة على قب

  . تركيا-غزة، وذلك ضمن ما اسمته الدراسة برالي التسوية بين اسرائيل
المنصرم ادت ) مايو(وزادت ان استيالء قوات البحرية االسرائيلية على اسطول الحرية التركي في ايار 

ود في العالقات بين تل ابيب وانقرة، هذه العالقات التي كانت قبل ذلك متوترة، بسبب الموقف الى رك
  .ضد قطاع غزة) الرصاص المسبوك(التركي من عملية 

وقال معدو البحث انّه منذ احداث اسطول الحرية، طالبت تركيا باعتذار وتعويضات عن نتائج استيالء 
الراي العام االسرائيلي كان موحدا في رفض المطلب التركي، معتبرا ، ولكن )مرمرة(بالقوة على سفينة 

ان اسطول الحرية كان بمثابة خطوة تركية استفزازية، وعلى نطاق اوسع كانت معارضة اسرائيلية 
  .شديدة لتقديم االعتذار، باعتباره استسالما النقرة

وصل الى حل لالزمة، فان العودة الى علينا ان نتذكر انّه حتى لو تم الت: وخلصت الدراسة الى القول
ومن المشكوك فيه ان توافق اسرائيل على اعادة التعاون االمني . العالقات الطبيعية ستستغرق وقتا طويال
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مع تركيا في ظل تقرب االخيرة كثيرا الى كٍل من سورية وايران وحماس، ومن الناحية االخرى، 
  .وافق تركيا نفسها على احياء التعاون االمني مع اسرائيلاعربت الدراسة عن شكوكها العميقة من ان ت

  16/12/2010، القدس العربي، لندن
  

   إسرائيليين يكشف تواطؤ الجيش مع المستوطنينلجنودكتاب يضم شهادات  .35
 يكشف كتاب، يضم شهادات جنود إسرائيليين سابقين وينشر األسبوع المقبل، التواطؤ : أ ف ب-القدس 

  .د والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلةالقائم بين الجنو
، على اسم المنظمة التي ستنشره والتي تجمع منذ سنوات شهادات »كسر الصمت«ويحمل الكتاب عنوان 

  .جنود إسرائيليين خدموا في الضفة الغربية وقطاع غزة
يب العمالنية يعرض األسال«إلى انه ) ديسمبر( كانون األول 21وأشارت مقدمة الكتاب الذي سيصدر في 

للجيش اإلسرائيلي في الضفة الغربية وغزة وتأثير هذه األساليب في الحياة اليومية لسكان المنطقتين 
  .»سواء كانوا من الفلسطينيين أو المستوطنين أو الجنود

. »الجيش يخدم مصالح المستوطنين على حساب السكان الفلسطينيين«ويشدد احد أقسام الكتاب على أن 
ن مهاجمة المستوطنين للفلسطينيين من دون أي تدخل أو مالحقة من قبل الجيش وكذلك عن ويتحدث ع

  .تلقي بعض الجنود أوامر من المستوطنين في شان السياسات المتبعة مع جيرانهم الفلسطينيين
إن المسؤول األمني في المستوطنة يقرر ما هو «) جنوب(وقال جندي يحرس مستوطنة قرب الخليل 

  .»انه شيء مثير للتعجب، عندما يضع مدني للجيش الحدود والقوانين. ما هو غير المسموحالمسموح و
  17/12/2010، الحياة، لندن

  
   الجيش االسرائيلي بأنفلونزا الخنازيرفي ضابطا 35اصابة  .36

 ضابطا في الجيش االسرائيلي بأنفلونزا الخنازير وتم ادخالهم الى احد 35 أصيب - وفا-تل أبيب
وكان الضباط قد أصيبوا بالسعال وارتفاع حاد في درجة حرارة أجسادهم، وبعد . لعسكريةالمصحات ا

اجراء الفحوصات المخبرية تبين أنهم مصابون بمرض أنفلونزا الخنازير، وتم استدعاء خبراء من 
  .مستشفيات القدس الذين يعالجون الجنود

  17/12/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   يفوق إمكاناتنا بكثير"إسرائيل"ما نعانيه من : معتقل أسيراً وخرج منه كاتباً وشاعراًرائد صالح دخل ال .37
، الشيخ رائد صالح، يستقبل 48 ما زال رئيس الشق الشمالي للحركة اإلسالمية داخل أراضي:القدس

ويبدو  .اضي بأم الفحم، بعدما أفرجت السلطات اإلسرائيلية عنه األحد الم"الواحة"الزوار يوميا في منتجع 
 أن الشيخ استطاع في السجن استغالل خلوته على خير وجه، حيث قرأ الكثير من الكتب األدبية، فضالً

إنه استثمر هذه الخلوة بالصيام والقيام والتفكر والدعاء والقراءة : وهو يقول. عن تفرغه للتعبد والتأمل
  .يعة الصراع الفلسطيني اإلسرائيليوالكتابة، واجتهد في الكتابة عن كل القضايا الهامة، مثل طب

إن حجم ما نعانيه من قبل المؤسسة اإلسرائيلية أكبر بكثير من : "قال الشيخ رائد" العرب"وفي حوار مع 
إمكاناتنا، ولذلك هناك فرق شاسع بين ما نقدم وبين ما نعاني، ما نعانيه أكثر بكثير مما نقدم من أجل دفع 

مصادرة أرضنا، وال تزال أرضنا تصادر، وعشنا سياسة هدم بيوتنا، هذه المعاناة، فقد عشنا سياسة 
حاولنا أن نمنعها، لكنها ال تزال تهدم، عشنا سياسة مصادرة مقدساتنا، أو انتهاك مقدساتنا، اجتهدنا أن 

ير من المواقف، ولكن ال تزال هذه المعاناة قائمة، ولذلك نحن ال يجوز لنا إال أن نمنعها، نجحنا في كث
  ...."نحسن قراءة الواقع الذي نعيشه
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حتى أصدر عما قريب ديوان الشعر الذي كتبته في السجن " ه اهللا أن يعينوقال الشيخ رائد إنه يسأل
تأمالت في مواقف " داخل السجن باسم واناًأما الكتاب الثاني فوضعت له عن، "...أسطول الحرية"بعنوان 
وأما الكتاب الثالث فهو عن السجن، عن كل يوم عشته في السجن، بداية من صالة الفجر،  ،"...مشرقة

حتى لحظات النوم في كل يوم، واجتهدت أن أصف فيه كيف عشت في قسم العزل، وكيف عاش غيري 
 العيد، كل هذه التفصيالت دونتها ودونت فيها من األسرى في قسم العزل، وكيف عشنا رمضان وأيام

 لحنا  لألستاذ حنا أبوحنا، وقرأت كتاباً"في ظل الغيمة"كتاب " وأشار إلى أنه قرأ ."المشاهد واألحداث
مينا، وقرأت لألستاذ مصطفى لطفي المنفلوطي، وقرأت لجبران خليل جبران، وقرأت من األدب 

  ."قرأ الكتب قراءة ناقدةالعالمي، ولنجيب محفوظ، واجتهدت أن أ
  17/12/2010العرب، الدوحة، 

  
   وحدة استيطانية24 يشرع فعلياً ببناء اإلسرائيلي االحتالل :القدس .38

 شرعت سلطات االحتالل في مدينة القدس المحتلة ببناء حي : سمر خالدإبراهيم، كامل -القدس المحتلة 
وقالت إذاعة االحتالل  . على جبل الزيتون"-ت بيت أورو-المعهد الديني"استيطاني جديد قرب ما يسمى 

وأشارت إلى أن  . وحدة سكنية، وسيكون مخصصاً إليواء طلبة المعهد اليهودي24إن الحي الجديد يضم 
  . صادقت قبل حوالي عام على تشييد هذه الوحدات السكنية"اللجنة المحلية للتنظيم والبناء"ما يسمى 

  17/12/2010الرأي، عمان، 
  

   الغربية جنوب الضفة بئرا14ًهدم يل االحتال .39
 جنوب الضفة الغربية،  بئرا14ً ، دون سابق إنذار،هدمت اآلليات اإلسرائيلية: عوض الرجوب -الخليل 

يستخدمها السكان لتجميع مياه أمطار الشتاء لسقي أغنامهم وإبلهم، بل إن بعض األسر تعتمد عليها في 
  .كة المياه في مناطقها لعدم توفر شبتوفير مياه الشرب نظراً

 وسارع سكان التجمعات البدوية في المنطقة إلى شق القنوات لتجميع مياه األمطار التي سقطت مؤخراً
وقال مواطنون وشهود عيان للجزيرة نت إن اآلبار المستهدفة أقامها  .في اآلبار المحفورة منذ عقود

  .نة، شرق بلدة يطا جنوب مدينة الخليلالسكان البدو في منطقة عرب الهذالين والصرايعة والكعاب
وأكد مدير مدرسة عرب الهذالين األساسية عيد الهذالين أن آليات إسرائيلية قامت بهدم اآلبار التي قال إن 

وأوضح للجزيرة  .، بينما حفرت البقية منذ أكثر من عشر سنواتوالده حفر واحدة منها قبل سبعين عاماً
التي تشتغل في الرعي تعتمد على هذه اآلبار في تجميع مياه فصل الشتاء نت أن معظم العائالت البدوية 

  . لعدم وجود شبكة مياه في المناطق النائيةلسقي مواشيها خالل أشهر الربيع والصيف، نظراً
  16/12/2010نت، .موقع الجزيرة

  
  على أحد المتاجر المقدسية" هجوماً هستيرياً"قوات االحتالل تشن : شهود عيان .40

 قال شهود عيان إن قوة من شرطة وجنود االحتالل اإلسرائيلي داهمت صباح يوم :س المحتلّةالقد
، أحد المحالت التجارية الواقعة بمحاذاة أسوار مدينة القدس المحتلّة، وقامت بتحطيم كافّة 16/12الخميس 

هجوماً "اإلسرائيلية وبحسب الشهود؛ فقد شنّت القوات  .محتوياته واالعتداء على عماله بالضرب المبرح
بالقدس، على ضوء مشادة " شارع السلطان سليمان"على محل تعود ملكيته لعائلة فلسطينية في " هستيرياً

كالمية جرت بين أحد أفراد شرطة االحتالل ونجل صاحب المحل، الذي يبلغ من العمر سبعة عشر 
اً انضموا الحقاً إلى عملية االعتداء، فقاموا ، إلى أن نحو أربعين جندياً إسرائيلي النظرولفت الشهود .عاماً

بتحطيم كافّة محتويات المتجر، فضالً عن االعتداء على أصحابه وعماله بقسوة األمر الذي أسفر عن 
وبين أحد أبناء صاحب المحل  .وقدمه من البالتين" عجزاً تاماً"كسر قدم نجل صاحب المحل الذي يعاني 
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أحدهما مصاب (امت عقب انتهائها من عملية تحطيم المحل باعتقال شقيقيه المذكور، أن قوات االحتالل ق
، في حين منع أفراد العائلة والمحامين من الدخول إلى المركز أو السماح بنقل )بكسر في قدمه اليمنى

  .الشاب المصاب إلى المسشفى للعالج
  16/12/2010قدس برس، 

  
  "صاحبه اليهوديمهاجمة كلب و"االحتالل يعتقل مقدسياً بتهمة  .41

-15األربعاء الخميس  اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، في ساعة متأخرة من ليلة :القدس المحتلّة
، شاباً فلسطينياً من سكّان حي الشيخ جراح بوسط مدينة القدس المحتلّة، بعد أن قام أحد اليهود 16/12

  ".متوحش"المتطرفين بمهاجمة الشاب المقدسي بواسطة كلب 
وبحسب المصادر الفلسطينية، فقد داهمت قوة مؤلفة من عناصر جهازي الشرطة والمخابرات اإلسرائيلية 

، فيما أكّد الغاوي أنه قام "مهاجمة الكلب وصاحبه"حي الشيخ جراح، واعتقلت الشاب أيمن الغاوي بتهمة 
  .تداء الذي تعرض لهبدفع المستوطن اليهودي وكلبه، في محاولة منه للدفاع عن نفسه في وجه االع

  16/12/2010قدس برس، 
  

   في الضفة الغربية فلسطينيا13ً يعتقلالجيش اإلسرائيلي  .42
 اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر يوم الخميس، ثالثة عشر مواطناً فلسطينياً في مناطق :رام اهللا

  .مختلفة في الضفة الغربية المحتلة
  16/12/2010قدس برس، 

  
  دورامدينة قتحم محكمة الصلح بيو... عتقل فلسطينية في الحرم اإلبراهيميي تاللاالح: الخليل .43

 عاماً أثناء دخولها ألداء الصالة في 31اعتقلت قوات االحتالل امرأة فلسطينية تبلغ من العمر : )وام(
قلت  المرأة التي اعتأن المصادر وأضافت. الحرم اإلبراهيمي الشريف في الخليل جنوب الضفة الغربية

  .هي زوجة أسير محكوم بالسجن مدى الحياة
 بمكاتبها واقتحم جيش االحتالل، أمس، مبنى محكمة الصلح والنيابة العامة بمدينة دورا في الخليل ملحقاً

  فاضحاًواعتبر مجلس القضاء األعلى والنيابة العامة في فلسطين االعتداء انتهاكاً.  جسيمةأضراراً
  .ما يخص حماية المدنيين وحقوقهم تحت االحتاللالتفاقيات جنيف الرابعة في

  17/12/2010الخليج، الشارقة، 
  

   اعتداء على الصحافة228االحتالل ارتكب : تقرير .44
إخراس " تقريراً جديداً بعنوان اإلنسان أصدر المركز الفلسطيني لحقوق : جمال جمال-القدس المحتلة 

يلي بحق الطواقم الصحفية العاملة في األرض  توثيق انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائ-الصحافة 
وتناول التقرير، وهو الثالث عشر من نوعه اعتداءات قوات االحتالل بحق ". الفلسطينية المحتلة

/  أيلول1الصحفيين العاملين في األراضي الفلسطينية المحتلة والمؤسسات اإلعالمية، خالل الفترة بين 
  .2010 كتوبروأ/ األول تشرين 31 إلى 2009سبتمبر 

جرائم انتهاك الحق في الحياة والسالمة الشخصية :  اعتداء على الصحافة، شملت228ورصد التقرير 
تعرض صحفيين للضرب وغيره من وسائل العنف أو اإلهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة : للصحفيين
  مصادرة :  تغطية أحداثمنع الصحفيين من دخول مناطق معينة أو: اعتقال واحتجاز صحفيين: اإلنسانية
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منع الصحفيين من : قصف أو مداهمة مقرات صحفية والعبث بمحتوياتها: أجهزة ومعدات ومواد صحفية
  .ومداهمة منازل صحفيين: السفر إلى الخارج

  17/12/2010الدستور، عمان، 
  

  "إسرائيل"قد تحّل بالمضربين في سجون السلطة و" فاجعة "منمركز حقوقي يحذّر  .45
قد تحّل بالمعتقلين الفلسطينيين في " فاجعة"، من "المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى" حذّر :نابلس

سجون االحتالل اإلسرائيلي، وسجون السلطة الفلسطينية في رام اهللا، إذا ما واصل األسرى إضرابهم عن 
" قدس برس"ت وأكّد المركز في بيان صحفي تلقّ .الطعام والذي شرع به بعضهم منذ حوالي أسبوعين

نسخة عنه، أن األوضاع الصحية لألسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون االحتالل 
ودعا المركز الحقوقي، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى اإلفراج  .اإلسرائيلي أخذت بالتدهور

طة، ذلك أن حياتهم الفوري عن كافّة المعتقلين السياسيين وغيرهم من المضربين في سجون السل
التي تشنها األجهزة األمنية الفلسطينية، هي " االعتقاالت السياسية"اعتبر البيان، أن  و".معرضة للخطر"
  .، وفق البيان"سياسة غير مشروعة ومرفوضة في العرف الفلسطيني والدولي واإلنساني"

من السلطة الفلسطينية وسلطات وناشد المركز كافة المنظمات الحقوقية التدخل الفوري للضغط على كل 
  ".فورا"االحتالل اإلسرائيلي لإلفراج عن كافّة األسرى المضربين واآلخرين المرضى 

  16/12/2010قدس برس، 
  

  ستقدم مساعدات عاجلة وطارئة للمتضررينوالحكومة ... العواصف تلحق خسائر بمزارعي غزة .46
 إبراهيم القدرة أن في قطاع غزة في الحكومة أكد الوكيل المساعد بوزارة الزراعة: أحمد فياض -غزة 

 .المنخفض الجوي العميق الذي ضرب األراضي الفلسطينية مؤخراً أثر سلباً على القطاع الزراعي
 دفيئة 1200من القطاع الزراعي تضرر بفعل الرياح الشديدة التي دمرت أكثر من % 15وأشار إلى أن 

  . الناضجة والخضراوات، ال سيما حديثة الزراعةزراعية بشكل كلي وجزئي وقضت على المحاصيل
وبحسب المسؤول الحكومي فإن صيادي األسماك لم ينجوا من الخسائر الكبيرة بسبب ارتفاع األمواج 
التي ابتلعت القوارب والمعدات التي كانت ترسو على الشواطئ، إضافة إلى تضرر قطاع اإلنتاج 

  . جراء التدمير الذي طال عددا من الحظائرالحيواني وما رافقه من نفوق آالف الدواجن
وقدر إبراهيم القدرة قيمة الخسائر الزراعية األولية في قطاع غزة جراء المنخفض الجوي بنحو ثالثة 

  .ماليين دوالر
وأوضح أن حكومته ستقدم خالل األيام القليلة القادمة مساعدات عاجلة وطارئة للمزارعين المتضررين 

  .سسات والمنظمات المانحةبعد التواصل مع المؤ
  17/12/2010نت، .موقع الجزيرة

  
   تدرس إنشاء أول وحدة للطب النوويالفلسطينيةالصحة : رام اهللا .47

 فريد الرشق . قال وزير الصحة الفلسطيني في رام اهللا فتحي أبو مغلي، خالل لقائه اليوم مع د:رام اهللا
كز الحسين للسرطان في عمان، والمديرة استشاري الطب النووي، ورئيس قسم الطب النووي في مر

إن وزارة الصحة : "اإلدارية لمركز الطب النووي عالية خلف، وأخصائي الفيزياء الطبية سرحان زيادة
  ".بمدينة رام اهللا" مجمع فلسطين الطبي"بصدد إنشاء وحدة طبية حديثة في الطب النووي في فلسطين في 

  16/12/2010قدس برس، 
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  للمعاقين ابن غزة يحرز أول ذهبية بتاريخ الرياضة الفلسطينية في اسياد الصين" ونهمحمد فن"البطل  .48
 على المرتبة األولى في الوثب الطويل ضمن F13 حصل الالعب الفلسطيني محمد فنونه من فئة :بكين

  .منافسات دورة األلعاب األسيوية للمعاقين المقامة في مدينة غوانزهو بالصين
م، وبعد منافسات شرسة في المرحلة النهائية بين 6.82بية السباق بعد وثبه مسافة وجاء فوز فنونه بذه
  .العبين من تسع دول

وعبر رئيس البعثة سمير أبو جياب عن سعادته البالغة وفخره الشديد بهذا االنجاز الذي حققه البطل 
  .دمةفنونه، متمنيا تحقيق المزيد من النجاحات ألبطال البعثة في المسابقات القا

  16/12/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

  ضرورة إطالق تحرك سريع وفاعل لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي: عبد اهللا الثاني .49
 اكد الملك عبد اهللا الثاني ضرورة اطالق تحرك سريع وفاعل لحل الصراع الفلـسطيني               :بترا-بروكسل

ولي سبيال وحيدا لتحقيق السالم واالستقرار في       االسرائيلي وفق حل الدولتين الذي يجمع عليه المجتمع الد        
وشدد خالل لقائه الممثلة العليا لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية والسياسة األمنية البارونـة              .المنطقة

كاثرين آشتون، في بروكسل امس الخميس على ان بديل التقدم نحو هذا الحل هو المزيد من التـوترات                  
من واالستقرار فـي المنطقـة وخارجهـا وستـشكل تهديـدا للمـصالح              والصراعات التي ستقوض اال   

  .االستراتيجية االوروبية االميركية والدولية
ولفت إلى ضرورة ان تنطلق مفاوضات فلسطينية اسرائيلية جادة وفاعلـة وفـق مرجعيـات واضـحة                 

سلمية مستقبلية  للوصول الى حل الدولتين، محذرا من مخاطر اعتماد منهجية ادارة االزمة في أي جهود               
الن ذلك سيعني ادامة الوضع الراهن الذي ال يمكن العيش معه والذي يعني حتما ازدياد التوتر وتفجـر                  

  .الصراعات
وثمن مواقف االتحاد االوروبي التي تؤكد أن قيام الدولة          واكد اهمية الدور االوروبي في الجهود السلمية،      

 تعيش بامن وسالم الى جانب اسرائيل هي الطريـق الـى حـل              الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة والتي    
ودعا الى تكاتف الجهود الدولية من اجل ايجاد البيئة الكفيلة باطالق            .الصراع وتحقيق السالم في المنطقة    

المفاوضات وانجاحها وذلك من خالل وقف جميع االجراءات االحادية، وخصوصا بنـاء المـستوطنات،              
المرجعيات المعتمدة والتي تحدد الوصول الى حل الدولتين وفي اسـرع وقـت             وارتكاز المفاوضات الى    
  .ممكن وجهة نهائية لها

وحذر في كلمة القاها امام قمة حزب الشعب االوروبي من النتائج الكارثية لقتل األمل بالسالم في الشرق                 
لمي فـي العـام     االوسط مؤكدا ان الحقائق على االرض تتغير بسرعة مما يستدعي الوصول الى حل س             

  . واال دفع الجميع الثمن 2011
  17/12/2010، الرأي، عمان

  
  التسوية ماتت ووصلت إلى طريق النهاية: نصراهللا .50

مؤامرة المحكمة الدوليـة سـتذهب      «أن   السيد حسن نصراهللا  » حزب اهللا «أكد األمين العام لـ     : بيروت
تهام ظالم لنا أو لغيرنا، وسنسقط أهـداف هـذا          أي ا «، رافضاً   »أدراج الرياح كما كل المؤامرات السابقة     

لقد انتهى  «: وخاطب إسرائيل قائالً  . »االتهام وسنحمي مقاومتنا وبلدنا من الفتنة ومن المعتدين والمتآمرين        
الزمن الذي كنتم فيه تخيفوننا، ولقد هزمت المقاومة كل جنراالتكم وستهزمكم ان شاء اهللا، ولن نستـسلم                 

  .»ولن نعترف بإسرائيل
اليوم فلسطين والقدس هما العنوان الكبير للحق في هذا         «: واضاف نصراهللا في كلمته في ذكرى عاشوراء      

الزمان الذي يجب على األمة أن تنصره، وال يجوز ألحد أن يتخلى عن فلسطين من البحر إلى النهـر،                   
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ريـق اسـتعادة    علـى ط  «: وقـال . »وال يجوز ألحد أن يتخلى عن القدس التي تمثل مقدسات هذه األمة           
فلسطين والقدس قضى عشرات اآلالف من الشهداء، من الفلسطينيين والسوريين والمصريين واألردنيين            
واللبنانيين، والعرب والمسلمين والمسيحيين، وهذا الصراع ال يمكن أن ينتهي إال بأن يعود الحـق إلـى                 

  .»ار، وهذا هو الحقهذا هو الطريق، وهذا هو الخي. أصحابه، وبأن تعود القدس إلى األمة
باألمس وقف إخوانكم وأخواتكم في غزة تحت هدير الطائرات اإلسرائيلية، ومن قلب الحـصار،              «: وزاد

لن نعترف بإسرائيل، ولن نتخلى عن شـبر        : وأسمعوا العالم كله الموقفَ الحق والراسخ والثابت، وقالوا       
ة التي واجهت شراسـة العـدوان عـام         واليوم من لبنان، من أرض الضاحية الجنوبي      . واحد من فلسطين  

هم أطلقـوا صـرختهم     .  ولم تُقهر ولم تتحطم إرادتها، نحن نكمل نداء اإلخوة واألخوات في غزة            2006
وهم خارجون من حرب وما زالوا في حصار، ونحن من الضاحية نطلق صرختنا ونحن خارجون مـن                 

نا عرق ينبض لن نعترف بإسرائيل، واألمة       ما دام في  : نحن أيضاً نقول  . حرب وما زلنا في دائرة التهديد     
باألمس اجتمعت لجنة المتابعـة العربيـة وقالـت بـصراحة إن            «: وقال. »اليوم مدعوة لحسم خياراتها   

ال يستطيع أحد أن    . المفاوضات مضيعة وقت، لقد وصلنا إلى طريق مسدود، الخيارات السياسية منعدمة          
ي وقت متأخر ولكنهم قالوه باألمسلقد اكتشفوا هذا ف. يفرض على إسرائيل حال«.  

إلى طريق المقاومة وخيارها، فالمفاوضات انتهـت والتـسوية ماتـت           «ودعا نصراهللا األمة كلها مجدداً      
صارِحوا شـعوبكم وقولـوا لهـم    . وأصبحت جيفة، ولكن العديدين ما زالوا يرفضون أن يعترفوا بموتها    

  .»هايةلقد ماتت التسوية ووصلت إلى طريق الن. الحقيقة
نحن ال نقول لكم جهزوا جيوشكم وهاجموا هذا الكيان الغاصب، وال نريد أن نحملكم مـا ال                 «: وأضاف

تريدون أن تتحملوه، ولكن ادعموا فلسطين ومقاومة الشعب في فلسطين، وقفوا إلى جانبه، فكوا الحصار               
ادروها، وللمقدسيين في الخارج    عن غزة، قدموا الدعم المادي والمالي للمقدسيين ليبقوا في القدس وال يغ           

ليعودوا إليها، قدموا الدعم ألهل الضفة ليبقوا في الضفة، وساعدوا على إنهـاء االنقـسام فـي الـساحة                   
الفلسطينية وانتم قادرون على ذلك، وظِّفوا قدراتكم السياسية واإلعالمية في دعم ومساندة هـذا الـشعب                

لو وقفت حكوماتنـا العربيـة      «، ورأى انه    » كل هذه العقود   ومقاومته ومجاهديه، جربوا لمرة واحدة بعد     
واإلسالمية واتخذت موقفاً ألسبوع واحد فقط أعلنت فيه إنهاء المفاوضات وأنها ستصغي إلـى خيـارات               

. شعوبها، سوف تجدون أن العالم كله يزحف إليكم ويخضع أمامكم ويطلب منكم فرصة للحل وللمعالجـة               
عوها على اإلطالقهذه الفرصة ال يجوز أن نضيعها أو تضي«.  

نحن في لبنان حسمنا خيارنا منذ بداية الطريق، راهنّا على المقاومة وعلى شعبنا وعلى              «: وقال نصراهللا 
مجاهدينا وانتصرنا وسينتصر شعب فلسطين ومعه كل المقاومين مـا دام هنـاك إرادة وعـزم وجهـاد                  

ليلة الماضية عاودتنا جوقة، أو سيل مـن التهديـدات          في األيام الق  «: وقال. »واستعداد للعطاء بال حدود   
إنني أعلن باسمكم لهذا العدو ولكل عدو ولكل صـديق، أن           . اإلسرائيلية الجديدة بالقتل والتدمير والحرب    

لقد انتهى الزمن الذي كنتم فيه تهددونا أو        . هذه التهديدات ال ترهبنا وال تخيفنا، وال يمكن أن تمس إرادتنا          
اليوم نحن في الموقع الـذي صـنع االنتـصار وسيـصنع            . كنا نشعر فيه بالضعف والوهن    تخيفوننا أو   

 وفـي   1993) يوليـو (االنتصار، إسرائيل هذه التي تهدد المقاومة في لبنان هزمتها المقاومة في تمـوز              
لقد هزمت هذه المقاومة كل جنراالتكم      . 2006 وفي تموز    2000) مايو( وفي أيار    1996) ابريل(نيسان  

التهديدات بالنسبة إلينا ليست أكثر من حرب       «، الفتاً الى ان     »ي ستهزمكم في األيام اآلتية إن شاء اهللا       وه
  .»نفسية فاشلة وعاجزة، ال يمكن أن تؤثر ال في قلوبنا وال عقولنا وال أرواحنا

رادة، نحن أفضل مما كنا، أفضل في المعنويات واإليمان والروحية واإل         : نحن نقول للصهاينة  «: واضاف
  .»وفي العدة والعتاد والعديد، وفي القدرة على المواجهة، هكذا كنا وهكذا سنبقى

رفضنا ألي فتنة بين المسلمين، وخصوصاً بين الشيعة والسنة، وحرصنا الـدائم علـى              «وأعلن نصراهللا   
وإسرائيل مواجهة أي شكل من أشكال الفتنة، والتي يجب أن نواجهها جميعاً، ألنها اليوم مشروع أميركا                
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اننا خالل كل السنوات الماضية مع كل ما حملت من عذابات ومـن تحـديات ومـن                 «، موضحاً   »ألمتنا
خطابات استفزازية لم نلجأ يوماً إلى الخطاب المذهبي أو إلى التحريض الطائفي، ألننا ال نؤمن ال بهـذا                  

المذهبي هو ضـعيف، يلجـأ      الخطاب وال بهذا التحريض، بل نعتقد أن من يلجأ إلى التحريض الطائفي و            
  .»إلى المكان الخطأ

  17/12/2010، الحياة، لندن
  

   لمجلس األمن بعد اكتشاف منظومتي تجسس متطورتين"إسرائيل"لبنان يشكو  .51
 عبر التجسس   1701قال لبنان إنه سيرفع شكوى إلى مجلس األمن الدولي باالنتهاكات اإلسرائيلية للقرار             

 وقد تزامن هذا اإلعالن مع اختراق ثماني طائرات حربيـة إسـرائيلية       .واالعتداء على شبكة االتصاالت   
  .أمس الخميس األجواء اللبنانية أكثر من ثالث ساعات قبل أن تعود إلى إسرائيل

بوجوب رفع شكوى إلى    "وقال الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمس الخميس في بيان إنه أصدر توجيهاته             
، باعتبارهـا   "سس اإلسرائيلي واالعتداءات على شبكة االتـصاالت      مجلس األمن الدولي تضم ملف التج     

  .1701للقرار " خرقا فاضحا"تشكل 
وأشاد سليمان باكتشاف الجيش األربعاء الماضي أجهزة تجسس إسرائيلية وتفكيكها، الفتـا إلـى أهميـة                

  . أمن لبنانالتعاون بين الجيش والمقاومة لكشف هذا الخرق اإلسرائيلي والرد على االعتداءات على
وكان الجيش اللبناني قد أعلن في وقت سابق أن وحداته الفنية تمكنت فجر أمس مـن تفكيـك منظومـة                    
تجسس ثانية زرعها إسرائيليون في مرتفعات جبل صنين وجبل الباروك الواقعين في سلسلة جبال لبنـان               

  .ا في نفس المرتفعاتالغربية، وذلك بعد تفكيكه أول أمس األربعاء منظومة تجسس أخرى عثر عليه
 17/12/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
   اإلسرائيلي على مجلس األمناإلستيطانعرض موضوع   قررتالمتابعة لجنة: سىعمرو مو .52

وأعلن األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى صدور تعليمات للسفراء العرب في األمم المتحدة               
وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء        . بحث االستيطان   بطلب عقد اجتماع لمجلس األمن ل     

وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم عقب اختتام اجتماع لجنة مبادرة السالم العربيـة، إن اللجنـة                  
وأضاف أنـه   . برمته على مجلس األمن     ” اإلسرائيلي“قررت اإلعداد لعرض موضوع الصراع العربي         

وأكـد أن الموقـف     . عية لالجتماع مع لجنة المبـادرة لمناقـشة الموضـوع           ستجري دعوة اللجنة الربا   
. ” ال تحتمل الحديث عن إعطاء فرص     “أنهى أي أمل للوصول لتسوية، موضحا أن المسألة         ” اإلسرائيلي“

وأكد أن اللجنة قررت وقف المفاوضات ألنها تضييع وقت، مشدداً على أنه ال بد من معركة سياسية حادة               
 ودعت الدول التـي     67ير اللجنة للبرازيل واألرجنتين العترافهما بدولة فلسطينية على حدود ،         وأكد تقد . 

ولفت إلـى أن اللجنـة رأت       . لم تعترف بالدولة الفلسطينية لالعتراف بها، وتوقّع استمرار االعترافات          
المفاوصات غيـر   وفشل الوسيط األمريكي في تحقيق السالم، أن مسار         ” اإلسرائيلي“انطالقاً من الموقف    

  .مجد، وأن استئنافها سيكون رهناً بتلقي عرض جاد يكفل إنهاء الصراع وفقا لمرجعيات عملية السالم 
 17/12/2010، الخليج، الشارقة

  
   ببدو في سيناء لتهريب بنادق إلى غزةاتصلتإيران : "ويكيليكس" .53

ية مسربة إن رئـيس المخـابرات        قالت برقية دبلوماسية أمريك    : الكسندر جاديش  -) رويترز( -القاهرة  
المصرية ابلغ مسؤولين أمريكيين العام الماضي ان إيران تحاول تجنيد بدو فـي شـبه جزيـرة سـيناء                   

  .للمساعدة في تهريب اسلحة إلى قطاع غزة المحاصر
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 من جانب القبائل البدوية خاصة عـن         يتم وقال مسؤول مصري طلب عدم نشر اسمه ان تهريب السالح         
وينفي السودان أن يكون قد سمح بمـرور أي          .ن السودان الى سيناء ومنها الى قطاع غزة       طريق البر م  

وهذا أحد مصادر مخاوف اسرائيل التي تـشكو بـشكل           .شحنات من السالح عبر أراضيه الى أي مكان       
  .متكرر من فشل مصر في وقف تهريب االسلحة

ار إلى أن إيران تحاول ايضا تجنيد الدعم        اشأ"وقالت البرقية إن رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان         
  ."من بدو سيناء وقال ان ذلك الجل تسهيل تهريب اسلحة إلى غزة

الرئيس المصري حسني مبارك بصورة فورية هو تحركات ايـران          اهتمام  ن ما استحوذ على      أ واضافت
 .ة غير قانونيـة   غير النووية المزعزعة لالستقرار مثل الدعم لحماس وتهريب االسلحة واالموال بصور          

  .وتقول ايران ان دعمها لحماس دبلوماسي فقط
الجناح العسكري  (فقد حاولت ايران مرات عديدة دفع مرتبات لكتائب القسام          "واضافت انه حسب سليمان     

  ."لكن مصر نجحت في منع االموال من الوصول إلى غزة) لحماس
 مليون دوالر شهريا 25يصل الى "اني لحماس  وذكرت البرقية ان سليمان اشار الى ان الدعم المالي االير         

  ."في منع دخول الدعم المالي الى غزة عبر مصر) ناجحة(لكن مصر 
وقالت البرقية ان وزير الداخلية حبيب العادلي وصف جهود مصر لمكافحة تهريب االسلحة على الحدود               

  ".صعبة"المصرية السودانية بأنها 
ن الشرطة المصرية قتلت مهربي اسلحة اثنـاء محـاولتهم نقـل            ا) العادلي(وفي مارس ابلغنا    "واضافت  

  ."اسلحة من السودان إلى مصر
ونقلت تقارير اعالمية عن مسؤولين أمريكيين قولهم ان إسرائيل قصفت العام الماضي قافلة من االسلحة               

  .االيرانية في السودان كانت في طريقها لحركة حماس الفلسطينية في غزة
  17/12/2010، باءوكالة رويترز لألن

 
   شبه جزيرة سيناءإعادة إحتاللعمل من أجل ت" إسرائيل": مسؤول مصري سابق .54

حذّرت مسؤول مصري سابق بوزارة الخارجية من مساع صهيونية إلعادة احتالل شبه جزيرة             : القاهرة
ف سيناء المصرية، بطرق مختلفة، وقال إن الكيان الصهيوني يعمل ومازال يعمل من أجل تحقيـق هـد                

  .العودة لسيناء، وهم يتحدثون علنا عن هذا
لن " إسرائيل"أن  "السابق بوزارة الخارجية المصرية،     " إدارة إسرائيل "وأضاف السفير حسن عيسي، مدير      

أسباباً إستراتيجية واقتصادية ودينية وراء     "، مشيراً إلى أن     "ترتاح إال إذا أعادت احتالل سيناء مرة أخرى       
لسيناء التي لها أهداف توراتية أن سيناء هي أرض مهبط سـيدنا            " االسرائيلية"احة  هذه الرغبة، منها السي   
إلقامة عالقات جنسية   " إسرائيليات"لدفع  " إسرائيلية"هناك محاوالت   "، منوها إلى أن     "موسي عليه السالم    

  .ه، حسب قول"مع بدو سيناء إلنجاب أطفال ليكون لديهم الدافع للبقاء في سيناء والتواجد فيها
ورأى السفير عيسي، على هامش حوار بمركز الدراسات المستقبلية التابع لمركـز معلومـات مجلـس                

الدولـة اليهوديـة فـي      "الوزراء المصري، شارك فيها عدد من الخبراء والسفراء والباحثين لمناقـشة            
عودة لـسيناء،   تعمل ومازالت تعمل من أجل تحقيق هدف ال       " إسرائيل"إن  "،  "وتداعيات المستقبل " إسرائيل"

، قال عقب توقيع    "حمامة سالم "وهم يتحدثون علناً عن هذا، حيث أن اسحق رابين الذي ينظر له على أنه               
كانت ستكون في وضع افضل لو كانت سيناء في         " اسرائيل"إن  "اتفاقية كامب ديفيد واالنسحاب من سيناء       

  ".يدها وبدون أتفاق سالم
  17/12/2010،  المركز الفلسطيني لإلعالم
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   فقط"إسرائيل" آالف مصري في خمسة: سفير مصر السابق لدى تل أبيب .55
في " الحقيقي"قدر عاصم إبراهيم، سفير مصر األسبق لدى تل أبيب، عدد المواطنين المصريين             : القاهرة

ال يتعدي خمسة آالف مصري، مقيمين منذ سنوات عقب توقيـع           "إسرائيل، وفق معلومات السفارة هناك،      
ونفى إبراهيم علمه بما يتردد عن أن عدد المصريين في إسرائيل يقدر ما بين خمسة عشر                 ".سالماتفاق ال 

تزوجـوا مـن فتيـات مـن        "وثالثين ألفاً، كما نفي ما يقال عن زواجهم من يهوديات، مشيراً إلى أنهم              
تهم فـي   من المسلمات ممن يحملون جنسية اسرائيلية بفعـل إقـام       1948فلسطينيي األرض المحتلة عام     

  .، على حد تعبيره"إسرائيل
وفيما يتعلق بجلب خبراء زراعة إسرائيليين لمصر؛ قال الدبلوماسي المصري السابق، علـى هـامش                -

حوار بمركز الدراسات المستقبلية التابع لمركز معلومات مجلس الوزراء المصري، شارك فيها عدد من              
إن مصر تستجلب   ": "ودية في إسرائيل وتداعيات المستقبل    الدولة اليه "الخبراء والسفراء والباحثين لمناقشة     

  ". يحملون الجنسية االسرائيلية وبتأشيرات محدودة48خبراء مسلمين من عرب 
على الفلسطينيين عندما   " ضحك"من جهة أخرى؛ اعتبر السفير عاصم إبراهيم، أن الجانب اإلسرائيلي            -

مة التحرير الفلسطينية، وليس الدولة الفلـسطينية ، أي         طالبهم باالعتراف بإسرائيل مقابل االعتراف بمنظ     
، واآلن يشترطون لالعتراف بهذه الدولة الفلسطينية غير المحددة المعالم االعتراف           "منظمة"مقابل  " دولة"

  .، كما قال"بيهودية الدولة االسرائيلية الذي يعني مكاسب أخرى لهم
  16/12/2010، قدس برس

  
   عمال غير شرعيين يصعب حصرهم"إسرائيل" في المصريون: مسؤول مصري .56

أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في مصر، اللواء أبو           :  من هشام الخطيب   -القاهرة  
سافروا بطرق غير شرعية عبـر الـدول        ' عمال غير شرعيين  'بكر الجندي، أن المصريين في اسرائيل       

  .'وبالتالي يصعب حصرهم'المجاورة 
في الوقت الذي حذر فيه خبراء وبرلمانيون من ترك الساحة إلسـرائيل لتـشكل فرقـا مـن                  يأتي هذا   

الجواسيس ضد مصر من خالل إغراءاتها المتعددة للشباب المصريين بالسفر والزواج فـي إسـرائيل،               
وطالبوا الحكومة المصرية بالتعامل مع هذه القضية بحسم نظرا لخطورتها الراهنـة والمـستقبلية علـى                

  .ن القومي المصرياألم
من  ' 13كان تقرير إسرائيلي صادر عن دائرة اإلحصاء المركزية ذكر أن عدد العمال المصريين يمثل               

  . نسبة العمالة المدنية بالجيش اإلسرائيلي يليهم األردنيون
في مصر، وهو ما يدفع الشباب المصري       و الفقر   وفي معرض رده على سؤال حول ارتفاع نسبة البطالة          

  .رة إلى إسرائيلللهج
 17/12/2010، القدس العربي، لندن

 
  دولته المستقلةحتى إقامةبمواصلة تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني اإلمارات نتعهد  .57

تعهدت دولة اإلمارات خالل اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة الليلـة الماضـية، بمواصـلة               : )وام(
اإلنمائية للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنيـة إلـى أن يـتم إنهـاء             التزامها تقديم المساعدات اإلنسانية و    

ألراضيه وإقامة دولته المستقلة، فيما حثت المجتمع الدولي وخاصة الدول المانحـة     " اإلسرائيلي"االحتالل  
  .على استمرار دعمها للفلسطينيين 

متحدة عن قلق دولة اإلمارات     وأعرب السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن المندوب الدائم للدولة لدى األمم ال          
إزاء التدهور المتزايد لألوضاع اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة، والسيما في قطاع غزة نتيجة              

  .على القطاع منذ ثالث سنوات " اإلسرائيلي"الحصار الذي تفرضه قوات االحتالل 
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ن في المـساعدات اإلنـسانية العاجلـة        وقال الجرمن إن دولة اإلمارات تعد أحد أكبر المانحين المساهمي         
والمشاريع التنموية والميزانية المباشرة للسلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن قيمة المساعدات التي تعهـدت              

 ألـف دوالر،    700 مليونـاً و   262 بلغـت    2009بها اإلمارات للشعب الفلسطيني وحكومته خالل عام        
 والبنية التحتية وقطاع التعلـيم والخـدمات الـصحية          مخصصة جميعها لدعم الحكومة والمجتمع المدني     

  .والتنمية االجتماعية واألغذية وإعادة إعمار قطاع غزة 
رفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح المعابر فوراً        " إسرائيل"وطالب السفير الجرمن المجتمع الدولي بإلزام       

ضي العربية، واسـتئناف مفاوضـات      لتسهيل وصول المساعدات اإلنسانية للسكان، وإنهاء احتاللها لألرا       
  .السالم استناداً إلى القرارات الدولية ذات الصلة، ومبادرة السالم العربية

 17/12/2010، الخليج، الشارقة
 

   اقتصاديا"إسرائيل" لمحاصرةدعوة مغربية  .58
كـة  حر"دعا نشطاء حقوقيون في ندوة بالرباط إلى محاصرة إسرائيل اقتصاديا عبر تفعيل عمل              : الرباط

ـ   " المقاطعة  وسحب االستثمارات وفرض العقوبات      واعتبروا فـي    ).بي دي أس  (المعروفة  اختصارا ب
الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني              

 الدولي والمبـادئ العالميـة      أن مقاطعة إسرائيل اقتصاديا طريقة فعالة إلرغامها على االنصياع للقانون         
كما أكدوا أن نضالهم يحركه رفضهم للظلم الذي يتعرض له أبناء فلسطين، ورغبتهم في               .لحقوق اإلنسان 

  .رفع الحصار عن قطاع غزة، وتحرير المعتقلين السياسيين الذين يقبعون في سجون االحتالل
 كبيرا في العديد من دول العالم، من بينهـا        وحسب المشاركين في الندوة، فقد حققت الحملة الدولية تفاعال        

 إلى سحب االستثمارات وتطبيـق العقوبـات        2009فرنسا حين دعت العديد من المنظمات الفرنسية عام         
على العديد من الشركات التي تدعم إسرائيل وتتعامل معها، وبريطانيا حين صـوتت رابطـة األسـاتذة                 

ويسعى هؤالء النشطاء إلـى تفعيـل تجربـة      . اإلسرائيليتين الجامعيين بمقاطعة جامعتي حيفا وبار إيالن     
  . الحركة في المغرب، من أجل محاربة التطبيع مع إسرائيل

 17/12/2010،  موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  ويدعو إلى فتح معابر غزة بالكامل..  دولة فلسطينية التزامه بإقامةيؤكداالتحاد االوروبي  .59
، وعن محمد يـونس مـن رام اهللا، أن          بروكسل، عن أ ف ب من       17/12/2010الحياة، لندن،   ذكرت  

أكدت في ختام لقاء في بروكسيل مع الموفد االميركـي   وزيرة خارجية االتحاد االوروبي كاثرين اشتون،  
االتحاد االوروبي والواليات المتحدة ملتزمان العمل في شكل        «الخاص للشرق االوسط جورج ميتشل، ان       

 الفلسطيني وانشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة وتتمتع        -دم نحو السالم االسرائيلي     حازم من اجل احراز تق    
  .»بالسيادة الى جانب دولة اسرائيل تتمتع باالمن

وأوضـحت ان علـى     . الخراج عملية السالم من مأزقها    » احراز تقدم ملح امر ضروري    «وأضافت ان   
الهـواجس المـشروعة المـن اسـرائيل        «تبـار   االطراف ان يأخذوا في المحادثات المستقبلية في االع       

ولم يتطرق بيان آشتون الى مسألة االستيطان االسـرائيلي         . »والتطلعات الوطنية المشروعة للفلسطينيين   
  .في الضفة الغربية

ـ ون أوروبي واكد ديبلوماسي و  ليس وارداً   67أن االعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود العام        » الحياة»ن ل
وقال ديبلوماسي غربي كبير في القدس إن سياسة االتحاد األوروبي تقوم علـى دعـم               . لةفي هذه المرح  

وقال ديبلوماسي آخر إن االعتراف بالدولة الفلسطينية سيأتي بعد         . العملية السلمية للتوصل إلى اتفاق سالم     
  .إقامتها
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ميركي في العملية السلمية حتى     وأكد الديبلوماسي الرفيع أن االتحاد األوروبي ال يفكر باستبدال الدور األ          
دائماً سيظل الدور المركزي في العملية      «: وأضاف. لو أخفقت إدارة الرئيس اوباما في التوصل إلى حل        

السلمية للجانب األميركي بسبب ثقل اللوبي اليهودي في الواليات المتحدة وبـسبب العالقـات الخاصـة                
  .األميركية مع إسرائيل

 اشتون قالت للمبعوث األميركي     ، أن بروكسل من   )د ب أ  (، عن   17/12/2010الرأي، عمان،   وأضافت  
وقالـت  . للشرق األوسط امس إنه يجب على إسرائيل أن تفتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة بالكامـل               

لقد أعدت على مسامع السيناتور ميتشل سياسة االتحاد األوروبي التي تدعو إلى فـتح              » :اشتون في بيان    
ة فورية ومستدامة وغير مشروطة للسماح بمرور المـساعدات اإلنـسانية والـصادرات             المعابر بصور 

  . «واألفراد 
وأضافت ان االتحاد األوروبي يقدر قرار ٍإسرائيل األخير السماح بمرور الصادرات مـن قطـاع غـزة                 

  .«المزيد من الجهود واإلجراءات التكميلية لتحقيق تغير جوهري في السياسة « ولكنها دعت إلى 
  

   سكان غزة استعدادا لبناء الدولة الفلسطينيةحياةعلينا تحسين : بلير .60
دعا توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية الدولية رئـيس الـوزراء البريطـاني             :  مينا العريبي  - واشنطن

األسبق، أمس، إلى تحسين حياة أهالي غزة ضمن جهود االستعداد لبناء دولة فلسطينية تقوم على أسـاس                 
عصر أمس في واشـنطن، قـال بليـر         » لجنة العمل األميركية لفلسطين   «وفي خطاب أمام    . ضاتالمفاو

 -، معتبرا أنه ال يوجد خيار آخر لحل الصراع العربي           »إنني مناصر لدولة فلسطينية وكنت دائما هكذا      «
  .اإلسرائيلي

كيـد أهميـة بنـاء      ويزور بلير واشنطن، حيث التقى وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتـون، لتأ           
ولكنه أوضح أن عملية البناء     . مؤسسات الدولة الفلسطينية من أجل مرحلة ما بعد التوصل إلى اتفاق سالم           

في حال اسـتطعنا تحـسين حيـاة النـاس،          «: ضرورية خالل عملية التفاوض من أجل بناء الثقة، وقال        
  .»اسيةسنستطيع الحصول على التغيرات في غزة والحصول على المفاوضات السي

بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، موضحا أن عبـارتي       » فجوة هائلة في المصداقية   «واعتبر بلير أن هناك     
تعبران عن عدم ثقة الطرفين في أنهما سيحصالن علـى          » فلسطين قادرة على العيش   «و» إسرائيل آمنة «

طريق المسدود حاليا لعمليـة     ما يضمن مستقبليهما، مشددا على أهمية معالجة القضايا األساسية لتخطي ال          
  .المفاوضات التي تقودها واشنطن

وأشار الناطق باسم وزارة الخارجية األميركية، فيليب كراولي، إلى أن اعترافا مماثال مـن جانـب دول                 
  .في عملية السالم في الشرق األوسط» نتائج عكسية«أميركا الجنوبية يؤدي إلى 

الحاجة إلى إعـادة بنـاء      «ز تقدم في المفاوضات، متحدثا عن       ولم يخف بلير الحيرة من الفشل في إحرا       
الحرص على أن تكون هناك روابط بين المفاوضات وتحسين حياة الناس على            «، على أن تشمل     »العملية

  .»واقع األرض
وضمن هذه الجهود، التقى بلير، صباح أمس، مدير وكالة التنمية الدولية األميركية، راجيف شـاه، فـي                 

، مشيرا  »يجب أال يكون الدعم فقط المساعدات اإلنسانية بل التنمية وإعادة اإلعمار          «: ضافوأ. واشنطن
  .»إمكانية حتى تطوير السياحة«إلى 
ولكن حققنا النجاح في عملية آيرلندا الـشمالية        .. أعلم بوجود الشكوك حول حل هذا الصراع      « بلير   قالو

 وأشار إلى التغيرات في المنطقة التي تساعد فـي          .»ألننا لم نيأس وألن الظروف الخارجية تغيرت أيضا       
المبادرة تعطينا اإلطـار    «تحقيق السالم، مشددا على أهمية مبادرة السالم العربية، حيث أوضح أن هذه             

  .»للتوصل إلى السالم
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ولخص بلير حديثه باإلشارة إلى إعالن الرئيس األميركي باراك أوباما أن تحقيق السالم يـأتي ضـمن                 
، مضيفا أن   »تحقيق ذلك في المصلحة االستراتيجية للعالم     «الستراتيجية للواليات المتحدة، قائال     المصلحة ا 

  .»علينا أال نعطي المجال للرافضين للسالم، وعلينا المثابرة والمحاربة للتوصل إلى اتفاق«
  17/12/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
  مة دولة فلسطينية هو أفضل وسيلة لتحقيق هدف إقاالمفاوضاتطريق  :فرنسا .61

أعلنت وزارة الخارجيـة الفرنـسية أن فرنـسا ال تـزال تـرى أن طريـق       : رام اهللا ـ أحمد رمضان 
دعت مساعدة المتحدث باسـم وزارة       و .المفاوضات هو أفضل وسيلة لتحقيق هدف إقامة دولة فلسطينية        

هود األميركية الرامية إلـى     الخارجية الفرنسية كريستين فاج، المجتمع الدولي إلى اإلسهام في إنجاح الج          
 مـن أجـل إقامـة دولـة         2011دفع عملية السالم التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق إطار بنهاية عام             

  .فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة
وقالت فاج إن فرنسا اطلعت على موقف الجامعة العربية الذى دعا الفلـسطينيين إلـى عـدم اسـتئناف                   

رض جاد يضمن إنهاء النزاع الفلسطيني االسرائيلي، وكـذلك نيـة الـدول             المفاوضات في ظل غياب ع    
  .العربية اللجوء إلى مجلس األمن بشأن االستيطان اإلسرائيلي

وتابعت أن فرنسا تشارك الدول العربية الرأي في أن الفشل في معالجة عملية السالم ال يمكن أن يستمر                  
  .فشل ستكون مأسوية بالنسبة الستقرار المنطقةعلى ما هو عليه، بالنظر إلى أن نتائج هذا ال

وأكدت فاج على موقف فرنسا الثابت من أن االستيطان يخالف القانون الدولي ويـضر بجهـود الـسالم                 
  .ويمثل تهديدا لحل إقامة دولية، وبالتالي فإن االستيطان يتعين أن يتوقف

 أمس المبعوث األميركي الخاص إلـى       في باريس واستقبلت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال آليو ماري        
تقويم نتائج جولته االخيرة في المنطقة والتعبير له مجـددا          "، وتم في اللقاء     الشرق األوسط جورج ميتشيل   

، وفق بيان عـن وزارة الخارجيـة        "عن ارادتنا العمل بتنسيق وثيق مع االدارة االميركية في هذا الملف          
  .الفرنسية

  17/12/2010المستقبل، بيروت، 
  

  "إسرائيل"الدولة التي ستبقى لن تكون ":  البريطانيالعمالعن حزب  نائب .62
 مـن  فيهـا حـذر   رسالة إلى صحيفة الغارديان      النائب البريطان عن حزب العمال جيرالد كوفمان      ارسل  

ويقول كوفمان في رد على مقالة كانت        .تالشي إمكانية تنفيذ حل الدولتين للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي       
إن مقالكم المتشائم بما ليس فيـه       " "المتوفاة وإن لم تدفن بعد    "يفة نشرتها األربعاء عن عملية السالم       الصح

  .وهي الديموجرافية: الكفاية ال يشير إلى أشد الحقائق حتمية في الموقف بين إسرائيل والفلسطينيين
ير من رجال الدولة فـي  فرئيس الوزراء األردني ـ الذي التقيته في عمان الشهر الماضي ـ كان األخ  "

العالم الذين ينبهون إلى ما يردده البعض منا منذ فترة وهي أن المسألة مجـرد وقـت قبـل أن يفـوق                      
، وكما قال مـؤخرا زعـيم       ) مليون 5.7(في عددهم اإلسرائيليين اليهود     )  مليون حاليا  5.2(الفلسطينيون  

  .بارز لليهود البريطانيين ويظهر ذلك إسرائيل كدولة عنصرية
والدولـة التـي    . ال مكان للرجعة هنا وستختفي فرص حل الدولتين شيئا فشيئا         "ويستطرد كوفمان فيقول    
  .ورفض نتانياهو انتهاج سياسة للسالم ستصبح رسالة انتحار. ستبقى لن تكون إسرائيل

 وعرف النائب اليهودي كوفمان على مدى عقود بدعمه الشديد إلسرائيل إال أنه أخذ يوجـه إليهـا منـذ                  
سنوات انتقادات شديدة بسبب الطريقة التي عاملت بها الفلسطينيين أثناء االنتقاضة األخيرة وممارسـات              

  .اخرى
  17/12/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
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  تطالب حماس بإعادة فتح مؤسسات المجتمع المدني» هيومن رايتس ووتش« .63
بإعادة فـتح مؤسـسات   » حماس«حركة » س ووتشهيومن رايت« طالبت منظمة -» الحياة«رام اهللا ـ  

» حمـاس «وقالت في بيان امس ان      . المجتمع المدني في قطاع غزة والتوقف عن مضايقة العاملين فيها         
منتدى شـارك   «جميع مكاتب منظمة    » تعسفية«الماضي بصورة   ) نوفمبر( تشرين الثاني    30أغلقت في   

ي ويقيم مخيمات صيفية وغيرها من البرامج لحـوالى         في غزة الذي يوفر الدعم النفسي والمهن      » الشبابي
اسـتدعت  » حماس«إن سلطات حركة    » هيومن رايتس ووتش  «وقالت   . ألفاً من أطفال وشباب غزة     60

الماضي مديري المنظمة لغرض االستجواب، ثم أغلقت مكاتبهـا، وصـادرت أجهـزة             ) مايو(منذ أيار   
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الـشرق األوسـط         .اماتكومبيوتر ومعدات أخرى، من دون توجيه أية اته       

هذا التدخل التعسفي في أنشطة منظمة تقدم       «: سارة ليا ويتسن  » هيومن رايتس ووتش  «وشمال افريقيا في    
  . »خدمات ال تقدر بثمن لشباب غزة ليس إال أحدث دليل على نزعة حماس االستبدادية

  17/12/2010، الحياة، لندن
  

  وزير الدفاع اإلسرائيلي موظفين مسلمين خالل إستضافته أبعد فندق في واشنطن .64
 اإلسالمية الذي يدافع عن حقـوق المـسلمين أن         - أعلن مجلس العالقات األميركية      : أ ف ب   -واشنطن  

بواشطن أوفقوا عن عملهم خالل نزول وزيـر الـدفاع          » مندارين اورينتال «موظفين مسلمين في فندق     
وبعث المجلس برسالة احتجاج باسم الموظفين       . الفندق نهاية األسبوع الماضي    اإلسرائيلي ايهود باراك في   

المسلمين إلى إدارة الفندق التي شرحت بأنها نفذت تعليمات وزارة الخارجية األميركية التي طلبت الئحة               
  .بأسماء طاقم الموظفين الذين سيعملون يوم وصول الوفد اإلسرائيلي للتأكد من هوياتهم

، ومبدياً اسـفه    »روتيني«ق باسم الخارجية األميركية فيليب كراولي األمر، معتبراً انه إجراء           وأكد الناط 
عندما نكون قلقين بعد التأكد من الملف القضائي لشخص ما، يمكننا           «: وقال. »كثير من التأويل  «لحصول  

لق أبـداً بمـسألة   لكن هذا األمر ال يتع  . أن نطلب من الفندق أن يحد من وصول طاقمه إلى أعضاء الوفد           
  .»انتماء سياسي أو ديني ألي شخص

 17/12/2010الحياة، لندن، 
     

  مفهوم حماس لوقف الصواريخ يختلف عن فتحو حماس لم تتغير منذ االنطالقة ثوابت :حمدانأسامة  .65
 أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس أسامة حمدان أن ثوابت حمـاس لـم تتغيـر منـذ                   :بيت لحم 

 عاما إال أن األدوات قد تستبدل من مرحلة ألخرى وان المصالحة ضرورة وطنية وفق               23 االنطالقة قبل 
  .أسس حامية للثوابت

اإلذاعيـة  " معـا "الزميل محمد اللحام أجرى لقاء مطوال مع حمدان وتم بثه مساء أمس عبر أثير شـبكة                 
سية لحماس في ذكـرى     وأجاب حمدان على كافة االسئلة التي تستعرض كافة المواقف والتوجهات السيا          

  .انطالقتها
ـ             النطالقة حركـة    23نرحب باألستاذ أسامة حمدان عضو المكتب السياسي لحركة حماس في الذكرى ال

المقاومة اإلسالمية حماس وبالتأكيد هنالك الكثير مما حدث ما بين االنطالقة وما بين هذه اللحظـة أيـن                  
  تقف اليوم حماس من انطالقتها؟

 عاما أمام رصيد كبير من التجربـة علـى المـستويات            23ك أن الحركة تقف بعد      ال ش : أسامة حمدان 
المختلفة من العالقات الوطنية الداخلية أو السياسية أو المقاومة وقدرتها، وأنا أعتقد أن هذه التجربة حققت                

ي تقييم  فيها الحركة العديد من النجاحات بالرغم من التحديات، وكان هناك نجاحات ربما يختلف الناس ف              
 عاما نجحت الحركة في أن تؤكد تمسكها بالثوابت الوطنية          23بعض المواقف لكنني أعتقد أنه على مدى        
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الفلسطينية وأن تواصل المقاومة وأن تصمد في وجه جملة من التحديات التي فرضها العدو وحلفاء هـذه                 
  .العدو على المستوى الدولي

تعاطي مع قيام سلطة في ظل االحتالل وما أفرزته اوسلو          مع انطالقة الحركة كان هنالك موقف رافض لل       
 وشاركت الحركة في االنتخابات هل بعد أربع أو خمس سـنوات مـن              2006وتغير هذا الحال في عام      

   سيبرز موقف آخر وهل هناك دراسة او تقييم لدخول حماس االنتخابات وصواب ذلك من عدمه؟2006
مشاركة في االنتخابات ليس بناء على تغيير في موقف الحركة،          ال شك إن قرار الحركة ال     : اسامة حمدان 

إنما هذا الدخول جاء بناء على تقدير موقف أن الواقع الفلسطيني في ظل االحتالل في المرحلة الماضـية                 
بدأ يشهد تغيرات وأن التعامل مع الواقع الفلسطيني بعد غياب الرئيس ياسر عرفات يحتاج إلـى نظـرة                  

لحركة وما زالت أنها بحاجة إلى الدخول في المعترك الداخلي الفلسطيني أكثر مـن أي               ربما كانت تقدر ا   
وقت مضى، والحركة عندما شاركت في االنتخابات كانت تتطلع إلى تحقيق مسألة مهمة وهـي إحـداث                 

وها نحن نرى هذه اليوم حقيقة ماثلـة        ... نقلة في الواقع الفلسطيني الذي استوعب بأن التسوية قد فشلت         
ونقل المؤسسات الوطنية من موقع أنها مؤسسات ناشئة وفق التسوية إلى مؤسسات تعمـل فـي سـياق                  

مع األسف هذا األمر واجهه تحد خطير على الصعيد الداخلي ربما           ... مشروع الوطن الفلسطيني المقاوم   
  . هذا اإلشكالالمشهد الداخلي اليوم هو مشهد ال تتمناه أي قوى فلسطينية وان كان الجهد ينصب لمعالجة

كانت هناك تصريحات خلقت حالة من الضبابية من إسماعيل هنية رئيس وزراء الحكومة المقالـة فـي                 
قطاع غزة فيما يتعلق باالعتراف بإسرائيل وأخذ ذلك عليه حتى من بعض الكتاب المعـروفين بالعـادة                 

ـ       ضوع عدم االعتـراف     تأكيد السيد هنية على مو     23بمناصرة حركة حماس وشاهدنا خطاب الذكرى ال
  بإسرائيل هل كان هنالك حالة من اإلقدام واإلحجام داخل اطر حركة حماس تحديدا في هذا الموضوع؟

في الحقيقة أنا أود أن أقول وبكل وضوح أن تصريح األخ أبو العبد هنية حمل أكثر ممـا                  : اسامة حمدان 
فيما يتعلـق بـاالعتراف بإسـرائيل       فيه وأكثر مما يحتمل وليس هناك إقدام أو إحجام في حركة حماس             

وموقف الحركة واضح بأنها لن تعترف بإسرائيل والحركة تعتقد إن الحديث عن االعتـراف بإسـرائيل                
سابقا كان خطئا سياسيا استراتيجيا وسهل في الواقع الدولي إن تواصل إسرائيل عدوانها وان يبدو األمر                

النظر أو اختالف في مساحات محددة ربما تختلف بهـا          بينها وبين الفلسطينيين كأنه اختالف في وجهات        
  .دول جوار

نحن نعتقد أن االعتراف بإسرائيل موقف الحركة واضح ال اعتـراف بإسـرائيل وأن المطلـوب هـو                  
االعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني واإلقرار بهذه الحقوق ليس فقط مجرد اإلقرار بهـا وإنمـا أيـضا                 

ل تحقيقها هذا هو الموقف الذي تحمله وتراه الحركـة وتـصريحات األخ             االلتزام اتجاهها والعمل من اج    
  .إسماعيل هنية حملت تحميال خاطئا اعتقد أن موقفه اليوم كان توضيحا بينا ال يقبل الشك في هذا الجانب

كيف تفسر لنا في أكثر من مناسبة ان السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس تحدث عن                  
مؤقتة وتحدث عن هدنة طويلة األمد وتحدث عن الدولة المؤقتة وهذا بالنتـائج هـو اعتـراف                 الحدود ال 

  ضمني بالجانب األخر إن حدث ذلك وهو إسرائيل؟
اسامة حمدان أوال لم يتكلم األخ خالد مشعل قطعا ال عن حدود مؤقتة ولم يأت على سيرة دولة مؤقتة وال                    

جحة لتزييف موقف الحركة وبناء استنتاجات خاطئـة ثـم          بأي حال من األحوال وهذه محاوالت غير نا       
حركة حماس لها موقف ثابت وواضح في هذا الموضوع وقالـت           ... العيش في ظالل الوهم الناشئ عنها     

أنها لن تعترف بالكيان الصهيوني بأي حال من األحوال وأنها لن تقبل تسوية مؤقتـة ألن هـذا يعـزز                    
ان البعض حاول بطريقة أو بأخرى القول أن حركة حمـاس تـستقبل             االحتالل وال ينهي االحتالل فإذا ك     

ذلك أو تتبناه فهو إما أراد أن يغطي موقفه السياسي السيئ في هذا الجانب أو انه كان قد فهـم موقـف                       
وأنا اعتقد كثـرة تكـراره أحيانـا        ... الحركة بشكل خاطئ وعليه ان يعيد النظر في فهمه حركة حماس          

  .ا تفسير األمور بشكل خاطئيحاول البعض من خالله
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 والقدس الـشرقية    1967أستاذ أسامة لنفسر أكثر هل حركة حماس تقبل بدولة فلسطينية على حدود عام              
  عاصمة للدولة الفلسطينية ؟

ماذا يعني ذلك بالنسبة لك أو بالنسبة للسائل أو بالنسبة ألي إنسان نحن نقول وبكل وضوح                : اسامة حمدان 
ني فلسطيني هو أن تقوم هذه الدولة دون التنازل عن باقي حقوقنا فال مانع لـدينا                إذا كان هناك هدف وط    

من دعم هذا الهدف ونحن جزء منه أما أن يقرن ذلك بتنازل عن حقوق فلسطينية أساسـية فهـذا بكـل                     
  .األحوال مرفوض وغير مقبول

 194 و 181عية الدوليـة    يعني المقصود حق العودة لالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفق قرارات الشر          
  وهذه الثوابت الفلسطينية؟

الثوابت الوطنية الفلسطينية واضحة ونحن ال نقبل بأي حال من األحوال أي تنازل أو أي               : اسامة حمدان 
تفريط بهذه الثوابت ولذلك قلنا وبكل وضوح وجود برنامج وطني يرسم حدود عينة للمشروع الـوطني                 

ا شريطة أن ال ينطوي على أي تنازل عن ثوابتنا الوطنيـة وثوابـت              نحن مستعدون للتعامل معه ايجابي    
  .الشعب الفلسطيني

 عمليـة  1106 عملية استشهادية وأكثر من 87إحصائيات حركة حماس بأنها منذ االنطالقة نفذت حوالي        
 عاما اما بالسنوات األخيرة وتحديدا ما بعد سـيطرة حمـاس وإدارتهـا              23داخل إسرائيل لكن هذا عبر      

مور في قطاع غزة هناك حالة شديدة من االنحصار في المقاومة فكيف تفسر ذلك خاصة أن الـبعض                  األ
  يربط ذلك سياسيا بما يحصل في قطاع غزة؟

ال بد أن أشير هنا إلى مسألة مهمة وأساسية تتعلق بمنطق المقاومة وكيف نقرأ نحن فـي                 : اسامة حمدان 
هي حق طبيعي ومشروع وهي اصل في مقاومة االحتالل         حركة حماس المقاومة نحن نعتقد أن المقاومة        

وأن العمل العسكري ضد االحتالل ال يمكن بحال من األحوال أن يتم التنازل عنه والتفريط بـه ونحـن                   
أيضا نقرأ المقاومة على أنها مواجهة مع االحتالل وان هذه المواجهة لها أدواتها وأن هذه المواجهة أيضا                 

 مختلفة من اإلدارة في لحظة مـن اللحظـات ربمـا كـان أداء العمليـات                 قد تشهد في لحظات طبيعة    
االستشهادية غالبا ليس فقط في سلوك حماس المقاومة إنما في سلوك الفصائل الفلسطينية بمجملها وفـي                
لحظة أخرى أصبح هناك أداء أخر يتمثل بإطالق صواريخ ربما باألشكال األخرى من العمليات ونحـن                

 المقاومة كحق طبيعي ومشروع وال بد أن يتواصل وبين شـكل المقاومـة أو أدوات                نفرق بين مسألتين  
المقاومة ولذلك نحن ال يقلقنا عندما تتغير األدوات ألن األصل باق وال يؤثر في معنوياتنا عندما يقال أن                  
 تغيير بعض هذه األدوات ربما ينطوي على شيء من التغيير في الموقف السياسي ألننا نعـرف طبيعـة                 

  .موقفنا السياسي ونصر عليه
من بين الخيارات التي يتم التداول فيها على لسان الرئيس محمود عباس بأن خيار المقاومة الشعبية قـد                  
يكون خيار بديل لموضوع المفاوضات وخاصة في ظل التعنت اإلسرائيلي فيما يتعلق باالستيطان ورغم              

ة داعمة من حركة حماس لتعزيز موقف المقاومـة   هل هناك مبادر – بين فتح وحماس     -الجفاء الموجود   
  الشعبية كخيار ؟

أوال يجب أن نفهم ماذا يقصد محمود عباس بخيار المقاومة ألن تجربتنا ليست مريحة في               : اسامة حمدان 
هذا الجانب بجهة استخدام ألفاظ ملتبسة وعبارات سرعان ما يجري تأويل معناها بطريقة ال تنسجم ومـا                 

لحة الفلسطينية العليا ولذلك أنا افضل عدم الخوض في هذه المسالة فيما كانـت حمـاس                نعتقده من المص  
مستعدة للدعم أو غير مستعدة قبل أن يتضح بشكل ال يقبل الجدل ماذا يعني بخيار المقاومة الـشعبية ال                   

إلقاء سيما أن لديه تصريحات عديدة وكثيرة قال فيها أيضا بوضوح أنه ضد مواجهة إسرائيل حتى ولو ب                
  .حجارة على إسرائيل وهذا يقتضي تفسيرا كيف يمكن الجمع بين مثل هذه التصريحات المتناقضة

وثيقة ويكيليكس أشارت إلى موقف الرئيس عباس فيما يتعلق بالحرب على غزة بموقف رافض للتعاطي               
ل رسـالة   مع هذا الشأن ووقف المفاوضات فهل لحماس جاهزية اللتقاط الموقف إلنجاح الحوار وايـصا             
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للجانب اإلسرائيلي في النهاية وليس موقف الرئيس محمود عباس الن الموقف موقـف فلـسطيني فـي                 
  النهاية؟

نحن لسنا بصدد دخول لعبة تعزيز موقف تفاوضي لهذا الطـرف أو ذاك الكـل يعـرف                 : اسامة حمدان 
يوم عن تعزيز   موقف حركة حماس وأن المفاوضات فشلت بعد أن أضاعت كثير من الحقوق والحديث ال             

المسار التفاوضي يعني اإلصرار على تضييع مزيد من الحقوق ال نريد الحـديث عـن تعزيـز خيـار                   
المفاوضات المطلوب اليوم هو العودة إلى الشعب الفلسطيني واإلقرار بفشل عملية التـسوية و تعزيـز                

الذي يجب أن يطلقه أبـو      خيارات الشعب الفلسطيني بما فيها خيار المقاومة وهو المشروع االستراتيجي           
  .مازن

بالنسبة إلى ملف المصالحة عزت الرشق قال أن هذا الملف يجب أن يكون فيه تأني كبيـر خاصـة أن                    
  العقدة المركزية تتعلق بالجانب األمني وتمسك حماس بجهاز الحماية في القطاع؟

بقاء في قطاع غزة القضية     أوال حركة حماس ليست متمسكة بالبقاء حتى النهاية أو عدم ال          : اسامة حمدان 
األساس تتعلق باالتفاق على الموضوع األمني وماذا يعنيه العمل األمني هل األمن من اجل حماية الشعب                
الفلسطيني أم األمن من اجل حماية االحتالل المشهد الراهن لألجهزة األمنية في الضفة الغربية أنها تعمل                

ب هو تشكيل مرجعية أمنية عليا تشرف على إعـادة بنـاء            من اجل حماية االحتالل نحن قلنا أن المطلو       
  .األجهزة األمنية وتتولى متابعة عمل هذه األجهزة والتأكد من أنها تعمل لصالح الشعب الفلسطيني

في قطاع غزة كان هنالك اتفاقيات دولية تلزم السلطة بمنع إطالق الصواريخ اتجاه القطاع ما الذي يلـزم            
  يخ اتجاه إسرائيل؟حماس بمنع إطالق الصوار

ليس هناك ما يلزم حماس بمنع إطالق الصواريخ بالصورة التي كانت تمارسها الـسلطة              : اسامة حمدان 
فيما مضى والسلطة كانت تلتزم بمنع إطالق الصواريخ لمنع المقاومة وحماية إسرائيل وأمنها وهو ليس               

ع االحتالل لكننا قد نصل إلى التهدئة       ذات المشهد الذي تتحدث عنه حركة حماس تعتقد أننا في مواجهة م           
  .لكن ليس استسالم لرغبات العدو أو نزوال عند شروطه

  لكن كان هناك تصريحا واضحة للدكتور الزهار في فيما يتعلق بمنع إطالق الصواريخ؟
كانت هذه التصريحات في سياق إدارة المواجهة مع االحتالل وليس في سياق تنفيذ مطالب              : اسامة حمدان 

  .حتاللاال
هناك حديث عن تغيرات في الممثليات الحساسة لحركة حماس في طهران وبيروت وفي دمـشق وفـي                 

  صنعاء هل هذا صحيح وما دواعي ذلك؟
الكل يعرف أن حركة حماس هي حركة مؤسسية وان هذه الحركة تدير أمورها بطريقـة               : اسامة حمدان 

ن مسؤوليات جديدة والتغيرات تأتي في هـذا        مؤسسية وان هناك أخوة يتسلمون مسؤوليات جديدة ويسلمو       
  .السياق وهذا هو سياقها الطبيعي وهناك نوع من تطوير كفاءات األعمال

هناك حديث في آخر الشهر عن لقاء بين فتح وحماس إلى أي حد هناك بوادر طيبة نبشر بها أبناء شعبنا                    
  للمصالحة وتقريب وجهات النظر؟

 جملة أبو العبد في خطابه إذا اقتربت فتح من المصالحة ستجد أننا إليها              أنا أريد أن استعير   : اسامة حمدان 
اقرب ونحن حريصون على انجاز هذه المصالحة بأقرب فرصة ممكنة ألن المصالحة هي قـضية بعـد                 

  .وطني وهي مسؤولية الجميع ونحن نرجو وسنسعى لتحقيق المصالحة إذا وقع لقاء بين القيادتين
  لفصائل بالمصالحة هل ستكون معينة أم معيقة؟لماذا ال تتدخل بقية ا

ال ننظر لدخول أي فصيل للحوار على انه شكل من أشكال اإلعاقة نحن نعتبـر وجـود                 : اسامة حمدان 
الفصائل في الحوار شكل من أشكال دعم الحوار بل مطلوب أن تكون الفصائل في الحوار، وقد شاركت                 

ح واآلن هناك عقدة في الحوار وصلنا إليها بحماس وفـتح  الفصائل في حوار القاهرة وكان لها دور واض    
وحصل تفاهم أن تقوم حماس وفتح بالتحاور حول هذه المسألة والوصول إلى صـيغة يمكـن أن تـدفع                   
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الحوار إلى األمام وأنا أقول بكل وضوح ان توصل حماس وفتح إلى أي صيغة تفاهم حول نقاط الخالف                  
ليه وتنخرط فيه وتنسجم معه جميع الفصائل وال يمكن الحـديث عـن             يعني اتفاق أولي ال بد أن توافق ع       

  .مصالحة فلسطينية تستثني طرفا أيا كان السبب
  16/12/2010، وكالة معاً اإلخبارية

  
   جديدقطبنحو  .66

  معن بشور
كانون األول انعقدت في بيروت والخرطوم      /تشرين الثاني والسادس من ديسمبر    / بين السادس من نوفمبر   

المركز العربـي   (اجتماعات عربية دولية ثالث بمبادرة من مركز محدود اإلمكانات والوسائل           والجزائر  
  .وبتجاوب كبير من شرفاء األمة وأحرار العالم) الدولي للتواصل والتضامن

 قانوني عربي وأوروبي وأميركي وكان مخصـصاً        100ضم أكثر من    ) 6/11/2010(فاجتماع بيروت   
مي الحرب األميركية في العراق والمنطقة ال سيما فـي ضـوء الوثـائق              للبحث في آليات مالحقة مجر    

السرية للبنتاغون التي كشف عنها موقع ويكليكس الذائع الصيت، كما في التحضير لمؤتمر عالمي للغاية               
  .نفسها في الربيع القادم

النقـابيين   من الخبراء والسياسيين و    500شارك فيه أكثر من     ) 28/11/2010 و   27(واجتماع الخرطوم   
 األفريقي من اجل إطالق آلية تواصل وتضامن        –والشباب العرب واألفارقة في مؤتمر التضامن العربي        

بين العرب وعمقهم االستراتيجي الجنوبي المتمثل بالقارة السمراء كخطوة نحو مؤتمرات مماثلـة بـين               
  .العرب واألمم األخرى
ى عربياً عالمياً لنصرة األسرى في سجون االحتالل        فقد كان ملتق  ) 6/12/2010-5(أما اجتماع الجزائر    
 شخصية عربية وعالمية بينهم العشرات مـن أسـرى االحـتالل الـصهيوني              1200وحضره أكثر من    

واألميركي، وكان أول ملتقى من نوعه لدعم قضية األسرى المهملة عربياً وعالميـاً، كمـا هـي ممـن                   
 يفعل أركان النظام العنصري الصهيوني مع الجنـدي         يفترض بهم ان يجعلوها  في رأس اهتماماتهم كما        
  .األسير جلعاد شاليط أو الطيار المفقود رون أراد

وملتقى الجزائر، وهو السادس  من ملتقيات مماثلة فتح األبواب أمام ملتقى دولي وفي الذكرى العاشـرة                 
ضة العنصرية نأمـل أن      الشهيرة، لمناه  11/9/2001لملتقى دوربان الشهير الذي اغتالت نتائجه أحداث        

  .ينعقد في دوربان في جنوب أفريقيا خالل الخريف القادم
فهل نجاح االجتماعات الثالث هو مجرد تعبير عن علو همة المبادرين والمنظمين وسالمة رؤيتهم، أم أن                

ث لها  األمر أبعد من ذلك بكثير، باعتباره تعبيراً عن طاقات كبرى كامنة في األمة وبين أحرار األمة تبح                
عن أقنيه تتواصل من خاللها، وعن آليات تضامن تدافع بواسطتها عن القضايا العادلة، وعن مبـادرات                
تجمع جهودها، وتعبئ قدراتها، وتقيم فيما بينها جسورا فيما تقيم متاريس وسـدوداً فـي وجـه هيمنـة                   

يقتهـا النازيـة    استعمارية طاغية، وعنصرية صهيونية يكتشف العالم كل يوم جانبـاً مـن جوانـب حق              
  .واالحتاللية واإلرهابية معاً

طبعاً هذه المبادرات، ليست الوحيدة من نوعها في عالم يضج بالمواقف والعرائض والمسيرات والقوافل              
واألساطيل المدججة بآيات التضامن والنصرة لقضايانا، وبالتأكيد هي ليست األهم، ولكنها رسائل هامـة              

ال المسيرة بدأت قبل ثالث سنوات في اسطمبول حول القدس ووصـلت            في اتجاه صحيح كما أنها استكم     
  :إلى الجزائر مروراً بدمشق وبيروت،وهي تتميز بسمات بالغة األهمية

أول هذه السمات أنها تجتمع حول قضايا محددة بعينها، كالقدس وحق العودة والجوالن ووحدة الـسودان                
ط العميق، تاريخياً وأخالقياً واسـتراتيجياً بـين هـذه          ودعم المقاومة ونصرة األسرى، دون إغفال التراب      

القضايا كلها، وبينها وبين القضية األم، ولكن دون أن يعطي هذا الترابط خصوصية كل قضية ويحرمها                
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من حقها في أن تجري دراستها ومناقشتها من كل جوانبها، وفي تزويد المهتمين بهـا بمـادة إعالميـة                   
فال الجزء هنا يحرمنـا مـن       . نية يحملونها إلى كل المنابر والمحافل الدولية      وقانونية وثقافية وسياسية غ   

  .رؤية شاملة للكل، وال الكل يحول دون التعمق في تفاصيل الجزء
وثاني هذه السمات أنها اجتماعات جامعة لمشاركين من التيارات والحضارات والديانات والقارات كافة،             

م، وعلى مستقبلهما معاً، مشروعاً للتواصـل والحـوار والتالقـي           مقترحة بذلك على حاضر األمة والعال     
وتوحيد الجهود وتكامل المهام، وهو مشروع معاكس تماماً للمشروع المقترح علينا مـن قـوى الهيمنـة     

  .والذي هو وصفة دائمة للتناحر والتنابذ والفرقة والتشرذم  والتفتيت والتقسيم
الحواري والتواصلي التضامني الشامل يؤسـس لثقافـة التفاعـل    ثالث هذه  السمات  إن مثل هذا المناخ    

والتراحم والتكامل بين الشعوب واألمم والديانات والحضارات وهي ثقافة مناقضة لثقافة التصادم واإللغاء             
واإلقصاء واالجتثاث، خصوصاً أنها ثقافة تولد في ميادين الحياة نفسها، وعبر التفاعـل المباشـر بـين                 

  .قط في الكتب واألبحاث والدراساتالناس، وليس ف
كما أن مثل هذه الثقافة تطلق خطاباً مستنيراً جامعاً ال خطاباً مستفزاً مغالياً متزمتاً يعيد باستمرار إنتـاج                  

  .ثقافة الحروب الداخلية منها والخارجية
تحول فيها النظام   رابع هذه السمات، وربما أهمها، إن مثل هذه الحركة اإلقليمية  العالمية تأتي في وقت ي               

الدولي من نظام آحادي القطبية إلى نظام متعدد األقطاب على الصعيدين الدولي واإلقليمي، ممـا يتـيح                 
المجال لقيام قطب شعبي إقليمي وعالمي خارج األنظمة الرسمية في المنطقة والعـالم، قطـب تحركـه                 

لحرية والكرامة وال تتحكم فيـه اعتبـارات        المبادئ العليا ال المصالح العابرة، ويحتكم إلى قيم العدالة وا         
  .تقاسم النفوذ وتوزيع المغانم بين الدول الكبرى

إن مهمة هذا القطب الشعبي اإلقليمي والدولي وما ينشأ في جواره من رأي عام عربي ودولي هي مهمة                  
ية مزدوجة، فهي من جهة تدعم روح الصمود والمقاومة والممانعة حيثما توجـد فـي المواقـع الـشعب                 

والرسمية، العربية  واإلقليمية والدولية، وهي من جهة ثانية تواجه قوى الهيمنة واالسـتعمار والتخـاذل                
المحلي بكل أشكالها، فال يجد المقاوم أو الممانع نفسه وحيداً أمام الضغوط واإلمالءات، وال تجـد قـوى                  

  ..يب أو رقيب أو رادعالهيمنة نفسها تتحرك وحدها في الساحتين اإلقليمية والدولية دون حس
لكن كل الرحالت تبدأ بخطوات، وكما قال يوما فالديمير لينين، وعشية الثورة            ... قد تكون الرحلة طويلة   

  ..".قد تمر عقود ال يقع فيها شيء، ولكن قد تأتي أسابيع تقع فيها عقود: "البلشفية
  17/12/2010المستقبل العربي، 
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  أسعد عبدالرحمن. د
 علـى   -بعد مرور عشرين عاما تقريبا على المفاوضات مع إسرائيل، يكاد اليأس يطبـق وعـن حـق                  

ومع ذلك،  . القيادات الفلسطينية من عبثية هذه المفاوضات التي لم تتوصل إلى تحقيق االستقالل والحرية            
اوضية، خاصة مـع إصـرار رئـيس الـوزراء          باشرت القيادة الفلسطينية البحث عن بدائل للعملية التف       

، وبعد تأكد الجميع من أن ما تقوم به إسـرائيل           "االستيطان/ "على االستعمار ) بنيامين نتنياهو (اإلسرائيلي  
إنما هو مجرد شعارات فارغة عن السالم، ومس خطير بثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني فـي العـودة                 

ارات المنظمة الدولية، بل وتراجع عن بنود المبادرة العربية،         واالستقالل وتقرير المصير، وتنازل عن قر     
  .مع ضغوط لفرض حل األمر الواقع اإلسرائيلي

لقد نجح اليمين اإلسرائيلي، في العقد المنصرم، بإفشال اتفاقات أوسلو عبر وقف تطبيقها، بل إننا سـمعنا                 
حتالل مناطق السلطة الفلسطينية، ملغيا     كما أعاد الجيش اإلسرائيلي ا    . وهو يتباهى بذلك  ) نتنياهو(مؤخرا  

حتى دورها الشكلي على المعابر الخارجية بموجب االتفاق المذكور وملحقاته حيث كان قد جرى التعامل               
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مع المسافرين الفلسطينيين وتلقي أوراقهم الثبوتية وتقديمها الى موظف إسرائيلي يجلس خلف زجاج داكن              
ألمن الفلسطينيون في عهد اتفاقات أوسلو يقفون على مداخل المـدن  وكان رجال ا . يرى منه لكنه ال يرى    

إضافة إلى ما سبق، شكل     . ويمنعون دخول أي دورية إسرائيلية إليها، األمر الذي لم يعد معموالً به أيضا            
، الذي تضاعف مرات ومرات أثناء مسيرة المفاوضات، الضربة اإلسرائيلية القاضية علـى             "االستيطان"

  .اتهذه المفاوض
أولها، المفاوضات، شريطة وقف تام لألنـشطة       . خيارات السلطة الفلسطينية، بات يعلمها القاصي والداني      

وكذلك الحال مع فرص الخيـارات      ! يحدث كما هو متوقع   ) ولن(، وهذا ما لم     "االستيطانية/ "االستعمارية
فلسطينية في حـدود حزيـران      ثانيا، مطالبة الجانب األميركي باالعتراف بالدولة ال      : األخرى والتي هي  

ورابعا، الذهاب للجمعية العامة لألمم المتحدة على       . وثالثا، التوجه الى مجلس األمن للغرض ذاته      . 1967
لـذا، ومـع    . وخامسا، تجاوز الوضع الحالي بخيارات محلية متنوعـة       ". التحالف من أجل السالم   "قاعدة  

مركزية حركة فتح، يتضح أن الحل عندهم يتجـه         مراجعة متأنية لتصريحات قيادات فلسطينية جلها من        
مع إسرائيل، ومطالبتها بتولي المسؤولية عن األراضـي الفلـسطينية          " التنسيق األمني "نحو احتمال وقف    

ورغم أن هذا هو موقف دعا ويدعو إليه كثيرون منـذ           ". حل السلطة "بصفتها الدولة المحتلة أي، عمليا،      
اقتناع قيادات فلسطينية، ومن بينهم أعداد متنامية من مركزية فتح، بأن           زمن، إال أن الجديد في األمر هو        

، يتزايد اقتناع كثيرين، بأنه بات غير قابل        "فحل الدولتين . "هذا الخيار هو الوحيد المتبقي أمام الفلسطينيين      
: مفاوضعضو الوفد ال  ) نبيل شعث (وفي هذا، يقول الدكتور     . للتطبيق بفعل سياسة االستعمار اإلسرائيلي    

االتفاقـات  . المفاوضات ليس فقط لم تقرب الفلسطينيين من الدولة وانما تراجعت معها مكانـة الـسلطة              "
السابقة خلقت والية للسلطة على السكان وليس سيادة على األرض، واليوم تتراجع حتى الوالية فما بالك                

أما اليوم فأعادت   ) ن مساحة الضفة  م% 40(بالسيادة؟ الوالية السابقة للسلطة كانت على المنطقتين أ و ب           
هذا : "شعث، بلغة فيها الكثير من اإلحباط     . وأضاف د ". إسرائيل سن تشريعات ألغت بموجبها تلك الوالية      

إسرائيل تمنـع   "؟ وختم إن    "سخيف، فلماذا نريد هذه العملية السياسية التي ال تقودنا الى أي مكان           ) حال(
شيراً الى رفضها السماح لسكان من الضفة بالزواج من أهلهم في           ، م "حتى الحب في األراضي الفلسطينية    

  .قطاع غزة والعكس عبر منع تنقلهم وأسرهم
: إن إسرائيل أفرغتها من محتواها    ) صائب عريقات (وعن وضعية السلطة الفلسطينية حاليا يقول الدكتور        

. االحتالل إلـى االسـتقالل     كآلية لنقل الشعب الفلسطيني من       1993السلطة ولدت بتعاقد دولي في عام       "
لكن لألسف عملت   . وعند الوالدة كانت السلطة تتمتع بواليات شخصية وأمنية وقانونية وسياسية ووظيفية          

الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة على سحب كل تلك الواليات من الـسلطة بعـدوان مـستمر وبحـصار                 
إن : "وتابع كبير المفاوضين الفلـسطينيين    ". ، واالغتياالت، واالعتقاالت  "االستيطان"متواصل، وبسياسات   

االتفاقات الموقعة لم تكن تسمح إلسرائيل بأن تقتحم مثال رام اهللا، لكنهم اآلن يقتحمـون المـدن يوميـا،                   
نريد أن نقول للعالم إننا كسلطة فلسطينية وطنية لم نولد لنكون مجـرد             . ويصولون ويجولون دون رادع   

السلطة بصدد تقديم طلب لمجلس األمـن قريبـا         "لن الدكتور عريقات إن     بل أع ". اسم في خدمة االحتالل   
كمـا  ".  كدولة تحت االحتالل وعاصمتها القدس الشرقية      1967يتعلق بطلب عضوية فلسطين على حدود       

لـدينا خيـارات عـدة فـي حـال فـشل            ) "محمد اشتية (قال عضو الوفد الفلسطيني المفاوض الدكتور       
إما ان تقبل حل الدولتين او ان تتـولى المـسؤولية           : الى نتنياهو ونقول له   المفاوضات، آخرها ان نتوجه     

السلطة الفلسطينية مـن دون اي سـلطة،        "شتيه ان   . وأضاف د ". كاملة عن االراضي الفلسطينية المحتلة    
الواقعـة تحـت    (ال توجد لدينا اي سلطة علـى المنطقـة ج           . وتمارس خدمات شبيهة بخدمات البلديات    

، وال على المنطقـة أ      "المستوطنات"من الضفة، وال على القدس، وال على        % 60ي تساوي   الت) االحتالل
، لذلك فاالفضل لنا ان يتسلمها االسرائيليون على ان نظل نـدير سـلطة              )الخاضعة ادارياً وأمنياً للسلطة   (

  ".بلدية
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، أن وجـود الـسلطة      لقد أكد عدد متزايد من السياسيين والمراقبين المهمين والمهتمين، مرارا وتكـرارا           
الوطنية الفلسطينية كما هو واقعها الحالي، يجعل العالم ينظر إلى الصراع الفلسطيني االسرائيلي على أنه               

 يعيد تعريف الواقـع     -صراع بين دولتين، وليس بين احتالل وشعب محتل، لذا فإن حل السلطة عندهم              
ومصادرة الحق في الحيـاة     " االستيطان"ل و شعب وسلطة يقعان تحت االحتال    : الفلسطيني الحقيقي كما هو   

وفي هذا السياق، نعيد تثبيت ما أعلنه الرئيس محمود عباس، قائد حركة فـتح غيـر                . بكرامة واستقالل 
األراضي الفلسطينية حالياً هي في الحقيقة تقع تحت االحتالل لكنه احتالل مريح جداً،             "المنازع، عن كون    

بـل  ". هم الفلسطينيون من دون أن يحصلوا على استقاللهم       .. يم والصحة ألن من يقوم بإدارة األمن والتعل     
إن الرئيس عباس، في أحدث مقابلة صحفية معه في الرابع من كانون أول الجاري جاء بكـالم واضـح                   
وحاسم حين طرح فكرة حل السلطة الفلسطينية في حال عدم التوصل إلى اتفاقية سالم مع إسرائيل وعدم                 

إذا لم توقف إسرائيل بناء المستوطنات وانهارت المفاوضـات  : "ولة فلسطينية، حيث قال  اعتراف العالم بد  
التي تدعمها الواليات المتحدة، سأنظر في حل السلطة الفلسطينية وسأضغط من أجل إنهاء الحكم الـذاتي                

  ".ال يمكنني أن أقبل البقاء رئيسا لسلطة غير موجودة.. المحدود في المناطق المحتلة
  17/12/2010، بل، بيروتالمستق
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  جوناثان كوك
هو عنـوان مقـال     " إسرائيل"اتجاه نحو التطرف الديني في      : حاخامات عنصريون : ترجمة صباح كنعان  

ك وكـو " . فلسطين كرونيكل "كتبه الصحافي والكاتب البريطاني المستقل جوناثان كوك ونشره في موقع           
يتخذ مقراً له في مدينة الناصرة بشمال فلسطين المحتلة، وهو يكتب عن الشرق األوسط عموماً والصراع                

  :وفي مقاله هذا، كتب يقول. خصوصاً " اإلسرائيلي"الفلسطيني  
كانون / هذه الفتوى الدينية أصدرها أوائل ديسمبر     " . يجب على اليهود أال يؤجروا منازل إلى غير اليهود        "

، وكثيرون منهم موظفون لـدى الدولـة        "إسرائيل"خمسون على األقل من الحاخامات القياديين في        األول  
وأعلن الحاخامات في فتواهم أنه يتعين على اليهود أن يحذروا أوالً، ثم            . بصفتهم قادة دينيين في البلديات      

  .أولئك اليهود الذين يتجاهلون الفتوى" ينبذوا"أن 
سلسلة من الفتاوى العنصرية التي أصدرها بعض مـن أكثـر الحاخامـات             هذه الفتوى هي األحدث في      

  .نفوذاً" اإلسرائيليين"
 حاخاماً آخـرون  17تشرين األول، أصدر كبير حاخامات صفد شموئيل الياهو فتوى وقعها  / وفي أكتوبر 

العربيـة  في المدينة، تطلب من السكان اليهود أال يبيعوا أو يؤجروا ممتلكات إلى أفـراد مـن األقليـة                   
  ".إسرائيل"الفلسطينية، التي تشكل ما يصل إلى خُمس سكان 

ولم يلبث أتباع الياهو أن حولوا الكلمات إلى أفعال، فهاجموا الطالب العرب في المدينة، وهددوا بحـرق                 
  .المنازل التي يؤجرها مالكها اليهود إلى الطالب

اخامات في تل أبيب وضواحي بناي بـراك        وفي اآلونة األخيرة، صدرت فتاوى مماثلة أيدها عشرات الح        
أي يهـود   " فـضح "وقد هدد هؤالء الحاخامات ب      .  ألف نسمة معظمهم يهود متشددون       150التي تضم   

المقصود في هذه الحالة العمال الوافدون والالجئـون األفارقـة الـذين            "  أجانب"يؤجرون عقارات إلى    
  ".إسرائيل"يعيشون في أحياء مكتظة ومهملة في وسط 

وبعد أسابيع عديدة من الصمت بشأن هذه البيانات، اضطر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في النهاية إلى                
، وصف فيها فتوى الحاخامات بأنها غير ديمقراطية،        )كانون األول / في الثامن من ديسمبر   (إصدار إدانة   

  ".محبة اآلخر"وتتناقض مع التوراة، التي قال إنها تدعو اليهود إلى 
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تحظى أكثر فأكثر بمباركة على مستويات عليا بين أكثـر القاطاعـات            " إسرائيل"أن العنصرية في    غير  
  .نفوذاً في المؤسسة الدينية

وكان بين الموقعين على الفتوى األحدث شلومو أفينر، الزعيم الروحي للمعسكر القـومي  الـديني فـي                  
 وافيغدور نيفانتزال، حاخام المدينة القديمة      ، ويوسف الياشيف، أحد كبار الحاخامات المتشددين،      "إسرائيل"

  .في القدس
، والزعيم الروحي   "إسرائيل"كما ردد أصداء مضمون الفتوى أوفاديا يوسف، وهو حاخام أكبر سابق في             

إن : "وقد قال يوسف مـؤخراً   . ، وهو حزب ديني وسياسي مهم يشارك في حكومة نتنياهو           "شاس"لحزب  
) غيـر اليهـود   (ونحن لن ندعهم    . قابل الكثير من المال، غير مسموح به        البيع إلى غير اليهود، حتى م     

  ".يسيطرون علينا هنا
وقبل شهرين، كان أوفاديا يوسف قد شرح المنطق وراء اآلراء التي يعتنقها وحاخامات آخرون بقوله إن                

 اليهـود يعيـشون     ثم تابع تفسيره لماذا جعل اهللا غيـر       " . ولدوا فقط لكي يخدمونا   ) غير اليهود (األغيار  "
ولهذا السبب يحظى   . . خدمكم  ) الحمير(إنها  . تصور أن حمارك قد مات، فأنت ستخسر دخالً         : "طويالً

  ".غير اليهودي بحياة طويلة، لكي يعمل جيداً من أجل اليهود
قوبلت بصمت يتـسم بـاالحترام مـن قبـل المـسؤولين            " األغيار"وتصريحات يوسف هذه المعادية ل      

وترك أمر إصدار توبيخ إلى حكومة الواليات المتحدة ومنظمـة          . ومعظم وسائل اإلعالم    " ناإلسرائيليي"
التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، والتـي اتهـم رئيـسها إبراهـام              ) اليهودية" (رابطة مكافحة التجريح  "

  ".أفكار بغيضة وتسبب االنقسام"فوكسمان الحاخام يوسف بالترويج ل 
  

. الهوت من أجل تأييد التمييز العرقي يطبق على نطاق أوسع من مجرد اإلسكان              واستخدام الحاخامات ال  
ففي الصيف الفائت، نشر يوسف اليتزور واسحق شابيرا، اللذان يديران معهداً دينياً نافذاً في مـستوطنة                

شرح  صفحة، وهو عبارة عن دليل ي      230، يقع في    "توراة الملك "يتزهار في الضفة الغربية، كتاباً بعنوان       
وقرر الحاخامان في كتابهما أن اليهود ملزمون بقتل أي         . كيف يجب على اليهود أن يعاملوا غير اليهود         

شخص يشكل خطراً آنياً أو محتمالً، على الشعب اليهودي، وقاال ضمنياً أن جميع الفلسطينيين يجـب أن                 
  .ن الفلسطينيين، وحتى أطفالهميعتبروا تهديداً واستناداً إلى هذه األسس، برر الحاخامان قتل المدنيي

وفي الشهر الماضي، أيد الحاخام شابيرا أيضاً استخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية  وهذا يعتبـر جريمـة           
  ".اإلسرائيلية"حرب وفقاً لميثاق جنيف الرابع، كما جرمته المحكمة العليا 

، بل إن الكتاب استقبل بصمت بين       "لملكتوراة ا "والالفت للنظر أن الحاخامات المعتدلين لم يدينوا اطالقاً         
  .الرأي العام وبتأييد حماسي من عدد من الزعماء الدينيين البارزين

، إن التطـرف    "إسـرائيل "فـي   " حاخامات من أجل حقوق اإلنسان    "ويقول آريك آشرمان رئيس منظمة      
، وهو مناخ   "إسرائيل"م في   يعكس المناخ اليميني المتعاظ   " إسرائيل"المتعاظم للمؤسسة الدينية المتشددة في      

  .جعل التعبير عن مواقف قومية متطرفة أمراً مباحاً
وكثيـرون مـن    . والحظ أنه في المناخ الحالي، يعزف الحاخامات المعتدلون عن التحدث ضد زمالئهم             

هؤالء الحاخامات ينتمون إلى التيارين المحافظ واإلصالحي في اليهودية، وكالهما غيـر معتـرف بـه                
إن المباركة الدينية التي أعطاها هؤالء الحاخامات لليمن الـسياسي لهـي            : "وقال" . إسرائيل"ي  رسمياً ف 
  ".إذ أنها تجعل آراءهم تبدو مقبولة. خطرة 

عن آراء معاديـة    " اإلسرائيليين"وقد انعكس ذلك في استطالعات الرأي، التي عبر فيها العديد من اليهود             
نتائج اسـتطالع أظهـرت أن      " المعهد الديمقراطي اإلسرائيلي  "ر  وفي مطلع الشهر الحالي، نش    . للعرب  

عـن شـعور    % 39ال يريدون العيش بجوار مواطنين عرب، في حين عبر          " إسرائيل"من يهود   % 46
، أيدت تشجيع المواطنين العـرب علـى        %53بل إن نسبة أكبر، بلغت      . مماثل بالنسبة للعمال األجانب     
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عن اعتقادهم بأن العرب يجب أال يتمتعوا بحقوق مـساوية          % 50ب  ، في حين أعر   "إسرائيل"الرحيل من   
  .والمشاعر العنصرية تتمتع حتى بشعبية أكبر بين الجمهور المتدين. لليهود 

عن رفض عدة حاخامات أعلنوا تأييدهم لما جاء        " اإلسرائيليون"وبموازاة ذلك، تغاضى المدعون العامون      
توراتنا "وقال هؤالء الحاخامات في بيان إن       . ضائي للتحقيق معهم    االمتثال الستدعاء ق  " توراة الملك "في  

  ".المقدسة ليست موضوعاً لتحقيق أو محاكمة
، أن المؤسسة الدينية اليهودية أصبحت عموماً أكثر جرأة         "هآرتس"ويرى زفي باريل، المعلق في صحيفة       

هم وأنصارهم  : "باريل حديثاً يقول  وكتب  . في الترويج لرؤيتها بشأن دولة يهودية تخضع للقانون الديني          
  ".المخزية إلى تيار سائد" توراة الملك"أخذوا يحولون األصولية الحماسية وآراء 

بارز ينتقد الحاخامات المتشددين، إن االتجاه العام نحو        " إسرائيلي"وقال صافي راتشيليفسكي، وهو كاتب      
اتب بعض أكثر الحاخامات تـشدداً، فيمـا        تدفع رو " إسرائيل"إذ إن خزينة    . التطرف لم يحدث مصادفة     

والحاخام شابيرا، الـذي    " . شاس"النظام التعليمي يقع بانتظام تحت السيطرة السياسية ألحزاب دينية مثل           
يدافع عن قتل األطفال غير اليهود، يتلقى مبالغ كبيرة من وزارة التعليم لتمويل المعهد الديني الذي يديره،                 

كما أن طالب المعاهد الدينية يحصلون على إعانـات ماليـة           " . األغيار"كره  والذي ينشر رسالته بشأن     
  .حكومية إضافية  غير متوفرة للطالب العاديين  لتشجيعهم على الدراسة في مثل هذه المعاهد الدينية

 وعندما بدأ العام الدراسي   . والحاخامات يمارسون تأثيرهم أيضاً في التالمذة الصغار، وهم سريعو التأثر           
من األطفال اليهود في الصف الدراسي األول يتلقون دروساً فـي           % 52أيلول، كان   / الجديد في سبتمبر  

  مدارس دينية 
والحظ راتشيليفسكي أن التالمذة في بعض المدارس الدينية يلقنون أن اليهود يتربعون فوق قمة الطبيعة،               

أي غير اليهود، وهم يعتبرون     "  الناطقون" و "الحيوان"و" النبات"و" الجماد"التي تتكون من أربع فئات، هي       
  .مجرد حيوانات ناطقة

 17/12/2010، الخليج، الشارقة
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