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 والتحرش باألسيرات أمر معتاد ومفاوضات الـسالم         خطيرة  أسير مصابون بأمراض   1500:رائد صالح  .1

  "قذرة"
ن عدد األسرى إ اإلسالمية بفلسطين،  للحركةالشمالي الشيخ رائد صالح، قائد الجناح قال :القدس المحتلة

 عاماً خلف أسوار سجون االحتالل 33 آالف أسير، بينهم من قضى 7 السجون اإلسرائيلية يقدر بنحو في
 أسير مصابون بأمراض حرجة وخطيرة، وجميعهم يلقون معاملة بالغة السوء مثل 1500ومنهم أكثر من 

 منتصف الليل وجعلهم ينتظرون فيردهم خارج غرفهم  والعبث بمتعلقاتهم الشخصية وطالعاريالتفتيش 
كما يتعرضون الستفزازات منها أن يداس القرآن الكريم باألحذية من قبل الجنود .  الخارجفيبالساعات 

  .اإلسرائيليين ومن يعترض من األسرى يتعرض للضرب إلى مرحلة تكسير العظام
 أن األسيرات يتعاملن ، المصريةاألولىعلى القناة " يومالحياة ال" خالل حوار له ببرنامج ،وأكد الشيخ رائد

 أن أقول إنهن يتعرضن لعمليات كشف عوراتهن، ويخجلنينفس المعاملة، وممكن تكون بطريقة أقذر 
مشيراً إلى أن إحدى السجينات كانت مكبلة بالسالسل وهى تلد طفلها ومنهن من يتم أسر طفلها معها 

 السجون اإلسرائيلية المئات من األطفال الذين تم أسرهم العتراضهم في لعشر سنوات أو أكثر، كما يوجد
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 سنوات ويتعرضون لالغتصاب ومعاملة 5 على هدم منازلهم، وأغلبيتهم أطفال عمرهم ال يتعدى الـ
  .غير آدمية من قبل جنود االحتالل

 وقف بناء فيوفشل  حيادي غير األمريكي المفاوضات األخيرة بأنها قذرة والموقف الشيخ رائدووصف 
 من تعطيل المفاوضات هو تهويد القدس الشريف والسيطرة عليه من كل "إسرائيل"المستوطنات وهدف 

 إلى تهويد الضفة الغربية ونحن نسعى إلى وجود السعي الجهات وأسفله إلقامة الهيكل المزعوم، وأيضاً
  .ظة على القدس الشريفمفاوضات فلسطينية تهدف إلى توحيد الكل نحو هدف واحد هو المحاف

  17/12/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

  67عام عباس يرحب باعتراف بوليفيا بالدولة الفلسطينية على حدود  .2
 رحب الرئيس محمود عباس اليوم الجمعة، باعتراف جمهورية بوليفيا، بالدولة الفلسطينية : وفا-رام اهللا

  .1967على حدود العام 
ائية التي تربط فلسطين وشعبها ببوليفيا، وثمن مواقف بوليفيا الداعمة للحقوق  بالعالقات الثنعباسوأشاد 

  .1967الوطنية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 
وأجرى الرئيس البوليفي اتصاال هاتفيا مع الرئيس محمود عباس قبل ثالثة أيام، أبلغه فيه قرار بالده 

  .1967لدولة الفلسطينية على حدود العام االعتراف با
وأفادت وزارة الشؤون الخارجية بأن االعتراف البوليفي بالدولة الفلسطينية جاء بعد ظهر اليوم الجمعة 
خالل كلمة للرئيس البوليفي ايفو موراليس في مؤتمر جمع رؤساء أميركا الجنوبية في البرازيل، حيث 

 أسوة 1967إن بوليفيا تعترف بفلسطين دولة على حدود العام 'بدأ الرئيس موراليس خطابه بالقول 
  .'بالبرازيل واألرجنتين

إن جهودها مستمرة في قارة أميركا الجنوبية ومن خالل سفراء فلسطين هناك لحشد القدر 'وقالت الوزارة 
  .1967األكبر من االعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود العام 

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

   عقبة في طريق السالم1765قرار الكونغرس األميركي : عريقات .3
رئـيس الوفـد الفلـسطيني      " فتح" أكد الدكتور صائب عريقات، عضو اللجنة المركزية لحركة          :رام اهللا 

رار يعتبـر   ، مؤكداً أن هذا الق    "1765"المفاوض رفض منظمة التحرير الفلسطينية لقرار الكونغرس رقم         
عقبة جديدة أمام تحقيق السالم الشامل والدائم والعادل على أساس انسحاب إسرائيل إلى خطـوط الرابـع    

جـاء ذلـك    ،  ، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية       1967العام  ) يونيو(من حزيران   
  .عريقات مع القنصل األميركي العام دانيال روبنستين.أثناء لقاء د

كد عريقات أن مطالبة منظمة التحرير الفلسطينية لدول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين على حدود                وأ
، القيام بذلك بشكل فوري ومن دون تردد ال يعتبر عمالً أحـادي             1967العام  ) يونيو(الرابع من حزيران    

 الكونغرس األميركـي أن     الجانب، وإنما يتوافق مع القانون الدولي ومرجعيات عملية السالم، وكان على          
يدين رفض الحكومة اإلسرائيلية وقف النشاطات االستيطانية وفرض الحقائق على األرض وخاصة فـي              

  .مدينة القدس الشرقية المحتلة وما حولها على اعتبار ذلك إمالءات تدمر فرص تحقيق الدولتين
  
  
  
  



  

  

 
 

  

            6 ص                                     1998:         العدد       18/12/2010 السبت :التاريخ

ت تعتمـد علـى قيـام الحكومـة         وشدد عريقات على أن جدية إسرائيل نفسها في عملية السالم أصـبح           
اإلسرائيلية باالعتراف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيـران           

، وأنه من دون هذا االعتراف من الواليات المتحدة األميركية وإسرائيل ستبقى عملية             1967العام  ) يونيو(
الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملـة عـن انـسداد         عريقات  .وحمل د  .السالم تدور في حلقة مفرغة    

  .وتوقف عملية السالم، كونها اختارت االستيطان على حساب السالم
  18/12/2010الغد، عمان، 

  
   المعتقلين من حماس مازالوا في سجون الضفةمئات: الدويك .4

 الفلسطينية في رام اهللا دعا رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك السلطة: رام اهللا
إلى إنهاء ملف االعتقال السياسي واإلفراج عن كافة المعتقلين على خلفية فصائلية، واعتبر خطوة من هذا 

  .القبيل ضرورية لتهيئة المناخ من أجل مصالحة وطنية حقيقية
ته وسائل بيان المصدر األمني الفلسطيني الذي أذاع" قدس برس"وانتقد الدويك في تصريحات خاصة لـ

ال :"باستخدام ملف المعتقلين لتعطيل المصالحة، وقال" حماس"إعالم تابعة للسلطة في رام اهللا، والذي اتهم 
يجوز في عرف الفلسطينيين أن يعتقل الفلسطيني بسبب انتمائه الفصائلي، وال يجوز إلقاء اللوم على أي 

هذا االعتقال غير صحيح، إذ ال يجوزاعتقال فصيل ألنه يدافع عن معتقليه، هذه المقولة فارغة بسبب أن 
  ".الفلسطيني للفلسطيني على خلفية فصائلية إال إذا كان بسبب جرائم مدنية فهذا ال خالف حوله

وذكر الدويك أن سجون السلطة مليئة بمئات المعتقلين على خلفية فصائلية ودعا إلى إفراغ السجون من 
في سجون السلطة، وبعضهم من " حماس"ك مئات المعتقلين من هنا: "أجل تهيئة مناخات المصالحة، وقال

كبار السن وكرضى ال تجيز أعراف البشرية استمرارهم في السجن، بعضهم مريض بالسرطان، وواحد 
رفضت السلطات اإلسرائيلية احتجازه لمرضه وكبره في السن، وأعتقد أن اإلفراج عن هؤالء جميعا 

  .  ، على حد تعبيره"سيهيء األجواء للمصالحة الوطنية
  17/12/2010، قدس برس

  
   السلطة تلجأ إلى مجلس األمن خالل أسابيع":الحياة" .5

 ان المبعوث االميركي الخاص لعملية "الحياة"كشف مسؤول فلسطيني رفيع لـ :  محمد يونس–رام اهللا 
أيام ان السياسة السالم جورج ميتشل ابلغ الرئيس محمود عباس في لقائه االخيرة به في رام اهللا قبل 

  .االميركية تغيرت بسبب التغيرات التي شهدها الكونغرس في االنتخابات النصفية
وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه ان ميتشل خاطب عباس والوفد الفلسطيني في معرض تفسيرة 

الكونغرس اليوم : اسمعوا ما اقوله جدياً«: للتغير الذي طرأ على النهج االميركي ازاء المفاوضات قائال
  .»مختلف عما كان عليه قبل االنتخابات النصفية

  18/12/2010الحياة، لندن، 
  

   شخصيات فلسطينية وإسرائيلية تبحث غدا عن مخارج ألزمة المفاوضات":الرأي" .6
 علمت الرأي ان اجتماعا بين مئة شخصية اسرائيلية مؤمنة بالسالم وحل الدولتين - الرأي -رام اهللا 

. ا االحد في رام اهللا مع مجموعة من الشخصيات الفلسطينية في مقر الرئاسة الفلسطينيةسينعقد غد
وسيبحث المجتمعون عن مخارج ألزمة المفاوضات الراهنة الناجمة عن تشبث رئيس الوزراء 

  .االسرائيلي بنيامين نتنياهو باالستيطان واعتباره اولوية بدل السالم
  18/12/2010الرأي، عمان، 
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  التعنت اإلسرائيلي سيجبر الفلسطينيين على خيارات أخرى: قريع .7
أبدي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع في :  عبدالرؤوف أرناؤوط-رام اهللا

ثقته بنيل مشروع قرار سيقدم إلى مجلس األمن بشأن عدم شرعية االستيطان في " الوطن"حديث لـ
  .ضده" الفيتو"، معبرا عن األمل بأال تستخدم الواليات المتحدة حق النقض األراضي الفلسطينية القبول

بال شك أننا نمر بمرحلة صعبة ودقيقة نتيجة للتعنت اإلسرائيلي واالستمرار باإليمان بمنطق "وأضاف 
فع القوة بدال من قوة المنطق والذي يريد سالما ال يمكنه أن يستمر بمثل هذه العملية األحادية مما قد يد

الفلسطينيين إلى البحث عن خيارات أخرى، وخاصة بعد أن أعلنت الواليات المتحدة األميركية فشلها في 
 أشهر وهذه هي رسالة، تهز من ثقة الشعب الفلسطيني بقدرة الواليات 3إيقاف االستيطان حتى لمدة 

  ".صحابهاالمتحدة على الوصول إلى حل عادل وشامل ينهي هذا الصراع ويعيد الحقوق إلى أ
بالنسبة لنا فإن األمم المتحدة ومجلس األمن هما ساحة من ساحات العمل اليومي وبالتالي "وقال قريع 

ليس غريبا أن نقول إننا والعرب ذاهبون إلى مجلس األمن، فالموقف األوروبي يقول بعدم شرعية 
لبيضاء ولن يعلنوا االستسالم الفلسطينيون لن يرفعوا الراية ا"وتابع ". االستيطان وكذلك روسيا والصين

 ماليين فلسطيني في الشتات ولن 5 ماليين فلسطيني على األرض إلى جانب 5فنحن أصحاب حق ونحن 
  ".يستسلموا ألي ظرف طاريء خلق هذا الخلل في موازين القوى

  18/12/2010الوطن، اون الين، السعودية، 
  

  ياسية من خالل مشروع قرار أمميإفشال محاولة إسرائيلية لتمرير مغالطات قانونية وس .8
أفشلت البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى األمم المتحدة، بالتعاون مع المجموعة ": وفا "–نيويورك 

العربية، امس، المحاولة اإلسرائيلية لتمرير مغالطات قانونية وسياسية حول القدس من خالل مشروع 
  .ت المسلحةقرار أممي خاص بدور الماس في تأجيج النزاعا

وقد حاولت إسرائيل تمرير المغالطات القانونية والسياسية، من خالل المشروع المطروح أمام الجمعية 
لهذا العام، الذي ينظم تجارة ' عملية كيمبرلي'العامة لألمم المتحدة، مستغلة موقعها كرئيس لما يسمى بـ

 جزءاً من إسرائيل، باإلشارة إلى الماس بين الدول، لزج اسم القدس في مشروع القرار واعتبارها
في الجانب ' المركز الدولي للمؤتمرات'االجتماع السنوي لعملية كيمبرلي التي نظمته في ما يسمى 

  .الغربي من المدينة، متجاهلة بذلك الوضع القانوني الشرعي للقدس كجزء من األرض الفلسطينية المحتلة
سطين لدى األمم المتحدة، بالتعاون مع المجموعة العربية، انتباه وبدورها، لفتت البعثة المراقبة الدائمة لفل
تداركه خالل المشاورات حول مشروع القرار، وتم حذف  الدول األعضاء لهذا األمر الخطير، وتم

  .اإلشارة إلى القدس
  18/12/2010األيام، رام اهللا، 

  
  بحر يدعو سلطة فتح لوقف المراهنة على الوهم األمريكي .9

 الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني سلطة فتح في رام اهللا دعا: صنعاء
بالعودة  أحضان الشعب الفلسطيني والنزول عند مقتضيات الوحدة الوطنية والتوافق الداخلي، معتبرا 

ية تجسيدا موقف الكونغرس األمريكي حيال رغبة السلطة التوجه لمجلس األمن لدعم إقامة دولة فلسطين
  .للعداء األمريكي التقليدي للقضية الفلسطينية

وذكر بحر أن القضية الفلسطينية هي أمانة في عنق كل عربي ومسلم إلى يوم القيامة، ويجب الدفاع عنها 
واالستبسال في نصرتها في ظل التحديات الخطيرة التي تواجهها، داعيا الشعوب العربية واإلسالمية إلى 

  .ت شعبية عارمة نصرة لفلسطين واألقصى والمقدساتالقيام بفعاليا
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التي ألقاها في مسجد الصالح بالعاصمة اليمنية صنعاء الذي ) 12-17(واستعرض خالل خطبة الجمعة 
يعتبر أحد أكبر مساجد اليمن في إطار جولة برلمانية يقوم بها وفد رفيع المستوى من المجلس التشريعي 

وأشار بحر إلى  تي استهدفت الشعب الفلسطيني خالل المرحلة الماضية،الفلسطيني، طبيعة التحديات ال
ضرورة تحشيد طاقات األمة العربية واإلسالمية في مواجهة ما تتعرض له فلسطين من بغي وعدوان 
واستيطان وتهويد، موضحا أن العجز الرسمي العربي يجب أن يقابل بحيوية شعبية فائقة تنقذ القضية 

  .ثن الضياع والتصفية واالستهداف والمؤامرات التي تحاك للنيل منها صباح مساءالفلسطينية من برا
  18/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  فاروق القدومي يعود لتونس ليتهيأ لتنفيذ اتفاق المصالحة مع عباس .10

لعاصمة غادر الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي ا:  بسام البدارين-عمان 
األردنية عمان عائدا إلى تونس بعد إنجاز مصالحة متأخرة مع الرئيس محمود عباس توسط إلنجازها 

  .رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون
وقالت مصادر مقربة من القدومي انه حسم في مجالسة صريحة مع عباس مساء الخميس الكثير من 

  .د كل منهما ببعض طلبات اآلخر األساسيةالملفات العالقة بين القطبين حيث تعه
على بعض مالمحها التزم القدومي بصفة حرفية بان ال ' القدس العربي'وبموجب المصالحة التي حصلت 

يعاود إصدار البيانات السياسية التي تنتقد أداء الرئيس مشيرا الى انه لن يفعل ذلك مستقبال بسبب 
  .اتخذها مؤخرا فيما يتعلق برفض التفاوض قبل تجميد االستيطانالمواقف اإليجابية التي قال ان الرئيس 

كما تعهد القدومي بعدم إصدار المزيد من التعميمات بصفته رئيسا للدائرة السياسية لمنظمة التحرير حيث 
اتفق الرجالن على ان القدومي ال صالحيات له فيما يتعلق بالدائرة السياسية وإذا أراد الحقا إصدار اي 

 بيان او تصريح سيصدره بصفته عضوا في اللجنة التنفيذية للمنظمة وليس مسؤوال للدائرة رأي او
السياسية التي انتقلت من الناحية العملية من تونس العاصمة إلى رام أهللا وأصبحت جميع صالحياتها بين 

  .يدي الرئيس عباس شخصيا
نفقات مكتب اللجنة التنفيذية في مقابل ذلك التزم الرئيس عباس بتحويل شهري للمخصصات الخاصة ب

تونس وهو نفسه المقر القديم للدائرة السياسية حيث ستلتزم السلطة بأجرة المقر وبنفقات الحراسة 
  .واالتصاالت ومخصصات المرافقين والحراس للمكتب باعتباره المكتب التمثيلي لمنظمة التحرير

 الرئيس عباس طوال العام الماضي حيث ويكرس إتفاق المصالحة الضمني هذا واقعا موضوعيا فرضه
إنزلت الفتة الدائرة السياسية للمنظمة عن المقر العريق في إحدى ضواحي تونس العاصمة وتم تخصيص 
المكان كمقر للقدومي بصفته عضوا في اللجنة التنفيذية فقط فيما خففت الحراسة وتم تجديد عقد استئجار 

  .المقر الخالي تقريبا من الموظفين
 عمليا قبل ذلك إلحاق جميع أعضاء الكادر القديم في الدائرة السياسية وظيفيا وماليا ومكتبيا بالمجمع وتم

المستأجر الخاص بمقر السفارة الفلسطينية في تونس، األمر الذي يعني ان الدائرة السياسية من الناحية 
  .الرسمية والهيكلية وحتى الشكلية لم تعد قائمة

  18/12/2010القدس العربي، لندن، 
  

  67مصطفى البرغوثي يشيد باعتراف بوليفيا بالدولة الفلسطينية على حدود عام  .11
اشاد النائب الدكتور مصطفى البرغوثي االمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية امـس             : رام اهللا 

  .67ة عام بالموقف البوليفي المتمثل باالعتراف بالدولة الفلسطينية على كامل االراضي المحتل
واضاف البرغوثي في بيان صحفي ان اعتراف بوليفيا بعد البرازيل واالرجنتين يؤكد ان العالم بدأ يدرك                

  .ان هذا هو الخيار السليم والرد الصحيح على االحتالل وسياساته وتنكره لحقوق شعبنا
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ذوه باقي دول العـالم     واكد البرغوثي ان القرار البوليفي يعبر عن التوجه الصحيح الذي يجب ان تحذو ح             
  .خاصة الدول العربية وتعترف بالدولة الفلسطينية وحدودها وعاصمتها القدس

واضاف ان الجهود ستستمر للحصول على االعتراف من دول العالم بالدولة وحدودها وعاصمتها القدس              
 االسـتيطان   وان اعالن الدولة هو الخيار االمثل بعد فشل المفاوضات مع حكومة نتنياهو التي تواصـل              

  .وعمليات تهويد القدس لخلق واقع يبدد االمل باقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة
 18/12/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  حماس قوية رغم القيود المفروضة عليها: الزهار .12

أكد محمود الزهار احد ابرز قياديي حماس ان حركته ال تزال قوية رغم الحصار :  ا ف ب-غزة 
سرائيلي على قطاع غزة والعزلة الدولية المفروضة عليها منذ سنوات ، وتقوم ببناء مؤسسات مدنية اال

وقال الزهار عضو المكتب السياسي للحركة في مقابلة . للشعب الفلسطيني في اطار مواصلة المقاومة
واضحا للجميع في نحن االن ال زلنا صامدين وشعبية الحركة في تزايد وهذا ما بدا "لوكالة فرانس برس 
الجماهيري الحاشد الذي اقامته حماس االسبوع الماضي في غزة لمناسبة الذكرى " مهرجان االنطالقة

تصمد واذا حصلت انتخابات سنحقق الفوز في قطاع غزة "وتابع ان حماس بامكانها ان .  لتأسيسها23ال
  ".والضفة الغربية

، متهما " عي تسود قطاع غزة حاليا بفعل حكم حماسحالة االمن واالستقرار المجتم"ويرى الزهار ان 
السلطة الفلسطينية التي كانت تحكم قطاع غزة قبل سيطرة حركة حماس عليه بعد مواجهات " الفساد"ب

، منها السلطة " جهات عديدة داخلية وخارجية" واستخف الزهار بالمراهنات من 2007,دامية في 
حول امكانية تراجع شعبية حماس اوعدم مقدرتها على الصمود الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس 

  .امام القيود المفروضة
وشدد الزهار على ان الحكومة المقالة التي تقودها حركة حماس تواصل بناء المنشآت والمؤسسات التي 

 2009 وبداية 2008دمرها الجيش االسرائيلي خالل الحرب التي شنتها اسرائيل على القطاع في نهاية 
بيوت ومدارس . نحن هنا نبني ما دمره االحتالل"وقال ". رغم الحصار المفروض ومنع مواد البناء"

واضاف ان ". مواصلة المقاومة بكافة االشكال"، مشددا على " لم نتوقف عن البناء. ومستشفيات ووزارات
  .تشنها اسرائيلقد " لمواجهة اي حرب محتملة"لتكون مستعدة " تواصل بناء ذاتها وعناصرها"حركته 

امثلة كثيرة في التاريخ تقول ان . ال بد لالحتالل من زوال. ال مستقبل الي احتالل"واكد الزهار انه 
  ".المقاومة مستمرة طالما بقي االحتالل الرضنا.. االحتالل يزول بالمقاومة

لطة الفلسطينية وتطرق خالل المقابلة التي استمرت حوالي ساعتين ، الى المفاوضات بين اسرائيل والس
وقال ان ". مواصلة المقاومة"وردا عن الحل البديل للمفاوضات ، شدد الزهار على ". فاشلة"معتبرا انها 

  ".نبني انفسنا ونعزز جبهتنا الداخلية.. الوقت ليس مشكلة اذا كنا ال نضيعه"
غطاء لفشل "اء شكل واخيرا ، رأى الزهار ان اجتماع لجنة المتابعة العربية في القاهرة مساء االربع

  ".لمزيد من العدوان والتوسع االستيطاني"، معتبرا ان اسرائيل ستستخدمه " السلطة الفلسطينية
  18/12/2010الدستور، عمان، 

  
   عدوانألي وتؤكد استعدادها "الدعاية القذرة" لغزة بـاإلسرائيلية تصف التهديدات "القسام" .13

س كتائب القسام من اهمية التهديدات االسرائيلية الجديدة قلل الجناح المسلح لحركة حما :اشرف الهور
ضد قطاع غزة، لكن مسلحي الحركة التي تحكم القطاع اكدوا انهم على اتم االستعداد لصد اي هجوم 

  .عسكري
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صد اي عدوان 'وقال ابو عبيدة الناطق باسم القسام في تصريح صحافي ان فصيله على اتم االستعداد لـ 
، ووصف في ذات الوقت التهديدات االسرائيلية االخيرة ضد القطاع بانها نوع من 'زةجديد على قطاع غ

هذه التهديدات المتوالية من قبل قادة االحتالل الصهيوني العسكريين 'واضاف  .'الحرب النفسية'انواع 
وا والسياسيين تأتي للضغط على شعبنا الفلسطيني، ولممارسة نوع من الحرب النفسية عليه حتى يذكر

الشعب الفلسطيني في الذكرى الثانية للحرب التي تأتي بعد ايام، يذكروه اننا ما زلنا مستعدين لشن حرب 
  .'جديدة

جريمة 'توجه للمواطنين المدنيين االبرياء، واكد انها ' دعاية قذرة'وقال ابو عبيدة ان هذه التهديدات 
  .'يمارسها االحتالل على مدار العام

التصدي الي عدوان صهيوني، مهما كان حجمه، ومهما كان 'القسام وجاهزيتها لـ واكد استعداد كتائب 
لم تقلقنا ولم تربكنا هذه 'وقال . ، مشددة على ان القسام ال تخشى التهديدات'وقته، وعلى اعلى المستويات

قادمة التهديدات، ونحن اعتدنا على مثل هذه التهديدات، ونأخذها على محمل الجد، ونستعد الي مواجهة 
  .'مع االحتالل، والتي لن تكون سهلة على االحتالل بأي حال من االحوال

  18/12/2010القدس العربي، لندن، 
  

   العامين األخيرين فيحماس حصلت على كثير من القدرات العسكرية : " تايمزنيويورك" .14
 عامين من الضوء على األوضاع فى قطاع غزة بعد" نيويورك تايمز" سلطت صحيفة :القدس المحتلة

الحرب التى شنتها إسرائيل عليه والتى أودت بحياة مئات من الشهداء، وتقول الصحيفة إن األمور بدأت 
 أسابيع 3اإلسرائيلية التى استمرت " الرصاص المسكوب"تتغير من جديد فى غزة بعد عامين من عملية 

التغيير يبدو وكأنه عودة  شخص، لكن هذا 1300وأسفرت عن تدمير آالف المبان وقتلت ما يزيد عن 
  . للوراء ويخلق إحساساً بأن هذه األوضاع كانت موجودة من قبل

فالحصار االقتصادى يتم تخفيفه، والحدود تشتد سخونة، وكانت إسرائيل تأمل أن يؤدى الحصار إلى 
ن أن حماس، لكن بدال من ذلك، فإن الحركة اإلسالمية ال تزال تتولى المسئولية كاملة، فى حي" كسر"

  .إسرائيل محبطة ويبدو احتمال حدوث مواجهة أخرى قائماً
وتنقل الصحيفة عن مسئول إسرائيلى رفيع المستوى أصر على عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية 
الموضوع، قوله إن الجميع فى الحكومة اإلسرائيلية يعرفون أن هذا الوضع ال يمكن أن يستمر إلى األبد، 

ن الوهم االعتقاد أنه من الممكن أن يحل السالم طالما أن حماس ال تزال موجودة إنه م: "وأضاف قائالً
  .كما أن مثل هذا الكالم، تقول نيويورك تايمز، شائع داخل المؤسسة األمنية اإلسرائيلية". فى السلطة

فيقول يونس المنسى، وزير . وكذلك فى غزة دائماً ما يؤكد الحديث الرسمى على المقاومة والرفض
ألشغال العامة واإلسكان فى حكومة حماس، رداً على سؤال حول إمكانية المصالحة مع إسرائيل، إنه ا

  .يفضل أن يموت شهيداً مثل ابنه عن أن يصافح عدوه
ومنذ سبتمبر الماضى عندما بدأت إسرائيل والسلطة الفلسطينية محادثات السالم من جديد، كان هناك ما 

 هاون تُطلق شهرياً على إسرائيل، وتضاعف المعدل عما كان عليه  صاروخا وقذائف30 إلى 20بين 
وعلى الرغم من أن إطالق هذه الصواريخ جاء أغلبه من الجماعات األخرى . فى الجزء األول من العام

  .غير حماس، إال أن إسرائيل أشارت إلى الحركة اإلسالمية باعتبارها المسئولة وتتحمل تبعات ذلك
يش اإلسرائيلى إلى أن الشهيرين األخيرين شهداً تحوال، وهو ما يعنى أنه من اآلن ويشير أحد قادة الج

وصاعداً يجب على إسرائيل أن تبدأ فى فعل شىء مختلف، ويجب أن يبدأ الردع من جديد، الفتاً إلى أن 
  .حماس حصلت على كثير من القدرات العسكرية فى العامين األخيرين

  18/12/2010وكالة سما اإلخبارية، 
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  وحماس تدرس تحديد الموعد.. فتح تتقدم بطلب لعقد لقاء مصالحة": الفلسطينيالمركز " .15
من مصادر فلسطينية مطلعة في مدينة رام اهللا بالضفة الغربية المحتلة، " المركز الفلسطيني لإلعالم"علم 

مية حماس في أن قيادة حركة فتح تقدمت بطلب مؤخرا لعقد لقاء للمصالحة مع حركة المقاومة اإلسال
  .العاصمة السورية دمشق نهاية الشهر الجاري

 أن طلب اللقاء جاء في اعقاب جلسة عاصفة - التي طلبت عدم الكشف عن هويتها–وأوضحت المصادر 
للمجلس الثوري لحركة فتح احتدم فيها الخالف بين تيارين، األول يطالب باستئناف الحوار مع حماس 

من أبرزه رموز عضو اللجنة المركز للحركة نبيل شعث، والثاني يرفض للوصول إلى اتفاق مصالحة، و
استئناف اللقاءات ويرى أنه ال فائدة من الحوار مع حماس، ومن أبرز رموزه مدير مخابرات عباس 

  .ماجد فرج وعضو اللجنة المركزية للحركة توفيق الطيراوي
جاهزة للقاءها في دمشق في النصف الثاني وفي أعقاب اللجلسة تقرر االتصال بحماس وابالغها بأن فتح 

من الشهر الجاري، وأوضحت المصادر أن االتصال حصل بالفعل، حيث تدرس حماس حاليا اختيار 
  .الموعد المناسب لعقد اللقاء

وفي سياق آخر كشفت ذات المصادر لمراسلنا أن حركة فتح قررت السعي لتخفيف مستوى التوتر مع 
خابرات عباس اللواء ماجد فرج إلى دمشق الذي التقى بمدير المخابرات سورية، حيث أوفدت مدير م
وأضافت المصادر أن فتح أبلغت القيادة السورية برغبة عباس بلقاء  .السورية اللواء علي المملوك

  .الرئيس بشار األسد، حيث تدرس الخارجية السورية حاليا هذا الطلب
  17/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   المصري مطلوب في المصالحة وفي إعادة الهيبة للموقف العربيالدور: ردويلالب .16

دعا القيادي في حركة حماس القيادة المصرية إلى التحرك من أجل صياغة مشروع عربي : غزة
استراتيجي لمواجهة التعنت اإلسرائيلي واالنحياز األمريكي، وأكد أن الورقة المصرية للمصالحة ال تزال 

من أجل دفعها " فتح"ود إنهاء االنقسام، لكنه شدد على ضرورة أن تضغط القاهرة على هي محور جه
  .للقبول بالمصالحة

أن التعنت اإلسرائيلي واالنحياز األمريكي ضد " قدس برس"وأوضح البردويل في تصريحات خاصة لـ
الواضح أن أمريكا من : "المصالح العربية لطمة لكل األطراف العربية وليس للفلسطينيين وحدهم، وقال

أدارت الظهر لكل أطراف التسوية في المنطقة بما في ذلك دوال عربية كبرى كانت تحاول أن تلعب دور 
وهذه ليست المرة األولى التي تلعب فيها أمريكا هذا الدور، وال هي المرة األولى التي يمر فيها . الوسيط

كن أثبتت التجربة أن اإلنسان العربي يستطيع العرب بمرحلة ضعف أما الصلف األمريكي واإلسرائيلي، ل
  ".أن يقول ال ألمريكا وإلسرائيل، فهم ليسوا قدرا مقدورا علينا

ال بد من صياغة : "ودعا البردويل إلى موقف عربي واضح تقوده مصر ردا على هذا الموقف، وقال
 العرب، ذلك أنه ما أن مشروع عربي استراتيجي لمواجهة الموقف األمريكي الذي بدا واضحا أنه يعادي

خرجت جامعة الدول العربية بموقف حزين حتى انبرت الخارجية األمريكية لرفض االعتراف بدولة 
معلنة من جانب واحد، وقد بات واضحا أيضا أن العملية السياسية انتهت وأنها لن تفضي إلى أية نتيجة، 

ططات استراتيجية اقتصادية وسياسية وثقافية ولذلك آن األوان لألمة العربية أن تعود إلى ذاتها وتضع مخ
ومطلوب من مصر أن تقف موقفا واضحا وأن تلملم . وال أقول عسكرية للرد على هذه السياسة

  ".الجراحات وتعيد الهيبة لها ولألمة العربية وأن تكون رائدة في هذا المجال
: صالحة الفلسطينية، لكنه قالعلى صعيد آخر أكد البردويل أن مصر ال تزال هي الراعي األساسي للم

مصر لم تغادر دور رعاية المصالحة الوطنية الفلسطينية حتى هذه اللحظة، ومازالت الورقة المصرية "
من دون أي " حماس"حتى هذه اللحظة هي محور المصالحة المطروح، لكن تمت ممارسة ضغوط على 
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ويعذبونهم ويعتقلون حتى " حماس "حتى وهم يعتقلون رموز المقاومة وعناصر" فتح"ضغط على حركة 
  .، على حد تعبيره"النساء، وهي ممارسات ومواقف من شأنها أن تذهب بالمصالحة في مهب الريح

  18/12/2010قدس برس، 
  

  لن نتورط في أزمة داخلية : الحريري الرئيس حماس تزور .17
لن يكونوا عامل «يين أسامة حمدان أن الفلسطين» حماس«أكد مسؤول ملف العالقات الدولية في حركة 

عدم استقرار في لبنان، وال هم في وارد التورط في أي أزمة سياسية داخلية، مع أملنا وأمل قيادة الحركة 
وجاء كالم حمدان بعد  . »أن ينجح أشقاؤنا اللبنانيون في الوصول إلى ترتيب وحل هذا المأزق السياسي

  . لحريري أمس، في دارته في وادي أبو جميللقائه وممثل الحركة في لبنان علي بركة، الرئيس ا
  18/12/2010السفير، بيروت، 

  
  أنتم ال تهتمون إال بالحقائب الوزارية:  مركزية فتحأعضاءعباس وبخ  .18

وبخ الرئيس الفلسطيني محمود عباس اللجنة المركزية لحركة فتح على أدائها :  بسام البدارين- عمان
أخر لقاءات ضمته قبل أيام بستة من أعضاء اللجنة الذين عقدوا وتقاعسها خالل األسابيع الماضية في 

  .إجتماعا مع الرئيس بقصد اإلتفاق على األولويات بعد إنغالق آفاق عملية السالم
وإستغل الرئيس عباس في اللقاء الذي تميز بالسخونة والحدية من جهة الرئيس إقتراحا ألحد أعضاء 

عديل وزاري موسع على الحكومة في إطار اإلستعداد لمواجهة اللجنة المركزية يطالب بالعمل على ت
  .التحدي المقبل

ان عباس إستشاط غضبا ' القدس العربي' الذي لم يكن رسميا لـاالجتماعوقال قيادي فلسطيني حضر 
طول نهاركم مشغولين : عندما سمع كلمة تعديل وزاري، فقال ألعضاء اللجنة المركزية الحاضرين

ي وبالنسبة لي أنا حزين على جماهير حركة فتح العظيمة التي ينشغل قادتها بالحقائب بالتغيير الوزار
  .الوزارية قبل أي شيء آخر

وطلب عباس بحدة من المركزية ان توقف ضغوطها عليه فيما يخص التعديل الوزاري ملمحا إلن 
ال تعملون المقاومة لماذا : أعضاء المركزية يتنافسون على الحقائب الوزارية ثم سأل عباس الجميع

ألم نقل لكم إستعدوا للمقاومة السلمية؟ .. أين جهدكم في هذا الموضوع؟.. السلمية التي إتفقنا عليها ؟
والحقا لنفس السياق تحدث قياديون وأعضاء في اللجنة المركزية سابقا لشخصيات سياسية أردنية عن 

ية، فيما قالت مصادر خاصة بان عباس عندما تعليمات رئاسية صدرت باإلستعداد لمرحلة المقاومة السلم
حيث ' نعلين وبعلين'يسأل عن مقاصده بشكل محدد فيما يخص المقاومة السلمية يشير دوما إلى نموذج 

  .تنظم مسيرات هادئة وصامتة ضد الجدار العازل
  18/12/2010القدس العربي، لندن، 

  
  س فتح لتكليف مفوض جديد لإلعالمودعوة عبا .. عن تسريح سبعة ضباطأنباء":القدس العربي" .19

كشفت مصادر مقربة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس النقاب عن اربعة : بسام البدارين -عمان 
  .أسباب رئيسية تقف وراء األزمة بين عباس وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحالن

م تسجيالت ووثائق مسجلة ومصورة ان السبب األول تمثل في تقدي' القدس العربي'وقالت المصادر لـ
تظهر دحالن وهو في حالة استرسال في انتقاد الرئيس عباس مطلقا عبارات تتحدث عن ضعف عباس 
الشديد واهتمامه فقط برعاية مصالح اوالده االقتصادية وعدم وجود أي خيارات أمامه سوى التنحي مع 

  .تماما بحق الرئيس' غير الئقة'إطالق تعبيرات 
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ردد في اوساط فلسطينية في االردن ان للسلطات المصرية دورا أساسيا في توثيق تطاول دحالن وفيما ت
ان ' القدس العربي'المفترض وتقديم األدلة وبعض التسجيالت للرئيس عباس، اال ان المصادر رجحت لـ

  .تكون مجموعة فلسطينية وثقت التسجيالت وقدمتها لعباس
في اروقة دبلوماسية ' التحريضية'رديد اتهامات دحالن لعباس وعباراته السبب الثاني اكدت المصادر انه ت

  .اوروبية، وصل صداها للرئيس عباس
وثمة سبب ثالث تشكل كانطباع من حوارات عباس مع بعض الوسطاء والقياديين وهو امتعاض الرئيس 

مجيد دحالن وتبني الكبير من أداء وسائل اعالم محلية والتي حسب تقارير تصل الرئاسة تهتم فقط بت
مواقفه الشخصية، حيث تجاهل دحالن هنا طلبا مكررا من الرئيس بان تهتم هذه الوسائل وخاصة محطة 

  .اذاعة رام اهللا بخدمة حركة فتح بصفته المفوض اإلعالمي للجنتها المركزية
ية في أما السبب الرابع فتقول المصادر هو صالت دحالن القوية والمباشرة باجهزة ومؤسسات رسم

العالم العربي، خاصة في مصر ودولة االمارات، وكان وصل عباس اصداء انتقادات لسياساته من 
  .مجموعات مقربة من دحالن في االمارات ومصر

الجمعة قال ان حركة فتح تحقق ' هآرتس'يضاف الى هذه االسباب سببان جاءا في تقرير نشرته صحيفة 
تشكيله ميليشيا مسلحة وذلك في أعقاب االشتباه بأنه في مصادر ثروة دحالن وفي معلومات حول 

  .سيحاول اإلطاحة بالرئيس عباس
واضافت الصحيفة أن اللجنة المركزية لحركة فتح شكلت لجنة تحقيق مؤلفة من أبو ماهر غنيم وعزام 

  .األحمد وعثمان أبو غربية للتحقيق في مصادر ثروة دحالن
إن غاية اللجنة ليس التحقيق في مصدر الثروة وإنما البحث ' هآرتس'وقال مقربون من دحالن لصحيفة 

  .في جذور المواجهة والتوتر بين دحالن وعباس
ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها إن أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية حققت مؤخرا مع 

جندهم من أجل تشكيل ناشطين في حركة فتح، وباألساس من شمال الضفة الغربية، بشبهة أن دحالن 
  .ميليشيا مسلحة تعمل تحت قيادته

وتابعت أن أنصار عباس يتخوفون من أن دحالن يبادر إلى التآمر على الرئيس الفلسطيني داخل فتح 
  .وربما سيسعى إلى استبداله

 وأضافت أن الناشطين الذين تم استدعاؤهم للتحقيق استجوبوا حول عالقاتهم بدحالن، وما إذا كانوا قد
تلقوا أمواال منه بهدف شراء أسلحة وبعد ذلك تم إخالء سبيلهم بعد أن اعترفوا بالحصول على مبالغ، 

  .وأن بعضهم قال في التحقيق إنهم اشتروا أسلحة
  18/12/2010القدس العربي، لندن، 

  
مصالحة بين عباس والقـدومى لإلطاحـة        ..عد قطيعة استمرت عاما ونصف العام     ب": القطريةالشرق  " .20

  حالنبد
بعد قطيعة استمرت قرابة عام ونصف العام حدثت مصالحة بين فاروق :  شاكر الجوهري-عمان 

، ومحمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، في "فتح"القدومي، العضو التاريخي المؤسس في حركة 
سبق أن المصالحة تمت في صالون منزل القدومي بعمان، الذي  .العاصمة األردنية الليلة قبل الماضية

عقد فيه مؤتمره الصحفي الذي أعلن فيه محضرا الجتماع قال إنه ضم عباس، محمد دحالن، أرئيل 
شارون، وبيرنر مساعد وزارة الخارجية األمريكية األسبق،وتقرر فيه اغتيال الزعيم الفلسطيني الراحل 

  . ياسر عرفات
اشتغلوا " فتح"ة المركزية لحركة أن عددا من أعضاء اللجن" الشرق"وأكدت مصادر مقربة من عباس لـ

على تحقيق هذه المصالحة خالل األشهر الماضية، ولعب أنور عبدالهادي، المستشار اإلعالمي للقدومي، 
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ومدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في دمشق، دورا مهما في االتصاالت التي سبقت 
منزل القدومي بعمان، وغادر معه، بعد عشرين دقيقة المصالحة، وأنه هو الذي اصطحب عباس إلى 

  . جمعت الرجلين
وتبدي المصادر اعتقادها في أن عباس قد يعيد تفعيل رئاسة القدومي للدائرة السياسية لمنظمة التحرير 

وتقول المصادر أن عباس يريد أن يوجه ضربة قوية لمحمد دحالن، وحلفائه . بالخارج، ولكن بصمت
مركزية للحركة، وهو ال يستطيع أن يقدم على هذه الخطوة وهو على خالف مع الجميع، داخل اللجنة ال

، )كونفرنس(وهذا هو بالتحديد سبب رغبة عباس تشكيل. لذا فهو يرى ضرورة المصالحة مع القدومي
يتولى صالحيات المؤتمر العام للحركة، ومن بين هذه الصالحيات انتخاب لجنة مركزية جديدة، يريد 

  .أن يعيد لها القدومي، وأن يخرج منها دحالن، وحلفائهعباس 
  18/12/2010الشرق، الدوحة، 

  
  "الهولوكوست" بحماس تدين تنظيم األونروا رحالت الى متحف الالجئينشؤون  .21

 دانت دائرة شؤون الالجئين في حماس، قيام األونروا بترتيب رحالت طالبية للمتفوقين في مادة : غزة
 الصف التاسع إلى أمريكا وأوروبا وجنوب إفريقيا، واصطحابهم إلى متحف حقوق اإلنسان لطلبة

  . سبتمبر11للهلوكوست اليهودي، وإطالعهم على ما حدث في موقع أحداث 
نسخة منه، مسؤولو التعليم في األونروا بقطاع غزة، إلى أن يرتدعوا " معا"ودعت الدائرة في بيان وصل 

 خاللها بتقديم شرح عن الهولوكست، والتعبير عن عطفهم على عن تكرار تلك الرحالت التي يقومون
معاناة اليهود، واالطالع على معاناة الشعب اليهودي على أيدي القوات النازية داعيا السلطة الفلسطينية 

  .إلى إتخاذ موقف وطني لوقف ما وصفته اإلفساد الفكري لفتيان فلسطين
 اليدين في تدريس المناهج التي تراها، بل إنها التزمت وشددت الدائرة، أن وكالة الغوث ليست مطلقة

بتدريس المناهج المعتمدة في مناطق عملياتها الخمس، وعليها االلتزام بذلك في قطاع غزة الذي هو أحد 
  .هذه المناطق مؤكدة انه عندما تقوم مؤسسة دولية خاصة بالالجئين الفلسطينيين بتدريس حقوق اإلنسان

التركيز على حقوق الالجئين الفلسطينيين دون الحاجة للتطرق إلى حقوق ونوهت، الى ضرورة 
المضطهدين من سائر مناطق العالم، ألن ذاكرة هؤالء األطفال ال تتسع لمعاناة كل المضطهدين عبر 
العالم، كما أن في معاناة الفلسطينيين واالضطهاد الذي عانوه على أيدي المحتلين اليهود ما يكفي لضرب 

  .ةاألمثل
وأعربت الدائرة، عن استغرابها من وجهة هذه الرحلة إلى أمريكا مشددة انه من باب أولى زيارة فيتنام 
لالطالع على حجم معاناة الفيتناميين جراء الغزو األمريكي الذي قتل منهم ما يزيد على ثالثة ماليين 

ربيين واألمريكان في القرون إنسان، أو زيارة مناطق سرقة البشر في إفريقيا التخاذهم عبيداً لألو
الماضية، أو زيارة سجن غوانتنامو أو سجن أبو غريب في العراق للتعرف على سادية أمريكا، أو زيارة 

  .موقع قرية دير ياسين للتعرف على النازية اليهودية في فلسطين
  18/12/2010وكالة معا االخبارية، 

  
   انجاز سياسي كبير1967ود  بالدولة الفلسطينية على حدبوليفيااعتراف : فتح .22

 معتبره هذا 1967 رحبت حركة فتح باعتراف بوليفيا بالدولة الفلسطينية على حدود عام :رام اهللا
االعتراف انجازا سياسيا كبيرا يقصر من عمر االحتالل اإلسرائيلي ويسرع في إقامة دولة فلسطين 

د عساف المتحدث باسم حركة فتح في بيان وقال احم .المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية
إن هذا االنجاز جاء نتيجة الجهد الكبير والتراكمي 'صدر عن مفوضية الثقافة واإلعالم اليوم الجمعة، 
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الذي تقوم به حركة فتح والقيادة الفلسطيني وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في حشد الدعم والتأييد 
  .'ت مرة أخرى حكمة التصرف وصوابية المواقفالدولي لمواقفنا العادلة، وهذا يثب

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

   العودة لالنتفاضة ُأخذ والعرب يتهربونقرار: جرارخالدة  .23
 أكدت عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار على استمرار :بيت لحم

شاركتها في منظمة التحرير حتى ترفع الواليات المتحدة يدها عن رعاية المفاوضات الجبهة في تعليق م
  .وتحويل الملف لرعاية األمم المتحدة والخروج أيضا من مسار اوسلو وإصالح منظمة التحرير

اإلذاعية ان المطلوب االن هو " معا"الذي يبث عبر شبكة " حديث الوطن"وأكدت جرار خالل برنامج 
ناء شعبنا وتعزيز المقاومة معتبرة مدخل كل ذلك يأتي من خالل إنهاء االنقسام والعودة الصمود ألب

للوحدة لصياغة إستراتيجية عنوانها النضال ضد االحتالل مؤكدة ان قرار العودة لالنتفاضة الشعبية قد 
  .اخذ ولكن اإلشكالية بقيت في التنفيذ

عة العربية نوع من التهرب من مسؤوليات العرب كما واعتبرت جرار القرار الصادر عن لجنة المتاب
تجاه القضية الفلسطينية وانه إعالن شكلي وليس حقيقي، مضيفة انه من المفترض ان يتم توفير دعم 
سياسي حقيقي للشعب الفلسطيني عبر إجراءات محددة يأخذها العرب وليس ترك األمور وكأن الشعب 

  .لوحده كون القضية الفلسطينية جزء من القضية العربيةالفلسطيني عليه ان يناضل من اجل قضيتهم 
وأكدت ان الخطوات السياسية التي كان يجب اتخاذها تتمثل في الكف عن الرهان على اإلدارة األمريكية 
التي ثبت عدم حياديتها ويجب قطع العالقات مع إسرائيل من قبل الدول العربية ووقف التطبيع وان 

لتوجه الى األمم المتحدة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وليس التفاوض على الخيار البديل أالن هو ا
  .قراراتها

  18/12/2010وكالة معا اإلخبارية، 
  

   تحيي ذكرى تأسيسها "الشعبية": لبنان .24
المركز الثقافي «الذكرى الثالثة واألربعين لتأسيسها في احتفال نظمته في » الجبهة الشعبية«أحيت : بعلبك

  . في مخيم الجليل أمس» يالفلسطين
المقاومة تشكل خط «، اعتبر فيها أن »كتلة نواب الوفاء للمقاومة«ألقى النائب كامل الرفاعي كلمة و

الدفاع الوحيد أمام الهجمة اإلسرائيلية األميركية، ونتيجة لصمود المقاومة فقد العدو قدرته الردعية وهذا 
   . »ما تأكد خالل العدوان على لبنان وغزة

عندما أعلنت الجبهة موافقتها على إعالن «ورأى عضو المكتب السياسي للجبهة مروان عبد العال أنه 
الدولة الفلسطينية تم على أساس أنها مهمة نضالية وليس استجداء عبر االمم المتحدة أو المجتمع الدولي 

لواقع الفلسطيني وتدمير ما تواجهه المخيمات في لبنان يهدف إلى تهميش ا«واعتبر أن . »أو المفاوضات
  . »فكرة المقاومة عبر عمليات التيئيس وتدمير الكفاءات

  18/12/2010السفير، بيروت، 
  

  "الشعبية"في  يوافق على تعويض ناشط "شين بيت"جهاز  .25
وافق، في » شين بيت«اإلسرائيلية أمس أن جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي » هاآرتس«ذكرت صحيفة 

جمال الهندي عن » الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«ؤخراً على دفع تعويض لناشط خطوة غير عادية، م
 عاماً، 15العجز الجزئي الذي يعاني منه بسبب تعرضه للتعذيب على أيدي عمالء الجهاز قبل أكثر من 

  .لكن مبلغ التعويض ال يزال سرياً بأمر من محكمة إسرائيلية حكمت بصرفه
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وبعد .  بقتل اثنين يهوديين في وادي القلط1995 يوليو عام 18هِم يوم وقالت الصحيفة إن الهندي اتُّ
  .في قلقيلية باعتباره مشتبهاً به» شين بيت«أسبوعين من ذلك اعتقله عمالء 

كما سجــن بتهم إلقاء قنبلة حارقة ووضع ملصقات للجبهة واختطاف فلسطينـيين متعاونين مع 
  .االحتالل اإلسرائيلي
 عن أساليب تعذيبه في دعوى قضائية أقامها ضد الجهاز في وقت الحق، موضحاً أنه وأضافت أنه كشف

تم تكبيل يديه في أوضاع مؤلمة وحرمانه من النوم، وأن المحققين هددوه بالقتل وأرغموه على االعتراف 
 وسجن ولذلك تم إسقاط تهمة القتل العمد عنه. بقتل اليهوديين باالشتراك مع ناشطَين فلسطينيين آخرين

 وأكد الطبيب الذي 1996ثم رفع دعوى قضائية ُأخرى في عام .  أشهر بتهمة االنتماء إلى الجبهة6لمدة 
وأخيراً، وافق . وأمراض نفسية، فحكمت المحكمة لمصلحته% 30فحصه أكد أنه يعاني من عجز بنسبة 

  .على دفع تعويض له وأمرت المحكمة باإلبقاء على التفاصيل سراً» شين بيت«
  18/12/2010التحاد، أبو ظبي، ا

  
   والغرب بحاجة لنا ضد اإلسالمأمريكا: أيالون .26

داني أيالون، أمس إن الواليات المتحدة والغرب " اإلسرائيلي"قال نائب وزير الخارجية : )آي.بي .يو (
ونقلت وسائل إعالم " . اإلرهاب اإلسالمي المتطرف"كجبهة ضد ما سماه " إسرائيل"في حاجة إلى 

في مدينة عسقالن جنوب فلسطين المحتلة إنه " كلية أشكلون"عن أيالون قوله في محاضرة في " ائيليةإسر"
" إسرائيل"أنتم جبهة "في الشرق األوسط، وقال لطالب الكلية " إسرائيل"شبه عسقالن أمام قطاع غزة، ب

  " .والعالم الحر كله أمام اإلسالم الراديكالي
" إسرائيل"المتحدة هو حلف طبيعي وليس نابعاً من احتياجات حلفنا مع الواليات "وأضاف أن 
واعتبر أن التحدي السياسي هو محاربة حملة نزع " . األمريكيين بحاجة لنا"، وشدد على أن "للمساعدات

سوف تزيد من تدخلها في جميع المجاالت على " إسرائيل"وأضاف أن " . إسرائيل"عن " الشرعية"
) الرئيس الفلسطيني محمود عباس(فقط بعد أن يوافق "وقال إنه . علوم والطب المستوى الدولي وبينها ال

" . على أنها الدولة القومية للشعب اليهودي سنتمكن من التوصل إلى سالم" إسرائيل"على االعتراف ب
  )" . الفلسطينيين(منذ أن وافقنا على مبدأ الدولتين لن يكون بإمكان أحد أن يلزمنا باستيعابهم "وقال 

  18/12/2010، الخليج، الشارقة
  

   الحراسة على ثالثة من كبار قادة األمن اإلسرائيليتشديد": يديعوت" .27
اإلسرائيلية، أمس، أن جهاز المخابرات " يديعوت أحرنوت" ذكرت صحيفة :برهوم جرايسي -الناصرة 

قادة االحتالل فرض في اآلونة األخيرة حراسة مشددة على ثالثة من " الشاباك"العامة اإلسرائيلي 
البارزين، وهذا على خلفية معلومات تدعي أن إيران تخطط لعمليات انتقامية، الغتيال علماء نوويين 

  .إسرائيليين في اآلونة األخيرة
ويجري الحديث عن مدير عام وزارة الحرب اإلسرائيلية أوري شاني، ورئيس القسم السياسي في 

طاقة النووية، شاؤول حوريف، وقالت الصحيفة، إن تشديد الوزارة عاموس غلعاد، ومدير عام لجنة ال
الحراسة كما يبدو جاء في أعقاب تلقي األجهزة اإلسرائيلية تحذيرات من جهات دبلوماسية، من عمليات 

  .انتقامية تقوم بها إيران، التي تتهم إسرائيل باغتيال علمائها النوويين
 للوضع في كل ما يتعلق بسياسة الحراسة على وحسب مصادر أمنية من حين إلى آخر تجرى تقييمات

  .أساس المعلومات القائمة في الجهاز ووفقا لذلك تتخذ القرارات العملية
  18/12/2010، الغد، عّمان
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  لترسيم الحدود البحرية تمهد الطريق للتنقيب عن الغاز  توقعان اتفاقية"إسرائيل"قبرص و .28
لجمعة اتفاقية ثنائية لترسيم الحدود البحرية بينهما وهو  وقعت قبرص وإسرائيل يوم ا: رويترز-نيقوسيا

  .ما يمهد الطريق للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط
وتتمتع شركة نوبل انرجي . وتحدد االتفاقية التي وقعت في نيقوسيا مناطق االستغالل االقتصادي للبلدين

 بحري قبرصي وفي حقل قريب على الجانب ومقرها تكساس بحقوق استغالل النفط والغاز في حقل
  .االسرائيلي من الحدود البحرية

شبكة أمان قانوني بان حقوقهم ) نوبل(توفر هذه االتفاقية بصورة أساسية لهم "وقال مصدر دبلوماسي 
  ."محفوظة من الناحية القانونية

التحتية االسرائيلي وقال بيان رسمي ان وزير الخارجية القبرصي ماركوس كيبريانو ووزير البنية 
ويجب أن يصدق عليها برلمانا . عوزي النداو وقعا االتفاقية في نيقوسيا يوم الجمعة نيابة عن البلدين

  .البلدين
  18/12/2010، وكالة رويترز لألنباء

  
   ينهي مناورة تدريبية في الجوالن على الحرب ضد لبناناإلسرائيليالجيش  .29

االحتالل اإلسرائيلي مساء أول من أمس، عن إنهاء ما اعتبره،  أعلن جيش : برهوم جرايسي-الناصرة 
، وكان التدريب على حرب في لبنان "أحد أوسع التدريبات العسكرية التي أجراها في السنوات األخيرة"

  .وضد حزب اهللا، وشارك فيه لواءان نظاميان
ع المنتهي جرى في هضبة وقالت وسائل إعالم إسرائيلية أمس، إن التدريب الذي بدأ في مطلع األسبو

الجوالن السورية المحتلة، وشارك فيه آالف الجنود ومئات المدرعات وركز التدريب على مواجهة 
مقاتلي حزب "قذائف مضادة للدبابات تطلقها خاليا تابعة لحزب اهللا، وإطالق صواريخ وقذائف هاون و

  .يقودون دراجات نارية" اهللا
ي سببته األمطار الغزيرة التي هطلت في نهاية األسبوع الماضي وقالت مصادر عسكرية إن الوحل الذ

التدريبات "، وقال ضابط كبير في جيش االحتالل، لوسائل إعالم إسرائيلية، إن "شكل تحديا أمام الجنود"
المكثفة واألجهزة التكنولوجية الحديثة تعزز قدرات الجيش في ميدان القتال وأصبح باإلمكان ضرب عدد 

  ".هداف خالل فترة أقصرأكبر من األ
جهاز "واستخدمت القوات خالل التدريب تقنيات جديدة تم إقرار استخدامها في اآلونة األخيرة وبينها 

الذي يمكن من االتصال بين القوات بواسطة استخدام أجهزة كمبيوتر وباإلمكان " جيش البرية الديجيتالي
من وحدات عسكرية برية إلى سالح الجو، بواسطتها تمرير مهمات من وحدة عسكرية إلى أخرى، و

  .بشكل سريع
إننا نستعد باألساس لمواجهة حزب اهللا، وتشمل " العميد عيناف شاليف 401وقال قائد لواء المدرعات 

أنا، ال قدر اهللا، ال أستخف بما يحدث "، وأضاف "هذه االستعدادات جهوزية لتنفيذ مهمات في قطاع غزة
حديات كثيرة، لكن لبنان هي قصة أخرى، ومن يتدرب بشكل صحيح للبنان في غزة، فنحن نواجه هناك ت

، وتابع أن جنوده واجهوا "ويضع التحديات أمام جنوده للوضع في لبنان فإنه سيكون مستعدا لغزة أيضا
حزب اهللا التي تطلق قذائف مضادة للدبابات والسير لمدة " مقاتلي"خالل التدريب عددا كبيرا من خاليا 

  ".ي مناطق جبليةشهرين ف
 ساعة من الدبابة 15 أو 14لم يخرج الجنود على مدار "وقال شاليف إنه في بعض أجزاء التدريب 

وقضوا حاجاتهم بداخلها، فلبنان هو قصة منطقة جبلية، وقصة قذائف مضادة للدبابات ونحن ندرس 
رب ويدرس، لكني أجعل الموضوع ونذهب إلى هناك بمنتهى التواضع، فأنا أحترم عدوي وأعرف أنه يتد

  ".جنودي، ورغم البرد القارس، يتصببون عرقا
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ال شك في أن تدريبا كهذا زرع في القوات قدرة كبيرة للمواجهة ونحن في "وقال ضابط االحتالل إنه 
أفضل مستوى جهوزية يمكن أن يطمح إليه قائد عسكري، وال شك في أن النتائج ستكون أفضل في 

  .ت عليه في حرب لبنان األخيرةعما كان" الحرب المقبلة
  18/12/2010، الغد، عّمان

  
  النظام والمجتمع اإلسرائيليان في انزالق متسارع نحو الفاشية : "الكرملمدى " .30

 بين تقرير الرصد السياسي لمركز مدى الكرمل أن الحاخامات اليهود الذين افتوا بمنع اسكان :القدس
ية والعداء للفلسطينيين والعرب يعبران عن فكر ونهج العرب ال يغردون خارج السرب وأن العنصر

  راسخين في النظام والمجتمع اإلسرائيليين
وأثارت الفتاوى الدينية للحاخامات اليهود، والتي تحرم بيع أو تأجير بيوت للعرب، ضجة إعالمية كبيرة 

. غردون خارج السربوقد تعاملت معها الصحافة اإلسرائيلية وكأن الحاخامات ي. في األسابيع األخيرة
هذا ما . بينما في واقع األمر تعكس تلك الفتاوى مواقف المجتمع اإلسرائيلي تجاه الفلسطينيين بشكل دقيق

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

الوقائع الواردة في تقارير الرصد السياسي المتعاقبة توضح هذا االدعاء . والسير قدما نحو نظام فاشي
وقد بينت جميع هذه . من خالل متابعة دقيقة للسياسات اإلسرائيلية، عملية التشريع والعنصرية اليومية

يين والعرب هما تعبير عن فكر ونهج راسخين في النظام التقارير أن العنصرية والعداء للفلسطين
  .والمجتمع اإلسرائيليين

والتقرير الحالي، والذي يوثق لشهري أيلول وتشرين األول من هذا العام، يحذر من تسارع انحدار النظام 
ت ويشير التقرير إلى وجود أغلبية راسخة ومضمونة في الكنيس. والمجتمع اإلسرائيليين نحو الفاشية

كما يحذر . للمصادقة على كل اقتراح قانون يهدف إلى تقييد الحقوق السياسية عامة وللفلسطينيين خاصة
التقرير من تحول المجتمع اإلسرائيلي إلى مجتمع مغلق يفتقر إلى التسامح مع الخطاب الديمقراطي 

كومية تجاه وخطاب الحقوق، ويقمع أي نشاط أو خطوة تتضمن انتقادا أو معارضة للسياسات الح
الفلسطينيين، في إسرائيل أو في المناطق الفلسطينية المحتلة، مثلما يتضح من خالل مشروع قانون 

"أجنبي ن يتلقّى دعًما من كيان سياسيالذي يفرض على مؤسسات المجتمع المدني "واجب الكشف عم ،
د صادقت الكنيست على وق. تقديم كشف لمسجل الجمعيات عن كل دعم مالي من أي كيان سياسي أجنبي

وسوف يضيف اقتراح القانون، في حال تمت . هذا االقتراح في القراءة األولى في شهر تشرين األول
المصادقة النهائية عليه، عراقيل وصعوبات إضافية أمام عمل الجمعيات، خاصة الجمعيات العربية 

  . وجمعيات حقوق اإلنسان
، من خالل "يهودية وديمقراطية"ء لدولة إسرائيل كدولة كذلك تتصاعد محاوالت الحكومة لفرض الوال

قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدعم توصيات لجنة لبيد لتعديل قانون المواطنة، واشتراط منح 
يشكل هذا التعديل خطوة إضافية للمس بالمواطنين العرب وبمكانة . المواطنة بالوالء للدولة اليهودية

تغلغل الفاشية "وقد اعتبر بعض األكاديميين اإلسرائيليين االقتراح مؤشراً لـ . ئيلالفلسطينيين في إسرا
  ".إلى مؤسسات الحكم في الدولة

وال تقتصر جهود الدولة على فرض وترسيخ طابعها اليهودي على السلطة التشريعية، بل تلقى مساندة 
تتاح السنة الدراسية الحالية، قامت وزارة مع اف. من السلطة التنفيذية، خاصة من وزارة التربية والتعليم
، وتخصيص الجزء الذي قُلّص لتعليم "المدنيات"التربية والتعليم بتقليص جزء كبير من ميزانية تعليم 

  .مواضيع اليهودية



  

  

 
 

  

            19 ص                                     1998:         العدد       18/12/2010 السبت :التاريخ

ويستعرض التقرير نماذج تعكس تجلي الكراهية والعنصرية على أرض الواقع، بواسطة أفعال، 
وأعضاء " زو أرتسينو"ففي تشرين األول قام ناشطو تنظيم . جتمع اإلسرائيليوتصريحات، ومواقف الم

 شرطي، 1,300بالتظاهر أمام مكاتب الحركة اإلسالمية في أم الفحم، يرافقهم نحو " كاهانا حي"تنظيم 
ولمن حقّ التظاهر في كّل مكان وتحت اي شعار يريد، " من هو صاحب البيت في الدولة"بهدف توضيح 

  .ا صرح منظمو التظاهرةكم
وتظهر تقارير الرصد السياسي ان مظاهر العنصرية ، الكراهية والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين ال 
تقتصر على الفئات المتطرفة في المجتمع اإلسرائيلي أو الهامشية، بل تطال كافة الشرائح وكافة 

كس هذا النهج، منها، على سبيل المثال، منع يوثق التقرير الحالي للعديد من األمثلة التي تع. المؤسسات
في طريق عودته من زيارة ألقاربه في " اركياع"المواطن العربي وسام سعدي، من الصعود إلى طائرة 

الدنمارك وفنلندا؛ كذلك األمر ما حدث في بلدة عومر في النقب، حيث طردت المدرسة الثانوية طالبتين 
  . ودفع رسوم التسجيل والمشاركة في أيام دراسية مع المعلمين والطالبعربيتين بعد بدء السنة التعليمية، 

إضافة إلى محاوالت نائب رئيس بلدية كرميئيل، أورن ميلشطاين، منع المواطنين العرب من السكن 
، "حرس البلدة"بمدينة كرميئيل؛ اذ نشر في منتصف تشرين األول، أن نائب رئيس بلدية كرميئيل، أقام 

وفي مقابلة مع ميلشطاين في الصحيفة . دخول العرب إلى كرميئيل عند ساعات المساءبهدف منع 
وفي نظري ليس من الجيد . كرميئيل بلدة يهودية، ُأسست من أجل تهويد الجليل: "، قال"بشيباع"اليمينية 

ا في هيكل وفي نفس السياق نظّم رابي صفد شموئيل إلياهو اجتماًع". أن تأتي عائالت عربية للسكن هنا
 شخص، بهدف منع تأجير شقق للطالب العرب الذين يدرسون في 400الثقافة في صفد، بمشاركة نحو 

  .كلية صفد
ففي . وتعكس نتائج استطالعات الرأي المتعاقبة مدى تجذر العنصرية وانتشارها في المجتمع اإلسرائيلي

لمستطلعين التمييز ضد المواطنين من ا% 59استطالع للرأي أجري مؤخراً بين الشبيبة اليهود أيد 
أنهم ال % 50كما قال . أنهم يؤيدون سحب مواطَنةَ من يعارض يهودية الدولة% 41وقال . العرب

يوافقون على الدراسة في صفّ يتعلم فيه طالب عربي.  
س على القيم تشكّل المواقف السياسية والقيم التي تؤيد الدو: "ويجمل معد التقرير، الباحث إمطانس شحادة

الخطورة ال تنحصر فقط في نظام األغلبية الذي . الديمقراطية خطراً جِدياً على األقّـلّيات األصالنية
يمارس التمييز ضد األقلّـية، إنما في مشهد التسامح والتأييد لهذه التوجهات، والتسامح إزاء سياسة 

ديث عن فئات فاشية هامشية، إنما بصدد الحديث نحن لسنا بصدد الح. الحكومة والتشريعات العنصرية
  ".عن انزالق النظام والمجتمع ككل نحو نظام الفاشية

  18/12/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

   في القدس بعد احتجاج أردني"األقواس السبعة" عن أعمال بناء في فندق تتراجع "إسرائيل" .31
 األقواس السبعة التابع للعائلة الملكية األردنية في تراجعت إسرائيل، أمس عن خطة لتوسيع فندق: رام اهللا

وقالت مصادر سياسية كبيرة في تل أبيب إنه ليست هناك أي نية . القدس، بعد احتجاج أردني رسمي
  .للمصادقة على خطة لتوسيع الفندق الواقع في جبل الزيتون
ء احتجاج قدمه األردن  متر مربع، جرا7000وجاء التراجع عن قرار توسيع الفندق ومحيطه بنحو 

وأكد الناطق بلسان وزارة الخارجية اإلسرائيلية أن أحد مكاتب . لسفير إسرائيل في عمان دانئيل نيفو
الهندسة المعمارية قدم للجنة اللوائية للتنظيم والبناء خطة بهذا المعنى، وأن حارس أمالك الغائبين في 

  .وزارة المالية لم يبلغ وزارة الخارجية بها
ل مكتب حارس أمالك الغائبين في ما بعد إن هذه الخطة لن تطرح على بساط البحث في أي لجنة، وقا

اإلسرائيلية، قالت إنها حصلت » هآرتس«وكانت صحيفة . وبالتالي ليست هناك أي نية للمصادقة عليها
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ندق من صادق على دفع مخطط مفصل لتوسيع لمنطقة الف» حارس أمالك الغائبين«على وثائق تفيد بأن 
 كاوفن هو الذي - ألف متر مربع، وقالت إن مكتب المهندسين ميلوسلفسكي 20 ألف متر مربع إلى 12

  .يشرف على هذه الخطة
  18/12/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  لوال أشرف مروان لتمكنت سوريا من استعادة الجوالن": إسرائيلي"كتاب  .32

جديد أن السياسي المصري أشرف " إسرائيلي"ر كتاب مختلفة، ذك" إسرائيلية"على غرار مصادر : القدس
 قواته في هضبة الجوالن ما  االسرائيليعزز الجيش وبفضل معلوماته" الموساد"مروان عمل وكيالً ل

 نافياً كونه 1973تشرين األول ،/حال دون استعادتها من جانب الجيش السوري في في حرب أكتوبر
د الصادر عن جامعة حيفا فقد سافر مروان إلى لندن مطلع وبحسب الكتاب الجدي. عميالً مزدوجاً 

مائير مائير الذي سلمه " اإلسرائيلية"السبعينات والتقى للمرة األولى العميد في االستخبارات العسكرية 
  .حقيبة مملوءة بالنقود " الموساد"نيابة عن 

، "وساد ومفاجأة الغفرانالم- أشرف مروان-المالك"وأوضح البروفيسور أوري بار يوسيف أن الكتاب 
األسبق إيلي زعيرا ) أمان" (اإلسرائيلية"يستهدف باألساس دحض مزاعم رئيس االستخبارات العسكرية 

  .وفق خطة مصرية " إسرائيل"بأن مروان كان في الواقع عميالً مزدوجاً وغرر ب
  18/12/2010، العرب، الدوحة

  
  بمطار القاهرة فلسطينية رضت لها صحافية يحتج على المعاملة المهينة التي تع"عدالة"مركز .33

 48الذي يعنى بحقوق العرب داخل المناطق التي احتلتها اسرائيل سنة ' عدالة'توجه مركز  :الناصرة
برسالة إلى كل من وزير األمن اإلسرائيلي ومدير شركة إلعال والمستشار القضائي لسلطة المطارات، 

التي تعرصت لها الصحافية صابرين دياب من قبل أمن ' المذلةالمهينة و'احتج من خاللها على المعاملة 
  .شركة ألعال في مطار القاهرة الدولي وذلك خالل عودتها من القاهرة إلى الداخل الفلسطيني

وشددت الرسالة أن التفتيش الذي تعرضت له الصحافية دياب يمس بحقها بالكرامة والمساواة، خصوًصا 
  .من بصلة وأنه لم تتم معاملة أي من المسافرين بطريقة مماثلةوأن نوعية التفتيش ال تمت لأل

وكانت المتحدثة باسم شركة طيران العال االسرائيلية عنات فريدمان قالت في وقت سابق ردا على 
  .التنكيل بصابرين ان العال تعمل وفق تعليمات امن دولة اسرائيل

لمصرية، تدخل من أى عناصر إسرائيلية فى من جانبه نفى سامح حفنى، رئيس سلطة الطيران المدنى ا
أمن مطارات مصر عموماً، نافياً صحة رواية الصحافية الفلسطينية التى ربطت بين عناصر تأمين 

  .طائرة شركة العال اإلسرائيلية وعناصر من الموساد اإلسرائيلي
 في التفتيش داخل كما أكد سامح حفنى أن السلطات المصرية هى الوحيدة التى لديها السلطة المطلقة

  .وخارج أرض المطار، وأنه ال يسمح ألى جهة أخرى أن تتعدى على هذا الحق المصرى األصيل
  17/12/2010، القدس العربي، لندن

  
  عربي إسالمي إلنقاذ المسجد  يدعو لمؤتمر"األقصى"خطيب  .34

ى، الفلسطينيين ممن دعا الشيخ محمد سليم محمد علي خطيب المسجد األقص: )قنا(وكالة  -القدس المحتلة
يستطيع الوصول إلى مدينة القدس المحتلة، إلى شد الرحال للمسجد األقصى المبارك والحرص على أداء 

ولفت الشيخ محمد في خطبة صالة . الصلوات الخمس فيه على مدار األيام من أجل إعماره والحفاظ عليه
ض اإلسرائيليين حول احتمال انهيار الجمعة أمس بالمسجد األقصى، إلى التحذيرات التي أطلقها بع

 المصلى المرواني، وقال إن هذه تعتبر تهديدات وتحذيرات يجب المسجد األقصى أو جزء منه وتحديداً
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وطالب العالمين العربي واإلسالمي بالوقوف على حقيقة هذه التهديدات التي . أن نأخذها على محمل الجد
كما طالب بعقد مؤتمر عربي إسالمي  . يبقى المسجد قائماًيتعرض لها المسجد األقصى، والعمل على أن

  . عما سبقه من مؤتمرات ويخصص لنصرة القدس والمسجد األقصىيكون متميزاً
  18/12/2010الشرق، الدوحة، 

  
  صادر أراضي فلسطينية لمد سكة حديد بين تل أبيب والقدسي االحتالل .35

 دونماً من أراضي قرية بيت اكسا شمال القدس 50 أعلنت السلطات اإلسرائيلية أمس مصادرة :رام اهللا
 ونص القرار الذي وقعه رئيس اإلدارة المدنية في الضفة الغربية يوآف مردخاي على مصادرة ،المحتلة

ويقضي .  دونماً من أراضي بيت اكسا لمصلحة مشروع سكة الحديد التي ستربط القدس مع تل أبيب50
 دونماً مزروعة بالزيتون تستخدم لشق نفق يمر عبر سكة 20األمر بمصادرة قطع من األرض بمساحة 

  . دونماً أخرى تستخدم كمناطق تنظيم العمل بشق النفق المذكور30الحديد، إضافة إلى 
  18/12/2010الحياة، لندن، 

  
  إصابة العشرات إثر قمع االحتالل للمسيرات المناهضة لالستيطان والجدار في الضفة .36

، أمس واالعشرات أصيب، أن )وفا(وعن وكالة ،  نقالً عن مراسليها1/12/2010 رام اهللا، األيام،نشرت 
بحاالت االختناق الشديد نتيجة استنشاقهم للغاز المسيل للدموع إثر قمع قوات االحتالل اإلسرائيلي 
للمسيرات األسبوعية المناهضة للجدار واالستيطان في قرى بلعين ونعلين والنبي صالح غرب رام اهللا، 

وشارك في المسيرات أهالي القرى المذكورة، إلى جانب العشرات من نشطاء  .معصرة في بيت لحموال
ورفع المشاركون في المسيرات، األعالم الفلسطينية، وصور األسير  .سالم إسرائيليين ومتضامنين أجانب

ات المنددة بسياسة  رحمة منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان، والشعارأبواهللا  الناشط عبد
االحتالل االستيطانية، والقمعية ضد األسرى في السجون اإلسرائيلية، وأخرى تندد باالعتداء على البيوت 
المقدسية، وتدعو إلى وقف سياسة الترحيل واإلبعاد والتي كان آخرها إبعاد النائب أبو طير عن مدينة 

تقلين بشكل عام وعن معتقلي المقاومة الشعبية القدس، ووقف حمالت االعتقال، واإلفراج عن كافة المع
  .بشكل خاص، ورفع الحصار عن قطاع غزة

أمين عام اللجان الشعبية عزمي الشيوخي، أكد أن  أن 17/12/2010، موقع فلسطين أون الينوأضاف 
دار المسيرات األسبوعية المنددة بالجدار واالستيطان ستستمر حتى دحر االحتالل واالستيطان وإزالة الج

وندد الشيوخي في بيان صحافي وصل . وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
، بارتفاع وتيرة مصادرة األراضي وهدم المنازل والمساجد 17/12نسخة عنه " فلسطين أون الين"

 لحم والقدس  في الخليل وبيتوالتوسع االستيطاني واعتداءات المستوطنين في كافة المناطق وتحديداً
 لحماية األرض من التوسع إننا نزرع شجرة ونزرع نبتة ونزرع قبراً: "وقال. ونابلس وبيت لحم

  .، مطالبا بضرورة اإلسراع في إنهاء االنقسام للرد على التعنت اإلسرائيلي"االستيطاني واالجتياحات
  

  ن في محيط خيمة البستان بسلوااإلسرائيلية والشرطة الشبانمواجهات بين  .37
اندلعت، بعد صالة الجمعة، أمس، مواجهات مع قوات االحتالل قرب خيمة االعتصام في حي : رام اهللا

ورشق المتظاهرون بالحجارة والزجاجات الفارغة قوات االحتالل التي . البستان في حي سلوان المقدسي
ان بواسطة الخيول أطلقت الغاز المدمع واألعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وعمدت على تفريق الشب

  . والهراوات
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من سلوان، بعد أن )  عاما13ً(وفرضت سلطات االحتالل اإلقامة المنزلية على الطفل مصطفى جمجوم 
كانت اعتقلته، أمس، لدى عودته من مدرسته في حي الثوري المجاور من داخل أحد المحاّل التجارية 

  .كما أفادت عائلته
  18/12/2010الخليج، الشارقة، 

  
   األغوارفيالفالحين من دخول أراضيهم ويمنعون ... مستوطنون يقتحمون كفر حارسال: فةالض .38

منع المستوطنون الجمعة الفالحين الفلسطينيين من دخول أراضيهم في منطقة :  وليد عوض-رام اهللا 
من وأفاد رئيس مجلس قروي وادي المالح عارف دراغمة أن مستوطنين . وادي المالح باألغوار الشمالية

وأشار .  المقامة على أراضي المنطقة، حالوا دون دخول الحراثين لألرض لحراثتها"مسكيوت"مستوطنة 
  .إلى أن المستوطنين ربضوا داخل األرض وهددوا المواطنين بالتعرض لهم جسدياً إذا ما دخلوا األرض

فع قوات االحتالل  الذي داألمر مستوطن الجمعة بلدة كفل حارس شرق سلفيت آالف 3 من أكثرواقتحم 
  . البلدةداخل المقامات الدينية الموجودة إلى شوارعها لتأمين زيارة المستوطنين وإغالقلمداهمة القرية 

ن عشرات الحافالت اإلسرائيلية نقلت آالف إوقال رئيس مجلس قروي كفل حارس أحمد بوزية 
المستوطنين إلى البلدة، بحجة زيارة المقامات الدينية داخل البلدة، وذلك تحت حراسة جنود االحتالل، 

وأكد بوزية أن دارسات تاريخية ذات مصداقية  .واستمرت العملية حتى الساعة الخامسة والنصف صباحا
 كفل حارس هي مقامات إسالمية، وليس للديانة اليهودية أي صلة عالية كشفت أن المقامات الدينية في

بها، إال أن المستوطنين يحاولون فرض حقائق على األرض، ويمارسون بعض الطقوس الدينية فيها عدة 
  .مرات في السنة، تحت حراسة جيش االحتالل

  18/12/2010القدس العربي، لندن، 
  

  حتالل للصيادين قبالة شواطئ بحر رفحبعد مطاردة االفلسطيني استشهاد فتى : غزة .39
 إثر انقالب قارب صيد كان يقل ، فتى فلسطيني يعمل في مهنة الصيد،17/12 مساء الجمعة ،استشهد

 خالل مالحقة زوارق حربية إسرائيلية لهم على شاطئ بحر مدينة رفح جنوب ،مجموعة من الصيادين
كرية أدهم أبو سلمية بأن الفتى زياد سمير إسماعيل وأفاد الناطق باسم الخدمات الطبية العس. قطاع غزة
  .  بعد انقالب القارب الذي طاردته الزوارق الحربية اإلسرائيلية استشهد غرقاً،) عاما15ً(البردويل 
  فلسطين أون الين: المصدر

  17/12/2010، موقع فلسطين أون الين
  

   لألسرىانتهاكاتهاالحتالل يشرعن  .40
كي مختصون وذوو األسرى الفلسطينيين من تزايد محموم في التشريعات يشت: عوض الرجوب -الخليل 

 .والقوانين اإلسرائيلية الهادفة إلى التضييق على األسرى وعائالتهم خاصة خالل السنوات الثالث األخيرة
وعبر حقوقيون ومختصون في أحاديث منفصلة للجزيرة نت عن قلقهم من تزايد التشريعات الهادفة إلى 

  ".النتهاكات الممارسة ضد األسرىشرعنة ا"
وكانت اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لشؤون التشريع أقرت مطلع هذا األسبوع مشروع قانون تقدم به 
وزير األمن الداخلي إسحق أهرونوفيتش ويهدف لحرمان األسرى من لقاء محاميهم ستة شهور بحجة 

  .ى الخارجاستغالل المحامين صالحياتهم لنقل رسائل من األسرى إل
ويوضح الخبير في قضايا األسرى عبد الناصر فروانة أن القانون الجديد استكمال لقوانين سابقة، وتكمن 

 كانت ومازالت تضع ، حتى قبل القانون الجديد،"إسرائيل"خطورته في شرعنة انتهاكات قائمة، مؤكدا أن 
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ع القوانين تكمن في تطبيقها وترجمتها ولفت إلى أن الخطورة في مشاري .العراقيل أمام الزيارات لألسرى
  .على أرض الواقع قبل إقرارها لتتم شرعنة االنتهاكات والجرائم، وإفساح المجال الرتكاب المزيد منها

من جهته أوضح المحامي المختص بقضايا األسرى محمود جبارين أن زيارة المحامي تعد المتنفس 
بيد أن جبارين توقع  . الذين يمنعون من زيارة األهلالوحيد لكثير من األسرى وخاصة أسرى قطاع غزة

ولم " ألنه غير منطقي وغير معقول"عدم إقرار القانون أو إبطاله من قبل المحكمة اإلسرائيلية العليا 
  .يستبعد قيام منظمات حقوقية تعمل في هذا المجال بإيصال القضية إلى المحكمة

خطوة باتجاه تحول إسرائيل لدولة "مشروع القانون الجديد من جهته اعتبر مدير نادي األسير الفلسطيني 
 تجندت بكل مؤسساتها في إطار الحرب على األسرى وعائالتهم كجزء من "إسرائيل" أن مضيفاً" فاشية

وشدد قدورة فارس على أن الوسيلة األفضل لمواجهة هذه  .الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني
 عن لى سلم اهتمام كل المؤسسات الفلسطينية والرأي العام، معرباًالقوانين هي وضع قضية األسرى ع

ورغم إقراره بأهمية  .أمله في توفر رافعة عربية لحملهم إلى آفاق دولية حتى ال تبقى القضية محلية
طرق أبواب المحاكم الدولية، فإنه ال يرى إمكانية حسم المعركة فيها، منبها إلى ضرورة عدم تصدير 

  .الفلسطيني بأن مجرد الوصول لهذه المحاكم يعني انتهاء األمر وحل المشكلةأوهام للشعب 
  17/12/2010نت، .موقع الجزيرة

  
  تنفي إنهاء اإلضراب في سجون السلطة الفلسطينية" المختطفينلجنة أهالي " .41

المواقع في سجون السلطة الفلسطينية األنباء التي تداولتها بعض " لجنة أهالي المختطفين" نفت :رام اهللا
اإلعالمية التابعة لحركة فتح، حول إنهاء المعتقلين إضرابهم عن الطعام، وأكدت أن المعتقلين دخلوا 

قدس "وقال األهالي، في بيان مكتوب وصل . أسبوعهم الرابع على التوالي في اإلضراب عن الطعام
 الطعام، وما تردده مواقع أبناؤنا دخلوا أسبوعهم الرابع في اإلضراب عن: "نسخة منه يوم الجمعة" برس

  ".فتح، عار عن الصحة، ويهدف إلى التشويش وقلب الحقائق
انضم "وأكّدت اللجنة أن المعتقل في سجن بيتونيا التابع للسلطة في رام اهللا، ناجح العاصي، من بيت لقيا 

  .يرها، على حد تعب" يوماً ووضعه الصحي خطير للغاية13إلى المختطفين مضرباً عن الطعام منذ 
أن الزيارة األخيرة التي تمكن فيها عدد من أهالي المختطفين المضربين من زيارة أبنائهم "وأشارت إلى 

قبل عدة أيام، أكّدت خطورة الحالة الصحية لهم وإصرارهم على اإلضراب حتى نيل مطالبهم، حيث 
  ".ال بصعوبة شديدة وثقلوجدتهم أمهاتهم ملقون على الفراش دون حراك وال يقوون حتى على الكالم إ

رامي (عن قيام المدعو طارق الشرباتي واثنين من ضباطه "كما أكدت اللجنة صحة األنباء التي تحدثت 
باحتجاز عدد من المضربين في غرفة واحدة حفاة عراة وشبحهم لساعات طويلة ) أبوسكر ورائد أبوعيدة

  .، كما قالت" األيام األولى لإلضرابتحت تهديد السالح من أجل الضغط عليهم لفك إضرابهم في
  17/12/2010قدس برس، 

  
   عاماً عجوز فلسطينية تعود إلى أهلها بغزة62بعد  .42

 عاما 62 من أكثر قضت أن قطاع غزة بعد إلى عجوز فلسطينية بإعادةسمحت السلطات المصرية : رفح
ن أقد سبق و)  عاما80ً(وكانت الحاجة نعمة مطر خميس  .وأبنائها ترى زوجها أن الشتات دون في

 إلى ونزحت وحدها بالقوة الجبرية اإلسرائيلي االحتالل أيدي على 1948طردت من قطاع غزة عام 
  . وحرمت من عائلتهاأبناء أو العاصمة عمان وحيدة بال زوج في وعاشت األردن

  . كويكأبوزت  عالفلسطيني الستة وزوجها وأبنائها الوطن دون رؤيتها لبناتها إلىوحالت ظروف العودة 
 أن الشتات والغربة وحدها دون في تراهم وبقيت وحيدة تعيش أن دون أبنائهاحد أ بناتها وإحدى توتوف

 في عديدة وكسر أمراض أصابتها حتى األردنيين ومساعدة جيرانها اإلعاناتيرعاها احد وعاشت على 
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 بظروف العجوز الدولي حمراأل الصليب بإخطاروقام جيرانها  . وظلت طريحة الفراشالفقريالعمود 
  .أخرى الوطن مرة إلى بإعادتها على الفور األحمرالفلسطينية واستجاب الصليب 

 وطنها مرة إلى العجوز الفلسطينية بإعادة السلطات المصرية الدولي األحمروناشدت لجنة الصليب 
  .إجراءات أيةون  غزة دإلى الحاجة نعمة بإعادة ووافقت الحكومة المصرية على الفور ورحبت أخرى

 المصري األحمر وقام الهالل األربعاء الدولي بالقاهرة الحاجة نعمة صباح األحمرواستقبل الصليب 
وفى صباح الخميس قامت  . غزةإلى لنقلها  وطبيب لنقلها لفندق بالعريش تمهيداًإسعافبتخصيص سيارة 

لبري ليتسلمها نجلها عبد الرحيم عزت  معبر رفح اإلى المصرية بنقل العجوز الفلسطينية اإلسعافسيارة 
 حرم من التي سيرى والدته بأنه اإلنساني علم بهذا القرار أن انهمرت عيناه بالدموع منذ والذي كويك أبو

  . صغيراً كان طفالًأنرؤياها منذ 
  18/12/2010، السبيل، عّمان

  
  "من يعرقل اإلعمار يدفع نحو التوطين": البارد يصرخونمخيم نهر أبناء  .43

وتأخرت العودة، متى . واستمرت المعاناة. طال النزوح عن مخيم نهر البارد" :شمال لبنان/ طرابلس
  ."؟ من هي الجهات المسؤولة عن معاناتنا؟ والصبر على وشك النفاداإلعمار

صرخات أطلقت أمس من طرابلس للفت أنظار المسؤولين والدول المانحة ووكالة األونروا إلى النار التي 
 تحت رماد أبناء البارد الذين طفح الكيل لديهم بعد ثالث سنوات وسبعة أشهر من وعود رئيس تتأجج

في وقت . "نزوحكم موقت وعودتكم حتمية": الحكومة آنذاك فؤاد السنيورة الذي خاطب النازحين بالقول
من الرزمة  سير األعمال ض"برودة"يشهد فيه الملف مماطلة غير مبررة سواء في تأمين األموال أو في 

، ما أدى إلى "البراكسات" التي تنخر أعظم أبناء البارد وأطفالهم في "برودة الطقس"األولى، والتي فاقت 
  . إلى وجهة نظر"الحتمية" إلى دائم، و"الموقت"تحويل 

ودفع الواقع الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية في الشمال إلى وضع الحكومة اللبنانية والحكام العرب 
ام مسؤولياتهم، مؤكدين أن من يعرقل إعمار البارد، إنما يدفع الفلسطينيين نحو التوطين والتهجير، أم

ال بديل عن "مجددين رفضهم لهما، والتمسك بالمخيم كرمز للنضال من أجل حق العودة، على قاعدة 
  . "البارد أو أي مخيم آخر سوى فلسطين

وقد .  في طرابلس بحضور ممثلين عن األحزاب اللبنانية"ديمركز رشيد كرامي الثقافي البل"في لقاء وقد 
 إلىتحدث في اللقاء أمين السر الدوري للفصائل عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية أركان بدر فأشار 

معاناة أبناء البارد القاطنين في وحدات حديدية ومخازن ومستودعات وتجمعات ال تصلح لحياة آدمية وال 
ودعا بدر منظمة التحرير .  أن أي من الوعود لم تتحققإلى  النظرا بشر، الفتاًيقدر على تحمله

 المخيم وإنهاء معاناة أبنائه عبر تسديد المبلغ الذي إعمارالفلسطينية كي تمارس دور الشريك في إعادة 
خليجية تعهدت به في مؤتمر فيينا حيث بقي منه ثمانية ماليين دوالر، وحث المانحين وال سيما الدول ال

  .عمار ولعب دور الشريك في تقرير مستقبل المخيممنها بذل الجهود من أجل توفير األموال لإل
  18/12/2010السفير، بيروت، 

  
  أوروبا يعقد مؤتمره الثاني في دمشق ويشكل لجنة اتصال/ في الشتات اتحاد الجاليات الفلسطينية .44

أوروبا، عقد مؤتمره الثاني في / ة في الشتاتقرر اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطيني
 بجميع المؤسسات الفلسطينية الناشطة في االتحاد لالتصالالعاصمة السورية دمشق، وتأليف لجنة خاصة 

  : العامة لإلتحاد، والذي انعقد في برليناألمانةهنا نص البيان الذي صدر عن اجتماع  و.األوروبي
 في مدينة - أوروبا -يات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في الشتات عقدت األمانة العامة التحاد الجال

 في جو تميز بالصراحة المطلقة والشعور بالمسؤولية التامة في هذه 11/12/2010بتاريخ ) ألمانيا(برلين 
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الظروف الصعبة والعتمة التي يتعرض لها المصير الوطني والقومي لشعبنا العظيم، وصموده أمام كافة 
اوالت التي يقوم بها الكيان العنصري المحتل لتوسيع عملية االستيطان واستيالئه المستمر على المح

أراضي أهلنا في الوطن المحتل ومقاومته لمشاريع تهويد القدس الشريف وتغيير هويته العربية اإلسالمية 
  .ةورفضه للمفاوضات االنهزامية واالستسالمية، سواء المباشرة منها أو غير المباشر

بعد تحليل دقيق لما تم في المؤتمر العام األول بمدينة فيينا بسبب محاولة البعض تبديل اسم الالجئين الذي 
ورد في البيان السياسي الختامي بمصطلح المغتربين، ومحاولة البعض ممن لم يشتركوا قط في اجتماع 

اضية استغالل ذلك للقفز على ونشاطات األمانة العامة أو لجنة التنسيق على مدى الخمسة سنوات الم
  :قيادة االتحاد المنتخبة بالتوافق الديمقراطي، تم اتخاذ القرارات التالية

تأليف لجنة خاصة لالتصال بجميع المؤسسات الفلسطينية الناشطة في االتحاد األوروبي والتي تتفق مع • 
ونة، مقر األمانة العامة، بتاريخ إعالن برشلونة الصادر عن المؤتمر التأسيسي الذي عقد في مدينة برشل

 من أجل توحيد الجهد والعمل في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها القضية والتي 25-27/5/2007
يعاني منها شعبنا نتيجة االنقسام الخطير في الصف الوطني، والتي تُضعف من قوة وصالبة المقاومة 

كيان العدواني العنصري المحتل والممانعة لكل للمشاريع االستيطانية والتهويدية التي يقوم بها ال
  .اإلمالءات األميركية الصهيونية والسير على خريطة طريق االستسالم لألمر الواقع

تم االتفاق باإلجماع، مع تحفظ أحد اإلخوة األعضاء، على عقد المؤتمر الثاني التحاد الجاليات • 
 في مدينة دمشق العروبة وبين أهلنا في -وبا  أور-والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في الشتات 

، حيث تتواجد كامل القوى الفلسطينية المقاومة، والرافضة والممانعة، من أجل )مخيم اليرموك(المخيمات 
توثيق روابط األخوة، وتوحيد الجهود والعمل للحفاظ على كامل الثوابت الفلسطينية، وتثبيت سلوك 

  .ا من أجل تحقيق األهداف الوطنيةالمقاومة بجميع أشكالها وأنواعه
  .وسيتم تحديد تاريخ المؤتمر في االجتماع القادم لألمانة العامة

  عاشت فلسطين، تحيا المقاومة
  إننا لعائدون

  17/12/2010 العربي، المستقبل
  

   تضع العراقيل أمام إقامة مستشفى فلسطيني في الصوانة في القدسإسرائيليةلجان  .45
 نظرت األسبوع الماضي في اإلسرائيلية اللجنة اللوائية أن النقاب عن رائيليةإسكشفت مصادر : القدس

شرقي القدس وتقرر عدم  مخطط إقامة مستشفى لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني في حي الصوانة في
 بأن الحديث يدور عن ارض تمت "إسرائيلدائرة أراضي "المصادقة عليه اآلن، تحت ذريعة ادعاء 

  .1968ام مصادرتها الع
  18/12/2010 رام اهللا، األيام،

  
   وحصار غزة الظالم الفلسطينيشعبالمسرحية تجسد معاناة : القاهرة .46

نساء غزة "، مسرحية 17/12  صدر عن مؤسسة شمس للنشر واإلعالم في القاهرة، يوم الجمعة:القاهرة
 صفحة من القطع 76وتقع المسرحية في  . للمؤلف والمخرج الفلسطيني سعيد البيطار"وصبر أيوب

المتوسط، وتلقي الضوء على واقع غزة تحت الحصار وبطوالت المرأة الفلسطينية ومدى صبرها 
وتناولت المسرحية عشر قضايا من مآسي الشعب  .وصمودها في وجه المحن على مر العصور

ه السالم، الفلسطيني من خالل لوحات فنية واقعية منفصلة، جميعها مستوحاة من حياة النبي أيوب علي
تستعرض هموم الفلسطينيات والمجتمع الفلسطيني عامة، نتيجة جرائم االحتالل وتراكم ممارساته، إضافة 

وتناولت واقع المرأة الفلسطينية الصعب منذ الملكة هيالنة  .إلى أثر االنقسام السياسي على نفوس الناس
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ة األسيرات الفلسطينيات بالسجون إلى رحمة بنت عم أيوب وأسطورة الصبر، كما تطرح المسرحية قضي
  .اإلسرائيلية والمفقودين الفلسطينيين

يشار إلى أن المسرحية تم عرضها العام الماضي على مسرح مركز رشاد الشوا الثقافي في غزة، 
بحضور الفنان الكبير دريد لحام، ومجموعة من الفنانين واإلعالميين العرب، ومن المنتظر عرضها في 

  .ربية خالل الفترة المقبلةأكثر من دولة ع
  17/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  "العالقات الرومانية العربية" شغل أكثر من ربع كتابتالعالقات الفلسطينية الرومانية  .47

 العالقات الفلسطينية الرومانية، والتي ارتبط نشؤها وتطورها باسمي: زياد أبو الهيجاء.  د-رام اهللا 
ياسر عرفات ونيكوالي تشاوتشسكو، شغلت أكثر من ربع الكتاب ذي الخمسمائة وأربعين صفحة، 

 لرومانيا في متوسط الحجم، أنيق الطباعة، للسفير الروماني المتقاعد أوريل تورباتشيانو، الذي كان سفيراً
  .معظم الدول العربية على مدار ربع قرن من العمل الدبلوماسي

 للغة العربية في وزارة الخارجية الرومانية، بعد تخرجه من كلية ياته العملية مترجماًوكان السفير بدأ ح
اللغة العربية في جامعة بغداد في ستينيات القرن الماضي، ثم تولى مهام الترجمة في عدة سفارات 

  . لبالده في عشرين عاصمة عربيةلرومانيا في الدول العربية، قبل أن يصبح سفيراً
، وهو مزيج من التحليل السياسي والتاريخي والمذكرات "العالقات الرومانية العربية"ان الكتاب بعنو

، وبينت مشاعر المحبة واالحترام التي يكنهما المؤلف للعرب  خاصاًالشخصية، التي منحت الكتاب دفئاً
 أقيمت  في األكاديمية الرومانية عقب على الكتاب في ندوة علميةولإلسالم، حتى أن عضوا مشهوراً

  ." للعرب وللمسلمين وتقديراًبعد أن قرأت هذا الكتاب أصبحت أكثر حباً": لمناقشته قبل شهرين بالقول
يفرد المؤلف أكثر من ربع صفحات كتابه للحديث عن العالقات الفلسطينية الرومانية، ويروي قصة أول 

قصر القبة في القاهرة، ، في 1972 أبريل/ لقاء جمع ياسر عرفات بنيكوالي تشاوتشسكو في نيسان
وتولى فيه السفير تورباتشيونا مهمة الترجمة بين الزعيمين، ويقول المؤلف أن اللقاء تم بطلب من 

  .تشاوتشيسكو وبترتيب من الرئيس أنور السادات، وأنه كان بهدف التعارف وحددت مدته بنصف ساعة
ل عن زيارتي الرئيس محمود عباس وينهي المؤلف حديثه عن العالقات الفلسطينية الرومانية بتفصي

لبوخارست، وزيارة الرئيس الروماني ترايان باسيسكو لرام اهللا، واالتفاقيات التي تم توقيعها بين 
 تغير في رومانيا باستثناء العالقات مع فلسطين، لقد ظلت كل شيء تقريباً": الجانبين، ويؤكد في الختام

  ."ثابتة ومتطورة
  17/12/2010، )وفا(ت الفلسطينية وكالة األنباء والمعلوما

  
  "إسرائيل" ترفض إدخال شحنات أعالف قادمة من  االردنيةالزراعةوزارة  .48

 ألف طن من القش قادمـة مـن الكيـان           16رفضت وزارة الزراعة إدخال     :  عصام مبيضين  -السبيل  
  .ةالصهيوني عبر المعبر الشمالي الكائن في منطقة الشونة الشمالية خالل األيام الماضي

وذكرت مصادر مطلعة أن الشحنة المحملة على شاحنات استوردها تجار أردنيون بغرض بيعهـا إلـى                
  .شركات ومربي أبقار

وعللت التقارير الفنية سبب رفض الشحنة بوجود عفن يؤثر على سالمة األعـالف، ومالحظـات فنيـة                 
  .أخرى

ـ      دد رقابتها علـى كافـة المنتجـات        أن كوادر الوزارة تش   " السبيل"وأكدت مصادر في وزارة الزراعة ل
، من خالل منع دخول أي إرسالية       )سيالج" (إسرائيل"اإلسرائيلية، خاصة أنواع األعالف المستوردة من       

قبل أن تؤخذ عينات متعددة منها، وترسل للفحص في المختبرات المقررة، إذ تبقى اإلرسالية على المعبر                
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رية والحسية الالزمة، وعلى ضوء ذلك يتقرر السماح        الحدودي إلى حين صدور نتيجة الفحوصات المخب      
  .بإدخالها أو إعادتها إلى مصدرها أو إتالفها بإشراف لجنة متخصصة

ويأتي رفض الشحنة بعد أن قامت اللجنة الوطنية لتسجيل األعالف قبل شهور بإلغاء تراخيص اسـتيراد                
ل شحنات من أعالف مخصصة لألبقار      لعدد من التجار، بعد أن منعت اللجنة دخو       " إسرائيل"أعالف من   

)t.m.r (نظرا لمخالفتها الشروط والمواصفات المعتمدة وتضمنها متبقيات كيميائية وفطريات سامة.  
هدفه االستفادة من االرتفاع الكبير الذي طـرأ علـى أسـعار            " إسرائيل"يذكر أن استيراد األعالف من      

  .األعالف في األردن
  18/12/2010السبيل، عّمان، 

  
   في قضية الحريري ويستغلها اهللا اكتشف اجهزة التنصت منذ سنوات حزب: تل ابيب .49

العبرية، الصادرة الجمعة، النقاب عـن ان خبـراء         ' يديعوت احرونوت 'كشفت صحيفة    :زهير اندراوس 
اجانب قاموا الجمعة بتحليل منشآت التجسس التي اكتشفت في لبنان، واكدوا ان اجهزة التعقب التي كانت                

  .ها هي اجهزة متطورة وتتطابق مع القدرات التكنولوجية الموجودة لدى اسرائيلفي
وقال المراسل العسكري للصحيفة، يوسي يهوشواع، في العنوان الرئيسي للصحيفة، نقال عـن مـصادر               
امنية في تل ابيب وصفها بالمطلعة جدا، ان اجهزة التصنت التي تم اكتشافها في لبنان، كان حـزب اهللا                   

بناني قد اكتشفها قبل عدة سنوات، وانّه لم يقم باالعالن عن هذا الكشف السباب تتعلـق بـه، ولكـن                    الل
المصادر عينها زادت قائلة ان حزب اهللا اللبناني اختار توقيت االعالن عن الكشف عن هذه الصواريخ،                

 الوزراء اللبنـاني    عشية صدور القرار االتهامي من قبل محكمة الدولية في الهاي، بقضية اغتيال رئيس            
االسبق، رفيق الحريري، لكي يبعد الشبهات عنه، من ناحية، ومن الناحية االخرى، محاولة منه، على حد                

  .قول المصادر ذاتها، لتوريط الدولة العبرية في عملية االغتيال
  18/12/2010، القدس العربي، لندن

  
  ق المدنية لالجئين الفلسطينيين في لبنانحول الحقو" القيادة العامة"ترد على بيان " جبهة الحرية" .50

 -الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين     "جبهة العمل االسالمي و   "البيان الصادر عن    "على  " جبهة الحرية "علقت  
، والذي تضمن التشديد على اعطاء الالجئين الفلسطينيين حقوقهم المدنية واالنسانية وحـق             "القيادة العامة 
  .العمل والتملك

هي داخل معـسكراتها الالشـرعية مـن        " القيادة العامة " الحقوق المزعومة التي تطالب بها       هل: "وسألت
الناعمة وقوسايا والسلطان يعقوب وعين البيضا وفي مواضع واجزاء اخرى من مخيمات وخالفها؟ وهل              
التملك سعي الى االستيالء على اجزاء اخرى من لبنان العتمادها معسكرات تؤوي مـسلحين مجهـولي                

  ". هوية؟ال
الموضوعية تقضي باالذعان لقرارات طاولة الحوار الوطني التي أجمعت منذ سنوات علـى             "ورأت ان   

وجوب ازالة هذه المعسكرات وطرد من يتعسكرون فيها على غرار ما هو معمول به بموجب القـوانين                 
  ".الدولية وفي مختلف الدول العربية

  18/12/2010، النهار، بيروت
  

  في التجاذبات اللبنانيةعلى اآلخرين أال يستخدموا الوجود الفلسطيني : بهية الحريري .51
ألن يكون الفلسطينيون خارج الصراع الـداخلي وان        «اعربت النائبة بهية الحريري عن حرصها       : صيدا

وقالت خالل لقائها وفدا من لجنة المتابعة الفلسطينية في         » يكونوا بعيدين كل البعد عن التجاذبات اللبنانية      
نحن رفعنا وما زلنا نرفع شعار عدم استخدام الوجود الفلسطيني في لبنان وهـذا مـا                : يم عين الحلوة  مخ



  

  

 
 

  

            28 ص                                     1998:         العدد       18/12/2010 السبت :التاريخ

نعرف ان الفلسطينيين يرفضون اي اسـتخدام  : نؤمن به ونطبقه ونريد لآلخرين ايضا أن يطبقوه، مضيفة 
ى حقوقهم وقضيتهم   لوجودهم وقضيتهم في تجاذبات لبنانية داخلية وذلك حتى يبقى هناك اجماع لبناني عل            

وضم الوفد الفلسطيني ممثلين عن فصائل منظمة التحرير وتحالف القوى الفلـسطينية والقـوى              . »المحقة
  .   االسالمية وانصار اهللا

 18/12/2010، السفير، بيروت
     

   حول الدولة الفلسطينية ظالم الكونغرسقرار : صبيح .52
ين العام المساعد لجامعة الدول العربية بشدة قـرار         هاجم السفير محمد صبيح األم    :  أحمد علي  -القاهرة  

الكونغرس األميركي بمعارضة أي قرار يصدر من مجلس األمن يتعلق باالعتراف بالدولة الفلـسطينية،              
ووصفه بأنه قرار آخر جائر وظالم ويضر عملية السالم ضررا بليغا، كمـا يلحـق الـضرر بمـصالح                   

إنه قـرار  » العرب«وقال السفير محمد صبيح لـ . لشرق األوسطالواليات المتحدة في العالم خاصة في ا      
غير مسؤول يعتدي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وأن تكون له دولة مستقلة ذات سيادة                 

وطالب صبيح بوقفة حازمة مـن    .  عاما 62على أرضه، وأن تتحقق له العدالة المفقودة منذ ما يزيد على            
لعربية واإلسالمية، ومن برلمانات الدول العربية واإلسالمية إلظهـار الـرفض           قبل جميع بعثات الدول ا    

  . والغضب من هذه القرارات غير المسؤولة التي تصدر عن الكونغرس والتي تعقد قضية السالم
 18/12/2010، العرب، الدوحة

  
  وساد ستكشف قريباً عن أسماء عربية كبيرة كانت تعمل مع الم" إسرائيل: "األشعلعبداهللا  .53

متشائما ،  عبداهللا األشعل مساعد وزير الخارجية المصري السابق       بدا الدكتور :  أحمد كمال الدين   -القاهرة  
ـ وفي حوار    ،اإلسرائيلي-بصفته خبيرا في قضية الصراع العربي      جدا من الوضع العربي     ه معـه  أجرت

ـ             » العرب« ال حـل أو رؤيـة      للوقوف على طبيعة المشهد الحالي من صراع دام أكثر من نصف قرن ب
   .لضوء أمل يشع من بعيد

 إننا نسير في االتجاه إلى نهايتنا، ألننا بكل بساطة أمة بال هدف، فال نعـرف أيـن نتجـه،                    : األشعل قال
وليست لنا مالمح محددة على عكس إسرائيل التي حددت هدفها منذ قرون وتسعى إلى تأكيده تباعا مـن                  

 دولة عربية على حدة، ولكنها جميعا تخدم هدفا واحـدا هـو             خالل سياسات مرحلية وهي االستفراد بكل     
شـرق أوسـط بـال    «تغيير خريطة المنطقة وتحقيق الحلم اليهودي الكبير الذي يتلخص في جملة واحدة          

الـسفير   حـوارا مـع   » العرب«اإلسرائيلي أجرت    -وبصفته خبيرا في قضية الصراع العربي      .»عرب
للوقوف على طبيعة المشهد الحالي من صـراع          المصري السابق،  عبداهللا األشعل مساعد وزير الخارجية    

  :، ومما جاء في الحواردام أكثر من نصف قرن بال حل أو رؤية لضوء أمل يشع من بعيد
العرب ليس لهم وجود من وجهة النظر اإلسرائيلية،        : عن دور العرب في الشرق االوسط قال األشعل        -

شرق أوسط بـال    «، ومشروع إسرائيل في المنطقة باختصار       »ودالال وج «والظروف الحالية تسير بمبدأ     
، هذا هو هدفهم الذي يسعون إليه، ورغـم         »عالم خال من العرق العربي تماما     «أو بوضوح أكثر    » عرب

أنه خبيث وعنصري فإنهم وضعوا ألنفسهم هدفا ثم وضعوا الخطط وبدؤوا التنفيذ، ونحن نـائمون فـي                 
  !العسل

الجامعة العربية ليس لها تأثير من األساس، ففيها على مدار تاريخهـا            : ربية قال  وعن دور الجامعة الع    -
، هي لم تكن    »جامعة معطلة «خالفات وصراعات وتعارض جذري في األهداف، لذا أنا أتحفظ على لفظ            

  .فالوضع خطير جدا لدرجة أننا قد ال ندركه.. تعمل من األساس، وأحذر
ماتت وتحقق مـشروع الـشرق األوسـط    » عرب«حاها ونجد كلمة وحذر قائال قد نصحوا بين ليلة وض      

  .الكبير؛ ألنهم باختصار يعملون ونحن ال نرى هدفا من األساس نعمل من أجله
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حيث .  وقال ان اسرائيل تسعى لتفكيك المنظومة العربية منذ قرون عن طريق فك االرتباط بين شعوبها           -
لى التقسيم بالفعل، وسيحدث ذلك تلقائيا على المـدى         ان سوريا ستصبح ثالث دول، والعراق في طريقه إ        

، والسودان قـسم وانتهـى أمـره رغـم أن           »على مزاجها «القريب أو البعيد، ولبنان ستقسمها إسرائيل       
االستفتاء لم يبدأ، ومشروع االتحاد من أجل المتوسط سيأخذ دول شمال إفريقيا في اتجاه بعيد عن مسمي                 

أس الطائر وهي مصر بعد أن قطعوا أجنحته، وهم اآلن في االتجاه إليهـا              العرب، ثم يأتي الدور على ر     
دولة مسلمة في الشمال ومسيحية في الوسط ونوبيـة فـي الجنـوب،         : وستصبح هي األخرى ثالث دول    

  .وبذلك ال وجود للعرب وسيتحقق المخطط
 تعمل لحساب جهاز    ستكشف في القريب العاجل عن أسماء عربية كبيرة جدا كانت         " إسرائيل" وقال إن    -

الموساد، وتصريحات عاموس يدلين خير دليل على ذلك، والغريب أنه لم يخرج تعليق واحد من القيـادة                 
ماذا فعلنا عندما كشفت إسرائيل عن مذبحة األسرى المـصريين؟ إن           .. المصرية يدين هذه التصريحات   

 ليس في مصر وحسب بل فـي        إسرائيل تصر على إحراج عمالئها ومن يعملون معها حتى أكبر قيادات          
باختصار كل من يقبعون على رؤوس الحكم في        .. جميع الدول العربية، ومن يعاندها تعمل على تصفيته       

  ".لواشنطن وإسرائيل"البالد العربية اآلن موالون 
 18/12/2010العرب، الدوحة، 

 
   يدعو المسلمين إلى االستيقاظ وتنحية الخالفاتاإلخوانمرشد  .54

في مواجهة  » الثبات«الدكتور محمد بديع المسلمين إلى      » اإلخوان المسلمين «مرشد جماعة   دعا  : القاهرة
معاناة أمتنا في فلسطين والعراق وأفغانـستان وغيرهـا مـن عـدوان الـصهاينة               «الطغيان، مؤكداً أن    

رحلـة  واألميركان، وآالمها من المؤامرات المتتالية بأيدي حكامها لتمزيقها ونهب ثرواتها، ما هـي إال               
األمـة  » تـستيقظ «لكنه شدد على ضـرورة أن       . »األمة نحو النصر والرفعة والتمكين لها في األرض       

  .»مكائد أعدائها«وتتنبه لـ » تنحي خالفاتها«اإلسالمية وأن 
 تعالى القادر اليوم على رد التآمر األميركي الصهيوني، وتبديـد غطرسـة وعبـث                اهللا وقال بديع، هو  

، مشيداً بأهل قطاع غزة التي      »األقصى، وكسر الحصار اآلثم من حول غزة األبية       الصهاينة في المسجد    
يعتصم أهلها بالمقاومة، ويعبرون بعزم وقوة عن حقيقة الهجرة، في انطالقتهم المباركـة وانتفاضـتهم               «

األبية، نحو تحقيق أمل األمة بدحر االحتالل الغاصب، ورفض ومقاومة الظلـم وإنهـاء كـل أشـكال                  
المفاوضـات  «وهاجم بديع في شـدة اسـتمرار        . »م للعدو الخارجي واألنظمة الحاكمة الظالمة     االستسال
  .، سواء كانت المباشرة أو غير المباشرة، على رغم الفشل المتوالي»المهينة

 18/12/2010، الحياة، لندن
 

   وأوغندا"إسرائيل"حكومة جنوب السودان تنفي تلقيها أسلحة من  .55
نفت حكومة جنـوب الـسودان      : وكاالت األنباء   -  عبد الواحد لبيني    -  الخرطوم  - يني أسماء الحس   - القاهرة

  , أنباء صحفية تحدثت عن تنسيق عسكري إسرائيلي أوغندي لتزويد جنوب السودان بالسالح والـدبابات             
  إن هذا الكالم مختلق وال أساس له مـن          : وقال روبين مريال بنجامين نائب ممثل حكومة الجنوب بمصر        

  .الصحة
وقال المسئول الجنوبي إن حكومته تتوقع أن تكون هذه التصريحات تمهيدا ومبـررا ألعمـال عدائيـة                 

  ومؤامرات من حزب المؤتمر الوطني ضد جنوب السودان في المرحلة المقبلة
وكان المركز السوداني للخدمات الصحفية قد أعلن ان أوغندا كثفت من نشاط تسليح الحركـة الـشعبية                 

 في مسعي إلكمال البناء العـسكري للجـيش الـشعبي قبـل              ,  إسرائيلية خالل األسابيع الماضية    برعاية
   . االستفتاء
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وقال مصدر عسكري إن التنسيق اإلسرائيلي األوغندي وصل الي مدي بعيد وكشف عـن دور واضـح                 
 تجـئ فـي إطـار        واوضح أن الدفعة األخيرة التي استقبلتها الحركة الشعبية         , للرئيس األوغندي في ذلك   

 موضـحا أن     , االستراتيجية التي تتبناها إسرائيل عبر أوغندا بدعم التوجه اإلنفصالي للحركـة الـشعبية            
 مشيرا إلي أنه سبق أن تم إرسال         , جنراال رفيعا بالحركة الشعبية أشرف علي وصول هذه الدفعة للجنوب         

ض القواعد العسكرية في أوغندا تحت إشراف        مؤكدا ان طياريها مازالوا يتدربون ببع       , طائرات هليكوبتر 
   . إسرائيلي

 18/12/2010، األهرام، القاهرة
 

   العرب يتبرع لبناء مستشفى في غـزةالمهندسيناتحاد : تونس .56
صرح رئيس اتحاد المهندسين الفلسطينيين، مروان عبد الحميد، أمس، الذي يترأس وفـد  ": وفا"تونس ـ  

ورة السابعة والستين لالتحاد العربي للمهندسين، التي تنعقـد بمدينـة           فلسطين المشارك في اجتماعات الد    
الحمامات التونسية، من بين ثماني عشرة دولة عربية عضو في االتحاد،  أن اتحاد المهندسـين العـرب                  
قرر التبرع لبناء مستشفى في قطاع غزة، كما قرر المساهمة في المشاريع التي تهـم المـواطنين فـي                   

ية المحتلة، والهادفة للتصدي لمحاوالت طمس الهوية العربية لمدينـة القـدس، ودعـم              األرض الفلسطين 
  .صمود المواطنين

 18/12/2010، األيام، رام اهللا
 

  "إسرائيل" متسلالً إفريقياً في سيناء كانوا في طريقهم إلى 20 يضبط األمن المصري .57
 االولـى   ،قياً في ثالث مجموعات    إفري 20ضبطت أجهزة األمن المصرية في سيناء امس        : )مصر(سيناء  
 مهاجراً إفريقياً ضبطوا داخل شاحنتين خالل سيرهما في الطريق األوسط في سيناء قرب مدينة               15تضم  

 مهاجرين أفارقة من السودان وبرفقتهم طفل رضـيع         4 إثيوبيين، كما تم ضبط      7 اريتريين و  8نخل وهم   
 مجدداً حركة تهريب المهاجرين األفارقـة إلـى         كانوا في طريقهم للتسلل إلى إسرائيل، في وقت نشطت        

  . أسابيع3إسرائيل عبر سيناء عقب توقف دام أكثر من 
 18/12/2010، الحياة، لندن

  
   يدعو إلى رفع الحصار عن غزةمالطاوزير خارجية  .58

دعا وزير خارجية مالطا يوم الجمعة في أعقاب زيارة استمرت ساعات لقطاع غزة إلـى                :أشرف الهور 
  .صار اإلسرائيلي المفروض على السكان، ووعد بتقديم مساعدات لقطاعي التعليم والصيدرفع الح

وقال طوني بورغ وزير خارجية مالطا في مؤتمر صحافي عقده بمدينة غزة التي وصلها صباح الجمعة                
ـ                 يم وزار فيها عدة مرافق بينها مرسى الصيادين ان بالده ستقدم مشاريع ومساعدات مالية إلى قطاع التعل

  .وكذلك إلى قطاع الصيد' األونروا'في وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
، وأكد على ضرورة أن يعمل االتحاد األوروبي على         'السيئة'ووصف بورغ األوضاع في قطاع غزة بـ        

ودعا وزير الخارجية المالطي    . 'ترجمة أقواله إلى أفعال   'رفع الحصار المفروض على السكان من خالل        
 قطاع غزة، وتحسين أوضاع السكان، وقال في ذات السياق ان الزيارات التي قـام بهـا                 إلى فتح معابر  

  . 'كان لها تأثير في سياسات االتحاد األوروبي تجاه غزة' مسؤولون أوروبيون مؤخراً إلى غزة 
وتطرق وزير الخارجية المالطي إلى دور بالده في التعامل مع القضية الفلسطينية، وقال ان مالطا هـي                 

  .ن أوائل الدول التي رفعت مكانة السفير الفلسطيني لديها إلى التمثيل الدبلوماسي الكاملم
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تـرتبط   .وطالب في ذات السياق باقي الدول األوروبية إلى اتخاذ خطوات مماثلة، الفتا إلـى أن مالطـا                
 القـضية   بعالقات تاريخية ومميزة مع الشعب الفلسطيني، وقال في ذات الوقت انها ستستمر فـي تأييـد               

  .الفلسطينية
ـ         ان زيارة بورغ تأتي ضمن سلـسلة       ) األونروا(وفي السياق قال عدنان أبو حسنة المستشار اإلعالمي ل

لجلب أكبر عدد من وزراء الخارجية األوروبيين وأعـضاء البرلمانـات           ) األونروا(اللقاءات التي تنفذها    
لم تتحـسن   'عينهم األوضاع في غزة التي أكد أنها        والقوى المهمة والفاعلة في السياسة الدولية ليروا بأم أ        

  . 'بسبب الحصار
18/12/2010، القدس العربي، لندن  

  
   67فلسطين دولة مستقلة على حدود الـ بـ  تعترفبوليفيا .59

  .انضمت بوليفيا، أمس، إلى البرازيل واألرجنتين في اعترافهما بفلسطين دولة مستقلة كاملة السيادة
األميركيـة  " مركوسور" إيفو موراليس، في كلمة ألقاها خالل افتتاح قمة مجموعة           وقال الرئيس البوليفي  

، أسوة بالبرازيـل    1967بوليفيا تعترف بفلسطين دولة مستقلة على حدود عام         "الالتينية في البرازيل، إن     
  ".واألرجنتين

ي القاعـة، مـا     وقوبل إعالن موراليس بتصفيق حار من قبل جميع رؤساء أميركا الجنوبية الحاضرين ف            
  .يوحي بأن دوالً التينية أخرى قد تتخذ قرارات مماثلة خالل الفترة المقبلة

     بوليفيا ستوجه خالل األسبوع المقبل رسالة الى السلطة الفلسطينية تعترف بهـا            "وأشار موراليس إلى أن
  .ت الدولية، مضيفاً أنه سيوجه كذلك رسالة بهذا المعنى إلى مختلف الهيئا"كدولة مستقلة وسيدة

، التي سبق أن قطع عالقات بالده الدبلوماسية معها خالل الحرب علـى غـزة               "إسرائيل"واتهم موراليس   
الهيئات الدولية بتحمل مـسؤولياتها لمنـع قتـل     "، مطالباً   "إبادة عرقية في المنطقة   "، بارتكاب   2009عام  

  ".المدنيين
ية من دول أميركية جنوبية بالدولة الفلـسطينية        أن االعترافات المتوال  " جيروزاليم بوست "ورأت صحيفة   

تمنح السلطة الوطنية الفلسطينية المزيد من الثقة بإمكانية إقامة الدولة، كما تشجعها على مطالبة أطـراف                
  .أخرى بقرارات مماثلة

18/12/2010، السفير، بيروت  
  

  ية السالم  في عمللنا جامعة الدول العربية مستمرة في دعمها :األمريكيةالخارجية  .60
أكدت وزارة الخارجية األمريكية أن جامعة الدول العربية مستمرة في دعمهـا            :  حنان البدري  -واشنطن  

 إن السفير ديفيد هل نائـب       يوقال المتحدث باسم الوزارة فيليب كراول     . للدور األمريكي في عملية السالم    
ـ            بوع مباحثـات مـع الطـرفين       المبعوث األمريكي إلى الشرق األوسط جورج ميتشل سيبدأ هـذا األس

  .والفلسطيني في اطار الجهود األمريكية المبذولة والمستمرة لدفع عملية السالم" اإلسرائيلي"
وكان فيليب كراولي أشار رداً على سؤال عن قرار لجنة المتابعة العربية بخـصوص انتظـار عـرض                 

نخراط مع الطـرفين، لحملهمـا      أمريكي جاد حول انهاء الصراع، إلى أن الواليات المتحدة ستواصل اال          
على تبادل األفكار حول مضمون القضايا الجوهرية، وبعد أن يتم كسب تفهم أفضل لمواقف الطرفين فإن                

  .واشنطن ستقدم مقترحاتها 
وكانت المنظمات العربية األمريكية، وعلى رأسها لجنة مكافحة التمييز، انتقدت قرار مجلس النواب لمنع              

  . الفلسطينية إعالن منفرد للدولة
18/12/2010، الخليج، الشارقة  
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  للبحث عن مخرج ألزمة المفاوضات " الرباعية"روسيا تدعو إلى اجتماع عاجل لـ  .61
اقترحت موسكو عقد اجتماع وزاري عاجل للجنة الرباعية الدولية في الشرق االوسط للبحث             : )وكاالت(

" إنترفـاكس "ونقلت وكالة   . يين واإلسرائيليين عن مخرج من األزمة الحالية في المفاوضات بين الفلسطين        
الروسية لألنباء عن نائب المتحدث باسم الخارجية الروسية الكيسي سازونوف قوله فـي مـؤتمر عقـد                 

نحن على قناعة بأن الوضع الصعب الحالي يتطلب حشداً جاداً للجهود الدولية            "بالعاصمة الروسية، أمس،    
  "" .اإلسرائيلية"-طينيةالمشتركة الستئناف المحادثات الفلس

أكثر إلحاحاً لتنفيذ المبادرة الروسية بعقد جلسة وزارية عاجلة         )االجتماع(نعتبر  "وقالت الخارجية الروسية    
  " .للجنة الرباعية وتنسيق الجهود مع الجامعة العربية اليجاد سبل أفضل لألزمة الحالية

18/12/2010، الخليج، الشارقة  
  

  لمتحدة تؤكد ضرورة تعزيز المساعدة الدولية للشعب الفلسطيني امملألالجمعية العامة  .62
  .مم المتحدة أهمية تعزيز المساعدة الدولية للشعب الفلـسطيني        كدت الجمعية العامة لأل   أ : بترا –نيويورك  

وعقدت الجمعية العامة لألمم المتحدة اجتماعا مطوال الليلة قبل الماضية حول تعزيز تنـسيق المـساعدة                
 والغوثية التي تقدمها األمم المتحدة في حاالت الكوارث، اعتمدت فـي نهايتـه مـشاريع سـتة                  اإلنسانية

  .قرارات بما فيها قرار لتعزيز المساعدة الدولية للشعب الفلسطيني
 واشار راديو االمم المتحدة ان المجتمع الدولي اكد التزامه بدعم ومساعدة الشعب الفلسطيني من خـالل                

 باإلجماع الجمعية العامة لألمم المتحدة في إطار البند المتعلـق بتقـديم المـساعدة    مشروع قرار اعتمدته 
  .االقتصادية الخاصة إلى البلدان أو المناطق

وبموجب هذا القرار، أعربت الجمعية العامة عن قلقها البالغ إزاء الظروف المعيشية الـصعبة والحالـة                
يما النساء واألطفال، فـي جميـع أنحـاء األراضـي           اإلنسانية التي تؤثر على الشعب الفلسطيني، ال س       

وقال ممثل بلجيكا الذي قدم مشروع القرار نيابة عن االتحاد األوروبي إن اسـتمرار              . الفلسطينية المحتلة 
دعم المانحين الدوليين أمر ضروري لجهود بناء الدولة الفلسطينية، ولتعزيز االقتصاد الفلسطيني وتلبيـة              

  .للشعب الفلسطينياالحتياجات اإلنسانية 
 إلى فتح المعابر بشكل فوري ومستدام وغير مشروط للسماح          "إسرائيل"ـ وكرر الوفد البلجيكي دعوته ل    

  . بتدفق المساعدات اإلنسانية وغيرها من الموارد إلى قطاع غزة المحتل
18/12/2010، الرأي، عّمان  

  
  بأنها غير قابلة للكسر" يلسرائإ"بـصف عالقة حزب المحافظين ت بريطانيا :"جويش كرونيل" .63

أن رئـيس الـوزراء البريطـاني ديفيـد         لها  في تقرير   " جويش كرونيل "ذكرت صحيفة   : )آي.بي  .يو  (
طالما يظـل زعيمـاً     " غير قابلة للكسر  "بأنها  " اسرائيل"كاميرون وصف العالقة بين حزب المحافظين و      

  .للحزب 
التي يراها تـضر    " اإلسرائيلية"اجراءات الحكومة   يحتفظ بحقه في انتقاد     "وقالت إن كاميرون أضاف أنه      

" اإلسـرائيلية "، لكنه حث الحكومـة      "إسرائيل"وأضاف أن بريطانيا يجب أن تفخر بالعمل مع         " . بالسالم
  " .   المساعدة على تحسين حياة فلسطينيين"على 

18/12/2010، الخليج، الشارقة  
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  احتمال حصول سوريا على أسلحة كيميائية   عرقلة"إسرائيل" طلبت من واشنطن: "ويكيليكس" .64
، أن الواليات المتحدة تعمل على منع سوريا من الحـصول           "ويكيليكس"كشفت وثائق سرية نشرها موقع      

على معدات وتقنيات من الهند واستراليا يمكن ان تستخدم في تصنيع اسلحة كيميائية، وانها طلبـت مـن                
  . ت المحتملة المساعدة في عرقلة هذه الصفقا"سرائيلإ"

، إلى أن واشنطن حصلت علـى معلومـات         2008 كانون األول العام     30وأشارت الوثيقة، المؤرخة في     
تفيد بأن مؤسسة سورية تمتلك أنظمة كيميائية وبيولوجية تسعى إلى الحصول على مساعدة تقنيـة مـن                 

 حراري ومـضخات،    فريق أسترالي، والتفاوض مع شركات هندية لشراء معدات من بينها أجهزة تبادل           
موضحة أنه ثمة اعتقاد بأن هاتين الجهتين قد تلقتا دعوة لزيارة المؤسسة السورية في األشـهر الثالثـة                  

  . الماضية، وأن سوريا ربما تكون قريبة من إبرام صفقات معهما
ريا مـن   ولفتت الوثيقة إلى أن الواليات المتحدة طلبت من الهند أن تتخذ كل اإلجراءات الالزمة لمنع سو               

  . استخدام المعدات في برامج األسلحة الكيميائية، وإطالعها على تفاصيل هذه الصفقات
18/12/2010، السفير، بيروت  

  
   جبل الكرمل  حريق إلصالح أضرار دوالر مليون13 يتبرع بـ أمريكي يهودي .65

يزانيـة   مليـون دوالر لم    13تبرع ثري أمريكي يهودي رفض الكشف عن هويته بــ           : القدس المحتلة 
  . االحتالل مساهمةً منه في إصالح األضرار التي ألحقها الحريق الهائل على جبل الكرمل قبل أسبوعين

وقالت إذاعة االحتالل إن األموال تم تحويلها األربعاء من أحد المصارف في والية مانهـاتن األمريكيـة          
  . بالتنسيق مع جهات في مكتب رئيس الوزراء" إسرائيل"إلى 

18/12/2010، )صفا(صحافة الفلسطينية وكالة ال  
  

  لحساسية العالقة مع سوريا" إسرائيليين" ترفض النشر عن جنود بريطانيا: "جويش كرونيل" .66
أن وزارة الخارجية البريطانية ترفض نشر وثائق حول        " جويش كرونيل "ذكرت صحيفة   : )آي.بي  .يو  (

ساسية المعلومات التي تتضمنها واحتمال أن       بسبب ح  1982مفقودين منذ   " إسرائيليين"مصير ثالثة جنود    
وقالت الصحيفة الصادرة في لندن، الخميس، إن الجنود الثالثـة          . تضر بالعالقات الدبلوماسية مع سوريا    

فُقدوا بعد معركة مع القوات السورية والفلسطينية بالقرب من قرية السلطان يعقوب في الساعات األخيرة               "
أرسل تقريراً إلى لندن    "لسفير البريطاني لدى سوريا حينها آيفور لوكاس        وأضافت أن ا  " . من حرب لبنان  

على يد القوات السورية، والتي تردد بأنها قامت        " االسرائيليين"يوم المعركة، وقد يكون شهد أسر الجنود        
  " .بعرضهم مع دبابتهم في شوارع دمشق

18/12/2010، الخليج، الشارقة  
  

  من دخول أمريكا  ممنوع غاالوي: "جويش كرونيل" .67
في عددها الصادر الجمعة ان     ) الجويش كرونيل (قالت صحيفة الجالية اليهودية في بريطانيا        :هيام حسان 

النائب البريطاني السابق جورج غاالوي المعروف بمواقفه المدافعة عن الفلسطينيين منـع مـن دخـول                
  .األراضي األمريكية

ة الدخول ألمريكا قراراً سياسياً واعتبره نتيجـة لـبعض    ونفى غاالوي أن يكون قرار رفض منحه تأشير       
االجراءات البيروقراطية فقط ال غير، مؤكداً أنه سيعاود الكرة مرة أخرى حتى يحصل على فيزا الدخول                

ال شيء  'ألمريكا، ومع ذلك فقد نقلت الصحيفة اليهودية عنه قوله مخاطباً الجمهور عبر شريط فيديو بأنه                
  .'كومة ما يسمى اسرائيل وال حكومة كندا وال أمريكاال ح. سوف يوقفني

18/12/2010، القدس العربي، لندن  
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   بناء قدرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الفلسطينيةمبادرةكلينتون تطلق  .68

أعلنت وزيرة الخارجية االميركية هيالري كلينتون، مساء امس، عـن إطـالق             :عبد الرؤوف ارناؤوط  
والتي تهدف إلى تعزيز قـدرة االقتـصاد        ) PITI(ت تكنولوجيا االتصاالت الفلسطينية     مبادرة بناء قدرا  

الفلسطيني في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خـالل تـسهيل الـشراكات بـين شـركات                 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الفلسطينية والشركات األميركية المتعددة الجنسيات، ال سيما تلك التي            

  .ا عمليات في الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل واألردن، وأوسع نطاقاً في الشرق األوسطله
هذه المبادرة، على غرار المشاريع الناجحـة       "،  "األيام"وقالت وزارة الخارجية االميركية في بيان وصل        

جيع نمـو   التي قامت بها الشركات األميركية، تسعى لتعزيز القطاع الخاص الفلسطيني من خـالل تـش              
  ".اقتصادي أوسع والتنمية وخلق فرص العمل للفلسطينيين

الواليات المتحدة ملتزمة بمساعدة الفلسطينيين على بناء المؤسـسات         " وقالت وزارة الخارجية االميركية   
الالزمة القامة دولتهم في المستقبل، بما في ذلك قطاع خاص مزدهر يعزز روح المبـادرة، والفـرص                 

  ".زدهار للشعب الفلسطينياالقتصادية، واال
18/12/2010، األيام، رام اهللا  

 
  غزة في موزمبيق .69

تتشابه مدينة غزة الفلسطينية مع مثيلتها :  صفا–مابوتو 
الوحيدة في جمهورية موزمبيق الواقعة في الجنوب اإلفريقي، 

وتقع . مع اختالف الواقع السياسي والتاريخي لكلتا المدينتين
ة إلى الجنوب من الجمهورية على محافظة غزة الموزمبيقي

 ألف كيلو متر مربع ويبلغ عدد سكانها 75مساحة تبلغ نحو 
  .2006 وفق إحصاء عام - مليون نسمة1.3نحو 

 والتي تقع 1954وأنشأت محافظة غزة اإلفريقية في أكتوبر 
الموقع قرب حوض نهر ليمبوبو الذي يمتد من الشمال الغربي 

لمحافظة، ويصب في المحيط إلى الجنوب الشرقي من عبر ا
وتختلف المحافظة التوأم في أنها داخلية وال ". كساي كساي"الهندي قرب العاصمة التجارية للمحافظة 
  .تُطل على البحر، بعكس مدينة غزة الساحلية

  1/12/2010، )فاص( الفلسطينية صحافةوكالة ال
  

  بيروت فيةشفلا مليون دوالر من البنك الدولي لمياه 200 .70
 200، بتكلفة اًصادق مجلس البنك الدولي على مشروع تزويد بيروت الكبرى مياه: نطن، بيروتواش

الطلب ، لتلبية البنية التحتية المطلوبة لسحب المياه ومعالجتها ونقلها وخزنهاببناء  قضيمليون دوالر، وي
بيروت ان إلى أن  ولفت في بي. ألف متر250لمياه الصالحة للشرب الذي يصل إلى نحو  على االمتزايد

وفيرة نسبياً في لبنان، لكن تنقطع هذه وهي تتمتع بارتفاع معدل الوصالت البلدية إلمدادات المياه "
 في المائة في المتوسط من دخل األسرة 3.4 ليضطر السكان إلى دفع ةاإلمدادات في أوقات كثير

وضع لمنطقة من المدينة يسكنها إصالح هذا ال"المشروع يهدف إلى أوضح أن و ."لشركات المياه الخاصة
 ." مليون نسمة وتضم األحياء محدودة الدخل في الضاحية الجنوبية لبيروت1.2
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،  في ضاحية بيروتستصل إلى سكان بعبدا وعاليه"هذه اإلمدادات الجديدة أعلن البنك الدولي أن و
ن السكان محدودي  ألف م350وأجزاء من المتن، وجنوب بيروت، ومنطقة جبل لبنان باإلضافة إلى 

 كما سيستفيد السكان الذين يقطنون خارج هذه المنطقة بصورة غير .الدخل في ضواحي بيروت الجنوبية
  ." إذ ستتم إدارة الضغط على إمدادات المياه بصورة أكثر توازناً،مباشرة
من الناتج % 1.8تكلفة عدم حل المشاكل القائمة في قطاع المياه في لبنان بنحو "  البنك الدوليوقدر

 ." مليون دوالر سنويا433ًالمحلي اإلجمالي أو حوالي 
  18/12/2010الحياة، لندن، 

  
  بليون دوالر20 الصين وباكستان توقعان اتفاقات بـ .71

، بعد الهند، ووقع سلسلة أمس زار رئيس الوزراء الصيني وين جيباو باكستان .):ب.ف.أ( – إسالم آباد
والزيارة هي .  بليون دوالر20 والبنية التحتية بقيمة إجمالية بلغت اتفاقات، خصوصاً في قطاع الطاقة

ويتوقع أن يؤكد جيباو . األولى لرئيس وزراء صيني منذ خمس سنوات لباكستان، الحليف القديم لبكين
الذي يرافقه عدد من كبار المسؤولين في التجارة والتخطيط خالل الزيارة، دعم بلده لباكستان التي تقيم 

وبحسب إسالم آباد، فإن بكين وافقت على مشاريع تنمية بقيمة . القات سياسية وعسكرية متصلةمعها ع
 وافقت على تنفيذ بكينن فإإسالم آباد بحسب و. والصحة بليون دوالر في الطاقة والزراعة والبنية 13.2

وأشار . صحة مليار دوالر في مجال الطاقة والزراعة والبنى التحتية وال13,2مشاريع تطوير بقيمة 
أمل الصين بأن ترفع المبادالت  وت. بليون دوالر14مسؤول باكستاني إلى مشاريع سابقة قيد التطوير بـ 

  . مليار دوالر خالل خمس سنوات18 إلى من سبعة مع باكستانة يالتجار
  18/12/2010الحياة، لندن، 

  
   القساميةوالتجربةالقسام  .72

  محسن صالح. د
ن في التاريخ الحديث والمعاصر على شخصية كما أجمعوا على الشيخ الـشهيد             ربما لم يجمع الفلسطينيو   

تشرين الثاني الماضي الذكرى الخامسة     / نوفمبر 20عز الدين عبد القادر مصطفى القسام، الذي مرت يوم          
  .والسبعون الستشهاده

كس بيكـو   ومع أنه لم يكن فلسطينيا وفق أعراف الخرائط الجغرافية التي نتجـت عـن اتفاقيـات سـاي                 
واالحتاللين البريطاني والفرنسي للمنطقة، ألنه من أبناء جبلة قضاء الالذقية في سوريا، إال أنـه كـان                 
شخصية إجماع وطني بين كافة التيارات الفلسطينية اإلسالمية والقومية والوطنية وحتى اليسارية، لدرجة             

  .سكري باسمهكما سمت حماس جناحها الع". أبو الوطنية"أنه ُأطلق عليه لقب 
في فلسطين، أخذ حظا وافرا     " اإلسالم الحركي "القسام الذي يعد أحد رواد مدرسة التجديد اإلسالمي ورائد          

من الدراسة بشأن ثورته واستشهاده، ولكن معظم الدراسات ال تتناول رؤاه الفكرية وال التنظيم الجهـادي               
يين في الثورة الكبرى في فلسطين في الفتـرة بـين           الذي أنشأه، كما ال تتناول الدور الكبير لرفاقه القسام        

بينما حظيت المدارس اإلسالمية الحركية لمعاصريه أمثال محمد رشيد رضـا وحـسن             . 1939 و 1936
  .وغيرهم، بما يليق بها من اهتمام.. البنا وبن باديس وعمر المختار والمودودي

اسات سميح حمودة، وعبـد اهللا شـليفر،        ومن األبحاث المحدودة التي حاولت إنصافه في هذا المجال در         
التيـار اإلسـالمي فـي      "وكذلك الدراسة التي تناوله بها كاتب هذه السطور في كتابه           .. ورودلف بيترز 

  ".1948-1917فلسطين 
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لن تستطيع سطور هذا المقال، الذي نخطّه وفاء لهذا الشيخ الجليل، تغطية كل الجوانب ولكنها قد تـضع                  
  .فبعض النقاط على الحرو

أولى هذه النقاط مرتبطة بتكوينه الشخصي، فالقسام جمع إلى جانب قوة إيمانه فقها وفهما شامالً لإلسالم،                
وذكاء وقدرة على التنظيم، وشجاعة واستيعابا للواقع، وشخصية اجتماعية شعبية محبوبة، ورصيدا كبيراً             

 الشيخ حسن البنـا، وإن كـان        ولعل أقرب الدعاة إلى شخصه وفهمه كان      . في العمل الجهادي والدعوي   
مشروع القسام تمحور حول العمل الجهادي المقاوم بسبب مواجهته المباشرة للمشروع الـصهيوني فـي               

  .فلسطين
، والذي درس في األزهر وتعلم على يد الشيخ محمد عبده، كان سلفي             1882الشيخ القسام الذي ولد سنة      

غير أنه استفاد من البيئة الصوفية التي نـشأ فيهـا،           . األعمىالعقيدة، محاربا للبدع واالنحرافات والتقليد      
ومن عالقته فيما بعد مع الشيخ الجزائري محمد بن عبد الملك العلمي، المقدم للطريقـة التيجانيـة، فـي                

  .إعداد نفسه وإخوانه إعداداً إيمانيا صلباً
ش مع الناس وهمومهم وجالـسهم      وعا. فهم القسام اإلسالم دين عزة وكرامة وجهاد ودين عدالة ومساواة         

عاش متواضعاً في مأكله وملبسه ومـسكنه، وكـان         . في المساجد والمقاهي واألفراح والمآتم والمضافات     
علّم األطفال في الصباح، وفتح صفوف تعليم الكبار        . يملك شخصية نشطة مؤثرة لبقة جذابة وقوية الحجة       

وتوافد الناس لالستماع إلى خطابه البارع حتى من        في المساء، وكان إذا خطب الجمعة أقفرت الشوارع،         
  .القرى المجاورة

وكان القسام نموذجاً للشجاعة والجرأة، وكان أكثر الشيوخ تطرقاً للجهاد، وكان يطلب من الناس جهـراً                
رأيت شبانا يحملون المكانس لكنس الشوارع،      "خطب مرة على المنبر قائالً      . شراء السالح والتدرب عليه   

دعوون لحمل البنادق، ورأيت شبانا يحملون الفرشاة لمسح أحذية األجانب، هؤالء مدعوون لحمل             هؤالء م 
  ).يقصد قوى االحتالل البريطاني" (المسدسات لقتل هؤالء األجانب

قدم القسام من نفسه نموذجاً لما يدعو إليه، فمثالً عندما أعلن الثورة على الفرنسيين في شـمال غربـي                   
وعندما أعلـن الثـورة علـى    .  بندقية24واشترى بثمنه ) وهو كّل ما يملك(اع بيته   ب 1918سوريا سنة   

 باع بيته الوحيد في حيفا، كما باع أصحابه حلـي زوجـاتهم وبعـض أثـاثهم،                 1935البريطانيين سنة   
  .واشتروا بثمنها رصاصاً وبنادق

سالم بشموله منهجا للتحرك والعمل     والنقطة الثانية مرتبطة برؤيته ومنهجه في العمل، فقد تبنى القسام اإل          
والتربية والتعبئة والجهاد، واعتبر االحتالل البريطاني والمشروع الصهيوني انتهاكا لدار اإلسالم، بحيث            

قـانون  "وأنه إذا نجحت حركته في طرد االحتالل فسيكون         . أصبح الجهاد فرض عين على كّل المسلمين      
  .بحسب تعبيره" دولتنا مصدره القرآن

. التنظيم الذي أنشأه تبنى منهجاً للتربية والثقافة اإلسالمية يركز على الجهـاد ومعانيـه المختلفـة               وفي  
وجاهدوا في اهللا حق جهـاده      "والمجاهد في تصوره يجب أن تتكامل تربيته ألن اهللا اختاره، لقوله تعالى             

ير ويطعم الجـائع ويعـين      والجهاد الصحيح يتطلب اإلحسان، والمجاهد الحقيقي يساعد الفق       ". هو اجتباكم 
  .المريض ويزور األقارب، ويداوم على الصالة، ويحسن الصلة باهللا

وبرأي القسام فالروح اإليمانية مقدمة على القوة الجسدية في الجهاد، وموت الشهيد هو وقـود إلشـعال                 
تاد كّل واحد منهم   وقد تعلّم إخوان القسام كيف يتعاملون مع القرآن منهج حياة، واع          . الجهاد وحفظ اإلسالم  

  .أن يحمل معه نسخة من القرآن، ليكون رفيقه وسلوته في حلّه وترحاله
كان القسام يرى أن طاقات األمة يجب أن تعبأ للجهاد ومقاومة االحتالل، وكان يرى أن إعـداد الـشعب                   

قال القـسام   . للجهاد مقدم على تشييد المساجد والمباني وتزيينها، حتى لو كان ذلك المسجد األقصى نفسه             
يجب أن تتحول الجواهر والزينة في المساجد إلى أسلحة، فإذا خسرتم أرضكم، كيف سـتنفعكم الزينـة                 "
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بل إن القسام دعا مرةً إلى تأجيل الحج وتحويل نفقاته إلـى شـراء األسـلحة، ألن              ". وهي على الجدران  
  .الجهاد أولى من أداء فريضة الحج في هذه الظروف

 الجهاد يجب أن يتركز ضد االحتالل البريطاني الذي هو السبب الحقيقـي للمـشكلة،               وقد رأى القسام أن   
ولذلك أسهمت ثورته في إعادة توجيه بوصلة العمل        . والذي يعطي الرعاية والحماية للمشروع الصهيوني     

  .هم ضد البريطانيين، بعد أن كان العداء يستهدف اليهود وحد1936الوطني، وتركيز الثورة الكبرى سنة 
والنقطة الثالثة مرتبطة بتنظيم القسام، إذ أسس القسام حركة جهادية تستمد فهمها مـن اإلسـالم وتتبنـى       

بنى القسام تنظيما سرياً حركيـا جهاديـاً،        . منهجه في العمل وتتبنى الجهاد طريقا وحيداً لتحرير فلسطين        
أحـد  (العمل، بل إن أميل الغوري      سابقا الكثير من رواد العمل اإلسالمي في مثل هذا الشكل من أشكال             

أخطر منظمة سرية، وأعظم حركة فدائيـة عرفهـا         "اعتبر تنظيم القسام    ) قادة الحركة الوطنية الفلسطينية   
  ".تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية، بل تاريخ الجهاد العربي الحديث

مله سرياً حتى إعالن القسام      واستمر ع  1925سنة  " الجهادية"كانت بدايات تنظيم القسام الذي أطلق عليه        
 منتظم  200وتمكن القسام من تجنيد نحو      ". هذا جهاد، نصر أو استشهاد    "، وكان شعاره    1935ثورته سنة   
 من األنصار، وكان األفراد الجدد يؤدون البيعة على خنجر أو مسدس موضوع بجانبه              800ومعهم نحو   

وانتشر .  تماماً، والتي يرأس كّل منها نقيب      مصحف، واعتمد نظام الحلقات السرية المنفصلة عن بعضها       
  .تنظيمه خصوصاً في مناطق شمال فلسطين

ومن أكثر ما يلفت النظر في تنظيم القسام سريته العالية، وروح االحتساب هللا التي كانـت سـائدة بـين                    
ل إن جانبـاً    ولم يتمكن البريطانيون من كشف منفذي العمليات القسامية في الكثير من األحيان، ب            . األفراد

من الظلم التاريخي بعدم إعطاء القساميين حقهم في تاريخ فلسطين الحديث، كـان سـببه أنهـم كـانوا                   
 ومـن تفكـك     1948يرفضون الحديث عن أعمالهم وجهادهم حتى بعد ثالثين أو أربعين سنة من حرب              

  .تنظيمهم، ويعتبرون ذلك جزءاً من بيعتهم وعهدهم مع اهللا
الحديث في أواخر ستينيات القرن العشرين أمثال صبحي ياسـين وأبـو إبـراهيم              ولوال أن بعضهم قرر     

لربما كنا ما نزال عاجزين عن معرفة هذه الصفحة المضيئة مـن تـاريخ              .. الكبير وإبراهيم الشيخ خليل   
وقد اطلع كاتب هذه السطور في األرشيف البريطاني على بعض الوثائق التي تكشف             . الجهاد في فلسطين  

  .خابرات البريطانية عن معرفة منفذي عدد من العمليات القسامية حتى بعد سنوات من تنفيذهاعجز الم
ومن جهة ثانية فقد تميز هذا التنظيم، الذي بدأ في مدينة حيفا، بتجنيده عناصر من كافة طبقات المجتمع،                  

 1928تي تشكلت سـنة     وكان الفتاً للنظر أن تضم قيادته األولى ال       . وخصوصاً الفالحين والعمال والبدو   
أربعة أشخاص إلى جانب القسام، وهم العبد قاسم، ومحمود زعرورة، ومحمد الصالح، وأبـو إبـراهيم                

  .1948 عضوا وظلت تعمل حتى سنة 12ثم اتسعت القيادة لتضم . الكبير، وكلُّهم فالحون
عشرة (فع اشتراكاً محدداً    ومن جهة ثالثة فقد كان مما يثير اإلعجاب أن العضو العامل في التنظيم كان يد              

، غير أنه كلما ارتقى في المسؤولية ازداد المبلغ الذي يدفعه، لدرجة أن العديد من رفاق القـسام                  )قروش
ولم تقبل حركة القسام إال ماالً حالالً، كما لم تـرهن           . كانوا يتبرعون بكل دخلهم بعد سد حاجاتهم اليومية       

  .نفسها ألي جهة أجنبية
شراء األسلحة،  : فقد شكل القسام خمس وحدات متخصصة شملت      ) صبحي ياسين (ساميين  وبحسب أحد الق  

وعند إعالن الثورة كان التنظيم يملك ألف       . والتدريب، والتجسس، والدعاية للثورة، واالتصاالت السياسية     
  .قطعة من السالح

تشهاده مع اثنين من رفاقـه      أما النقطة الرابعة فهي أن إعالن القسام للجهاد ضد االحتالل البريطاني واس           
 قد كـان عالمـة      20/11/1935في معركة أحراش يعبد في      ) يوسف الزيباوي ومحمد حنفي المصري    (

  .فارقة في التاريخ الفلسطيني الحديث
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ولعلك تُذهل من تعليقـات     . فقد اهتزت فلسطين كلها الستشهاده، وكانت جنازته يوماً مشهوداً في تاريخها          
حتى إن  ... ستشهاده أمثال محمد عزة دروزة، وأكرم زعيتر، وعمر أبو النصر         المؤرخين المعاصرين ال  

كانت تولد روحيا والدة ثانية، صارت صورة القسام        "عجاج نويهض قال إن فلسطين أيام استشهاد القسام         
اكتـسحت نفـوس    . وحوارييه كأنها آية، نجوم سماوية تضيء ال فلسطين وحدها بل الرقعة العربية كلها            

النساء أصبحن يحملن الروح القسامية أشـد       ... موجة كلها عواصف وزعازع وزفير كزفير النار      الناس  
  "!!.من الرجال

وكان القسام محقًا عندما قـال قبـل        . القسام قدم نموذجا فريداً لمن أعلن الثورة وكان في مقدمة شهدائها          
لبالد، فاستشهاده لـم يكـن نهايـة        ابتداء المعركة إنه وإخوانه عبارة عن عود ثقاب سيشعل الثورة في ا           

، ومحمد حنفـي    "الفلسطيني"، والزيباوي   "السوري"القسام  (ولعل الشهداء الثالثة    . حركته بل بداية الثورة   
قدموا رسالة بأن المعركة في فلسطين هي معركة عربية إسالمية غير محصورة في الدائرة              ") المصري"

  .الفلسطينية
نقف عندها هي أن العديد من المؤرخين يتوقفـون بعـد الحـديث عـن               النقطة الخامسة واألخيرة التي     

استشهاده، فال يذكرون شيئاً عن تنظيمه وما قام به من أدوار مهمة في الثورة الكبرى في فلسطين، بـل                   
  .1948وفي حرب 

هو الذي فجر الثورة الكبرى في فلسطين عنـدما نفـذ عمليـة فـي               " الجهادية"والحقيقة أن تنظيم القسام     
 بقيادة خليفة القسام في قيادة التنظيم الشيخ فرحان السعدي، والتي أدت إلى مقتل اثنين مـن                 15/4/1936

، عندما  26/9/1937كما أن تنظيم القسام نفسه هو الذي فجر المرحلة الثانية من هذه الثورة في               . اليهود
غتيـال أنـدروز الحـاكم      قام اثنان من أعضائه، هما الشيخ محمد أبو جعب والشيخ محمود ديراوي، با            

  .البريطاني لمنطقة الجليل
وهـذه  . وخالل الثورة قاد القساميون مناطق شمال فلسطين، كما قادوا أجزاء من مناطق لـواء نـابلس               

  .المناطق هي التي كانت أنشط المناطق الثائرة وجرت فيها أقوى العمليات
يم الكبير، تساعده مجموعة قيـادات ميدانيـة   وبرز من قيادات القساميين قائد الثورة في الشمال أبو إبراه     

قسامية من أمثال محمد الصفوري، وسليمان عبد الجبار، وعبد اهللا األصبح، وعبد اهللا الشاعر، وتوفيـق                
  .اإلبراهيم، ومحمود سالم وغيرهم

وفي لواء نابلس قاد الثورة في منطقة جنين الغربية الشيخ عطية أحمد عوض، وخلفـه بعـد استـشهاده                   
خ يوسف أبو درة، وفي جنين الشرقية قاد الثورة محمد الصالح الحمد، وخلفه بعد استـشهاده عبـد                  الشي

وفي دراسة قام بها كاتب هذه السطور لوثائق الثورة الكبرى في مرحلتها            . وكلهم قساميون .. الفتاح محمد 
  . والعمل القساميتبين أن نحو ثلثي العمليات الجهادية تمت في مناطق النفوذ) 1939-1937(الثانية 

 ضمن جيش الجهاد المقدس أو مع جيش اإلنقاذ بحسب المناطق التي            1948وشارك القساميون في حرب     
كانوا يقيمون فيها، دون أن تكون لديهم القدرة على القيادة العليا أو التوجيه، غير أن قـادة أمثـال أبـو                     

رهم، أبلوا بالء حسنا في المناطق التـي        إبراهيم الكبير وأبو إبراهيم الصغير ومحمد الصفوري وسرور ب        
  .عملوا فيها

هذه إضاءات سريعة على تجربة تستحق أن تكتب بأحرف من نور، ولعل هناك وقفات وعبـرا أخـرى                  
كثيرة لم يكن من الممكن حشرها في هذا المقال، غير أننا نؤكد أن أرض فلسطين وشعبها زاخر بالعطاء                  

مقاوم العامل لفلسطين كان موجودا منذ البداية وكان في المقدمة، ولم           والبطوالت، وأن التيار اإلسالمي ال    
  .يكن طارئا ولم يأت متأخرا، ولكنه أصيل أصالة هذه األمة

  16/12/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
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  سليم نصار
فارد هنري كيسنجر، بالتحاق الـضابط اإلسـرائيلي         فوجئ أستاذ التاريخ في جامعة هار      1967آخر عام   

  .عوزي ناركيس، بصفوف الجامعة
كانت شهرة ناركيس قد سبقته الى الواليات المتحدة، كونه قاد الكتيبة الرابعة التي اقتحمت شوارع القدس                

س والمؤكد أن االنتصارات المدوية التي حققها العسكريون على مختلف الجبهات أخافـت رئـي             . القديمة
كمـا أعطـى    . الوزراء اشكول، بدليل انه أبعد رئيس األركان اسحق رابين وعينه سفيراً في واشـنطن             

  .ناركيس إجازة طويلة استغلها الستكمال تخصصه في جامعة هارفارد
حدث مرة أن نوقش في الصف موضوع الهيمنة العسكرية، فإذا بالضابط اإلسرائيلي ناركيس يعرب عن               

إن الذي يحتل بلداً مدة خمـس سـنوات وال يلقـى            : "تشهد بعبارة لنابوليون مفادها   تأييده لالحتالل، ويس  
  ".مقاومة، باستطاعته االستمرار في االحتالل مدة خمسين سنة

ولم يكن الطالب الذين استمعوا الى هذه المالحظة بحاجة الى تأكيد أن الضابط اإلسرائيلي كـان يلمـح                  
  . الطويل األمد في فلسطينبطريقة غير مباشرة الى فكرة االحتالل

يصعب على الواليات المتحدة    : عندئذ انتقده كيسنجر بسبب تجاهله للتداعيات السياسية في المقارنة، قائالً         
  !بينما تقف كل دول العالم في جهة أخرى... أن تبقى هي وإسرائيل في جهة

باً، إال أن عزلتهما الدولية بعـد       ومع أن صيغة التعاون الكامل بين الدولتين لم تهتز طوال ستين سنة تقري            
أو باألحرى أجهضت محاوالت الرئيس باراك      . فشل المفاوضات المباشرة قد أجهضت المسيرة السياسية      

أوباما الذي أعلن بلسان وزيرة خارجيته هيالري كلينتون، أن السالم في الشرق األوسط لـم يعـد فـي                   
جع شعبية الرئيس أوباما فـي االنتخابـات األخيـرة          والسبب، كما فسره المراقبون، هو ترا     . متناول اليد 

خـصوصاً إذا   . 2012واقتناعه بأن قضية الشرق األوسط لن تسهم في تجديد انتخابه لوالية ثانية عـام               
اضطرته االنتكاسات التي يواجهها ممثله جورج ميتشل، الى الضغط على إسـرائيل لتقـديم تنـازالت                

 المعـروف   –باما مستشاره العسكري الجنرال جـيمس جـونز         وفي ضوء هذه الوقائع، أبعد أو     . موجعة
  . واستبدله بنائبه توم دونيلون–بتعاطفه مع حقوق الفلسطينيين 

عندما قبل جورج ميتشل القيام بمهمه المبعوث الخاص الى الشرق األوسط، اشترط إعفاءه من متاعبهـا                
ن تنتهي هذه المهمة مع آخر عـام        وكان من المفروض أ   . فور تحقيق اختراق يؤمن استمرار المفاوضات     

وفي تقديرها  . ولكن الوزيرة كلينتون التي اختارت ميتشل لهذا الدور، ألحت عليه بعدم االعتزال           . 2010
  .أن إعالن وفاة المسيرة السياسية معناه إسقاط محمود عباس وإحياء فرص االنتفاضة الثالثة

يتضمن التـسويات   " اتفاق إطار "ل الوصول الى    لهذا السبب وسواه، طلب ميتشل مهلة تسعة أشهر من أج         
كما اقترح أيضاً محادثات متوازية في واشنطن بين        . األساسية لقضايا الوضع النهائي تمهيداً التفاق سالم      

  .السلطة الفلسطينية وإسرائيل
ضـافية  ، قرأت في اقتراح ميتشل فرصـة إ       "فتح"ولكن القيادة الفلسطينية الممثلة باللجنة التنفيذية لحركة        

خصوصاً أن النهج الجديد في المفاوضات غير المباشرة        . الستكمال بناء المستوطنات في القدس الشرقية     
ومعنى هذا أن مكان انعقادها لن يكون حكراً على واشـنطن أو رام             . لن يحدد آليتها الزمنية أو الجغرافية     
  .اهللا، بل قد ينقل الى القاهرة أو عمان

وع األمن وحماية الحدود في مقدم اهتماماته، فقد طلب أوباما من مستـشاره             وبما أن نتانياهو يضع موض    
علماً بأن الوزيرة كلينتون كانت قـد       . دنيس روس التوجه الى إسرائيل، بهدف البحث في حاجاتها األمنية         

 لبت الكثير من هذه الحاجات خالل اجتماعها بنتانياهو مدة سبع ساعات، ومنحته وعوداً باستخدام الفتيـو               
كما وعدته أيضاً برزمـة     . في مجلس األمن إذا نجح العرب في إعالن دولة فلسطينية في الجمعية العامة            

  .من الطائرات الحربية المتطورة، إضافة الى وجود إسرائيلي دائم في غور األردن
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 أجهضت كل المساعي العربية الداعية الى مـصالحتها       " حماس"يقول المراقبون الديبلوماسيون أن حركة      
ذلك أن رئيس وزراء الحكومة المقالـة       . بغرض مواجهة الديبلوماسية اإلسرائيلية بموقف موحد     " فتح"مع  

وهذا معناه العودة الى خطة سـالم       . اسماعيل هنية أعلن صراحة أن الحركة لن تعترف مطلقاً بإسرائيل         
  .2011فياض إلعالن دولة فلسطينية عام 

، هكذا يستخدم الفلسطينيون هـذه      1947) نوفمبر(في تشرين الثاني    ومثلما استخدم اليهود الجمعية العامة      
الجمعية للحصول على دولتهم، شرط أال تمارس واشنطن حق الفيتو، بحيث يجري التعامل مـع الدولـة                 

  . القديمة، من موقع السيادة واالستقالل–الجديدة 
طالبـت بـضرورة اسـتخدام      ، عندما   "نيويورك تايمز "وهذا ما أشارت إليه حنان عشراوي في صحيفة         

المجتمع الدولي إلحقاق حق الشعب الفلسطيني ومنحه الدولة التي يستحقها بعد أكثر من نصف قرن مـن                 
  .المماطلة والتأجيل

وكان الفتاً في هذا السياق مشروع االقتراح األلماني الذي أعلن باسم الدول األوروبية الخمـس الكبـار،                 
ويستنكر المشروع سياسـة الـرفض اإلسـرائيلية، ويهـدد          . يا وألمانيا إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وإسبان   

  .باالعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس األمن
ومثل هذا الطرح السياسي الذي يدعمه أوباما سراً، بدأ في البرازيل واألرجنتـين وسـائر دول أميركـا                  

 دفنت صـاحب أول مـشروع وهـو         الالتينية، على اعتبار أن إسرائيل دفنت كل مشاريع السالم، مثلما         
كامل التفاصـيل حـول كيفيـة دفـن         " الجدار الحديدي "وفي الكتاب الموثق وعنوانه     . الكونت برنادوت 

من هنا يرى رئيس حكومة السلطة سالم فيـاض، أن فـشل الـرئيس              . مبادرات السالم بمعاول إسرائيل   
خـر واألخيـر، أي إعـالن دولـة         محمود عباس في تحقيق خيار الدولة قد فتح أمامه فرص الخيار اآل           
  .فلسطينية تحظى باعتراف دولي في الجمعية العامة ومجلس األمن

ويرى المفوض الفلسطيني العام في لندن مانويل حسسيان، أن التقديرات األوليـة تـشير الـى احتمـال                  
 57ق من   حصول الدولة الفلسطينية على اكثر من ثلثي عدد أعضاء الجمعية العامة، هذا في حال االنطال              

وقد ظهرت مؤشرات أوروبية تنبئ عن هذا االتجاه، بدليل أن ألمانيا واليونـان وإسـبانيا               . دولة إسالمية 
وأكد حسسيان  . والنروج طلبت من السلطة الفلسطينية رفع مستوى التمثيل الديبلوماسي الى درجة سفارة           

طة الحصول على شرعية الدولـة      أنه وجه الى الخارجية البريطانية رسالة بهذا المعنى، خصوصاً أن خ          
  .أصبحت هدفاً أساسياً لكل مؤيدي بناء دولة فلسطينية مستقلة

وفي ضوء هذا التوجه، يمكن تفسير التعليق الذي أعلنه األمير سلطان بن عبـدالعزيز خـالل ترؤسـه                  
االعتـراف  الجلسة السابقة لمجلس الوزراء السعودي، وامتداحه البرازيل واألرجنتين كونهما أيدتا خطوة            

واعتبر األمير سلطان أن هذه الخطوة تمثل تطوراً كبيراً لجهة الدعم           . 1967بدولة فلسطينية على حدود     
ولكنه في الوقت ذاته، حذر من مغبة التمادي فـي          . الدولي للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني     

  .جد األقصى المباركأعمال الهدم وزرع المستوطنات وتهويد المدينة المقدسة ومحيط المس
عندئـذ قـد    . ويستفاد من هذا الكالم أن الدولة الفلسطينية يمكن أن تولد السنة المقبلة في الجمعية العامة              

إما أن تخـضع إلرادة األسـرة الدوليـة وتفكـك           : تضطر حكومة نتانياهو الى حسم خياراتها بين حلين       
وإما أن تتشبث بموقفها الداعي الى مواجهـة  . ةالمستوطنات، وتبقي بعضها باالتفاق مع السلطة الفلسطيني  

والنتيجة في هذه الحال ستقود الى مزيد من الحصار والتـدهور           . األسرة الدولية، ولو صنفت دولة محتلة     
في العالقات الخارجية، تعقبها عزلة كاملة ال بد أن تتأثر بنتائجها الواليات المتحدة إذا ما استخدمت حق                 

  . فلسطينيةالفيتو لمنع قيام دولة
لـذلك  . حذرت من عواقب انتفاضة ثالثة إذا وصل األمر الى هذا المستوى من التحدي            " هآرتس"صحيفة  

  .اقترحت على محمود عباس إعالن إنهاء الصراع، والتخلي عن حق العودة في حال قيام الدولة
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ـ      " الجبهة الشعبية "و  " الجهاد اإلسالمي "و  " حماس"وقد رفضت    . ذا الـشرط  وكل منظمـات الـرفض، ه
.  في المئة فقط من فلسطين التاريخية      22والسبب في نظرهم أن الدولة المزمع االعتراف بها ستقوم على           

يضاف الى هذا المعطى، أن الفلسطينيين كانوا دائماً ضحايا التاريخ، وأن حق العودة ال ينفذ إال بإرادتهم                 
 استعدادات لشن انتفاضة ثالثة سـوف تأخـذ         ومثل هذا التحذير ينطوي على    . ال بإرادة الواليات المتحدة   

  .شكل الحرب المفتوحة على مختلف الجبهات
وتقول مصادر نتانياهو إن الخطوة األحادية الجانب ستحرر الحكومة من التقيد باتفاق أوسلو، وسـتعطيها       

  .ربيةالفرصة لضم كل الكتل االستيطانية، وستعفيها من المسؤوليات اإلدارية واألمنية في الضفة الغ
ومثل هذا الوضع المتقيح ال يعبد طريق التفاوض أمام جورج ميتشل، إال إذا منحه أوباما ضوءاً أخضر،                 

ومن المؤكد أن أوباما لن يقدم على هذه الخطوة         . مثلما فعل كلينتون معه أثناء مفاوضات ايرلندا الشمالية       
  !الجريئة، ألنه يكون قد حكم على نفسه باإلعدام السياسي

  18/12/2010، ، لندنالحياة
  

  "!!عرض جاد" .74
  ياسر الزعاترة

لم يكن متوقعا أن توافق لجنة متابعة المبادرة العربية على العودة إلى المفاوضات المباشرة بعـد فـشل                  
، فمثل هـذا    ) فقط ثالثة أشهر  (اإلدارة األمريكية في دفع نتنياهو نحو تجميد االستيطان لمدة ثالثة أشهر            

  .راج كبير للقيادة الفلسطينية ومرجعيتها المصرية وللعرب عموماالموقف سيتسبب في إح
من هنا وللخروج من مأزق الرفض الحازم الذي يستعيد شرط وقف االستيطان وال تستطيعه القـاهرة ،                 

التأكيد (والسياسية  ) المعونات(كما ال تستطيعه السلطة التي تعيش على المفاوضات وعوائدها االقتصادية           
، للخروج من المأزق المذكور تفتـق       ) لسلطة تحت االحتالل الراهن ليس نهاية المطاف      على أن وضع ا   

السـتئناف  " عرضا جادا "ذهن الطرفين المصري والفلسطيني عن صيغة أخرى عنوانها أن تقدم أمريكا            
  .المفاوضات

ان العرض  المذكور هو تعبير فضفاض بالطبع ، إذ من هو المؤهل للحكم على ما إذا ك              " العرض الجاد "و
وقادتها الذين  " الحياة مفاوضات "المقدم جادا أم ال؟ إنها الدبلوماسية المصرية بالطبع ، وإلى جانبها سلطة             

إن : ، هم الذين دأبوا على القـول      ) خيارهم الوحيد (سيصبحون في العراء إذا ما أعلنوا فشل المفاوضات         
  .ما ال يحل بالمفاوضات سيحل بالمزيد منها

يبدو منسجما إلى حد كبير مع الرؤية األمريكية الراميـة إلـى            " العرض الجاد "ن مصطلح   والالفت هنا أ  
يكون مقدمة لعملية سياسية خاصة بمرحلة أوباما ، وهو ما أعلن عنه ميتشيل في رام               " اتفاق إطار "إنجاز  

هو فـي ملـف     اهللا وفي القاهرة ، لوال أنه كان من الصعوبة اعتبار ذلك أمرا عظيما بعد الفشل مع نتنيا                
  .االستيطان

الذي سيصاغ بشكل ذكي على طريقة أوسـلو ،         " اتفاق اإلطار "اآلن سيبدأ ميتشيل في العمل على إنجاز        
بحيث يمكن اعتباره جادا وكافيا لعودة المفاوضات المباشرة ، في ذات الوقت الذي يكون فيه فـضفاضا                 

يه ، بقدر ما يكرس المشروع الوحيـد الـذي          وال يفرض شيئا على الدولة العبرية غير ما يتم التوافق عل          
يتحرك على األرض ممثال في مشروع السالم االقتصادي أو الدولة المؤقتة التي بات القوم أكثر قابليـة                 

  .للموافقة عليها بعد رفض طويل بالكالم فقط
هم يفعلون  والحق أن القوم لم يتوقفوا لحظة واحدة عن مطاردة المشروع المذكور ، من دون أن يقولوا أن                

ذلك ، وإال فما معنى التنسيق األمني المحموم الذي يركز على استعادة الصالحيات األمنية فـي المـدن                  
وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل اندالع انتفاضة األقصى نهايـة أيلـول عـام                ) مناطق أ (الفلسطينية  

 يصل الوضع فـي غـضون    ، ومن ثم تطوير الوضع نحو تحويل مناطق ب إلى أ ، مع أمل بأن        2000
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عامين أو أكثر إلى السيطرة األمنية على سائر تجمعات السكان الفلسطينيين باستثناء القـدس ، وبتعبيـر                 
أدق ، وضع األساس لدولة الجدار األمني التي ستسمى مؤقتة ، بينما يعلم الجميع أنها ستغدو دائمة وذات                  

  .نزاع حدودي مع جارتها
إلى النزول عن الشجرة والموافقة علـى       ) مصر(السلطة ومرجعيتها العربية    في األثناء ، ومن أجل دفع       

العودة إلى المفاوضات المباشرة ، سيعلن عن اتفاق اإلطار المذكور ، فيما سيجري منح السلطة بعـض                 
الحوافز التشجيعية مثل نقل الصالحيات األمنية في بعض المدن ألجهزة السلطة ، اإلفراج عـن بعـض                 

كيك حواجز جديدة ، وقد ينطوي األمر على تحسين طريقة التعامل مع حملة بطاقات الفـي                السجناء ، تف  
  التي مروا بها خالل الشهور األخيرة،،" البهدلة"آي بي بعد مرحلة من 

الذي سيخرج به العرب بقيادة مصر من مأزق الرفض         " العرض الجاد "هكذا نفهم على نحو واضح حكاية       
، فيما يدرك الجميع أن من العبث لمن يعجز عن تجميد االسـتيطان لمـدة               إلى ساحة التفاوض من جديد      

 ، من العبث أن يواصل الحديث عن الدولة المـستقلة كاملـة             67ثالثة أشهر في األراضي المحتلة عام       
  .السيادة على تلك األرض

ة في ظل وضـع  تلك مهزلة لم تعد تمر على شعبنا ، لكن قدرته هذه األيام على الرد عليها تبدو متواضع                
داخلي وعربي ودولي سيء ، لكن ذلك ال يعني تمرير اللعبة بينما يواصـل نتنيـاهو العبـث بالقـدس                    
ومقدساتها واالستخفاف بالفلسطينيين والعرب أجمعين ، بل بالواليات أيضا ، فقد عودنـا هـذا الـشعب                 

  .االنتصار األكبرالعظيم على اجتراح المعجزات ، وستبقى جعبته حافلة بالمفاجآت حتى يتحقق 
  18/12/2010، الدستور، عّمان
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  17/12/2010، لعرب اليوم، عمانا


