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            ٢ ص                                     ١٩٩٩:         العدد       ١٩/١٢/٢٠١٠ األحد :التاريخ

    :السلطة
 ٤  ن أتنحى ألنني صاحب مشروع وطنيل": لرأي"س لـعبا.٢
 ٦  متمسكون بالعمل على كل األصعدة لتحرير األسرى: هنية.٣
 ٦  »الرباعية«فياض ينتقد دور أميركا وأوروبا في عملية السالم ويطالب بتفعيل .٤
 ٧  "المفاوضات المتوازية" مصادر فلسطينية تنفي بدء :"اةالحي".٥
 ٨   األمريكي يحابي تل أبيب"النواب": نمر حماد.٦
 ٨  "دولة ميكي ماوس" قيام الدولة من جانب واحد سيجعلها إعالن: فياض .٧
 ٨  ويطالب السلطة بأن تكون جدية عن قرار حماس المشاركة في الحياة السياسيةالدويك يدافع .٨
 ٩  السالم في غيبوبة عميقة: شعث.٩
١٠  "ال يوجد حتى اآلن موقف فلسطيني نهائي بخصوص الدولة الفلسطينية": أبو ردينة.١٠
١٠  "إسرائيل"عبد ربه ينفي دراسة سحب االعتراف بـ.١١
١٠  سنضع الصيغة النهائية لمشروع قرار االستيطان غدا: مندوب فلسطين في األمم المتحدة.١٢
١١  ي تعرقل عمل البريد الدولي الفلسطين"إسرائيل: " دقةأبومشهور  وزير االتصاالت.١٣
١١  االعتراف بالدولة الفلسطينية شيء إيجابي وخروج عن سياسة واشنطن: احمد يوسف.١٤
    

    :المقاومة
١٢  ننحاز إلى حوار المصالحة في دمشق وفق الثوابت الوطنية ودون تنازالت :ابو زهري.١٥
١٢  ريباً من جانب سورية وقطر لتحريك ملف المصالحةلقاءات وزيارات ستعقد ق: لد عبد المجيدخا.١٦
١٢   لدفع المصالحة في القاهرةلمقاومة الشعبية تجتمع بقيادة المخابرات المصريةاحركة .١٧
١٣   والحمائم يؤيدونءات المصالحةاستئناف لقاصقور فتح يعارضون ": عكاظ".١٨
١٣  "إسرائيل"تطالب الدول العربية بقطع العالقات مع " الشعبية".١٩
١٣  قوافل كسر الحصار تفضح الكيان العنصري: نخالة.٢٠
١٤  دحالن وساطة مصرية بين عباس و": الجزيرة نت".٢١
١٤  دحالن يسلّح نشطاء من فتح على خلفية توتر العالقات مع عباس": هآرتس".٢٢
١٥     من أنصارها١٨حماس تتهم السلطة باعتقال .٢٣
١٥  "الفواخرية"قبيلة كة مع بعد معر.. القضاء العرفي بسيناء يغرم ضباطا من فتح: مصر.٢٤
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٥  والتهديدات باالعتراف بدولة فلسطينية رفع مكانة الممثليات الفلسطينيةتستنكر " إسرائيل".٢٥
١٦  فعا أي اعتراف من جانب واحد بالدولة الفلسطينية لن يجدي ن:وزير ليكودي.٢٦
١٦  تجسس إسرائيلي على االتصاالت المصرية.٢٧
١٦   إسرائيلياً بوفاة قائد وحدة لإلنقاذ٤٤ارتفاع عدد قتلى حريق الكرمل إلى .٢٨
١٧  من اليهود يؤيدون عدم بيع وتأجير مساكن للعرب% ٥٥: استطالع.٢٩
١٧  تل أبيب تعزز الحراسة على كبار شخصياتها األمنية خشية استهدافهم من قبل إيران.٣٠
١٨  ه عربيا وليس إسبانيادتع" برشلونة "حملة إسرائيلية ضد نادي .٣١
١٨  ائحة أمريكية تعرضت ألعمال تعذيباالحتالل يعثر على جثة س: القدس.٣٢
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    :األرض، الشعب
١٩  أسبوع خالل  مبنى في الضفة٤٧ هدمت "إسرائيل": "اوتشا"لـتقرير .٣٣
٢٠  االحتالل يهود القدس بشكل متسارع: "مكتب الوطني للدفاع عن األرضال"ـتقرير ل.٣٤
٢٠  يهاجمون أراضٍ زراعية و  يحرقون مواشيمستوطنون: الضفة.٣٥
٢١  غالبية محطات الغاز بدأت بالتوقف عن العمل: غزة.٣٦
٢١   في سجون االحتالل٢٥أسير من قطاع غزة يدخل عامه الـ .٣٧
٢١  االحتالل يفرج عن أسيرة فلسطينية مسنة ويبقي على أبنائها األربعة.٣٨
٢٢  مسجد بناه عمر بن الخطاب مهدد باالنهيار بسبب منع االحتالل ترميمه: الخليل.٣٩
٢٢  حملة في غزة لدعم الثوابت الوطنية والرئيس عباس.٤٠
   

   : األردن
٢٢  " هي فلسطيناألردن" تؤكد رفضها لمؤتمر  "اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة".٤١
   

   :عربي، إسالمي
٢٣  اإلسرائيلي المؤتمر اإلسالمي تدين استمرار االستيطانمنظمة .٤٢
٢٣  ة تسبق لقاء فتح وحماس قبل نهاية الشهر إلنجاز المصالحةجهود عربي.٤٣
٢٤  "سرائيلإ"الخارجية التركية تستدعي سفير .٤٤
٢٤  السلطات المصرية تسمح بدخول وفد طبي لبناني إلى غزة عبر رفح.٤٥
٢٤  ثف حملتها ضد األنفاق المنتشرة على الحدود مع قطاع غزةمصر تك.٤٦
٢٤   قطاع غزةإلىلتوجه ل قافلة مساعدات إعدادبصدد البرلمان العربي : عائشة المناعي.٤٧
٢٤  "الموساد "مقرب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يكشف تعاون مكتبه مع.٤٨
٢٥  الجنوبية غداة االعترافات بالدولة الفلسطينيةأمريكاعزز عالقات سوريا بدول اتفاق إطار ي.٤٩
   

   :دولي
٢٥  متاهات عملية السالم سببها مواقف نتنياهو الغامضة: "يديعوت"مصادر أميركية لـ.٥٠
٢٦   تجتمع قريباً للنظر بسبل دفع مسيرة المفاوضات"الرباعية": بان كي مون.٥١
٢٦ مستعدون لتجديد اعترافنا بالدولة الفلسطينية: نائب وزير الخارجية الصيني.٥٢
    

    :حوارات ومقاالت
٢٦  بالل الحسن... عية الدولية كأساس للتفاوضواشنطن تتخلى عن الشر.٥٣
٢٨  أسعد عبد الرحمن. د... !هل يتعظ العرب األميركيون من اللوبي اليهودي؟.٥٤
٢٩  ياسر الزعاترة... عندما يتصارع الشركاء.. صراع عباس دحالن .٥٥
٣٠ مرزوق الحلبي... حتى ال يشغلنا الثانوي عن األساس: تسويةال.٥٦
    

 ٣٢  :كاريكاتير
***  
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  وسط قطاع غزة  إسرائيلي مقاومين بقصفخمسةاستشهاد  .١
مقاومين  نقال عن مراسلها من غزة احمد فياض نبأ استشهدا خمسة ١٩/١٢/٢٠١٠نت، .الجزيرةنشرت 

جة استهدافهم مساء السبت من قبل طائرة استطالع إسرائيلية بالقرب من مفترق أبو هولي فلسطينيين نتي
  .جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

وقال شهود عيان في منطقة الهجوم إن المقاومين كانوا يستعدون إلطالق قذيفة صاروخية من أرض 
وأكدت  .لشريط الحدودي شرق مدينة دير البلحمفتوحة باتجاه المواقع العسكرية اإلسرائيلية القريبة من ا

مصادر أمنية فلسطينية أن المقاومين لم يتمكنوا من إطالق القذيفة الصاروخية وأن استهدافهم كان لحظة 
  .تجهيز القذيفة إلطالقها

كما نقلت مصادر إعالمية إسرائيلية عن الجيش تأكيده تصفية المقاومين الخمسة بواسطة سالح الجو أثناء 
 .حاولتهم إطالق القذيفة صوب إسرائيلم
 - نظرا الستهدافهم المباشر- وأفاد منسق الخدمات الطبية أدهم أبو سلمية أن الشهداء الخمسة نقلوا أشالء  

إلى مستشفى شهداء األقصى في دير البلح وناصر في خان يونس، وهم خليل الطويل ومحمد العصار 
ولم يتبن بعد أي فصيل من فصائل المقاومة  .الزعالنوعبد اهللا الشريحي وأشرف أبو سبت وأحمد 

  . المقاومين الخمسة الذين استهدفهم جيش االحتالل اإلسرائيلي
حركة الجهاد نقال عن وكاالت أن الشهداء الخمسة هم من  ١٩/١٢/٢٠١٠لدستور، عمان، اوذكرت 
   . ولجان المقاومة الشعبيةاإلسالمي
انه استهدف في ساعة  اعلنالجيش اإلسرائيلي، ر البلح أن من دي ١٨/١٢/٢٠١٠قدس برس، وجاء في 

 خمسة "مقتل"متأخرة من مساء السبت ، عدداً من رجال المقاومة الفلسطينية في غارة جوية، أسفرت عن 
إن طائراته استهدفت وتأكدت من إصابة : "وقال بيان للجيش اإلسرائيلي .فلسطينيين، وسط قطاع غزة

، على حد "كانوا يستعدون إلطالق صواريخ باتجاه األراضي اإلسرائيلية" ابيةالعناصر اإلره"فرقة من 
  .تعبيره

  
   لن أتنحى ألنني صاحب مشروع وطني":لرأي"عباس لـ .٢

وهو يقول إن على    , الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يصل إلى مرحلة اليأس        :  حازم مبيضين  -عمان  
وهو لن يتنحى النه صاحب مشروع وطني       , ن عليه التنحي  السياسي أن ال ييأس أبداً النه إن فعل ذلك فإ         

أمضى عمره مناضالً للوصول به الى غايته وهي أقامة الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة علـى حـدود                 
  . الرابع من حزيران بالوسائل السلمية والسياسية

ت عمليات االستيطان   أبو مازن مصر على عدم عودة المفاوض الفلسطيني الى طاولة المفاوضات ما دام            
وقد التقينـاه   , وهو يحظى بالدعم والتأييد في هذا الموقف من الدول العربية كافة          , غير الشرعية مستمرة  

وهو في طريق عودته إلى رام اهللا قادماً من القاهرة التي حضر فيها اجتماع لجنة المتابعة العربية التـي                   
وكان لنا معه هـذا     , تيطان في االرض الفلسطينية   قررت الذهاب الى مجلس االمن لمناقشة موضوع االس       

  :الحوار
, واضح أن التحرك االميركي ضد الرجوع بالملف الفلسطيني الى مجلس االمن قد بـدأ مبكـراً                : الرأي  

  .كيف تتصورون التطورات في حال لجأت واشنطن الى الفيتو؟
االمـن لالعتـراف بالدولـة      التحرك االميركي خاطئ ألننا في االساس لم نذهب إلى مجلـس            : عباس  

, ذهبنا الى مجلس االمن وسنستمر في الذهاب الى مجلس االمن من اجل مـسألة االسـتيطان               , الفلسطينية
حيـث قالـت إن     , وهذا ما ورد في خطاب هيالري كلينتون مؤخراً في مؤسسة سـافان           , وعدم شرعيته 

ويتحـدثون  , يركان يستبقون االحداث  ولكن االم , إذاً نحن نتكلم عن ذلك    , استمرار االستيطان غير شرعي   
وهذا غير صـحيح    , عن أن السلطة الفلسطينية تريد أن تذهب لمجلس االمن لالعتراف بالدولة الفلسطينية           
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وقد طلبنا من مندوب فلسطين في المنظمـة         .وليس اآلن   , حتى اآلن ولكن هذا أحد خياراتنا في المستقبل       
الدول العربية ودول عدم االنحياز والدول االسـالمية مـن          الدولية التشاور حول موضوع االستيطان مع       

  .أجل أن يتقدم بطلب لمجلس االمن من أجل مسألة االستيطان فقط 
  والدور االردني على وجه الخصوص في المرحلة المقبلة؟ , كيف تتصورون الدور العربي إجماالً: الرأي

أعني اننا ملتـصقين مـع بعـضنا        ,  منا جداً  والدور األردني قريب  , الدور العربي مساند تماماً   : عباس  
وبالتالي مع رئيس لجنة المتابعة العربية، إذا لم تنعقد لجنة المتابعة           , البعض نحن واالردن ومصر بالذات    

, فعلى االقل هناك بعض المشاورات التي نجريها بين الفترة واالخرى مع رئيس لجنة المتابعـة                , العربية
وأحياناً بعض الدول العربية القليلة في فترات مـا         ,  وزير خارجية مصر   مع, مع وزير خارجية االردن     

والعرب حـسبما رأينـا فـي لجنـة     , لذلك االردن دائماً وأبداً في صورة كل ما يجري    , بين االجتماعات 
  .المتابعة العربية في اجتماعها االخير كان موقفهم إيجابياً 

ومـن بيـنهم علـى وجـه        , ن حيث يرى كثيـرون    م, إلى أين وصلت جهود المصالحة الوطنية     : الرأي
في ظل الحالة الراهنة    , أن ال جدوى من التوصل إلى اتفاق مع السلطة والمنظمة         , الخصوص إسرائيليون 

  في قطاع غزة؟ 
وهدفنا االساسي أن نصل إلى هذه المـصالحة        , مساعينا للتوصل إلى المصالحة الوطنية مستمرة     : عباس  

هذا هو الهدف   , واالعداد لالنتخابات , تقوم بإعادة بناء غزة   , حكومة مستقلين لتشكيل حكومة تكنوقراط او     
ولكن حتـى االن لـم      , آخرها كانت في دمشق وقبلها كانت في دمشق أيضاً        , هناك جملة من الحوارات   . 

حتى عندما نتكلم عن مجريات األمـن       , والسبب أن حماس تواصل الرفض    , تتوصل االطراف إلى صيغة   
ومع ذلك والتزامـاً منـا      , قدم مقترحاً واحداً بينما تواصل االعتراض دون اقتراح البدائل        فإن حماس لم ت   

أو أقل أوأكثـر  , سنذهب إلى دمشق مرة أخرى بعد شهر, بمصالح شعبنا وهي عندنا فوق كل االعتبارات    
لحة قـد   ستكون المـصا  , وفي اللحظة التي تذهب فيها حماس لتوقيع الوثيقة المصرية        , لنتابع هذا الحوار  

  .بدأت مرحلة اإلنجاز 
  هل هناك اتصاالت بينكم وبين القوى االسرائيلية المؤمنة بالسالم وحل الدولتين؟: الرأي 
 شخصية  ١٠٠واليوم سيكون هناك في رام اهللا لقاء بين         , هناك اتصاالت مستمرة ولم تنقطع يوماً     : عباس  

وسبق أن أجرينـا عـدداً مـن اللقـاءات          , ةاسرائيلية وعدد من الشخصيات الفلسطينية في مكتب الرئاس       
مثل االيباك في واشنطن ثم االي باك في نيويـورك ثـم الجاليـة              , األخرى للجاليات اليهودية في العالم    

و قبلها في أميركا    , نير إيست انستيتيوت أتوا إلينا من امريكا إلى رام اهللا         , اليهودية في باريس ثم واشنطن    
 شخـصية  ١٠٠و لكن اليوم سيكون هناك لقاء مع , إذاً االتصاالت مستمرة, نالالتينية و قبلها في كل مكا    

  اسرائيلية في رام اهللا
  هل هناك دور محدد منتظر من الرباعية الدولية؟ : الرأي 
اآلن وبعد ان عبر االتحاد االوروبي عن موقف واضح وممتاز ومحدد فـي بيانـه               , نعم بالتأكيد : عباس  
هذا البيان اصبح عالمة فارقـة فـي الـسياسة          , لذي أصدره في العام الماضي    وعزز فيه بيانه ا   , األخير

ويمكن أن نشكل وفداً    , وهذا ما تحدثنا فيه مع الدول العربية      , وهذا ما نقوم به   , االوروبية ، المطلوب اآلن   
ـ   , عربياً مشتركاً ليلتقي مع أطراف الرباعية لتبني البيان الذي صدر عن االتحاد االوروبـي              ان ألنـه بي

وهناك اآلن موجة من الحديث     , فاالتحاد االوروبي تقدم بخطوة   , ونحن مستعدون لنوقع عليه فوراً    , عظيم
كما حدث في النروج التي رفعت التمثيل الفلسطيني فيها إلـى درجـة             , أكثر فأكثر عن الدولة الفلسطينية    

الدولة الفلسطينية على حدود الرابع     وهذا ممتاز جداً ، ثم إن دول امريكا الالتينية ستعترف تباعاً ب           , سفارة
لتأخذ أوالً موقفـاً كموقـف      , وأظن ان هذا الجو يصب في مصلحة التحرك باتجاه الرباعية         , من حزيران 

وثانيا أن يكون هناك آلية واضحة ومحددة لعملها إذ ال يكفي أن تتوقف األمور عند أن                , االتحاد االوروبي 
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اآلن يجب إقحام العالم كلـه فـي عمليـة    ,  االميركي وال نتيجةيذهب المبعوث االميركي ويأتي المبعوث  
  .ومصلحتنا ومصلحة العالم كله, وبديهي أن في هذا مصلحة ألميركا أوالً, السالم
  ماذا عن سلبيات وإيجابيات التفكير بحل السلطة الفلسطينية؟ : الرأي 
ـ , أوالً ليس هناك من تحدث بنص واضح وصريح عن حل السلطة       : عباس   ن قلنـا دائمـاً أن لـدينا    نح

ليس معنى هـذا أن     , نلجأ الى شيء آخر بدل التوقف والفرجة      , عندما نفشل في كل شيء    , خيارات كثيرة 
ولكن بالمقابل يجب ان نفكـر فـي        , ألن حل السلطة والمغادرة سيؤدي إلى فوضى      , نحل السلطة ونمشي  

 االسرائيلي هو ارخـص احـتالل فـي         وكما قلت سابقاً فان االحتالل    , شيء لنضع اسرائيل في الزاوية    
هذه المعادلة السخيفة يجب أن     , لها الواقع ولنا االسم   , وإسرائيل تحتل وليس عليها أي مسؤوليات     , التاريخ
وهو الذهاب  , نحن بدأنا في الخيار األول    , ولكن كيف؟ نحن نرى أن علينا المضي في خياراتنا كلها         , تحل

وبعدها نمتلك خيارات   , وهناك بين أيدينا اآلن خيارات أخرى     , نإلى مجلس االمن من اجل وقف االستيطا      
علينا أن نتوقف فـي     , ولكن إذا فشلنا في كل شي     , وبمعنى أن ال يسبق خيار خيارا آخر      , متتابعة ومتصلة 

الذي أعيد القول إنه أرخص أنـواع       , لحظة مراجعة شاملة لنفكر في كيفية حل مشكلتنا مع هذا االحتالل          
يملك ويحكم وال   , وفي نفس الوقت هو مستمر باحتالل االرض      ,  ال يكلف االسرائيليين شيئاً    فهو, االحتالل
  .يعطي 

  ١٩/١٢/٢٠١٠، الرأي، عمان
  
  متمسكون بالعمل على كل األصعدة لتحرير األسرى: هنية .٣

أكد إسماعيل هنية، رئيس الوزراء الفلسطيني، تمسك الحكومة بالدفاع عن قـضية األسـرى فـي                : غزة
وتمنى هنية، خالل زيارة قام بها      . االحتالل الصهيوني، والعمل الجاد على كل األصعدة لتحريرهم       سجون  

، )جنوب قطاع غـزة   (لمنزل األسير المحرر عادل حامد في محافظة خان يونس          ) ١٢-١٨(اليوم السبت   
ج من سـجون  لكل األسرى في سجون االحتالل الفرج القريب، مهنئاً األسير المحرر وأهله وذويه باإلفرا   

  .  عاما١٧ًاالحتالل بعد اعتقال دام نحو 
وفي سياق منفصل، زار رئيس الوزراء بيت عزاء الشهيد الفتى زياد البردويل، الذي استشهد مساء أمس                
بينما كان يشارك عدداً من أقاربه في الصيد، حيث قامت عدد من زوارق االحـتالل بمالحقـة مراكـب       

  . البها واستشهاد الفتى البردويلالصيد واستهدافها مما أدى النق
من جهة أخرى؛ أكد هنية على المكانة التي يحظي بها العلماء والمشايخ ورجاالت اإلصالح فـي نـشر                  

  . الفضيلة داخل المجتمع وإقامة الشرع وتبصير الناس إلي الخير
  ١٨/١٢/٢٠١٠، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  »الرباعية«السالم ويطالب بتفعيل فياض ينتقد دور أميركا وأوروبا في عملية  .٤

انتقد رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض، الدول األوروبية والواليات المتحدة،          :  كفاح زبون  - رام اهللا 
ال «: وقال فياض أمس  . بخصوص دورها في عملية السالم، وطالبها بضرورة تفعيل دور اللجنة الرباعية          

رغـم البيانـات    «وتساءل فيـاض    . »اعات وإصدار مواقف  يجوز أن يبقى عمل اللجنة مجرد عقد اجتم       
ما الذي فعلتـه    : ، يبقى السؤال األساسي   ٢٠١٠) آذار( مارس   ١٩المهمة، وأهمها ما صدر بموسكو في       

الرباعية منذئذ وحتى اجتماعها األخير في نيويورك؟ وهل يسأل أحد في إطار اللجنة الواليات المتحـدة،                
هذا ما يجب أن يتم، وهو البدء في اتخاذ مواقف أكثر تحديـدا فـي               «وأردف  . »عما يجرى من متابعة؟   

رئـيس  (الشأن السياسي، لقد آن األوان لبحث مضمون حل الدولتين، وليس مجرد الحديث عنه، فنتنياهو               
يتحدث عن حل الدولتين، لكن مفهومه يختلف كثيرا، ويتناقض تماما مع ما تحـدده              ) الوزراء اإلسرائيلي 

  .»الدوليقواعد القانون 
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وجاء حديث فياض لدى لقائه أمس، ميخائيل مارغيلوف، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلـس االتحـاد                
وقال فياض إنه يجب تطـوير الموقـف الـدولي          ). برلمان روسيا االتحادية  (للجمعية الفيدرالية الروسية    

لمتوافقة مع قرارات الـشرعية     لينسجم مع العناصر األساسية التي تتضمنها البيانات الوزارية األوروبية ا         
، والقضايا األخرى المتصلة بقضايا الوضع      ١٩٦٧الدولية، وتتحدث عن مكانة مدينة القدس، وحدود عام         

نعم آن األوان لممارسة المجتمع الدولي مسؤولياته بالضغط على إسـرائيل، وإلزامهـا     «: وأضاف. الدائم
رير المصير، وإقامة دولته المستقلة علـى حـدود         بمضمون حل الدولتين، الذي يضمن لشعبنا حقه في تق        

  .» وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧عام 
إنه آن األوان ليتحمل المجتمع الدولي،      «: وشدد فياض على ضرورة تغيير قواعد العملية السياسية، وقال        

رك المسألة  بصورة مباشرة، مسؤولياته السياسية والقانونية لضمان إنهاء االحتالل، وعدم االستمرار في ت           
  .»في يد إسرائيل، وهي القوة المحتلة

  ١٩/١٢/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن
  
  »المفاوضات المتوازية« مصادر فلسطينية تنفي بدء :»الحياة« .٥

ما يتردد عن مفاوضات متوازية     » الحياة«نفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ      :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
. من الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي من أجل جسر الهوة بين الجـانبين        ترعاها اإلدارة األميركية مع كل      

وقالت إن لقاءات تعقد مع الجانب األميركي ال تتعلق إطالقاً بالمفاوضات بل بشؤون فلسطينية وعالقـات              
وشددت على أنـه ال     . مشتركة مع األميركيين، متهمة الجانب اإلسرائيلي بأنه يسرب مثل هذه المعلومات          

مفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي على اإلطالق تحت أي مسمى، الفتة إلـى أن اللقـاءات التـي                 توجد  
أجراها رئيس دائرة ملف المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات أخيراً فـي واشـنطن تتعلـق                 

  .بالتشاور مع الجانب األميركي
ن جانب واحـد فـي اسـتباق    وعن موقف مجلس النواب األميركي من رفض إعالن الدولة الفلسطينية م  

ينتظر مثل هـذا القـرار، أجابـت        » الفيتو«لعرض القضية على مجلس األمن، إضافة الى التلويح بأن          
ذاهبون إلى مجلس األمن من أجل المطالبة بوقف االستيطان وتحميل الجانـب اإلسـرائيلي              «: المصادر

ين حالياً إلى مجلس األمن مـن أجـل         مسؤولية تعطيل العملية السلمية وتعثر المفاوضات، نحن غير ذاهب        
نحن في حاجة   «: وقالت. ، مشيرة إلى أن هناك خطوات يجب القيام بها تسبق هذا اإلجراء           »إعالن الدولة 

إلى كثير من العمل، وسنجري اتصاالت مكثفة ومع كل األطراف، وسيكون هناك تحرك قوي خصوصاً               
ة خصوصاً االتحاد األوروبي وروسيا من أجل دفع        من الجانب العربي مع المجتمع الدولي والقوى الفاعل       
  .»األمور بما يخدم القضية الفلسطينية ويصب لمصلحتها

وعما طرحه المنسق األميركي لعملية السالم في المنطقة جورج ميتشل وتم تسريبه أخيراً لإلعالم والذي               
 مع مـا يعـرض علينـا        نتعامل(..) نحن ال نتعامل مع تسريبات      «: يتناول ست نقاط، أجابت المصادر    

وفي حقيقة األمر، ليس هناك حل أو مشروع طرح علينا من الجانب األميركي، ونحن في انتظار                . رسمياً
عرض جاد يستند إلى المرجعيات الشرعية وقرارات األمم المتحدة وبيان اللجنة الرباعيـة وشـروطها،               

 وعاصمتها القدس   ١٩٦٧عام  ) يونيو(والتي أكدت دعمها لدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران           
  .»الشرقية

وعما ذكر من أن مسألة حدود الدولة ستبحث مع كل من مصر واألردن، ما يثير مخاوف من سيناريوات                  
هذه سيناريوات مرفوضة تماماً من جانبنا ومن كل        «: الوطن البديل والتهجير إلى سيناء، أجابت المصادر      

، معربة عن أملها فـي أن تتحـرك         »، والجميع يعلم موقفنا هذا    من مصر واألردن، وغير مقبول طرحها     
  .اإلدارة األميركية لتعرض مشروعاً للحل متكامالً يستند إلى قرارات الشرعية الدولية
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وأبدت المصادر تشاؤمها من إمكان التوصل إلى حل ممكن ومقبـول طالمـا ظـل رئـيس الحكومـة                   
من الصعب تحقيـق أي تقـدم أو        «: وقالت. مة اإلسرائيلية اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو على رأس الحكو     

وعما تردد عن خيار حّل السلطة، في حال استمر التعثر فـي            . »إنجاز أي خطوة في ظل وجود نتانياهو      
  .»هذا السيناريو غير مطروح حالياً«: العملية السلمية، أجابت

 ١٩/١٢/٢٠١٠، الحياة، لندن
  
   تل أبيباألمريكي يحابي» النواب«: نمر حماد .٦

شدد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني نمر حماد علـى أن قـرار مجلـس    : أحمد عبداهللا ـ القاهرة 
النواب األمريكي بإدانة ما سماه إجراءات أحادية إلعالن دولة فلسطين أو االعتراف بها والتهديد بـالفيتو                

 أن ذلك لن يساعد في تغيير صورة        في مجلس األمن، هو بمثابة انحياز كامل للموقف اإلسرائيلي، مؤكدا         
وقال حماد في تصريح له أمس إنه كـان         . الواليات المتحدة ال في العالم العربي وال في العالم اإلسالمي         

على مجلس النواب األمريكي بدال من اتخاذ مثل هذا الموقـف المنحـاز تمامـا للحكومـة المتطرفـة                   
  .واقف المجتمع الدولياإلسرائيلية أن يدعم جهود اإلدارة األمريكية وم

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني قائال إننا سنذهب إلى مجلس األمن واآلن سنبدأ اتصاالت عربية مع               
األطراف الدولية ومع األعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس األمن من أجل استصدار قرار جديـد                

ـ           ي أرض محتلـة وسـنرى إذا كانـت         يؤكد عدم شرعية االستيطان بجميع أشكاله، وإن هذه األرض ه
  .الواليات المتحدة ستتحدى العالم هذه المرة وتستعمل حق الفيتو

  ١٩/١٢/٢٠١٠، عكاظ، جدة
  
  »دولة ميكي ماوس«اعالن قيام الدولة من جانب واحد سيجعلها : فياض  .٧

في حديث  قال رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض       :  وكاالت – بيت ساحور    - رام اهللا    -القدس المحتلة 
انه ال ينوي اعالن قيام الدولة الفلسطينية من جانب واحـد،           » ٢تشانل  «لقناة التلفزيون االسرائيلية الثانية     

  . مع بقاء االحتالل االسرائيلي» دولة ميكي ماوس«معتبرا انها لن تكون سوى 
 االسـبوع فـي   وقال فياض في حديث سجل لقناة التلفزيون االسرائيلية الثانية في وقت سابق مـن هـذا     

نحن ال نسعى الى اعـالن اسـتقالل        . ما نسعى اليه هو دولة فلسطينية     «واشنطن وبث امس في اسرائيل      
، تـسير فـي الخـط       ٢٠١١واكد رئيس الوزراء ان خطته لبناء مؤسسات الدولة قبل صيف           . »اضافي

يمكن ان يكون موجـودا     واقع الدولة   «وقال ان   . المرسوم لها، اال ان السيادة تتوقف على موافقة اسرائيل        
من جهة المؤسسات العاملة، لكن مع بقاء الجيش على اراضينا فانها لن تكون دولة ذات سيادة وانما دولة                  

  . »ميكي ماوس
ال نريد دولة ميكي ماوس وال نريد شكال من اشكال االدارة الذاتية، نريد دولة فلسطينية               «واضاف فياض   

  .»ن شعبا حراذات سيادة نعيش فيها نحن الفلسطينيي
  ١٩/١٢/٢٠١٠، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  ويطالب السلطة بأن تكون جدية الدويك يدافع عن قرار حماس المشاركة في الحياة السياسية .٨

عزا رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور عزيز الدويك، فشل جلـسات           :  صالح النعامي  - غزة
إلى تدخل كل من إسرائيل والواليات المتحدة، مشيرا إلـى أن           الحوار السابقة بين حركتي فتح وحماس،       

  .هناك فيتو إسرائيليا أميركيا يحول دون تحقيق المصالحة
ـ    ، أعرب الدويك عن أمله في أن تكون جولة الحوار القادمـة            »الشرق األوسط «وفي تصريحات هاتفية ل

بقاتها، مطالبا السلطة باتخاذ مواقـف      الحالي مغايرة لسا  ) كانون األول (المقرر عقدها في أواخر ديسمبر      
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وأضاف الدويك، أنه تفاءل كثيرا عندما أعلـن الـرئيس          . أكثر جدية من أجل التوصل لمصالحة وطنية      
عن نيته إصدار مرسوم رئاسي ينص على إزالة كل العقبـات التـي تعـوق               ) أبو مازن (محمود عباس   

 بعد أن عباس هدف مـن وراء ذلـك إلـى            لكن تبين في ما   «واستطرد قائال   . التوصل لمصالحة وطنية  
استخدام هذا التصريح كورقة في مفاوضاته مع إسرائيل، حيث تزامن إطالقه هذا التصريح مع الـضجة                

  .»التي أثارتها إسرائيل برفضها تجميد البناء في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين
ن إتمام المصالحة الوطنية يمثل أهم ورقـة ضـغط          وقال الدويك إنه كان يتوجب على عباس أن يدرك أ         

على إسرائيل، على اعتبار أن الوحدة الوطنية تقوي الموقف الفلسطيني، ال سيما عندما يرتكز إلى محاور                
  .اإلجماع الوطني

واعتبر الدويك أن أهم مقومات نجاح الحوار الوطني هو أن يؤمن جميع األطراف بمبدأ الشراكة، وأنـه                 
يجب أن يعرف الجميع أنـه      «وأضاف  . تحسن أن يعتقد أحد بإمكانية مواصلة إقصاء اآلخر       من غير المس  

  . »ال يوجد هناك ثمة أغبياء، وأن أحدا يجب أال يعتقد أنه بإمكانه إسقاط حكومة هنا أو حكومة هناك
ألمنية ورفض الدويك الحجة القائلة إنه ليس بإمكان السلطة السماح بمشاركة أعضاء حماس في األجهزة ا              

في الضفة الغربية على اعتبار أن هذه المنطقة تخضع لالحتالل المباشر، وبالتالي فإن ذلك سيشكل ذريعة                
على القائد السياسي عدم التسليم بما يحدده العدو، ويجب عليه فرض مواقفه بمـا              «وقال  . لضرب السلطة 

بعدم إمكانيـة   » المزاعم«اعتبر أن   و. ، معتبرا أنه ليس من المقبول هذا المنطق       »يتواءم مع مصالح شعبه   
، مشيرا إلى أن من حق حركته كحركـة         »المغرضين«أن تجمع حماس بين الحكم والمقاومة تصدر عن         

كيـف  «وتساءل قائال   . سياسية كبيرة أن تشارك في صنع القرارات المتعلقة بالقضية الوطنية الفلسطينية          
 حماس فـي االنتخابـات التـشريعية وتـشكل          سيكون واقع الشعب الفلسطيني في حال لم تشارك حركة        

  .، مشددا على أن حركته مثلت صمام أمان للقضية الوطنية الفلسطينية في فترة حساسة»الحكومة؟
على صعيد آخر، قال الدويك إن استعادة المجلس التشريعي قدرته على العمل تتوقف على إنهـاء حالـة                  

 على أن تعطيل عمـل المجلـس ال يخـدم المـصالحة             االنقسام الداخلي وتحقيق الوحدة الوطنية، مشددا     
وحمـل الـدويك الـرئيس      . الوطنية، ال سيما في ظل الظروف الحساسة التي يمر بها الشعب الفلسطيني           

عباس المسؤولية عن تعطيل عمل المجلس التشريعي لرفضه التئام المجلس في ظـل مـوازين القـوى                 
ن يكون المجلس التشريعي عامـل تعزيـز للموقـف          وأضاف أنه تعهد لعباس بأ    . الحالية داخل المجلس  

الفلسطيني المتشبث بالثوابت، مشيرا إلى أنه ملتزم بعدم إثارة القضايا الخالفيـة التـي تـشق الـصف                  
  .الفلسطيني

  ١٩/١٢/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن
  
  السالم في غيبوبة عميقة: شعث .٩

نبيل شـعث أن عمليـة      ) فتح( الفلسطيني   اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني      : وكاالت
عديمة "ووصف المقترحات األميركية الستئناف المفاوضات بأنها       , "غيبوبة عميقة "السالم مع إسرائيل في     

وقال شعث في تصريحات للصحفيين في بيت ساحور بالضفة الغربية إنه يعتقد أن ال أحد                ".الفائدة مطلقا 
كما أكد أن الفلسطينيين لن يقبلوا بأقـل مـن          ". بال مصداقية " أنها   معتبرا, يريد استئناف تلك المفاوضات   

  . في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس مع عودة الالجئين١٩٦٧دولة مستقلة على حدود 
 وأكد شعث أيضا أن الفلسطينيين بحاجة إلى تعديل التوازن بينهم وبين إسرائيل، مستبعدا في الوقت نفسه                

نموذج كفاح جنوب أفريقيا الذي     "وتحدث في هذا السياق عن      ,  المرحلة إلى الكفاح المسلح    اللجوء في هذه  
  ".قام على أربعة أركان، وهي النضال الشعبي والتحرك الدولي والوحدة الوطنية وبناء مؤسسات الدولة

 ١٨/١٢/٢٠١٠، موقع الجزيرة نت، الدوحة
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  "ي بخصوص الدولة الفلسطينيةال يوجد حتى اآلن موقف فلسطيني نهائ": أبو ردينة .١٠
ال يوجد حتى اآلن موقف فلسطيني نهائي       "أشار المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إلى أنه           

الموقف الفلسطيني واضح حيـث     "ونقل راديو سوا عن أبو ردينة قوله إن          ".بخصوص الدولة الفلسطينية  
 ".ل الوصول إلى حل الدولتين من خـالل المفاوضـات         ستعطى الفرصة الكاملة للجهود األميركية من أج      

إذا ما توقفت المفاوضات نتيجة للفشل األميركي والرفض اإلسرائيلي فال بد مـن فـتح كافـة                 "وأضاف  
  ".الخيارات، ومنها الذهاب إلى مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة وإلى بقية الخيارات

أشار أبو ردينة إلى    , الذي يتوالى اآلن من قبل دول أميركا الالتينية        وحول االعتراف بالدولة الفلسطينية     
الذين يعترفون بالدولة الفلسطينية أكثر من أولئـك        "أنه سبق ذلك اعتراف أكثر من تسعين دولة، مضيفا          

  ".الذين يعترفون بدولة إسرائيل
  ١٨/١٢/٢٠١٠، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  "إسرائيل" بـعبد ربه ينفي دراسة سحب االعتراف .١١

، أن تكون تنوي الدراسة حالياً سـحب        ٢٠١٠-١٢-١٨نفت منظمة التحرير الفلسطينية، السبت      : شينخوا
ـ   ضمن خياراتها لمواجهة استمرار تعثر عملية التسوية إثـر اسـتمرار       ) إسرائيل(االعتراف الفلسطيني ب

منظمـة التحريـر وعـضو الوفـد     وقال أمين سر اللجنة التنفيذيـة ل . األخيرة في مشاريعها االستيطانية   
، وذكـر عبـد     "إن ما يتردد بهذا اإلطار غير صحيح على اإلطالق        :" الفلسطيني المفاوض ياسر عبد ربه    

ـ               ) إسرائيل(ربه أن خيارات القيادة الفلسطينية واضحة ومعلنة ولم يتم إدراج أو بحث سحب االعتراف ب
  . من ضمنها

إن :" لندن، قد نقلت عن مصادر فلسطينية قولها، الـسبت        ، الصادرة في    "الشرق األوسط "وكانت صحيفة   
ـ        إذا فشلت كل الجهود المبذولـة لنـزع        ) إسرائيل(السلطة الفلسطينية قد تضطر إلى سحب االعتراف ب

  ". اعتراف بالدولة الفلسطينية
  ١٨/١٢/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين

  
  روع قرار االستيطان غداسنضع الصيغة النهائية لمش: مندوب فلسطين في األمم المتحدة .١٢

إن : قال رئيس البعثة الفلسطينية في األمم المتحـدة، الـدكتور ريـاض منـصور             : علي الصالح - لندن
 ١٩٦٧المجموعة العربية تعد مشروع قرار بشأن االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عـام               

  .بما فيها القدس الشرقية، لطرحه على مجلس األمن الدولي
ت المجموعة العربية، برئاسة دولة اإلمارات، منصور، بإجراء سلسلة من المباحثـات مـع الـدول                وكلف

العربية واإلسالمية ومجموعة دول عدم االنحياز في األمم المتحدة في األيام القليلة المقبلة للحصول على               
ـ      . مزيد من الدعم إلصدار القرار     ـ   «وأضاف منصور، في تصريحات هاتفية لـ ، أن  »طالـشرق األوس

واتفقنا على عقد جلسة االثنـين      «مجلس السفراء العرب لدى المنظومة الدولية اجتمع الليلة قبل الماضية           
وعندما سئل عن ماهية مشروع القرار أوضح منصور أنـه لـم             .»العتماد مشروع القرار  ) غدا(المقبل  

ثنين، لكنه أعطى الخطوط العامة     يجر بعد االتفاق على الصيغة النهائية، ولهذا السبب ستعقد جلسة يوم اال           
  :للمشروع، وهي

  . اعتبار االستيطان في األراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعي وغير قانوني-
  . على إسرائيل أن توقف النشاطات االستيطانية كافة في الضفة الغربية والقدس الشرقية-
 بما في ذلـك القـدس       ١٩٦٧لفلسطينية المحتلة منذ عام      انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على األراضي ا       -

  .الشرقية
  . قضايا أخرى-
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وتوقع منصور أن يتم طرح المشروع على مجلس األمن مع نهايات أعياد الميالد وربما في مطلع العـام                  
. الجديد، أي بعد أن تكون رئاسة المجلس قد انتقلت من الواليات المتحدة إلى جمهورية البوسنة والهرسك               

إن المزاج العربي في االجتماع األخير كان مياال للتأجيـل، وذلـك بعـد االتـصاالت مـع                  «: وأضاف
األميركيين الذين على الرغم من موقفهم الواضح باعتبار المستوطنات غير شرعية، فـإنهم ال يريـدون                

ور، إال إذا   وبناء على ذلك، كما يقول منص     . »لمجلس األمن أن يتدخل في هذه المسألة في الوقت الحاضر         
حصل تغيير في الموقف األميركي، هناك مزاج قوي أن يقدم المشروع إلى أعضاء مجلس األمن ويـتم                 

  .إعطاؤهم الوقت الكافي لدراسته ليبت فيه ربما بعد أعياد الميالد
لهذا السبب يرى   «: قال منصور ) الفيتو(وردا على سؤال حول إمكانات استخدام األميركيين لحق النقض          

..  أنه إذا كان األميركيون سيستخدمون الفيتو، فيجب أن يتم ذلك، وهم ليسوا في رئاسة المجلـس                البعض
  .»بعبارة أخرى إن بعض السفراء ال يريدون إحراج الواليات المتحدة مرتين في مسألة الفيتو
  ١٩/١٢/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن

  
  ريد الدولي الفلسطيني تعرقل عمل الب"إسرائيل: "مشهور ابو دقة وزير االتصاالت .١٣

قال وزير االتصاالت الفلسطيني الدكتور مشهور ابو دقة إن اسـرائيل تعرقـل عمـل البريـد                 : رام اهللا 
اسرائيل لم تسمح لنا بالتعامل مـع الخـارج         «الفلسطيني مع العالم الخارجي، مضيفاً في تصريحات ان         

راءات االسرائيلية تلحق خـسائر ماليـة       وأشار إلى أن االج    .»مباشرة، وتصر على عرقلة البريد الدولي     
على رغم اننا توصلنا الى     «: وأضاف.  الف دوالر شهرياً   ٢٠٠كبيرة بالسلطة الفلسطينية تصل الى نحو       

اتفاقات دولية بأن يكون للبريد معبر آمن، وأال يسلم الى البريد االسرائيلي، إال أن اسرائيل تتذرع بدواع                 
  .»دم من الخارج يسلّم الى بريدهاامنية، وتصر على ان البريد القا

. وقال ابو دقة ان االجراءات االسرائيلية تؤدي الى تأخير وصول البريد وتأخير التعـامالت الـضريبية               
بحسب قانون االتحاد الدولي للبريد، فإن بريدنا يصل من الخارج مغلقاً، ونقوم بالتحاسب عليه              «: وأضاف

اصة البريدية، لكن إسـرائيل تـرفض التنفيـذ وتقـوم بفـتح             مع الجانب االسرائيلي ألنه جزء من المق      
وأكد ان وزارته تجري اتصاالت مع اتحـاد البريـد           .»االرساليات، أي أن اسرائيل تقوم بعملية نهب لنا       

الدولي في جنيف لهذا الغرض، مشيراً الى أن السلطة عرضت اقتراحاً يقضي بأن يقوم قطـاع خـاص                  
صاً بعد ان حصل الجانب الفلسطيني على الرمز الدولي الخاص بالبريد           بتمرير البريد عبر االردن، خصو    

  .الفلسطيني
  ١٩/١٢/٢٠١٠، الحياة، لندن

  
  االعتراف بالدولة الفلسطينية شيء إيجابي وخروج عن سياسة واشنطن: احمد يوسف .١٤

ول  اعتبر الدكتور احمد يوسف، وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية في غزة، اعتراف عـدد مـن د                :غزة
شيء إيجابي، وخروج عن السياسة األمريكية، ويزيد من الضغط         "أمريكيا الالتينية بالدولة الفلسطينية بأنه      

قدس "وقال يوسف لـ     ".خرائط ورقية للدولة الفلسطينية   "، واصفاً هذا االعتراف بـ      "على الدولة العبرية  
الالتينية، وهذا يعكس وعياً أفـضل     هذا تحول جيد في المواقف الرسمية لبعض الدول في أمريكا           ": "برس

تجاه القضية الفلسطينية، ومعرفة أبعاد هذا الصراع الموجود في المنطقة، ويؤكد أن هذا أيـضا خـروج                 
على السياسة األمريكية المنحازة إلسرائيل، وأيضاً مخالف للموقف األوروبي الذي تمنع عـن اسـتعداده               

  ".٦٧لالعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 
هذه مواقف لها اثر طيب في عالقات هذه الدول في العالم العربي واإلسالمي، وأيـضا فـي                 : "وأضاف

وجهات نظر شعوب هذه الدول في المنطقة، وهذا االعتراف صحيح أنه قد ال يقدم شي كثير، ولكنه فـي                   
ي، تشكل رافعـة  ظل الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية، والمظلومية الواقعة على الشعب الفلسطين 
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ولو بسيطة لمعنويات شعبنا، وللفلسطينيين بشكل عام أن هناك من يتفهم أبعـاد هـذه القـضية، ويقـدم                   
االعتراف بالدولة الفلسطينية، ويشير إلى شعور شعوب هذه الدول وإحساسهم بالمعاناة التـي يمـر بهـا                 

  ".الشعب الفلسطيني
  ١٨/١٢/٢٠١٠، قدس برس

  
  ر المصالحة في دمشق وفق الثوابت الوطنية ودون تنازالتننحاز إلى حوا :ابو زهري .١٥

أن » عكاظ«أوضح المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري في تصريحات لـ :  فهيم الحامد -  جدة
حماس مع الحوار وليست ضده، بيد أنه استدرك أن حماس ماتزال تنتظر تحديد موعد اللقاء المرتقب في 

وقال إن الورقة المصرية .  وفق الثوابت ودون تقديم أية تنازالتدمشق، مردفا أن حماس جاهزة للحوار
للمصالحة ال تزال هي محور جهود إنهاء االنقسام، لكنه شدد على ضرورة أن تضغط القاهرة على فتح 
من أجل دفعها للقبول بالمصالحة واعتماد التعديالت التي وضعتها حماس والمعروفة بالتفاهمات 

  . الفلسطينية اإلضافية
  ١٩/١٢/٢٠١٠عكاظ، جدة، 

  
  ريباً من جانب سورية وقطر لتحريك ملف المصالحةلقاءات وزيارات ستعقد ق: خالد عبد المجيد .١٦

 أمين سر لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني وتحالف الفصائل الفلسطينية خالد قال:  نادية سعدالدين–عمان 
قد قريباً من جانب سورية وقطر لتحريك ملف لقاءات وزيارات ستع"من دمشق إن " الغد"إلى  .عبد المجيد

المصالحة، بخاصة بعد اجتماع لجنة المتابعة وقرار التوجه إلى مجلس األمن بهدف الحصول على إجماع 
  ".عربي لدعم الموقف الفلسطيني الموحد ولمواجهة التعنت اإلسرائيلي والضغوط أألمريكية

ين فتح وحماس في دمشق إلى نتائج تقود التفاق شامل توصل اللقاء المقبل ب"ولكن عبد المجيد يستبعد 
حول قضايا البحث، بخاصة فيما يتعلق ببناء وإعادة هيكلة األجهزة األمنية في ضوء االجتماع األخير 

  ".الذي عقد قبل عيد األضحى المبارك
ركي وتجاوب التدخالت الخارجية والفيتو األمي"وأرجع عبد المجيد عدم إنجاز المصالحة حتى اليوم إلى 

بعض األطراف العربية والفلسطينية مع هذه االشتراطات والضغوط، وهو ما تبين في الموقف األخير 
حول األجهزة األمنية حيث تم وضع شرط بعدم بحث أجهزة األمن في الضفة وإنما في قطاع غزة فقط، 

  ".مما عقد األمور
راكة على صعيد أألجهزة أألمنية عدم استعداد األطراف الضاغطة من الخارج لبحث الش"وبين 

تتعلق بوضع حماس في غزة والسلطة في رام اهللا، ولكنها ثانوية أمام "، فضالً عن أسباب "والحكومة
  ".الضغوط الممارسة على فتح والسلطة والفيتو األميركي الذي يمنع حدوث وحدة ال تخدم مصالحه

  ١٩/١٢/٢٠١٠الغد، عمان، 
  
   لدفع المصالحة في القاهرةع بقيادة المخابرات المصريةحركة المقاومة الشعبية تجتم .١٧

السبت , التقي وفد رفيع المستوى من حركة المقاومة الشعبية برئاسة األمين العام للحركة أبو قاسم دغمش
وضم وفد الحركة إلى  . بمقر الجهاز بالقاهرة, ، بقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية١٨/١٢/٢٠١٠

ورزق عروق عضو اللجنة السياسية , ن ضياء جاد الحق مسئول العالقات العامةجانب دغمش كلًا م
  . وكان في استقبالهم كل من الوكيل محمد إبراهيم والعميد وائل الصفطي, بالحركة

إن هذا االجتماع جاء استكمالًا :" نسخة عنه" فلسطين أون الين"وقالت الحركة في بيانٍ وصلت 
حيث تم الطلب , ة الشعبية وقوات الصاعقة مع قيادة جهاز المخابراتلالجتماعات السابقة للمقاوم

وإنجاز ملف , الجلوس معا حل المشكالت الخالفية المتبادلة, لمخاطبة كل من وفدي حماس وفتح
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وأوضح البيان أن األمين العام للحركة أكد على عمق العالقات األخوية المتبادلة بين  ". المصالحة
في الشأن , مثمنًا عاليا الجهود التي تبذلها القيادة السياسية المصرية, والمصريالشعبين الفلسطيني 

  . والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني, الفلسطيني
  ١٩/١٢/٢٠١٠موقع فلسطين أون الين، 

  
   والحمائم يؤيدوناستئناف لقاءات المصالحةصقور فتح يعارضون ": عكاظ" .١٨

ح إنعاش ركود المساعي التي طالت استئناف عملية الحوار تلقفت حركة فت: فهيم الحامد - جدة
الفلسطيني الفلسطيني، إذ تقدمت للسلطات السورية بطلب للعودة إلى طاولة الحوار مع حركة حماس في 

  .دمشق نهاية الشهر الجاري بغية بحث آفاق وآليات تجسيد المأمول إلى واقع
ا استباقيا من الحركة سيصل إلى العاصمة أن وفد» عكاظ«وأشارت مصادر من فتح في حديث لـ 

السورية نهاية األسبوع الحالى للترتيب للحوار الذي توقف منذ شهر بسبب اختالفات في وجهات نظر 
الفريقين حول الملف األمني الذي يعتبر آخر الملفات الجاري بحثه ضمن حزمة القضايا للوصول إلى 

  .فات بين فتح وحماساتفاق مصالحة شاملة تنهي سنوات من االختال
وبحسب مصادر فلسطينية مستقلة، هناك رؤيتان داخل حركة فتح، األولى يتبناها تيار الحمائم فتطالب 
بسرعة استئناف الحوار مع حماس للوصول إلى مصالحة تنهي الخالفات وتعيد الوحدة الوطنية، حتى 

صقور فتح استئناف الحوار حتى تعترف فيما يعارض تيار . تتمكن السلطة من التفرغ للجبهة اإلسرائيلية
  . حماس بشرعية السلطة في غزة

  ١٩/١٢/٢٠١٠عكاظ، جدة، 
  
  "إسرائيل"تطالب الدول العربية بقطع العالقات مع " الشعبية" .١٩

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دول العالم إلى قطع العالقات مع الدولة العبرية، على خلفية : غزة
رافضة لوقف االستيطان في الضفة الغربية المحتلة من أجل استئناف المفاوضات مع مواقفها المتعنتة ال
  .الجانب الفلسطيني

بمناهضة التطبيع "الدول العربية : نسخة منه" قدس برس"وطالبت الجبهة، في بيان صحفي مكتوب وصل 
لمحتلة، ضاربة وقطع العالقات مع دولة االحتالل، الماضية في تهويد المدينة المقدسة واألراضي ا

  ".عرض الحائط بقرار لجنة المتابعة العربية وقرارات الشرعية الدولية
ورحبت الجبهة الشعبية باعالن الرئيس البوليفي ايفو موراليس اعتراف بالده بالدولة الفلسطينية المستقلة 

ية الشعب الذين يناصرون قض"، واشادت بموقف بوليفيا وشعوب ودول امريكا الالتينية ٦٧على حدود 
  ".الفلسطيني ونضاله المشروع وحقوقه الوطنية، بما فيها اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

  ١٨/١٢/٢٠١٠قدس برس، 
  
  قوافل كسر الحصار تفضح الكيان العنصري: نخالة .٢٠

رحب زياد نخالة، األمين العام المساعد لحركة الجهاد اإلسالمي، بكل القوافل التي تهدف إلى : دمشق
سر الحصار عن غزة، وطالب الشعب الفلسطيني بكل أطيافه بدعم وتعزيز هذه الحمالت، التي أكّد بأنها ك
على هامش ، "المركز الفلسطيني لإلعالم"وأكّد نخالة في تصريح خاص لـ ". تفضح الكيان الصهيوني"

لة التضامن مع الشعب تعلن عن حا"أن هذه القوافل : المؤتمر الصحفي للقافلة اآلسيوية المتجهة إلى غزة
  ". الفلسطيني، وتؤكد وحدة اإلنسانية في مواجهة المشروع الصهيوني الظالم

فضح الكيان "وبين نخالة أن الهدف الرئيس لهذه القوافل، إضافة إلى كسر الحصار عن غزة، هو 
، بل ال يستهدف الشعب الفلسطيني فحسب"، مؤكداً على أن المشروع الصهيوني "الصهيوني العنصري
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، فهو يحاصر الشعب الفلسطيني ويحاصر األطفال ويهدم البيوت ويفعل كل ما ينافي "يستهدف اإلنسانية"
  ". اإلنسانية

" تعزز هذه الحمالت"وأوضح نخالة أن واجب الشعب الفلسطيني والمؤسسات اإلنسانية والحركات أن 
مجرد من السالح بالمعايير الدولية "لكي تحقق أهدافها، وترفع الحصار عن قطاع غزة؛ الذي وصفه بأنه 

، "أثر كبير"، منوهاً إلى أهمية هذه الحمالت، ألنها سيكون لها "وبمعايير موازين القوى اإلقليمية والدولية
  .نحو كسر وإنهاء الحصار عن القطاع بالكامل

  ١٨/١٢/٢٠١٠المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  وساطة مصرية بين عباس ودحالن ": الجزيرة نت" .٢١
تح أن مدير المخابرات المصري عمر سليمان أبلغ  فذكرت مصادر في حركة: خاص -  الجزيرة نت

عضو اللجنة المركزية بالحركة محمد دحالن خالل لقائهما في القاهرة بداية الشهر الجاري أن عليه أن 
لجزيرة وقالت المصادر ل .يكف عن تصرفاته التي تضعف سلطة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

نت إن دحالن طلب مرارا من سليمان ومسؤولين مصريين أن يستمعوا له في خالفه مع عباس وأن 
  .يتوسطوا للحل، وبعد رفض ثالث مرات وافق سليمان أن يستمع لدحالن

وأشارت المصادر التي اشترطت عدم كشف هويتها إلى أن سليمان أبلغ دحالن أن تصرفاته الخاطئة 
 فتح بأن يستفيدوا من الخالفات داخل حركتهم، وأن تدخالته في الحكومة واألمن تعطي الفرصة ألعداء

وأضافت أن سليمان وعد دحالن بأن يبلغ عباس رغبته  ".مأساة غزة"بالضفة غير مقبولة حتى ال تتكرر 
ك مؤكداً له أن عباس أبلغ قبل ذل" ولم يكن مقصودا به أهانة عباس وعائلته"في االعتذار عما بدر منه 

وأوضحت المصادر أن دحالن عرض  .المسؤولين بمصر بخالفه مع دحالن وطلب منهم عدم استقباله
تقديم اعتذار لعباس لكن سليمان رد عليه بقوله إن االعتذار غير كاف، وأنه سيبحث مع عباس كيف 

يمها على وتعمل على تضخ) حماس(يمكن تجاوز هذه األزمة التي تستفيد منها حركة المقاومة اإلسالمية 
  .حد قوله

  ١٩/١٢/٢٠١٠نت، .الجزيرة
  
  دحالن يسلّح نشطاء من فتح على خلفية توتر العالقات مع عباس": هآرتس" .٢٢

بأن القيادي في الحركة، وعضو المجلس الثوري فيها، محمد " فتح"أفادت مصادر في حركة : ةالناصر
تلة، على خلفية التوتر الحاصل دحالن يعمل على تسليح مجموعات من أنصاره في الضفة الغربية المح

  .بينه وبين رئيس السلطة ورئيس حركة فتح محمود عباس
إن األجهزة األمنية الفلسطينية : "ونقلت صحيفة هآرتس العبرية في عددها األخير عن المصادر قولها

مال أن استدعت مؤخراً عدداً من نشطاء الحركة، ال سيما من شمال الضفة الغربية، للتحقيق معهم في احت
، مشيرة إلى "يكون قد تم تجنيدهم للعمل في مليشيا مسلحة تخضع إلمرة القيادي الفتحاوي محمد دحالن

أقروا بأنهم تلقوا مبالغ مالية من شخصيات مقربة من دحالن وحصلوا "أن النشطاء الذين تم استدعاؤهم 
  .، على حد تعبير المصادر"من خالل بعضها على قطع أسلحة

تزايدت "يفة اإلسرائيلية أن حدة التوتر بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ودحالن وذكرت الصح
يعد من "، مشيرة إلى أن دحالن "مؤخراً، نظراً ألن عباس يخشى من تحركات دحالن سراً لإلطاحة به

  .، على حد تعبيرها"أصحاب النفوذ في الحركة
 ١٨/١٢/٢٠١٠قدس برس، 
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     من أنصارها١٨تقال حماس تتهم السلطة باع .٢٣
 ١٨ أمس، األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية باعتقال  في بياناتهمت حركة حماس،: يو بي آي

  . من أنصارها في الضفة الغربية 
  ١٩/١٢/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 

  
  "الفواخرية"قبيلة بعد معركة مع .. القضاء العرفي بسيناء يغرم ضباطا من فتح: مصر .٢٤

في واقعة نادرة، احتكم ضباط فلسطينيون من حركة فتح وأعضاء قبيلة :  يسري محمد-  )مصر (العريش
في سيناء إلى القضاء العرفي بمدينة العريش إلنهاء خالف أدى إلى معركة استخدمت فيها العصي وتم 

 عن إصابة التراشق خاللها بالحجارة والزجاجات الفارغة وأطلقت األعيرة النارية في الهواء، مما أسفر
، وانتهت الجلسة العرفية التي عقدت ليل الجمعة بإجبار ضباط من فتح »الفواخرية«اثنين من أبناء قبيلة 

كانوا يقيمون في العريش، على دفع غرامة مالية مخففة، حيث راعت المحكمة العرفية الظروف التي 
ق إجبارهم على دفع مبلغ يفوق المبلغ يمر بها الفلسطينيون، مؤكدة أن األفعال التي قاموا بها كانت تستح

  .المحكوم به عشرة أضعاف
جرت أحداث هذه القضية بمدينة العريش أيام عيد األضحى المبارك الماضي حينما تعدى أحد المراهقين 

، مما أدى إلى نشوب معركة »الفواخرية«من أبناء ضباط فتح المقيمين بالعريش على فتاة من قبيلة 
في رأسه وتم » الفواخرية«ن أهالي الطرفين، ونتج عن ذلك إصابة شاب من قبيلة بالطوب والحجارة بي

، وكاد ذلك يؤدي إلى صراع طويل لوال تدخل مشايخ قبيلة »مستشفى العريش العام«نقله إلى 
وعقالئها وأطراف فلسطينية، وارتضى الجميع االحتكام إلى القضاء العرفي في أقرب » الفواخرية«

  .وقت
ماع إلى الطرفين حدد القاضي العرفي ثالث نقاط تستوجب الحق عنها لصالح قبيلة وبعد االست

باأليدي، وإصابة شاب من » الفواخرية«، وهي تعدي صبي فلسطيني على فتاة من قبيلة »الفواخرية«
مما أدى إلى .. في رأسه نتيجة تبادل قذف الطوب والحجارة والزجاجات الفارغة» الفواخرية«قبيلة 

، وتلفظ أحد الفلسطينيين بألفاظ غير الئقة تجاه قبيلة »مستشفى العريش العام« لمدة ثالثة أيام في احتجازه
وقد حاول كبير الفلسطينيين إثبات أن الفلسطيني الذي تعدى باأليدي على الفتاة هو صبي . »الفواخرية«

ه عجز عن تقديم هذا غير متزن عقليا، فطلب منه القاضي تقديم شهادة تثبت صحة كالمه بذلك، ولكن
  .»الفواخرية«اإلثبات، وهنا أصبح الحق مكتسبا لقبيلة 

وفي نهاية الجلسة أعلن القاضي العرفي الحكم متمثال في إلزام الفلسطينيين برفع راية بيضاء طولها متر 
في متر على منزل الفتاة التي تعرضت لالعتداء باأليدي، وتحديد أحد وجهاء مدينة العريش لرفعها، 

  .وإلزام الفلسطينيين بغرامة قدرها خمسون ألف جنيه للشاب المصاب
وأوضح القاضي العرفي أن مثل هذه األفعال كانت تستوجب تغريم مرتكبيها أكثر من خمسمائة ألف 

  .جنيه، إال أنه تم تخفيض الغرامة مراعاة لظروف اإلخوة الفلسطينيين
لهم، وذلك بالتنازل عن جزء ) كرامة(» جاهة«وكما جرى العرف، فقد طلب القاضي والحاضرون عمل 

من المبلغ المستحق، فتنازلت أسرة الشاب المصاب عن مبلغ ثالثين ألف جنيه تكريما للقاضي 
  .والحاضرين، ليصبح المبلغ المتبقي عشرين ألف جنيه، واجب السداد

  ١٩/١٢/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 
  
  والتهديدات باالعتراف بدولة فلسطينية فلسطينيةرفع مكانة الممثليات التستنكر " إسرائيل" .٢٥

أعلنت الخارجية اإلسرائيلية رفضها ومقاومتها النهج المتطور في بعض دول االتحاد  :تل أبيب
األوروبي، حيث رفع مكانة الممثليات الفلسطينية إلى مستوى سفارة، والتلميحات والتهديدات باالعتراف 
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ولي في حال تعثر المسيرة السلمية والفشل في التوصل إلى اتفاق بدولة فلسطينية في مجلس األمن الد
  .بشأنها خالل سنة، وقالت إن هذا النهج يقود إلى إغراق الفلسطينيين في أوهام تبعدهم عن عملية السالم

وقال يوسي ليفي، الناطق بلسان الوزارة، إنه على عكس أهداف تلك الدول، فإن إجراءاتهم تؤدي إلى 
 السالم، ولن تنجح في انتزاع تنازالت من إسرائيل، فهي تزرع وهما لدى الفلسطينيين عرقلة مسيرة

  .بأنهم يستطيعون تحقيق المكاسب وهم يقاطعون المفاوضات المباشرة
وجاء هذا التصريح، تعقيبا على قرار النرويج برفع مكانة الممثل الفلسطيني في أوسلو إلى درجة سفير، 

با شديدا في تل أبيب، وفي أعقابه استدعي سفير النرويج إلى الخارجية وهو القرار الذي أثار غض
وقال نائب المدير العام للوزارة اإلسرائيلية، . اإلسرائيلية وتم توبيخه وتسجيل احتجاج شديد اللهجة أمامه

ناور غالون، المسؤول عن ملف أوروبا، أمام السفير النرويجي، بيورين ديسويك، إن القرار النرويجي 
في هذا التوقيت بالذات، حيث تقف عملية السالم على مفترق طرق مفصلي، يشجع الفلسطينيين على 

  .وهذا يؤدي إلى إضعاف المسيرة، في وقت تحتاج فيه إلى تقوية. رفض استئناف المفاوضات
  ١٩/١٢/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 

  
  يجدي نفعا أي اعتراف من جانب واحد بالدولة الفلسطينية لن :وزير ليكودي .٢٦

قال وزير الدولة الليكودي، يوسي بيليد إن حل الصراع سيتم عن طريق :  كفاح زبون- رام اهللا
معتبرا أن أي حل يفرضه العالم أو أي . المفاوضات المباشرة وإعالن الجانبين عن إنهائه بينهما فقط

أمس في ندوة في بئر السبع وكان بيليد يعقب  .اعتراف من جانب واحد بالدولة الفلسطينية لن يجدي نفعا
على طلب الفلسطينيين من دول أميركية جنوبية وأوروبية ومن مجلس األمن االعتراف بالدولة 

  . الفلسطينية، واستجابة بعض الدول لهذا الطلب
  ١٩/١٢/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 

  
  تجسس إسرائيلي على االتصاالت المصرية .٢٧

المصرية أوقعت شبكة تجسس تعمل داخل شركة االتصاالت  أن السلطات "أخبار إسرائيل"ذكر موقع 
المصرية لصالح المخابرات اإلسرائيلية، كانت مهمتها الرئيسية التنصت على المحادثات الدولية 

ووفقاً للمعلومات األولية فإن عددا من المتهمين . للشخصيات الهامة في مصر ومكاتب الحكومة المصرية
ل وإن ضابط االتصال اإلسرائيلي الذي كان يديرهم ويتلقى منهم اعترفوا بالعمل لحساب إسرائي
  .المعلومات يدعى جدعون إبراهام

  ١٩/١٢/٢٠١٠الوطن اون الين، السعودية، 
  
   إسرائيلياً بوفاة قائد وحدة لإلنقاذ٤٤ارتفاع عدد قتلى حريق الكرمل إلى  .٢٨

شمال فلسطين (ل الكرمل في حيفا أفادت مصادر طبية إسرائيلية بارتفاع عدد قتلى حريق جب: ةالناصر
وقالت المصادر إن أحد مصابي حريق الكرمل  .، السبت، إلى أربعة وأربعين قتيالً)١٩٤٨المحتلة سنة 

توفي مساء اليوم في مستشفى رمبام في حيفا، متاثراً بالجراح البالغة التي أصيب بها عندما حاول اإلنقاذ 
أن القتيل هو قائد وحدة االنقاذ التابعة لخدمات االطفاء في المحاصرين في الحريق، الفتة النظر إلى 

  . يزراعيل
  ١٨/١٢/٢٠١٠قدس برس، 
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  من اليهود يؤيدون عدم بيع وتأجير مساكن للعرب% ٥٥: استطالع .٢٩
أظهر استطالع للرأي العام في أوساط اليهود في دولة االحتالل أجراه : عبد الجبار أبو غربية - عمان 

 في المائة من اليهود يؤيدون الرأي ٥٥العبرية أن » يديعوت أحرونوت«ي لصحيفة الموقع اإللكترون
. العنصري الذي وقع عليه عشرات الحاخامات، ويحرم بيع أو تأجير المساكن لمن هم غير اليهود

  .وأجري االستطالع بين مختلف شرائح المجتمع اليهودي في إسرائيل
على رأي الحاخامات، فيما أوضح » بشكل كبير« يوافقون  في المائة من المستطلعين إنهم٢٦,٦وقال 
 في المائة ذكروا أنهم يوافقون على نحو قليل، ١٤,٤، و »متوسط« في المائة أنهم يوافقون بشكل ١٤,٤

ويظهر االستطالع أن أكثر من نصف ممن يعرفون أنفسهم  . في المائة أقروا أنهم ال يؤيدون الرأي٤٢و
 في المائة ٦٤وأبدى  . في المائة منهم إنهم يؤيدون٤١أبدوا رفضهم، فيما قال )  في المائة٥٣(كعلمانيين 

 . في المائة أنهم ال يؤيدون اجتهادهم٣٠ممن يعرفون أنفسهم كمحافظين، تأييدهم للحاخامات، فيما أفاد 
 في المائة ١٠ في المائة بشكل كبير، وفقط ٦٦، فقد أيد )الحريديم(أما لدى اليهود المتدينين والمتزمتين 

  .قالوا إنهم يرفضون الرأي
 في المائة من المستطلعين يعارضون إقالة الحاخامات الموقعين على الرأي ٥٨كما يبين االستطالع أن 

السلوك المتوقع في حال انتقلت «ورداً على سؤال حول  . في المائة يؤيدون إقالتهم٤٢العنصري، مقابل 
 ٢٤,٥ في المائة أن ذلك لن يؤثر عليهم فيما قال ٥٧، أوضح »أسرة عربية للسكن في الحي الذي تسكن

 في ٧في المائة إنهم سيعملون أو سيدرسون إمكانية العمل ضد سكن األسرة العربية في حيهم، وأبان 
  . االنتقال إلى حي آخرالمائة أنهم سيدرسون إمكانية

 في المائة من اليهود العلمانيين ال يرون أية مشكلة في السكن إلى جوار جيران ٦٩ويورد االستطالع أن 
 في المائة من المتدينين والحريديم، مقابل ١٥ في المائة من المحافظين و٥٢عرب، وكذلك الحال لدى 

 في المائة لدى ٣١لى جوار جيران عرب و في المائة من العلمانيين الذين يعارضون السكن إ٢٤
  . في المائة لدى المتدينين والحريديم٧٨المحافظين و

  ١٩/١٢/٢٠١٠عكاظ، جدة، 
  
  تل أبيب تعزز الحراسة على كبار شخصياتها األمنية خشية استهدافهم من قبل إيران .٣٠

 األمنية اإلسرائيلية أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، في عددها األخير، أن األجهزة: ةالناصر
أجرت في اآلونة األخيرة عدة تقييمات لوضع حراسة المسؤولين اإلسرائيليين، وتوصلت في النهاية إلى 
قرار تشديد الحراسة األمنية على كل من مدير عام وزارة الحرب أودي شني، ورئيس القسم السياسي 

  . أبيب شاؤول حورباألمني عاموس جلعاد، ومدير عام لجنة الطاقة الذرية في تل
تستهدف محافل دبلوماسية " انتقامية"ونقلت الصحيفة، عن مصادر أمنية إسرائيلية تحذيرها من عمليات 

في تل أبيب، وتقوم بها طهران التي تتّهم الحكومة اإلسرائيلية بالوقوف وراء سلسلة من عمليات 
  .االغتياالت بحق علمائها النوويين
ن أنظمة الحراسة األمنية داخل الدولة العبرية وخارجها قد شهدت تغييراً ولفتت الصحيفة النظر إلى أ

اللبناني بضرب شخصيات إسرائيلية كبيرة، رداً على اغتيال " حزب اهللا"ملحوظاً، على ضوء تهديدات 
  .٢٠٠٨القيادي الكبير في الحزب، عماد مغنية، عام 

  ١٨/١٢/٢٠١٠قدس برس، 
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  ه عربيا وليس إسبانيادتع" شلونةبر"حملة إسرائيلية ضد نادي  .٣١
اإلسرائيلية في هذه األيام حملة شرسة وغير " عينيان ميركزي"تقود صحيفة : يوسف الشايب –رام اهللا 

مسبوقة ضد نادي برشلونة اإلسباني تدعوه من خاللها للتراجع عن تلقيه دعما من مؤسسة قطرية، وإال 
  .قبل مؤيديه اإلسرائيليينفإن قمصانه وأعالمه ومختلف رموزه ستحرق من 

تبادر إلى حرق قمصان وأعالم برشلونة إذا لم " عينيان ميركزي: "وكتبت الصحيفة في عنوانها الرئيسي
  ".يتراجع النادي عن اتفاقية رعاية المنظمة القطرية له

من وتأتي هذه الحملة التي يقف على رأسها رئيس تحرير الصحيفة وهو من مناصري برشلونة، بعد أيام 
لكي يضع اسم هذه المؤسسة على " قطر فاونديشن"قيام النادي الكاتالوني بالتوصل إلى اتفاق مع مؤسسة 

  . مليون يورو سنويا اعتبارا من الموسم المقبل٣٣مقابل " يونيسيف"قميصه إلى جانب شعار 
تباره بات ناديا سيفقد مئات اآلالف من مؤيديه اإلسرائيليين واليهود، باع"وهددت الحملة بأن النادي 

عربي المالمح وليس اسبانيا، ولكنه بالمقابل سيكسب تشجيع ماليين اإلسالميين، وكل هذا بسبب وقوع 
  ".الفريق بأيدي إدارة جديدة اتخذت قراراً اقتصادياً له إسقاطات سياسية بعيدة المدى

كومة قطر تديره الحديث يدور عن قبول برشلونة رعاية صندوق ممول من ح"وأضافت الصحيفة بأن 
حرم أمير البالد، ويقوم هذا الصندوق بتمويل مشاريع مختلفة في العالم اإلسالمي والعربي، منها كلية 

  ".تعنى بتعليم اإلسالم، ويقف على رأسها الشيخ يوسف القرضاوي
 ناديا يبيع نفسه لصندوق يوزع منحا لتعليم اإلسالم"وعادت الصحيفة للحديث عن برشلونة وذكرت أن 

على هذا النحو، ال يمكنه تمرير قرار من هذا النوع بدون أن نقوم نحن مؤيدو برشلونة في إسرائيل ضد 
المسألة بسيطة جداً، إذا لم يتراجع "واستطردت مروجة لحملتها بأن ".. هذا القرار ونعرب عن موقفنا منه

يق كبير لحرق أعالم نادي برشلونة عن قراره، سنقوم نحن مشجعو الفريق في إسرائيل بإيقاد حر
  ".وشاالت وأقنعة وقمصان برشلونة وكل األدوات والرموز التي تستخدم لتشجيع الفريق الكاتالوني

للترويج لحملتها، وتقوم بتشجيع الناس على " فيس بوك"ولم تغفل الصحيفة استثمار الموقع االجتماعي 
  ".إسماع صوتها للعالم بأسره"من أجل دخول صفحتها على الموقع والتصويت لصالح الحملة التي تقودها 

  ١٩/١٢/٢٠١٠الغد، عمان، 
  
  االحتالل يعثر على جثة سائحة أمريكية تعرضت ألعمال تعذيب: القدس .٣٢

عثرت قوات االحتالل االسرائيلي صباح اليوم االحد على جثة السائحة األجنبية كريستين : القدس المحتلة
يط قرية مطاع الزراعية جنوب غرب مدينة القدس لوجن التي كانت قد اختفت آثارها أمس في مح

  .المحتلة
وذكرت اإلذاعة العبرية أن خبراء الشرطة يعكفون على فحص الجثة لمعرفة مالبسات مقتلها وإن كانت 

  .تعرضت ألعمال تعذيب
وكانت قوات أمنية إسرائيلية كبيرة قامت منذ بضع ساعات بعمليات التمشيط المكثفة بحثاً عن السائحة 

  .المفقودة
عاما وتعمل كمرشدة سياحية تعرضت أمس ٤٠وقالت إذاعة االحتالل إن االسرائيلية سوزان كي ويلسون 

للطعن اثناء تجولها مع السائحة االمريكية في منطقة بيت شيميش جنوبي غرب القدس، حيث اصيبت 
لقدس، بعد ان وصلت االسرائيلية جراء الطعن بالسكين وتم نقلها الى مستشفى هداسا عين كارم في ا

بنفسها الى احدى البلدات االسرائيلية المجاورة وقد وصفت حالتها بالمتوسطة، وقد ابلغت الشرطة انه 
  .كان برفقتها سائحة امريكية اثناء مهاجمتها من قبل شابين عليهما مالمح عربية
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لمنطقة بات يعتقد تعرض واشار الموقع ان الجيش االسرائيلي بعد عمليات التمشيط الليلة الماضية في ا
السائحة للخطف كونه لم يعثر عليها، ومع ساعات الصباح تم العثور على جثتها على حافة احد الشوارع 

 .بالقرب من بيت شيميش
  ١٩/١٢/٢٠١٠وكالة سما اإلخبارية، 

  
   خالل اسبوع مبنى في الضفة٤٧ هدمت "إسرائيل": "اوتشا"لـتقرير  .٣٣

األمم المتحدة لتنسيق اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة كشف تقرير مكتب :  وفا- أ ش أ
في الضفة الغربية بحجة عدم " ج" مبنى يمتلكها الفلسطينيون في المنطقة ٤٧، أن اسرائيل هدمت "أوتشا"

 بنيت في مجمعات سكنية تقع في مناطق أعلن عنها أنها ٤٣حصولها على تراخيص للبناء، من بينها 
الحالي ) ديسمبر( كانون االول ٨، وذلك في الفترة من )تعرف أيضا بمناطق إطالق نار(عسكرية مغلقة 

اسرائيل نفذت أوسع عملية "وقال تقرير وزعه المركز اإلعالمي لألمم المتحدة امس ان .   منه١٤الى 
 حظيرة ماشية ١٧ مبنى سكنيا و١١ مبنى منها ٢٩هدم في قرية خربة طانا بنابلس، حيث هدم فيها 

 شخص ١٠٠ طفال، وتضرر ما يزيد عن ١٣ شخصا من بينهم ٦١درسة ابتدائية مما نتج عنه تهجير وم
 ٢٠٠٥هذه هي المرة الثالثة منذ عام "، مشيرا إلى أن " طفال يدرسون في المدرسة٢٢آخرين من بينهم 

في كل  بئر ماء ١٤المباني األخرى تتضمن "وأضاف أن ". تتعرض هذه القرية إلى عمليات هدم مكثفة
 شخصا ونحو ٩٦٠من المجمع البدوي أم الدرج وخشم الدرج في منطقة الخليل، ما أدى إلى تضرر 

 في غور ٩٠ أكشاك لبيع الخضار والفواكة على طريق رقم ٤أربعة ألف رأس ماشية باإلضافة إلى هدم 
".  لهدم األخيرةاألردن، مما أدى إلى تضرر أربع عائالت فضال عن اقتالع ثمانية أشجار خالل عملية ا

القوات اإلسرائيلية أصدرت أوامر بوقف بناء وهدم ضد ستة مبان يمتلكها الفلسطينيون من "وأوضح أن 
بينها مبنى قيد اإلنشاء في قرية حارس بمحافظة سلفيت وبوابة كهربائية في قرية الديرات وأربعة مبان 

ت اإلسرائيلية أصدرت أوامر بطرد ضد أربع القوا"وذكر التقرير أن ". في قرية دير أبو مشعل برام اهللا
 طفال تعيش في مجمع بدوي يقع بجوار قرية المغير بمحافظة ٣٠ فردا من بينهم ٤٦عائالت تتكون من 

السلطات اإلسرائيلية هدمت منزلين "، مضيفا أن "رام اهللا بحجة أن المجمع يقع في منطقة عسكرية مغلقة
 ١٤ر بالقدس الشرقية نتج عنه تضرر عائلتين مكونتان من قيد اإلنشاء في رأس العمود وصور باه

ثالثة فلسطينيين وناشطا دوليا أصيبوا في ثالث تظاهرات متفرقة نظمت ضد "واضاف ان ". شخصا
الجدار العازل في كل من قرية المعصرة في منطقة بيت لحم وقرية بلعين برام اهللا وضد توسيع 

الفترة السابق ذكرها شهدت تراجعا في أعمال عنف من قبل "، مضيفا أن "مستوطنة حلميش برام اهللا
وقال المجلس ". المستوطنين حيث وقع حادث واحد أسفر عن إصابة فلسطيني من قرية سوسيا بالخليل

مجموعة إسرائيليين من مستوطنة شكيد أجبروا مزارعين من "القروي في قرية العرقة بمحافظة جنين ان 
 بالقرب من المستوطنة أثناء تنفيذ مشروع زراعي تشرف عليه منظمة القرية على مغادرة أراضيهم

 ٩٢٤السلطات اإلسرائيلية سمحت لـ"وفي ما يتعلق بقطاع غزة، قال التقرير ان ". دولية غير حكومية
، وهو يعد انخفاضا بالمقارنة بالمعدل األسبوعي )ديسمبر( كانون االول ١١ إلى ٥شاحنة في الفترة من 

) يونيو(مولة شاحنة التي سمح بها منذ إعالن إسرائيل عن تخفيف الحصار في حزيران  ح٩٨٠البالغ 
مخزون القمح المتوافر في غزة مازال منخفضا للغاية نظرا للتشغيل المحدود "، مشيرا إلى أن "الماضي

ك أربعا من مطاحن غزة السبع اضطرت إلى اإلغالق وأنه كان هنا"وأضاف التقرير أن ".  لمعبر كارني
 كانون االول ١٣ طنا من الدقيق متوافرة في األسواق المحلية حتى ٢٠ طناً من حبوب القمح و١،١٢٠

برنامج الغذاء العالمي "، مضيفا أن "، وهي ال تغطي سوى يومين من احتياجات سكان غزة)ديسمبر(
". خول القطاع طناً من القمح تأجل دخولها وتنتظر السماح لها بد١٩،٥٤٠أعلن أنه هناك ما يقرب من 

الضفة الغربية وقطاع غزة قد تعرضا لرياح عاصفة خلفت أضرارا جسيمة، حيث "وذكر التقرير أن 
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تعرض عدد غير معروف من المنازل إلى أضرار من بينها فقد أسقف مصنوعة من ألواح الزنك وهي 
 فضال عن تدمير ما تستخدم في بناء هذه أسقف المنازل نتيجة للقيود المفروضة على دخول مواد البناء

 حظيرة أغنام ٢٠٠ قارباص أخر وتضرر ما يقرب من ٧٠ قارب صيد وتضرر معدات ١٥يقرب من 
  ". ونحو ألف دفيئة زراعية في غزة

  ١٩/١٢/٢٠١٠المستقبل، بيروت، 
  
  االحتالل يهود القدس بشكل متسارع: "مكتب الوطني للدفاع عن األرضال"ـتقرير ل .٣٤

وضح تقرير لمكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان التابع أ:  يوسف الشايب–رام اهللا 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، امس أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي استمرت خالل األسبوع الماضي في 
مسلسل تهويد القدس، وتهجير عائالتها وطردهم من منازلهم، وهدم منزل في حي رأس العامود بالقرب 

، يعود للمواطن عيد دويك يأوي أفرادا، ومنزل آخر في صور باهر للمواطن سامر من بلدة سلوان
  .إبراهيم عميرة، بدواعي البناء غير المرخص

وأشار التقرير إلى أن سلطات االحتالل شرعت ببناء حي استيطاني جديد على جبل الزيتون يشمل بناء 
بطلب من جمعية العاد ) بيت أوروت(ي  وحدة استيطانية جديده سيكون سكنا لطلبة المعهد الدين٢٤

 دونما من أراضي ٥٠أمرا يقضي بمصادرة ' "رئيس اإلدارة المدنية"االستيطانية، وأصدر ما يسمى بـ 
قرية بيت اكسا شمال القدس المحتلة، لصالح مشروع سكة الحديد التي ستربط القدس مع تل أبيب، وبدأت 

  ".بسغات زئيف"و" غيلو"مستوطنتي قوات االحتالل تنفيذ مشاريع استيطانية في 
 بئرا للمياه، ومنزال ١٤أما في محافظة الخليل، فأوضح التقرير أن آليات االحتالل اإلسرائيلي جرفت 

يعود للمواطن عز الفقير في منطقة عرب الكعابنة والهذالين جنوبي شرق محافظة الخليل، وحاصرت 
  . وأجرت عمليات تصوير وقياسات للمقام الموجود فيهفي بلدة بيت أمر شمال الخليل،) النبي متى(مسجد 

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات االحتالل، األسبوع المنصرم، بلدة كفل حارس شرق سلفيت من أجل 
  .تأمين زيارة أكثر من ثالثة آالف مستوطن إلى مقامات دينية

  ١٩/١٢/٢٠١٠الغد، عمان، 
  
  اضٍ زراعية يهاجمون أرو  يحرقون مواشيمستوطنون: الضفة .٣٥

 قال رئيس بلدية عقربا جودة بني جابر أن ،يو بي آي نقال عن ١٩/١٢/٢٠١٠الخليج، الشارقة، نشرت 
إن مجموعة من المستوطنين هاجموا راعي األغنام سمير خضرة، عند خربة الطويل بالبلدة، ما دفعه 

وأضاف أن . ن بها للهروب، ومن ثم أقدموا على جمع الخراف في منطقة محصورة وأشعلوا النيرا
.  خراف بحروق شديدة، فيما نجت ثالث خراف من الجريمة٥ رأساً وإصابة ١٢النيران أدت إلى نفوق 

  .وأضاف أن المستوطنين ارتكبوا الجريمة والذوا بالفرار 
مجموعة من من نابلس، أن مصادر فلسطينية أفادت أن  ١٨/١٢/٢٠١٠قدس برس، وذكرت 

في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، على مهاجمة عدد من أراضي قرية تل المستوطنين اليهود أقدموا 
وأوضح شهود عيان، أن المستوطنين  .الواقعة جنوب مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلّة

  .هاجموا أراضٍ مزروعة بثمار الخضروات والفواكه وباشروا بإتالفها وقطع أشجارها تحت جنح الظالم
د مسؤول ملف االستيطان بشمال الضفة الغربية،غسان دغلس، أن المستوطنين الذين قاموا من جانبه أكّ

وكر "، والتي توصف بأنها "حفات جلعاد"بتدمير أراضي قرية تل، انطلقوا من البؤرة االستيطانية المسماة 
ا المستوطنون تأتي في سياق سلسلة اعتداءات يشنّه"، مشيراً إلى أن هذه الهجمات "للمتطرفين اليهود

  .، كما قال"باستمرار ضد القرى الفلسطينية المحيطة بمستوطناتهم
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  غالبية محطات الغاز بدأت بالتوقف عن العمل: غزة .٣٦
قال مسؤول لجنة الغاز في جمعية أصحاب شركات البترول في غزة ياسر حمادة إن غالبية محطات 

  .اضية بفعل نقص كمياته المتوفرة الغاز في القطاع بدأت بالتوقف عن العمل في الساعات الم
وذكر حمادة في تصريحات صحافية، أمس، أن النقص في كميات الغاز تزامن مع دخول فصل الشتاء 

وأوضح أن سلطات . وحلول منخفض جوي عميق األيام األخيرة ما يزيد من االستهالك المحلي للغاز 
 ٢٥٠از الطهى فيما يحتاج القطاع حوالي  طنا يومياً من غ٨٠االحتالل تسمح فقط منذ شهرين بتوريد 

ولفت إلى أن اتصاالت جرت مع سلطات االحتالل لعالج . طناً يومياً وهو ما تسبب في نفاد المخزون 
  .” من دون جدوى حتى اللحظة“النقص الحاصل في كميات الغاز 

  ١٩/١٢/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
    

  حتالل في سجون اال٢٥أسير من قطاع غزة يدخل عامه الـ  .٣٧
، من ) عاما٤٨ً(بأن األسير عبد الرحمن فضل القيق " اللجنة الوطنية العليا لنصره األسرى"أفادت : غزة

سكان حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، دخل اليوم السبت، عامه الخامس والعشرين، 
  .بشكل متواصل في سجون االحتالل

ن األسير القيق معتقل منذ الثامن عشر من كانون أول وأوضح رياض األشقر مدير اإلعالم باللجنة أ
م، ويمضى حكماً بالسجن المؤبد، التهامه بقتل عدد من جنود االحتالل، وينتمي ١٩٨٦من عام ) ديسمبر(

  ".حماس"إلى حركة 
ويعتبر القيق أقدم أسير في مدينة رفح، وخامس أقدم أسير في قطاع غزة، وأحد قادة الحركة الوطنية 

  . في سجون االحتالل، وعمداء األسرىاألسيرة
  ١٨/١٢/٢٠١٠قدس برس، 

  
  االحتالل يفرج عن أسيرة فلسطينية مسنة ويبقي على أبنائها األربعة .٣٨

) ١٨/١٢(قالت مصادر حقوقية فلسطينية إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي أفرجت، أمس الجمعة : الخليل
 ألف شيكل، إضافة لكفالة اثنين ١٥لة مالية قدرها من الخليل بكفا)  عاما٦٠ً(عن األسيرة شهيرة برقان 

 ألف شيكل لكل واحد كتعهد لضمان مثولها أمام المحكمة، وذلك في الخامس من كانون ٥٠آخرين بقيمة 
  .٢٠١١) يناير(الثاني 

، أن "نساء من أجل األسيرات السياسيات"وصرحت المحامية تغريد جهشان المستشارة القانونية لجمعية 
وفر كانت قد اتخذت قرار اإلفراج عن برقان الخميس الماضي، وكان أهلها وزوجها وأحفادها محكمة ع

حال دون ذلك، " هشارون"بانتظار عودتها، إال أن إجراءات إدارة السجون والمماطلة في عودتها لسجن 
  .حيث وصلت األسيرة إلى السجن منتصف الليل ورفضت الخروج وقررت االنتظار حتى الصباح

ت جهشان النظر إلى أن سلطات االحتالل اعتقلت قبل شهرين تقريباً أبناء شهيرة برقان األربعة، ولفت
وهدمت بيتهم الواقع في مدينة الخليل بالكامل، وقبل شهر عادت واعتقلت والدتهم المسنة شهيرة التي 

" هشارون"جن ، ثم نقلت إلى س"عسقالن"مكثت في بداية اعتقالها مدة أسبوعين في مركز تحقيق سجن 
  .إلى أن أفرج عنها بكفالة أمس الجمعة، فيما ال يزال أبناؤها األربعة يقبعون في سجون االحتالل

  ١٨/١٢/٢٠١٠قدس برس، 
  
  
  
  



  

  

 
 

  

            ٢٢ ص                                     ١٩٩٩:         العدد       ١٩/١٢/٢٠١٠ األحد :التاريخ

  مسجد بناه عمر بن الخطاب مهدد باالنهيار بسبب منع االحتالل ترميمه: الخليل .٣٩
يوخي االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية حمل األمين العام للجان الشعبية الفلسطينية عزمي الش: الخليل

الكاملة عن انهيار المسجد العمري بخربة زنوتا، المهددة بالهدم جنوب شرق مدينة الظاهرية في محافظة 
  ).جنوب الضفة الغربية(الخليل 

وكشف الشيوخي النقاب عن أن المسجد العمري، في وسط خربة زنوتا، أصبح معرضاً للسقوط بسبب 
تالل أهالي خربة زنوتا من ترميمه وإعماره، مشيراً إلى أن أجزاء من الجهة الشمالية منع سلطات االح

للمسجد قد انهارت بفعل األحوال الجوية واألمطار التي سادت المنطقة قبل أيام، موضحاً في الوقت ذاته 
قدس "وأوضح الشيوخي في بيان مكتوب وصل  .أن المسجد يعود بناؤه لزمن الخليفة عمر بن الخطاب

طمس كل المعالم األثرية والتاريخية والدينية، التي تثبت أن "نسخة منه، أن االحتالل يعمل على " برس
خربة زنوتا هي ألصحابها الفلسطينيين العرب، الذين توارثوا ملكية أراضيهم في هذه المنطقة المهددة 

  ".بالمصادرة أباً عن جد
  ١٨/١٢/٢٠١٠قدس برس، 

  
  ابت الوطنية والرئيس عباسحملة في غزة لدعم الثو .٤٠

 في قطاع غزة حملة دعم الثوابت الوطنية والرئيس محمود عباس حيث بدأ أمسانطلقت : القدس المحتلة
أعضاء برلمان شباب فلسطين بحملة للتوقيع على الوثيقة التي تؤكد الحفاظ على الثوابت الوطنية ودعم 

ة الفلسطينية والدولية من حيث المفاوضات الرئيس محمود عباس وخطواته تجاه ما يجري على الساح
  ".نحن الشباب لنا كلمة"والخيارات األخرى ، وذلك من خالل حملة 

وقام العديد من الشخصيات السياسية والمدنية بالتوقيع على الوثيقة ، مؤكدين الحفاظ على الثوابت وإعادة 
تقوم به من إجراءات غير وحدة الوطن بين غزة والضفة من اجل مواجهة مخططات إسرائيل وما 

وأكد اسامة مرتجى ممثل برلمان شباب فلسطين في قطاع . قانونية تجاه مدينة القدس وأهلها الصامدين
غزة على أن هذه الحملة جاءت تأكيدا من البرلمان على وحدة الرجاء الوطن في الضفة والقطاع ودعما 

هي الطريق الوحيد للدفاع عن الثوابت الفلسطينية للمصالحة الفلسطينية واستعادة للتواصل الجغرافي التي 
  .والحفاظ عليها ومواجهة كل األخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية

يشار الى ان حملة دعم الثوابت الوطنية والرئيس تجري في كافة محافظات فلسطين ، وذلك تعبيراً عن 
وستستمر هذه الحملة لتشمل مختلف المشاركة السياسية لشباب فلسطين مع صناع القرار الفلسطيني ، 

  .شرائح الشعب الفلسطيني في الوطن
  ١٩/١٢/٢٠١٠الدستور، عمان، 

  
   " هي فلسطيناألردن" تؤكد رفضها لمؤتمر  "اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة" .٤١

في  اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة رفضها التام لما جاء في المؤتمر الذي عقد مؤخرا أكدت: عمان
" األردن هي فلسطين"للفلسطينيين وحمل المؤتمر عنوان " وطنا بديال"تل ابيب ويدعو إلى اعتبار األردن 

برعاية النائب اإلسرائيلي إريه إلداد وحضره النائب الهولندي جيرت فيلدرز مؤسس وزعيم حزب 
لفلسطينيين ، واقترح المعادي لإلسالم الذي اعلن أنه رافض لمبدأ األرض مقابل السالم مع ا" الحرية"

  .في األردن الذي زعم أنه الدولة الفلسطينية الحقيقية" طوعي"إقامة الفلسطينيين بشكل 
 تواصل الهجمة الصهيونية على القدس وتصاعد االستيطان في الضفة إلى اللجنة في بيان امس وأشارت

  صار على غزة الفتة الى تزامن الغربية المحتلة وتهويد ما تبقى من المدن والقرى المحتلة واشتداد الح
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هذه الهجمة مع ما تشهده المنطقة والعالم من حراك سياسي مشبوه يهدف اساسا العادة االعتبار للكيان 
  .الصهيوني

  ١٩/١٢/٢٠١٠الدستور، عمان، 
  
   االسرائيليالمؤتمر اإلسالمي تدين استمرار االستيطانمنظمة  .٤٢

منظمة المؤتمر اإلسالمي دانت، أن  ،يو بي آين وكالة  نقال ع١٩/١٢/٢٠١٠ الخليج، الشارقة، نشرت
وقالت، في بيان، إن االستيطان يقوض بشكل . أمس، استمرار االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة

خطير الجهود الدولية واإلقليمية الرامية إلى استئناف المفاوضات بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني 
 كونها السلطة المحتلة مستمرة في "إسرائيل"وأعربت المنظمة عن األسف ألن . "المالس"وتسريع عملية 

تنفيذ هذه التدابير غير القانونية في ازدراء صارخ إلجماع المجتمع الدولي حول دعوته إلى تجميد جميع 
ا فيها القدس األنشطة االستيطانية، بما في ذلك النمو الطبيعي المزعوم في األراضي الفلسطينية المحتلة بم

  ."الشرقية
 في بناء الجدار "إسرائيل" استمرار  من جدة، أن المنظمة دانت١٩/١٢/٢٠١٠ الحياة، لندن، أضافتو

العازل ومصادرة المزيد من األراضي الفلسطينية، وهدم المنازل وطرد العائالت الفلسطينية، وإلغاء 
ضالً عن الحفريات الجارية قرب المسجد حقوق اإلقامة للفلسطينيين، ال سيما في القدس الشرقية، ف

  .األقصى وتحته في مجمع الحرم الشريف
 بإغالق المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية، ومحاوالتها "سرائيلإ"كذلك استمرار البيان شجب و

 كما جددت تأكيدها أن القدس الشريف، التي. عزل المدينة المقدسة عن بقية األراضي الفلسطينية المحتلة
هي القضية المركزية لمنظمة المؤتمر اإلسالمي واألمة اإلسالمية، ال تزال جزءاً ال يتجزأ من األراضي 

وتساءلت المنظمة عن التزام  . بصفة غير قانونية١٩٦٧ منذ عام "إسرائيل"الفلسطينية التي تحتلها 
، ١٩٦٧) يونيو(زيران  ح٤ المزعوم بعملية السالم على أساس حل الدولتين على أساس حدود "إسرائيل"

 تدمر آمال تحقيق حل الدولتين، وتهدد بزيادة "اسرائيل"ـمعتبرة ان السياسة العدائية وغير القانونية ل
وجددت منظمة المؤتمر اإلسالمي مطالبتها  .زعزعة استقرار المنطقة، كما تهدد السالم واألمن الدوليين

الرابع وقرارات األمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية،  التقيد بالتزاماتها بموجب اتفاق جنيف "سرائيلإ"
كما أكدت المنظمة دعمها تحقيق حل الدولتين على أساس حدود ما قبل  .وخريطة طريق اللجنة الرباعية

 وفقاً لقرارات األمم المتحدة وشروط المرجعية لمؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ األرض في مقابل ١٩٦٧
  . العربيةالسالم ومبادرة السالم

  
  جهود عربية تسبق لقاء فتح وحماس قبل نهاية الشهر إلنجاز المصالحة .٤٣

بدأت بعد اجتماع لجنة المتابعة العربية نهاية األسبوع الماضي تحركات عربية : نادية سعدالدين –عمان 
على ملف المصالحة الفلسطينية للحصول على إجماع يدعم موقف التوجه إلى مجلس األمن لطرح قضية 

وتنشط حالياً زيارات واتصاالت لممثلين عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع  .االستيطان
أطراف عربية، فيما تبذل قطر وسورية وأمانة الجامعة العربية بالتنسيق مع القيادة المصرية جهوداً 

س قبل نهاية الشهر لتذليل العقبات أمام إنهاء االنقسام، في ظل جلسة حوار جديدة بين حركتي فتح وحما
ورغم استبعاد توصل لقاء فتح وحماس المقبل إلى اتفاق يقود  .الحالي بدمشق لبحث الملف األمني

  .التحركات العربية مستمرة إلنهاء االنقسامفإن للمصالحة، 
  ١٩/١٢/٢٠١٠الغد، عمان، 
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   "سرائيلإ"الخارجية التركية تستدعي سفير  .٤٤
ارجية التركية السفير االسرائيلي في انقرة غابي ليفي وأبلغته استياء  استدعت وزارة الخ: معا- بيت لحم

 وقبرص بهدف تقاسم البترول "سرائيلإ" بين تركيا الشديد من االتفاقية االسرائيلية التي وقعت مؤخراً
وتعقيبا على ذلك قالت مصادر . وحقول الغاز الطبيعي المحتمل اكتشافها في منطقة شرق البحر المتوسط

سرائيل اطلعت تركيا على سير المفاوضات مع قبرص وتقدمها إن إ"ية الذاعة الجيش االسرائيلي سياس
  ".رغم انها كانت تهدف الى ضمان الحقوق االقتصادية لها في تلك المنطقة

  ١٩/١٢/٢٠١٠وكالة معاً اإلخبارية، 
  

  السلطات المصرية تسمح بدخول وفد طبي لبناني إلى غزة عبر رفح  .٤٥
سمحت السلطات المصرية بدخول وفدا طبيا لبنانيا إلى قطاع غزة من خالل معبر رفح : سما –ة غز

 كجم ١٩٠توصيل نحو ، والبري في إطار زيارة إنسانية إلجراء عدد من الجراحات الهامة ألبناء القطاع
 أرادوا من خالل هذه المساعدات الرمزية كسر الحصار حيث. لمساعدات الطبية والدوائيةامن 

  .ني على غزةالصهيو
  ١٩/١٢/٢٠١٠وكالة سما اإلخبارية، 

  
  مصر تكثف حملتها ضد األنفاق المنتشرة على الحدود مع قطاع غزة .٤٦

قالت مصادر فلسطينية امس إن السلطات المصرية كثفت حملتها المتواصلة ضد أنفاق :  د ب-غزة 
ف المزيد من ااكتش إذ تم .التهريب المنتشرة على الحدود مع قطاع غزة خالل األيام القليلة الماضية

تدمير عدد منها، ومصادرة كميات كبيرة من السلع والبضائع وهي في طريقها إلى قطاع التي تم األنفاق 
وأوضحت المصادر أن الجنود المصريين، وباالستعانة بأجهزة حديثة، يجرون عمليات تفتيش . غزة

  .األنفاق لتدميرهاوتمشيط واسعة في الجانب اآلخر من الحدود بحثا عن فتحات 
  ١٩/١٢/٢٠١٠الرأي، عمان، 

  
  لتوجه الى قطاع غزة لبصدد اعداد قافلة مساعدات البرلمان العربي : عائشة المناعي .٤٧

بدأت أمس السبت بمقر الجامعة العربية لجان البرلمان العربي  :مراد فتحي-السيد السعدني- القاهرة
توصياتها إلى البرلمان العربي بكامل هيئته مساء األربع مناقشة مشروع جدول األعمال تمهيدا لرفع 

هي منسق  قطر" أن مجلس الشورى القطري، عضو ،عائشة المناعي. د ومن جهتها أكدت. اليوم األحد
بصدد اعداد قافلة أنهم ، و"دول الخليج العربي في لجنة البرلمان العربي لتسيير القوافل الى قطاع غزة

  .اًه الى قطاع غزة قريبلتوجلمساعدات من قبل البرلمان 
  ١٩/١٢/٢٠١٠الشرق، الدوحة، 

  
  "الموساد"مقرب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يكشف تعاون مكتبه مع  .٤٨

اتهم النائب عن التحالف الوطني والوكيل األقدم لوزارة الداخلية العراقية عدنان األسدي  :وكاالت -بغداد
المالكي بالتعاون مع جهاز الموساد اإلسرائيلي لقتل راقي نور رئيس الوزراء العأحد أفراد طاقم مكتب 

علماء العراق، مؤكداً في الوقت ذاته امتالك العراق معلومات تبين اختراق الموساد لجهات في الدولة 
المالكي يتعارض كليا مع الموساد اإلسرائيلي، إلى أن  مشيراً في الوقت ذاته. وقيامها باغتيال العلماء

  ".إشارة البعض إلى وجود تنسيق بين الطرفين في قضية قتل العلماء العراقيين"استغرابه من معربا عن 
  ١٩/١٢/٢٠١٠الشرق، الدوحة، 
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  عزز عالقات سوريا بدول امريكا الجنوبية غداة االعترافات بالدولة الفلسطينيةاتفاق إطار ي .٤٩
كا يوق المشتركة لدول أمرتكتل الس"أعلن أمس في دمشق أن سورية وقعت اتفاق إطار مع : دمشق

 "ويضم ميركوسور. يتضمن بدء مفاوضات إلقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين) ميركوسور ("الجنوبية
األرجنتين والبرازيل وأورغواي وبارغواي بعضوية كاملة، فيما انضم كل من تشيلي وبوليفيا والبيرو 

 وزيرة االقتصاد عن) سانا(لة السورية لألنباء  الوكانقلتو. واإلكوادور وكولومبيا كشريك إلى التجمع
يسهم بتنمية وتعميق الروابط االقتصادية بين سورية ودول  "السورية لمياء عاصي قولها إن االتفاق

من و ."التجمع ليشمل مجاالت عدة ويخلق ظروفاً مواتية لتشجيع االستثمارات المشتركة بين الجانبين
فلسطين دولة حرة "يأتي بعد إعالن األرجنتين والبرازيل االعتراف بـ المشار إليه إلى أن هذا االتفاق 

كا الجنوبية بتأييد هذه يكان الرئيس األسد نوه خالل جولته في أمروقد . "١٩٦٧مستقبلة ضمن حدود عام 
 الدول الحقوق العربية العادلة في استعادة األراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة واستعادة

  .الجوالن السوري
  ١٩/١٢/٢٠١٠الحياة، لندن، 

  
  متاهات عملية السالم سببها مواقف نتنياهو الغامضة: "يديعوت"مصادر أميركية لـ .٥٠

، أمس، إن عملية السالم المتعثرة »يديعوت أحرونوت«قالت مصادر سياسية أميركية لصحيفة  :تل أبيب
 المواقف الغامضة وغير الحاسمة التي يتخذها أصال، بدأت تدخل في متاهات جديدة، وإن ذلك يعود إلى

نحن لم نعد ندري ما الذي نريده، وذلك ألننا ال «: وأضافت. رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو
فلو كنا نعرف شيئا عن رأيه الحقيقي، الستطعنا رسم خطة أو مسار . نعرف ما الذي يريده نتنياهو

  .»!نسلكه
ك بلبلة في خطة عمل اإلدارة األميركية تجاه عملية السالم، وأن إرسال دنيس وأوضحت الصحيفة أن هنا

روس، أحد كبار مستشاري الرئيس باراك أوباما، يدل على أن مكانة جورج ميتشل، مبعوث السالم 
الخاص للشرق األوسط، انخفضت، خصوصا بعد أن تولت وزيرة الخارجية، هيالري كلينتون، الملف 

ويريد أن يتعرف . يا على أن الرئيس أوباما ال يعرف كيف يواجه األالعيب اإلسرائيليةبنفسها، ويدل ثان
وأوضحت المصادر اإلسرائيلية أن . على مواقف نتنياهو من طرف ثالث، إضافة إلى ميتشل وكلينتون

راك، وزير الدفاع، إيهود با(روس، الذي اجتمع في إسرائيل مع نتنياهو ومع جميع قادة األجهزة األمنية 
، ركز محادثاته على قضية المطالب اإلسرائيلية األمنية في اتفاقية السالم، )ورؤساء الجيش والمخابرات

  .ولكنه بحث بشكل مسهب أيضا في الملف اإليراني الذي يتولى مسؤوليته في البيت األبيض
منه أن هناك خالفات وكانت القيادات األمنية اإلسرائيلية قد أجرت تقويما ألوضاع عملية السالم، اتضح 

، غير )أبو مازن(فهناك من يرى أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس .. قطبية في وجهات النظر حولها
معني بالتوصل إلى اتفاق سالم مع إسرائيل في هذه المرحلة، وفي المقابل هناك من يرى أنه نادم على 

دولة فلسطينية تقام على (إيهود أولمرت، امتناعه عن القبول بعرض رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق، 
مساحة مساوية لمساحة الضفة الغربية والقدس الشرقية قبل االحتالل، مع تبادل أراض بنسبة كاملة، أي 

  .، وأنه إذا عرض نتنياهو اليوم االقتراح نفسه، فسيوافق عليه)دونم مقابل دونم
منع االنفجار السياسي واألمني، هو في التوجه ورأت األجهزة األمنية أن الحل األنسب في هذه الظروف ل

نحو تسوية مؤقتة ومرحلية للصراع، مثلما يقترح وزير الدفاع األسبق، شاؤول موفاز، الذي يرأس اليوم 
  .لجنة الخارجية واألمن البرلمانية

، أمس، أن أبو مازن، وجه عدة رسائل سرية إلى نتنياهو حول »يديعوت أحرونوت«وذكرت صحيفة 
  .داده لقبول خطة أولمرت، وأن نتنياهو بعث برسائل إلى أبو مازن يقترح فيها التسوية المرحليةاستع

  ١٩/١٢/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 
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   تجتمع قريباً للنظر بسبل دفع مسيرة المفاوضات"الرباعية": بان كي مون .٥١

والفلسطيني باالنخراط بجدية طالب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون الجانبين اإلسرائيلي : لندن
. في محادثات السالم المباشرة بينهما والتي تعثرت نتيجة لتواصل االستيطان في األراضي الفلسطينية

وشدد على أهمية التزام إسرائيل تجميد كل أنشطة هذه المستوطنات، بما في ذلك المقامة في القدس 
  .وية شاملة وعادلة قريبة في المنطقةالشرقية، لضمان نجاح هذه المفاوضات والتوصل إلى تس

عن بان قوله في مؤتمر صحافي عقده امس لمناسبة قرب انتهاء العام الحالي » معا«ونقلت وكالة 
مستعرضاً خالله حالة العالم واإلنجازات التي حققتها األمم المتحدة على مدار العام، إن اللجنة الرباعية 

 وقت قريب من العام الجديد من أجل النظر في سبل جديدة تهدف الدولية المعنية بالمفاوضات ستجتمع في
  .إلى دفع مفاوضات السالم المباشرة للوصول إلى تحقيق حل الدولتين بالمنطقة

وجدد دعوته إسرائيل إلى التقيد بوقف كل أنشطتها االستيطانية في األراضي الفلسطينية، خصوصاً في 
عدم إحراز المفاوضات المباشرة األخيرة أي تقدم إيجابي نظراً مدينة القدس الشرقية، معرباً عن أسفه ل

وأعرب عن أمله بحل كل القضايا العالقة في أقرب وقت ممكن، متعهداً أن . لمسألة استمرار المستوطنات
وأوضح أن إقامة الدولة الفلسطينية . يبذل قصارى جهده ليكون جزءاً فاعالً في هذه العملية التفاوضية

  .استقاللها يجب أن يتما في ضوء السالم الذي سيتم تحقيقه عبر المفاوضات المباشرةواالعتراف ب
  ١٩/١٢/٢٠١٠الحياة، لندن، 

  
  مستعدون لتجديد اعترافنا بالدولة الفلسطينية: نائب وزير الخارجية الصيني .٥٢

مستعدة  نائب وزير الخارجية الصيني زاي جون أن بكين "الشرق األوسط"أكد لـ:  بدر القحطاني- جدة
لتجديد اعترافها بالدولة الفلسطينية في حال صدور قرار من مجلس األمن أو من األمم المتحدة، الفتا إلى 

ربما ال «، وقال »تعد من أولى الدول التي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية منذ الستينات«أن الصين 
الشرق «جية الصيني ردا على سؤال وجاء تصريح نائب وزير الخار. »يعرف جيل الشباب هذه المعلومة

جاء ذلك، عقب . حيال اتخاذ بالده موقفا مماثال لما اتخذته بعض دول أميركا الالتينية مؤخرا» األوسط
زيارة لنائب الوزير الصيني أمس لمقر منظمة المؤتمر اإلسالمي، التي تعد أول زيارة رسمية لمسؤول 

  .اإلسالميةرفيع المستوى في الحكومة الصينية للمنظمة 
  ١٩/١٢/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 

  
  واشنطن تتخلى عن الشرعية الدولية كأساس للتفاوض .٥٣

  بالل الحسن
أعلنت لجنة المتابعة العربية، أنها توافق الفلسطينيين على رفض الذهاب إلـى مفاوضـات جديـدة مـع                  

 اإلسرائيلي وفقـا    - العربي   اإلسرائيليين، إال إذا تم تلقي عرض أميركي جاد بالعمل على إنهاء الصراع           
  .لمرجعيات السالم

هذه الصيغة تعني أن الفلسطينيين لن يتفاوضـوا مـع اإلسـرائيليين اآلن، ولكـنهم سيتفاوضـون مـع              
فاالقتراح الذي حمله ديفيد ميتشل إلى الرئيس محمود عباس في رام اهللا، ال يدعو إلى العودة                . األميركيين

موازية مع اإلسـرائيليين،    ) وليس مفاوضات (ترح عليه إجراء محادثات     للتفاوض مع اإلسرائيليين، بل يق    
. ولمدة ستة أسابيع، تبدأ ببحث موضوع األمن، ثم تنتقل على ضوء ذلك إلى البحث في موضوع الحدود                

وهدف هذه المباحثات حسب ميتشل هو أن تتمكن اإلدارة األميركية من بلورة تصورها لبدء المفاوضات               
  .فلسطينيين واإلسرائيليين في الوقت المناسبالمباشرة بين ال
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وتأكيدا لهذه الصيغة األميركية المقترحة للمحادثات، أرسلت اإلدارة األميركية كبير مستـشاريها دينـيس              
تحديد ما هي االحتياجات األمنية اإلسرائيلية، ثم       : روس إلى إسرائيل، ليدرس حسب المصادر اإلسرائيلية      

وسـيلتقي  . اء األمنية اإلسرائيلية، ثم مناقشة الترتيبات األمنية البعيدة المدى        تحديد ما هي الخطوط الحمر    
دينيس روس من أجل إنجاز هذه المهمة مع غابي أشكنازي رئيس األركان اإلسـرائيلي، ومـع يوفـال                  

  .ديسكن رئيس جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي، ومع ضباط كبار يعملون في هيئة االستخبارات
للقضايا التي تلي ذلك، أي قضايا الحل النهائي الجوهريـة، فقـد قـدمت اإلدارة األميركيـة                 أما بالنسبة   

من ست نقاط، تتناول هـذه القـضايا        ) غير رسمية (للفلسطينيين، قبل مجيء ميتشل، ورقة حملت عنوانا        
ت وهي تقدم بذلك دليال آخر علـى توجههـا إلدارة المحادثـا           . الجوهرية، إنما من وجهة نظر إسرائيل     

وأساس هذا المنظور التخلـي  . األميركية مع الفلسطينيين، من منظور إسرائيلي منحاز منذ اللحظة األولى 
عن قاعدة قوانين الشرعية الدولية التي تعالج قضايا االحتالل، وهو ما تصر عليه إسرائيل دائمـا، فقـد                  

  :ورد في هذه النقاط الست ما يلي
نص قوانين الشرعية الدولية، على أن القدس منطقة محتلة، مثلها          بينما ت . حل متفاوض عليه للقدس   : أوال

  .مثل أية منطقة في الضفة الغربية، وهذا يعني ضرورة االنسحاب الكامل منها، وليس التفاوض حولها
وهذه المستوطنات هي حسب القانون الدولي مـستوطنات        . تقرير مستقبل المستوطنات اإلسرائيلية   : ثانيا

  .ال يجوز للمحتل إحداث أي تغيير جغرافي أو ديمغرافي في المناطق التي يحتلهاغير شرعية، ألنه 
وتتجاهل هذه الصيغة أحد أهـم قـرارات الـشرعية          . إيجاد حل منصف وواقعي لقضية الالجئين     : ثالثا

» منـصف «وال يتحدث عن حل     . ، الذي ينص على عودة الالجئين إلى ديارهم       ١٩٤الدولية، وهو القرار    
  .»واقعيحل «أو عن 
إذ ال حصة للمحتـل فـي ميـاه         . وهذه أيضا صيغة مخالفة للقانون الدولي     . تقرير حصص المياه  : رابعا

مـن ميـاه    % ٨٠وإسرائيل تسرق حاليـا     . المنطقة التي يحتلها، وهي بكل ثرواتها ملك ألهلها وسكانها        
  . اآلبار الجوفيةالضفة الغربية، وبنت جزءا أساسيا من مستوطناتها فوق األراضي التي توجد بها

وبهذا يتضح بشكل ال لبس فيه، أن الواليات المتحدة األميركية تدعو الفلسطينيين للمشاركة في محادثـات              
ولذلك فإن الفلـسطينيين يعتبـرون العـرض        . معها، حول جدول أعمال يتبنى مطالب إسرائيل بالكامل       

بأنه دعوة للثرثـرة    ) حنا عميره (حرير  األميركي غير جدي، وقد وصفه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة الت         
وليس للمفاوضات، وهو يتبنى الموقف اإلسرائيلي بالكامل، خاصة أنـه يتجاهـل أي موقـف واضـح                 

  .بخصوص قضية مرجعية المفاوضات، وبخصوص قضية االستيطان
لـى  وعلى الرغم من هذا االنحياز األميركي المطلق لوجهة النظر اإلسرائيلية، فقد يكون من الـصعب ع               

ويبدو أن المسؤولين العرب يشاركون أيضا في       . الرئيس محمود عباس أن يرفض دعوة أميركية للتباحث       
مثل هذا التوجه، فقد أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط عشية اجتماع لجنة المتابعة العربيـة               

ب أن نرغب في دور     ال توجد مصلحة ألي طرف في إفشال الجهود األميركية، بل على العكس يج            «أنه  
هنـاك حاجـة    «: مصرية إلى هذا الموقف، فقـال     » نوايا«وقد أضاف أبو الغيط     . »أميركي فاعل وقادر  

، ثـم   »للمزيد من الدعم الدولي، وبالذات من جانب اللجنة الرباعية الدولية، لتعزيز هذا الدور األميركـي              
ة التي ال بـد أن تكـون فلـسطينية،          ، وبالقدس الشرقي  ١٩٦٧أخرى تتعلق بحدود    » نوايا«زاد على ذلك    

  .ال تقترن بأي ضغط عربي على اإلدارة األميركية» نوايا«ولكنها كلها 
الضغط العربي الوحيد الذي تمت اإلشارة إليه، هو أن العرب، وفي حال عدم نجاح المحادثات األميركية                

) الفيتو(ستستخدم حق النقض     الفلسطينية، سيتوجهون إلى مجلس األمن حتى لو كانت الواليات المتحدة            -
ضد أي قرار يمكن أن يصدر عن المجلس، ومن أجل تحقيق االعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن حـدود                 

وقد سئل الشيخ حمد    .  وعاصمتها القدس، حسب ما أعلن الشيخ حمد بن جاسم وزير خارجية قطر            ١٩٦٧
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ومـاذا نـستطيع أن     :  لديكم؟ فرد مؤكدا   هل هذا هو كل ما    : في المؤتمر الصحافي الذي تال لجنة المتابعة      
  .نفعل؟ نحن نرد على الدبلوماسية بتحرك دبلوماسي آخر

  واآلن، ما هي االحتماالت النظرية والمنطقية أمام مسار من هذا النوع؟
مع األميركيين، تصوغ اقتراحـات تنطلـق مـن         ) محادثات(أن يذهب الفلسطينيون إلى     : االحتمال األول 

وينشأ عن ذلك في    . والذي يحقق بالضرورة مصالح إسرائيل    . لذي ترغب فيه إسرائيل   المنهج التفاوضي ا  
األمنية واالستراتيجية واالقتصادية، وذلك    : النهاية كيان فلسطيني ما، مؤقت، ويخضع للهيمنة اإلسرائيلية       

عـشر  ألن ما يسمى باألمن اإلسرائيلي يتضمن وجودا عسكريا إسرائيليا في غور األردن، وبعمق خمسة          
كما يتضمن قاعدتين عسكريتين لإلنذار المبكر تكونان طبعا تحت         . كيلومترا، كما أعلن ذلك نتنياهو نفسه     

وكل هذا يلغي نظرية االنسحاب اإلسـرائيلي مـن         . السيطرة اإلسرائيلية، وكذلك الطرق الموصلة إليهما     
  .١٩٦٧أراضي 

 تقترحها اإلدارة األميركية، ويـذهبون مـع        أن يرفض الفلسطينيون صيغة التفاهم التي     : االحتمال الثاني 
وهنـا تقـوم الواليـات    . ١٩٦٧العرب إلى مجلس األمن، طالبين االعتراف بدولة فلسطينية في حـدود   

المتحدة باستعمال الفيتو ضد قرار من هذا النوع، تماما كما يتوقع العرب، وتنهي بذلك فعالية مثـل هـذا           
  .التحرك

  .أو خنوع وتبعية لالحتالل اإلسرائيلي، وبرعاية أميركية. شل محتماالحتماالن إذن ينطويان على ف
كل هذا ألن العرب ال يفكرون باستعمال أوراقهم الضاغطة على الواليات المتحدة األميركية، لدفعها نحو               

وفي النهاية يتحـول الفـشل      . اتخاذ مواقف تراعي مصالح العرب، وتحفظ للعالم اإلسالمي مكانة القدس         
  .ى نظرية سياسية تحميها قرارات لجنة المتابعة العربيةالعربي إل

أما إذا واصل العرب التمسك بهذا الفشل، فسيسود منطقهم لزمن، ولكن سيبرز في وجه ذلك بالضرورة،                
المنهج الذي يخشونه ويهربون منه، منهج مقاومة االحتالل والتصدي له، وسيصبح هو النظرية السياسية              

  .السائدة
  ١٩/١٢/٢٠١٠،  لندنالشرق األوسط،

  
  !هل يتعظ العرب األميركيون من اللوبي اليهودي؟ .٥٤

  أسعد عبد الرحمن. د
مع تعاظم معضلة القضية الفلسطينية، التي تصر الواليات المتحدة على اعتبارها مصلحة أمريكية عليـا،               

تشكيل لـوبي   لماذا لم ينجح حتى اآلن مئات اآلالف من العرب األمريكيين من            : بات مشروعا أن نتساءل   
عربيا في  » لوبيا«وهل يمكن أن نرى     ! عربي فاعل، يجاري، حتى ال نقول يوازي، قوة اللوبي اليهودي؟         

وهل يمكن لهذا اللوبي االستفادة مـن       ! ؟»التسوية«قادمات األيام قادراً على لعب دور إيجابي في عملية          
عربي إقامة جسور التعاون مع القـوى       هل يمكن للوبي    ! تجارب نظيره اإلسرائيلي في الواليات المتحدة؟     

  !اليهودية األمريكية المعتدلة لمقاومة التأثير الشرير للوبي اليهودي على السياسة األمريكية؟
في واشـنطن يملـك قاعـدة       » لوبي عربي «ومع حزننا على مجمل أوضاعنا، ومن ضمنها عدم تبلور          

ون فاعال في تغيير الـسياسة االمريكيـة        جماهيرية واسعة، يدعم الموقف الرسمي والشعبي العربي ويك       
بشأن الصراع في الشرق األوسط، إال أن هناك اآلن فرصة حقيقية لنجاح هكذا لوبي، بعد أن أدرك العالم                  
الغربي، ومن ضمنه الواليات المتحدة خطر التطرف اليميني اإلسرائيلي علـى مـصالحه فـي الـشرق         

  . األوسط
فقط بسبب رغبة اليهود في التوحد بقدر مـا كـان نتيجـة لنـضج               نجاح اللوبي اليهودي لم يكن ليحدث       
وفي السياق، فإن نظرة سـريعة علـى المؤسـسات والجمعيـات            . مؤسسات اليهود التنظيمي والسياسي   

األمريكية الداعمة للشعب الفلسطيني تبين أن أمام العرب األمريكيين فرصة كبيرة إلنضاج لوبي فاعـل               
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وعلى سبيل المثال ال الحصر، ثمة مؤسسات       .  هذه المؤسسات والجمعيات   عبر التنسيق وربما التوحد مع    
، وتعـادي   ٢٠٠١التي تأسست بعـد هجمـات أيلـول         » اعملوا لوقف الحرب وإنهاء العنصرية    «: مثل

وهي تحالف ينشط في الجامعات األمريكيـة،       » العودة«ثم مؤسسة   . الصهيونية وتتعاطف مع الفلسطينيين   
»  اإلسـالمية  –مجلس العالقات األميركية    «كذلك، هنالك   . لالجئين الفلسطينيين ويدافع عن حق العودة وا    

يضاف إلى ذلك منظمة    . ، األمر الذي جعله هدفا للجماعات الصهيونية      ٢٠٠١الذي زاد نشاطه بعد أيلول      
التي زارت الـضفة الغربيـة      ) اليسون وير (، التي أسستها الصحافية األمريكية      »لو عرف األميركيون  «

 ووجدت ان الحقائق على األرض نقيض لما يسمع األمريكيـون فـي بالدهـم،               ٢٠٠١ غزة في    وقطاع
» رابطة مكافحة التـشهير بـاليهود     «وتزايد عدد هذه المنظمات والجمعيات، حدا بزعيم        . وغيرها الكثير 

هناك مئات الجماعات التي تشارك فـي نـشاطات ضـد           «: إلدراك خطرها بالقول  ) ابراهام فوكسمان (
التـي  » حركة التضامن الدوليـة   «في هذا المجال، تبرز     !!! »ل، وقد حددنا أكبرها وأكثرها نشاطا     اسرائي

الـذي تمارسـه اسـرائيل ضـد        ) االبارتهيد( كجماعة تعمل ضد التفرقة العنصرية       ٢٠٠١تأسست عام   
ألرض ولربما تكون هذه من أهم المنظمات خاصة لجهة فضحها السياسة اإلسرائيلية على ا            . الفلسطينيين

كمـا أن   . عبر مشاركاتها الفاعلة في التظاهرات األسبوعية في قرى الضفة ضد جدار الفصل العنصري            
 منظمـة أمريكيـة مناهـضة       ١٨٠التي تنضوي تحتها    » الحملة األمريكية إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي    «

غرس األمريكي في    والية أمريكية، هي التي قامت بتقديم خطاب للكون        ٣٢لالحتالل منتشرة في أكثر من      
 تطالب فيه بتجميد المساعدات العسكرية للكيان الصهيوني أو تعليقهـا حتـى             ٢٠٠٩يونيو  /  حزيران ١٦

  . منظمة بشروط تخدم مصالح السياسة األمريكية١٨٠قبول إسرائيل بما وصفته ال 
جماعـات  كما يجب استثمار المؤسسات اإلعالمية وثورة االتصال والمعلومات التي باتت تسهل عمـل              

فعلى نحو معكوس، عندما ازداد سخط الرأي العام األمريكي من السياسات           . الضغط السياسي واإلعالمي  
، »اللجنة الطارئة من أجـل إسـرائيل      «والممارسات اإلسرائيلية الوحشية، سارع أنصار إسرائيل بإنشاء        

  .ع إسرائيلبسبب سياستها في التعامل م) إدارة أوباما(والتي من ضمن أهدافها مهاجمة 
الكل يعرف ان السياسة الخارجية االمريكية هي انعكاس في معظم االحوال لتـأثير اوضـاع الـسياسة                 

لذا، فان اي صانع قرار امريكـي فـي البيـت االبـيض أو              . االمريكية الداخلية ودور جماعات الضغط    
العرب عند اتخـاذ    ال يرى ضرورة لمراعاة خواطر      ) أو حتى في أي جزء من العالم الغربي       (الكونغرس  

اي قرار بشأن المنطقة، في حين انه يهتم كثيرا ويحرص بشدة على ارضاء اسرائيل حتى لو اسـتباحت                  
بالمقابل، في الواليات المتحدة آالف األكاديميين العرب وحملة الشهادات العليـا           . األرض الفلسطينية كلها  

 اإلمكانيات المادية والمساهمات المالية الكبرى      يتبوأ الكثير منهم مراكز علمية وإعالمية مهمة، إضافة إلى        
وإذا أحسن استثمار هذا الوجود سياسيا سيكون لـه دور          . للعرب في الجسم االقتصادي والمالي األمريكي     

حكومـات  : وقبلهم، هـل يـتعظ العـرب اآلخـرون        !! فهل يتعظ العرب األمريكيون؟   . وتأثير فاعالن 
  !! وفعاليات؟

  ١٩/١٢/٢٠١٠، الرأي، عمان
  
  عندما يتصارع الشركاء.. صراع عباس دحالن  .٥٥

  ياسر الزعاترة
لم يعد الصراع بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبين رجل فتح القوي محمد دحـالن سـرا مـن                   
األسرار بعدما خرجت الكثير من تفاصيله للعلن ، ولم يعد بوسع أحد أن يعمي عليه عبر لقاءات صحفية                  

  . في الخط السياسي وليس ثمة ما يفرق بينهماتزعم أن الرجلين يلتقيان
والحق أن الرجلين يلتقيان فعال في الخط السياسي ، فقد وقفا معا في مواجهة الرئيس الفلسطيني الراحـل                  
ياسر عرفات ، وإن كان دحالن هو الذي وقف في واجهة المحاولة االنقالبية المسلحة في قطاع غـزة ،                   
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ال وجود للمقاومة السلمية إال فـي الكـالم         (علني والمطلق للكفاح المسلح     كما أنهما يلتقيان في الرفض ال     
، في ذات الوقت الذي يلتقيان فيه فـي رفـض حـل الـسلطة       ) والتصريحات وبالطبع في بلعين ونعلين    

والحفاظ على مشروعها بصرف النظر عن مآلها الذي يدركان تماما أنه لن يغادر مربع الدولة المؤقتـة                 
  .رفي حدود الجدا

على أن اللقاء في الملفات السياسية ال يعني اللقاء الشخصي ، فالصراعات في عالم السياسة ليست علـى                  
علـى  ) عرفات ، أبو جهاد ، أبو إياد      (البرامج بالضرورة ، والصراع الذي كان يحتدم دائما بين الثالثي           

  .الصالحيات والنفوذ في فتح والمنظمة دليل على ذلك
ائم بين دحالن وعباس هذه األيام تتعدد األسباب ، إذ يشير البعض إلى ردود األول               في سياق الصراع الق   

العصبية على محاوالت الثاني التهميشه ، والتي تمثلت مؤخرا في إدخاله عشرات مـن عناصـر فـتح                  
الهاربين إلى مصر من قطاع غزة إلى الضفة الغربية ، األمر الذي ذهب البعض حد وصفهم بالمليـشيا                  

، لكن محاوالت األخير توسـيع      ) كلمة انقالب صارت محببة في األوساط الفتحاوية كما يبدو        (بية  االنقال
نفوذه داخل التنظيم عبر األموال التي يملكها بدت مستفزة للرئيس ، فضال عن تسرب تسجيالت لدحالن                

 نقل عـن    ، ومن ضمن ذلك حديث عن أبنائه ومصالحهم االقتصادية كما          يتحدث فيها بسوء عن الرئيس    
  .بعض الدوائر بحسب صحيفة القدس العربي اللندنية

لعل السبب األكثر أهمية في سياق األزمة القائمة بين الطرفين يتمثل في تسريبات وصلت الرئيس عباس                
تتعلق بتفاهمات بين دحالن وبين ناصر القدوة على طرحه مرشحا للرئاسة كبديل عن عباس ، بـصرف                 

  .م في ضوئه الخالفةالنظر عن السياق الذي ستت
ولعل السؤال األهم الذي يطرح نفسه هنا يتعلق بالجهات التي تسمح لدحالن بتحدي الرئيس الفلـسطيني                
على هذا النحو ، وما إذا كانت عربية أم غير ذلك ، وهنا تبدو القاهرة في صلب ما يجري ، ربما ألنهـا    

أن بوسعها أن تستبدله في أية لحظة ، ما يملـي           تحب التأكيد لعباس بأنها ليست أسيرة الخيار الواحد ، و         
  .عليه االلتزام بتعليماتها قبل أي جهة أخرى

لكن ذلك ال يمكن أن يتم بعيدا عن إرادة االحتالل الذي يعلم الجميع أنه هو صـاحب الـسلطة األولـى                     
ك األمـوال  واألخيرة في الضفة الغربية ، وعندما يتمكن دحالن من إدخال عشرات من مريديه ، وقبل ذل            

  .إليها ، فإن ذلك لن يتم من دون رضا االحتالل
األكيد أن االحتالل ال يريد البقاء أسير االحتمال الواحد ، ولعل ذلك هو ما يدفعه إلى تشجيع دحالن على                   
التمرد على عباس ، السيما في ظل تكرار األخير التلويح باالستقالة ، فيما ندرك أنه يريد التأكيد للرجل                   

ك لم يعد مجديا ، بخاصة بعدما وصل به الحال حد التلويح بحل السلطة ، األمر الـذي رد عليـه                     بأن ذل 
  ".انتحاري"دحالن مباشرة بالقول إنه خيار 

من الصعب الحديث عن تصعيد أكبر في الصراع الدائر بين الطرفين ، ألن المصالحة بينهما تبقى ممكنة                 
 من جديد بين فاروق القدومي وبين عباس رغم شطبه تماما من            كما هي عادة فتح ، وإذا كان اللقاء قد تم         

فتح ، فلن يكون مفاجئا أن نسمع عن لقاء بين األخير ودحالن ، ربما برعاية مصرية ، لكـن الرسـالة                     
وصلت على أية حال ، فاالحتالل ليس أسير الخيار الواحد ، وإذا استقال عباس فالبديل جـاهز ، وحـل                    

  .ل الظروف المحلية والعبرية والدولية القائمةالسلطة ليس واردا في ظ
  ١٩/١٢/٢٠١٠، الدستور، عمان

  
  حتى ال يشغلنا الثانوي عن األساس: التسوية .٥٦

  مرزوق الحلبي
لنفترض أن القيادة اإلسرائيلية جمدت البناء في المستوطنات االحتاللية، فهـل كانـت سـتتغير أجنـدة                 

أن القيادة اإلسرائيلية وافقت على التجميد راضية مرضية،        المفاوضات مع الجانب الفلسطيني؟ ولنفترض      
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وأنهـم  ) يونيـو ( ألف مستوطن شرق حدود الرابع من حزيـران          ٤٠٠فهل يغير ذلك من حقيقة وجود       
يشكلون ملفاً معقداً في أي مفاوضات مستقبلية؟ ولنفترض أن هذه القيادة رفضت أي تجميد للبناء في هذه                 

  ثة، فهل كانت ستتغير ملفات القضية الفلسطينية في جوهرها؟المستوطنات لشهرين أو لثال
أسئلة تُفضي إلى إجابة واحدة هي أن القضية الفلسطينية تتضمن الملفات ذاتها مع تجميـد البنـاء فـي                   

لكن الفلسطينيين ومعهم كل العالم علقوا عند منعطف البناء أو تجميده علماً أن             . المستوطنات أو من دونه   
 االستيطانية التي تحول بعضها إلى بلدات واسعة تجثم فوق أرض يراد لها أن تكون وطناً                عشرات البؤر 

  .ودولة
بمعنى أن المراوحة في خانة البناء أو تجميده هي مراوحة يمكن أن تكون مقبولة لمن لديه متـسع مـن                    

 ال في الراهن وال في ما       الوقت وترف التلهي بحلول وبدائل ال نهائية  ويقيناً إن الفلسطينيين ليسوا كذلك،            
  .سبق

ضـعف المتفاوضـين وأوراق     /أي مفاوضات تعكس في نهاية األمر الوضع على األرض من حيث قوة           
اللعب التي في أيديهم وتلك المبادرات التي يمكن أن يطلقوها وتلك الخطوات التي يمكن أن يفاجئوا بهـا                  

ك أننا كيفما نظرنا إلى الواقع إيـاه سـيتأرجح          وندر! »اإلطاحة بالملك «الطرف المقابل في الطريق إلى      
هـذه هـي    . الوضع بين قوة الحق الفلسطيني وبين القوة اإلسرائيلية المتجسدة سيادة وفعالً على األرض            

وهـي  . الحال منذ إقرار اإلسرائيليين بوجود مسألة فلسطينية مهما تمت دحرجتها أو إرجاؤها أو إدارتها             
هذا بينما تستمد المكونات    . ارت ثابتة، مع الوقت وأخرى متحركة متحولة      ذات مكونات ثابتة، أو أنها ص     

األولى وجودها من التاريخ ومن مفهوم حق تقرير المصير ومواثيق دولية تتعلـق بـالالجئين واألرض                
تستمد المكونات المتحولة وجودها من المناخ السياسي ومن توازنات القـوى ومـن األوضـاع               . المحتلة

وأي مفاوضات كانت ستبدأ ال بد أن تبحث فـي شـقي هـذه              . لمساحة الفلسطينية والعربية  الداخلية في ا  
فالقضية . المكونات التي تشكل حركة االستيطان أحد ملفاتها األساسية مع إضافة ألف منزل أو من دونها              

فـضل أن   وكنت أعتقد أن من األ    . هنا تظّل االستيطان وليس عدد البيوت المضافة في هذه البؤرة أو تلك           
يترك الفلسطينيون األمر لمنظمات المجتمع المدني اإلسرائيلية ومعارضي االحتالل واالستيطان يواجهون           
  .هذا الملف الصغير الذي سيضيع داخل الملف الكبير في حال توصل الطرفان فيه إلى حّل أو لم يتوصال

ضية الفلسطينية يمكن أن تنبنـي      الوقوف على عتبة المفاوضات ال دخول وال خروج، أو االعتقاد بأن الق           
من رفض إسرائيل للتجميد الموقت، أو انتظار الراعي األميركي ريثما يقلب الطاولة، أو المراهنة علـى                

» اإليغـو «تحوالت في الداخل اإلسرائيلي تطيح بنتانياهو وحكومته، هو نوع مـن التلهـي بمماحكـات                
تصارات وهمية أو شكلية في أقصى حد ومراهنة على         والمخارج المشرفة والتشريفات أو التعويل على ان      

وفي هذا تنازل عن أهم ما في الديبلوماسية وهو المبادرة أو الفعـل اإلرادي لمواجهـة جمـود                  . الغيب
بل إن مثل هذا الجمـود الـذي        . وهو جمود أخطر بكثير من عدم تجميد البناء في المستوطنات         . الوضع

، فتلقفها الفلسطينيون   »تجمد أو ال تجمد   «ية للمدى المنظور أفرز لعبة      تفضله إسرائيل وتطوره كحالة نهائ    
  !»النقال«و » المحمول«وغيرهم كما نتلقف التكنولوجيا المتطورة من 

كان األجدر أن تبادر القيادة الفلسطينية إلى طلب التفاوض على أساس ما تفترضه هي، والمبادرة العربية                
وأعتقد أن المفاوض الفلـسطيني بعـد إعـالن         .  أو بعد حين وحينين    نقاط ارتكاز لكل مفاوضات، اآلن    

ال يمكن إسرائيل أن ترفض ألمد      . المبادرة العربية في أقوى وضعية له منذ انفتاح باب التفاوض المباشر          
طويل حيوية المبادرة العربية أو أن تتملّص منها ألنها تحمل قوالً عربياً فصيحاً قابالً للحياة يتطابق مـع                  

  .اللغة الدولية ومعاييرها
ومن يرصد التحوالت العميقة في المجتمع اإلسرائيلي على مذاهبه السياسية سيرى أنـه مرتبـك أمـام                 

من هنا فـإن مبـادرة فلـسطينية        . المبادرة المذكورة أكثر من ارتباكه حيال أي مكون آخر في الصراع          
 الفلسطيني عموماً أقدر على تحقيق مـا        مدروسة، إلى التفاوض وفتح حراك على هذا الخط، كان سيجعل         
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على األقّل، لن يكون رهينة المزاج السياسي العام وال عـاجزاً           . يصبو إليه، نجحت المفاوضات أو فشلت     
  .عن الفعل كما يظهر اآلن

المفاوضات إلنهاء صراع كالصراع اإلسرائيلي  الفلسطيني ال بد أن تشهد أطواراً ومداورات ال نهائيـة،            
وألنه كذلك فـال ضـير      . ه في مبتدئه صراع وجود صار في العقدين األخيرين صراع حدود          بخاصة أن 

للفلسطيني قيادة وقضية أن يفاوض على الركائز ومنها، وليس من ملفاتها الثانوية، أي تجميد االسـتيطان         
  !في شكل موقّت

أنه يدرك تماماً مـا     ليس ضعفاً أن يذهب الفلسطيني إلى مفاوضات، أي مفاوضات، في أي مكان، طالما              
وأعتقد أن مقتل القضية الفلسطينية هو      . الذي يريده وما الذي سيفعله، نجحت هذه المفاوضات أو لم تنجح          

وال أقصد مـشاريع شـهادة      . أن تعدم القيادة  أي قيادة بما فيها حماس غزة  مشروعاً أو خططاً وبدائل              
تتيـسر بفعـل إرادي ال عنفـي، ممـانع          وبطوالت وضحوية وحتميات بل مشاريع حياة حرة وكريمة         

  .ومفاوض يستند إلى ترسيخ الحق الفلسطيني حيزاً محرراً على األرض
أناشـيد   إن التفاوض بحزم وتيقظ ومن خالل خطة متكاملة وصوالً إلى بدائل البدائل، أكثر فاعلية مـن               

 غير قصير من الـزمن، وآن       لقد واجه الفلسطينيون مصيرهم بالعنف وفنونه ردحاً      . الثورة المتقادمة كلها  
األوان ليواجهوه بالتفاوض الطويل النفس ألن محصلة فشله أو نجاحه ستظّل أفضل ألف مرة من نتـائج                 

  !إخفاقات العنف أو نجاحاته
 ١٩/١٢/٢٠١٠، الحياة، لندن

  
  :كاريكاتير .٥٧

  

  
  ١٩/١٢/٢٠١٠الخليج، الشارقة،   

  
    


