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  نشر كتيبة دبابات مزودة بنظام حماية من الصواريخ على حدود غزة الجيش اإلسرائيلي ي .1

قرر يوم أمس األحد نشر كتيبـة المدفعيـة           الجيش اإلسرائيلي  ، أن 20/12/2010،  48موقع عرب ذكر  
ـ       ومـن  . ة، على حدود قطـاع غـز      "معطف الريح "المجهزة بنظام لحمايتها من الصواريخ، والمسمى ب

زيـادة التهديـدات    "المتوقع أن يتم تنفيذ هذا القرار في الشهر القادم، وذلك في أعقاب تقديرات تشير إلى                
ونقل عن مصادر أمنية إسـرائيلية قولهـا إن         ". الناجمة عن الصواريخ المضادة للدبابات في قطاع غزة       

  . اتالتقديرات ترجح حصول تطور في الصواريخ الفلسطينية المضادة للدباب
ـ       في الجيش اإلسرائيلي وهيئة أركان الجيش وقيـادة        " قيادة الجنوب "وعلى خلفية ذلك، أجرت ما تسمى ب

القوات البرية مشاورات في األسبوع األخير حول إجراء تغييرات في االستعدادات اإلسرائيلية، تقرر في              
  . أعقابها نشر كتيبة المدفعية المشار إليها

لـواء  "كان من المفترض أن يتم في الشهر القادم نشر كتيبة دبابـات مـن               وبحسب الخطة األصلية فقد     
، والتي تم تزويد دباباتها مـؤخرا بنظـام         "9كتيبة  "وتقرر اآلن نشر كتيبة أخرى من اللواء نفسه         ". 401

  ". معطف الريح"
رض بحـسب  ، من المفت" شبكة تطوير الوسائل القتالية–رفائيل "، وهي من إنتاج   "معطف الريح "يذكر أن   

الجيش والمنتجين أن تكون قادرة على مواجهة الصواريخ التي تطلق من أبعاد مختلفـة بـشكل فعـال،                  
وكان الجيش اإلسرائيلي قـد بـدأ بتزويـد الـدبابات           . وبضمنها الصواريخ المتطورة المضادة للدبابات    

، والتي تـم إعطـاب      2006يوليو  / بعد الحرب العدوانية األخيرة على لبنان في تموز       " معطف الريح "بـ
  . الكثير من الدبابات اإلسرائيلية فيها بواسطة الصواريخ المضادة للدبابات

ـ            4وبعد   ، "معطـف الـريح   " سنوات من الحرب، فإن هناك كتيبة واحدة في الجيش اإلسرائيلي مجهزة ب
  ". 4مركفاه "، والتي تم تزويد طواقمها بدبابات حديثة من طراز 9كتيبة 

اإلسرائيلية فإن هناك تنظيمات مختلفة في قطاع غزة بحوزتها المئات من الـصواريخ             وبحسب التقارير   
ـ     وأضافت أن مثل هـذا     . البسيط، وحتى النماذج األكثر تطورا    " آر بي جي  "المضادة للدبابات، بدءا من ال

لية علـى   التطور في القدرة الصاروخية المضادة للدبابات ألزم الجيش اإلسرائيلي على تغيير نظريته القتا            
  . طول الحدود من أجل تقليص االنكشاف للصواريخ

 االذاعة االسرائيلية    من غزة، أن   غزة اشرف الهور  ، عن   20/12/2010القدس العربي، لندن،    وأضافت  
الختبار فعاليـة منظومـة     ' تجربة استثنائية فريدة من نوعها    'ذكرت ان الجيش سيجري االربعاء المقبل       

وذكرت انه سيتم خـالل التجربـة اطـالق          .المضادة للصواريخ ' طف الريح مع'الدفاع الفعال من طراز     
المطورة مأهولة يجلس بداخلها ضـابطان      ' 4ميركافا  'صاروخ حي مضاد للدروع على دبابة من طراز         

 فـي اللـواء   9 المدرع الكولونيل عيناف شاليف وقائد كتيبة 401كبيران مع طاقم الدبابة وهما قائد لواء   
  .لونيل ايتاي برينالليفتنانت كو
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داعيـا  'وذكرت االذاعة نقال عن مصادر عسكرية ان رغم ان التجربة خطرة، فان قائد اللواء ال يـرى                  
وقال انه تم اختبارهـا فـي كافـة الظـروف           . 'امنة وموضع ثقة  '، على اعتبار ان المنظومة تعد       'للقلق

  .'تتجاوب بصورة ممتازة فال داعي للقلق'المحتملة، الفتا الى انها 
وكانت اسرائيل شرعت بتطوير هذه المنظومة في اعقاب تعرض دباباتها لهجمات اسفرت عـن تـدمير                

 9عدد منها على ايدي المقاومة المسلحة في غزة وجنوب لبنان وفي الجيش االسرائيلي بدأت الكتيبة رقم                 
التي ' 4ميركافا  'از   خالل االسابيع االخيرة بالتزود بأحدث نوع من الدبابات وهي من طر           401من اللواء   

  ؟'معطف الريح'تم فيها تركيب منظومات 
وتتألف المنظومة من جهاز رادار ومستشعرات لكشف الصواريخ والقذائف المضادة للدروع التي تطلـق             

 360صوب االلية المدرعة وهوائيات صفائحية مركبة على جوانب االلية، ويعمل الرادار بزاوية قدرها              
اروخ يلتقط الرادار بصمته وينقلها الى كمبيوتر داخلي، الـذي يحـدد زاويـة              درجة، وعند اقتراب الص   

االقتراب والمسافة واالرتفاع والوقت االمثل الطالق شحنة ناسفة مضادة لتفجير الصاروخ المعادي ثـم              
  .يعطي امرا آليا باطالق هذه الشحنة الفعالة التي تقوم بتفجير الصاروخ المعادي وهو في الجو

عـن العبريـة،    (موقع الجيش الصهيوني    نقال عن    18/12/2010،  2137لتقرير المعلوماتي   اوجاء في   
 عسكرية صهيونية قدرت أن األجواء الحالية في قطاع غزة تُذكّر بتلك التي             اأوساطأن  )  ترجمة المركز 
لحـصار  ، الفتةً إلى أن  األمور بدأت تتراجع إلى الخلف، ألن وطأة ا  "الرصاص المصبوب "سبقت عملية   

وأوضحت األوساط أن سيطرة    . أخذت تجنَح نحو السخونة   " إسرائيل"اإلقتصادي بدأت تخف، والحدود مع      
. ، وأن أجواء مواجهة أخرى باتت محتملة      "إسرائيل"حماس بشكل كلي على قطاع غزة زادت في إحباط          

ـ "من جهته، قال مسؤول عسكري صهيوني كبير      ون بـأن الوضـع   إن الجميع في الحكومة العبرية يعلم
الحالي في قطاع غزة ال يمكن أن يستمر إلى األبد، ألنّه من الوهم أن نعتقد بوجود سالم في ظل سـلطة                     
حماس، السيما بأن الشهرين الماضيين شهدا تغيراً، ما يعني أنّه إذا لم نقم بشيء مختلف، فإن قوة الردع                  

  ".الصهيونية ستتضاءل
  

   م عبر المفاوضاتعباس يؤكد التمسك بخيار السال .2
الرئيس محمود عباس  أن  محمد يونسنقالً عن مراسلهارام اهللا  من 20/12/2010الحياة، لندن،  ذكرت

استضاف امس عشرات الشخصيات السياسية واالكاديمية االسرائيلية، ووجه عبرها رسالة سالم الى 
  .المجتمع االسرائيلي حملت تحذيراً من فقدان حل الدولتين

، واكاديميين "ميرتس"و " العمل"و " كديما"لشخصيات االسرائيلية اعضاء كنيست من احزاب وضم وفد ا
برئاسة رئيس الوزراء " ليكود"وعضو في اللجنة المركزية لحزب " شاس"وناشطين في احزاب 

  .االسرائيلي بنيامين نتانياهو
 مع تبادل اراض 1967عام وقال عباس ان الجانب الفلسطيني جاهز للتوصل الى اتفاق سالم على حدود 

وأضاف لالسرائيليين ان السلطة الفلسطينية . ليصار بعدها الى االتفاق على باقي القضايا الجوهرية
الضفة الغربية لم تشهد اي احداث عنف منذ اربعة "وان " في تحويل ثقافة العنف الى ثقافة سالم"نجحت 
ال نريد المزيد من سفك الدماء : "طاع غزة قائالًودان في الوقت نفسه العنف االسرائيلي على ق". سنوات

، مشيراً الى اغتيال اسرائيل خمسة فلسطينيين في القطاع ادعت انهم كانوا "كما حصل اليوم في غزة
  .يعدون الطالق صواريخ عليها

ان السالم أهم من االستيطان واهم من الحكومات واهم من اي شيء : "وخاطب عباس االسرائيليين قائالً
لدي : "وأضاف انه يؤمن بالسالم من اجل االجيال المقبلة من الفلسطينيين". نه يتعلق بمستقبل اجيالناال

ثمانية احفاد، اربعة منهم شاركوا في معسكر بذور السالم الذي عقد العام الماضي في الواليات المتحدة 
  ".واريدهم ان يشاركوا في معسكرات مماثلة في حيفا وفي اريحا... 
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رض عباس امام االسرائيليين مسيرة المفاوضات منذ انابوليس، مشيراً الى التقدم الذي حصل في واستع
  .المفاوضات نحو اتفاق سالم في عهد حكومة اولمرت السابقة

وقال ان الخالف بين الجانبين في عهد رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت انحصر في نسبة تبادل 
 في المئة، فيما طالب الجانب 1.9سطيني بإجراء تبادل اراض بنسبة االراضي، اذ طالب الجانب الفل

  . في المئة6.5االسرائيلي بأن تكون النسبة 
ياسر عبد ربه، امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمـة التحريـر            أن   20/1/2010األيام، رام اهللا،    وأضافت  

قبات وعن امور نختلف عليهـا،      ومؤسس تحالف السالم خالل االجتماع قال دعونا ال نتحدث فقط عن الع           
فهناك االن في هذه اللحظة امكانية لخسارة فرصة صناعة السالم ، يوجد عناصر وقوى تـشجع التقـدم                  
للوصول الى اتفاق سالم وهناك عناصر تؤثر وتجعل هذه العملية مستحيلة بما نراه على االرض في هذه                 

لنشاطات االستيطانية ونعلم جميعـا باننـا نواجـه         المرحلة ، نعلم جميعا اننا نواجه مشكلة في استمرار ا         
مشكلة في عدم وجود نقطة بداية للمفاوضات ،تعريف بشأن اين تبدأ هذه العملية وليس اين تنتهي ولـدينا          

  ".مشكلة اللعبة القديمة في توجيه االتهامات التي يتم اللعب بها االن
د ان جوهر القضية االن هي كيفية كسر هذا الكل يقول ان هذه الفرصة قد تكون االخيرة واعتق" واضاف

التركيز "داعيا الى "المأزق الذي يتحكم بنا ويمنعنا من التقدم ، كيف نرفع اصواتنا العادة فرصة السالم
هذا اللقاء يجب ان يكون ..يجب التركيز على ذلك "وقال " على حل الدولتين وان كال الشعبين مع الحل

ني واالسرائيلي بأن هناك صوتا اخر ، صوت يؤكد على ان الفرصة بمثابة ايقاظ للشعبين الفلسطي
  ".موجودة وما زالت على قيد الحياة
صائب عرقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير . وبدا الفتا من المواقف دعوة د

اسرائيل "قال  و1967الفلسطينية، السرائيل لالعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود الرابع من حزيران 
انا ادعو حكومة اسرائيل ، من  .. 1967تحاربنا ألننا نطلب من الدول االعتراف بفلسطين على حدود 

 تعيش جنبا الى 1967خالل حزب العمل الشريك في االئتالف، لالعتراف بدولة فلسطين على حدود 
" 1988استقاللنا تم في جنب مع دولة اسرائيل عندما نطلب االعتراف فهذا ليس عمال احاديا فاعالن 

  ".1967جدية اسرائيل اسرائيل هي باعترافها بدولة فلسطين على حدود "واضاف 
 بشكل متبادل بين اسرائيل ومنظمة التحرير 1993واكد على ان االعتراف باسرائيل تم في العام 

 3لدي " ة اسرائيلالفلسطينية وقال في اشارة الى ما يطالب به االسرائيليون وهو االعتراف بيهودية دول
ان هناك مليونا ونصف المليون من غير اليهود في اسرائيل وثانيا هناك مسألة الالجئين : مخاوف االول 

لماذا تطلبون منا االنضمام الى الحركة الصهيونية ، انا ال اريد ان اكون صهيونبا ، انا اعترفت : وثالثا 
  .بحق اسرائيل في الوجود وهذا كاف 

اذا لم تريدوا " وقال 1967لى ان للفلسطينيين خيار ا واحدا وهو حل الدولتين على حدود ونوه عريقات ا
واالصرار على ) شخيم(ونابلس ب ) يريحو(هذا الحل باالصرار على المستوطنات وتسمية اريحا ب 

دن االجراءات احادية الجانب من خالل المستوطنات وال تريدون حل الدولتين فان المسافة بين نهر االر
  "والبحر الميت معروفة وهذا ليس خيارنا

اليوم االمور ال "، كلمة مؤثرة للغاية وقال ) فتح(نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة .ووجه د
حراك فنحن نتراجع فما يتحدث عنه نتنياهو في المفاوضات المغلقة هو االبقاء على االحتالل العسكري 

ربية وهذا لن يقودنا الى اي مكان ولن نقبل مواصلة المفاوضات االسرائيلي الكثر من نصف الضفة الغ
اذا كانت هذه نقطة البداية فنتنياهو عاد الى فكرة ان االمن يتطلب االحتالل وهذه لم تكن الفكرة التي 
عمل عليها الرئيس الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء االسرائيلي الراحل اسحق رابين فالفكرة كانت 

  ".حقق السالم وترتيبات امنية مالئمة فعندها ياتي االمن وليس باالحتاللانه عندما ن
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اليوم من المستحيل التقدم ، فالرجل الذي يقود حكومتكم ال يأتي فقط الى طاولة المفاوضات " واضاف 
س بتراجع عن كل االمور وانما الغى ايضا التزام اسرائيل بجميع االتفاقيات التي وقعناها فاتفاق اوسلو لي

فاعال اليوم فال سيطرة لنا اليوم ال في االمن وال االمور المدنية وال في ادارة حياة شعبنا وغزة تحت 
الوضع ال يحتمل ، البعض منكم تحدث عن الوقت ولكن الوقت ضد انسانية شعبنا .. حصار شديد جدا 

لقد اخذوا كل ..لحركة فارضنا تحتل ومنازلنا يستولى عليها وتنتهك كرامتنا وسرقت منا قدرتنا على ا
  ".شيء 

 3الرئيس يعطي رسالة امل واعتقد ان هناك " ضمانات خرج بها اللقاء 3ومع ذلك فقد اشار شعث الى 
ضمانات قيلت على هذه الطاولة وهي اوال اننا ما زلنا ملتزمون بعملية السالم والثانية اننا ملتزمون بحل 

 ملتزمون ان ال نعود الى العنف والرئيس جعل هذا االمر  والثالثة اننا1967الدولتين على اساس حدود 
  ".ممكنا

حنان عشرواي ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اننا نرى نهاية حل .وقد اعتبرت د
نعلم ما هو الحل، حل الدولتين ليس صعبا تخيله وما نحن بحاجة اليه هو نوايا حقيقية "الدولتين وقالت 

لقد تحولت المدن والمراكز الفلسطينية الى مراكز معزولة " واضافت " ننا نرى نهاية حل الدولتينفاعتقد ا
 دقيقية فانه يستغرق 20تحيط بها المستوطنات مثل االخطبوط قان كان يستغرق الوصول الى مكان ما 

 الجدية علينا التحرك بحس من..االن ساعة ونصف الساعة هذا اذا ما تم الوصول الى ذلك المكان
  ".والسرعة
  اعلوا اصواتكم ضد االستيطان: عبوشي

اكدت مواقف المشاركين االسرائيليين جميعا على خيار السالم وان هذا هو خيار االغلبية من و
االسرائيليين وشكر الرئيس على هذه المبادرة بالحديث مباشرة الى االسرائيليين مع التشديد على اهمية 

ليين وايضا في بعض االحيان اثارة اسئلة عن مواقف فلسطينية مع تأكيدهم الحديث اكثر الى االسرائي
  .على ان خيار الدولة الواحدة ليس خيارا ومؤكدين على وجوب ابقاء االمل بأن السالم ممكنا

  
  المعارضة بإستثناء حماس التي ال تريد المصالحة  تطبيع العالقات مع فصائلندعم :عباس .3

تكى الرئيس الفلسطيني محمود عباس من ضعف الموقف العربي عموما إش:  بسام البدارين-عمان 
وبشكل خاص من ضعف التغطية العربية لخياراته التي طرحها على الجانب العربي مؤخرا بعد إنسداد 

  .آفاق المفاوضات مع إسرائيل
ل وأظهر الرئيس عباس تبرمه الشخصي الشديد وإنزعاجه من ما سماه ضعف اإلستجابة العربية خال

اإلجتماع األخير للجنة المتابعة العربية على مستوى إجتماعات الجامعة العربية لخياراته الشخصية التي 
إقترحها ومن بينها صياغة العودة لمجلس األمن او العمل على تحصيل إعترافات دولية أكبر بالدولة 

  .الفلسطينية
ه الخميس الماضي في العاصمة ونقلت شخصيات فلسطينية عن عباس قوله في اإلجتماع الذي عقد

األردنية عمان مع نخبة القيادات الفلسطينية وبينها فاروق القدومي وأخرون بأن لجنة المتابعة العربية 
  .خذلت من الناحية العملية خياراته فيما يخص الخروج من المأزق الحالي

لمتابعة العربية وإشتكى عباس بوضوح من ضعف الموقف العربي ومن بطء خيارات وتفاعل لجنة ا
وتحدث عن تحول عربي مقلق لصالح اإلهتمام بالقضايا القطرية او بعض الملفات اإلقيمية على حساب 

  .القضية الفلسطينية
الخيارات : كدنا ان نصل إلى حل مع اولمرت لكن نتنياهو جاء ونسف كل شيء وقال: وشرح عباس

 مع أقطاب دولية على صعيد اإلعتراف خصوصا مع تقلص اإلهتمام العربي ضيقة وعلينا ان نعمل
  .بالدولة الفلسطينية لكن الجانب العربي ال يساعدنا كثيرا في هذا المسار
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وشدد عباس في نفس اللقاء ولحظة المصارحة الداخلية على ان حماس ال تريد المصالحة متعهدا بان 
 بإستثناء حماس إلنها ال تريد يدعم اي خطط او مشاريع لتطبيع العالقة مع فصائل المعارضة الفلسطينية

  .المصالحة وال تريد دفع كلفتها السياسية ولديها مشروع مختلف
قلت لكم دوما أخي : وفي نفس اللقاء لم يعترض عباس على جملة وردت على لسان القدومي قال فيها

عليه الرئيس بأن أوباما ضعيف ومخادع وليس أقل سوءا من سلفه جورج بوش وقلنا لكم بان الرهان 
  .صعب جدا

وشملت هذه المصارحات الداخلية الفلسطينية في عمان إقرارا ضمنيا من الرئيس عباس ومرافقيه 
إلحتمالية بروز محاولة أمريكية جديدة للعبث في الساحة الفلسطينية مؤسسة على تحقيق هدفين األول 

 إدامة بقاء الموقف والثاني العمل على,كسر الموقف الحالي لعباس وتحطيمه وتضييق الخيارات 
سورية 'الفلسطيني في فلك المحور األمريكي ودول اإلعتدال في المنطقة وعدم تمكين المحور األخر 

وبوضوح هنا أقر عباس بان . من إستثمار او توظيف اليأس الفلسطيني او إنسداد آفاق التسوية' وإيران
  .ذلك يمكن ان يحصل

  20/12/2010القدس العربي، لندن، 
  

  "المفاوضات من دون مرجعية ومن دون خريطة طريق سيكون مصيرها الفشل" :اشتية .4
اكد عضو القيادة الفلسطينية عضو اللجنة المركزية لحركة :  زكي ابو الحالوة ومحمد ابو خضير-القدس

محمد اشتية، ان الجانب الفلسطيني يريد مفاوضات تكون لها خطوط مرجعية وواضحة باعتبارها " فتح"
المفاوضات من دون مرجعية ومن دون خريطة "ئيس لنجاح اي مفاوضات، مشيرا الى ان الضمان الر

  ".طريق، سيكون مصيرها الفشل
نحن رأينا كيف ان الذهاب الى كامب ديفيد فشل، ومؤتمر "، "الراي"وصرح اشتية في حديث لـ 

ات التقريب انابوليس لم يعطي النتيجة المرجوة منها، ورأينا كيف ان اسرائيل افشلت مفاوض
والمفاوضات المباشرة، وبالتالي اي حديث عن اي شكل من اشكال المفاوضات من دون ان يكون هناك 

  ".وضوح ومرجعية واحتكام الى القانون الدولي سيكون مصيره الفشل
، مؤكدا "ال يمكن ان نترك السرائيل هي التي تقرر متى تنهي احتاللها لالراضي الفلسطينية"ورأى انه 

الحتالل االسرائيلي احتالل مربح، وبالتالي يجب ان تتعامل مع هذا الموضوع بان االحتالل غير ا"ان 
  ".مكلف ومربح

اذا ترك االمر السرائيل، فعليها ان تدرك ان هذا االحتالل اصبح مكلفا لها دوليا ومحليا في : "وقال
  ".اسرائيل، وفلسطينيا ايضا

 عاما ومهمة المبعوث 19ياسي مضى عليه اكثر من من جانب اخر، اوضح اشتية ان المسار الس
وبالتالي يجب نقل اللعبة الى المجتمع " شهر 19االميركي جورج ميتشيل، مضى عليها ايضا اكثر من 

  ".الدولي في شكل او باخر واعتقد اننا ذاهبون في هذا االتجاه
وضوع الثوابت مرتبط يجب ان نتعاطى مع الموضوع الفلسطيني على ارضية الحقوق، فم"وقال انه 

بالحقوق، واعتقد ان الرئيس ابو مازن واللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، 
يقرأون االمور بالنصاب الصحيح، فنحن مع اي صيغة تنهي االحتالل الرضنا وتعيد لشعبنا حقوقه 

  ".موقتة، فنحن غير معنيين بهاالوطنية المشروعة، أما ان تبقى هناك دولة موقتة ضمن حدود 
 عاما، والسلطة هي اجراء موقت ومؤسسة 19مضى على وجودنا في المفاوضات الموقتة : "وتابع

، وبالتالي حان الوقت للمجتمع الدولي 1999-5-4موقتة، كان من المفترض ان تتحول الى دولة بتاريخ 
  ".رائيل بهذا الخصوصان يعترف بهذه الدولة الفلسطينية وان يمارس ضغوطا على اس
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وقلنا انه غير كافي ونطلب من "ونوه الى ان الجانب الفلسطيني رحب ببيان االتحاد االوروبي االخير 
اوروبا ان تضع وزنها االقتصادي خلف بيانها السياسي ونطلب من الواليات المتحدة اال تبقى تتعامل مع 

  ".اسرائيل على انها الطفل المدلل في المنطقة
ان السالم في المنطقة مصلحة ليست فقط "ن اسرئيل احيانا تضر بمصلحة اميركا، مؤكدا ا"وقال 

  ".فلسطينية وانما اسرائيلية اوروبية ودولية
نحن صدمنا من : "في مجلس االمن، اوضح اشتية) الفيتو(وحول القرار االميركي باستخدام حق النقض 

اوباما في حل ) باراك(لسالم، وفي مساندة الرئيس قرار الكونغرس االميركي، فهو معطل حقيقي لعملية ا
  ".الدولتين وقرار الكونغرس من شأنه ان يضع العصي في دواليب المسار السياسي

نحن استمعنا للمبعوث االميركي ميتشيل، ولم : "قال وحول نتائج زيارة ميتشيل لالراضي الفلسطينية،
نريد ان . ة اميركية واضحة وموقف اميركي واضحنحن نريد صيغ... نلمس كثيرا من الجديد في ما قاله

 هي حدود الدولة الفلسطينية وهذا موضوع ليس تفاوضي النه متعلق 1967نقول الميركا ان حدود 
  ".بالشرعية الدولية

اما الحديث عن ان الحدود موضوع مفاوضات، فهذا ال يفيد، نريد من واشنطن موقف واضح، : "واضاف
 ونريد لدولة فلسطينية ان تقوم، واعتقد انه مطلوب من 67ة الفلسطينية هي وان تقول ان حدود الدول

واشنطن امر واحد، وهو ان انهاء االحتالل ليس موضوع تفاوضي، فالواليات المتحدة تستطيع ان تطلب 
  ".1967من اسرائيل انهاء االحتالل الذي وقع على الشعب الفلسطين عام 

  20/12/2010الرأي، الكويت، 
  

   دول أوروبية سترفع قريباً مستوى التمثيل الفلسطينيعشرة: تعريقا .5
 دول أوروبية سترفع في الفتـرة       10أعلن كبير المفاوضيين الفلسطينيين صائب عريقات أن        : )وكاالت(

قال عريقات، في تصريحات إذاعية، أمس، إن هذا التقدم          و .المقبلة مستوى التمثيل الفلسطيني في بالدها       
ل الفلسطيني يأتي كثمرة للحراك الفلسطيني لدراسة مسألة االعتراف بالدولة الفلـسطينية            تجاه رفع التمثي  
الشعب الفلسطيني لن يتوقف عن السعي لنيل حريته عبـر كـل   "وشدد على أن  . 1967على حدود عام   

وذكر أن السلطة قدمت مـؤخراً اعتراضـاً رسـمياً علـى قـرار              " . القنوات والطرق السلمية المتاحة   
  .نجرس األمريكي الداعي الستخدام حق الفيتو في مجلس األمن ضد أي قرار إلقامة دولة فلسطينية الكو

، "من شأنه ان يضعف الموقف األمريكي الراعـي لعمليـة التـسوية           "واعتبر أن أي قرار في هذا الشأن        
يادي خاص   هو قرار حر ومستقل وس     1967مشيراً إلى أن االعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام          

  .   بكل دولة، وال يحق للواليات المتحدة ان تمنع الدول األخرى من ممارسة هذا الحق السيادي 
  20/12/2010الخليج، الشارقة، 

  
  "معتقلي أريحا"يحمل السلطة مسؤولية  الحية خالل وقفة تضامنية في غزة .6

صالح في المجلس التشريعي، حمل الدكتور خليل الحية، رئيس كتلة التغيير واإل:  محمد األيوبي-غزة
السلطة الفلسطينية في رام اهللا المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين المضربين عن الطعام في سجون 
األجهزة األمنية في الضفة الغربية المحتلة، مطالباً في الوقت ذاته باإلفراج الفوري عن كافة المعتقلين 

  . السياسيين في الضفة
تضامنية نظمتها كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية مع المعتقلين في سجون األجهزة جاء ذلك خالل وقفة 

، وذلك بمشاركة العديد 2010-12-19األمنية بالضفة، في باحة المجلس التشريعي بمدينة غزة، األحد 
  ". حماس"من نواب حركة 
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نوفمبر /من تشرين ثانيويخوض المعتقلون في سجن أريحا إضراًبا عن الطعام منذ السادس والعشرين 
الماضي، احتجاجاً على رفض األجهزة األمنية تنفيذ قرارات محكمة العدل العليا والتي قضت باإلفراج 

  . عنهم
محمد أحمد سوقية من محافظة جنين، ووائل : والمعتقلون في سجون السلطة المضربون عن الطعام هم
 ومهند محمود نيروخ، ووسام عزام القواسمي محمد البيطار، ومجد ماهر عبيد، وأحمد يسري العويوي،

  . من محافظة الخليل
إنهم يواجهون بأمعائهم الخاوية قهر وظلم :"وحيا الحية المضربين عن الطعام في سجون السلطة قائالً 

، مؤكداً خطورة المرحلة التي تمر بها وحدة شعبنا في ظل االنتهاكات والجرائم الخطيرة "ذوي القربى
  . لها شعبنا في استهداف مزدوج ومركب بين االحتالل والسلطة في رام اهللالتي يتعرض 

إن خوض المجاهدين المعتقلين هذا اإلضراب وإصرارهم عليه ليكشف حقيقة الجرائم : "وأضاف
واالنتهاكات والتعذيب الوحشي الذي يتعرضون له في سجون السلطة في رام اهللا، والذي يحاكي سجون 

  ". و أمام تجاوز كل تصور ومنطق إلى درجة الموتأبو غريب وغوانتنام
وشدد على أن األجهزة األمنية في الضفة الغربية باتت تشكل خطراً محدقاً على شعبنا وقضيتنا من خالل 
وكالتها عن االحتالل، والتبادل والتقاسم الوظيفي بينه وبين أجهزة العدو في استئصال المقاومة إلى درجة 

ية بحق المجاهدين المختطفين في سجونها، في سابقة خطيرة بل ومحاكمة بعض إصدار األحكام العال
  . األسرى في سجون االحتالل غيابياً

إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والوطنية، واتخاذ قرار وطني جريء ودون " فتح"ودعا الحية حركة 
لغربية، ووقف التعاون األمني رجعة باإلفراج عن مئات المعتقلين السياسيين في سجون سلطتها بالضفة ا

  . مع االحتالل، والذي يشكل الخطر األكبر على القضية والشعب
والمقاومة في " حماس"وشدد على أن دعوات المصالحة ال تلتقي مع منهج االستئصال الذي يمارس ضد 

  . الضفة المحتلة
تها والتوحد لمواجهة هذا وناشد الحية الفصائل الفلسطينية والشخصيات الوطنية للوقوف عند مسؤوليا

النهج الخطير، بمالحقة المقاومة ومصادرة سالحها واعتقال مجاهديها ووضع حد نهائي لها، داعياً 
مؤسسات حقوق اإلنسان إلى فضح هذه السياسة وتعرية مرتكبيها النتهاكهم الصارخ للقيم واألخالق 

  . والقانون
إن األجواء التي تعيشها : "حة الفلسطينية، قال الحية، حول مستقبل المصال"فلسطين"ورداً على سؤال لـ

إن هذا السؤال يوجه لحركة : "، مضيفاً"الضفة الغربية ال تهيئ أجواء حقيقية إلجراء مصالحة فلسطينية
، هل حركة فتح تريد مصالحة؟ أم تريد حديثاً عن المصالحة، ودغدغة لعواطف الشعب الفلسطيني "فتح"

  ". لذريع الذي مني به نهج التفاوضلتغطية الفشل السياسي ا
ولكن ممارسات حركة فتح ال تنم عن "جادة بإتمام المصالحة الفلسطينية، " حماس"وشدد على أن حركة 

رغبة في التوجه للمصالحة، وإنما تنم عن أن حركة فتح تريد الحديث عن المصالحة في وسائل اإلعالم 
  ". دون دفع استحقاقاتها

بتهيئة األجواء والكف عن مالحقة المقاومة، واإلفراج الفوري عن كافة " تحف"وطالب الحية حركة 
المعتقلين السياسيين في سجون الضفة الغربية المحتلة، نافياً أن يكون تم تحديد موعد لعقد اللقاء المقرر 

  ". مع حركة فتح نهاية الشهر الجاري
  19/12/2010فلسطين اون الين،
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  عباس يرفض وساطة القاهرةو"..الصدفة" بأنه رئيس اسدحالن يصف عب: "المصريون" .7
، أن وساطة تقوم بها مصر واإلمارات بين رئيس السلطة الفلسطينية "المصريون"علمت : عمر القليوبي

محمود عباس ورئيس األمن الوقائي السابق بقطاع غزة العقيد محمد دحالن لم تحرز أي نجاح حتى 
في تنامي الطموح السياسي لعضو اللجنة المركزية " أبو مازن "اآلن، نتيجة تصاعد الشكوك من جانب

  .في وراثته في السلطة" فتح"لحركة 
وأفادت مصادر مطلعة أن اللقاء الذي جمع اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة المصرية 

 على الرغم ودحالن لم ينجح في تخفيف حدة التوتر بين مصر ومسئول األمن الوقائي السابق بقطاع غزة
  .من حالة اإللحاح في طلب اللقاء من جانب دحالن

وقالت المصادر إن عباس مستمر في مساعيه لتقليم أظافر دحالن بعد قيامه في األسابيع الماضية بإلغاء 
كافة االمتيازات األمنية وسحب الحراسات الخاصة منه، وإجراء تحقيقات مع مقربين منه حول ملف 

  .مصدر ثروته
اس اشتكى للقاهرة مرارا من استيالء دحالن على صالحيات عدد من كبار المسئولين في وكان عب

للسلطة، وهو ما " الصدفة"السلطة، ومن توجيهه انتقادات شديدة إليه شخصيا عبر وصفه بأنه رئيس 
بشدة ودفعه لرفض جميع الحلول الوسط التي عرضت عليه لتسوية األزمة مع " أبو مازن"أغضب 
  .دحالن

م تستبعد المصادر أن يجرى الرئيس عباس حركة تغيير على وفود التفاوض التابعة للسلطة الفلسطينية ول
بقيادة صائب " حماس"المكلفة إجراء المباحثات مع إسرائيل وحركة المقاومة اإلسالمية " فتح"وحركة 

  . عريقات وعزام األحمد على الترتيب
وفي " حماس"ن الملفات األمنية المخولة التفاوض مع وسيطول التغيير المرتقب المسئولين خصوصا ع

  .مقدمتهم سمير مشهراوي من عضوية الوفد، التهامه بعرقلة المباحثات مع الحركة
بعد انتقادات طالتها واتهتها " حماس"كما قد تطول التغييرات بعض رؤساء وفود التفاوض مع إسرائيل و

حول تصاعد نفوذ دحالن داخل لجان " أبو مازن"كوك بالفشل في إدارة المفاوضات، فضالً عن تصاعد ش
  .المفاوضات

  20/12/2010المصريون، القاهرة، 
  

  هنية يهاتف اسرة تمام ابو السعود واسر معتقلين بسجون السلطة .8
 هاتف اسماعيل هنية رئيس وزراء الحكومة المقالة اسرة السيدة تمام ابو السعود المحتجزة -معا-غزة

 في الضفة الغربية والمتهمة هي ومجموعة اخرى بالتخطيط لتنفيذ عمليات اغتيال لدى االجهزة االمنية
  .السما اغتيال محافظ نابلس اللواء جبرين البكري وفقا لتحقيقات السلطة

ونقل الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو لمعا عن هنية تاكيده لذويها بان قضية ابو السعود تحظى 
واوضح النونو ان هنية لمس  . وااللتزام بالعمل على انهاء معاناتها ومعاناة اسرتها بكل االهتمام والدعم

كما هاتف هنية الليلة عدد من اسر المعتقلين السياسيين في  .لدى عائلتها معنويات عالية وايمان عميق 
  الضفة الغربية

  30/12/210، وكالة معاً اإلخبارية
 

  ن الراحل ياسر عرفاتإلغاء فكرة إنتاج فيلم سينمائي ضخم ع .9
ألغت مؤسسة ياسر عرفات الخيرية مشروعها المعلن سابقا بعنوان إنتاج فيلم سينمائي وتوثيقي : عمان

  .طويل عن حياة ومسيرة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بسبب ضعف التمويل المالي
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قد الخميس الماضي فكرة الفيلم ولم تناقش لجنة إدارة المؤسسة في اجتماعها األخير في القاهرة الذي ع
التي سبق أن اهتم بها رئيس المؤسسة ووالدها الروحي ناصر القدوة حيث بينت دراسات أولية ان إنتاج 

  .هذا الفيلم قد يحتاج لخمسة ماليين دوالر على األقل وعشرة ماليين على األكثر
و الفلسطينية الثرية حتى يتمكن من وعلم بأن القدوة حاول جمع هذا المبلغ من بعض الشخصيات العربية ا

إنتاج الفيلم لكنه لم يوفق في مسعاه حيث امتنعت زوجة الرئيس الفلسطيني الراحل سهى عرفات بدورها 
  .عن التجاوب مع رسالتين وصلتاها بالخصوص وتجاهلت األمر

 تبين انه قد يستهلك وتشير أوساط فلسطينية متابعة إلى ان مشروع الفيلم السينمائي تم تجاوزه اآلن بعدما
جميع ما في خزينة مؤسسة عرفات الخيرية التي نجحت منذ ثالثة أعوام حتى اآلن بجمع ستة ماليين 

في ' ماليا'دوالر من شخصيات فلسطينية ثرية حيث اعتذرت السلطة الفلسطينية أيضا عن عدم المساعدة 
  .تنفيذ مشروعات المؤسسة

 التي تحاول تسليط الضوء على تراث وآثار الرئيس الراحل لكن المؤسسة بصدد باقة من المشروعات
بدون تشجيع عملي من سلفه الرئيس محمود عباس حيث تقرر إعالن سلسلة جوائز ثقافية ونضالية 
وإبداعية وعلمية تحمل اسم الرئيس الراحل على المستوى العربي مع إقامة حلقات نقاش ونشاطات 

  .ألماكن المتاحة أو الممكنةوفعاليات في ذكرى رحيله سنويا في ا
  20/12/2010القدس العربي، لندن، 

  
   شخصيات صهيونية تعبير عن حالة اإلفالس التي وصل إليهامعلقاء عباس : حماس .10

فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة  أن غزةمن  19/12/2010لمركز الفلسطيني لإلعالم، انشر 
هي الوالية محمود عباس، عقده مع عشرات حماس أكد أن اللقاء الذي يعتزم رئيس السلطة منت

الشخصيات الصهيونية في رام اهللا، تعبير عن حالة اإلفالس التي وصل إليها في ظل عدم إحراز أي تقدم 
  .على مسار المفاوضات مع المستوى الرسمي الصهيوني

لمشروع العبثي إن هذه اللقاءات مكملة ل" المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال برهوم في تصريحٍ خاصٍّ لـ
  .الذي يتبعه عباس والمتمثل في إجراء المفاوضات مع االحتالل

وشدد على أن هذا اللقاء مع هذا المكون الصهيوني بمثابة تحدٍّ لمشاعر الشعب الفلسطيني، والتفاف على 
  .كل المواقف الداعية لوقف المفاوضات، وهو ما يؤكد أن عباس مخيب لآلمال

 يملك أي إرادة أو مواقف إيجابية لصالح القضية، وهو يلهث وراء سراب، عباس لم يعد: "وأضاف
ومستمر في استجداء المفاوضات عبر محاولة مخاطبة المجتمع الصهيوني، بعد أن قُوبِل بِصلَف 

  ".المستوى الرسمي، ما يؤكد أنه ال يزال يتكالب على المفاوضات
صية صهيونية للحديث حول مستقبل مسيرة ومن المقرر أن يلتقي عباس اليوم مع نحو سبعين شخ

  .التسوية وأسباب تعثر حل الصراع
عزت الرشق، عضو المكتب  أن دمشقمن  19/12/2010قدس برس، في السياق نفسه ذكرت 
إنه وبعد : "للقاء، تعليقاً على ا"قدس برس"قال في تصريحات خاصة لـ  السياسي في حركة حماس،

صهيوني لجريمة في غزة أسفرت عن استشهاد خمسة فلسطينيين، وفي ساعات قليلة من اقتراف العدو ال
ظل استمرار المالحقات األمنية ضد الفلسطينيين في الضفة المحتلة، وفي ظل استمرار االستيطان 
والتهويد وإبعاد النواب الفلسطينيين عن القدس ينظم الرئيس المنتهية واليته محمود عباس هذا اللقاء، 

  ".ألزمة والمأزق الذي يواجهه وتواجهه عملية التسوية برمتهاللبحث في مخارج ل
إن مثل هذا اللقاء، بقدر ما يعكس تنكرا من جانب عباس آلالم وجراحات شعبنا، بقدر ما : "وأضاف

يعطي رسالة للعالم بأن عباس معدوم الخيارات ومعدوم البدائل، وأنه ال يملك إال البحث في طرق 
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التي ماتت وشبعت موتاً، وأن كل محاوالته لنفخ الروح في جثتها الهامدة استئناف عملية التسوية، 
  ".وإعطائها قبل الحياة لن تجدي نفعا
عدم إضاعة الوقت في مثل هذه الفعاليات، والتوجه إلى خيار الشعب "ودعا الرشق محمود عباس إلى 

  ".مةالفلسطيني، وهو خيار الوحدة الوطنية الوطنية على أساس الصمود والمقاو
هذا هو الخيار الوحيد الذي يمكن أن يضع حدا للتدهور في القضية الفلسطينية، وهو الخيار : "وأضاف

  .، على حد تعبيره"الوحيد الذي ينتزع حقوقنا ويحافظ على ثوابتنا
  

  ضربة لجهود عباس  دولة من جانب واحد فياض إعالن :"الشرق األوسط" لـفتحمصدر في  .11
رفضت حركة فتح تصريحات لرئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض حول  : كفاح زبون - رام اهللا

  .»ميكي ماوس«إعالن الدولة من جانب واحد، قال فيه إن ذلك سيجعلها دولة 
إن هذه التصريحات غير مقبولة وغير مفهومة » الشرق األوسط«وقالت مصادر في الحركة لـ
 يمثل ضربة لكل الجهود التي تقودها وأضافت المصادر أن ذلك. ومستغربة وتأتي في وقت حرج

وجاءت . الحركة والرئيس الفلسطيني محمود عباس النتزاع مزيد من االعترافات بالدولة الفلسطينية
تصريحات فياض في وقت تواصل فيه دول في أميركا الالتينية، االعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على 

  .ات مماثلة من دول أخرى أوروبية، بينما تحاول السلطة انتزاع اعتراف1967حدود 
وأكدت المصادر أن الحركة غاضبة جدا من تصريحات فياض، وأن عضو اللجنة المركزية للحركة نبيل 
شعث اتصل به وعاتبه وسأله عن سبب تصريحاته تلك، فرد فياض بأنه يقصد أن االعتراف وحده من 

وكان فياض قد قال لقناة التلفزيون . »ميكي ماوس«دون الحصول على سيادة سيحول الدولة إلى دولة 
اإلسرائيلية الثانية إنه ال يؤيد إعالن قيام الدولة الفلسطينية من جانب واحد، معتبرا أنها لن تكون سوى 

وقال فياض في حديث سجل في وقت . مع بقاء االحتالل اإلسرائيلي على أراضيها» دولة ميكي ماوس«
ما نسعى إليه هو دولة فلسطينية، نحن ال «: السبت في إسرائيلسابق من هذا األسبوع في واشنطن وبث 

إال أن .  في الجزائر1988في إشارة إلى إعالن االستقالل في عام . »نسعى إلى إعالن استقالل إضافي
قادة فتح يقولون إن ما يجري اآلن ليس منفصال عن إعالن االستقالل السابق، وإن السلطة تريد من 

  . في ذلك الوقت بالدولة، أن تعترف اآلنالدول التي لم تعترف
وربطت فتح بين رفض فياض إلعالن دولة من دون اتفاق، وإطالق فياض العام الماضي خطة لبناء 

وأكد فياض أن خطته تسير بشكل صحيح، إال أن .  تمهيدا لقيامها2011مؤسسات الدولة قبل صيف 
لة يمكن أن يكون موجودا من جهة المؤسسات واقع الدو«: وقال. السيادة تتوقف على موافقة إسرائيل

. »)ميكي ماوس(العاملة، لكن مع بقاء الجيش على أراضينا فإنها لن تكون دولة ذات سيادة وإنما دولة 
وقال . وفياض أول مسؤول فلسطيني يعلن بشكل صريح رفضه لخطوات إعالن الدولة من جانب واحد

وتخطط السلطة إلى الذهاب إلى . »ي إعالن استقاللهاالشعوب ال تستأذن أحدا ف«شعث ردا على فياض 
مجلس األمن الستصدار مجموعة قرارات بإدانة إسرائيل على انتهاكاتها لألراضي الفلسطينية، وإجبارها 

  .»على وقف االستيطان وانتزاع اعتراف بالدولة الفلسطينية
  20/12/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
  لتحسين عالقتها مع سورية وحماس تح بجدية مساعي فيشككجبريل  احمد .12

احمد »  القيادة العامة-الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين «اعتبر العام لـ :  جانبالت شكاي-دمشق 
لتحسين » فتح«جبريل، أمس، أن الخطوات التي تم الكشف عنها اخيرا حول مساعي تبذلها حركة 

، وليست سوى »غير جادة«هي مساعي ، »حماس«عالقاتها مع سورية، وتحقيق المصالحة مع حركة 
  .للضغط على إسرائيل والواليات المتحدة» خطوات تكتيكية«
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لكسر الحصار عن قطاع غزة، » 1آسيا «وفي مؤتمر صحافي عقده وعدد من رؤساء الوفود في قافلة 
ساحة أعتقد أن هذه القيادة التي يمثلها محمود عباس غير جادة بإعادة وحدة الصف في ال«: قال جبريل
القصة ليست خالف بين حماس وفتح، بل القصة أن هناك خالف سياسي وهذا «: ، وأضاف»الفلسطينية

  .»الخالف ال يمكن أن يبت فيه إال إذا أعدنا بناء منظمة التحرير وانبثقت عنها قيادة للشعب الفلسطيني
  20/12/2010الراي، الكويت، 

  
   في دمشقللمصالحة موعد تحديدحماس تنفي  .13

نفت حركة حماس أن تكون فتح قد طلبت لقاء عاجالً لبحث مسألة المصالحة : ـ كامل صقردمشق 
ان فتح لم تطلب موعداً عاجالً وان " القدس العربي"الفلسطينية في دمشق، وقال القيادي محمد نصر لـ

  .لأي موعد لم يتحدد بعد وإنما تجري محاولة لتحديد لقاء أواخر هذا الشهر أو مطلع الشهر المقب
  20/12/2010القدس العربي، لندن، 

  
   في القاهرة إلنهاء الملفات الخالفية"حوارات معمقة"الشعبية يعقدان ووفدان من فتح  .14

أن تبدأ نقال عن مراسلها أشرف الهور، أنه من المقرر  20/12/2010القدس العربي، لندن، نشرت 
في العاصمة المصرية ' لقاءات معمقة'طين اليوم وفود قيادية من حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلس

القاهرة، لبحث جملة من الملفات، أهمها المفاوضات وإنهاء الجبهة لتجميد مشاركتها في اجتماعات اللجنة 
  .التنفيذية، إضافة إلى ملف االنقسام

الن من مصادر مطلعة فإن الوفود القيادية من التنظيمين اللذين يمث' القدس العربي'وبحسب ما علمت 
الثقل األكبر في منظمة التحرير، ستعلن في نهاية اجتماعاتها التي ستستمر ليومين متتاليين بحسب ما هو 

  .مرتب لها عن جملة من االتفاقيات حول عدة ملفات داخلية
وغادر يوم أمس قطاع غزة كل من جميل المجدالوي ورباح مهنا عضوي المكتب السياسي للجبهة، ومن 

وتوقع قيادي في حركة فتح ان تعلن الجبهة . لمجدالوي وفد الجبهة في اللقاءاتالمقرر أن يرأس ا
الشعبية عقب هذه اللقاءات عن إنهاء قرارها الذي اتخذته قبل نحو الشهرين القاضي بتجميد عضويتها في 

بهة وقالت الج. اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وان تعود العالقات بين التنظيمين إلى سابق عهدها
نسخة منه ان وفدا من قيادييها من فلسطين والخارج توجه ' القدس العربي'الشعبية في بيان لها تلقت 

إجراء حوارات معمقة 'األحد للقاهرة لعقد لقاءات قيادية موسعة مع وفد مناظر من قيادة حركة فتح لـ 
ها مراجعة شاملة للسياسة وتفصيلية تتناول عناوين عدة ذات صلة في الشأن الوطني الفلسطيني من بين

الفلسطينية ومجملها والتعنت والعدوان الصهيوني والبحث في البدائل الستنهاض الوضع الفلسطيني في 
  .'مواجهة العدوان واالحتالل اإلسرائيلي

كما قالت ان اللقاء سيتناول تقدم العالقات الوطنية الفلسطينية بما يشمل المصالحة الوطنية وسبل تطوير 
المشاركة الجدية في عمل هذه المؤسسات وفي صنع القرار ' مؤسسات منظمة التحرير، بما يحقق وتفعيل

 2005ومتابعة الشأن الوطني الفلسطيني كله على طريق إعادة بناء هذه المؤسسات وفق إعالن القاهرة 
  .'2006ووثيقة الوفاق الوطني 

ان وقف دفع ' القدس العربي'الشعبية لـ وفي السياق أكد حسين الجمل عضو اللجنة المركزية للجبهة 
موازنات الجبهة أثر على مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان، مؤكداً أن التنظيم في المناطق 

مع ' الحوار المعمق'وأشار الجمل الى ان . الفلسطينية ال يستطيع أن يتدبر نفسه في ظل انقطاع الموازنة
ى أن عدة لقاءات عقدت في السابق كانت تقودها شخصيات عالية المستوى ، الفتاً إل'تقليدا متبعا'فتح يعد 

  .'كلما كان هناك تأزم في العالقات الفلسطينية'من التنظيمات في حقبات سابقة 
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ولفت الجمل الى أن جميع اللقاءات السابقة كانت تتكلل بالنجاح، متوقعاً أيضاً أن يتم الوصول إلى حلول 
ولفت الجمل الى أن اللقاء سيبحث في الجانب التنظيمي الذي له  .ين التنظيمينلكل القضايا الخالفية ب

عالقة في كيفية إدارة منظمة التحرير، واتخاذ قراراتها، إضافة إلى بحث مستقبل المفاوضات في ظل 
وأكد أن الوفدين .قرار المجلس المركزي السابق الذي يرفض عودة المفاوضات في ظل البناء االستيطاني

قياديين سيبحثان في كيفية إنهاء االنقسام الفلسطيني الداخلي، وعودة الجبهة الشعبية لحضور اجتماعات ال
وأشار عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية إلى أن تجميد مشاركة الجبهة في  .اللجنة التنفيذية

  .'تكتيكيا وليس استراتيجيا'اجتماعات التنفيذية كان أمرا 
 اللقاء تم بناء على اتصاالت أجريت بين قياديين من الجبهة وحركة فتح في اآلونة وذكر أن ترتيب عقد

  .األخيرة
 ماهر .دالقيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  من دمشق أن 19/12/2010قدس برس، وذكرت 

وفي الجبهة الشعبية تتحرك على ضوء المخاطر المحيطة بالقضية الفلسطينية  " إن":قدس برس"لـ قال 
ضوء الموقف األمريكي الذي اتضح أنه يعادي الحقوق الفلسطينية بشكل كامل، وحديثهم عن استمرار 
المفاوضات في ظل استمرار االستيطان يهدد القضية بالكامل، ولذلك الجبهة الشعبية ستقوم بتحرك مع 

ات والتسوية، جميع الفصائل الفلسطينية وستقدم تصورا يقوم على أساس الخروج من مجرى المفاوض
ألننا أمام عمليات تصفية للقضية الفلسطينية، وأن نقوم بعملية مراجعة حقيقية من أجل رسم سياسة عمل 
فلسطيني جديد يقوم على أساس إعادة اللحمة الوطنية وضرورة الدعوة لمؤتمر وطني فلسطيني جامع من 

  ".ويةأجل بحث مشروع عمل فلسطيني شامل يقوم على أساس الخروج من التس
سيجري لقاء بين وفد من المكتب السياسي للجبهة الشعبية ووفد من اللجنة المركزية لحركة : "وأضاف

  ".، وهو اجتماع أولي للجبهة الشعبية ستواصله مع بقية الفصائل الفلسطينية"فتح"
  

  قرار الكونجرس األمريكي رفض االعتراف بالدولة تستنكرفصائل  .15
 فتح قرار الكونجرس األمريكي بحجب االعتراف عن الدولة وصفت حركة:فهيم الحامد -جدة 

الفلسطينية، بالمنحاز لتحقيق المصالح اإلسرائيلية، وعدم اكتراث وتجاهل الحقوق الفلسطينية المشروعة 
  .وقرارات الشرعية الدولية

 أن قرار» عكاظ«وأفاد الدكتور زكريا األغا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في تصريحات لـ 
الكونجرس يعكس االنحياز األعمى األمريكي لصالح إسرائيل، مؤكدا أن هذا القرار يعتبر عائقاً رئيسا 

  .أمام تحقيق أي تقدم في مسار المفاوضات مع تل أبيب مع استمرار االستيطان اإلسرائيلي
وطني إن فتح تندد بقرار الكونجرس وستمضي في تحركها الدولى لتحقيق المشروع ال«وتابع قائال 

  .»الفلسطيني من خالل الجهود الدبلوماسية للحصول على اعتراف أممي للدولة الفلسطينية
أما القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري فقال إن حماس ال تستغرب قرار الكونجرس المتحيز 

يب لصالح إسرائيل، موضحا أن الكونجرس يعتبر الذراع السياسي إلسرائيل، والمدافع عن مصالح تل أب
في أروقة مؤسسات صناعة القرار األمريكية، وطالب أبو زهري اإلعالن عن االنسحاب من المفاوضات 

  .مع االحتالل ودعم المقاومة الفلسطينية بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة
كدا أن من جهته انتقد خالد البطش المتحدث باسم حركة الجهاد، بشدة قرار مجلس النواب األمريكي مؤ

الشعب الفلسطيني سيستمر في سعيه لنيل حريته عبر تكثيف جهود المقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي، 
 هو قرار حر ومستقل وسيادي 1967وأضاف أن االعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 

  .للفلسطينيين
  20/12/2010عكاظ، جدة، 
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  ديد بشروط أكثر إجحافاًج" أوسلو"واشنطن تسعى لوالدة  ":الديمقراطية" .16
مفاوضات عقيمة " هي "إسرائيل"، أن المفاوضات مع "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"اعتبرت 

إلى جانب انحياز اإلدارة ) تل أبيب(وممارسات حكومة " ابتزازات"، بفعل "وصلت إلى طريق مسدود
 إن العملية التفاوضية وصلت إلى طريق :"وقالت اإلدارة المركزية للجبهة في قطاع غزة . األمريكية لها

مسدود بفعل ممارسات حكومة نتنياهو اليمينية على المفاوض الفلسطيني، واالنحياز األمريكي المطلق 
ن واشنطن تبذل قصارى جهدها للوصول إلى اتفاق إطار بحاجة إلى خمسة  إ:"وأضافت ". إسرائيل"لـ

   ". يد بشروط أكثر إجحافاًعشر عاماً لتنفيذه؛ أي والدة اتفاق أوسلو جد
وشددت الجبهة، خالل اجتماعها األحد، في مقرها بقطاع غزة، على ضرورة تبنّي استراتيجية وطنية 
بديلة تجمع بين المقاومة الشعبية والعمل السياسي، مصرة على رفضها القاطع الستئناف المفاوضات 

اوضات سياسية يجب أن تتم وفق قرارات وأكّدت أن أي مف ". االستيطان"طالما لم تتوقف سياسة 
  .الشرعية الدولية وفي إطار زمني محدد، وليس وفق الشروط األمريكية اإلسرائيلية، بحسب الجبهة

  20/12/2010موقع فلسطين أون الين، 
  

  "المنظمة" الوحدة وإصالح الستعادة وملوح يدع .17
 الرحيم ملوح أن أولوية الشعب الفلسطيني اعتبر نائب األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد

ستشكل الضمان لمواجهة كل المؤامرات التي تحاك "في هذه المرحلة هي استعادة وحدته الوطنية، التي 
ودعا ملوح، في كلمة له خالل مهرجان أقامته الجبهة الشعبية في مدينة الخليل  ". ضد الشعب وقضيته

 النطالقتها؛ قيادة منظمة التحرير 43، بمناسبة الذكرى الـ2010-12-19جنوب الضفة الغربية، األحد 
الفلسطينية إلى وقف المفاوضات مع االحتالل اإلسرائيلي، مشدًدا على ضرورة عقد حوار وطني شامل 
من أجل إصالح منظمة التحرير وإعادة بنائها على أسس وطنية وديمقراطية بمشاركة كافة القوى 

  . الفلسطينية
، تحضره كافة األطراف المعنية في إطار هيئة األمم "كامل الصالحيات"قد مؤتمر دولي وطالب ملوح بع

 194 بتنفيذ هذه القرارات، وفي مقدمتها القرار "إسرائيل"المتحدة ومرجعية قراراتها، وذلك بهدف إلزام 
، "ية الدولةاالعتراف بيهود"وحذر من مخاطر المطلب اإلسرائيلي  . القاضي بعودة الالجئين إلى ديارهم

كما حذر من مخاطر التعاطي مع هذا المطلب بما يشكله من أبعاد سياسية خطيرة على أهداف الشعب 
  .األساسية، وفي مقدمتها حق عودة الالجئين الفلسطينيين

  20/12/2010موقع فلسطين أون الين، 
  

  من الوقت  ليست شخصية والتباين السياسي بيننا يحتاج لمزيد عباس مع خالفاتي: القدومي .18
مالحظتان ال يمكن تجاهلهما عند التحدث مع الرجل الثاني في منظمة التحرير :  بسام البدارين-عمان 

الفلسطينية وحركة فتح القطب البارز فاروق القدومي بعد خروجه من لقاء مصارحة ومكاشفة مساء 
  .سالخميس الماضي في العاصمة األردنية عمان مع الرئيس الفلسطيني محمود عبا

المالحظة االولى تتعلق باهتمام القدومي بأن ال يتم التعامل مع لقائه المتأخر مع الرئيس عباس بصفته 
لذلك يجتهد القدومي في التركيز على .. لقاء إجتماعيا وإنسانيا فقط يخلو من المضمون السياسي 

  .ة الفلسطينية األهمالمضمون السياسي للقاء أكثر من المضمون التصالحي الشخصي بين قطبي المعادل
والمالحظة الثانية تتعلق بإظهار التفاؤل الحذر إلى حد ما بعد الحصول على اعتراف ضمني ومباشر من 
الرئيس عباس بانغالق آفاق التسوية السياسية وانحسار قوة رهان المفاوضات وهنا يسعى القدومي 

ثوابت وعنوانها الرئيسي كما قال مباشرة هذا المستجد عبر العودة إلى منطقة ال' لتكييش'بوضوح سياسيا 
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هو اوال الوحدة الوطنية الكاملة الشاملة، وليس المصالحات فقط، وثانيا العودة لصيغة ' لقدس العربي'لـ
  . في القاهرة القاضي بإحياء مشروع منظمة التحرير2005إتفاق 

نس على تصنيف لقاء عمان بعد يومين من عودته إلى تو' القدس العربي'ويصر القدومي بعدما سألته 
األخير مع عباس باعتباره اللقاء الذي تمثلت أبرز معطياته بأن الصفة السلبية صارت بعيدة نسبيا عن 
الشباب، والقدومي عندما يقول الشباب يقصد الرئيس عباس ورفاقه والمراهنين على التسوية الذين اختلف 

  .معهم الرجل كثيرا في الماضي
بية في شروحات القدومي مؤشر على ان الفرصة متاحة أكثر االن للعمل على إطارين وابتعاد الصفة السل

العودة 'أساسيين، هما وحدة وطنية كاملة وشاملة على حد تعبير القدومي، واالطار الثاني يقول القدومي 
صائل ويقصد بالجميع، ف' الجماعية إلطار منظمة التحرير الجامع المانع، وهي عودة تعني الجميع اآلن

  .المعارضة بما فيها حركة حماس
وانطباع القدومي األول بعد مصارحته ومجالسته لعباس في عمان اننا جميعا نحتاج اليوم إلى معادلة عام 

 التي حاول البعض القفز عليها ويقصد بوضوح هنا اتفاقيات القاهرة التي انتهت بالتوافق على 2005
  .الفلسطيني بكل أطيافهإحياء هيكل منظمة التحرير كممثل للشعب 

تحديات اليوم تحتاج لعمل وجهد ومحاوالت سياسية مع جميع الفصائل بما فيها حركة : هنا يؤكد القدومي
  .حماس

المسألة األهم في لقاء عمان هي تجاوز الخالفات الشخصية مع عباس أو أي من 'وال يرى القدومي ان 
 تقزيم للموقف وابتعاد عن الحقائق الموضوعية، األخوة فالتركيز على األبعاد الشخصية ينطوي على

  .'المسألة ال تتعلق بخالفات شخصية بل بتباين سياسي في االراء والتوجهات: قائال
هذا التباين يحتاج إلى المزيد من الجهد حتى نصل إلى قناعة بأننا أزلناه مشيرا للحاجة 'وقال القدومي ان 

  .' التباين بما فيه مصلحة شعبناللمزيد من الوقت والجهد حتى نعيد إنتاج
وكان اللقاء بين القدومي وعباس في عمان قد طوى صفحة كبيرة من الخالفات السياسية والتنظيمية 

القدس 'واإلدارية بين القطبين بعد أكثر من عامين من العالقات المترددة وأحيانا المتأزمة، وعلمت 
رات اإلعالمية لقاءه األخير بعباس مجرد لقاء ان القدومي إنزعج من اعتبار بعض التعبي' العربي

  .اجتماعي، مؤكدا انه لقاء سياسي بامتياز في إطار معادلة السعي للوحدة الوطنية
يتقصد تأسيس مسافات من الحذر رغم أجواء ' القدس العربي'وبدا واضحا ان القدومي وفي حديثه مع 

ية اللقاء من زاوية تقصير مسافات التباين في اللقاء التي وصفها بانها إيجابية وصريحة، مشيرا ألهم
الرأي واالجتهاد السياسي مع التأكيد على الحاجة لجهود كثيرة، وللمزيد من الوقت حتى تصل جميع 

  .األطراف لقناعة بان مسافات التباين زالت فعال أو لم تعد قائمة كما قال
ة حيث كانت الصفة السلبية أبعد، مما ان الجميع في لقاء عمان تحدث بالفعل بصراح'واوضح القدومي 

  .'جعل التالقي فرصة أقرب اآلن من أي وقت مضى لمفاهيم الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير
وقال القدومي ان اللقاء مع عباس استمر لنصف ساعة تقريبا وفيه تحدث الرجل بموضوع واحد فقط 

 عن انطباعه بعد حديث عباس عن مأزق التسوية، القدومي' القدس العربي'وعندما سألت . وهو التسوية
يتضح ان األمر مثل ما كنا نقول دوما، فقد وصلت التسوية إلى الباب المسدود ووصلت : أجاب

  .المفاوضات إلى باب مسدود ولذلك تبرز أهمية العودة للوحدة الوطنية وليس لنمط المصالحات
مفردة : ين عباس او بين أي جهات أخرى، قائالسواء بينه وب' مصالحة'واعترض القدومي على تعبير 

المصالحة خطأ النها تعني ان شخصين بينهما اختالف تصالحا، وهذه وجهة نظر مختلفة، فنحن اليوم 
  .بالنسبة لي أفهم األمر على هذا النحو.. نتحدث عن وحدة وطنية متكاملة في إطار منظمة التحرير 
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دم استعجال األمر وأشار لمحاوالت تؤطر الوحدة الوطنية وردا على سؤال استيضاحي فضل القدومي ع
وليس المصالحة فقط مع جميع فصائل منظمة التحرير وليس حماس فقط، مشيرا الى ان تعبير مصالحة 

  .خاطئ وال يعكس جوهر المسألة
  20/12/2010القدس العربي، لندن، 

  
   هاونفةقذي 20 بـ ةإسرائيلي قعا تهاجم مو" صالح الدينالناصرألوية " .19

داخل (، عدد من القذائف الصاروخية في منطقة النقب الغربي، )19/12(سقطت مساء األحد : غزة
  . ، وعلى مواقع عسكرية إسرائيلية على حدود القطاع)م1948األراضي المحتلة عام 

ق ، الذراع العسكري للجان المقاومة الشعبية، مسؤوليتها عن إطال"ألوية الناصر صالح الدين"أعلنت و
وأكدت األلوية أنها  .، تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في محيط القطاع"هاون"حوالي عشرين قذيفة 

" أبو سالم"شرق مخيم المغازي وسط القطاع، وتجمع للدبابات قرب موقع كرم " أبو صفية"استهدفت موقع 
  .العسكري جنوب عسقالن" زكيم"العسكري، وموقع 

  19/12/2010قدس برس، 
  

  "كفار عزا"مستوطنة  مصطفى تطلق صاروخين على عليو كتائب أب" .20
» الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«، الذراع العسكرية لـ »كتائب الشهيد أبو علي مصطفى«أعلنت : غزة

المحاذية » كفار عزا«على مستوطنة » صمود«أمس مسؤوليتها عن اطالق صاروخين من طراز 
لصاروخين جاء رداً على الجريمة االسرائيلية الجديدة، اطالق ا«وقالت في بيان صحافي إن . للقطاع

  .»وتعبيراً عن التمسك بخيار المقاومة والتصدي للعدو االسرائيلي
  20/12/2010الحياة، لندن، 

  
  إضراب معتقلي حماس في سجون الضفة ال يزال مستمراً: أبو زهري .21

حركة " قدس برس"صة لـ حمل المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري في تصريحات خا: غزة
ما نُسب : "، وقال في سجونها بالضفةوالسلطة الفلسطينية المسؤولية عن حياة المضربين عن الطعام" فتح"

في الضفة المحتلة، هو مجرد " حماس"إلى مصدر أمني حول فك المضربين عن الطعام من معتقلي 
دفها إنهاء الضغط الناجم عن هذا فبركة إعالمية وتسريبات ال أساس لها من الصحة في شيء، كان ه

  ".اإلضراب
في الضفة الغربية ال يزال مستمراً، وهناك معتقلون " حماس"نحن نؤكد أن إضراب معتقلي : "وأضاف

والسلطة في رام اهللا المسؤولية عن أرواح المضربين، " فتح"آخرين انضموا إلى المضربين، ونحن نحمل 
إلى التدخل إلنهاء معاناة المضربين الذين يطالبون بحقوقهم، حيث وندعو كافة الجهات الحقوقية المعنية 

  ".أصدر القضاء حكماً باإلفراج عنهم بينما ترفض أجهزة السلطة تنفيذ ذلك
  19/12/2010قدس برس، 

  
  نية بالضفة باعتقال أربعة من أنصارهام األاألجهزةحماس تتهم  .22

 من أنصارها بينهم امرأة في 4لسطينية باعتقال  اتهمت حركة حماس أمس، األجهزة األمنية الف:وكاالت
  .الضفة الغربية

  20/12/2010الخليج، الشارقة، 
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   انتماء خمسة مقاومين قضوا بقصف إسرائيلي أمس بغزةحولتضارب األنباء  .23
ابو  نقال عن مراسلها من غزة اشرف الهور أن ادهم 20/12/2010القدس العربي، لندن، نشرت 

 ان خمسة شهداء هم الحصيلة النهائية للغارة  قالالسعاف والطوارئ في قطاع غزةسلمية الناطق باسم ا
وقال ان الشهداء هم خليل الطويل، محمد العصار، عبد اهللا الشريحي،  .االسرائيلية جنوب شرق دير البلح

  .اشرف ابو سبت، وبالل زنون، وجميعهم يقطنون في المنطقة الوسطى بقطاع غزة
 الشهداء الخمسة كانوا نشطاء سابقين في تنظيمات فلسطينية اخرى، قبل ان يتوجهوا وتؤكد المعلومات ان

  .لالنضمام الى احدى المجموعات السلفية
وقال احد المسؤولين الميدانيين في جماعة متشددة خالل تواجده ويقطن وسط القطاع ان الفكر الذي 

وتابع القيادي الذي قال ان . ')االسرائيليين(ال يؤمن مطلقا بوجود هدنة او تهدئة مع الكفار 'ينتهجونه 
عقب شيوع نبأ استشهاد النشطاء الخمسة ' القدس العربي'في تصريح مقتضب لـ ' ابو صهيب'كنيته 

  .'سنواصل ضرباتنا وباذن اهللا سننتصر'
، أن مصادر  فايز أبو عون ومحمد الجملنقال عن مراسليها  20/12/2010األيام، رام اهللا، وذكرت 

" جلجلت"أن الشهداء الخمسة كانوا ينتمون إلى الجماعات السلفية الجهادية جماعة ذكرت در محلية مصا
  .المنشق معظم أعضائها عن كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس

 إن  قالتبجماعات للنشطاءنقال عن وكاالت أن مصادر  20/12/2010الشرق، الدوحة، وجاء في 
وذكرت مصادر فلسطينية في . ء في حركة الجهاد اإلسالمي ولجان المقاومة الشعبيةالقتلى الخمسة أعضا

  .وقت الحق أن المسلحين أعضاء في جماعة أنصار السنة وهي جماعة صغيرة تدعو للجهاد
  

   فلسطينيين في مباراة رياضية مع فريق إسرائيلي بالقدس بمشاركةفتح تحقق  .24
ستفتح تحقيقاً حول مشاركة مواطنين فلسطينيين في مباراة لكرة أعلنت حركة فتح أنها : القدس المحتلة

  ".يأتي من باب التطبيع"القدم مع فريق إسرائيلي في مدينة القدس الغربية، معتبرة أن ذلك 
: وقال حاتم عبد القادر، مسؤول لجنة القدس بمكتب التعبئة والتنظيم وعضو المجلس الثوري بحركة فتح

درباً من التطبيع الذي تحاول بلدية "، واصفاً إياها " خروجاً عن اإلجماع الوطنيإن هذه الممارسات تمثل"
سوف تجري تحقيقاً "وأضاف أن حركة فتح  .، على حد تعبيره"االحتالل وحكومتها جر المقدسيين إليه

ضحا ، مو"لمعرفة المدرسة التي ينتمي إليها الطالب، والجهة التي أوعزت لهم المشاركة في هذه المباراة
وتابع  ".أن إجراءات ستتخذ بحق أي جهة تحاول الخروج عن اإلجماع الوطني والتطبيع مع االحتالل

ال يجوز ألية جهة أن ترسل طالبا للعب مباريات في القدس الغربية، : "عبد القادر في تصريح صحفي
حتالل وتهويد في الوقت الذي تقوم فيه سلطات االحتالل بتدمير القدس الشرقية من خالل تكريس اال

يجب وضع حد لكل هذا االنحالل الذي يشكل ثغرة يستخدمها : "، وقال"وهدم المنازل وطرد المواطنين
  .، كما قال"االحتالل للمس في المجتمع المقدسي وثوابته الوطنية ومقاومته لالحتالل

  19/12/2010قدس برس، 
  

  عداء الذين يهددون شرعيتها ستعمل على تحقيق السالم لكشف وجه األ"إسرائيل": نتنياهو .25
زعم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بينامين نتنياهو أن حكومته ستعمل على تحقيق الـسالم،             : القدس المحتلة 

وادعى نتنياهو خالل كلمة له      .مدعيا أنها ال تريد الحرب بقدر ما تريد تحقيق األمن واألمان في المنطقة            
المحاوالت التي تقوم بهـا الـسلطة الفلـسطينية بـسحب           ة حكومته حول    يفي ندوة أقامتها وزارة خارج    

الشرعية عن إسرائيل، انه حتى اذا تمكنت اسرائيل من تحقيق السالم فان الحمالت ضد شرعية وجودها                
 وانما في قتل وتهجيـر الفلـسطينيين عـام          1967ستستمر ألن مصدرها ليس في احتالل ألراضي عام         

1948.  
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 تستهدف حقيقة وجود الدولة اليهودية وقد ازدادت على مـدى التـاريخ             ان هذه الحمالت  :" وقال نتنياهو 
عندما مارست اسرائيل حقها في الدفاع عن النفس، بالتالي يمكننا من خالل تحقيق الـسالم ان نكـشف                  

  ". القناع عن الوجه الحقيقي العدائنا من جهة واظهار المساهمة االسرائيلية في العالم من جهة اخرى
اق وصل إثنان من كبار المسؤولين في اإلدارة األمريكية يوم أمس األحد إلـى المنطقـة،                وفي نفس السي  

ـ           وجـاء أن    ".عملية السالم "وذلك إلجراء محادثات مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية لتحريك ما يسمى ب
ي دافيـد  المبعوثين األمريكيين هما رئيس دائرة الشرق األوسط في البيت األبيض دان شبيرو، والدبلوماس 

  .هيل نائب المبعوث األمريكي الخاص إلى الشرق األوسط جورج ميتشل
أما وزير الحرب اإلسرائيلي فأكد في وقت سابق أن عدم التوصل الى اتفاق مع السلطة الوطنية سيدهور                 
وضع إسرائيل عالميا، وستزداد األصوات التي ستعتبر إسرائيل غير شرعية، موضحا ان اإلخفاق فـي               

  .لى اتفاق اخطر بكثير من حزب اهللا وحماس على إسرائيلالتوصل ا
  20/12/2010، وكالة سما اإلخبارية

  
   فرصة للنهوض "إسرائيل" مع حزب اللّه فلن يكون أمام حربإذا وقعت : يوسي بيليد .26

ليس من  «حذَّر الوزير اإلسرائيلي، يوسي بيليد، من أن تعاظم القدرات العسكرية لحزب اهللا             : علي حيدر 
إلسرائيل، التي ينبغي لها أن تبقى في       » تهديداً حقيقياً «، بل إن السالح يمثّل      »جل االستعراض العسكري  أ

ــ جنـوب     ولفت بيليد، في سياق كلمة ألقاها أول من أمس في مدينة بئر الـسبع             . حالة حذر وجهوزية  
أحمدي ) رئيس اإليراني ال(مجموعة الناس الذين يصدقون ما يقوله       «فلسطين المحتلة، إلى أنه ينتمي إلى       

  .»نصر اهللا) األمين العام لحزب اهللا السيد حسن(نجاد و
               الوضع في  «أضاف بيليد، الذي شغل في السابق منصب قائد المنطقة الشمالية في الجيش اإلسرائيلي، إن

ـ           »الشرق األوسط معقّد   ول ، مستدالً على ذلك بالتقديرات الخاطئة لالستخبارات العسكرية، التي كانت تق
من غير المتوقع نشوب مواجهة لسنوات مقبلة، لكن في بعض األحيان، حـصلت حـرب فـي الـسنة                 «

  .»أنا ال أقول إن الحرب بدأت«، لكنه عاد وأوضح »نفسها
                  ل إلى استنتاج مفاده أنين في حزب الليكود، أن حزب اهللا توصأحد الرموز األمني عدورأى بيليد، الذي ي

، وأن عليه امتالك القـدرة علـى اسـتهداف          » إسرائيل لن تؤدي إلى انهيارها     المواجهة العسكرية مع  «
في إسرائيل، لذلك سعى الى امتالك قدرات صاروخية تمكّنه من إصابة أي مكان في              » المناطق السكنية «

. ، إذ يوجه صواريخه إلى تلك المنطقـة وهنـا موضـع اختبارنـا             »غوش دان «دولة إسرائيل، بما فيها     
إذا وقعت حرب مـع     «، لكنه عاد وأقر بأنه      »الجميع تحت مرمى الصواريخ   «: ور بالقول وخاطب الحض 

، مضيفاً  »حزب اهللا، وتضررت إسرائيل تضرراً كبيراً، فلن يكون أمامها فرصة ثانية للنهوض من جديد             
» ائيـة حـرب وق  «ضربة استباقية أو    «ثمة مفاهيم مثل    «إنه في النظرية األمنية األساسية لدولة إسرائيل        

البقاء المـادي إلسـرائيل، أهـم مـن أي اتفـاق            «ورأى أن المحافظة على     . »لمنع القضاء على الدولة   
  .، وأن علينا القيام بكل شيء من أجل أن تبقى الدولة إلى األبد»سياسي

 منافسة حقيقية مع جيران إسرائيل،    «وعن حقول الغاز المكتشفة أخيراً في مياه المتوسط، أكد بيليد وجود            
، مشيراً إلـى أن     »وتحديداً مع لبنان، وبالتالي على إسرائيل أن تسارع إلى التنقيب عن الغاز واستخراجه            

بدأ بتشجيع من إيران وسوريا، التنقيب والبحث عن الغاز، وبالتالي سيجد ما يبحث عنـه، وإذا                «لبنان  «
هناك اتصاالت فعليـة    «أكد أن   و. »انتظرت إسرائيل، فإن لبنان سيكون بديالً من الغاز الروسي ألوروبا         

وحذّر من نجاح لبنان في التنقيب عن الغاز،        . »بين شركات أوروبية والحكومة اللبنانية بشأن هذه المسألة       
إذا نجح في ذلك، فإن األموال ستتدفق إلى هذا البلد، وهي أموال ستكون طائلة جداً، مـا                 «مشيراً إلى أنه    

  .»د إسرائيليعني أن بعضاً منها سيذهب للكفاح ض
  20/12/2010االخبار، بيروت، 
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  وأعدائها في المنطقة " إسرائيل "بين" توزان ناري": "هآرتس" .27

، عاموس هرئيل، أن التطور األكثـر إثـارةً         »هآرتس«رأى المعلق المعسكري في صحيفة      : علي حيدر 
ي يجري فـي التـوازن      للقلق بالنسبة إلى إسرائيل، الى جانب حملة نزع الشرعية ضدها، هو التغيير الذ            

الناري بينها وبين أعدائها في المنطقة، شارحاً ذلك بالقول إن ما كان احتكاراً إسرائيلياً، وهو القدرة على                 
استهداف أي نقطة في المنطقة وفي أي لحظة عبر سالح الجو، يبدو أن العدو قد بـات لديـه قـدرات                     

  .تي في حوزتهمشابهة عبر تطوير وتوسيع المنظومات الصاروخية ال
إلى أنهم في الجيش اإلسرائيلي يتابعون التطورات الداخلية في لبنـان، وإلـى أن              » هآرتس«هذا ولفتت   

إذا «االستخبارات العسكرية تقدر بأن حزب اهللا غير معني حالياً بمواجهة إضافية مع إسرائيل، إال أنـه                 
ستفزاز عبر إطالق صواريخ نحو الجليـل،  تفاقم الضغط الداخلي في لبنان، يمكن أن يحاول حزب اهللا اال    

وقدرت مصادر أمنية إسرائيلية أيضاً، أن مـسار التحقيـق          . »أو إطالق النار باتجاه الجنود على الحدود      
بشأن مقتل الحريري، يمكن أن يؤدي الى تفاقم المواجهة الداخلية في لبنان، وأنه في ظروف معينة يمكن                 

  . اللبنانيةأن يؤدي ذلك الى اهتزاز الحكومة
  20/12/2010االخبار، بيروت، 

  
  ترفض أي مطالبة تركية بشأن االتفاق مع قبرص لترسيم الحدود البحرية "إسرائيل" .28

اعلنت مصادر سياسية اسرائيلية ان تل ابيب ترفض أي مطالبة تركية بشأن االتفاق الذي              : القدس المحتلة 
البلدين والتعاون في تطوير حقول الغاز الطبيعي       وقعته اول امس مع قبرص لترسيم الحدود البحرية بين          

واوضح المصادر ان هذا االتفاق وقع بعد مفاوضات استمرت شـهورا            .والنفط في شرق البحر المتوسط    
واشار مصدر سياسي آخر الى ان الحدود البحرية بين تركيا          . وليس ألي دولة الحق في االعتراض عليه      
ة بينما تمر الحدود البحرية بين اسرائيل وقبرص الى جنوبهـا           وقبرص تمر الى الشمال من هذه الجزير      

انه اذا كانت تركيا تطالب بحقوق معينة بـسبب احتاللهـا           "وقال  . وليست هناك أي عالقة بين المنطقتين     
  ..على حد تعبيره"لشمال قبرص فان ذلك ينطوي على وقاحة ال مثيل لها في الساحة الدولية 

  20/12/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

   عالم من االتحاد السوفييتي السابق9000 تستوعب "إسرائيل" .29
مـستجدات  “إيرنا فولدبرج خالل مؤتمر تحـت عنـوان         ” اتحاد المبادرين في إسرائيل   “صرحت مديرة   

 عاماً من التهجير مـن دول االتحـاد         20 عالم خالل    9000في تل أبيب أمس بأنه تم استيعاب        ” 2010
 ألـف   111وأضافت أن   .  متخصص في الصناعات التكنولوجية    4500ر، بينهم   السوفييتي السابق المنها  

  .مهندس هاجروا من تلك الدول ثلثهم يعملون علماء أو مهنيين أو فنيين
  20/12/2010، االتحاد، أبو ظبي

  
   تبرم اتفاقاً سرياً مع ويكيليكس يقضي بعدم نشر أي وثيقة تضر بأمنها"إسرائيل" .30

في البرقيـات التـي   ) إسرائيل(يليون أن عدم ظهور الكثير من المعلومات عن أكد خبراء إسرائ : وكاالت
نشرها موقع ويكيليكس، يعتبر بمثابة الوقود الذي يؤجج نظريات المؤامرة المعروفة سلفاً عـن الدولـة                

اإلسرائيلي، والذي طالما   " فيترانس توديى "وذكر جوردون دوف المحرر بموقع      . العبرية، بحسب زعمهم  
السري بجميع أحداث العالم أن اإلجابة على السؤال الخاص ما إذا           ) إسرائيل(ما يعتقده بشأن نفوذ     أعلن ع 

  ". كان هناك بالفعل دور إسرائيلي في نشر برقيات ويكيليكس ستكشف عنها األيام المقبلة
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 إن تلك الـشكوك   :" العبرية نشرت على موقعها االلكتروني    " هآرتس"وقال دوف في تصريحات لصحيفة      
ستظل كدليل يتسم بالحساسية بشأن ما إذا كان من الواضح أن هناك ارتباطاً بـين ويكيلـيكس وإحـدى                   

في ما يخـص عالقاتهـا      ) إسرائيل(الوكاالت االستخباراتية الذي يعد أحد اإلجراءات التي اعتادت عليها          
  ". العامة

اإلسرائيلي يتردد أنه تم إبرامه فـي       " الموساد"ويتكهن الموقع المذكور بأن هناك اتفاقاً سرياً بين أسانج و         
جنيف تضمن وعداً من جانب أسانج بعدم نشر أي وثيقة يمكن أن تضر باألمن اإلسرائيلي أو مـصالحها                  

  .الدبلوماسية
  20/12/2010، موقع فلسطين أون الين

  
  مجلس األمن بتستنفر لمنع ادانة االستيطان و" الفيتو" تخشى عدم استخدام واشنطن "إسرائيل" .31

كشفت وزارة الخارجية اإلسرائيلية النقاب امس انها في خضم عملية قوية           :  جمال جمال  -القدس المحتلة   
إلفشال جهد فلسطيني وعربي وإسالمي إلدانة إسرائيل بسبب تواصل سياسـاتها االسـتيطانية وفـرض               

ن نحن نعمل   وقالت الخارجية على لسان الناطقة هيري بلوري      . حصار ومقطاع على منتجات المستوطنات    
جاهدين إلحباط قرار من هذا النوع من القرارات ، ونقوم بتحركات واتصاالت مكثفة مع الـدول دائمـة      
العضوية ، وخاصة الواليات المتحدة لتجنب قرار إدانة من مجلس األمـن ، فيمـا أعـرب مـسؤولون                   

مجلس األمـن الـدولي     إسرائيليون عن خشيتهم من امتناع الواليات المتحدة عن استخدام حق النقض في             
  .ضد قرار إدانة إلسرائيل

  20/12/2010، الدستور، عمان
  

   تعين قائدا جديدا لشرطتها"إسرائيل" .32
أعلن وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي يتسحاق أهارنوفيتش أمس، عن تعيين قائد شرطة منطقة             : الناصرة

وكـان مفترضـا ان      .هي خدماته قريبا  الجنوب، يوحنان دنينو قائدا للشرطة خلفا لدودي كوهين الذي تنت         
يعلن الوزير أهارنوفيتش قبل نحو ثالثة أسابيع عن تعيين قائد الشرطة، إال أن المراقب العـام للدولـة،                  

  .طلب تجميد تعيين دنينو الذي يخضع لتحقيق
  20/12/2010، الغد، عمان

  
  ية عالقات مع دول بعيدة في آسيا وأمريكا الجنوبإلقامةتسعى " إسرائيل" .33

شدد نائب وزير الخارجية الصهيوني، داني أيالون، أن وزارته توقفـت عـن كونهـا وزارة للـشؤون                  
الفلسطينية، وستتجه نحو استراتيجة جديدة بإقامة عالقات مع دول بعيدة في العالم فـي آسـيا وأمريكـا                  

 المجـاالت علـى المـستوى       تُعيرها االهتمام الكافي، وبزيادة تدخُلها في كافة      " إسرائيل"الجنوبية لم تكن    
من جانب آخر رأى أيالون أن أمريكا والغـرب بحاجـة           . الدولي السيما مجاالت العلوم والطب وغيرها     

ـ    " إسرائيل"لـ ، معتبراً أن التحدي الـسياسي األهـم        "القوى اإلسالمية المتطرفة  "كجبهة ضد ما وصفها ب
  . لدولة العبريةعن ا" نزع الشرعية"هو محاربة حمالت " إسرائيل"بالنسبة لـ

  )عن العبرية، ترجمة المركز(موقع الخارجية الصهيونية 
 18/12/2010، 2137التقرير المعلوماتي 

  
   تدعو لهبة جماهيرية ضد طمس معالم المساجد بالضفةالقدسالهيئة العالمية لنصرة  .34

" العمري"يهدد المسجد  حذر األمين العام للهيئة العالمية الشعبية لنصرة القدس من الخطر الذي :رام اهللا
قدس " محمد عياش، في بيان مكتوب وصل .وأعرب د .جنوب شرق مدينة الظاهرية في محافظة الخليل
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إزاء هذه االنتهاكات الصارخة، والتي تطال كل "نسخة منه، عن استنكاره للصمت الدولي والعربي " برس
وطالب عياش رئيس السلطة محمود  ."يوم المقدسات اإلسالمية وتجرئ االحتالل عليها في وضح النهار

بالتشديد على جهات االختصاص بضرورة متابعة الموضوع ورفع الشكاوى ضد سلطات "عباس 
االحتالل، التي تمنع ترميم هذا المسجد، والذي يسعى االحتالل من خالل منع ترميمه لطمس أي معالم 

هبة جماهيرية في "، مطالباً بـ" السكوتالتمادي في" من عياشوحذر  ".أثرية تدل على إسالميته وقدسيته
  ". كافة أنحاء دولة فلسطين، الستنكار هذا االستيطان السرطاني الذي ينخر بمقدساتنا اإلسالمية
  19/12/2010قدس برس، 

  
   شخصية فلسطينية من القدس180االحتالل يخطط لطرد  .35

سريبات مريبة مصدرها أجهزة قالت هيئة دعاة وعلماء القدس، أمس، إن ت:  يوسف الشايب–رام اهللا 
 تنفيذها خالل الفترة المقبلة، من "إسرائيل"مخابرات االحتالل تشيع بين فينة وأخرى، حول خطوة تنوي 

نسخة منه، أن مفاد هذه التسريبات أن " الغد"وأضافت الهيئة في بيان لها، تلقت  .دون تحديد هذه الفترة
ة عن أراضي القدس إلى الضفة الغربية، أو إلى قطاع  شخصية مقدسي180تنوي طرد "حكومة االحتالل 

ولفت البيان إلى أن هذه التسريبات تأتي عن طريق بعض الشخصيات الغربية،  ".غزة، أو إلى سواهما
األرقام في هذا الشأن "أميركية وأوروبية حيناً، أو بعض العاملين في الشأن القانوني أحياناً أخرى، وأن 

 شخصية، وهناك من ال يذكر رقماً محدداً، 300ل أن العدد المرشح يزيد عن متضاربة، فهناك من يقو
 االحتالل للنائب المقدسي محمد أبو طير يعد إبعادوأوضحت الهيئة أن  ".ويكتفي بالقول أنهم بالعشرات

عمل البداية، وطالبت الدول العربية واإلسالمية أن تبادر إلى خطوة تمنع هذا اإلجراء المتوقع، وذلك بال
الجدي عبر القنوات الضاغطة مع غيرها من الدول القادرة على منع هذا التصرف غير اإلنساني الذي 

  .يجيء مقدمة لعمل تهجيري كبير قد يطاول أهالي القدس برمتهم
 القانون اإلسرائيلي أن، "الغد" مسؤول وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية أحمد الرويضي لـوأوضح

يعتبر سكان القدس من الفلسطينيين مقيمين وليسوا مواطنين في " قانون الدخول إلى إسرائيل"المسمى 
، ويجيز طرد أي مقدسي في ثالث حاالت هي، اإلقامة خارج القدس سبع سنوات متتالية، أو "إسرائيل"

ينية وال أية جنسية، الحصول على جنسية دولة ثانية مع أنهم ال يحملون الجنسية اإلسرائيلية وال الفلسط
 القانون ذاته يجيز لوزير الداخلية اإلسرائيلي إلغاء أن وأضاف. أو أن يكون مركز حياتهم خارج القدس

 مقدسي، خالل السنوات القليلة 4200 أكثر من إبعاد لالحتالل أتاح، ما "أمنية"إقامة أي مقدسي ألسباب 
  .الماضية

  20/12/2010الغد، عمان، 
  

   مليون شيكل30ل تخطط لمشروع بنية تحتية بـبلدية االحتال .36
للحقوق االجتماعية واالقتصادية النقاب " القدس" كشفت وحدة البحث والتوثيق في مركز :القدس المحتلة

 مليون شيقل، يستهدف تغيير 30اليوم االثنين، عن مخطط لبلدية االحتالل في القدس بكلفة تصل إلى 
ية في حي واد الجوز إلى الشمال من البلدة القديمة، لخدمة مجموعة من البنية التحتية في المنطقة الصناع

  .المشاريع االستيطانية المنوي تنفيذها في محيط الحي
، قبل نحو أسبوع حضره عدد من اإلسرائيلية دعت إليه البلدية وأشار بحث أعدته الوحدة أن اجتماعاً

 بالمنطقة الصناعية ع المقدسي، مروراًسكان الحي خاصة أصحاب المحال التجارية والورش في شار
 عرض فيه مسؤولون في البلدية وممثل للشركة التي ستنفذ اإلسرائيليةوحتى مباني مقر وزارة الداخلية 

لكن  .المشروع خطة المشروع ادعى القائمون عليه أنه يستهدف تحسين البنية التحتية لسكان المنطقة
اب المحالت التجارية في شارع المقدسي، ذكروا البلدية بعض المشاركين في االجتماع خاصة من أصح
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 شيقل عن كل 4500بمشروع البنية التحتية الذي نفذته قبل نحو عشر سنوات وجبت منهم في حينه 
وتساءل بعض الحضور فيما إذا كانوا سيشاركون في تمويل تنفيذ هذا المشروع، ومن سيتكفل  .محل

التي سيضطر أصحابها إلى إغالقها طيلة فترة العمل به والتي قد على المحالت " األرنونا"بدفع ضريبة 
تتجاوز العامين، وما إذا كانوا سيحصلون على تعويض جراء األضرار واألعطال التي سيتسبب بها 

  .تنفيذا هذا المشروع
  ضد مشروع البلدية سيقدمون اعتراضاًأنهموأكد العديد من أصحاب المحال التجارية في شارع المقدسي 

  . محل200هذا، علما أن عدد المحالت التي ستتضرر نتيجة ذلك يصل إلى نحو 
وشكك البحث في أهداف المشروع والنوايا الحقيقية من ورائه خاصة أن محيط حي الجوز سواء في باب 

 وغير مسبوق،  كبيراً استيطانياًاألسباط والشيخ جراح أو الصوانة وجبل الزيتون هي مناطق تشهد نشاطاً
 فنادق ومجمع تجاري في باب 3اك مجموعة من المشاريع االستيطانية التي ستنفذ من بينها بناء وهن

 وحدة استيطانية في البؤرة االستيطانية المسماة 24األسباط، والشروع مؤخرا بأعمال البنية التحتية لبناء 
خر لبناء حي على جبل الزيتون المطل على واد الجوز من ناحية الشرق، ومخطط آ" بيت أوروت"

  .استيطاني في منطقة كرم المفتي، ونحو مائتي وحدة استيطانية ستبنى في منطقة فندق شبرد
وأكد التقرير أن جميع هذه المناطق متصلة جغرافيا مع بعضها البعض، وأن تنفيذ هذا المشروع الضخم 

ساسي منه هو خدمة  مليون شيقل، لتنفيذه يشير إلى أن الهدف األ30من قبل البلدية ورصد أكثر من 
  .البؤر واألحياء االستيطانية في محيط البلدة القديمة

  20/12/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

  اطناً مقدسياً على هدم منزله بيدهوسلطات االحتالل تجبر م .37
 أجبرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي المواطن المقدسي أسامة حسين الشويكي على هدم :القدس المحتلة

وقال  .ه، في حي الثوري، وهجرت عائلته المكونة من زوجته وطفليه وشقيقته ووالدته المسنةمنزله بيد
، وتقدم بطلب لترخيص المنزل، إال أن البلدية تماطل في إعطاء 2005 سنةإنه شيد منزله في : الشويكي

 ألف  أصدرت محكمة البلدية اليهودية قرارا  بتغريمه ستة وتسعين2009 سنةرخصة البناء، وفي 
 .شيكل، وهدم المنزل بحجة عدم الترخيص، إال انه استأنف الحكم وتم تأجيل المحكمة ثالثة مرات

إنه التزم بدفع مخالفة البناء، إال أن المحكمة وجهت له الئحة اتهام جديدة لعدم تنفيذ أمر الهدم، : وأضاف
في الثالث والعشرين من فاضطررت إلى هدم المنزل اليوم بيدي قبل موعد المحكمة، التي تحددت "

  .، كما قال" لدفع أي غرامات جديدة وسجني مدة ثالث سنواتالشهر الجاري، أي بعد أيام، تفادياً
  19/12/2010قدس برس، 

  
  سلطات االحتالل تصدر قراراً بإخالء خربة طانا وترحيل أهلها بعد أسبوعين على هدمها .38

معظم منازل خربة طانا في ريف نابلس الشرقي، بعد أقل من أسبوعين على هدمها  :كتب جميل دراغمة
 فيه السكان، بضرورة الرحيل عن مساكنهم في أخطرت، قراراً مكتوباً، أمس سلطات االحتالل أصدرت
  . ساعة24غضون 

إن القرار يتضمن ترك السكان : وقال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس
  . ويعلمون في رعي المواشي1967شون فيها منذ قبل عام لمنازلهم في القرية التي يعي

  . عائلة فلسطينية، وتقع طانا فوق سلسلة السفوح التي تفصل نابلس عن األغوار35ويسكن الخربة نحو 
 على اإلنذاراتإن الجيش اإلسرائيلي وضع ، وقال سكان الخربة التي ينحدر سكانها من بلدة بيت فوريك

 شفهياً أبلغتهم أن قوات االحتالل إلىوأشار السكان  . التي يعيش فيها السكانمداخل المنازل والبركسات
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إنه في حال لم يخل أحد منهم فإن الجيش سيقوم بتحميل ومصادرة الموجودات من حيوانات ومحتويات 
وقال رئيس بلدية  .أمتعتهمعلى حساب أهالي الخربة، وانه سيجبرهم على دفع تكاليف مصادرة وتحميل 

  ". مصرون على البقاءإنهمالناس ال يريدون الرحيل، "، إن "األيام"وريك عاطف حنني لـبيت ف
  20/12/2010 رام اهللا، األيام،

  
  48 حملة جديدة يقودها المستوطنون ضد فلسطينيي الـ: يافا .39

) المقامة على أراضي يافا(قامت مجموعة من سكان مدينة بات يام اإلسرائيلية :  حسن مواسي-يافا 
يع ملصقات وتعليق الفتات في أحياء المدينة، تحث المستوطنين على رفض تأجير العرب، معلنة بتوز

  . بحجة أن الشباب العرب يفسدون البنات اليهوديات48 استعدادها لتنظيم تظاهرة ضد فلسطينيي الـ
ل، المقامة على أراضي سهل البطوف في الجلي" عتسمون"فيما ذكرت مصادر إسرائيلية أن مستوطنة 

تعمل على تعديل أنظمة القبول للسكن فيها، وذلك لمنع مواطنين عرب من السكن فيها وبادعاء المحافظة 
  .على طابعها اليهودي

لنحافظ على بات يام : "وتم تعليق الفتات في مختلف أنحاء بات يام، كتبت عليها الشعارات التالية
خمسة عشر ألف فتاة يهودية "، "ن بنات بات يامالعرب يفسدو"، "العرب يسيطرون على بات يام"، "يهودية

ودعا القائمون على هذا  ".ماذا كنت ستفعل لو قام عربي بالتحرش بأختك"و" اقتدن إلى القرى العربية
 تجنيد أكبر عدد من المشاركين في تظاهرة ينوي تنظيمها عدد من سكان المدينة برعاية إلىالنشاط 

ويدعي المنظمون أن  .أكثر المستوطنات تطرفاً في الضفة الغربيةأحد " يتسهار"مجموعة من مستوطنين 
السنوات األخيرة شهدت ازدياداً في عدد السكان العرب الذين يأتون للسكن في بات يام ويأمل منظمو 

  .التظاهرة بتشكيل حركة شعبية يهودية تهدف إلى طرد العرب من المدن والبلدات اليهودية
اإلخباري أن ثمة تحركات مشابهة يقوم بها المستوطنون في القدس " ولال"ع وفي السياق نفسه، أظهر موق

واللد ومدن مختلطة أخرى، والذي يتزامن مع توقيع عشرات الحاخامات أخيراً على عريضة تدعو إلى 
  .عدم تأجير العرب منازل في التجمعات السكنية اليهودية

ة يتفشى في جسد المجتمع اإلسرائيلي، وإن ما لم سرطان العنصري"وقال النائب أحمد الطيبي للموقع إن 
  ".يتم إيقافه في صفد لن يتوقف في بات يام

 بتوجيه مذكرة للمستشار القضائي للحكومة 48فيما قامت لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي الـ
 إلى التحقيق اإلسرائيلية طالبته فيها بإحالة الحاخامات الذين نادوا بعدم تأجير أو بيع بيوت للعرب
ونوهت إلى  .والمحاكمة، وبالعمل على إقالتهم من مناصبهم، علماً أن منهم موظفي دولة وسلطات محلية

أن خطوة الحاخامات هذه، ألحقت األذى بالطالب العرب الذين يدرسون في كلية صفد بشكل خاص وفي 
م ويخشون الخروج ليالً من أرجاء البالد عامة، وأن الكثيرين من الطالب باتوا يخشون على سالمته

مؤكدة أن ما قام به . المساكن التي يقيمون فيها، وذلك بسبب العنصرية التي تجتاح البلدات اليهودية
  .الحاخامات مخالف للقانون، وأنه ال بد من وضع حد للعنصرية المتفشية

  20/12/2010، بيروت، المستقبل
  

  ساوية بذريعة أمنيةصادر أراضٍ جديدة في قرية الاالحتالل ي: نابلس .40
أكد رئيس مجلس قروي الساوية جنوب مدينة نابلس محمود حسن، أن المجلس :  أحمد رمضان-رام اهللا 

تلقى أمراً عسكرياً إسرائيلياً تبلغ فيه بقرار وضع اليد ومصادرة أراضٍ جديدة في المنطقة الشرقية لقرية 
المقامة على أراضي " عيليه"لقرب من مستوطنة الساوية بذريعة أمنية إلقامة أبراج مراقبة عسكرية با

  وقال الحسن إن األمر العسكري  .قرى الساوية وقريوت واللبن الشرقية بين مدينتي نابلس ورام اهللا
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إن قيادة المنطقة الوسطى وقائد الجيش قرروا وضع اليد على األراضي التابعة للمواطنين : "مفاده
  ".روم القبلية الواقعة شمال المستوطنةوالحيازة المطلقة عليها في منطقة ك

  20/12/2010، بيروت، المستقبل
  

  اعتداءات وتوغل وجرف أراض زراعية في غزة .41
.  في منطقة جحر الديك جنوب مدينة غزةأمستوغلت قوات االحتالل :  الدستور، وكاالت األنباء-غزة 

ت العسكرية توغلت وسط إطالق  قوات االحتالل المعززة بالدبابات والجرافاإنوقال مصدر فلسطيني 
  .نار متقطع تجاه المنازل وقامت بعمليات تجريف وتمشيط

 المتمركزة على الحدود الشمالية من القطاع، أطلقت نيرانها االحتاللوأفاد مصدر فلسطيني أن قوات 
إصابته  إلى أدى بالقرب من الحدود الشمالية من بلدة بيت الهيا ، مما  كان متواجداًأغنامتجاه راعي 

  .بجروح متوسطة
  20/12/2010الدستور، عمان، 

  
  بيت لحم تنضم النتفاضة القبور .42

أعلن منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار واالستيطان حسن بريجية انضمام محافظة بيت لحم إلى 
إن المواطن عوض محمد زواهرة " :وقال بريجية. انتفاضة القبور التي ولدت في الضفة الغربية

طن الحاج أحمد محمود زواهرة أوصوا أهلهم وذويهم بأن يتم دفنهم في حال وفاتهم بالمناطق والموا
المهددة بالمصادرة من أراضي بلدة المعصرة المحاذية للطريق الموصل تجمع مستوطنات عصيون 

إن هناك تنسيقاً " :وأضاف بريجية ".جنوب بيت لحم مع المستوطنة المسماه تقوع جنوبي شرق المدينة
وتواصالً ما بين محافظة بيت لحم وباقي محافظات الوطن يجري من أجل تعميم انتفاضة القبور لتشمل 
كافة المناطق الفلسطينية من أجل إشراك القبور وما يرابط بها من جثث ألبناء شعبنا في معركة التحرير 

  ".ودحر الجدار واالستيطان
  19/12/2010، موقع فلسطين أون الين

  
   فلسطينياً خالل الشهر الجاري12 اإلسرائيلي قتل الجيش: معطيات رسمية .43

أكد الناطق اإلعالمي للجنة العليا لإلسعاف والطوارئ في قطاع غزة، أدهم أبو سلمية، إن الشهداء : غزة
 /، رفع عدد شهداء شهر كانون أول18/12الخمسة الذين قضوا في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت 

  . شهيدا12ًديسمبر الجاري إلى 
  19/12/2010قدس برس، 

  
   احتجاجاً على طريقة تفتيشهم48 عن العمل في أراضي الـ يمتنعونعمال فلسطينيون  .44

 امتنع  أكثر من ألفي عامل فلسطيني من محافظة طولكرم، يعملون داخل األراضي المحتلة عام :طولكرم
الممارسات "اإلسرائيلي، احتجاجاً على ، عن الذهاب إلى أعمالهم، ونظموا اعتصاماً أمام معبر الطيبة 48

، ووضعوا الفتة كبيرة "الالإنسانية التي تمارسها قوات االحتالل ضد العمال على المعبر غرب طولكرم
  .على نافذة المعبر أعلنوا فيه اإلضراب احتجاجا على سوء المعاملة

افظة اضربوا عن العمل احتجاجا إن عمال المح: "وقال محمد ياسين، رئيس نقابة النقل العام في المحافظة
وأضاف ". على المعاملة السيئة التي يتعرضون لها من قبل الشركة اإلسرائيلية التي تتولى إدارة المعبر

  ".خطوة نحو الضغط لوقف هذه الممارسات"أن اإلضراب 
  19/12/2010قدس برس، 
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  "طولكرم – دي الزومروا"سلطة المياه تحصل على موافقة إسرائيلية على مشروع الصرف الصحي  .45

حصلت سلطة المياه، أمس، على الموافقة النهائية من الجانب اإلسرائيلي لمشروع ": وفا "–رام اهللا 
ويتكون المشروع  .، ويشمل تسعة تجمعات في المنطقة"طولكرم-وادي زومر"الصرف الصحي اإلقليمي 

بيت ليد، ورامين، :  لقرى وبلداتمن تمديد خط ناقل للمياه العادمة، وإنشاء شبكات صرف صحي جديدة
وكفر اللبد، وبلعا وكفر رمان، باإلضافة إلى توسيع الشبكات القائمة في مدينة طولكرم وبلدية عنبتا 

  .ومخيمي طولكرم ونور شمس
 مليون يورو، ساهمت الحكومة األلمانية من خالل بنك التنمية 20وتصل التكلفة التقديرية للمشروع إلى 

 مليون يورو باإلضافة إلى مشاركة الهيئات المحلية بمبلغ حوالي مليوني يورو، ويبقى 13األلماني بـ 
  . ماليين يورو ستعمل سلطة المياه على توفيرها من خالل الدول المانحة5عجز متوقع بحدود 

ويتوقع أن تتم المباشرة بالمشروع منتصف العام المقبل، بعد االنتهاء من تأهيل المقاولين وإجراءات 
  . شهرا30رح العطاء، علما أنه من المتوقع أن تبلغ مدة تنفيذ المشروع حوالي ط

  20/12/2010 رام اهللا، األيام،
  

   توقف المفاوضاتمسؤولية "اسرائيل"مبارك يحمل  .46
 حمل الرئيس حسني مبارك امس اسرائيل مسؤولية توقف مفاوضات السالم، داعيـاً             :ا ف ب   - القاهرة

وقال في كلمة امـام البرلمـان       . »جاد وفاعل « الواليات المتحدة، الى تحرك      المجتمع الدولي، خصوصاً  
نعي مخاطر المأزق الراهن للقضية الفلسطينية وقضية الـسالم،         «: لمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة    

  .»ونحذر من تداعيات تعنت ومواقف وسياسات اسرائيل على استقرار الشرق االوسط والعالم
ل ان على اسرائيل ان تتحمل مسؤولية توقف المفاوضات، وان عليها ان تعلـم ان امـن                 اقو«: واضاف

التحرك الدولي ال يرقى حتى اآلن لجسامة       «واعتبر ان   . »شعبها يحققه السالم وليس السالح او االحتالل      
لية ان  اقول ان على الواليات المتحدة وباقي اطراف الرباعية الدو        «: واضاف. »هذه التداعيات والمخاطر  

  .»تتحمل مسؤوليتها على نحو جاد وفاعل للخروج من المأزق الراهن
 20/12/2010، الحياة، لندن

  
   بوليفيا بالدولة الفلسطينية باعتراف  يرحبعمرو موسى .47

الى ذلك، رحب األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى باعتراف بوليفيا بالدولة الفلسطينية على حدود               
أول أمس خالل     عن تقديره لهذا الموقف الذي أعلنه الرئيس البوليفي ايفور موراليس          ، معرباً 1967عام  

  .كلمة له في مؤتمر جمع رؤساء أمريكا الجنوبية في البرازيل 
  20/12/2010، الحياة، لندن

 
   االعتراف بالدولة الفلسطينيةحول "النواب األمريكي" قرار تدينالجامعة العربية  .48

 الدول العربية قرار مجلس النواب األمريكي بشأن استخدام حق الفيتـو ضـد أي               أدانت جامعة : القاهرة
  .قرار من مجلس األمن لالعتراف بالدولة الفلسطينية

تبنـي  "وأعرب األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، في بيان صدر أمس، عن دهشته إزاء                
سطينية المستقلة من جانب واحد أو االعتراف بهـا         مجلس النواب األمريكي قراراً يدين إعالن الدولة الفل       

وقال إنه كان من األجدر أن يتدخل الكـونغرس األمريكـي لوقـف عمليـات               " . خارج اتفاق تفاوضي  
في األراضي الفلسطينية المحتلة والتي تلحق أشد الضرر بجهود الرئيس أوبامـا            " اإلسرائيلية"االستيطان  

ن وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، محذراً من أن مثل هذا القـرار            والمجتمع الدولي إلقرار حل الدولتي    
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المتمادية للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما أنه       " اإلسرائيلية"من شأنه أن يوفر الغطاء لالنتهاكات       
لـى  المتطرفة والمدمرة لكل الجهود المبذولة إلحياء العمليـة التفاوضـية ع      " اإلسرائيلية"يدعم التوجهات   

كما رحب موسى باعتراف بوليفيا بالدولة الفلسطينية على حدود سـنة           " . اإلسرائيلي"المسار الفلسطيني   
1967 .   

 20/12/2010، الخليج، الشارقة
  

   خمسة مواطنين وسط قطاع غزةاغتيالتدين الجامعة العربية  .49
وسط قطاع غزة، مـشددة     اغتيال خمسة مواطنين قرب مدينة دير البلح        » جريمة«دانت الجامعة العربية    

وقـال األمـين   . على أن التصعيد اإلسرائيلي يأتي نتيجة الصمت الدولي على انتهاكات سلطات االحتالل       
العام المساعد لشؤون فلسطين واالراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية السفير محمـد صـبيح إن                

وأضاف . »حاياه من المدنيين العزل   ما جرى جريمة نكراء تضاف إلى سجل إسرائيلي دموي أسود، ض          «
القصف اإلسرائيلي األعمى، والقتل خارج نطاق القضاء، جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، ومـا              «أن  

حصل في دير البلح قتل بدم بارد، والمقلق أن قصف الطائرات اإلسرائيلية يطـاول تجمعـات مكتظـة                  
لوقـف اإلرهـاب    « اإلنـسان بالتـدخل الفـوري        ، مطالباً المجتمع الدولي ومنظمات حقـوق      »للمدنيين

  .وفك الحصار اإلسرائيلي الجائر عن غزة» اإلسرائيلي
 20/12/2010، الحياة، لندن

 
   إلى غزةمتفجراتمصر تحبط وصول  .50

ضبطت الشرطة المصرية أمس، مخزنا للمتفجرات في منطقة صحراوية قرب مدينة           :  فؤاد نجم  - سيناء
  . كم10طاع غزة بنحو الشيخ زويد المتاخمة لحدود ق

وحاصرت الشرطة المصرية قرية الشالق قرب مدينة الشيخ زويد بعد تلقيها معلومات باعتزام مهربـى               
السالح والمتفجرات تهريب كمية منها الى قطاع غزة عبر االنفاق، حسب مصدر شـرطي، اعتبـر ان                 

  .عائدا اقتصاديا كبيرا سيجنيه المهربون
 المتفجرات وهو عبارة عن حفرة عميقة تحت االرض وبداخلها قرابـة            وقال ان الشرطة اكتشفت مخزن    

 قنبلة يدوية سليمة واجزاء من صواريخ كاملة قـام مهربـو الـسالح              11 دانة مدفع كاملة االجزاء و     14
شديدة االنفجار منها وبيعها    " تي ان تي  "بجمعها من مخلفات الحروب السابقة في سيناء، بهدف تفريغ مادة           

  .ه المتفجرات الى قطاع غزة عبر االنفاقاو تهريب هذ
 20/12/2010، الغد، عمان

 
   المتوكل طهفلسطينيالباحث ال مع يتضامناتحاد األدباء العرب  .51

أعرب االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب عن تضامنه مع الباحث الفلسطيني المتوكـل             : )آي.بي  .يو  (
ها بسبب دراسة له يقول فيها إن حائط المبكى هو أثر           طه ضد الحملة الصهيونية الشرسة التي يتعرض ل       

  .إسالمي وليس يهودياً
جهد علمي أكاديمي يسعى للوصول إلى الحقيقة من        "وذكر االتحاد في بيان أن الجهد الذي قام به طه هو            

يستغرب هذه الحملة المسعورة التـي قادهـا        "، وأضاف أنه    "خالل استقراء الوثائق التاريخية ذات الصلة     
بار المسؤولين السياسيين في الكيان الصهيوني ظانين أن الهجمات الـصهيونية واالتهامـات بالعـداء               ك

 " . للسامية يمكن أن ترهب الباحثين الجادين
 20/12/2010، الخليج، الشارقة
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  سورية في طريقها إلى غزةتصل  "سيا واحدآ"قافلة  .52
 التركية صباح اليـوم     -لى الحدود السورية    على نقطة باب الهوى ع    »  واحد -قافلة آسيا   «تصل  : دمشق

في طريقها الى ميناء الالذقية السوري قبل التوجه الى ميناء العريش المصري في طريقها الـى غـزة،                  
  .وذلك في اطار جهود جارية لكسر الحصار على قطاع غزة

  20/12/2010، الحياة، لندن
  

  لموساد في قتل العلماء العراقيين ينفي تورط المالكي مع االعراقية وكيل وزارة الداخلية .53
 نفى النائب عن التحالف الوطني والوكيل االقدم لوزارة الداخلية العراقية عدنان االسدي ما اشارت               :بغداد

اليه وثائق ويكيليكس بخصوص تورط مكتب نوري المالكي مع الموساد االسرائيلي فـي قتـل العلمـاء                 
بين اختراق الموساد لجهات في الدولـة، وقيامهـا باغتيـال           العراقيين، مؤكدا امتالك العراق معلومات ت     

  .العمالء
ربما يكون شخص في مكتب رئيس الوزراء يتعاون مع الموساد، وهذا امر طبيعـي بالعمـل                'واضاف  

االمني والخروق االمنية، الن االستخبارات العالمية تركز على المواقع المهمة في عملية االختراق مـن               
  .'ضعاف النفوس ليتم تسخير سياسيين وعسكريينخالل دفع االموال ل

  20/12/2010، القدس العربي، لندن
  

   الفلسطيني في المغرب الشهر المقبلاألسيرمؤتمر دولي لنصرة  .54
 أكدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لنصرة األسير الفلسطيني أن المؤتمر الذي سيعقد             : قنا –الرباط  

 يناير المقبل، يهدف إلى معالجة وتجاوز اإلشكاالت القائمـة فـي            23  إلى 21في الرباط في الفترة من      
وأوضحت اللجنـة   . مسار المتابعة القانونية الجنائية للضباط اإلسرائيليين المتورطين في تعذيب األسرى         

تحرير األسرى الفلسطينيين   «في مؤتمر صحافي بالرباط أن هذا المؤتمر الدولي الذي سينعقد تحت شعار             
سيكون ذا مضمون علمي وأكاديمي رفيع إلعداد برنامج عمل شامل ومدقق األهداف،            » «دوليةمسؤولية  

يكون نتاج دراسات وأبحاث علمية وميدانية موثوقة، بقصد معالجة وتجاوز اإلشكاالت القائمة في المتابعة              
  . للمتورطين في تعذيب األسرى» القانونية الجنائية

  20/12/2010، العرب، الدوحة
  

   في مصر"إسرائيل" تجسس تعمل لصالح شبكة المصري يضبط األمن .55
 مؤخراً، عن شبكة تجسس لصالح إسرائيل مكونة من ضابطين       المصرية  كشفت أجهزة األمن   :أحمد شلبى 

 مصريين، بينهم العبة كرة سلة سابقة فى أحد األندية، وتجرى نيابة أمن الدولـة               4و إسرائيليين هاربين 
وتبين من التحقيقات أن أفـراد الـشبكة        . سرية تامة، قبل إحالتهم إلى المحاكمة     العليا معهم تحقيقات فى     

اشتركوا فى تكوين مكتبين لالتصاالت متصلين معاً بنظام فنى، أحدهما فى القاهرة، واآلخر فى إنجلترا،               
وتمكنوا من خاللهما من تسجيل مكالمات لبعض الشخصيات الحكومية البارزة فى مصر، وتحويل تلـك               

  .كالمات إلى مكتب اتصاالت ثالث فى إسرائيلالم
وألقت أجهزة األمن القبض على المتهمين المصريين، وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات، ونسبت لهـم               
التحقيقات مع المتهمين اإلسرائيليين تهم تشكيل شبكة تجسس لصالح دولة أجنبية، وتسجيل مكالمات دون              

لـضبط  » اإلنتربـول «تكدير األمن العام، وأبلغت البوليس الدولى       إذن، وتشكيل خلية إرهابية تهدف إلى       
  .المتهمين اإلسرائيليين

  20/12/2010، المصري اليوم، القاهرة
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   على اإلجراءات المصريةالتفافرحلة "..أمناء األنفاق" .56
ن العاملون كوسطاء بـين التجـار الغـزيي       " أمناء األنفاق "بال كلٍل أو ملل؛ يبحث      :  أحمد المصري  -رفح

وبين موردي البضائع والمواد األساسية داخل األراضي المصرية؛ عن حيـٍل جديـدة           , وأصحاب األنفاق 
يتأقلمون فيها مع األجواء األمنية التي تفرض عليهم من قبل السلطات المصرية للحيلولة دون تمكينهم من                

  . إدخال البضائع إلى قطاع غزة المحاصر
والتي تحـاول فيهـا     , في الشوارع والطرق الرئيسة وااللتفافية    , دةفكلما سمع هؤالء عن حملة أمنية جدي      

السلطات المصرية ضبط كل ما من شأنه الوصول إلى غزة؛ عملوا على ابتداع طرق جديـدة لاللتفـاف             
  . على ما يحول بينهم وبين الوصول إلى الشريط الحدودي بالرغم من الخطر الشديد الذي يعصف بحياتهم

حول طبيعة عملهم في إيصال البضائع إلى قطاع غزة         " أمناء األنفاق "رت عدًدا من    حاو" فلسطين"صحيفة  
المحاصر والذين فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم إال من خالل كنية مستعارة خشيةً من متابعة ومالحقة                

  . السلطات المصرية لهم
  قهر المستحيل 

كان على إثر الطلب المتزايد من قبل أصحاب        , يقول إن عملهم كأمناء لألنفاق    " أبو زياد "األمين المصري   
األنفـاق إلدخـال    , األنفاق والتجار والذين شقوا تحت الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة ومصر           

  . البضائع والمواد الالزمة لسكان غزة
 والتي يعطى فيها صاحب النفق الغزي الثقـة لهـم، ألـزمتهم           " أمانة النفق "أن مهنة   " أبو زياد "وأوضح  

بالوصول إلى قهر المستحيل، وتحقيق األهداف المرجوة من خالل إدخال البضائع بـشكل آمـن وسـليم                 
  . وبعيًدا عن أي خطر، بالرغم من وجود العديد من العراقيل المختلفة

وبين أن المالحقة األمنية لهم من قبل األجهزة الشرطية العاملة داخل مدن محافظة شمال سـيناء؛ زادت                 
عليهم، والحد من إمكانية إيصال البضائع إلى غزة بشكل آمن، وذلك من خالل التفتيش              " ناقالخ"من حالة   

  . المستمر ألماكن التخزين والبحث عن األنفاق وتدميرها باإلضافة وضع الحواجز الطيارة
وتتعرض المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر لحمالت شبه يومية من قبل األجهزة األمنية المصرية               

تي أدت مؤخًرا إلى تدمير وإغالق عدد كبير من األنفاق، بالرغم من انخفاض عدد األنفـاق العاملـة                  وال
  . قياًسا بالفترة القريبة الماضية

يعملون بشكل حثيث البتداع الطرق الجديدة، وسـلوك الطـرق          " أمناء األنفاق "إلى أن   " أبو زياد "وأشار  
ة التي بإمكانهم اإلفالت فيها من مصادرة البضائع واعتقـال          الجبلية الوعرة، واالسترشاد باألوقات الهادئ    

الفتًا النظر إلى أن السلطات المصرية قد تصدر أحكاًما بمن تلقي القبض عليهم تصل أحيانًا إلى                , حامليها
  .  سنوات مع األعمال الشاقة10أكثر من 

والتي فرضت عليه بعد أن أحكم      فقال إن مهنته محفوفة بالمخاطر والصعوبات       , "أبو حمدان "أما األمين    -
مشيًرا إلى أن مصادرة البضائع وبيعها في المزاد العلنـي،          , الحصار اإلسرائيلي قبضته على قطاع غزة     

واقتحام المخازن، وتقنين البضائع الواصلة عبر الكوبري الرئيسي الواصل بـين شـبه جزيـرة سـيناء            
  . مواد بالطرق االلتفافية األخرىاألمناء في إدخال البضائع وال" تفنن"ومصر؛ أدت إلى 
, في مجـال إدخـال البـضائع      " أمناء األنفاق "لم يخف أن عمله وأقرانه من       " أبو حمدان "وبالرغم من أن    

يجري على قدم وساق لتحصيل األموال كأجر عليها؛ إال أنه يشعر بنوع من السعادة وقد عملت البضائع                 
  . ع غزةالمدخلة على كسر هدف الحصار المفروض على قطا

وال تزال األنفاق المنتشرة تحت الحدود المصرية الفلسطينية تشكل بصورة أساسية شريان الحياة الرئيسي              
للعديد من األعمال والصناعات المحلية داخل قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من أربع سنوات متواصلة،               

عدد من البضائع والمـواد التـي       بالرغم من فتح سلطات االحتالل اإلسرائيلي المعابر بشكل جزئي أمام           
  . كانت ممنوعة سابقًا
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إلى أن األمناء استطاعوا بعزيمة وإصرار التغلب على وجود الجدار الفوالذي، التـي      " أبو حمدان "وأشار  
ال تزال السلطات المصرية تعمل فيه، ومن التغلب على إغالق األنفاق وتدميرها عبر فتح فوهات جديدة                

م بالحركات التمويهية بالقرب من مناطق وضع البضائع قبيل إدخالها إلى الجانب            من أماكن أخرى، والقيا   
  ". خاليا النحل النشطة"الفلسطيني، واصفًا العمل بـ

إن مشوار العمل داخل األنفـاق      : "صاحب نفق في حي السالم بمحافظة رفح      " أبو محمود "قال  , بدوره -
في إيصال كافة   " أمناء األنفاق "وجد اعتماًدا كبيًرا على     والذي بدأ قبل سنوات بفعل الحصار اإلسرائيلي؛ أ       

  ". المتطلبات التي يحتاجها التجار في قطاع غزة
بدونهم ال يوجد أي عمل، ألنهم يعرفون من أين يشترون البضائع، ومن أين يدخلونها، وأيـن                : "وأضاف

ة إدخال البضائع تثير فـي نفـسه        الفتًا إلى أن معلومات األمناء حول كيفي      , "يخزنونها، ألنهم أهل بالدهم   
  .تعجًبا واسًعا في كل مرة

  20/12/2010 يونيو، 13
  

  على مواصلة االستيطان في الضفة" إسرائيل"إدارة أوباما لمعاقبة   تدعو"هيومن رايتس" .57
منظمـة  ، أن   صالح النعـامي   ، نقالً عن مراسلها   غزة، من   20/12/2010،  الشرق األوسط، لندن  ذكرت  

 على مواصلة المشروع االستيطاني في الضفة       "إسرائيل" إدارة أوباما لمعاقبة      دعت شهيومن رايتس ووت  
على الواليات المتحدة أن تخصم مـن مـساعدتها         : وفي وثيقة صدرت عنها أمس األحد، قالت      . الغربية

  .إلسرائيل قيمة الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة اإلسرائيلية لالستيطان في الضفة الغربية
معاملـة إسـرائيل    .. انفصال وانعدام للمساواة  « صفحة تحت عنوان     166لمنظمة، في وثيقة من     وقالت ا 

إن السياسات اإلسرائيلية في الـضفة الغربيـة        «: »التمييزية للفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة     
ختلف الخـدمات   تميز بقسوة ضد السكان الفلسطينيين، وتحرمهم من االحتياجات األساسية، بينما تنعم بم           

  .»على المستوطنات اليهودية
يواجـه  «: وقالت كارول بوغارت، نائبة المدير التنفيذي للعالقات الخارجية في هيومن رايـتس ووتـش            

الفلسطينيون تمييزا ممنهجا من واقع أصلهم العرقي أو اإلثني أو الوطني، مع حرمانهم مـن الكهربـاء                 
نون اليهود الساكنون على مقربة منهم يتمتعون بجميع ما تقـدم  والمياه والمدارس والطرق، بينما المستوط   

  .»الدولة من خدمات
بينما تزدهر المستوطنات اإلسرائيلية، فـإن الفلـسطينيين الخاضـعين للـسيطرة            «: وأضافت بوغارت 

اإلسرائيلية يعيشون في مشقة، فاألمر ال يقتصر على الفصل وانعدام المساواة، فهم أحيانا يبعدون أيـضا                
  .»ن أراضيهم ويخرجون من بيوتهمع

لمـستوطناتهم غيـر    ) النمـو الطبيعـي   (بينما يكافح صناع السياسة اإلسرائيلية من أجل        «واعتبرت أنه   
القانونية، فهم يخنقون المجتمعات الفلسطينية التاريخية، ويمنعون العائالت من النمو على أراضيها وفـي              

  .»بيوتها، ويجعلون الحياة شبه مستحيلة
 مليار دوالر مساعدات سـنوية      2.75الواليات المتحدة التي تقدم نحو      « المنظمة في توصياتها أن      ورأت

وقالت . »إلسرائيل عليها أن تجمد تمويلها إلسرائيل بمبلغ مواز لما تنفقه إسرائيل على دعم المستوطنات             
يضا إلـى وجـود     ، مشيرة أ  » مليار دوالر  1.4 نحو   2003بلغ حسب دراسة أجريت عام      «إن هذا المبلغ    

منظمات أميركية معفاة من الضرائب توفر إسهامات كبيرة لـدعم          «عدد كبير من التقارير التي تؤكد أن        
التأكد من أن هذه اإلسهامات المعفاة مـن الـضرائب تتـسق مـع              «، داعية واشنطن إلى     »المستوطنات

  .»االلتزامات األميركية باحترام القانون الدولي، بما في ذلك حظر التمييز
 ألف  300 مستوطنة في الضفة الغربية يقطنها حاليا أكثر من          130 أكثر من    1967وأقامت إسرائيل منذ    

: ومن بين األوضاع التمييزية المفروضة على الفلـسطينيين، بحـسب هيـومن رايـتس ووتـش      . نسمة
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 لخـدمتها،   سياسات مصادرة األراضي من الفلسطينيين من أجل بناء المستوطنات وتوفير البنية التحتية           «
ومنع الفلسطينيين من استخدام الطرق والوصول إلى أراضيهم الزراعية، والحرمان من الكهرباء والمياه،             
والحرمان من تصاريح البناء الالزمة إلنشاء البيوت والمدارس والعيادات الصحية ومرافق البنية التحتية،             

هذه اإلجراءات حدت كثيرا مـن توسـع        «وأكدت أن   . »وهدم المنازل الخاصة بمجتمعات سكنية بأكملها     
القرى الفلسطينية وفرضت مشقات كثيرة على السكان، بما في ذلك عدم إتاحة خـدمات صـحية كافيـة                  

  .»لهم
المنظمة كشفت في تقريرها    ، أن   وكاالت، نقالً عن    20/12/2010،  موقع الجزيرة نت، الدوحة   أضاف  و

و نزحوا منذ عام ألفين من المنطقة الخاضعة بالكامـل          أن نحو ثالثين في المائة من الفلسطينيين طردوا أ        
" ج"لالحتالل اإلسرائيلي والممتدة على ستين في المائة من مساحة الضفة الغربية والمعروفـة بالمنطقـة              

  .حسب تقسيمات اتفاقيات أوسلو للحل االنتقالي
عت الواليات المتحدة ودول     ود ، بوضع حد لهذه الممارسات التمييزية     "إسرائيل"وطالبت المنظمة الحقوقية    

االتحاد األوروبي والشركات والمؤسسات التجارية إلى عدم دعم السياسات االستيطانية اإلسرائيلية التـي             
  .تشكل خرقا للقانون الدولي

  
  "حل الدولتين"االتحاد األوروبي يؤكد التزامه وواشنطن بـ .58

يات المتحدة بالعمل الحراز تقدم في عملية       أعلن االتحاد األوروبي التزامه والوال    :  رهام فاخوري  -عمان  
  .السالم، وضرورة إحراز تفعيل حل الدولتين، معربا عن قلقه لما يحدث في غزة

كدت الممثلة العليا لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية والسياسات األمنية ونائبة رئـيس المفوضـية              أو
 بعد لقائها بالسيناتور ميتـشل علـى التـزام          األوروبية كاثرين أشتون في بيان لها حول الشرق االوسط        

االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األميركية الجدي بالعمل سويا إلحراز تقدمٍ فيمـا يتعلـق بالـسالم                
الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطين المجاورة، والقابلة للحيـاة، وذات الـسيادة بجانـب دولـة               -اإلسرائيلي

  .إسرائيل اآلمنة
اننا نؤمن بضرورة إحراز تقدمٍ باتجاه تفعيل حل الـدولتين لوضـع نهايـة للـصراع                واوضحت اشتون   

، وان أهدافنا المشتركة للسالم واألمـن       1967اإلسرائيلي الفلسطيني، والذي ينهي االحتالل الذي بدأ عام         
  .في منطقة الشرق األوسط البد أن يتم تحقيقها من خالل المفاوضات، وبدعمٍ من المجتمع الدولي

واكدت في البيان على كل من االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األميركية بأهمية التنسيق المكثف مع               
اللجنة الرباعية الدولية المعنية بالسالم في منطقة الشرق األوسط، والتعاون الوثيق مع الشركاء العـرب               

  .في ضوء مبادرة السالم العربية
20/12/2010، الرأي، عمان  

  
  ال غضاضة في طرح االستيطان على مجلس األمن: "الشرق األوسط"نسية لـمصادر فر .59

  » الشرق األوسط«قالت مصادر فرنسية رسمية واسعة االطالع لـ:  ميشال أبو نجم- باريس
 رغم تحفظاتها على الطريقة      في مفاوضات السالم   إن باريس تعبر باستمرار عن دعمها للجهود األميركية       

» أصيب فـي مـصداقيته    «و» ضعيف« أن موقف واشنطن في المرحلة الراهنة        غير أنها ترى  . المتبعة
بدأ يفقد ثقته بجدية واشـنطن وعزمهـا علـى          ) في إشارة إلى الجانب الفلسطيني    (فضال عن أن البعض     
  .الوصول إلى نتيجة

وال تتوقع باريس جديدا على صعيد المفاوضات لألشهر الثالثة المقبلة بعد أن دفعـت واشـنطن نحـو                  
اوضات غير مباشرة تبعتها، بعد جهود مضنية، مفاوضات مباشرة توقفت بعد ثالثة أسابيع لتعود بعدها               مف



  

  

 
 

  

            33 ص                                     2000:         العدد       20/12/2010 اإلثنين :التاريخ

معركته » خسر«وترى المصادر الفرنسية أن الرئيس األميركي باراك أوباما         . »متوازية«إلى مفاوضات   
  .»تراجع إلى تراجع«مع نتنياهو وهو ينتقل من 

أي مفاوضات متوازية لـستة     (األميركية الجديدة   » المبادرة«سية أن   ورغم كل ذلك، تعتبر المصادر الفرن     
وإظهـار مـا    «مواقف الطرفين اإلسرائيلي والفلـسطيني      » توضيح«يمكن أن تكون مفيدة لجهة      ) أسابيع

يتعين علينا أن نعرف تصور كل طرف للسالم، لـيس          «: وأردفت هذه المصادر  . »يقبلونه وما ال يقبلونه   
والحال أننا اليوم ال نعرف ما الذي يمكن أن يقبله          . كبرى ولكن في تفاصيل المواقف    فقط في التوجهات ال   

نتنياهو وما ال يقبله وإذا كان الطرفان عاجزين لوحدهما عن إخراج تصور واضـح للحـل، فـإن دور                   
ولذا، فثمة حاجة . »يمكن أن يكون مفيدا) أميركي أو اللجنة الرباعية أو أميركي ـ أوروبي (طرف ثالث 

يقول كل طرف إلى أين يريد الوصول لنرى بعدها إذا كانت هناك إمكانية للتوفيـق بـين                 «ملحة إلى أن    
ومن األمثلة على ذلك موضوع الحدود والتدابير األمنية ووضع القـدس وقـضايا الحـل               . »التصورين
  .النهائي

. لنت من طرف واحـد    إزاء موضوع االعتراف بالدولة الفلسطينية في حال أع       » منغلقة«وال تبدو باريس    
غير أنها ال تريد االبتعاد عن الموقف األوروبي الموحد الذي عبر عنه أكثر من مرة وآخرهـا بمناسـبة                   

وهو الخـط الـذي     » ال تريد االستعجال  «لكن فرنسا   . اجتماع وزراء الخارجية األوروبيين في بروكسل     
توصل الطرفين إلى اتفاق سـالم      رسمه الرئيس ساركوزي نفسه، الذي يفضل أن يكون االعتراف نتيجة           

  .متفاوض عليه
20/12/2010، الشرق األوسط، لندن  

  
60. عي األلوهيةالخارجية الفرنسية تدعو السلطة الفلسطينية اإلفراج عن مد  

 دعت الخارجية الفرنسية أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى اإلفراج عن المـدون والناشـط               -باريس
ساين، الذي كان قد اعتقل قبل أسابيع بتهمة ازدراء األديان، بعـد أن نـشر               وليد ح "فيسبوك،"على موقع   

تعليقات تسخر من الديانات عامة، واإلسالم على وجه الخصوص، وصوالً إلى تأسـيس صـفحة علـى                 
  .فيسبوك ادعى فيها األلوهية

لمعتقـد للنـاس،   وقال بيان صادر عن الوزارة الفرنسية أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يكفل حرية ا            
  .وحق اعتناق اآلراء التي يرغبون بها دون تدخل

20/12/2010، السبيل، عمان  
 

   باليين دوالر قيمة قطاع الوقف اإلسالمي عالميا105ً .61
 على مستوى العالم اإلسالمية يقدر حجم قطاع األعمال الخيرية المتوافقة مع الشريعة :الرياض، دبي

ارنست اند "، وفق تقرير لمؤسسة "اإلسالميقوة دافعة لنمو التمويل " باليين دوالر، تمثل 105بنحو 
يوفر قطاع األوقاف ":  في المؤسسة، أشعر ناظماإلسالميةوقال رئيس مجموعة الخدمات المالية  ."يونغ

اإلسالمية قوة دافعة فريدة لنمو التمويل اإلسالمي، منها قطاع إدارة األصول التي هي في طور النمو في 
على رغم أن األوقاف كانت دائماً جزءاً ال يتجزأ من المنظومة االقتصادية ": وأضاف. "منطقةهذه ال

للدول اإلسالمية، إال أنها لم تكن تتمتع بهيكل رسمي كما هي عليه اآلن، تُتيح لها إدارة االستثمارات في 
  ."اث تأثير مستدام من هذا الكم الهائل من المال، مع التركيز على إحدواإلفادةشكل مهني متخصص، 

 في 80 و70معظم األصول الوقفية هي في شكل عقارات وتمثل نسبة تتفاوت بين "وأوضح التقرير أن 
تتوزع بقية األموال في أسواق المال المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، وهي في ": وقال ناظم. " منهاةالمائ

 بليون دوالر موزعة بين مؤسسات 35نحو "دية بـ، مقدراً األموال النق"غالبيتها مؤسسات مالية إقليمية
  ."إدارة األصول الوقفية وغيرها
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 استثمار أموال األوقاف التي تنطوي على مبلغ ضخم، لم تكن تشكل على إدارة" إن إلىوأشار التقرير 
لهذه الفرص، من حيث حجم ": ، وقال ناظم"الصعيد العالمي، قوة للمؤسسات القائمة على إدارة األوقاف

 باليين دوالر 3ويمكن تحقيق زيادات في العوائد تقدر بنحو بليونين و. الثروة الضائعة، قيمة ضخمة جداً
  ."سنوياً، من خالل استثمار أموال الوقف النقدية وتوظيفها لدى مديري استثمار مختصين

 في 11 من ادةاإلفقطاع الصناديق اإلسالمية ال يزال في مرحلة التطور، واستطاع "وأفاد التقرير بأن 
 إلىالوصول "وأشار إلى أن  ." بليون دوالر480المئة فقط من حجم الثروات المالية التي تقدر بنحو 

باليين الدوالرات التي تشكل أموال الوقف اإلسالمي، يتطلب توافر حوكمة موثوقة وبنية تشغيلية 
جهات المانحة وآرائها مضمونة للمحافظة على مكانة امتيازات الوقف، إضافة إلى فهم طبيعة ال

  ."واهتماماتها، ألنه عنصر جوهري لجمع األموال الوقفية
  20/12/2010الحياة، لندن، 

  
  غياب اإلرادة لدى فتح وحماس يؤدي إلى فشل الجهود إلنهاء االنقسام .62

  فريد أبوضهير. د
ولين علـى   الخبر غير المهم اليوم لدى المواطن الفلسطيني، بل والعربي، وحتـى المـراقبين والمـسؤ              

وعدم الثقة بأن المصالحة ستتم هي الفكرة       . المستويات المختلفة، هو المصالحة الوطنية بين فتح وحماس       
التي ترسخت لدى كل الذين كانوا يترقبون جوالت الحوار، ويتابعون مجرياتها وتفاصيلها، وينتظـرون              

مت وامتدت لتطال كل بيت على      انفراج هذه األزمة، بل الكارثة التي أصابت الشعب الفلسطيني، حتى ع          
والمصيبة التي تحـل    . والحديث عن هذه الكارثة الحقيقية أصبح تكرارا ممال ال معنى له          . امتداد الوطن 

بالناس نتيجة هذا االنقسام أصبحت من األمور المألوفة التي يرى كثيرون أن ال حـل لهـا إال الـصبر                    
  .واجترار األلم وانتظار المجهول

اوة الملهاة ووقعها األليم على نفوس اإلنسان الفلسطيني، التصريحات التي تطلع علينـا             ومما يزيد من قس   
كل يوم بمواعيد جديدة للقاءات الحوار، وانفضاض تلك اللقاءات بال نتيجة، بل والخـروج فـي بعـض                  

ونهـا رش   األحيان بتصريحات متفائلة، ال تفتأ أن تنقلب إلى خيبة أمل، تليها اتهامات متبادلة، ال تعدو ك               
  .الملح على الجرح الذي أصاب كل فرد من أفراد هذا الشعب الجريح

  لقاءات متباعدة
الغريب في مشهد المصالحة، الذي يراه كثيرون خارج المدى المنظور، هو اللقاءات المتباعدة التي أصبح              

 في الخروج   صعودها وهبوطها ال يعدو كونه حركة رتيبة، عديمة الجدوى ال تحمل أي جديد، أو أي أمل               
والغريب في األمر أنه وعلى الرغم من تعلق كثير من المتضررين مـن االنقـسام               . من المأزق الداخلي  

ال يعتـرض  ) فتح وحمـاس (بحبال المصالحة التي أصبحت أشبه بخيوط العنكبوت، فإن أيا من الطرفين        
 أي مـن الطـرفين علـى        وال يشعر المتابع بأن هناك إلحاحا مـن       . على تحديد مواعيد متباعدة للقاءات    

هـذا األمـر    . ضرورة اإلسراع في اللقاء، فضال عن إمكانية عقد اجتماع مفتوح، ال ينتهي إال باالتفاق             
  .أصبح أقرب إلى الحلم منه إلى الواقع

أولها، ان كال الطرفين ال يشعر بأن المـصالحة أمـر ملـح             : إن اللقاءات المتباعدة تشير إلى أمور عدة      
وثانيها، ان كال   . وجب تسريع الخطى نحوها، واإلصرار على إنجازها في وقت قياسي         ، يست )بالنسبة له (

الطرفين ال يرى أن الواقع الذي قد تخلقه المصالحة يمكن أن يكون أفضل من الواقع القائم، والذي يتمثل                  
. في تربع كل طرف على جزء من الوطن في ظل الشكل الذي نراه من تفرد في الحكم، وإقصاء لآلخر                  

وثالثها، ان كل طرف ال يقيم أي اعتبار لغياب نشاطه على البقعة التي يحكمهـا الطـرف االخـر مـن                   
مـن فلـسطين    ' الخاص بـه  'األرض في ظل سيطرة الخصم، وكأنه يكتفي بفرض سيطرته على الجزء            

  .واالستفراد به
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 للتراخـي فـي     إن عدم وجود أي إشارة من أي طرف من طرفي االنقسام تعبر عن االستياء أو التذمر               
تحديد مواعيد لقاءات الحوار والمصالحة، من شأنه تعميق الشعور باإلحباط، وعدم اإليمان بجدية السعي              
نحو تحقيق وحدة الوطن، ووحدة العمل الوطني، وهي الشعارات التي باتت ال تعني شيئا بالنسبة للمواطن              

  .العادي الذي يرقب ما يجري بشيء من األلم واألسى
  ع االنقسامتكريس واق

أجواء االنقسام المتمثلة بمنع أنشطة فتح في غزة وأنشطة حماس في الضفة ما زالت قائمة، ولم يحـدث                  
فمـثال،  . وهذا يبشر باستمرار االنقسام، وعدم جدية الجهود المبذولة في إتمام المصالحة          . فيها أي انفراج  

ات والمؤسسات التي تم إغالقها إبـان فتـرة         لم يتم اإلفراج عن المعتقلين السياسيين، ولم يتم فتح الجمعي         
االنقسام، ولم تتم إعادة الموظفين من أبناء فتح في غزة ومن أبناء حماس في الضفة، الذين فصلوا مـن                   
أعمالهم على خلفية االنقسام، إلى وظائفهم، بل لم تتوقف المالحقات هنا وهناك ألبناء التنظيمين، األمـر                

ر خال من أي مضمون، ويفقد المتضررين األمل بـأي تغييـر قريـب    الذي يجعل المصالحة مجرد شعا   
  .يؤدي إلى انفراج، ويعيد األمور إلى نصابها

وقد أشرنا في مقال سابق إلى آثار االنقسام على النسيج االجتماعي، وعلى الثقافة الـسائدة، بـل علـى                   
النقسام، وال تعرف من القـضية      الجانب التربوي لألجيال التي لم تعد تذكر من القضية الفلسطينية سوى ا           

  .، حسبما يردد كثيرون في الشارع الفلسطيني'الصراع على الكراسي'غير عبارة 
ويتكرس واقع االنقسام بأسلوب آخر، ال يقل سوءا عن الممارسات، بل يعكس سبب تلـك الممارسـات،                 

فمثال . ا الطرف أو ذاك   وهي المواقف المعلنة والتصريحات النارية التي تخرج بين الحين واآلخر من هذ           
وفي الوقـت  . تتهم حماس حركة فتح بأنها هي التي تعيق المصالحة، وهي التي ترفض الشراكة السياسية     

إن هذه المواقف   . نفسه، تحكم محكمة في غزة على متهمين، تقول حركة فتح انهم من كوادرها، باإلعدام             
وفـي المقابـل،    . الصراع وتزيدها اشتعاال  هي غاية في الخطورة، بل من شأنها أن تؤجج نار الخالف و           

تنشر وسائل اإلعالم ومنظمات حقوق اإلنسان عن محاكمات عسكرية فلسطينية في الضفة بحق مـدنيين               
وبصرف النظر عن االتهامات الموجهـة لكـل مـن          . وأسرى ما زالوا يقبعون في السجون اإلسرائيلية      

 تعترف بالمحاكمات التي أجريت بحق أبنائها فـي         المتهمين على جانبي الوطن، فإن حماس لغاية اآلن ال        
الضفة، بل وتهاجمها بقوة، وتعتبرها محاكمات سياسية، وتطالب باإلفراج عن جميع المعتقلين السياسيين             

وفي المقابل، فإن فتح ال تعترف بالمحاكمات التي جرت في غـزة، وتعتبـر أنهـا                . في الضفة الغربية  
 قانونية، بل وتستوجب اتخاذ خطوات لوقف هذه المحاكمات واإلفـراج           تستهدف فتح والسلطة، وأنها غير    

  .عن كوادرها وقياداتها في سجون غزة
وفـق  ' األمـن 'إن القانون يفقد قيمته في ظل الخالف السياسي ويصبح أداة يستخدمها كل طرف لتحقيق               

عية أو فاقـدة    منظوره الخاص، خاصة إذا كانت الجهات التي تقف على رأس الحكومات منقوصة الـشر             
إن القانون يحتاج إلى إجماع وطني لكي يصبح مقبوال ونافذا، ألن القانون يعبر عن إرادة المجموع،                . لها

وبالمقابل، فإنه يمكن ان يشكل التوافق الوطني بديال        . وليس عن إرادة تيار سياسي، أو حتى جهة حكومية        
  .عن القانون في حال غيابه في مرحلة من المراحل

س كل طرف خلف مواقفه، والعمل على تراشق االتهامات، وتنفيذ اإلجراءات التي مـن شـأنها                إن تمتر 
وال . تكريس االنقسام، بل واإلبقاء على جذوة الخالف مشتعلة، هو أمر ال يمكن قبوله بحال من األحوال               
قعـات  شك أن هذه السلوكيات التي أصبحت تمثل مشهدا يوميا لالنقسام الفلسطيني، خفضت من سقف تو              

  .المواطن العادي تجاه المصالحة، التي إن أتت، فإنها ستكون أشبه بالمعجزة
  قبول اآلخر شرط للشراكة

وتشير تصريحات كل من الطرفين، وبشكل ال لبس فيه، إلى رفض اآلخر، في تنـاقض واضـح مـع                   
 معانيهـا   بكـل ' اإلقـصاء 'إن الخطاب الذي نشهده يمثـل فكـرة         . الدعوات المستمرة للشراكة السياسية   
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فمما ال شك فيه أنه ال يمكن تحقيق الشراكة إذا بقيت فتح تصر على ضرورة تخلي حماس عن                . وأشكالها
فلو تخلـى أحـد     . نهج المقاومة، وإذا بقيت حماس تصر على ضرورة تخلي فتح عن مسار المفاوضات            
  . الساحةالطرفين عن سياسته، لما كانت شراكة، بل كانت سيطرة الطرف اآلخر وهيمنته على

إن فلسفة الشراكة تقتضي قبول اآلخر كما هو، والعمل من أجل توسيع األرضية المشتركة بين الطرفين،                
  .والعمل في حدود ما يتفقان عليه

كذلك، فإن الشراكة تقتضي اعتراف كل طرف بأخطائه، أو على أقل تقدير التوقف عن اتهام اآلخر بأنه                 
.  ال يساعد على اإلطالق على المضي قدما في طريـق المـصالحة            فمثل هذا األمر  . السبب في االنقسام  

فمثال، نجد أن حماس ما زالت تردد أن سبب االنقسام هو ممارسات األجهزة األمنية فـي غـزة عـشية            
وبصرف النظر  . وما زالت فتح تردد أن حماس انقلبت على السلطة، وانه يجب انهاء االنقالب            . االنقسام

ينبغـي  . ا األمر، فإن هذه االسطوانة المشروخة لن تسهم في إنجاز المصالحة          عن الجدل المستمر في هذ    
التوقف عن هذا األسلوب في الخطاب تجاه اآلخر بالحد األدنى، وينبغي اعتراف كل طـرف بأخطائـه                 

  .بالحد األقصى، إذا كان الطرفان فعال جادين في التوصل إلى اتفاق شراكة حقيقية
الخطابات التي تصدر عن الطرفين تجاه اآلخر تفتقر إلى أدنى مـستويات            والغريب في األمر أن أسلوب      

الدبلوماسية واللباقة، علما بأن الخطاب تجاه الحكومات العربية مثال هو غاية في االنـضباط وااللتـزام،                
. بحيث يتم انتقاء الكلمات والمصطلحات التي ال يمكن أن تؤدي إلى إيذاء تلك الحكومات أو إثارة غضبها                

  ليس األولى أن نكون رحماء بيننا؟أ
  إعادة مناقشة ما تم االتفاق عليه

ربما تكون المعلومات التي وصلتنا حول جولة الحوار األخيرة في دمشق، والتي تناولت الملف األمنـي،                
ولكن بناء على ما نشر من معلومات، فإنه من المستغرب ان تتم العـودة              . غير كافية للحكم على القضية    

فمسألة اعادة بناء وهيكلة األجهزة األمنية      . ما نصت عليه الورقة المصرية بخصوص هذا الملف       لمناقشة  
أما اإلشراف على هذه األجهزة، فيبدو      . في غزة والضفة منصوص عليها في مالحظات فتح على الورقة         

 وقـد   .أن الخالف هو حول التوافق على تشكيل اللجنة التي ستشرف عليها، وعلى مرجعية هذه اللجنـة               
نشرت وسائل اإلعالم أن فتح وحماس تتبادالن االتهامات بالتراجع عما تم االتفاق عليه فـي حـوارات                 

  .القاهرة
وال شك أن قبول الطرفين لمبدأ الشراكة يقتضي حل هذه اإلشكاليات بروح العمل الـوطني الجمـاعي،                 

طة والقـوة، واإلقـصاء لآلخـر       وبعيدا عن النظرة الحزبية التي تنطلق من الرغبة في االستئثار بالـسل           
كما أن صـدق النوايـا،      . وحرمانه من أي دور مؤثر، األمر الذي يعد بعيدا كل البعد عن مبدأ الشراكة             

والسعي نحو الخروج من هذا الواقع، يقتضي المضي قدما في ما تم االتفاق عليه، ويمكن تأجيل بعـض                  
أما إبقاء الشعب الفلـسطيني     . اعية لمثل هذه القضايا   القضايا العالقة إلى مرحلة سابقة، أو إيجاد حلول إبد        

  .، فإن المواطن ال يمكن أن يجد لها مبررا)مهما كانت جوهرية(رهينة لنقطة 
  غياب الدور العربي

يساور اإلنسان شعور بالشك في دور الدول العربية في عملية المصالحة، وفي نظرتها ألهميتها للقـضية                
فيبدو أن المصالحة قد تشكل عبئا على العرب، المنقسمين أصال، وغيـر            . الفلسطينية والمصالح العربية  

. المستعدين للوقوف في وجه السياسة األمريكية أو فـي وجـه المخططـات والـسياسات اإلسـرائيلية                
  .فالمصالحة ربما تحرج العرب، وتفرض عليهم استحقاقات هم غير مستعدين لها

ها هو إخضاع غزة إلرادتها، علـى اعتبـار أن غـزة            مصر ألقت بملف المصالحة وراء ظهرها، وهم      
ولذلك، وحتى  . تخضع ألتباع اإلخوان المسلمين في مصر، الذين يسببون صداعا مزمنا للنظام المصري           

ال تكون غزة عنصر قوة لجماعة اإلخوان المسلمين، فإنها يجب أن تكون تحت السيطرة، وفق النظـرة                 
  .المصرية
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ك سعودي مثال، وهي الدولة التي رعت اتفاق مكة، ولها تأثير واضـح             لكن الغريب هو عدم وجود حرا     
وكذلك األمر بالنـسبة لقطـر      . على سير األحداث، وعلى السياسة المصرية التي تحتكر ملف المصالحة         

وهناك . التي رعت اتفاق لبنان، وترعى الحوار السوداني، وتحتفظ بعالقات جيدة مع كل من فتح وحماس              
ولكن ما لبث هذا االهتمـام أن تراجـع         .  وليبيا، كان لها اهتمام بموضوع المصالحة      دول أخرى، كاليمن  

  .وتالشى، ولم يعد أحد يسمع به
فهذا الغياب، باإلضـافة    . إن غياب الدور العربي على صعيد القضية الفلسطينية أمر مقلق، وبالغ الضرر           

ي المـضي قـدما فـي سياسـاتها         إلى أنه يضعف الطرف الفلسطيني، فإنه يجعل إسرائيل أكثر جرأة ف          
وهو أيضا الذي يجعل الواليات المتحدة ال تقيم أي اعتبار للعرب في سياستها             . التوسعية والقــــمعية 

الشرق أوسطية، فال تخجل من االنحياز إلسرائيل، بل والخضوع لسياستها، كما حدث في المعركة التـي                
  .خاضتها السلطة الفلسطينية لوقف االستيطان

بت الشعب الفلسطيني باستمرار أنه يمتلك قدرات مذهلة في رفض استمرار الوضع الذي يتجاهـل               لقد أث 
ولذلك، فإن إدارة العرب ظهورهم للشعب الفلسطيني، وعجز كل من فتح وحماس عـن إنجـاز                . معاناته

المصالــــحة وعن إيجــــاد حلول خالقة إلدارة الصراع، لن تكون نتيجته تغييب الشعب عـن              
  .ل والتغييرالفع

  20/12/2010، القدس العربي، لندن
  

  متى يحين الوقت؟ .63
  بثينة شعبان. د

تحلّق األطفال حول ما كان حتى قبل لحظات مالذهم اآلمن، وحاضن ذكرياتهم، وموقع سعادتهم، وصلة               
هـل،  تواصلهم مع اآلباء واألجداد، ليروا بأعينهم البريئة كّل لبنة من لبنات منزلهم التي جبلت بعرق األ               

تتحول إلى ركام، والرأس المعدني المدبب البارز من البلدوزر األمريكي الصنع ينتقل بهمجيته المـدمرة               
من حائط منزلهم إلى آخر، وهو يهدم، ويحطم، ويدمر، إلى أن ترنّح سـقف منـزلهم، وتـابع الجنـدي            

قف فـوق الركـام، فـصرخ       اإلسرائيلي الذي يقود البلدوزر ضرباته الوحشية بالبلدوزر، حتى سقط الس         
، وكأنهم كانوا يأملون أال تصل األمـور        "وين نروح، وين ننام   "األطفال باكين من هذه الوحشية المفرطة       

إلى هنا، وأن يتمكنوا من استعادة وترميم منزلهم لو لم يسقط هذا السقف، وركـضوا يحـاولون إنقـاذ                    
منزلهم المنكوب بالوحشية اإلسرائيلية المعهودة     دفاترهم، وكتبهم، وألعابهم، والدموع الغزيرة تسقي حطام        

النازلة قتالً، وتعذيباً، وتدميراً بالمدنيين الفلسطينيين منذ أكثر من ستين عاماً بدعم من اإلدارة األمريكية،               
وكان هؤالء األطفال يحملون الجنسية اإلسرائيلية، ويسكنون مع أهلهم في مدينة           . وبتمويل من الكونغرس  

، ولكن المشكلة هي أنهم عرب يعيشون في كيان يحكمه صـهاينة            1948ينية المحتلة منذ عام     اللد الفلسط 
ينفذون تطهيراً عرقياً ضدهم، مدعوماً من الحكومات األوروبية واألمريكية التي تصر على حرمانهم من              

  . مختلفةالحرية، وحقوق اإلنسان، والعدالة، بإصرارها على منع قيام دولة فلسطينية مستقلة بذرائع
لقد بدأت حكومة نتنياهو، بعد أن تأكدت من استسالم إدارة أوباما، وأوروبا، وصمتها عن جرائمها، حملة                

، أسوة بعمليات هدم آالف المنازل الفلـسطينية فـي          1948هدم المنازل لعرب فلسطين المحتلة منذ عام        
  .القدس والضفة الغربية

ياد الميالد ورأس السنة في العراء الجئين على أرضـهم،          هؤالء األطفال الفلسطينيون، سوف يعيشون أع     
، ومثل أقرانهم األطفال المعتقلين في سجون       1948كما يعيش مواطنوهم في معسكرات الالجئين منذ عام         

إسرائيل السرية والعلنية، والذين يتعرضون على أيدي جالدي المخابرات اليهودية ألبشع أنـواع القهـر               
سرائيليون استنباط المزيد من وحشيتها، بينما يحتفل الغربيون بأعياد المـيالد،           والتعذيب، التي يعشق اإل   

  .وهم مغمضو األعين عن مشاهد الهدم اإلسرائيلي لمنازل المدنيين الفلسطينيين
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لمـاذا يتعـرض    : يستقبل البيت األبيض، أطفاالً يقدم لهم اللعب والهدايا، دون التوقف ولو للحظة للسؤال            
ينيون لهدم منازلهم ببلدوزرات أمريكية يتبرع بها الكونغرس آللة الهدم اإلسرائيلية؟ لماذا            األطفال الفلسط 

يتفرج العالم على آلة القهر واالحتالل اإلسرائيلية وهي تسرق طفولة الفلسطينيين، وابتـسامتهم، وتمـأل               
. م وأحبـائهم  عيونهم دموعاً، وقلوبهم حسرة على فراش دافئ، وشراب ساخن، ومنزل يحويهم مع ذويه            

وحتى أولئك األطفال الفلسطينيين الذين يغطون في نوم عميق، بانتظار صـباح قـادم، وذهـاب إلـى                  
المدرسة، وعودة إلى حضن األم، تقتلعهم آلة القمع اإلسرائيلية من فراشهم في الليـل، وتأخـذهم إلـى                  

ينما ال يسمح لألهـل     السجون، وتمارس ضدهم أقسى أنوع الضرب والعنف، فترعب طفولتهم البريئة، ب          
مرافقة فلذات أكبادهم فيتوزع الرعب بين طفل باق في المكان، يمأل ضمير الوالد والوالدة شعور العجـز      
عن حماية أبنائهم، وبين رعب مصاحب للطفل المعتقل الذي ال يعلم أين ينظر بعينيه البـاكيتين، وسـط                  

 العالم ترتسم على وجه بريء ال يفهم لمـاذا  جنود يهود مدججين بالحقد، والكراهية، والعنف، وكل دهشة       
استحقّ هذا العنف اليهودي المكبوت منذ قرون، ليتساءل هل ألنه خلق فلسطينياً، أصبح يستحق كل هـذا                 

، والتي  )ب. ف.  أ 2010/ 13/12انظر تقرير منظمة بتسليم الحقوقية اإلسرائيلية، القدس        (العذاب واأللم   
لسطينيين في البيت والمعتقل، حيث تتحدث عن أخذ أطفـال فـي عمـر              تروي بعضاً من معاناة أطفال ف     

  !!ثماني سنوات من فراشهم إلى المعتقل بتهمة إلقاء حجارة على الدبابات اإلسرائيلية
على كّل المنشغلين اليوم بتزيين أشجار عيد الميالد في منازلهم، خاصة في البيت األبيض، وفي الواليات                

، والذين يبتاعون الهدايا لوضعها تحت الشجرة ألطفالهم، أن يتذكروا الطفـل            المتحدة، وأوروبا خصيصاً  
، والطفلة هديل أبو تركـي،      )عمره سنتان (الفلسطيني المعتقل يوسف الزق، فهو أصغر سجين في العالم          

 عاماً، وحوكمـوا    12وعبيدة عصيدة، وأمجد الخطيب، وأحمد صيام، الذين اعتقلوا وعمرهم ال يتجاوز            
وتطول قائمة الرعب الذي تنزله حكومة نتنياهو المعروفـة  !! تهمة إلقاء حجر على دبابة إسرائيلية     أيضاً ب 

هـل ينـدرج هـؤالء      : والسؤال هو . بتطرفها في ممارسة أشد أساليب التعذيب الوحشية بأطفال فلسطين        
 وتهنأ، وتتعلم،   األطفال في قائمة األطفال التي يدافع الغرب عن حقها في أن تعيش طفولتها حرة وتلعب،              

وتنام في فراشها آمنة، وتسكن في بيت غير مهدد بالهدم في أي لحظة؟ أم أن هناك قانون أمريكي لكـل                    
اذهبوا فـأنتم   : أطفال العالم يصون طفولتهم، وحقوقهم، وحريتهم، وقانون آخر ألطفال فلسطين يقول لهم           

  !مكتوب عليكم القهر على أيدي اليهود
 في عيد الميالد إلى منازلهم الدافئة لتقيهم برد الثلوج، هل يتـذكرون ماليـين               حين يلجأ مسيحيو الغرب   

الفلسطينيين الذين يعيشون قهراً، وهم محرومون من الحرية، والعدالة، بسبب تواطـؤ حكومـاتهم مـع                
الجرائم اإلسرائيلية التي وصلت حد التطهير العرقي العلني، المتمثل بهدم منـازل الفلـسطينيين، وبنـاء                

لمزيد من المستوطنات لليهود اآلتين من أقاصي األرض؟ هل سيتذكر المسيحيون، وهم يحتفلون بأعيـاد           ا
عذابات أكثر من أحد عشر ألف أسير من رجـال، ونـساء، وأطفـال              ) عليه السالم (ميالد السيد المسيح    

  فلسطينيين، ال ذنب لهم سوى أنهم فلسطينيون تحت االحتالل؟ 
ه المعاناة اإلنسانية، نتيجة للجهل بها، بل هو نتيجة للتجاهل الـسياسي المتعمـد              ليس التجاهل الغربي لهذ   

للزعماء األمريكيين واألوروبيين الناجم عن دعمهم المطلق لحكومة نتنياهو، وبسبب سياسة المماألة التي             
ستيطان، عاد  فبعد أن تخلت الواليات المتحدة عن مطالبة إسرائيل بتجميد اال         . يتبعونها مع جرائم إسرائيل   

الهوة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، أي، وبمـا أن الـضغط          " لتقليص" إلى فلسطين   " السالم  " مبعوث  
األمريكي، قد أزيح تماماً عن االحتالل اإلسرائيلي، فإنه سينزل برمته على ضحية هذا االحتالل، أي أن                

رف الفلسطيني األعزل، الذي ليس لـه       سيكون فقط من خالل الضغط على الط      " التقريب بين الطرفين    " 
المال اليهودي، وال نفوذ هذا المال على الكونغرس واإلعالم واإلدارة، كي يتخلى عن حقوق شعبه فـي                 

وفي غمرة هذه المعاناة اإلنسانية الناجمة عن سياسة التطهير العرقي،          . الحرية، والعدالة، وحقوق اإلنسان   
إسـرائيل بـاالعتراف بالدولـة      " يهـددون   " ي، ويصدرون بياناً    يجتمع وزراء خارجية االتحاد األوروب    
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، والفلـسطينيون محرومـون مـن       "يحين هذا الوقت  "متى  : والسؤال هو ". حين يحين الوقت  "الفلسطينية  
وهل يشعر هؤالء الوزراء بشعور شعب منكّل به، محروم من حقـوق            ! الحرية منذ أكثر من ستة عقود     
رون، وهم محرومون من أبسط حقوق األطفال؟ هل يمكن أن نقول لهؤالء            اإلنسان، والحرية، وأطفال يكب   

  ؟ "حين يحين الوقت"الوزراء لن تعودوا إلى منازلكم، ولن تروا أطفالكم، وتحتفلوا معهم إال 
تخيلوا، يا وزراء خارجية أوروبا، وأيضاً أمريكا، لو أن أحداً احتجز حريتكم ليلة واحدة، ومـنعكم مـن                  

نزل في الوقت المحدد لتناول غداء عيد الميالد مع أطفالكم، حتى دون أن يهدم منـزلكم،        الوصول إلى الم  
أو يختطف طفلكم في حلكة الليل لإللقاء به في المعتقـل اإلسـرائيلي، مـاذا سـيكون شـعوركم أيهـا                     

؟ فشعب فلسطين يعاني من الحرمان من الحرية، ليس لليلة واحدة، وال سنة واحـدة، بـل                 "المتحضرون"
  !ثر من ثالث وستين سنة؟أك

في أجواء أعياد الميالد، أوال يتوجب على من يستذكر معاناة سيدنا المسيح عليه السالم، أن يسجل موقفاً                 
ضد هذا الظلم اإلسرائيلي الفادح، الواقع على المدنيين الفلسطينيين، الذين سكنوا فلسطين وعمروها منـذ               

  .ما قبل أيام السيد المسيح
فالمحتفلون باألعياد في أوروبا والبيـت األبـيض،        . السيد المسيح، يعيد نفسه اليوم هناك     تاريخ عذابات   

يدعمون الظلم اإلسرائيلي ويتنكرون للمظلوم الفلسطيني، ما معنى االحتفال بأعياد الميالد إذا كان إخـوة               
عرضون لمعاناة يندى لها    لنا في اإلنسانية يسكنون تلك الديار المقدسة التي اختارها الرب مهداً للمسيح، يت            

في أعياد ميالده، ليتذكر اتخاذ موقـف       " المسيحي  " و" المتحضر"جبين اإلنسانية، دون أن يتوقف الغرب       
  . ضد الوحشية اإلسرائيلية، ولصالح العدالة، والحرية، وحقوق اإلنسان

ة، ووجبة ديك الحبش    ليتذكر كل إنسان متحضر، فعالً وحقاً، وهو يذهب إلى منزله لينعم بالدفء، والمحب            
ليتذكر أطفال فلسطين الذين تدمر حكومة إسرائيل منازلهم في اللد، وحـي سـلوان، وحـي                .... الشهية

ليتذكر األطفال المعتقلين في سـجون نتنيـاهو الرهيبـة،          ... البستان، وقرية أبو العجاج، وحي العيسوية     
أين نذهب، أين ننام يـا      ": المتحضر"  العالم   ليتذكروا األطفال المهدومة بيوتهم في فلسطين، الذين يسألون       

  ماما؟
الذي أجله الزعماء األوروبيون واألمريكيون أكثر من ستين عاماً كـي يقـدم العـالم               " الوقت حان "هل  

جواباً على هذا السؤال؟ أم أن مسؤولي الواليات المتحدة واالتحـاد األوروبـي ال يزالـون                " المتحضر"
قي اإلسرائيلي بإبادة آخر مدني فلسطيني، فال يكون هناك حاجة لالعتـراف            ينتظرون نجاح التطهير العر   

  "!!لم يحن الوقت بعد" بدولة فلسطينية، التي يؤجلون اآلن االعتراف بها ألنه 
  20/12/2010، الشرق، الدوحة

  
  وقائع المشهد المقدسي والدور المنتظر .64

  علي بدوان
بل أيام إلعالن القدس الموحدة بجزئيها الشرقي والغربي        التي صدرت ق  " اإلسرائيلية"يأتي مشروع الدعوة    

الصهيونية المتواصلة على المدينة    " اإلسرائيلية"في سياق الهجمة    " عاصمة أبدية ونهائية للشعب اليهودي    "
المقدسة والمسجد األقصى، وهي هجمة ليست مقطوعة عن جذورها وعن مسلسل التهويد الـذي ابتلـع                

ناءها ومواطنيها من العرب المسلمين والمسيحيين على حد سواء قبل النكبة، كما            المدينة المقدسة وشرد أب   
  .1967ومنذ احتالل الجزء الغربي، وصوال إلى ما بعد احتالل جزئها الشرقي عام 

فالمخططات والمؤامرات الصهيونية لتهويد القدس واألقصى خاصة مستمرة منذ ما يزيد علـى سـبعين               
" اإلسـرائيلية "وزاد مـن حـدة الهجمـة    . يان الصهيوني على أرض فلـسطين عاما، أي ما قبل قيام الك  

الصهيونية االستيطانية التهويدية الجديدة والجارية بحق األقصى والمدينة المقدسة، ما يرافقها من عمليات             
حفر وتنقيب مستمرة تحت المسجد األقصى الذي تحول اسمه من المسجد األقصى إلى المـسجد المعلـق             
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فأين أصبحت قضية القدس، في ظل غياب       . محموال على أعمدة تكاد ال تحتمل جدرانه السميكة       الذي بات   
  المواقف الجدية والحازمة العربية واإلسالمية؟

  القدس والواقع الراهن
في الوقت الذي يصرخ فيه المفاوض الفلسطيني من استمرار عمليات االستيطان والتهويد فـوق عمـوم                

في القدس والضفة الغربية، وفي الوقت الذي تعمل فيه واشنطن لتمرير مـا              1967األرض المحتلة عام    
تتواصل مشاريع التهويد الكولونيالية التوسعية اإلجالئيـة الـصهيونية فـي           " صفقة الحل الشامل  "تسميه  

وفي مناطق ريف المدينة التي أمست بـدورها        ) داخل األسوار وخارجها  (مختلف مناطق المدينة المقدسة     
القدس الكبرى بعد أن قامت سلطات االحتالل بتوسيع الحدود اإلدارية للمدينة لتصبح مساحتها             جزءا من   

تقارب ربع مساحة الضفة الغربية، فبات المشهد المقدسي يحتل موقعا رئيـسيا فـي األهميـة واألبعـاد                  
حـتالل  اإلستراتيجية والدينية والسياسية الحاسمة في ظل التحوالت التي مازالت ترسـمها سـلطات اال             

  .اإلسرائيلي على أرض المدينة المقدسة
الحفريـات  "فبعد أن تتابعت االعتداءات الصهيونية وتمادت دولة االحتالل في القيام بما تسميه بأعمـال               

في قلب مدينة القدس المحتلة منذ مدة ليست بالقصيرة، فان مشاريع العطاءات لبناء آالف الشقق               " الهيكلية
ل واستثنت حكومة نتنياهو مدينة القدس من اتفاق التجميـد المؤقـت الـسابق              السكنية تواصلت أيضا، ب   

  .لعمليات االستيطان، ومازالت إلى اآلن على موقفها نفسه
فقد أقيمت في الفترات األخيرة عشرة آالف وحدة سكنية استيطانية في منطقة قلنديا أو عطـاروت، وتـم       

ضال عن استمرار العمليات الجارية حول وعلى محـيط         توسيع مستعمرة عيناتا، وموقع التلة الفرنسية، ف      
األقصى إلقامة نفقين كبيرين أسفل وفي محيط المسجد األقصى المبارك أحدهما في سلوان والثاني فـي                

  .منطقة الواد في البلدة القديمة
االستيطانية الصهيونية استحصلت ترخيـصا مـن سـلطات         ) ألعاد(ومن المعروف أن عصابات جمعية      

 مترا من أسوار الحرم القدسي الـشريف، حيـث المـسجد            30ل لبناء موقف سيارات على بعد       االحتال
اإلسـرائيلية  ) السالم اآلن (في الوقت الذي أشارت فيه أيضا حركة        . األقصى المبارك، لبناء مبنى ضخم    

 ألف متر مربـع، يـشمل       155إلى أعمال تجري تحت غطاء حفريات أثرية لتشييد مبنى ضخم بمساحة            
  . مؤتمرات ومركزا تجاريا وغرف ضيافة وموقف سيارات تحت األرضقاعة

ـ       ) مـأمن اهللا  (بربع مليار دوالر على أراضي مقبرة       " متحف التسامح "ناهيك عن مشروع بناء ما يسمى ب
التي تضم رفات اآلالف وبين جنباتها أضرحة عدد من الصحابة كالصحابي عبادة بن الـصامت، وقـد                 

دية صهيونية مركزها في مدينة لوس أنجلوس األميركية وبمبادرة من مركـز            اختارت الموقع منظمة يهو   
  .شمعون فيزنتال

وليس سرا القول بأن هناك جمعيات يهودية متطرفة تخطط لالستيالء علـى عقـارات تابعـة للكنيـسة                  
األرثوذكسية في القدس الشريف خاصة في ساحة عمر بن الخطاب في باب الخليل، وهي منطقة مالصقة                

  .طريركية األرثوذكسية، وتمثل في الواقع العملي واجهة المدينة المقدسةللب
  حصار المواطنين وحصار األرض ونهبها

ونتيجة لعمليات التهويد المتواصلة، باتت رموز التهويد تطوق المسجد األقصى المبارك من جهاته األربع              
رب أسوار القدس القديمة، في وقت       كنيس يهودي، خاصة داخل البلدة القديمة بالقدس، وق        100بأكثر من   

توجد فيه عدة كنس يهودية في األنفاق التي حفرت تحت المسجد األقصى المبـارك، وهنـاك عـشرات                  
الكنس، بدأت تمتد وتزداد في غرب المسجد األقصى المبارك، وأصبحت جميعها تشكل سلسلة على شكل               

رب من المسجد األقصى المبـارك فـي        دائري حول المسجد األقصى من كل الجهات، وبدأت تزداد وتقت         
هذه األيام، وتشكل أجواء استيطانية يهودية، خانقة حول المسجد، وقد بنيـت علـى عقـارات وأوقـاف                  

  .1967إسالمية ومساجد استولت عليها المؤسسة اإلسرائيلية بعد االحتالل اإلسرائيلي عام 
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ن بناء هذه الكنس في مواقع قريبـة مـن          كما كانت المؤسسة اإلسرائيلية قد صعدت في الفترة األخيرة م         
) 40(األقصى، إضافة لوجود مخطط إسرائيلي وشيك التنفيذ لبناء أكبر كنيس يهودي في العـالم بتكلفـة                 

مليون دوالر فوق المدرسة التنكزية اإلسالمية التاريخية، التي هي جزء من المسجد األقصى، وقد أقـر                
  .مخطط هذا الكنيس في زمن حكومة شارون

هيك عن تزايد األصوات اإلسرائيلية التي تنادي بضرورة التخلص من المقدسيين بعد ازدياد عمليـات               نا
ووصلت المطالب إلى قنوات الحكومة     . المقاومة من خالل حوادث الدهس بالجرافات أو الطعن بالسكاكين        

 أو بآخر، بتعبيـر     اإلسرائيلية عبر أصوات العديد من أعضاء الكنيست التي تتعالى كل يوم مطالبة بشكل            
التخلص من المقدسيين من العرب المسلمين والمسيحيين مـن خـالل تفعيـل             "أو بتعبير آخر بضرورة     

األساليب المعهودة التي مازالت سلطات االحتالل تمارسها بحق المقدسيين، كسحب الهويـات الخاصـة              
العلم أو العمل المؤقت خارج     بسكان المدينة من أي مواطن يغيب لفترة معينة خارج حدود المدينة لطلب             

  .إلخ... فلسطين أو الزيارات الخارجية 
وفي هذا المجال، ومن موقع االستئناس باألرقام والمعطيات لتوضيح الصورة، بلغ عدد بطاقات الهويـة               

بطاقة في  ) 1363(بطاقة هوية منها    ) 8269(ما مجموعه   ) 2006-1967(المقدسية المصادرة في الفترة     
وتشمل مواقع مختلفـة    (أسرة  ) 1635(، وبلغ عدد األسر التي هجرت من محافظة القدس          )2006(العام  

بسبب بناء جدار الضم والتوسع، وبلغ عـدد األفـراد المهجـرين فـي              ) في إطار المحافظة أو خارجها    
  ).2005(دونم، وذلك للعام ) 11100(، كما بلغت مساحة األراضي المصادرة )9609(المحافظة 

  "قدس يهودية وكبيرة وقوية"إسرائيل تعلن 
وبالنتيجة، تشي الوقائع اليومية بالحقيقة، وتشير إلى السياسات اإلسرائيلية المتعلقة بمستقبل القـدس فـي               

، حيث يندمج هذا االصطالح انـدماجا منـساقا وراء          "قدس يهودية، وكبيرة وقوية   "صيغ جديدة عنوانها    
طيط حدود القدس من جديد واقتطاع مساحات إضافية من         التصورات السكانية اإلسرائيلية التي تعمل لتخ     

مناطق مدن وريف الضفة الغربية المحيط بالجوار المباشر للمدينة في أراض يعيش فيها اليوم عـشرات                
آالف الفلسطينيين، كأحياء الشيخ جراح ووادي الجوز ورأس العامود وسـلوان والعيـسوية والـصوانة               

 مع ضم كتلة مستعمرات معاليه أدوميم وميشور أدوميم، وكذلك منطقـة            والبلدة القديمة كلها وما حولها،    
وكل منطقة غوش عتصيون وبيتار     . هيشوف أدام شمال شرق نفيه يعقوب ومستوطنة جيلو جنوبي القدس         

  .عيليت، وكذلك المناطق جفعات زئيف، وجفعون الجديدة وجبل أدار وبيت حورون شمال غرب القدس
ع الحالي في القدس، وتواصل عمليات القضم المتتـالي ألراضـيها لمـصلحة             وبالتالي، وفي ضوء الواق   

التوسع االستيطاني التهويدي الجائر، تصرخ القدس وتستغيث وتنتظر مهام عاجلة، فلـسطينية وعربيـة              
وإسالمية، للتحرك من أجل إنقاذ المدينة المقدسة، حيث يؤلم القلب أن يبقى الفلسطينيون وحدهم يواجهون               

طر الداهم، وأن يستمر العرب والمسلمون مكتفين بالتصريحات والكالم الذي ال يحقق شيئا عمليا              هذا الخ 
  .على األرض

فما يجري في القدس، واألحداث الدامية التي شهدتها ساحات المسجد األقصى المبارك ومعهـا الـصور                
 على ما يبدو، حيث تـسعى       األكثر دموية، لم تصل تفعيالتها حتى اللحظة إلى األذن العربية واإلسالمية          
  .إسرائيل إلى تطبيع سلوكها الفاشي ضد القدس واألقصى تحت حراب البنادق

وإذا كان العرب يقومون بجزء من واجباتهم الكبيرة تجاه فلـسطين وشـعبها، فـإن حجـم المـؤامرة                   
قـوى  والمخططات الصهيونية ال يزال أضخم من هذا الدور، األمر الذي يستدعي الدعوة إلى تحـرك أ               
  .وأكثر فاعلية، دون أن نظل نمارس جلد الذات أو نتحدث عن التقصير الذي ال يستطيع أحد أن ينفيه

  المهام العربية واإلسالمية العاجلة
إن نصرة الشعب الفلسطيني ودعمه في صموده وفي مواجهته للمخططات اإلسرائيلية يجب أال تتوقـف               

 الشجب والتنديد، فاألقصى والقدس اليـوم ال يحتاجـان          عند البيانات، ويجب أال تكون ختامها تصريحات      
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إلى المزيد من اإلبداع الخطابي، وكل ما يحتاجه األقصى هو لحظة صدق من هـذه األمـة اإلسـالمية                   
  .وأحرار العالم

وعليه، وعلى ضوء الواقع الحالي في القدس، وتواصل عمليات القضم المتتـالي ألراضـيها لمـصلحة                
تهويدي الجائر، فإن مهمات فلسطينية وعربية وإسالمية عاجلة تتطلب التحرك مـن            التوسع االستيطاني ال  

أجل إنقاذ المدينة المقدسة، وإدامة صمود المقدسيين عبر مد المؤسسات الوطنية الفلسطينية فـي الـداخل                
الفلسطيني بكل أسباب وعوامل الصمود والثبات، وتحويل الدعم اللفظي إلى دعم مادي مباشر، وإعـادة               

  .2001إحياء وتفعيل صندوق القدس العربي الذي كانت قمة القاهرة قد أقرته عام 
وعليه يقع على عاتق المؤسسات الحقوقية والمنظمات الفاعلة والصليب األحمر ضرورة التدخل الفوري             
لوضع حد للمأساة التي تحل بمدينة القدس جراء تواصل الهجمة اإلسرائيلية الشرسة مع تواصل عمليات               

  .حفريات والهدمال
كما في ضرورة تدخل منظمة المؤتمر اإلسالمي والدول العربية واإلسالمية بكل قوة لوقف هذا الجنـون                
اإلسرائيلي بحق األقصى والمقدسات اإلسالمية، فاألقصى والقدس اآلن في خطر حقيقي، ألن هناك نيـة               

رورة تكثيف حمالت توعية فلسطينية     فضال عن ض  . مبيتة للنيل منه من قبل الجماعات اليهودية المتطرفة       
للمواطنين المقدسيين للحيلولة دون انتشار ذلك، حيث سيكون له أثر خطير جدا علـى مـستقبل مدينـة                  

  .القدس
فلنبادر لقرع األجراس، عسى أن تتوالد التحركات الجدية العملية والملموسة في الوقت األخير الخطيـر               

تغنى بعروبة القدس، عليه أن يفعل شيئا من أجل هـذه العروبـة،             الذي تعيشه المدينة المقدسة، فكل من ي      
فالحفاظ على عروبة القدس ال يحتاج إلى خطابات وال يحتاج إلى استنكار وشجب، بـل يحتـاج عمـال                   
ميدانيا على األرض لدعم صمود وبقاء المقدسيين فوق أرضهم، وإسـناد مؤسـساتهم بالـدعم المـادي                 

  .الملموس والمباشر
  19/12/2010، رة نت، الدوحةموقع الجزي

  
  استراتيجية لمواجهة الفشل .65

  كلوفيس مقصود
في أعقاب قرار لجنة المتابعة العربية في اجتماعها األخير وقرارها بأن ال تعود السلطة الفلسطينية إلـى                 

بهدف تأمين اعتـراف دولـي    " دبلوماسية"، ومن ثم قرار السلطة القيام بحملة        "إسرائيل"مع  " المفاوضات"
التـي  " مسيرات السالم " صار لزاماً االعتراف بفشل      1967حزيران ، / دولة فلسطين ضمن حدود يونيو    ب

كانت  وال تـزال      " إسرائيل"استولدتها اتفاقيات أوسلو وما تبعها من محادثات برعاية أمريكية فقط، كون            
أكد الرئيس الراحل أنـور     ، كما   )أي الواليات المتحدة  (تصر على أنها لن تقبل بأية مشاركة دولية كونها          
  .السادات، تملك تسعاً وتسعين بالمئة من األوراق

" إسـرائيل "كانت هذه القناعة الراسخة عند الرئيس السادات هي التي بدورها أنتجت معاهدة الصلح مـع                
، حيث كان سحب إدارة أوباما مطالبـة        "مفاوضات أوسلو " والتي بدورها أيضاً أنتجت عبثية       1979عام  

وتعهد اللجوء إلى حق النقض     " 35اف    " طائرة   20بتجميد لمدة ثالثة أشهر للمستوطنات مقابل       " لإسرائي"
 67في مجلس األمن ضد أي مطلب عربي أو فلسطيني لالعتـراف بدولـة فلـسطين ضـمن حـدود                    

  ".القدس الشرقية"وعاصمتها 
ة القيام بها في األسابيع واألشـهر       التي تنوي السلطة الفلسطيني   " الحملة الدبلوماسية "لذا، وقبل اإلبحار في     

، والتي أوقعهـا    "منظمة التحرير "القادمة ال مفر من معالجة نقدية للمنهج الذي اتبعته السلطة أو هل هي              
في المصيدة التي كادت أن تؤدي إلى إجهاض القضية الفلسطينية وتحويلها إلى مسلسل مـن المـشكالت                 



  

  

 
 

  

            43 ص                                     2000:         العدد       20/12/2010 اإلثنين :التاريخ

ية ألي حركة تحرير وطني مـا أفقـد منظمـة التحريـر             المتصاعدة وتحريفها عن المستلزمات األساس    
  .الفلسطينية كونها إطاراً للشعب الفلسطيني بكل شرائحه وبالتالي مرجعية نضاله ومقاومته

إزاء هذه الخلفية التي دفعت بالمنظمة باتجاه قناعة مستجدة لديها بأن حصر التعامل عملياً مـع اإلدارات                 
تعتبرهـا  " إسرائيل"األنجع  إن لم تكن الوحيدة  النتزاع أية حقوق كانت            األمريكية المتتابعة هي الوسيلة     

، إضافة إلى أن ما آلت إليه سياسات التطبيع من إضعاف لقدرات الـردع فـي                "أليمة"وأحياناً  " تنازالت"
في تصعيد االستباحة للحقوق الوطنية واإلنسانية للشعب الفلسطيني، كما ضمها          " إسرائيل"مواجهة تمادي   

ضبة الجوالن واعتداءاتها المتكررة على لبنان وغيرها من االختراقات ومحاوالت التحريض على دول             له
  .صديقة ومتعاونة مع العديد من أقطار الوطن العربي

في ما تقدم ال مفر بادئ ذي بدء من التعرف إلى دالالت المعنى في المصطلحات التـي تعامـل معهـا                     
 وتأمين اسضافتها حتى ال تكرر الحملة المنوي القيام بها الوقـوع فـي       الفريق الذي كان مكلفاً المحادثات    

المغالطات والتشويهات التي استعملت أثناء المحادثات العبثية التي أعطت آمـاالً مغلوطـة وأجـازت ل                
لذا سوف أعطي بعـض األمثلـة لمفـردات    . أن تبقى منفلتة من المساءلة ناهيك عن المعاقبة         " إسرائيل"

لت معظم المحادثات وخاصة منذ اتفاق أوسلو لغاية اآلن مجرد تمرينات في العبـث إذ               ومصطلحات جع 
تآكلت في هذه األثناء المزيد من األرض الفلسطينية وسقط اآلالف من الضحايا والشهداء، كون الـشطط                

عب في استعمال المفردات جعلها عرضة لفقدان الخطاب الفلسطيني استقامته ويتلعثم في خطابه تجاه الـش              
ويكفي التذكير بمصطلحات تم تداولها وأوجدت      . الفلسطيني والعربي من جهة والعالمي من جهة أخرى         

كـان  " مفاوضات"آماالً مغلوطة فتاهت البوصلة وساد القلق واإلحباط، ولعل كما أكدنا مراراً أن استعمال       
مريكية الحاليـة، فاإلمعـان   خطأ فادحاً في توصيف محادثات كانت بدورها عبثية كما اكتشفت اإلدارة األ   

بدالً من المحادثات جعلها مجرد سبر غور الكتشاف حقوق بدل مـن أن تكـون               " المفاوضات"باستعمال  
عملية تفاوض ناتجة عن اتفاق مسبق على نتيجة، بمعنى مثالً أن التفاوض كان مستنداً إلى إنجاز الحـل                  

  . في جميع القمم الالحقةالذي انطوت عليه قرارات قمة بيروت والتي أعيد تكرارها
اعتبرته إحدى الوثائق المرجعية ال كما أرادتهـا القمـم العربيـة            " إسرائيل"إذاً أين الخلل؟ إنه يكمن بأن       

لكن حتى هذا الحل المبتور أصالً لم يكن        " . االنسحاب الكامل مقابل المصالحة   "المتتالية كحل نهائي، أي     
لم تعترض مطلقاً أنها سـلطة احـتالل        " إسرائيل"، بحيث إن    "تالمفاوضا"ليحصل، ألن التباساً آخر ساد      

خاضعة لتنفيذ بنود اتفاقيات جنيف الرابعة، بمعنى آخر، االحتالل هو مؤقت ولو دام طويالً وهو يفترض                
، لهذا عنـدما    "إسرائيل"عدم تغييره للتركيبة السكانية وال لمعالم األراضي التي تحتلها دولة االحتالل، أي             

بأنها دولة محتلة، ما كان منهـا إال        " إسرائيل"لسلطة الفلسطينية عن ضرورة انتزاع إقرار من        تغاضت ا 
التصرف وكأنها سلطة فاتحة مغتصبة، وبالتالي تستعمل كل وسائل االغتصاب لتؤكد رسوخ حقهـا فـي             

  .الملكية
" المفاوضات"لت مسيرة   لم يؤكد استقامة معادلة التفاوض، فقد تحو      " المفاوض"لذا، ألن الفريق الفلسطيني     

  .إلى الحالة الراهنة، التي تجد القضية الفلسطينية نفسها فيها
اعتبرت أن أية مقاومة  أكانت      " إسرائيل"استتبع انعدام استقامة المعادلة المناط بها إيجاد الحل المعلن أن           

تـصرفت علـى هـذا    " إسـرائيل "القادمة، إال أن " إسرائيل"سلمية أو مسلحة  بمثابة تمرد انفصالي عن         
األساس من دون اإلعالن إال في السنوات األخيرة عن نواياها، كون وزير خارجيتها أفيغدور ليبرمـان                

هذا في ما يتعلق بالضفة الغربية والقدس الشرقية، أمـا          . كان يعلن بوضوح ما يفكر به ويخطط نتنياهو         
اء عليه بارتكاب جرائم حرب، كما      ما يجيز االعتد  " ككيان عدائي "بخصوص قطاع غزة فقد تعاملت معه       

أنها انسحبت من غزة، في حين أن كل مـا          " إسرائيل"وفي هذا الصدد تسوق      . 2008حصل في أواخر    
حصل هو إعادة تموضع وليس انسحاباً، فاالنسحاب من أرض محتلة يعني استرجاع السيادة، بينما إعادة               
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ل عليه الحصار وما قامت به في غزواتها المتقطعة         العودة متى تشاء، كما يد    " إسرائيل"التموضع تجيز ل    
  ".الكيان العدائي"وجرائم حروبها على هذا 

بعد التجاهل الذي ميز المحادثات المسماة خطأ بالمفاوضات منذ اتفاقية أوسلو وحتى اآلن، وبعـد قـرار                 
 حق الفيتو في حـال  محكمة العدل الدولية بشأن الجدار العنصري، وبعد تهديد الواليات المتحدة باستعمال      

الدعوة لالعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى االفتراق القائم بين حكومتي رام              
اهللا وغزة، فإن واقع الحال يستدعي المزيد من الحيطة ودراسة الخيارات بشكل دقيق وصارم وذلك بعـد                 

أمين مـشاركة عناصـر المجتمـع المـدني         إتمام مصالحة قابلة للتصديق بين جميع الفصائل، ومن ثم ت         
الفلسطيني وممثلي الالجئين ومؤسسات بحثية ودراسية وكبار المفكرين وذلك من أجل وضع استراتيجية             
مدروسة لتوفير فرص أكثر للنجاح في كل خطوة يأخذها االجماع الفلسطيني تكون على شكل استراتيجية               

  .أو غيرها" دبلوماسية"تراحات وحمالت مجابهة، ال أن يبقى الوضع الفلسطيني يرتجل اق
لقد عانى الشعب الفلسطيني العربي بما فيه الكفاية، ولعل ما حصل في األيام األخيرة يوفر فرصة الوحدة                 

وكل ذلك يتطلب سـرعة المبـادرة       . باتجاه تحقيق مرجعية موثوقة توجه النضال وسط تعقيدات متزايدة          
  .واجتناب التسرع

 20/12/2010، الخليج، الشارقة
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