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***  

  
  ال مصالحة بدون اإلفراج عن المعتقلين: حماس تدعو الضفة لمواجهة االعتقال السياسي .1

الناطق اإلعالمي باسم حركة ، أن وكاالتنقال عن  20/12/2010فلسطين اون الين، موقع نشر 
، "تتابع بقلق كبير أوضاع المعتقلين في سجون فتح" أن قيادة حركته  أكدسامي أبو زهري،. حماس د

  . دداً على أنها ستقوم باتخاذ القرارات الالزمة في مواجهة ذلكمش
ودعت حماس كافة مناصريها في الضفة الغربية إلى مواجهة عمليات اعتقالهم من قبل األجهزة األمنية 

  . التابعة للسلطة الفلسطينية
 الضفة أطالب أبناء حماس في: "وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي االثنين

الغربية بمواجهة مجرمي حركة فتح وضباط مخابراتها، وعدم االستسالم لهذا الواقع المر فالواجب 
الوحشية التي " التعذيب"وشدد على أن انتهاء عمليات  ". الوطني والديني يتطلب التحدي ال االستسالم

كل مكان لن يرتاح لها إن حماس في "، قائالً "مسألة وقت فقط"يتعرض لها عناصرها في سجون الضفة 
ما تقوم "واعتبر أن  ". بال ولن يقر لها قرار، حتى تنتهي معاناة أبنائها المختطفين في سجون أجهزة فتح

به حركة فتح من جرائم في الضفة المحتلة، تجرد من الوطنية واألخالق وجريمة وطنية إنسانية بكل 
حركة حماس أكبر من سجونكم، وبزوغ فجر "قوله وتوجه إلى قادة فتح واألجهزة األمنية ب ". المقاييس

أبطال حماس في الضفة آت ال محال، وانتهاء تلذذكم بتعذيب أبنائنا هي مسألة وقت فقط، وفي النهاية 
  ". ستنتصر اإلرادة والمقاومة

التي تخلت عن مسؤوليتها والتي تقف بمجملها "وانتقد برهوم المؤسسات الحقوقية والفصائل الفلسطينية 
وقف المتفرج على هذه الجرائم، وهو ما يعني مزيد من الجرائم في سجون أجهزة فتح في الضفة م

  .  على حد تعبيره-"الغربية
جناح الضفة (السلطة الفلسطينية من غزة، أن حماس حذرت  21/12/2010قدس برس، وذكرت 
ملة الرئيس محمود عباس ، مح"والتمادي في االعتداء عليهم"، من استمرار اعتقال عناصرها، )الغربية

يتم إلرضاء االحتالل والواليات المتحدة "شخصياً المسؤولية عن حياتهم، معتبرة في الوقت ذاته أن ذلك 
جاء ذلك على لسان النائب عن حركة حماس إسماعيل األشقر رئيس لجنة الداخلية واألمن  ".األمريكية

ن في مخيم جياليا لالجئين الفلسطينيين شمال في المجلس التشريعي، خالل مسيرة انطلقت مساء االثني
  .قطاع غزة، تنديداً باستمرار السلطة اعتقال المئات من عناصر حركة حماس في الضفة
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إن استمرار إضراب المختطفين في سجون سلطة رام اهللا يكشف حقيقة الجرائم : "وقال األشقر
  ".ه األجهزةواالنتهاكات والتعذيب الوحشي الذي يتعرضون له على أيدي هذ

إن : "، وقال"التمادي في اعتداءاتها بحق المختطفين في سجونها"وحذر أجهزة األمن التابعة للسلطة من 
حماس إذا قالت فعلت، وهي تحمل محمود عباس شخصياً المسؤولية الكاملة عن حياة جميع المختطفين 

  ".في سجون الضفة
بناء شعبنا الفلسطيني إلرضاء أمريكا عار على سلطة عباس أن تالحق المقاومة وأ: "وأضاف

لماذا يالحقون؟ ألنهم يمثلون الثوابت والحقوق  ويرفضون بقاء االحتالل على : "، متسائالً"والصهاينة
  !".أرضنا الفلسطينية؟

الجرائم بحق أهل في الضفة المحتلة "وطالب األشقر كل الفصائل الفلسطينية بالتحرك وإدانة ما أسماه 
  ".من  جرائم االحتالل والمستوطنينالذين يعانون 

لن تكون هناك مصالحة أبداً في ظل المالحقة والتعذيب ألهلنا في الضفة المحتلة، وإن كانت هي : "وقال
  ".إستراتيجية لحماس من أجل شعبنا، ولكن لن تكون على حساب المختطفين إال باإلفراج عنهم جميعاً

 من غزة أن القيادي في حماس مشير المصري 20/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، وجاء في 
قادة ميليشيا عباس لمحكمة الجرائم الدولية، نظراً لممارساتهم العدوانية المتواصلة بحق طالب بتقديم  

  .المختطفين السياسيين في سجون الضفة
باس أن ما يجري في سجون سلطة محمود ع: "الفضائية" األقصى" وأكد المصري في تصريحات لقناة 

بالضفة الغربية من انتهاكات واضحة لحقوق اإلنسان، يندى له الجبين، يتطلب النجدة العاجلة من 
  ".الجميع

بتعمد التعتيم على ما يجري في سجونها، ألن التعذيب الوحشي في سجونها وصل " واتهم سلطة عباس 
، داعياً "وانتنامو وأبو غريبلدرجة الموت، بفعل سياط التعذيب الصهيونية الفتحاوية التي تحاكي سجن غ

  .المؤسسات الحقوقية لتسليط الضوء على انتهاكات سلطة عباس، وتحديد الجاني وكشف الحقائق
  

  مهاجمة حماس" إسرائيل" قال فيها أن فتح طلبت من 2007ينشر تصريحات لديسكن في " ويكيليكس" .2
 التي سـربها موقـع ويكيلـيكس ان    كشفت إحدى البرقيات الدبلوماسية االمريكية:  احمد المصري -لندن

رئيس جهاز االمن الداخلي االسرائيلي يوفال ديسكن انتقد السلطة الفلسطينية وهاجم القيادي فـي حركـة           
جهاز الـتحكم   'فتح محمد دحالن، الذي وصفه بانه يحاول أن يقود الموالين له في قطاع غزة عن طريق                 

  .الء حركة حماس على قطاع غزة، من الخارج بعد استي)ريموت كونترول(، 'عن بعد
وقال ديسكن خالل لقاء مع السفير االمريكي في تل ابيب ريتشارد جونز ان عناصر مـن حركـة فـتح                    

  .2007في عام ) حماس(طلبوا من اسرائيل مهاجمة حركة المقاومة االسالمية 
 امام قـوة حمـاس      'انهارت معنوياتهم 'ونقلت البرقية عن ديسكن تأكيده ان عناصر من حركة فتح الذين            

  .المتنامية، طلبوا من االسرائيليين مساعدتهم
ـ    . 'انهم يائسون '، مضيفا   'انهم يطلبون منا مهاجمة حماس    'وقال ديسكين    عالقـة  'وتابع ديسكين مشيدا بـ

كل المعلومـات   'مع االجهزة االمنية للرئيس محمود عباس التي تتقاسم مع الشين بيت            ' العمل الجيدة جدا  
  .، كما قال'ة التي تجمعها تقريبااالستخباراتي

 حزيـران   13وصادرة عن السفارة االمريكية في تل ابيب بتاريخ         ' سري'ونقلت البرقية التي تحمل صفة      
ولكـن  . لقد تلقينا طلبات لتدريب قوات من حركة فتح في مصر واليمن          ' عن ديسكن قوله     2007) يونيو(

 في بلد مثل اليمن، مع وجود قوي لتنظيم القاعدة،          ديسكن اوضح ان له تحفظات على تدريب الفلسطينيين       
  .حسب تعبيره
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وقال ديسكن ان توفيق الطيراوي يشعر بان الرئيس عباس ال يحترمه بعدما كان من اهم قياديي الحركـة                 
في الضفة الغربية، واضاف ديسكن ان عالقة الطيراوي بالقيادي محمد دحالن تـدهورت فـي الفتـرة                 

  .'المضطرب عقليا، واللئيم، والخطر، ومتقلب المزاج'لطيراوي بـووصف ديسكن ا. االخيرة
، 'غبـي 'وقال ديسكن انه سيحاول االلتقاء بالطيراوي خالل اسابيع في محاولة لثنيه عن القيام بأي عمل                

  .خاصة انه يتقرب من عائلة دغمش في قطاع غزة
واكد ان هذه العالقات الجيـدة وتبـادل      واشاد ديسكن بالعالقة مع االجهزة االمنية الفلسطينية والمصرية،         

  .المعلومات ادى الى اكتشاف العديد من االنفاق على الحدود مع مصر
وقال ديسكن ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس فشل، وانه اصبح مشكلة بالنسبة السـرائيل، وحـول                

ن دحالن ربمـا يقـود      الخالفة في قيادة حركة فتح قال ان ال احد يستطيع قيادة الحركة االن، واوضح ا              
  .الحركة في قطاع غزة، وليس في الضفة ومن الممكن ان يقود مروان البرغوثي الحركة في الضفة

، جمـع مـساعد     2009) نوفمبر( تشرين الثاني    16وفي برقية اخرى تضمنت تقريراً عن لقاء يعود إلى          
ومسؤولين إسرائيليين على رأسهم    وزير الدفاع االمريكي للشؤون األمنية الدولية السفير ألكسندر فيرشبو          

عاموس غلعاد رئيس القسم السياسي واألمني في وزارة الدفاع اإلسرائيلية جـاء فيـه، ان المـسؤولين                 
  .اإلسرائيليين عبروا عن الشك حول مستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس

قرير غولدستون حـول    نتيجة تعامله مع ت   ' الضعيف'وتوضح البرقية ان هذا الشك يعود إلى وضع عباس          
الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة وعدم قدرته على تحقيق التجميد الكامل لالستيطان الـذي ضـغط                

  .لتحقيقه
  .وأضافت ان المسؤولين اإلسرائيليين شككوا أيضاً في قدرة عباس على إعادة إطالق المفاوضات

، وأوضح ان   2011سياسياً حتى نهاية العام     وجاء في البرقية ان غلعاد قال في اللقاء ان عباس لن يصمد             
الرئيس الفلسطيني يواجه انتقادات غير مسبوقة داخل السلطة الفلـسطينية نتيجـة تعاملـه مـع تقريـر                  

وأعرب غلعاد أيضاً عن إيمـان      . تحاول أضعافه كثيراً  ' العنيدة'غولدستون، إضافة إلى ان حركة حماس       
  .وض الفلسطينيالحكومة اإلسرائيلية الضعيف بفريق التفا

  21/12/2010القدس العربي، لندن، 
  

  2011 كبير توقع أالّ يصمد عباس حتى نهاية عام إسرائيليمسؤول : "ويكيليكس" .3
كشفت إحدى البرقيات الدبلوماسية االمريكية التي سربها موقع ويكيليكس ان مسؤوالً  :عواصم ـ وكاالت

صمد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سياسياً حتى كبيراً في وزارة الدفاع اإلسرائيلية توقع أالّ ي
  .2011نهاية العام 

، جمع 2009) نوفمبر( تشرين الثاني 16وجاء في ملخص البرقية التي تتضمن تقريراً عن لقاء يعود إلى 
مساعد وزير الدفاع االمريكي للشؤون األمنية الدولية السفير ألكسندر فيرشبو ومسؤولين إسرائيليين على 
رأسهم عاموس غلعاد رئيس القسم السياسي واألمني في وزارة الدفاع اإلسرائيلية ان المسؤولين 

  .اإلسرائيليين عبروا عن الشك حول مستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس
وتوضح البرقية ان هذا الشك يعود إلى وضع عباس االضعيفب نتيجة تعامله مع تقرير غولدستون حول 

ية األخيرة على غزة وعدم قدرته على تحقيق التجميد الكامل لالستيطان الذي ضغط الحرب اإلسرائيل
  .لتحقيقه

  .وأضافت ان المسؤولين اإلسرائيليين شككوا أيضاً في قدرة عباس على إعادة إطالق المفاوضات
ضح ان ، وأو2011وجاء في البرقية ان غلعاد قال في اللقاء ان عباس لن يصمد سياسياً حتى نهاية العام 

الرئيس الفلسطيني يواجه انتقادات غير مسبوقة داخل السلطة الفلسطينية نتيجة تعامله مع تقرير 
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وأعرب غلعاد أيضاً عن إيمان الحكومة  .أضعفاه كثيراً غولدستون إضافة إلى حركة حماس االعنيدة
  .اإلسرائيلية الضعيف بفريق التفاوض الفلسطيني

  21/12/2010القدس العربي، لندن، 
  

   تغيير على حكومة فياض إجراء عن تراجععباس : "القدس العربي" .4
ب االثنين بأن الرئيس  "القدس العربي" اكدت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى لـ: وليد عوض -رام اهللا

  .الفلسطيني محمود عباس تراجع عن اجراء تغيير وزاري على حكومة الدكتور سالم فياض حاليا
سابيع في دورة اجتماعات المجلس الثوري لحركة فتح االخيرة بانه طلب من وكان عباس اعلن قبل ا

  .فياض اجراء تغيير او تعديل على الحكومة مما يحسن من ادائها
االثنين بأن عباس تراجع عن اجراء التغيير الوزاري على  "القدس العربي" اال ان المصادر اوضحت لـ

شارع الفلسطيني بفشل االدارة االمريكية في الضغط على حكومة فياض حاليا بسبب انشغال القيادة وال
اسرائيل لوقف االستيطان واالنشغال الفلسطيني بالتوجه لمجلس االمن الستصدار قرار يطالب بوقف 

  . والتأكيد على عدم شرعيته1967االستيطان في االراضي الفلسطينية المحتلة عام 
الجدوى من اجراء تغيير واسع على الحكومة حاليا واكدت المصادر بأن عباس وفياض اتفقا على عدم 

استجابة لتوصية المجلس الثوري لحركة فتح بحجة انه ال يجوز االنشغال بالحكومة واجراء تعديل او 
تغيير عليها في حين تنشغل جميع االطراف حاليا بفشل الجهود االمريكية والبحث عن بدائل فلسطينية 

  .ريكيوعربية للتعامل مع التراجع االم
واوضحت المصادر بأن فياض سيعمل على تعيين وزراء لتولي الحقائب الشاغرة مثل وزارة االسكان 
واالشغال العامة التي كان يشغلها الدكتور محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الذي استقال 

م عبد القادر مسؤول منها قبل اشهر، اضافة لتعيين وزير لوزارة شؤون القدس التي كان يتوالها حات
  .القدس في حركة فتح

على حد قول  واكدت المصادر بأن فشل العملية السلمية اطال في عمر الحكومة الحالية والوزراء فيها
المصادر التي اشارت الى ان عباس بات مكتفيا بتعيين وزراء للحقائب الوزارية الشاغرة وال داعي 

  .ديدة حالياالجراء تغيير او تشكيل حكومة فلسطينية ج
نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في حديث تلفزيوني محلي ان القيادة . ومن جهته قال د

الفلسطينية ورغم توصيات المجلس الثوري لحركة فتح ال ترى أن خطوة تشكيل حكومة جديدة أمراً هاماً 
  .وملحاً حاليا

ة فياض بانها تؤدي الغرض وال داعي اآلن ومن جهته اكد شعث ان القيادة الفلسطينية ترى في حكوم
  .العادة تشكيل حكومة وان كان من الممكن اجراء تغييرات في عدة وزارات فقط على حد قوله

ورفض شعث اإلفصاح عن أية وزارات يدور الحديث عنها، ولكنه قال انها عدة وزارات فقط، ورفض 
  .اإلفصاح اذا كانت تشمل وزارة الداخلية

ان االنشغال بالملف السياسي أخطر وأهم من اعادة تسمية وزراء في الحكومة وشدد شعث على 
الفلسطينية، كما أن تعزيز صمود الناس أهم من استبدال وزير بآخر، لكنه أوضح أن فياض لم وال 

  .يرفض توصيات بتغييرات وزارية ان لزم األمر
  21/12/2010القدس العربي، لندن، 

  
   العناصر السياسية والتنظيمة لتفعيل عملهاى تتفق علالتحريرمنظمة  فصائل :"وكالة معا" .5

 علمت وكالة معا من مصادر مطلعة ان االسابيع والقليلة الماضية شهدت مشاورات             : حصريا معا  -غزة  
مكثفة اجريت بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية تم بموجبها بلورة مجموعة من االسس والعناصـر               
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وستشهد الساعات وااليام القليلة بدء العمـل       . تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية    السياسية والتنظيمية ل  
  .بما سيتم االتفاق النهائي عليه

العناصر السياسية  وو قد حصلت وكالة معا علي نص الوثيقة التي ستتفق عليها فصائل المنظمة
  في مواجهة التحديات الراهنة والتنظيمية لتفعيل دور منظمة التحرير

الحرص على تعزيز قدرة منظمة التحرير الفلسطينية على مواجهة المخاطر والتحديات التي  ي اطارف
تحيط بالقضية الفلسطينية ،ومن اجل ترسيخ وحدة مؤسسات المنظمة وتفعيل دورها في اطار من الوحدة 

ة التحرير الوطنية الشاملة والشراكة في المسؤولية التي ميزت العالقات التاريخية بين قوى منظم
الفلسطنية ،ومن منطلق الحرص والتمسك االكيد بالدور والمكانة التمثيلية والسياسية والكيانية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ومن برنامج االجماع الوطني 

ن هذه القوى فقد تم تاكيد السعي الفلسطيني ،وعلى اساس من الثقة المتبادلة و المكاشفة الصريحة بي
  :الجماعي لكافة قوى منظمة التحرير الفلسطينية من اجل 

اتعزيز الموقف السياسي الذي عبر عن اجماع قوى منظمة التحرير الفلسطينية ،والقائم على رفض -1
لحدود التفاوض في ظل استمرار االستيطان ،ودون مرجعية قرارات االمم المتحدة ، ورفض الدولة ذات ا

والسعي المشترك من اجل حشد وتعزيز دعم هذا الموقف شعبيا ورسميا في كافة المحافل . المؤقتة
العربية والدولية ،واستمرار فضح ممارسات اسرائيل العدوانيةوتنكرها للقرارات و المطالبات الدولية 

ولية بمرجعية الوقائع التي بوقف االستيطان ،والتصدي لمحاوالتها المستمرة استبدال مرجعية القرارات الد
تفرضها على االرض او بتفاهمات مع االدارة االمريكية تجحف بحقوق شعبنا المشروعة وبمرجعية 

  القرارات الدولية،
بحث الخيارات والبدائل في اطار تقييم شامل ومراجعة للوضع الراهن واستكمال ما ناقشته مؤسسات -2

،وتحديدا المجلس المركزي واللجنة التنفيذية والقيادة منظمة التحرير الفلسطينية بهذا الخصوص 
الفلسطينية ،واللجنة السياسية ،وتكوين استخالصات اجمالية لذلك واعتمادها في مؤسسات منظمة التحرير 

  .الفلسطينية ،والمثابرة على تنفيذها بالتعاون مع كافة االطراف العربية والدولية المعنية
ختالف واالجتهاد السياسي انطالقا من واقع التنوع والتعددية السياسية االحترام المتبادل لحق اال-3

والفكرية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية ، واحترام حق مؤسسات منظمة التحرير ولجنتها التنفيذية 
لبية باتخاذ القرارات المناسبة بصورة نظامية وااللتزام بهذه القرارات سواء تم اتخاذها باالجماع او باالغ

،واحترام حق أي فصيل في التحفظ او معارضة القرارات المطروحة للبحث ،والتمسك الجماعي باالدارة 
الديموقراطية لالختالفات والتباينات بعيدا عن اسلوب االتهامات او التخوين او التهميش اوالتضييق ،وبما 

الستثمار التباينات في يضمن استمرار عمل مؤسسات المنظمة والمحافظة على مصداقيتها والسعي 
المواقف لصالح القضية الوطنية ،والمراجعة الموضوعية والنظامية لهذه القرارات على ضوء المستجدات 

.  
تعميق الشراكة الحقيقية في منظمة التحرير ولجنتها التنفيذية بايجاد اليات فعالة لتبادل المعلومات بما -4

ر بما يعمق البحث في القضايا المطروحة على القيادة في ذلك ضمان سريتها ،وتبادل الراي والتشاو
  .الفلسطينية ويوفر مشاركة فعالة في اتخاذ القرارات

المحافظة على دورية اجتماعات اللجنة التنفيذية وتنويع جدول اعمالها بما يشمل عمل دوائرها -5
  .المركزيوفي نفس الوقت تفعيل اجتماعات المجلس . ومؤسساتها وكذلك بحث تفعيل ادائها

 21/12/210، وكالة معاً اإلخبارية
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  أميركي على قرار يندد باالستيطان" فيتو"ال يمكن تفهم : عبد ربه .6
قال ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إنه ال يمكن تفهم استخدام الواليات : غزة

ألمن الدولي تدين تحدي إسرائيل للشرعية إلحباط مشاريع قرار في مجلس ا) الفيتو(المتحدة حق النقض 
صوت «وفي تصريحات إلذاعة . الدولية، وضمن ذلك االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة

صباح أمس االثنين، أوضح عبد ربه أن الفلسطينيين والعرب والمسلمين، ال يمكنهم تفهم » فلسطين
ت تقدم عليها إسرائيل وتعلن اإلدارة األميركية ضد إدانة ممارسا) الفيتو(استخدام واشنطن حق النقض 

وكان عبد ربه يعلق على إمكانية . اعتراضها عليها، مثل االستيطان الذي تعتبره واشنطن غير شرعي
ضد مشروع قرار يعكف ممثلو فلسطين والدول ) الفيتو(لجوء الواليات المتحدة إلى استخدام حق النقض 

س األمن، ويطالب إسرائيل بوقف البناء االستيطاني في كل األراضي العربية على بلورته وتقديمه لمجل
وشدد عبد ربه على وجوب اتباع واشنطن معايير موحدة في عالقاتها . المحتلة، بما في ذلك القدس

  . الدولية، وعدم اعتماد مقاييس خاصة في التعامل مع إسرائيل
 21/12/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
  اع المعتقلين في سجون السلطة مقلقة جدا في ظل منع زياراتهمأوض: عمر عبد الرازق .7

أكد عمر عبد الرازق، النائب اإلسالمي في المجلس التشريعي، وجود خشية حقيقية على حيـاة               : وكاالت
  . المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام في سجون السلطة ، مع دخول إضرابهم األسبوع الرابع

أوضاع المختطفين في سجون السلطة، ال      : "2010-12-20صريحٍ خاص االثنين    وقال عبد الرازق في ت    
سيما المضربين عن الطعام منهم، مقلقة جداً في ظل منع زياراتهم، ودخول اإلضراب يومـه الخـامس                 

  ". والعشرين
هناك خشية كبيرة على حياة هؤالء المضربين عن الطعام، ونحن نخـشى مـن االحتمـاالت                "وأضاف  
لمصيرهم؛ لذلك البد أن يتحمل القائمون على هذه السلطة مسئولياتهم ويفرجوا عـنهم بـشكل               المفتوحة  

  ". فوري
إن رئيس السلطة منتهي الوالية محمود عباس، عليه أن يتحمل مسئولية، وكذلك قادة فتح وقـادة                : "وقال

 النـاس فـي رقـاب       ، مشدداً على أن حياة هؤالء     "السلطة في رام اهللا، لوقف هذه المأساة ووضع حد لها         
  .  على حد تعبيره-الجميع
  ". كنواب نستهجن ما يجري من تعد على القانون، ومساس بالحريات، وتضييق على المختطفين"وتابع 

وشدد على أن ما يجري من اعتقال وتنكيل وتعذيب، مخالف للقانون والدستور، متهماً أمن سـلطة فـتح                  
  . بالتمرد على كل القوانين

ز أن تستمر هذه األجهزة في ممارسة هذه االنتهاكات وال بد من موقف مسئول لوقف هذا                ال يجو : "وقال
  ". التعدي واالستهتار

وعن مطالبة أهالي المعتقلين بوقف لقاءات المصالحة لحين اإلفراج عـن أبنـائهم، رأى القيـادي عبـد                  
وأن تكون هذه القضية على     ال يجدي نفعاً، بل إن المطلوب هو تحرك مسئول          "الرازق، أن وقف اللقاءات     

، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك التزام ذاتي بوقف التعدي علـى القـانون            "رأس القضايا المطروحة  
  .وإطالق سراح المعتقلين

  21/12/2010فلسطين اون الين،
  

  أبلغنا الواليات المتحدة أننا لن نقبل جرنا إلى مفاوضات تحت أي مسمى: األحمد .8
ورئيس كتلتها البرلمانية، عزام » فتح«نفى عضو اللجنة المركزية لحركة : حسيني جيهان ال–القاهرة 

وقال في . األحمد ما يتردد عن إطالق مفاوضات أميركية متوازية مع كل من الفلسطينيين واإلسرائيليين



  

  

 
 

  

            10 ص                                     2001:         العدد       21/12/2010 الثالثاء :التاريخ

ليهم األميركيين طلبوا عقد لقاء معنا قبيل اجتماع لجنة المتابعة، فرددنا ع«إن » الحياة«تصريحات لـ 
بأننا مستعدون لعقد لقاء معكم في إطار العالقات الثنائية فقط، لكننا نرفض على اإلطالق إجراء 

، مشدداً على أن ذلك األمر غير وارد »بيننا وبين اإلسرائيليين) االميركان(مفاوضات، بمعنى ان يتنقلوا 
  .على اإلطالق

يين، لكننا نرفض أي محاولة التفافية لإليحاء ال يوجد لدينا فيتو على عقد لقاءات مع األميرك«: وأوضح
وأشار إلى أن . »بأنها مفاوضات مع اإلسرائيليين تحت أي مسمى، متوازية أو مربعة أو غيرها

األميركيين ردوا علينا بأن لديهم بعض االستفسارات عن بعض القضايا التي تتعلق بالمفاوضات، فرددنا «
، وسيستمعون للردود ذاتها التي قالها لهم رئيس دائرة ملف عليهم بأنهم لن يستمعوا منا الى جديد

شددنا عليهم أنه لن يكون هناك أي شكل من «: وتابع. »المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات
  .»أشكال المفاوضات أو العودة إليها، ولن نقبل جرنا للمفاوضات تحت أي مسمى

 قضية االستيطان يؤكد أنه ليست هناك مفاوضات بيننا ورأى األحمد أن التوجه إلى مجلس األمن لطرح
لو كانت هناك مفاوضات، سواء مباشرة أو غير مباشرة، لما توجهنا لطرح «: وبين اإلسرائيليين، وقال

في هذه القضية، » الفيتو«، مستبعداً أن تستخدم الواليات المتحدة حق »قضية االستيطان في مجلس األمن
دم األميركيون الفيتو في قضية االستيطان، خصوصاً أنه سبق لمجلس األمن أستبعد أن يستخ«: واضاف

أن أصدر قرارات عدة تستنكر االستيطان، وكذلك سبق لإلدارة األميركية أن أعلنت بوضوح موقفها 
وأشار إلى الخطاب التاريخي للرئيس باراك . ، مؤكدة عدم شرعيتهما»الرافض لالستيطان وضم القدس

ة القاهرة، ولدعوته الى ضرورة وقف االستيطان، وكذلك تصريحات وزيرة الخارجية اوباما في جامع
المبعوث االميركي (، وأيضاً تقرير (...)هيالري كلينتون في شأن االستيطان وحدود الدولة الفلسطينية 

 لذلك أستبعد تماماً الفيتو االميركي، إال في حال أرادت اإلدارة«: ، وقال2001ميتشل عام ) جورج
  .»األميركية االنحياز السافر للجانب اإلسرائيلي، واختارت أن تناصب الشعب الفلسطيني والعرب العداء

الجبهة الشعبية «و» فتح«وعن الحوار الذي يعقد حالياً في مقر السفارة الفلسطينية في القاهرة بين حركة 
 والنضالية التي لم تنقطع بيننا هذا الحوار يعقد في إطار العالقات الكفاحية«: ، أجاب»لتحرير فلسطين

اآلن ال يوجد خالف بين «، مشيراً إلى أنه »يوماً حتى في ظل الخالفات على الرؤية من عملية السالم
فتح والجبهة على هذا المسار، في ظل غياب مرجعية محددة للعملية السلمية والقرار بعدم العودة 

رحلة سياسية دقيقة، ونريد ترتيب البيت الداخلي نحن في م«: ، مضيفاً»للمفاوضات في ظل االستيطان
الفلسطيني وحل أي إشكاالت بالنسبة الى الجبهة الشعبية، وكذلك سيتضمن جدول أعمال الحوار 

نريد «: وقال. »المصالحة وتطوير وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير في ضوء التنسيق الدائم في ما بيننا
مؤسسة منظمة التحرير، وأن تثبت الموقف الفلسطيني، خصوصاً في للجبهة أن تلعب دوراً إيجابياً داخل 

إن مصر ليست طرفاً في «: وحول اختيار العاصمة المصرية لمكان عقد الحوار، أجاب. »المسار السلمي
والحوار سيتم بشكل ثنائي، لكننا اخترنا القاهرة ألنها األفضل في ضمان االستقاللية من أي (...) الحوار 

  .» وحصلنا على تسهيالت من المسؤولين المعنيينمكان آخر،
  21/12/2010الحياة، لندن، 

  
   قضية االنتخابات المحلية برمتها في جلستها المقبلةبحثالحكومة بصدد : القواسمي .9

خالد فهد القواسمي، أمس، عزم الحكومة الفلسطينية .  أكد وزير الحكم المحلي د: نائل موسى-رام اهللا 
لعدل العليا القاضي بالغاء قرار مجلس الوزراء المتعلق بتأجيل االنتخابات المحلية في بحث قرار محكمة ا

  .جلستها المقبلة، في اشارة الى االهمية واالحترام الذي توليه للقضاء وقراراته
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القواسمي عبرنا عن احترامنا لرأي المحكمة، وعن رضى الحكومة ازاء مستوى استقاللية . وقال د
ني الذي الغى قرارها، الفتا ان هذا الموضوع المهم سيكون برمته على مائدة البحث، وان القضاء الفلسطي

  .الحكومة بصدد اتخاذ القرار الذي يخدم المصلحة الوطنية العليا
  21/12/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  العليا دمشق سيركز في بحث الملف األمني وتشكيل اللجنة األمنية  المصالحة فيلقاء: رضوان .10

 دمشق سيركز في بحث الملف  المصالحة فيإسماعيل رضوان إن لقاء. قال القيادي بحركة حماس د
األمني وتشكيل اللجنة األمنية العليا، موضحاً أن الملف ما زال عالقا وهو من أدق الملفات وأهمها ويمثل 

  .البوابة لتحقيق المصالحة الوطنية
األخير بتراجع من حركة فتح عما تم التوافق عليه سابقا، بدا لنا نحن فوجئنا في اللقاء «وأضاف رضوان 

. »األمر وأنهم غير جديين في إتمام المصالحة خالل اللقاء الماضي، نأمل أن تتغير نظرتهم هذه المرة
وأشار رضوان إلى أن المطلوب هو شراكة سياسية وأمنية بين حماس وفتح وجميع الفصائل، محذراً من 

رونة التي قدمتها حماس تعني أنها تلهث وراء المصالحة دون أن تتلقى من األخوة في فتح الفهم بأن الم
  .مقابال إيجابيا عن هذه الخطوات

واتهم القيادي بحماس حركة فتح بإدارة الظهر للمصالحة من خالل االعتقال السياسي والمالحقة األمنية 
 تشكيل اللجنة األمنية العليا إلصالح األجهزة لعناصر حماس والمقاومة في الضفة الغربية، داعياً إلى

  . األمنية على أسس مهنية، وأن تكون عقيدتها وطنية لخدمة الوطن وليس لخدمة المستوطنين واالحتالل
  21/12/2010العرب، الدوحة، 

  
  نفي تداول أي مقترح فلسطيني بإشراف عربي على الملف األمنيت حماس .11

بعض وسائل اإلعالم عن وجود مقترح فلسطيني قد تم تداوله مع  نفت حركة حماس ما تناقلته : غزة
الحركة كانت قد تقدمت به الشخصيات المستقلة يدعو إلى إشراف عربي على الملف األمني بقيادة 

ونفي الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم في بيان وصل لوكالة معا أن يكون قد تم تداول  .مصرية 
ساس ضمن حوار رسمي أو أي لقاء مع حركته، مضيفاً أنه تم تسليم هذا الموضوع أو طرحه من األ

مقترح تقدمت به الشخصيات المستقلة للجنة أمنية عربية متخصصة بتولي اإلشراف على ملف األمن 
  ".الفلسطيني

  20/12/2010وكالة معا اإلخبارية، 
  

  فتح تؤكد أن لقاءها المقبل مع حماس سيكون األخير إلتمام المصالحة  .12
فيصل أبو شهال . أكد النائب عن حركة فتح بالمجلس التشريعي والقيادي فيها د : ضياء الكحلوت-زة غ

أن اللقاء القادم في دمشق سيكون األخير لجهة بلورة التفاهمات الفلسطينية الداخلية التي ترد على 
حن ملتزمون ن«وأضاف أبو شهال  .مالحظات حماس على الورقة المصرية ليسهل تنفيذها على األرض

بالقانون الفلسطيني وقانون قوى األمن الفلسطينية، فاألمن موضوع بعيد كل البعد عن المحاصصة، ألنه 
  .»يبنى على أسس مهنية ووطنية وتلتزم بالقرار السياسي وليس العكس

وأشار أبو شهال إلى أن ما يجري حاليا هو ليس حوارات جديدة بل إنها فرصة للتوافق على آليات 
بيق الورقة المصرية، مبيناً أنه إذا صلحت النوايا وصدقت عند األخوة في حماس فإن المصالحة لتط
  وأكد أبو شهال أن حركته أعطت حماس تطمينات لتنفيذ ما يتم التوافق عليه داخليا من تفاهمات عند  .ستتم
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ا وحثها على التوقيع تطبيق الورقة المصرية، مؤكداً أن كل اللقاءات التي تجرى مع حماس غرضها دفعه
  . على الورقة المصرية

  21/12/2010العرب، الدوحة، 
  

   جراء غارة إسرائيلية  من القسامعنصرينإصابة : غزة .13
 في ساعة متأخرة االثنين غارات على مواقع متفرقة في شمال وجنوب قطاع إسرائيليةشنت طائرات 

وقالت مصادر  .لعسكري لحركة حماسغزة مما أدى الى اصابة عنصرين من كتائب القسام الجناح ا
طبية فلسطينية وشهود عيان إن الطائرات االسرائيلية قصفت موقعا لتدريب كتائب القسام غرب 

  .خانيونس
كما شنت هجوما على منزل مهجور قرب الطريق الشرقي الواصل بين مدينتي رفح وخانيونس جنوب 

وذكر مراسل بي بي سي أن الطائرات  .المنطقةقطاع غزة، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن 
اسرائيلية استهدفت مجموعة فلسطينية مسلحة كانت تسير بالقرب من مدرسة الشيماء في بلدة بيت الهيا 

كما قصفت الطائرات منطقة  .شمال قطاع غزة، ولم يسجل وقوع اصابات، وفق مصادر امنية فلسطينية
 اخالها الجيش االسرائيلي قرب خانيونس وسمع دوي انفجار الدفيئات الزراعية في المستوطنات التي

  .كبير شرق مدينة غزة
  21/12/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
  أي عدوان إسرائيلي على غزة سيلقى من المقاومة رداً قاسياً : الناطق باسم اللجان الشعبية .14

إحدى فصائل المقاومة في قطاع –ة الشعبية مجاهد الناطق الرسمي باسم لجان المقاوم أكد أبو: غزة
 أن التصعيد اإلسرائيلي ضد غزة لن يمر مرور الكرام، وأن المقاومة لن تقف مكتوفة األيدي أمام -غزة

  .العدوان والدماء التي تسيل، مؤكداً أن الرد سيكون قاسيا على العدوان
ة للرد والتصدي على أي حماقة على أن المقاومة جاهز» العرب«وشدد أبومجاهد في حديث خاص لـ 

هناك حالة من التوتر تسود قطاع غزة في اآلونة األخير نتيجة «وقال . إسرائيلية ترتكبها ضد القطاع
والمقاومة الفلسطينية لن تقف مكتوفة . تصاعد عمليات االغتيال واالعتداءات المتواصلة ضد أبناء شعبنا

صعيد يؤكد أن هناك نية مبيتة لدى االحتالل لتصعيد أكبر األيدي وسترد على جرائم االحتالل، وهذا الت
  .»فال يروق لالحتالل حالة الهدوء السائدة في قطاع غزة مع تصاعد قوة المقاومة

ولكن كمقاومة . التحليالت السياسية والتوقعات تقول إنه ال أفق لحرب جديدة ضد غزة«وأضاف أن 
فهذا العدو ماكر ويمكن أن يقدم على أي جريمة لذلك . تفلسطينية ال نبني جهودنا على توقعات وتحليال
  .»نحن نأخذ بأسوأ االحتماالت ونستعد لما هو قادم

وما يحدث في قطاع . على أرض الواقع ال يوجد أي تهدئة مع هذا العدو«وعن حقيقة وجود تهدئة قال 
. هة أي حرب ضد القطاعغزة هو أن المقاومة تترك لنفسها متسعاً لإلعداد والتجهيز والتدريب لمواج

  .»ولكنها تأخذ مصلحة شعبها بعين االعتبار وضرورة الرد على أي اعتداء
  21/12/2010العرب، الدوحة، 

  
  مصر تستمر في منع وفود حماس القيادية من السفر عبر معبر رفح ": القدس العربي" .15

اس من السفر من قطاع تستمر السلطات المصرية بمنع وفود قيادية من حركة حم :غزة ـ أشرف الهور
، فيما تسمح لوفود 'القدس العربي'غزة إلى القاهرة أو إلى الخارج، بحسب ما أبلغت مصادر في الحركة 

  .قيادية من تنظيمات فلسطينية اخرى بالسفر من معبر رفح البري
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ي وبحسب المصادر فإن السلطات المصرية ال تزال على موقفها الذي اتخذته منذ مطلع العام الجار
والقاضي بمنع قيادات حركة حماس من السفر للخارج من خالل أراضيها، كونها المنفذ البري الوحيد 

حتى هذه اللحظة ال 'وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها  .لسكان القطاع على العالم الخارجي
  .'تزال قيادات حركة حماس ممنوعة من مغادرة قطاع غزة عبر األراضي المصرية

 أن الحركة لم تجدد طلباتها المقدمة للسلطات المصرية لسفر قياداتها منذ وقت، الفتة إلى أن وذكرت
الحركة كانت قد طلبت خروج وفد قيادي من غزة للقاء المسؤولين المصريين، ولسفر الوفد كذلك إلى 

 عضو وتقول المصادر ان سفر إسماعيل األشقر .العاصمة السورية دمشق للقاء قادة الحركة هناك
المجلس التشريعي عن حماس، من مصر إلى دمشق لحضور لقاء المصالحة األخير مع حركة فتح في 

، كونه كان عضواً أساسياً في وفد حركة حماس في اللجنة 'استثنائياً'العاصمة السورية دمشق كان 
  .األمنية

  21/12/2010القدس العربي، لندن، 
  

   التحرير تتجه إلعالن عودتها إلى منظمة"الشعبية" .16
في طريقها » الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«أكدت مصادر فلسطينية في القاهرة أمس أن : القاهرة

  .والتراجع عن تجميد عضويتها في المنظمة» منظمة التحرير الفلسطينية«إلعالن عودتها إلى 
ت الفلسطيني وأكدت المصادر أن هذه العودة تأتي ضمن مساعٍ مصرية وفلسطينية إلعادة ترتيب البي

وقد بدأت أمس في القاهرة وبرعاية . بخاصة مع وصول المفاوضات مع اإلسرائيليين إلى حائط مسدود
لتقريب وجهات النظر بين الحركتين في » فتح«وحركة » الجبهة الشعبية«مصرية مباحثات مكثفة بين 
  .عدد من القضايا العالقة بينهما

، إن »الجريدة»جميل المجدالوي في تصريح لـ» عبيةالجبهة الش»وقال عضو المكتب السياسي لـ
المباحثات مع فتح تناولت الرؤية السياسية الشاملة داخليا وخارجيا بخاصة بعد الموقف اإليجابي الذي «

أعلنته السلطة من رفض العودة إلى المفاوضات إال بعد وقف االستيطان في الضفة الغربية والقدس 
  .»الشرقية

 فلسطينية إلعادة ترتيب -االجتماع مع فتح هو جزء من مفاوضات فلسطينية «ن وأضاف المجدالوي أ
الجبهة ستجري األسبوع المقبل «، مشيراً إلى أن »البيت الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية المفقودة

مباحثات في دمشق مع حركة حماس ليس للقيام بدور وساطة بين فتح وحماس ولكن الستكمال الجهود 
ة والعربية إلنهاء حالة االنقسام الفلسطيني وإعادة بناء مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير المصري

  .»الفلسطينية على أسس ديمقراطية سليمة
من » الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين«الى ذلك، قالت المصادر إنه في هذا اإلطار سيقوم وفد من 

سطينية الشاملة، حيث سيجري مباحثات مع حركة داخل غزة بزيارة لدمشق لدعم جهود المصالحة الفل
  .في هذا الصدد» حماس«

  21/12/2010الجريدة، الكويت، 
  

  عن أي تجاذب داخلي لبناني فتح تؤكد حيادها: لبنان .17
في لبنان موقفها المتخذ بالوقوف على الحياد والبقاء » فتح«ظًهرت قيادة حركة : محمد صالح - صيدا

حيث لخًص أمين سر ساحة . لبناني على خلفية القرار االتهامي المرتقببعيداً عن أي تجاذب داخلي 
فتحي أبو العردات موقف الحركة بعد اللقاءات التي قام بها وفد مركزي من الحركة » فتح«لبنان لحركة 

أكدنا للجميع أننا سنبقى ملتزمين بدعم السلم األهلي «لمعظم الفعاليات والقوى اللبنانية في صيدا بالقول 
وسيادة القانون ووأد الفتنة، ورفض أي شكل من أشكال التناحر الطائفي والمذهبي، كما اننا سنبقى دائما 
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نسلك سياسة الحياد اإليجابي في القضايا الداخلية اللبنانية وان نضع إمكانيات الشعب الفلسطيني وطاقاته 
ن جزء من استراتيجية وحدة مشدداً على ان الفلسطينيي» في مواجهة أي عدوان اسرائيلي ضد لبنان

  . الشعب والمقاومة والجيش في مواجهة االحتالل
صيدا وعين الحلوة تجمعهما عالقة وطيدة في إطار تكامل المواقف للحفاظ على «وقال ابو العردات إن 

  . »وحدة لبنان وسيادته، وعلى حق الشعب اللبناني وقواه الحية في مقاومة االحتالل الصهيوني
نحن نقف « البعض بالورقة الفلسطينية في حال نشوب فتنة سنية شيعية، قال أبو العردات وحول تهديد

على الحياد في القضايا الداخلية ولنا موقف ثابت، أال وهــو أن تكون كل الجهود منصبة باتجاه 
تحصين الوضع الداخلي ضد أي شكل من أشكال الفوضى، ومواجهة أي تهديد إســرائيلي سواء اكان 

يا أو عســكريا، أو أي استهداف لألمن واالستقرار الداخلي، ونحن ندرك أن الفتنة ما هي إال أمن
  . »مشروع إسرائيلي عملت عليه سابقا وال تزال تعمل حتى اليوم

  21/12/2010السفير، بيروت، 
  

  لبنان كتائب شهداء االقصى في مخيمات -منير المقدح يعلن عن عرض عسكري لقوات فتح .18
الرسالة التالية الموجهة من اللواء منير المقدح، بصفته القائد العام لكتائب شهداء " ستقبل العربيالم"تلقى 

عين على القدس وعين على "، وذلك بعنوان "الهلنا في غزة هاشم والضفة والشتات"األقصى، موجهة 
  ":لبنان النها فتح صانعة القرار ومفجرة الثورة

هد مع كل الفتحاويين في غزة هاشم والضفة الغربية والشتات، أعلن القائد تخليدا لدماء الشهداء وتجديد الع
العسكرية كتائب " فتح"العام لكتائب شهداء االقصى منير المقدح عن انطالق العرض العسكري لقوات 

، وذلك في مخيمات الالجئين بلبنان وذلك "فتح"شهداء االقصى الوحدات الخاصة الجناح الضارب لحركة 
انطالقة المارد الفتحاوي تلك الذكرى الخالدة في عمق الشعب الفلسطيني عامة والفتحاويين في ذكرى 

في غزة هاشم من جرح واالم تحرمهم تخليد " فتح"خاصة ونظرا لظروف االنقسام الذي تتعايشه جماهير 
  .ذكرى ثورتهم ولسوء الظروف االمنية على ابنائنا في الضفة الغربية

من لبنان تكريسا لحقنا في الكفاح المسلح ورسالة " فتح"العرض العسكري لحركة سينطلق "وقال المقدح 
لن تنتهي كما يدعي البعض ولن تنتهي ثورة وحركة قادها ابو " فتح"والوطن، وألن " فتح"لكل أعداء 

  ".عمار
ا النصر صبر فيا غزة هاشم، ويا ضفتنا الغربية، نحن معكم واليكم، ولتكن ثقتكم باهللا، وإنم"وتابع المقدح 

، وليسقط كل المتآمرين والمتخادلين، "فتح"ساعة، ولتفتخروا بفتحاويتكم، ولتسقط كل المؤامرات على 
هذا التاريخ الحافل بالعمل العسكري ضد االحتالل .. فمن قوات العاصفة، إلى كتائب شهداء االقصى

ومة حتى دحر االحتالل الصهيوني، وستبقى كتائب شهداء األقصى اليد الضاغطة على زناد المقا
  ".الصهيوني من على ارض فلسطين

إن فلسطين طريق الوحدة، والوحدة طريق فلسطين، فعلى من اخطأ بحق شعبنا الرجوع "ويختم المقدح 
الى الوراء، وليعد لصفوف الشعب الفلسطيني اذا كان في اجندته التحرر واالستقالل وعدم العبث 

  ".النفيس في سبيل نيل حريتنابمقدرات شعبنا الذي قدم الغالي و
  "فتـح"الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني / كتائب شهداء األقصى

  20/12/2010المستقبل العربي، 
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  فتح تدين اعتقال عناصرها بغزة .19
، »مناضليها وكوادرها وقياداتها«حذرت فتح، حركة حماس من المساس بحياة :  كفاح زبون- رام اهللا
ة أن تمادي حماس في اعتداءاتها وانتهاكاتها لحقوق المواطن الفلسطيني قد بلغت حدا ال يمكن ألحد معتبر

  .التنبؤ بعواقبه
إطالق حرية الدكتور أسامة الفرا عضو «نسخة عنه، بـ» الشرق األوسط«وطالبت فتح في بيان تلقت 

لمخطوفين تحت إرهاب سالح المجلس الثوري للحركة، محافظ خان يونس، وكل الكوادر والمناضلين ا
إن جرائم حماس وصلت «وقال المتحدث باسم فتح، أحمد عساف،  .»حماس على خلفية انتمائهم للحركة

) أمس(إلى مستوى خطير من انتهاك لحقوق أهلنا في غزة، وتحديدا أبناء حركة فتح، عندما قامت اليوم 
شبحهم معصوبي األعين في البرد بتهمة رفع ، وقامت بتعذيبهم وضربهم بالهراوات و(..)باعتقال أطفال 

  .»رايات حركة فتح
  21/12/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
  لجنة تحقيق دحالن ينفي موافقته المثول أمام  .20

، "معا" نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحالن جملةً وتفصيالً ما ورد على وكالة :رام اهللا
، )"افق بعد تردد على المثول أمام لجنة تحقيق أمنية ومالية وسياسيةبأنه و(تحت عنوان " من خبر كاذب"

هذه المعلومات خاطئة ومغرضة ولم يتم التطرق إليها مطلقاً في اجتماع اللجنة المركزية أمس "وأكد بأن 
  ".الذي جرى دون إكتمال النصاب

عالجة وإزالة سوء الفهم وأضاف أن اللجنة التي تم تشكيلها من اللجنة المركزية للحركة تهدف إلى م
الحاصل، موضحاً أن تلك اللجنة عقدت إجتماعاً واحداً قبل حوالي شهر وحضره لإلستماع إلى الحيثيات 

  .المنسوبة له وتزعم اإلساءة من قبله ألبناء الرئيس أبو مازن
دة إلى تحري اإللتزام بأصول المهنة وأخالقيات العمل الصحفي والعو"وطالب دحالن وسائل اإلعالم 

الجهات المعنية في حركة فتح لتحري دقة معلوماتها ممثلة باألخ أمين سر اللجنة المركزية أبو ماهر 
  ".غنيم في هذا الشأن
منذ ظهور هذه القضية وهو ملتزم الصمت ويتابع تداعياتها عبر األطر والقنوات "وأكد دحالن أنه 

اإلصرار المشبوه "ستهجناً في الوقت ذاته هذا ، م"الرسمية حرصاً على مصلحة الحركة وسالمة موقفها
من البعض على إذكاء نار الفتنة عبر حملة إعالمية ودعائية مسعورة ال تراعي أي مصلحة وطنية أو 

  ".حركية وتصب في خانة أعداء وخصوم المشروع الوطني
 قريب أو بعيد مالحقة ومحاسبة كل الجهات التي ساهمت من"وشدد دحالن أنه سيحتفظ لنفسه بالحق في 

في حملة التشويه والتشهير التي يتعرض لها وتديرها مجموعة معروفة بعينها وذلك وفق األصول 
  ".التنظيمية والقانونية

  20/12/2010وكالة معا اإلخبارية، 
  

   يقدم نفسه بديال لعباس ولكنه طالب لحصة في السلطة والقرارال دحالن :باحث فلسطيني .21
 صقر أبو فخر أن الصراع الدائر داخل حركة "الدراسات الفلسطينية"ير مجلة أكد سكرتير تحر: بيروت

بين الرئيس محمود عباس وعضو اللجنة المركزية محمد دحالن ال عالقة له بالمسؤولية عن " فتح"
على قطاع غزة، وال يقدم دحالن نفسه بديال لمحمود عباس، وإنما جوهره رغبة دحالن " حماس"سيطرة 

  . قدم له في السلطة واتخاذ القرارفي ضمان موطئ
عن أن دحالن استطاع أن يشكل كتلة داخل " قدس برس"وكشف أبوفخر النقاب في تصريحات خاصة لـ

المعلومات : "يستطيع من خاللها التشويش على الرئيس محمود عباس، وقال" فتح"اللجنة المركزية لحركة 
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ة للغاية، وهي خالفات قديمة، فمنذ زمن طويل هناك المتوفرة عن الصراع الدائر بين عباس ودحالن قليل
" حماس" وسيطرة 2007يحمل محمد دحالن مسؤولية ضياع قطاع غزة عام " فتح"تيار عريض داخل 

حين فوجئ الجميع بترقية دحالن إلى " فتح"عليه، لكن هذا األمر انتهى في المؤتمر السادس لحركة 
  ". حيث حدثت بعض التحالفات مكنت دحالن من هذا الفوزعضو للجنة المركزية للحركة بدل محاسبته،

والخالف الحالي بين دحالن ومحمود عباس ليس ما جرى في قطاع غزة وليس بسبب "وأضاف 
استثمارات مالية، ولكن ألن محمد دحالن يريد أن يكون وزيرا في الحكومة المقبلة، فهناك أنباء عن 

سيدخلونها، وقد خاض " فتح"أنباء عن أن عددا من قادة تعديل حكومي مرتقب في حكومة سالم فياض و
محمد دحالن معركة توزيع معلومات عن محمود عباس وحمله مسؤولية فشل المفاوضات والفشل في 

  ".استعادة السيطرة على قطاع غزة
وأشار أبو فخر إلى أن دحالن وفريقه ومنهم توفيق الطيراوي وحسين الشيخ وآخرين تمكنوا من تجميع 

صحيح أن محمد دحالن استطاع أن يشكل : "فسهم ويشكلون إزعاجا للرئيس محمود عباس، لكنه قالأن
، لكنها كتلة ال تزال ضعيفة وال تمتلك امكانية صناعة القرار، وإنما بامكانها أن "فتح"كتلة داخل حركة 

ود عباس ال على وال أعتقد أن محمد دحالن يسعى لتقديم نفسه بديال لمحم. تزعج الرئيس محمود عباس
، فهذا أمر مثير للضحك والسخرية، وإنما غاية جهده كما قلت أن "فتح"رئاسة السلطة وال على رئاسة 

  .، على حد تعبيره"يضمن لنفسه موطئ قدم في السلطة والقرار
 21/12/2010قدس برس، 

  
  هم المستقبلية للجهود الدبلوماسية الفلسطينية لحشد االعتراف بدولتتتصدى "اسرائيل": "هآرتس" .22

، أمس، تعليمات إلى سفرائها المعتمدين في العالم طالبتهم فيها "اإلسرائيلية"بعثت وزارة الخارجية : القدس
إلحباط الخطوات التي يعتزم الفلسطينيون تنفيذها بشأن دفع صدور " عاجل"بالبدء بنشاط دبلوماسي 

تراف بقيام دولة فلسطينية من جانب واحد مشروع قرار عن مجلس األمن يندد بمواصلة االستيطان واالع
أرسلها " العاجلة"أن البرقية " هآرتس"وكشف الموقع االلكتروني لصحيفة  . 1967ضمن حدود العام 

في العالم وطالبهم ببذل " إسرائيل"القائم بأعمال مدير عام وزارة الخارجية رفائيل باراك إلى جميع سفراء 
ومكاتب رؤساء الحكومات وأعضاء البرلمانات وصناع الرأي العام جهود حثيثة لدى وزارات الخارجية 

ونقلت عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن . في الدول التي يخدمون فيها لكبح الخطوات الفلسطينية 
  ".الحديث يدور عن عملية كبح جارفة على طول الجبهة"

 فلسطينية حثيثة على ثالثة مستويات، وكتب باراك في البرقية أنه تجري في هذه األيام أنشطة سياسية
وهي الدفع بقرار في مجلس األمن للتنديد باالستيطان، وتصعيد النشاط الدبلوماسي من أجل االعتراف 
بإعالن أحادي الجانب عن قيام دولة فلسطينية مستقلة، ورفع المكانة الدبلوماسية لبعثات السلطة في 

    .أوروبا وشرق آسيا وأمريكا الالتينية
  21/12/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  48 من فلسطينيي "إسرائيل"موقف " الشاباك"نتنياهو يبحث مع قادة ": هآرتس" .23

اإلسرائيلية أمس، أن رئيس الوزراء بنيامين " هآرتس"كشفت صحيفة :  برهوم جرايسي- الناصرة
، وكان الحضور 48سطينيي حول فل" حساسا"وصفته أيضا " سريا"نتنياهو عقد أول من أمس، اجتماعا 

وكبار ضباط الجهاز وعدد محصور جدا من الوزراء، " الشاباك"األبرز لرئيس جهاز المخابرات العامة 
  ".السباعية"من طاقم 

كما حضر الجلسة، التي جرى التكتم على تفاصيلها، وزير األمن الداخلي يتسحاق اهارنوفيتش، ووزير 
  فرمان، ، أفيشاي برا"األقليات"ما يسمى بـ 
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 في 48وأشارت صحيفة هآرتس إلى أن هذا االجتماع األول من نوعه الذي يتعاطى مع فلسطينيي 
  . شهرا20إسرائيل منذ بدء واليته في رئاسة الوزراء قبل 

وتتعامل المؤسسة الحاكمة في إسرائيل دائما مع األقلية العربية من منطلقات أمنية ووفقا للصحيفة فإن 
خالل االجتماع أن زيادة جهود الحكومة لدمج العرب " الشاباك"التي قالها مندوبو جهاز الرسالة األساسية 

  .في إسرائيل في حياة الدولة وخصوصا الوظائف الحكومية من شأنها كبح توجهات متطرفة بينهم
وأشارت الصحيفة الى أن ديسكين كان قد اعتبر خالل اجتماع مشابه عقد قبل بضع سنوات خالل والية 

عرب إسرائيل يشكلون أكبر خطر استراتيجي على "مة رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت أن حكو
، حسب تعبير الصحيفة، وهو االستنتاج الذي ردده أكثر من مرة نتنياهو نفسه قبل سنوات "وجود إسرائيل

اليمينية تم طرح يذكر أنه منذ بدء والية حكومة نتنياهو . قليلة، حينما كان زعيما للمعارضة البرلمانية
مجموعة كبيرة من مشاريع القوانين التي تعتبر تمييزية وعنصرية ضد العرب مثل تعديل قانون المواطنة 
الذي يشترط على غير اليهود الذين يطلبون الحصول على المواطنة اإلسرائيلية التصريح بالوالء لدولة 

  ".اليهودية"إسرائيل 
  21/12/2010، الغد، عمان

  
    عالميا"إسرائيل" مع السلطة الوطنية سيدهور وضع اتفاقإلى م التوصل عد: باراك .24

حذر وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك، من أن عدم التوصل إلى اتفاق مع السلطة الوطنية : غزة
سيدهور وضع إسرائيل عالميا، وستزداد األصوات التي ستعتبر إسرائيل غير شرعية، موضحا أن 

  . إلى اتفاق أخطر بكثير من حزب اهللا وحماس على إسرائيلاإلخفاق في التوصل
  21/12/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  "إسرائيل"خبيثة ألنها انتقدت " رايتسهيومان  " يعدنتنياهو .25

منظمات الدفاع عن " خبث"بنيامين نتنياهو االحد بما أسماه " االسرائيلي"ندد رئيس الوزراء : )ب.ف .أ (
وقال نتنياهو " . بغض الطرف عن األنظمة القمعية"، متهماً إياها "اسرائيل"تنتقد حقوق االنسان التي 

يجب ان نسلط الضوء على خبث منظمات الدفاع عن حقوق االنسان التي تغض الطرف عن األنظمة "
هيومن رايتس "وكان نتنياهو يتحدث بعد ساعات على نشر تقرير لمنظمة " . األكثر قمعا في العالم

ت فيه المنظمة بالتمييز المنهجي الذي يستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية، ودعت ندد" ووتش
  .مالياً بسبب سياسة االستيطان " اسرائيل"الواليات المتحدة الى معاقبة 

المنظمة الحقوقية بتقديم أحكام مسبقة مناهضة ل " االسرائيلية"واتهم مارك ريغيف الناطق باسم الحكومة 
في " سجلت مستويات نمو وتطور ال سابق لها"تقد ما ورد في التقرير مشيراً الى انه ، وان"إسرائيل"

  . الضفة الغربية منذ سنتين 
  21/12/2010، الخليج، الشارقة

  
   القدس ويجب تهويدهاعلىالصراع : شالوم .26

، أمس، "ائيليةاإلسر"سيلفان شالوم لإلذاعة " اإلسرائيلي"قال النائب األول لرئيس الوزراء : )آي.بي .يو (
وأضاف شالوم، الذي " . إننا في أوج الصراع على وحدة القدس ومستقبلها ويجب البناء فيها وتهويدها"

زيادة حجم أعمال البناء "في القدس المحتلة، إن " معاليه هزيتيم"كان يقوم بجولة في مستوطنة 
" ر رداً على أسعار العقارات المرتفعةسيوف"، معتبراً أن االستيطان "سيعمق تمسكنا بالمدينة) االستيطاني(
.  

  21/12/2010، الخليج، الشارقة
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   أن تسيطر حماس على القطاع وسندعم فتح بالضفةتمنىا :يدلينعاموس   .27
تظهر برقية مسربة عبر موقع ويكيليكس ان رئيس اإلستخبارات العسكرية اإلسرائيلية : رامي منصور

 وقبل سيطرة حركة حماس على القطاع، إنه 2007عام ، عاموس يدلين، قال خالل ال)أمان(األسبق 
  .إن فرضت الحركة سيطرتها على قطاع غزة" سيسر"

وتكشف برقية بعثها السفير األميركي في تل أبيب، ريتشارد جونس، الى وزارة الخارجية األميركية بعد 
 العالقة بين حركة  وقبل سيطرة حماس على قطاع، ان يدلين قلل من حجم2007لقائه بيدلين في العام 

  .المقاومة اإلسالمية والجمهورية اإلسالمية في ايران
 وجاء اللقاء بين اإلثنين في اعقاب المواجهات التي اندلعت في تلك الفترة بين عناصر حركة فتح 
وعناصر حركة حماس في القطاع، واستعرض يدلين خالل اإلجتماع التهديدات التي تواجه اسرائيل 

  .المرتبة األولى تليها سوريا ومن ثم حزب اهللا وأخيراً حماسووضع ايران في 
وقلل يدلين من حجم النفوذ اإليراني في غزة وقال إنه طالما ال يوجد ميناء جوي أو بري لحماس في 

  .غزة فإن تأثير ايران سيكون محدوداً
يل التعامل مع كما أبدى سروره إن تمكنت الحركة من السيطرة على القطاع، ألن ذلك سيتيح إلسرائ

ورداً على مالحظة السفير األميركي الذي قال ان ذلك سيحصر سيطرة محمود . القطاع ككيان عدو
عباس في الضفة الغربية فقط، قال يدلين إن سيطرة حماس على القطاع ستتيح إلسرائيل إمكانية التعامل 

ه ان تتعاون مع حركة فتح في ، وأن اسرائيل بمقدورها في حالة كهذ"أقل من دولة"مع الحركة كتنظيم 
  .الضفة الغربية

وتكشف وثيقة أخرى فحوى لقاء يدلين مع العضو اليهودي في مجلس النواب األميركي، روبرت فكسلير، 
وقال يدلين خالل إن الفلسطينيين اقاموا . ، أي بعد سيطرة حماس على القطاع عسكريا2008ًفي العام 

ابو مازن وفياض يسيطرون في الضفة الغربية بدعم من "ن كيانين منفصلين في الضفة والقطاع وأ
  ".اسرائيل، فيما اقامت حماس كيانا ارهابيا في القطاع

وأضاف انه في حال استمر اطالق القذائف من غزة نحو اسرائيل، فإن األخيرة لديها القدرة للوصول 
  .لكل عضو في حماس، إن في بيته أو مكان عمله

  20/12/2010، 48موقع عرب
  

   ان عباس يفضل خيار اللجوء لمجلس االمن الدولي تؤكددراسة اسرائيلية  .28
 على الموقع االلكتروني ةدراس نشر الباحث االسرائيلي يوري جنكين، : زهير اندراوس-الناصرة 
 ثالثة سيناريوهات للوضع بعد اخفاق المحادثات بين اسرائيل  تتحدث عنالعبرية' معاريف'لصحيفة 

حدة مؤخّرا بشكل اساسي حول المفاوضات بشأن تجميد االستيطان لثالثة اشهر، مقابل والواليات المت
محفِّزات تضمنت عشرات الطائرات المقاتلة المتطورة، ودعم دبلوماسي امريكي في المحافل الدولية بما 

واآلن وبعد . يطانيفيها االمم المتحدة، باالضافة الى التزام امريكي بعدم المطالبة بتجميد اخر للبناء االست
اعالن الواليات المتحدة رسميا عن اخفاق المحادثات المباشرة، تُطرح على بساط البحث ثالثة 

تجاوز الفلسطينيين : السيناريو االول: سيناريوهات رئيسة يمكن التعاطي معها، وهي على النحو التالي
لدولة الفلسطينية، وقد يقرر رئيس السلطة للواليات المتحدة والتوجه مباشرة الى االمم المتحدة العالن ا

الفلسطينية محمود عباس االستفادة من موجة الدعم السارية االن في امريكا الجنوبية بعد اعتراف 
، والحديث عن انضمام دولة اخرى لهذا 1967االرجنتين والبرازيل بقيام دولة فلسطينية على حدود 

شرة في محاولة للحصول على اعتراف رسمي منها بالدولة االعتراف، والتوجه الى االمم المتحدة مبا
  .الفلسطينية
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هذا السيناريو هو المفضل لدى عباس، الذي يريد ان يظهِر الوباما قدرته على االستغناء عن الوساطة 
ومع ذلك؛ فان . االمريكية المحابية السرائيل من وجهة نظره، والعمل على اقامة دولة فلسطينية مستقلّة

طبيق هذا السيناريو منخفضة من الناحية العملية، النه وفقا لبنود ميثاق االمم المتحدة فان اي فرص ت
قبول او اعتراف بكيان سياسي جديد البد ان يمر عبر مجلس االمن الدولي، والحصول على موافقة تسعة 

هي الواليات اعضاء من اصل خمسة عشر، بشرط عدم معارضة اي من الدول التي لها حق الفيتو، و
واذا لم يحدث ذلك، فيتم التوجه الى الجمعية العامة لالمم . المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا

المتحدة للتصويت على االعتراف بالكيان السياسي الجديد، حيث من المتوقع ان يحظى ابو مازن بغالبية 
ي، باراك اوباما، لن يرغب بطبيعة الحال في وتابع الباحث االسرائيلي قائال ان الرئيس االمريك. عظمى

تجاوز فلسطيني لالدارة االمريكية، ولذلك اذا تهور ابو مازن وتوجه لالمم المتحدة؛ سيستخدم الرئيس 
االمريكي حقّ النقض الفيتو على الفور، ولكن امكانية حدوث ذلك ضئيلة جدا، الن رئيس السلطة 

  .يع المخاطرة بفقدان دعم الرئيس االمريكي الفلسطينية يفهم جيدا انه ال يستط
، وعندها سيعود جورج ميتشل )المفاوضات غير المباشرة(العودة الى محادثات التقارب : السيناريو الثاني

هذا هو الخيار المفضل . الى المنطقة، ويتنقل في مفاوضات غير مباشرة بين تل ابيب ورام اهللا وواشنطن
واحتمال . تسويقه للجانبين االسرائيلي والفلسطيني وبقية دول الشرق االوسطلدى اوباما الذي يسعى الى 

تطبيق هذا السيناريو ليست منخفضة مثل السيناريو السابق؛ ولكن من المهم ان نتذكّر ان هذا السيناريو 
يصب في مصلحة اوباما قبل كلِّ شيء، ولذلك؛ لكي يحصل على دعم االطراف المعنية والعودة الى 

. مفاوضات، عليه ان يقدم عديدا من المحفِّزات العلنية والسرية السرائيل والفلسطينيين على حد سواءال
وبرأي الباحث، يعتقد رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو وابو مازن انه ال فائدة من استمرار 

فهل تتم . ن التغلّب عليها المحادثات غير المباشرة، الن هناك خالفات جوهرية بين الجانبين ال يمك
مناقشة قضية الحدود اوال، وحينها سيعطي نتنياهو الوباما خارطة الحدود المستقبلية للدولة الفلسطينية 
وسيكون من الصعب عليه التراجع عنها في ما بعد، او مناقشة جميع القضايا الجوهرية في وقت واحد، 

فلسطينيين، وهو ما يعارضه ابو مازن الذي يعتبر قضية وهو ما يريده نتنياهو لكشف الوجه الحقيقي لل
  .حدود الدولة الفلسطينية اهم شيء في هذه المرحلة

اما السيناريو الثالث، الذي يعرضه الباحث فهو تجميد المفاوضات، وهو السيناريو االكثر احتماال في 
سيستغّل ابو مازن . ات عن شيء ضوء االحداث الجارية، ما لم تُثمر محاوالت اوباما الستئناف المفاوض

فترة الجمود السياسي لحشد مزيد من التأييد الدولي لمساعدته في تحقيق هدفه، مع التركيز على دول 
امريكا الجنوبية، ودول اوروبا التي لم تحسم امرها بعد مثل فنلندا والسويد، باالضافة الى دول اسيا 

الوقت حتى يستقر الكونغرس الجمهوري الجديد الذي وفي المقابل، سيحاول نتنياهو اضاعة . الوسطى
المقبل، للحصول على صفقة افضل من االدارة االمريكية ) يناير(سيبدأ دورته الجديدة في كانون الثاني 

وفي ما يتعلّق بالداخل االسرائيلي، اكد الباحث على فان استمرار جمود العملية . لمواصلة العلمية السلمية
 بتهديد حاليا، ولذلك ال حاجة السياسية يص مباشرة في مصلحة نتنياهو الذي ال يواجه ائتالفه الحاكم اي

اما بالنسبة لتهديدات حزب العمل باالنسحاب من الحكومة االسرائيلية؛ فان االمر ال يتعدى تذمر . لتغييره
صبهم الوزارية، بعض اعضاء الكنيست الذين يبالغون في تصريحاتهم، وسيتراجعون عند تذكّر منا

وخلص الى القول ان نتنياهو راضٍ جدا عن التشكيل الحالي لحكومته، واذا تُرك االمر له، فليست لديه 
  .اية نية لتغييره او تغيير سياسته، على حد تعبيره

  20/12/2010، القدس العربي، لندن
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  ردة من مصر  مستو"إسرائيل"من كميات الغاز المستهلكة في % 40: اإلذاعة العبرية .29
ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أمس، أن استهالك إسرائيل من الغاز الطبيعي زاد خالل العام : محمد عطية

، مقارنة بالعام السابق، في الوقت الذي سجلت فيه شركة الكهرباء اإلسرائيلية أعلى %25الجاري بنسبة 
  . معدالت االستهالك

 200ز المستهلكة بلغ خالل هذا العام حوالي خمسة مليارات ووقالت اإلذاعة في تقريرها، إن كميات الغا
  . من هذه الكميات% 40مليون متر مكعب، مشيرة إلى أن نسبة الغاز المستورد من مصر تعادل حوالي

وأضافت، إن شركة الكهرباء اإلسرائيلية التي تعد المستهلك الرئيسي للغاز قامت باستهالك الكم األكبر 
  .من هذه الكميات% 90ستورد، حيث بلغ حجم استهالكها خالل هذه الفترة حوالي من كميات الغاز الم

يأتي هذا فيما يرجح التقرير أن يزداد حجم استهالك إسرائيل من الغاز الطبيعي خالل العام المقبل إلى ما 
  .  مليارات متر مكعب6ال يقل عن 

  21/12/2010، المصريون، القاهرة
  

  "نتنياهو"ملة نقد الذعة ضد  تشن حاالسرائيليةالصحافة  .30
 بعد غياب طويل لالنتقادات السياسية ضد نتانياهو في الصحافة االسرائيلية، عادت اقالم النقاد :سالقد

 110تلوح في وجه رئيس الحكومة اليمينية، وتزامن ذلك بعد ساعات من لقاء الرئيس عباس باكثر من 
  .قادة وبرلمانيين اسرائيليين في رام اهللا

انتقد الكاتب رامي يتسهار انتقادات حمل من خاللها "نتانياهو يهرب من مسؤولياته "عنوان وتحت 
نتانياهو مسؤولية فقدان اسرائيل المنطق في التعامل مع المحافل الدولية واستغضاب العالم ضد اسرائيل، 

الم بسبب وقال ان اسرائيل في السنة ونصف الماضية تعرضت للخراب في عالقاتها الطيبة مع الع
  .نتانياهو، واصبحت نظرة العالم السرائيل ولليهود في انحطاط وهي اخذة اكثر باالنحطاط الى اسفل

ان نتانياهو ومن اجل الدفاع عن نفسه راح يستخدم اسافين غبية واالعيب : وكذلك راح الكاتب يقول
  .مكشوفة ومفضوحة ما جعل اسرائيل واليهود في صورة غير الئقة بالمرة

:  استخدمت هيئة التحرير عنوانا الذعا ضد نتانياهو فقالت-وهو موقع يميني-موقع عنيان مركزي وفي 
  .نتانياهو جعل كل يهودي في العالم الى شخص مهمش ومكروه ومذلول

  21/12/2010، وكالة معاً اإلخبارية
  

  "قطر فاونديشن" تضغط على نادي برشلونة اللغاء عقده مع "إسرائيل": "معاريف" .31
كشفت صحيفة معاريف امس أن إسرائيل تسعى إلى جانب دول أخرى من أجل إقناع مجلس : دسالق

إدارة نادي برشلونة الرياضي األسباني بعدم توقيع عقد اتفاق مع شركة قطر لالستثمار الرياضي 
ومؤسسة قطر للتربية والعلوم باعتبار أن الشيخ يوسف القرضاوي أحد مؤسسيها بحجة أنه دعا أكثر من 

  .مرة لقتل اليهود ، وأن لهذه المؤسسة عالقة بتمويل حركة حماس
وقالت إسرائيل أن الصندوق الذي سيوضع شعاره على مالبس نادي برشلونة هو صندوق إسالمي ، 

ولذلك ال يمكن أن يمر مثل هذا المخطط دون أن نُسًمع صوتنا "يعمل على تعليم اإلسالم لألجيال الشابة ، 
  ".رائيلي، نحن الشعب اإلس

  21/12/2010، الدستور، عمان
  

   األمنية منح المنتجات المحلية األفضليةاألجهزة يلزم الكنيست االسرائيلي .32
اإلسرائيلي، إلزام جميع العاملين في األجهزة " الكنيست"البرلمانية في " لجنة التشريع"أقرت : الناصرة

  .ى غيرها من المنتجات المستوردةاألمنية اإلسرائيلية بتفضيل المنتجات محلية الصنع عل
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وأوضح الناطق باسم جيش االحتالل، أن الحديث يدور عن قائمة من المنتجات المختلفة، كالمالبس 
والبدل العسكرية وحتى الخيام، ومنتجات أخرى مصنّعة من األقمشة وتستعمل في أجهزة الجيش 

  .اإلسرائيلي
لزم كافّة العاملين في أجهزة الجيش والشرطة ومصلحة  األحد ، قراراً ييوم، "لجنة التشريع"وأصدرت 

السجون بتفضيل المنتجات المحلية الصنع على غيرها، علماً بأن المنتجات اإلسرائيلية تفوق أسعار 
  . في المائة50نظيرتها الخارجية بنسبة 

  20/12/2010قدس برس، 
  

  " فشلها"العتراف بـ تفتقد إلى االستقامة وتخشى ااإلسرائيليةالحكومة : والد شاليط .33
اتّهم نوعام شاليط، والد الجندي اإلسرائيلي األسير لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، حكومة تل : الناصرة

قضية اإلفراج عن نجله الذي مضى على اختطافه نحو أربعة " إهمال"أبيب ورئيسها بنيامين نتنياهو بـ
  .أعوام ونصف

اإلسرائيلية لتخليد " ياد لبانيم" في المؤتمر الذي أقامته مؤسسة  األحد ، يوموقال شاليط، خالل مشاركته
إن القيادة اإلسرائيلية تفتقد إلى االستقامة المطلوبة لدفع ثمن اإلفراج عن جلعاد، "ذكرى جنود االحتالل، 

  .، كما قال"كما أنها ال تجرؤ على االعتراف بفشلها
نود العائدين داخل النعوش، على المجازفة لغرض القيادة اإلسرائيلية تفضل التعامل مع الج"وأضاف 

  .، بحسب تصريحاته"إنقاذهم وهم أحياء
وفي سياق متّصل، انتقد الوزير اإلسرائيلي السابق عامي أيالون طريقة تعامل تل أبيب مع ملف شاليط، 

اء الجهود ، تعبيراً عن استيائه إز"ياد لبانيم"حيث قاطع حفل التكريم الذي دعي إليه من قبل مؤسسة 
 .المبذولة من قبل الدوائر األمنية المختصة في تل أبيب لإلفراج عن الجندي األسير

 20/12/2010قدس برس، 
  

   الوحدة الوطنيةإلعادةإلى تشكيل هيئة تنسيق فلسطينية  يدعو الشيخ رائد صالح .34
شكيل هيئة تنسيق  دعا الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني إلى ت:القدس

فلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن مختلف مناطق الوجود الفلسطيني في الداخل والخارج 
 من خطورة استمرار مهمتها رأب الصدع الداخلي وإنهاء االنقسام وإعادة اللحمة الوطنية لشعبنا، محذراً

  .مستفيد منه هو االحتالل فقطالوضع الحالي على ما هو عليه اآلن من انقسام وتشرذم، ألن ال
 يمثل كافة القوى الوطنية في المدينة  مقدسياًوردت أقوال الشيخ رائد صالح هذه خالل استقباله أمس وفداً

  .حضر إلى أم الفحم لتهنئته بمناسبة اإلفراج عنه من السجون من اإلسرائيلية
 على الدور س والمسجد األقصى، مؤكداًوجدد الشيخ صالح تحذيراته بشأن األخطار الكبيرة المحدقة بالقد

 أن التطورات السياسية الطليعي للمقدسيين في الدفاع عن مسجدهم العظيم ودرء المخاطر عنه، موضحاً
األخيرة فيما يتعلق بالطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي كانت متوقعة، 

مهما طال الزمان أو " :وقال. الداعم بال حدود للمحتل اإلسرائيليوكذلك الحال بالنسبة للموقف األمريكي 
  ".، ولن نعطيه شرعية أبداًقصر سيظل هذا االحتالل في نظرنا احتالالً

بعد ذلك ألقى مأمون العباسي، كلمة القوى الوطنية في القدس، أشاد فيه بالتضحيات الكبيرة التي قدمها 
ن القدس واألقصى، مؤكدا على وحدة الشعب الفلسطيني في الشيخ رائد صالح في دفاعه المستميت ع

  .كافة أماكن توحده، وتسامي قواه الوطنية خاصة في المدينة المقدسة وترفعها عن أي خالف أو انقسام
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وتوجه وفد القوى الوطنية في المدينة المقدسة، بعد ذلك إلى خيمة اعتصام النواب المقدسيين المهددين 
  . تضامنه ووقوفه معهم، مؤكداً يوما173ًين في مقر الصليب األحمر منذ باإلبعاد والمعتصم

  20/12/2010وكالة معاً اإلخبارية، 
  

  ساحة البراق" تهويد"مخططات " إبطال"يطالب بـ" المجلس اإلسالمي األعلى" .35
إلسرائيلية ، للمحكمة ا1948داخل األراضي المحتلّة عام " المجلس اإلسالمي األعلى" تقدم :القدس المحتلّة

جملة من القرارات التي تتضمن المصادقة على مخطّطات " إبطال"المركزية بالتماس يطالب من خالله بـ
  .إسرائيلية استيطانية تستهدف تغيير معالم ساحة البراق في المسجد األقصى المبارك

يلية شمل طلب وأكّد رئيس المجلس محمود مصالحة، أن االلتماس الذي رفعه مؤخراً للمحكمة اإلسرائ
التابعة لبلدية القدس االحتاللية، بالمصادقة على جملة من " اللجنة اللوائية للبناء والتخطيط"إبطال قرار 

غير قانونية وتسري بخالف القانون "المخططات التهويدية الشاملة لساحة البراق ذلك أن هذه المخطّطات 
طيط ساحة البراق إال بموافقة ومشاركة كافّة الدولي والمحكمة المركزية التي قالت إنه ال يمكن تخ

وأشار مصالحة، إلى أن الحكومة اإلسرائيلية لم تأخذ موافقة نظيرتها األردنية وفقاً  ".األطراف المعنية
السيادة على األماكن المقدسة في القدس هو "لمعاهدة السالم الثنائية التي أكّدت عمان من خاللها على أن 

وممثلي المسلمين في أراضي الداخل " اليونسكو"كما أنها لم تحصل على موافقة منظمة ، "مسؤولية أردنية
  .الفلسطيني، كما قال

  20/12/2010قدس برس، 
  

  مخطط إسرائيلي لعمليات ترحيل واسعة من القدسحاتم عبد القادر يحذر من  .36
ر أمس، من وجود القاد حاتم عبد" فتح"حذر مسؤول ملف القدس في حركة :  أحمد رمضان-رام اهللا 
.  خطة تهويد المدينةإطار يستهدف إبعاد عشرات الناشطين الفلسطينيين من القدس في إسرائيليمخطط 
سوف يستهدف نشطاء العمل الوطني "القادر في تصريحات صحافية أمس إن مخطط اإلبعاد  وقال عبد
ن هناك أ وأجنبيةفارات عربية أكدت لنا مصادر وس"القادر  وبحسب عبد ". في المدينة المقدسةواإلسالمي

وأوضح ".  خارج مدينة القدسإلى إلبعاد الكثير من الشخصيات الفلسطينية إسرائيل وضعتها أخرىقائمة 
 شخصية وطنية 300 و180 إلبعاده ويراوح بين إسرائيل حول العدد الذي تخطط هناك خالفاً "أن

 دولياً وعربياً األصعدة فلسطيني على مختلف تحرك "إلىالقادر  ودعا عبد ". من سكان المدينةوإسالمية
ردود الفعل التي صدرت حتى  "أن، معتبراً " القدسأهالي بإبعاد اإلسرائيلية المشاريع إلحباطسالمياً إو

  ".طير ضعيفة وغير منسجمة مع خطورتهأبو  )النائب الشيخ محمد( إبعاد بعد اآلن
  21/12/2010، بيروت، المستقبل

  
   في القدس والخليلتجاريةل تدمير منازل ومحا .37

هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي في الخليل، أمس، منزالً مأهوالً ومحال تجارية تعود لعائلة : )وفا، معاً(
وأفاد الناشط في لجان المقاومة  ".عدم الترخيص"جابر الكائنة في منطقة البقعة شرق المدينة، بذريعة 

 تعود لورثة سعيد محمد محمود جابر، ويؤوي المنزل الذي شيد الوطنية، بدران جابر، بأن ملكية العقار
  . فرداً 14 عائلة مكونة من 1970عام 

في سياق متصل، أجبرت بلدية االحتالل في القدس، أحد سكان حي سويح شرقي البلدة القديمة ويدعى 
ونفى . راً نف13ويؤوي المنزل ". عدم الترخيص"موسى صبح، على هدم منزله بيديه، بذات الذريعة 

  .صبح أن يكون قد تسلم أي إخطار بالهدم من بلدية االحتالل، وأنه فوجئ بالطلب منه بهدم منزله بيديه
  21/12/2010الخليج، الشارقة، 
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  "خطر أمني" على أنهم 48 تتعامل مع فلسطينيي اإلسرائيليةالحكومة : الطيبي .38
، أحمد الطيبي، إن حكومة تل أبيب بقيادة "نيستالك" قال النائب العربي في البرلمان اإلسرائيلي :الناصرة

خطر " على أنهم مواطنين، بل على أساس أنهم 48بنيامين نتنياهو ال تتعامل مع الفلسطينيين في أراضي 
، أن تل 20/12وأكّد الطيبي، في تصريحات صحفية أدلى بها يوم اإلثنين  .يهدد الدولة العبرية" أمني

داخل عن طريق أجهزتها األمنية، وليس من خالل الهيئات المختصة بقضايا أبيب تتعامل مع فلسطينيي ال
الوسط العربي وشؤون مواطنيه، مشيراً إلى أن االجتماع الذي عقده نتنياهو مع األجهزة األمنية 

خير دليل على أن إسرائيل تنظر إلى "، 48اإلسرائيلية والذي تناول أوضاع الفلسطينيين داخل أراضي 
  .، كما قال"نظور أمنيالعرب من م

  20/12/2010قدس برس، 
  

   محرقة غزة من اإلنصاف القضائيضحاياالتماس ضد حرمان  .39
تقدمت منظمة حقوقية فلسطينية مستقلة، أمس، بطلب التماس للمحكمة اإلسرائيلية العليا، : ).آي.بي.يو(

وقال المركز . ئيالتي تحرم ضحايا محرقة غزة من الحصول على إنصاف قضا" إسرائيل"ضد سياسات 
 من 1046الفلسطيني لحقوق اإلنسان، في بيان، إنه تقدم، أمس، بطلب التماس للمحكمة بالنيابة عن 

، التي تحرم الفلسطينيين في قطاع غزة "إسرائيل"وأوضح أن طلبه يطعن في سياسات . ضحايا المحرقة
وأشار إلى .  بشكل متساومن حقهم األساسي في الحصول على إنصاف قضائي وحماية بموجب القانون

أن االلتماس الذي قدمه المحاميان مايكل سفارد وكرمل بومرانتز، يطعن في قيود قانون التقادم التي تمتد 
وأكد أن سكان غزة، . إلى عامين، حيث طلب من المحكمة استصدار قرار يقضي بتعليق فترة القيود هذه

  .لمثول أمام المحاكم اإلسرائيليةبمن فيهم اآلالف من ضحايا المحرقة، محرومون من ا
  21/12/2010الخليج، الشارقة، 

  
   حل األزمة تدريجياًتتوقعشركة كهرباء غزة  .40

توقع الرئيس التنفيذي للشركة الفلسطينية للكهرباء وليد سلمان أن تحل أزمة توليد :  فتحي صباح-غزة 
تخدام خليط من الديزل الثقيل والعادي، الطاقة الكهربائية في قطاع غزة تدريجياً مع شروع الشركة في اس

الشركة بدأت باستخدام وقود الديزل العادي، مخلوطاً مع الديزل االصطناعي " إن "الحياة"وقال سلمان لـ
لتشغيل مولد واحد في محطة التوليد الوحيدة التابعة للشركة في القطاع اعتباراً من السبت ) الثقيل(

لعمل جاء بعد دراسات مستفيضة حول جدوى هذا االستخدام ومالءمته البدء بهذا ا"وأضاف أن . "الماضي
تم إجراء "وأوضح أنه . "آللية عمل المولد، ودرس تأثيراته الفنية والصحية على المعدات والبيئة المحيطة

، وكان الجواب من حيث المبدأ )سيمينز السويدية(فحوص مخبرية، وعرضناها على الشركة المصنعة 
دام الديزل االصطناعي مع األخذ في االعتبار بعض المالحظات الفنية وتأثير هذا أنه يمكن استخ

تواجه مشاكل فنية تتعلق بنسبة "لكن سلمان استدرك قائالً إن الشركة . "االستخدام على البيئة والمعدات
، الكبريت الموجودة في الديزل االصطناعي وهي أعلى من المعدل الموجود في الوقود الذي نستخدمه

واعتبر أن . " إشكاالت أخرىإلىوهذا يتطلب إضافة مواد محسنة حتى ال تؤثر على التوربينات، إضافة 
نجاح هذه الخطوة يعني حالً تدرجياً لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي في القطاع، وتقليل كلفة تشغيل "

  ."ةالمائ في 75 إلىالمحطة بنسبة تصل 
تم البدء " في غزة زياد الظاظا كشف خالل مؤتمر صحافي أمس أنه وكان نائب رئيس الحكومة المقالة

بتشغيل جزء من محطة توليد الكهرباء منذ أيام بوقود اصطناعي يتم جلبه من مصر بعد ستة أشهر من 
الشركة المصنعة للوحدات ومع شركة توليد الكهرباء "وأضاف انه تم التوصل مع . "الدراسات الالزمة
الكهرباء التي "ن أ إلى، مشيراً "وبدأنا فعالً التوريد من يوم الجمعة الماضي) لسوالرا(بأن يتم التوريد 
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، من دون مزيد من "أولى القطاع حالياً من هذا السوالر الذي تقدمه سلطة الطاقة كبديل أبناءيتمتع بها 
وء حكومته  لجأنلى إ، هنيةوأشار الظاظا، وهو وزير االقتصاد في حكومة  .التفاصيل او االيضاحات

الضغط على الشعب الفلسطيني في موضوع " بين حركتي فتح وحماس و"المناكفات"لهذا الخيار جاء بعد 
 أموالستوقف عملية تحويل ما يجبى من " حكومته أنوحذر من . "السوالر االصطناعي والكهرباء

  ." االتفاقإلىلعودة في رام اهللا ابتداء من الشهر الجاري ما لم تتم ا) وزارة المال (إلىللكهرباء 
  21/12/2010الحياة، لندن، 

  
   نقص في الدقيق وغاز الطهيمنغزة تعاني : الظاظا .41

 زياد الظاظا، نائب رئيس الوزراء في غزة، وزير االقتصاد الوطني، والحكم المحلي، من أن حذر :غزة
الكميات الكافية، قطاع غزة يعاني من نقص كبير في الدقيق بسبب عدم سماح سلطات االحتالل إلدخال 

الذي نظمته وزارة اإلعالم " لقاء مع مسؤول"وأشار الظاظا خالل حلقة من برنامج  .وكذلك غاز الطهي
، وأن  مقطورة من القمح أسبوعيا130ً إلى 125إلى أن قطاع غزة يحتاج من  ؛20/12بغزة يوم االثنين 

 ارتفاع ليوم واحد في األسبوع، مرجعاً مقطورة،  قد تكون 30 إلى 20االحتالل ال يسمح إال بدخول من 
  .أسعار القمح للطلب العالمي عليه، وممارسات االحتالل التي تعيق إدخاله بكميات تفي بالحاجة

وكشف الظاظا أن العام الجاري قد شهد تقدم في مؤشرات النمو االقتصادي من خالل توفير آالف فرص 
لين عن العمل في مجال الزراعة، إلى جانب ذلك  ألف فرصة للعاط15 إلى 10العمل، حيث تم توفير 

 ألف 15 إلى 10 فرصة عمل في مجال السياحة على شواطئ غزة، إضافة إلى توفير من 7500توفير 
وأوضح الظاظا أن حكومته قامت بتأهيل عدد  . واستخدام الركاماإلعمارفرصة عمل في مجال إعادة 

إلى جانب االنجاز في مجال البيئة والسياحة وتشغيل كبير من المصانع والورش، وحفر عشرات اآلبار 
وبين أن حكومته استطاعت زراعة مليون شجرة مثمرة، وعلى طريق زراعة . وتفعيل تجارة التجزئة

مليون شجرة أخرى في الفترة المقبلة، مما يتيح فرصة اكبر لالكتفاء الذاتي في مجال الفواكه، حيث سيتم 
  .كتفاء الذاتي في العام المقبلمن اال% 90إلى % 80تغطية من 

  20/12/2010قدس برس، 
  

  وقف إطالق الصواريخ فصائل غزة إلى يدعو الشيخ ياسين األسطل .42
 الشيخ ياسين األسطل "المجلس العلمي للدعوة السلفية في فلسطين"دعا رئيس :  سمية درويش-غزة 

ها الفصائل الفلسطينية المسلحة في  التي تقوم ب"العمليات االرتجالية"المقيم في قطاع غزة، إلى وقف 
وقال األسطل في بيان نشره الموقع  .القطاع، ومن ضمنها إطالق الصواريخ على البلدات اإلسرائيلية

المصلحة العليا للدين ثم األمة " مساء أمس األول، إن "المجلس العلمي للدعوة السلفية"الرسمي لـ
 فيتوقفوا عن العمليات االرتجالية الخارجة عن والوطن، والقضية تقتضي أن يراجع هؤالء أنفسهم

الشورى واإلجماع الوطني في مقارعة االحتالل، ومن ضمنها إطالق الصواريخ بدعوى الجهاد والنضال 
اإلسالم شرع القتال وأمر بالجهاد في سبيل اهللا ألجل صد "ولفت الشيخ في البيان إلى أن . "والمقاومة

جل القتل وزهق النفوس واألموال، فإن عجز المسلمون عن صد عدوان العدوان أو منعه وردعه ال من أ
  ."العدو فقد شرع حينئذ مسالمته ومصالحته

من الناحية السياسية فإن ولي األمر أمر باالنتهاء عن ذلك من قديم، وقد أجمع الساسة "وأشار إلى أنه 
من يخرج عن هذا "وشدد األسطل على أن  ."الفلسطينيون من وافقه ومن خالفه في هذه األثناء على ذلك

   أخاف عليه أن يقع في الخطأ بل الخطيئة بدالً من أن يحصل األجر والثواب األوقات في هذه اإلجماع
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من اهللا تعالى، بما يتسبب فيه من عدوان العدو الذي يسفك الدماء البريئة، ويدمر مقدرات الوطن ويهدم 
  ." والدم ألجيالنا الفلسطينية على مدى ثمانين عاماً أو يزيداإلمكانات والجهود المبذولة بالعرق

  21/12/2010الجريدة، الكويت، 
  

  البارد ستنجز نهاية هذا العاممخيم نهر من   الرزمة األولىفيأعمال الباطون : األونروا .43
د، أعمال الباطون في الرزمة األولى من مخيم نهر البار"، أن أمسأعلنت وكالة األونروا، في بيان 

) أشغال التشطيب(ستنتهي بحلول نهاية العام، في الوقت الذي تستمر فيه أعمال التوريق، الدهان والتبليط 
  ".في هذه الرزمة، كما ستقدم طلبات لتركيب عدادات كهرباء للمنازل في الفترة المقبلة

أعمال األساس "ن وفي ما يخص تقدم األعمال في الجزء الثاني من الرزمة الثانية، أشار البيان إلى أ
. وصب األعمدة واألسقف ال تزال جارية، في حين تتواصل أعمال طمر اآلثار في الجزء العلوي منها

 تم 4وفي المدرسة رقم .  مجمع األونروا في المخيم، فإن األعمال تجري كما هو مقررإلىأما بالنسبة 
وأشار البيان  ".قف الثاني أيضا تم تركيب السA1تركيب السقف الثاني المسبق الصنع، وفي المدرسة 

تواصل في المناطق المتاخمة، بالتعاون مع مؤسسة المساعدات الشعبية، أعمال البنى "إلى أن األونروا 
التحتية في مناطق البرايمات، والتي تشمل توصيالت شبكتي المياه والصرف الصحي للمنازل في البرايم 

E. ا، بالتعاون مع مؤسسة المساعدات الشعبية أيضا، خزانات وبالتنسيق مع لجنة الجليل، وزعت األونرو
  ".B وEمياه على المنازل في القطاعين 

إلى ذلك، أعلنت األونروا أن وفدا من وكالة التنمية السويسرية زار المخيم، وبعدما إطلع على الوضع 
األعمال الجارية العام فيه وعلى خدمات األونروا العادية والطارئة، زار موقع اإلعمار واطلع على 

في المخيم، قبل أن يلتقي بعض األهالي النازحين الذين " األونروا" واحدة من عيادات أيضاًهناك، وزار 
  .يعيشون في الكاراجات

  21/12/2010، بيروت، المستقبل
  

  د التشاؤم بفرص استعادة الوحدة الوطنيةايزوت ... انتقاد السلطةيخشونالفلسطينيون : استطالع .44
كز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطالع للرأي العام الفلسطيني في الضفة قام المر

 االستطالعيغطي هذا . 2010 ديسمبر / كانون أول18-16الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 
لي بين فتح األوضاع الفلسطينية الداخلية وأداء حكومتي إسماعيل هنية وسالم فياض وتوازن القوى الداخ

وحماس ومستقبل المصالحة واستعادة الوحدة بين الضفة والقطاع وآراء الجمهور في الغايات العليا 
تم إجراء المقابالت وجهاً لوجه مع عينة عشوائية . للشعب الفلسطيني وفي المشاكل الرئيسية التي تواجهه

  %.3سكنياً وكانت نسبة الخطأ  موقعاً 127 شخصاً وذلك في 1270من األشخاص البالغين بلغ عددها 
  :أوضاع الضفة وغزة وأداء حكومتي فياض وهنية) 1
يصفونها بأنها سيئة أو سيئة % 62يصفون األوضاع في قطاع غزة بأنها جيدة أو جيدة جداً و% 17 -
 أكتوبر، قالت نسبة من /تشرين أول -  سبتمبر/في استطالعنا األخير قبل ثالثة أشهر، في أيلول. جداً
أما . أنها سيئة أو سيئة جداً% 70فقط أن األوضاع في قطاع غزة جيدة أو جيدة جداً وقالت نسبة % 11

% 31تقول أن األوضاع فيها جيدة أو جيدة جداً ونسبة من % 35بالنسبة للضفة الغربية فإن نسبة من 
  .على التوالي% 34و% 33تقول أنها سيئة أو سيئة جداً، وكانت هذه النسبة قد بلغت قبل ثالثة أشهر 

يقولون بأنه يوجد % 61يقولون بأنه يوجد فساد في مؤسسات السلطة في الضفة الغربية مقابل % 71 -
  .هذه النسب مشابه لتلك التي حصلنا عليها قبل ثالثة أشهر. فساد في المؤسسات الحكومية في قطاع غزة
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 إلى حد ما، بينما تقول نسبة من يقولون بأنه توجد حرية صحافة في الضفة الغربية، أو توجد% 60 -
يقولون بأنه توجد حرية صحافة % 42في المقابل، . أنه ال توجد حرية صحافة في الضفة الغربية% 34

. أنه ال توجد حرية صحافة في قطاع غزة% 47في قطاع غزة أو توجد إلى حد ما فيما تقول نسبة من 
  . أشهرهذه النسب مشابهة لتلك التي حصلنا عليها قبل ثالثة

. فقط يقولون بأن الناس يستطيعون انتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف% 27 رغم ذلك، فإن-
. فقط أن الناس يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف في قطاع غزة% 19في المقابل تقول نسبة من 

 2007 سبتمبر /ولوكانت هذه النسب، كما يظهر من الجدول أدناه، قد شهدت هبوطاً متواصالً منذ أيل
اعتقدوا بأن % 52مقابل % 56عندما بلغت نسبة االعتقاد بأن الناس يستطيعون انتقاد السلطة في الضفة 

لالنتقاد % 47هبطت هاتان النسبتان إلى . الناس يستطيعون انتقاد السلطة في قطاع غزة بدون خوف
، ثم هبطتا مرة أخرى 2008 أغسطس /في قطاع غزة وذلك في آب% 42بدون خوف في الضفة وإلى 

  .2010 سبتمبر /في قطاع غزة وذلك في أيلول% 24لالنتقاد بدون خوف في الضفة وإلى % 30إلى 
بين % 58بين سكان الضفة الغربية و% 61 نسبة اإلحساس باألمن والسالمة الشخصية تبلغ اليوم -

  .سكان قطاع وهي نسب قريبة من تلك التي حصلنا عليها قبل ثالثة أشهر
 هنية وسالم فياض تبقى على حالها كما كانت قبل ثالثة أشهر إسماعيل التقييم اإليجابي ألداء حكومتي -

  .لحكومة فياض% 43لحكومة هنية و% 36حيث تبلغ 
قبل ثالثة أشهر إلى % 37 لكن النتائج تشير إلى ارتفاع في نسبة الراغبين في الهجرة من القطاع من -

 في الضفة الغربية فبقيت نسبة الرغبة في الهجرة كما كانت قبل ثالثة أما. في هذا االستطالع% 45
  %).24(أشهر 

% 50 نسبة الرضا عن أداء الرئيس محمود عباس لم تتغير خالل األشهر الثالثة الماضية حيث تبلغ -
% 47تبلغ نسبة الرضا عن أداء الرئيس . أنها غير راضية عن أداء الرئيس% 45فيما تقول نسبة من 

  . في الضفة الغربية% 52 قطاع غزة وفي
أن حكومة فياض هي % 29يقولون أن حكومة هنية هي الحكومة الشرعية فيما تقول نسبة من % 23 -

تشكل هذه النسب هبوطاً طفيفاً . أن الحكومتين غير شرعيتين% 34الحكومة الشرعية وتقول نسبة من 
  .في االعتقاد بشرعية حكومة هنية

  :ئاسية والتشريعيةاالنتخابات الر) 2
 هنية، يحصل وإسماعيل لو جرت انتخابات رئاسية جديدة وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس -

من أصوات المشاركين وتبلغ نسبة المشاركة في االنتخابات في % 38والثاني على % 56األول على 
في قطاع غزة، %. 36 ولهنية% 57قبل ثالثة شهور بلغت نسبة التصويت لعباس %. 59هذه الحالة 

وفي الضفة الغربية يحصل عباس على % 43وهنية على % 53يحصل عباس في هذا االستطالع على 
  %.34وهنية على % 59
والثاني على % 65 أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وإسماعيل هنية فيحصل األول على -

في قطاع غزة يحصل البرغوثي %. 69ة إلى وتصل نسبة المشاركة في االنتخابات في هذه الحال% 31
هذه %. 27وهنية على % 68وفي الضفة الغربية يحصل البرغوثي على % 37وهنية على % 61على 

  .النسب قريبة جداً من تلك التي حصلنا عليها قبل ثالثة أشهر
يختارون % 27 لو كان بإمكان الجمهور الفلسطيني اختيار نائب لرئيس السلطة الفلسطينية اليوم فإن -

يختارون % 11يختارون سالم فياض و% 16 هنية وإسماعيليختارون % 18مروان البرغوثي و
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هذه النسب قريبة جداً من تلك التي حصلنا عليها . يختارون صائب عريقات% 5مصطفى البرغوثي و
  .قبل ثالثة أشهر

سيشاركون فيها حيث % 69 لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بموافقة جميع القوى السياسية فإن -
% 44من أصوات المشاركين وفتح على % 25تحصل قائمة التغيير واإلصالح التابعة لحماس على 

. أنها لم تقرر لمن ستصوت% 20، وتقول نسبة من %11وتحصل كافة القوائم األخرى مجتمعة على 
تصويت لحماس في هذا نسبة ال. هذه النتائج قريبة جداً من تلك التي حصلنا عليها قبل ثالثة أشهر

أما نسبة التصويت لحركة فتح في هذا %. 24وفي الضفة الغربية % 26االستطالع في قطاع غزة تبلغ 
  %.42وفي الضفة الغربية % 48االستطالع في قطاع غزة فتبلغ 

  :مستقبل المصالحة ومستوى الثقة بأقوال فتح وحماس) 3
نسبة . في هذا االستطالع% 39قبل ثالثة أشهر إلى % 30 نسبة االعتقاد بأن االنفصال دائم ترتفع من -

ونسبة االعتقاد بأن الوحدة ستعود ولكن بعد % 8إلى % 14المعتقدين بأن الوحدة ستعود قريباً تهبط من 
  .قبل ثالثة أشهر% 51مقارنة بـ % 49فترة زمنية طويلة تبلغ اليوم 

% 62على حركة فتح و% 13س ويضعون اللوم على استمرار االنفصال على حركة حما% 15 -
  .يلومون الطرفين معاً

 لكن عند السؤال عن مستقبل الوحدة بين الضفة والقطاع فيما لو فازت حماس في انتخابات جديدة فإن -
فقط يقولون أن ذلك % 31أما لو فازت فتح في االنتخابات فإن . يقولون أن ذلك سيعزز االنفصال% 55

تقول % 30تقول أن فوز حماس سيعزز فرص الوحدة لكن نسبة من % 13نسبة من . سيعزز االنفصال
  .أن فوز فتح سيعزز فرص الوحدة

 كذلك، فإنه عند السؤال عن مستقبل الحصار والمقاطعة الدولية فيما لو فازت حماس في انتخابات -
 كما هي يقولون أن ذلك سيؤدي إلى تشديدهما أو إلى بقاء األوضاع% 86تشريعية ورئاسية جديدة، فإن 

فقط يقولون أن ذلك سيؤدي إلى تشديد الحصار % 41أما لو فازت فتح في االنتخابات فإن . اآلن
يعتقدون أن فوز فتح سيؤدي إلى رفع الحصار % 55. والمقاطعة أو إلى بقاء األوضاع كما هي اآلن

  .فقط يعتقدون أن فوز حماس سيؤدي إلى رفع الحصار والمقاطعة% 10والمقاطعة و
يؤيدون بديالً عن الوحدة الكاملة بين الضفة وغزة، مثل الكونفدرالية، حتى لو % 32 يرفضون و65% -

في النظام الكونفدرالي الذي رفضه الثلثان تبقى . كان ذلك بديالً مؤقتاً بانتظار عودة الوحدة الكاملة
ا يكون الرئيس حكومة هنية تدير شؤون قطاع غزة وحكومة فياض تبقى تدير شؤون الضفة الغربية فيم

% 36في قطاع غزة مقابل % 26نسبة التأييد لهذا البديل تبلغ . محمود عباس رئيساً للضفة والقطاع معاً
  .في الضفة الغربية

يعارضون إجراء انتخابات منفصلة واحدة للضفة تجريها % 76فقط يؤيدون و% 22 كذلك، فإن -
 لو كان ذلك النتخاب مجلس تشريعي واحد حكومة فياض وواحدة لقطاع غزة تجريها حكومة هنية حتى

  .في الضفة% 24في قطاع غزة و% 19نسبة التأييد لهذه االنتخابات تبلغ . ورئيس واحد للمنطقتين
تعتقد أن حركة حماس كانت تخطط فعالً الغتيال محافظ نابلس ونسبة %) 24( نسبة ال تتجاوز الربع -

نسبة االعتقاد بأن حماس .  ال تعرف أو ليست متأكدةتقول أنها% 35ال تعتقد ذلك ونسبة من % 41من 
  .في الضفة% 21مقابل % 30كانت تخطط فعالً الغتيال المحافظ ترتفع في قطاع غزة لتصل إلى 

فقط تعتقد أن أعضاء فتح الثالثة المتهمين بقتل إمام مسجد والذين % 22 في المقابل، فإن نسبة من -
أنهم لم % 46د حصلوا على محاكمة عادلة فيما تقول نسبة من حكمت محكمة في قطاع غزة بإعدامهم ق
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نسبة االعتقاد بأن . أنها ال تعرف أو ليست متأكدة% 32يحصلوا على محاكمة عادلة وتقول نسبة من 
  .في الضفة الغربية% 19في قطاع غزة مقابل % 28المحاكمة قد كانت عادلة بلغت 

  :كل األساسية التي تواجههالغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشا) 4
تعتقد أن الغاية العليا األولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب %) 48( النسبة األكبر -

في . القدس  وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها شرقي1967إسرائيلي لحدود عام 
 تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم أن الغاية األولى ينبغي أن% 21المقابل تقول نسبة من 

يقولون أن الغاية األولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة % 20كذلك فإن . بتعاليم اإلسالم كاملة
أن الهدف % 11وتقول نسبة من . 1948لالجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 

  .راطي يحترم حريات وحقوق اإلنسان الفلسطينياألول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمق
تعتقد أن الغاية العليا الثانية ينبغي أن تكون الحصول على حق العودة فيما تقول %) 39( النسبة األكبر -

. أن الغاية العليا الثانية ينبغي أن تكون إنهاء االحتالل وبناء الدولة في الضفة والقطاع% 24نسبة من 
 الغاية الثانية ينبغي أن تكون بناء الفرد الصالح والمجتمع المتدين ونسبة من تقول أن% 22نسبة من 

  .تعتقد أن الغاية الثانية ينبغي أن تكون إقامة نظام حكم ديمقراطي% 16
 المشكلة األساسية األولى التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي تفشي البطالة والفقر وذلك في نظر -

أنها غياب الوحدة الوطنية بسبب االنقسام بين الضفة % 26 تقول نسبة من من الجمهور فيما% 28
أن المشكلة األولى هي استمرار االحتالل واالستيطان، وتقول نسبة من % 24وغزة، وتقول نسبة من 

أن % 10أن المشكلة األولى هي استمرار حصار قطاع غزة وإغالق معابره، وتقول نسبة من % 10
  .تفشي الفساد في بعض المؤسسات العامةالمشكلة األولى هي 

  PCPSR( ،20/12/2010(المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية 
  

   48 الـ أراضي داخل إفقار لألقلية العربية سياسة تنتهج "إسرائيل": تحليل .45
قر  أكد مختصان في الشأن االقتصادي أن الحكومة اإلسرائيلية تنتهج سياسة الف: مريم الشوبكي-غزة

 تهدف إلى تصفية قضيتهم ومن ثم تصفية التي الفلسطينية المحتلة، 48داخل أراضي الـ  لألقلية العربية 
   %.50القضية الفلسطينية برمتها، مشيرين إلى أن نسبة الفقر بلغت  

بين  إلى أن المخرج من المشكلة يتمثل في توحيد الصفوف " فلسطين"وأشارا في حديثين منفصلين مع 
يجب على  يي الداخل وتكريس حقهم االجتماعي واالقتصادي والسياسي كمواطنين أصليين، كما فلسطين

العربية عليهم أن  الشعب الفلسطيني وقيادته وضع قضيتهم على سلم األولويات، وعلى صعيد األنظمة 
    .ليعلى المستوى الدو  وطرحها 48يتبنوا قضايا الظلم والعنصرية التي يتعرض لها فلسطينيو الـ 

السكان الفلسطينيين  يوسف عبد الحق، أوضح أن عدد . أستاذ التنمية االقتصادية في جامعة النجاح د
نسمة، معظمهم شردوا من   يقدر بحوالي مليون ونصف المليون 48العرب داخل األراضي المحتلة عام 

    . منها فقط%7يحتكمون على  ، واآلن باتوا %95 أراضيهم الزراعية، حيث كانوا يملكون نحو
على  إضافة إلى سياسة التشريد وسلب األرض، فرضت حكومة االحتالل عليهم ضرائب سواء :"وقال

غير المبنية  األرض كضريبة الثلث من التركة، وضريبة األرنونة التي فرضت على المباني واألراضي 
نسبة البطالة بين  ولفت إلى أن  ". عن ضريبة الدخل، فضالً%20ونسبتها مرتفعة، حيث تصل إلى 

المعيشة إذ ال يقل مستوى الفقر داخل  فلسطينيي الداخل المحتل مرتفعة وذلك إذا ما قورن بمستوى 
   .من الفلسطينيين تحت خط الفقر% 90   ألف شيقل، وعلى هذا األساس نجد أن 20 عن "إسرائيل"

ومة اإلسرائيلية منذ احتاللها نصر عبد الكريم أن الحك.د بدوره أكد أستاذ االقتصاد بجامعة بيرزيت،
 بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة، استخدمت االقتصاد كأحد أهم أدواتها 48الفلسطينية عام  لألراضي 
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 وبين أن اإلحصائيات تشير إلى تعمق الفجوة بين الفلسطينيين  .الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي في 
 في المستوطنات غير الشرعية الموجودة في الضفة واإلسرائيليين سواء في الداخل المحتل أو حتى
 وأشار إلى أن دولة االحتالل  .والبطالة والصحة والتعليم الغربية المحتلة في مجاالت عدة منها االقتصاد 

داخلها، ناهيك عن تصفية المشروع  تخشى من تنامي الخطر الديمغرافي للفلسطينيين على حساب اليهود 
    . لفلسطينيةالوطني داخل األراضي ا

  19/12/2010، موقع فلسطين أون الين
  
  

   المستوطناتمنتجاتالضفة تخلو من  .46
 بإخالء أسواقهم بالضفة الغربية من منتجات  كبيراًحقق الفلسطينيون نجاحاً: عاطف دغلس -نابلس 

مي المستوطنات، ضمن حمالت انطلقت مراحلها األولى مع بداية العام الجاري، وتميزت بطابعها الرس
  .إلى جانب حمالت اتخذت بعدا شعبيا قادتها مؤسسات المجتمع المدني

وقال محمد أرشيد منسق حملة المقاطعة التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية برام اهللا إن نجاحهم تمثل 
  .بإخالء معظم المدن الفلسطينية من تلك المنتجات وفقا للشعار المعلن سابقا

 مصنعا في 15بية لمقاطعة منتجات االحتالل خالد منصور إنه تم إغالق من جهته قال منسق الحملة الشع
 مستوطنة، إضافة إلفالس أكثر من عشرين مصنعا وطلبها 149مستوطنات االحتالل بالضفة والبالغة 

وحذر في حديثه للجزيرة نت من محاولة االحتالل ومستوطنيه التالعب سواء بالمنتج  .دعما حكوميا
، إضافة لوقف " بالمواد الخام، وهو ما يتطلب وعيا وحرصا فلسطينيا رسميا أكثرمغلفه، أو نفسه أو

  .التعامل باالتفاقات االقتصادية المبرمة
  20/12/2010نت، .موقع الجزيرة

 
   واجب الفلسطينيين في لبنانمعالجة حقوق الالجئين: " االجتماعيالقوميالحزب السوري " .47

علـى الحكومـة    "ي القومي االجتماعي هملقارت عطايا ان       رأى عميد شؤون فلسطين في الحزب السور      
، مـشيرا الـى ان      "اللبنانية فهم الحقوق التي يطالب الفلسطينيون المقيمون في لبنان بالحـصول عليهـا            

مؤسسات الدولة اللبنانية ال تقدم اي نوع من انواع الخدمات العامة الـى المـواطنين الفلـسطينيين، وال                  "
نى االجتماعي، النها ال تقارب المسألة من منظار وطني وقـومي، كمـا تفعـل               تشكل دولة رعاية بالمع   
  ".الحكومة السورية مثال

في الصنائع، تحـت عنـوان      " مركز توفيق طبارة  "وشرح عطايا في محاضرة القاها في ندوة اقيمت في          
نون الذي قدمه الحزب    تفاصيل اقتراح القا  "،  "الحقوق االنسانية واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين في لبنان      "

، وهو اول اقتراح يتضمن تعريفـا       "الحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين في لبنان     "الى مجلس النواب عن     
قانونيا لمسألة الالجئين بشكل ينسجم مع الدستور اللبناني ويقطع الطريق على اي مخطط توطيني، كمـا                

ن، بشكل يحفظ حق العودة وينهـي اي مقاربـة          لالجئي" االونروا"يعتمد بشكل اساسي على تعريف وكالة       
  ".مخالفة لحقيقة وضع الالجئين على المستويين االجتماعي والقانوني

  21/12/2010، النهار، بيروت
  

    ضد التجنيد اإلجباري في الجيش اإلسرائيلي:" األردن- فلسطين - اسوري –  لبناندروز" .48
عقد في مركز الرابطة الثقافية الرياضية      » وحيديهيئة العمل الت  «بدعوة من    :  انور عقل ضو   - بيصور

في بلدة بيصور ـ قضاء عاليه لقاء ديني حاشد، أمس، أعلنت فيه الثوابت األساسية لطائفـة الموحـدين    
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فلسطينيو  [48الطائفة الدرزية في كل من لبنان وسوريا واألردن وعرب           عن   لينالدروز، شارك فيه ممث   
1948.[   

 ذياب كلمة الشيخ علي معدي من لجنة التواصل الدرزية في فلسطين، حيث أكـد               وألقى الشيخ سامي أبو   
لغني عن التعريف عما نعانيه هنا من سياسة القهر والتمييز العنصري ومن مـصادرة األراضـي                «انه  

وهدم البيوت وفرض الغرامات الباهظة، إلى شُح الميزانيـات وسياسـة طمـس المعـالم الحـضارية                 
ة، إلى تضييق             والتاريخية والطوعية واالنتماء والتراث، إلى الخدمة العسكرية اإلجبارية، إلى تزييف الهوي

لكننا مع إخواننا باقي القوى الوطنية الدرزية في خندق واحد مـن            : وقال. »سبل العيش وغيرها وغيرها   
ع العام من الوعي الوطني والقومي،      المجابهة والنضال، والتوعية واإلرشاد، فأحدثنا نقلةً نوعية في الشار        

والدفاع عن ثوابتنا، والمطالبة بحقوقنا، خصوصاً تأسيس الهيئـة العليـا لمحاربـة التجنيـد اإلجبـاري                 
  . »وبمشاركة جميع الفعاليات والقيادات واألحزاب العربية في الداخل, والطوعي في الجيش اإلسرائيلي

وعدد الرئيس السابق للقضاء    .  وطائفة الموحدين في األردن    كذلك تحدث الشيخ خير الحناوي باسم مشايخ      
الثوابت الوطنية للطائفة ومنهـا أنهـا جـزء ال    «المذهبي الدرزي القاضي الشيخ مرسل نصر في كلمته     

يتجزأ من األمة العربية اإلسالمية ومن المقاومة ضد العدو اإلسرائيلي بمساعدة الشقيقة سوريا ومـساندة               
  . إيران

  : بيان الختامي أمين سر عام هيئة العمل التوحيدي الشيخ حسام نصار، ومما جاء فيهثم تال ال
على وحدة الموقف الوطني ألبناء الطائفة اإلسالمية التوحيدية فـي لبنـان وسـوريا              «أصر المجتمعون   

وفلسطين واألردن، وعلى تكثيف التواصل مع أهلنا في الداخل الفلسطيني ودعمهـم للتمـسك بـاألرض             
 فـي وجـه     48لصمود والحفاظ على الهوية العربية اإلسالمية، وتحصين نواة الممانعة داخل أراضي            وا

السياسات العنصرية التي يفرضها االحتالل، ودعم القوى والفاعليات الوطنية الفلسطينية، ورفض التجنيد            
وري مـن بـراثن     اإلجباري في جيش االحتالل، مع التأكيد على المطالبة بتحرير الجوالن العربي الـس            

  . »االحتالل الصهيوني
وأكد البيان على استحداث مجلس الشيوخ الذي أقره دستور الطائف ليكون موضع التنفيذ وعلى التمـسك                

  . »بنهج المقاومة انسجاماً مع تاريخنا المعروفي المقاوم«
  21/12/2010، السفير، بيروت

  
  طية على الشواطئ اللبنانية  مسؤولية البقعة النف"إسرائيل"األمم المتحدة تحمل  .49

اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك، امس، قرارا يتعلق بالبقعة النفطية علـى الـشواطئ                
  . 2006اللبنانية، هو الخامس الذي تعتمده الجمعية منذ العام 

الفقـرة  :  هـي  وأوضح سفير لبنان لدى االمم المتحدة نواف سالم أن أهم الفقرات التي تضمنها القـرار              
  . العاملة الثانية التي تحمل إسرائيل مسؤولية هذا العدوان وتدمير صهاريج تخزين النفط

عميق قلقها، للسنة الخامسة على التوالي، إزاء االثار السلبية         «وقد جاء فيها أن الجمعية العامة تعرب عن         
لمنطقة المجاورة لمحطة الجية اللبنانية     لقيام القوات الجوية اإلسرائيلية بتدمير صهاريج تخزين النفط في ا         

  . »لتوليد الكهرباء بالنسبة لتحقيق التنمية المستدامة
أن تتحمل مـسؤولية التعـويض      «الفقرة العاملة الرابعة التي نصت على مطالبة الحكومة اإلسرائيلية في           

قعة النفطية، مثـل    الفوري والكافي لحكومة لبنان والبلدان األخرى التي تضررت بصورة مباشرة من الب           
الجمهورية العربية السورية التي لوثت شواطئها جزئياً، عن تكاليف إصالح الضرر البيئي النـاجم عـن                

  . التدمير، بما في ذلك إعادة البيئة البحرية إلى سابق حالها
  21/12/2010، السفير، بيروت
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  جميع النزاعات في المنطقةواالحتالل سبب غياب السالم : األسد .50
عزا الرئيس السوري بشار األسد عدم وجود سالم منذ قرون في منطقة الشرق األوسط إلى               : )أ.ب  .د  (

األلمانية نشرت على موقعها اإللكتروني، أمس، إن المنطقة        " بيلد"وقال في مقابلة مع صحيفة      . االحتالل  
قة فـإن األوضـاع   تعيش في ظروف صعبة للغاية منذ قرون، لكن بالنظر إلى التركيبة االجتماعية للمنط           

  .فيها سلمية للغاية 
وأوضح األسد أنه بصرف النظر عن لبنان فإن المنطقة لم تشهد أية حروب أهلية خالل العقـود الثالثـة           
األخيرة، مدلالً على ذلك بعدم وجود نزاعات داخلية في سوريا وتركيـا والعـراق واألردن وفلـسطين                 

ات هو االحتالل، ابتداء من البريطاني ثم الفرنسي، واآلن         وأكد أن سبب جميع النزاع    . والمنطقة بأكملها   
، موضحاً أن هذا األمر يؤدي إلى اليأس الذي يؤدي بدوره إلى التطرف، ومن ثم عدم توفر                 "اإلسرائيلي"

  .السالم 
ال تمثل شريكا فـي عمليـة الـسالم، موضـحاً أن الـشعب              " إسرائيل"وشدد الرئيس السوري على أن      

  .ب حكومة متطرفة لن تحقق سالماانتخ" اإلسرائيلي"
  21/12/2010، الخليج، الشارقة

 
   والعودة للعالقات بعد االعتذار يثير القلق"إسرائيل"سلوك : أردوغان .51

إن فشل المساعي األميركية    : "2010-12-20قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان االثنين         
يد بناء المستوطنات هو مصدر قلـق بـالغ بالنـسبة           إلقناع إسرائيل بضرورة تمديد قرارها السابق بتجم      

  . معتبراً أن دولة االحتالل وضعت مساعي التسوية في طريق مسدود, "لتركيا
إن إسرائيل أثارت بتـصرفاتها     ": "سانا"وأضاف أردوغان في تصريحات لوكالة األنباء السورية الرسمية         

الم بعد أن رفضت جميع المناشـدات والـدعوات         األخيرة الكثير من الشبهات فيما يتعلق برغبتها في الس        
الدولية واستمرت في بناء المستوطنات مخالفة بذلك القانون الدولي وواضعة مساعي السالم في طريـق               

  ". مسدود
ذو أهمية مصيرية بالنسبة لتحقيـق      "واعتبر أردوغان أن المسار السوري للتسوية والتوصل لحل نهائي          

تمسك سوريا بالعودة إلى المفاوضات عبر الوسيط التركـي         "مؤكداً أن   " طالسالم في منطقة الشرق األوس    
  ". يعكس ويثبت األهمية البالغة التي توليها لتحقيق السالم واالستقرار في المنطقة

كمـا حـث    " تثبت بالقول والفعل أنها تريد السالم بكل صدق       "إلى أن   ) إسرائيل(ودعا المسؤول التركي    
إدراك مدى أهمية المسار السوري والدور التركي فـي ذلـك           "اد األوروبي على    الواليات المتحدة واالتح  

  ".والضغط على إسرائيل لتغيير سياساتها الحالية التي تعرقل تحقيق السالم واالستقرار في المنطقة
واعتبر أردوغان أن أي تطورات إيجابية في العالقات التركية اإلسرائيلية سيكون لها انعكاسات إيجابيـة               

ى هذا الموضوع، مشيرا في الوقت ذاته خالل المباحثات التى جرت فى جنيف مؤخًرا بين مـسئولين                 عل
لن تعود إلى طبيعتها قبل اعتذارها عن الهجوم علـى          ) إسرائيل(إلى أن العالقات مع     . أتراك وإسرائيليين 

   .أيار الماضي ودفع تعويضات ألسر الضحايا التسع/ نهاية مايو" أسطول الحرية"سفن 
  21/12/2010، موقع فلسطين أون الين

  
  البرلمان العربي يحمل تل أبيب مسؤولية انهيار عملية السالم .52

بـسبب  "في المنطقة،   " انهيار عملية السالم  "حمل البرلمان العربي الجانب اإلسرائيلي مسؤولية       و  :القاهرة
االسرائيلي الكامل مـن كـل      االستيطان ورفضها لمبادرة السالم العربية، التي تؤكد ضرورة االنسحاب          

  ".1967االراضي العربية المحتلة حتى حدود الرابع من حزيران 
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واستنكر البرلمان، في ختام أعمال دورته العادية المستأنفة لهذا لعام في مقر الجامعة العربية اليوم االثنين               
األمن لالعتراف  ، بقرار مجلس النواب األمريكي، الذي يعارض أي قرار قد يصدر عن مجلس              )20/12(

  .بالدولة الفلسطينية
وأعرب البرلمان عن تأييده لقرار لجنة مبادرة السالم العربية في اجتماعها األربعاء الماضـي، بـربط                 

 االسرائيلية بوقف االستيطان، وتقديم عـرض أمريكـي جـاد لحـل             -استئناف المفاوضات الفلسطينية    
  ". االسرائيلي–الصراع العربي 
  " جزءاً مـن إسـرائيل    "ن بقرار تل أبيب إجراء استفتاء لالنسحاب من القدس، باعتبارها           كما ندد البرلما  

  
داعياً المنظمات الدولية واإلقليمية إلى إدانة هذا القرار، والعمل من أجل وقف عمليات التهويد المـستمرة                

  .حد تعبيره، على "والتي تستهدف إزالة الوجود العربي في المدينة المقدسة"في القدس الشرقية، 
  20/12/2010، قدس برس

 
   الفلسطينية وتشيد بخطوة الذهاب لمجلس األمنالمصالحةدعو إلى  تمصر .53

المصرية أن الذهاب بالقضية الفلـسطينية وقـضية احـتالل الجـوالن            / األهرام/أكدت صحيفة   :القاهرة
شـأنه فـرز المواقـف      واألراضي اللبنانية الباقية في قبضة االحتالل اإلسرائيلي إلى مجلس األمن من            

 فضال عن كشف القناع عن الطرف األوروبي، الذي          ، وإحراج الشريك األمريكي المنحاز بقوة إلسرائيل     
   . "مختبئ دوما وراء صعوبة اتخاذ موقف موحد قوي بالنظر إلى تعدد أجندات الدول األوروبية"قالت بأنه 

، إلى  !" مجلس األمن في نهاية المطاف    "بعنوان  ) 20/12(اليوم االثنين   / األهرام/ودعت افتتاحية لصحيفة     
أنه يقدم القـضية مـن      "أهم ما في التحرك العربي األخير        تحقيق المصالحة الفلسطينية أوال، وقالت بأن       

 وينبغي قبل    ،  ويمهد األرضية للدخول في صلب الموضوع أال وهو االحتالل          ، زاوية يصعب الجدل بشأنها   
 ألن   ، مصر ومطالبة الدول العربية األخرى بضرورة المصالحة الفلـسطينية        ذلك كله التجاوب مع طلب      

لـذا دعونـا فـي      ،  " اللحظة باتت كاشفة كما أنها تنذر بتصعيد خطير أو اختراق هائل لألزمة الفلسطينية            
 وأن يضع القضية في مـسارها        ، المرحلة المقبلة نعمل على أن يتصدى المجتمع الدولي بأكمله إلسرائيل         

، علـى   " !  ال بد من قيامها     67  ودولة فلسطينية على حدود       ،  احتالل غير شرعي ال يمكن قبوله       .. حيحالص
  .حد تعبيرها

  20/12/2010، قدس برس
  

  ينتضم مصريا وإسرائيلي قوط شبكة تجسس جديدة تعمل لصالح الموسادس: مصر .54
ب العام، أمس، عن سـقوط شـبكة        عبدالمجيد محمود، النائ  . أعلن المستشار د  : أحمد شلبى ومحمد عبود   

تجسس جديدة فى مصر تعمل لصالح إسرائيل، تضم صاحب شركة استيراد وتصدير كان يعمل مـدرباً                
 سنة مصرى، وإسـرائيليين هـاربين، وتقـرر إحـالتهم           37للكونغ فو يدعى طارق عبدالعزيز حسن،       

  .للمحاكمة
طاهر الخولى، المحامى العام، عن أن المـتهم        كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار         

نشأ فى أحد األحياء الشعبية بالقاهرة، وسافر إلى الصين فى منتصف التسعينيات لدراسة رياضة الكونـغ                
فو، ثم عاد وعمل مدرباً بأحد األندية التابعة لمؤسسة مهمة، قبل أن يمر بضائقة ماليـة، ويـسافر إلـى                    

ن عمل لكنه فشل، إلى أن التفت إلى إعـالن نـشره موقـع الموسـاد                 بحثاً ع  2006الصين مجدداً عام    
  .اإلسرائيلى على اإلنترنت يطلب عمالء شرق أوسطيين، فأرسل يطلب العمل، وبالفعل تم تجنيده وتدريبه

وتضيف التحقيقات أن الموساد كلف المتهم بعدد من المهام الخطيرة، منها تجنيد موظفين لديهم خبرة فى                
االت فى مصر خاصة فى شركات المحمول الـثالث موبينيـل وفودافـون واتـصاالت،               مجاالت االتص 
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برواتب مجزية، وأنه مدهم بالفعل بمعلومات عن موظفين مـصريين يـصلحون للعمـل كجواسـيس،                
  . ألف دوالر أمريكى37ومعلومات أخرى عن سوريين ولبنانيين، وحصل مقابل ذلك على 

متهم باالتصال برئيس تحرير واحدة من كبرى الـصحف اللبنانيـة           وتابعت التحقيقات أن الموساد كلف ال     
  .المقربة من النظام السورى، وحزب اهللا

  21/12/2010، المصري اليوم، القاهرة
  
  
  

  المتهم تدرب على يد الموساد:  في مصرتحقيقات قضية تسجيل المكالمات .55
مكالمات، وتحويلها إلى إسرائيل      كشفت تحقيقات النيابة فى قضية تسجيل ال        :محمد مجاهد  - أحمد شلبى 

أن المتهم المصرى الرئيسى زياد حسين سافر إلى إسرائيل عدة مرات، وتلقى تدريباً على يـد ضـابط                  
، فـى تـل أبيـب    »كشف الكذب«الموساد األول ليتمكن من تحويل المكالمات مصر، وأنه اجتاز اختبار    

  .بنجاح، وتلقى مكافأة مقابل ذلك
المتهمين المصريين الثالثة فى القضية لم يلتقوا إال مرتين فقط فى القاهرة لتـسلم              وأضافت التحقيقات أن    

مبالغ مالية من ضابط إسرائيلى، وقالت إن ضابطين إسرائيليين، أحدهما فى إسرائيل والثانى فى أمريكا،               
معـادى  توليا عملية نقل المكالمات بمعاونة المتهمين المصريين عن طريق مكتب اتصاالت فى منطقة ال             

  .وآخر فى الواليات المتحدة
والـشركة المـصرية    » موبينيـل «من جهة أخرى، نفت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمـول           

لالتصاالت عالقتهما بالقضية، ونفى تورط أى من العاملين بها فى التخابر أو تمرير مكالمـات دوليـة                 
  .لحساب إسرائيل

  21/12/2010، المصري اليوم، القاهرة
  

  مرحلة ما بعد توقف المفاوضاتللقاء األسد بعباس مرتبط بموقف واضح منه : صدر سوريم .56
فيما توقع أن يقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بزيارة إلى دمشق للقاء الرئيس              : كامل صقر  - دمشق

السوري بشار األسد بعد وصول المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية إلى طريق مـسدود، قـال مـصدر                
ان زيارة عباس متوقفة على تصور أو موقف واضح ينتظره الـرئيس            ' القدس العربي 'ري مطلع لـ    سو

السوري حول مرحلة ما بعد توقف المفاوضات ولفت المصدر إلى ان المسؤولين السوريين الذين التقـوا                
ـ         ) ماجد فرج عزام األحمد   (مبعوثي محمود عباس إلى دمشق       ف تبلغا بأن دمشق ما تزال تـرى أن موق

السلطة الفلسطينية للمرحلة المقبلة ما يزال ضبابياً وغير محسوم وأن هذا األمـر غيـر مـريح للقيـادة              
السورية، وبالتالي والحديث للمصدر السوري يجب أن يتلقى السوريون موقفاً مفصالً لما تنـوي سـلطة                

  .ء األسد ـ عباسمحمود عباس القيام به على صعيد المسار السلمي وعلى ضوء ذلك تتقرر مسألة لقا
 21/12/2010، القدس العربي، لندن

 
  يضع نفسه تحت تصرف اإلسرائيليينالجزائري حفيد األمير عبد القادر : "ويكيليكس" .57

' ويكيلـيكس 'أمس االثنين برقية نقـال عـن موقـع          ' الغارديان'نشرت صحيفة   :  كمال زايت  - الجزائر
يـد األميـر عبـد القـادر أول المقـاومين           بخصوص سفير الجزائر بجنيف ادريس الجزائري، وهو حف       

الجزائريين في وجه االستعمار الفرنسي، وجاء فيها أنه سيكون سعيدا بأن يضع نفـسه تحـت تـصرف        
اإلسرائيليين، تعقيبا على ما دار في ندوة حول حظر انتشار األسلحة النووية والملف النووي اإليرانـي،                

  .وكذا مفاوضات السالم في الشرق األوسط
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ر البرقية المصنفة سرية إلى أن كالم السفير الجزائري جاء بمناسبة اجتماع للجنة التحضيرية لندوة               وتشي
، وأنـه مـن بـين       2009مـايو   / أيـار  13تقييم اتفاقية حظر انتشار األسلحة النووية، عقد بجنيف في          

مطابقـة  الشخصيات التي حضرت االجتماع هناك روس غوتمولر نائب الوزير األمريكي للمراقبـة وال            
والتنفيذ، إضافة إلى السفير ادريس الجزائري، والسفير المصري ماجد عبد العزيـز، وكانـا الـسفيرين                

  .العربيين الوحيدين اللذين حضرا االجتماع
  21/12/2010، القدس العربي، لندن

  
  

   عملية السالم في الشرق األوسط "إسرائيل" في التزام شككتواشنطن : "ويكيليكس" .58
تطرقت سلسلة برقيات ديبلوماسية أميركية نشرت أمس الى عملية         ): يكيليكسوز، أب،   وص ف، رويتر  (

 فـي شـأن     2009السالم في الشرق االوسط، الفتة الى ان الواليات المتحدة لم تكن لديها أية أوهام عام                
 أميركي سري على مواصـلة النمـو        –عملية السالم في الشرق االوسط، وأنه كان ثمة اتفاق إسرائيلي           

  .الطبيعي في المستوطنات
 ومرسلة من السفارة األميركية في تل أبيـب أن واشـنطن            2009وجاء في برقية مؤرخة تشرين الثاني       

وقالت إن  . شككت في التزام إسرائيل عملية السالم في الشرق األوسط، بسبب خالفات على المستوطنات            
يلي والحد االدنى الذي يمكن ان يوافق       الهوة شاسعة بين أقصى ما يمكن أن يقترحه رئيس وزراء اسرائ          "

: ورسمت عالمات استفهام حول االرادة الفعلية السرائيل للتوصل الى اتفاق، قائلة          ". عليه رئيس فلسطيني  
هـو  ... نتنياهو مستعد للذهاب  ) رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين   (ليس واضحاً بالنسبة إلينا الى اي حد        "

لكنه لن يوافق على التجميد التام      ) الرئيس الفلسطيني محمود عباس   (بو مازن   مهتم بالقيام بمبادرات تدعم ا    
  ".العمال البناء االسرائيلية في الضفة الغربية التي يعتبرها ابو مازن شرطا ضرورياً لاللتزام

 2009وفي موضوع المستوطنات، كانت وزارة الخارجية الفرنسية ابلغت الواليات المتحدة في حزيران             
" النمـو الطبيعـي   "مع واشـنطن يتـيح      " اتفاق سري "الدفاع االسرائيلي ايهود باراك اشار الى       ان وزير   

  .للمستوطنات في الضفة الغربية
وتتعارض هذه البرقية مع المطالب المعلنة من اإلدارة األميركية إلسرائيل بتجميد البناء االسـتيطاني اذا               

  .كان االقتباس عن باراك صحيحاً
 لقاء للسفير االميركي في اسرائيل ورئـيس المخـابرات          2007 حزيران   13  في ؤرخةمولخصت برقية   

في الئحة التهديدات، بعد ايران     " الرقم أربعة "العسكرية االسرائيلية عاموس يالدين الذي قال إن غزة هي          
ومن غير أن يعكس بالضرورة رأي حكومته، قال إن اسرائيل ستكون سـعيدة إذا              ". حزب اهللا "وسوريا و 

وفي . على غزة، الن الجيش االسرائيلي يمكنه عندها التعامل مع القطاع كدولة معادية           " حماس"ت  سيطر
 التي قـال إن الـسفير       1967ما يتعلق بتكهنات عن حرب مع سوريا ذلك الصيف، ذكر بما سبق حرب              

  .السوفياتي في اسرائيل تسبب بها
21/12/2010، النهار، بيروت  

  
  سالم في حملة على اإل"سرائيلإ"رب من وروبي يتقاليمين المتطرف األ .59

تصعد االحزاب السياسية لليمين المتطرف في أوروبا حملتها الدعائية المناهـضة           :  توم هنيجان  - باريس
لالسالم وتقيم عالقات عبر الحدود تصل بعيدا حتى زيارة اسرائيل لالشادة بها كحـصن ضـد التـشدد                  

  .االسالمي
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دعم حزبه اليميني المتطرف حكومة االقلية في هولندا لرويترز فـي           وقال السياسي خيرت فيلدرز الذي ي     
يخوضـون  ) واالسرائيليون(ثقافتنا تقوم على المسيحية واليهودية واالنسانية       "امستردام االسبوع الماضي    

  ."اذا سقطت القدس فستليها امستردام ونيويورك"وأضاف  ."معركتنا
توجد بالفعل  "وأضاف  ". جب اسرائيل اقامة دولة فلسطينية    ليس من وا  "وقال فيلدرز في كلمة في تل ابيب        

  ."دولة فلسطينية وهذه الدولة هي االردن
الذي أصدره أربعة يمينيين اوروبيين اخرين خالل زيارة اسرائيل دفاعـا           " اعالن القدس "ودافع ما يسمى    

ا االرهـاب   ضد كل أنواع العـدوان وخـصوص      "شديدا عن وجود اسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها          
  ".االسالمي

21/12/2010، وكالة رويترز لألنباء  
 

   الفرنسيالتطرف .60
  داود الشريان

مقاومة أسلمة "يوم السبت الماضي شهدت العاصمة الفرنسية باريس عقد مؤتمر مناهض لإلسالم، سمي 
، وشاركت فيه وفود من عشر دول أوروبية، ومنظمات يمينية متطرفة، وشخصيات معروفة "أوروبا

وناقش المؤتمر وسائل التصدي لإلسالم، وافتتح بمداخلة مستفزة لمواطن من . عدائها لإلسالم والمسلمينب
دين توسعي "وهو اتهم اإلسالم بأنه . أصل مغاربي، قرر اعتناق المسيحية وسمى نفسه باسكال بدل محمد

  .ه، وكأن المنظمين تعمدوا تحديد هوية المؤتمر عبر أولى كلمات"تجب محاربته
 بالقول إنه يتحدث عن المتطرفين الذين خطفوا إنكارهاهذه الصورة القبيحة للمؤتمر، حاول بعضهم 

اإلسالم يشن "لكن الشعارات العنصرية في المؤتمر، وفحواها أن . اإلسالم، وشوهوا صورة المسلمين
 العديد أنلظن، فضالً عن  لم تدع مجاالً لحسن ا"حرباً على أوروبا، وال يتواءم مع قيمها وديموقراطيتها

من المنظمات الحقوقية واألحزاب اليسارية في فرنسا طالبت بوقف تنظيم المؤتمر، لكن الحكومة 
  .الفرنسية لم تلتفت إليها

يسهل تبرير موقف هذه الحكومة بذريعة الحرية والتعددية، وادعاء أن ما جرى صورة لتطرف مضاد 
لكن هذه األعذار ال تصمد إذا عرفنا أن اليمين المتطرف . لحجج غير ذلك من اإلىللتطرف اإلسالمي، 

 البرلمانات واإلعالم، إلىفي بعض دول القارة العجوز يلقى دعماً يعد سابقة في أوروبا، وهو وصل 
كما أن فرنسا التي . وبات يتدخل بقوة في تشكيل الرؤية الفرنسية واألوروبية لإلسالم والمسلمين

لت انعقاده على أرضها، أصبحت ساحة للتعبير عن كراهية لإلسالم والمسلمين، احتضنت المؤتمر وسه
تدخلت في أزياء المسلمين، وتقاليدهم، وحاربت مظاهر . وتبنت قرارات عنصرية لم يشهدها تاريخ الدول

  .التدين لدى أبناء الجالية اإلسالمية في فرنسا، وتصف الحجاب وبيع اللحم الحالل بظواهر طائفية
فالمنظمات التي ساهمت في عقده جاءت من . شك في أن ذلك المؤتمر يحسب على الحكومة الفرنسيةال 

عشر دول أوروبية، بينها هولندا وبريطانيا والسويد، لكنها لم تجد التشجيع على عقده في هذه الدول، في 
  .حين لقيت ترحيباً من منظمات فرنسية، وتجاهالً رسمياً لعنصريته وخطورته

.  تفعيل العداء، وبالتالي المواجهة بين اإلسالم والغربإلىتحسد عليها  د أن فرنسا تتجه بسرعة الاألكي
 المؤتمر باعتباره شأناً خاصاً، حسن ظن ال تستحقه فرنسا، ويجب أال يمر مرور إلىولهذا فإن النظر 

  .الكرام
  21/12/2010الحياة، لندن، 

  
  2010 و1990الضفة والقطاع بين : دراسة .61



  

  

 
 

  

            36 ص                                     2001:         العدد       21/12/2010 الثالثاء :التاريخ

عانى الشعب الفلسطيني، وال يزال، من وجـود االحـتالل اإلسـرائيلي وممارسـاته              : طفى خواجة مص
ورغـم مـرور القـضية    . الموجهة ضد اإلنسان واألرض والثقافة والموارد، وكل ما له عالقة بفلسطين       

لظروف نتيجة  الفلسطينية بمحطات عديدة، إال أن االتجاه العام للواقع الفلسطيني يتّسم بالمرارة وصعوبة ا            
وبعد سبعة عـشر عامـاً      . رزمة من العوامل التي أدت في نهاية المطاف إلى الحال التي هي عليه اآلن             

على اتفاقية أوسلو التي وعدت بتحويل فلسطين إلى سنغافورة الشرق األوسط، ال يزال الوضع سيئاً فـي                 
 االتجاهات المحتملة لسير القضية، لكن      لن يعالج البحث التالي تقويم الواقع السياسي أو       . األراضي المحتلة 

سيعمد إلى تلخيص المعطيات التي تصور الواقع الفلسطيني فـي الجوانـب االجتماعيـة واالقتـصادية                
  .والديموغرافية في العقدين الماضيين، حيث أمكن

(.....)  
ينية وتغيير مـسار    اعتُبرت محطة أوسلو منعطفاً تاريخياً، ليس فقط من زاوية ما آلت إليه القضية الفلسط             

العمل السياسي الفلسطيني واتجاهاته والمفهوم المرتبط بالقضية الفلسطينية في صراعها مـع إسـرائيل،              
تغيير طال العالقة مع الوجـود اإلسـرائيلي فـي          . وإنما أيضاً في بدء تغيير اتجاه بنية القضية األشمل        

رؤى المتعلقة به على الـصعيد الرسـمي        المنطقة وطبيعة الصراع العربي ـــ اإلسرائيلي برمته وال       
إلى جانب ذلك، كان هنـاك تـراكم        . وبداية الدخول إلى مكنونات العقلية العربية على المستوى الشعبي        

البناء لعقلية وثقافة جديدة تتعامل مع المفاهيم الجديدة التي تستجيب لمثل هذه التوجهات والتي تتركز فـي       
  .اهيم ومفردات التفاوض بدالً من انتزاع الحقوق وما إلى ذلكبديالً للحرب، ومف» السالم«ثقافة 
(....)  

  الواقع الديموغرافي
، وفق نتـائج التعـداد الفلـسطيني        1997بلغ عدد السكان الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية في عام          

 فـي    مليون في الضفة الغربية وحوالى مليـون       1.8 مليون، يتوزعون بواقع حوالى      2.8األول، حوالى   
واستمر عدد السكان باالرتفاع، فقد بلغ وفق نتائج التعداد السكاني الثاني الذي جرى تنفيـذه               . قطاع غزة 

 مليـون فـي     1.4 مليون في الضفة الغربية وحوالى       2.3 ماليين يتوزعون ببن     3.7 حوالى   2007عام  
مة في منتـصف عـام    ماليين نس 3.9كما قدر عدد السكان في األراضي الفلسطينية بحوالى         . قطاع غزة 

ويعـد معـدل النمـو      .  مليون في قطاع غزة    1.5 مليون في الضفة الغربية وحوالى       2.4، منهم   2009
السكاني في األراضي الفلسطينية مرتفعاً مقارنة بالدول العربية، كما تعتبر معدالت الخـصوبة مرتفعـة               

 1997لطبيعية للـسكان فـي عـام        وبلغ معدل الزيادة ا   . على الرغم من انخفاضها في العقدين األخيرين      
 6.1وبلغـت الخـصوبة     %. 2.9 إلى حـوالى     2007واستمر باالنخفاض ليصل في عام      % 3.2حوالى  

 في قطاع   6.9 أطفال في الضفة الغربية، مقابل       5.6، بواقع   1997أطفال لكّل امرأة في سن اإلنجاب عام        
 فـي   5.3 في الضفة الغربيـة و     4.1، بواقع   2007 أطفال في عام     4.6وانخفضت هذه النسبة إلى     . غزة

  .قطاع غزة
وعلى الرغم من االنخفاض في معدل الزيادة الطبيعية ومعدالت الخصوبة، إال أن عدد السكان سيـستمر                
باالرتفاع وعلى نحو كبير نظراً الى تركيبة السكان العمرية، إذ يقع معظم السكان في الفئـات العمريـة                  

بلغت نسبة الفلسطينيين في األراضي الفلـسطينية       . ع أطفال وشباب  الصغيرة، فالمجتمع الفلسطيني مجتم   
كمـا بلغـت نـسبة      . 2007عام  % 43.1 وانخفضت إلى    1997عام  % 46.8دون سن الخامسة عشرة     
ويحتاج ارتفاع نسب األطفال والـشباب      . 2007عام  % 28.7 سنة   29ــ  15األفراد في الفئة العمرية     

ات الى توفير الخدمات والبرامج الكافية والمالئمة لهذه الـشرائح،          في المجتمع الفلسطيني من كل المؤسس     
  .التي تعتمد عليها عجلة التنمية والتطور

يتضح من البيانات الديموغرافية أن توزيع السكان حسب الجنس يتساوى تقريباً مع ميل بـسيط باتجـاه                 
.  أنثـى  100 لكـل    101.9غـت    أن نسبة الذكور بل    1997يالحظ من بيانات تعداد السكان عام       . الذكور
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 ذكر لكل   103.1، ثم   2005 أنثى عام    100 ذكر لكل    102.7واستمرت باالرتفاع لمصلحة الذكور فبلغت      
  . حسب نتائج التعداد السكاني الفلسطيني الثاني2007 أنثى في 100

طينية من إجمالي سكان األراضي الفلـس     % 62.5يمثّل السكان الفلسطينيون في محافظات الضفة الغربية        
، كانت محافظة الخليل هي أكبر محافظة من حيـث          2009في نهاية عام    . بنسب متفاوتة بين المحافظات   

من إجمالي سكان األراضي الفلسطينية وتليها محافظة القدس مع         % 14.6عدد السكان، وتشمل ما نسبته      
ي ضمته إسرائيل   من هؤالء يقيمون في ذلك الجزء من المحافظة الذ        % 62.1حوالى  . من السكان % 9.8

ويتوزع . من السكان % 37.5بينما تشمل غزة حوالى     . 1967عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية في عام        
فـي  % 7.1في محافظة خان يونس،     % 7.2في محافظة غزة،    % 13.2: السكان فيها على الشكل اآلتي    

ان الفلـسطينيين فـي     مـن الـسك   % 43.6 إلى أن    2007كما أشارت البيانات لعام     . محافظة شمال غزة  
  .في قطاع غزة% 67.9في الضفة الغربية، و% 27.2األراضي الفلسطينية الجئون، يتوزعون بواقع 

  الكثافة السكانية
 من العرب واليهود، مقابل     2كم/  فرداً 73 حوالى   1948بلغت الكثافة السكانية في فلسطين التاريخية عام        

افة السكانية في األراضي الفلسطينية فـي نهايـة عـام           وبلغت الكث . 2007 عام   2كم/  فرداً 389حوالى  
 في قطـاع    2كم/  أفراد 4010 في الضفة الغربية و    2كم/  فرداً 427 بواقع   2كم/  فرداً 645 حوالى   2008
أما في إسرائيل، فقد بلغت الكثافة السكانية في عـام          . ويعد القطاع المنطقة األعلى كثافة في العالم      . غزة

  . من العرب واليهود2كم/  فردا317ً حوالى 2007
  الواقع التعليمي

كان التعليم، وال يزال، بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني االستثمار االسـتراتيجي الـذي يـسمح لألفـراد                 
  .بالحصول على الوظائف، نظراً الى قلة الموارد الطبيعية نتيجة سيطرة االحتالل عليها كلها

فـي  % 77.1، منها   1474 أن عدد المدارس بلغ      1995/ 1994وأظهرت بيانات التعليم للعام الدراسي      
 1998/ 1997 مدرسـة عـام      1611وقد ازدادت عمليات بناء المدارس، فبلغ عـددها         . الضفة الغربية 

أما فـي   . في الضفة الغربية  % 75 منها حوالى    2005/ 2004 عام   2192واستمر باالرتفاع ليصل إلى     
  .في الضفة الغربية% 74نها حوالى  مدرسة، م2488 فأصبح هناك 2009/ 2008عام 

، ووكالة غوث الالجئين، األونروا     %)75.2(تتوزع المدارس في األراضي الفلسطينية على القطاع العام         
  %).12.1(والقطاع الخاص %) 12.7(

 ألـف ذكـر     549( مليـون    1.1 الدراسي، حوالى    2009/ 2008وبلغ عدد الطلبة في المدارس في عام        
  . ألفاً في قطاع غزة452 ألفاً في الضفة الغربية، و657هم ، من) ألف أنثى549و

 43559 إلـى    2008/ 2007ووصل عدد المعلمين في المدارس بجميع مراحلها، في العـام الدراسـي             
 منهم في الضفة الغربية،     27448: ، موزعين على النحو اآلتي    ) معلمة 24129 معلماً و  19430(شخصاً  

  . في قطاع غزة16111و
. زيادة في عدد المدارس والشعب أنّه طرأ تحسن على معدل عدد الطلبة لكّل شعبة مدرسية              يالحظ من ال  

، وانخفـض   1995/ 1994 طالباً للشعبة في المدارس األساسية الحكومية عام         36وسجل المعدل حوالى    
  .، ولكن ال يزال العدد مرتفعا2009ً/ 2008 طالباً لكل شعبة في العام الدراسي 32إلى حوالى 

 طالباً وهي   37 طالباً إلى حوالى     43.6نما يالحظ انخفاض المعدل للفترة ذاتها في مدارس األونروا من           بي
كما يالحظ انخفاض المعدل في المدارس الخاصـة مـن          . األكثر ازدحاماً، مقارنة مع المدارس األخرى     

  .2009/ 2008 طالباً في العام الدراسي 25 إلى حوالى 1995/ 1994 طالباً في عام 28حوالى 
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 طالبـاً فـي   32فقد انخفض المعدل من حوالى  . ويالحظ االنخفاض أيضاً في المدارس الحكومية الثانوية      
ويعد هذا أيضاً مرتفعـاً     . 2009/ 2008 طالباً في العام الدراسي      30 إلى   1995/ 1994العام الدراسي   

  . لكل شعبة طالبا20ًجداً مقارنة مع المدارس الخاصة التي حافظت على معدل حوالى 
 31كذلك يالحظ التطور في مؤشر عدد الطلبة لكّل معلم، فانخفض في المدارس الحكومية مـن حـوالى                 

وانخفض في المـدارس  . 2008/ 2007 طالباً لكل معلم عام 25 إلى 1995/ 1994طالباً لكل معلم عام   
ة نفسها، وكذلك في مـدارس       طالباً لكل معلم خالل الفتر     17 طالباً لكل معلم إلى      20الخاصة من حوالى    
  . طالباً لكل معلم30 طالباً لكل معلم إلى 37الوكالة من حوالى 

. نتيجة للتطور الحاصل في بيئة التعليم والبنى التحتية، يالحظ انخفـاض نـسب الرسـوب والتـسرب                
وانخفـضت  . 2007/ 2006عـام   % 3.0 إلى   1995/ 1994عام  % 4.6انخفضت نسب الرسوب من     

عند اإلناث، خـالل الفتـرة      % 2.3إلى  % 4.2عند الطالب الذكور، ومن     % 3.8إلى  % 5.1النسبة من   
  .نفسها

. 2007/ 2006عـام   % 1.2 إلى   1995/ 1994عام  % 2.9كذلك يتضح انخفاض نسب التسرب، من       
  %.1.0إلى % 2.9، واإلناث من %1.5إلى % 2.9وتوزعت هذه النسب على الذكور، من 

 سنة، فنجد أن معدالت األمية قد       15ت الخصائص التعليمية لألفراد فوق      كذلك يالحظ التحسن في مؤشرا    
ثم انخفضت هذه النسب    . 2005في عام   % 7.1 ووصلت إلى    1997عام  % 13.9أخذت باالنخفاض من    

تفاوتت هذه النسبة تفاوتاً ملحوظـاً بـين الـذكور       . 2009في عام   % 5.4، وإلى   2007عام  % 6.1إلى  
  .2008لإلناث عام % 9.1و% 2.9وبلغت بين الذكور . يل لمصلحة الذكورواإلناث عموماً، إذ تم

 كلية  13 جامعة، و  11وفي ما يتعلق بالتعليم العالي، بلغ عدد الجامعات والكليات في األراضي الفلسطينية             
 كليات جامعية، وفي الـضفة      4 جامعات و  3في قطاع غزة    ). اإلجازة(جامعية تمنح درجة البكالوريوس     

 فـي   14 كليـة، بواقـع      19وبلغ عدد كليات المجتمع المتوسطة      .  كليات جامعية  9 جامعات و  8الغربية  
  . في قطاع غزة5الضفة الغربية و

وعلى رغم اإلجراءات اإلسرائيلية المستمرة والمتكررة بحق التعليم، فقد حققت مؤشرات هـذا القطـاع               
  .تمخض عنها رفع مستوى التعليم وجودتهتقدماً واضحاً، ولكن ال يزال هناك الكثير من الجهود التي سي

(....)  
  الواقع الصحي

زاد عدد المتشفيات واألسرة ومراكز الرعاية األولية وكذلك نسبة األفراد المنتسبين لنظام التأمين الصحي              
وعلى الرغم من الجهود المبذولة من كـل الجهـات الفلـسطينية            . 2004عام  % 76التي بلغت حوالى    
 والقطاع الخاص للنهوض بالواقع الصحي، لكن تصطدم جميـع اإلجـراءات بواقـع              الحكومية واألهلية 

وهناك أيضاً تضييق في الحصول على األجهزة الطبيـة ومنـع           . االحتالل من اعتداءات وحصار وقتل    
وأكثر الفئات التي تعاني من إجراءات االحـتالل        . وإعاقة الوصول إلى الخدمات الصحية بسبب الحواجز      

ألطفال، فالكثير من حاالت اإلجهاض والوالدات حدثت على الحـواجز، وتـأخير ومنـع              هي النساء وا  
وعلى الرغم من االزدياد في أعداد الكوادر الطبية، ال تزال          . المرضى من الوصول إلى مراكز الخدمات     

فـي عـام    . معدالت عدد األطباء والممرضين وغيرها من المهن الطبية نسبة إلى عدد السكان متدنيـة             
 طبيب لكل   0.8، بمعدل   2941، كان عدد األطباء المسجلين لدى نقابة األطباء في الضفة الغربية            2008
 طبيبـاً فـي عـام       3452فيما بلغ عدد األطباء المسجلين لدى النقابة في قطاع غزة           .  من السكان  1000
  . من السكان1000 طبيب لكل 2.4، بمعدل 2007
(.....)  

  الحرب والواقع الصحي
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(.....)  
  وضاع المعيشية في األراضي الفلسطينيةاأل

(.....)  
  االستيطان وتهويد القدس

(.....)  
  جدار الفصل

(.....)  
  المياه

(.....)  
  األسرى
(.....)  
  الزراعة
(.....)  

  ظروف السكن
(.....)  
  خالصة

من خالل ما تقدم من معطيات عن الواقع الفلسطيني المعيش في األراضي الفلسطينية وعبـر الـسنوات                 
 األخيرة، يمكن االستنتاج بأن هناك حقائق على األرض ال يمكن تجاوزها بتحسن وتطور حجـم                17ـال

مع بعض المالحظات على العدالة وتـساوي الفـرص ومـا           (ومستوى الخدمات اليومية المقدمة للسكان      
رية فـي   وهذا يمثّل نتيجة طبيعية لمشروع أطلقه المجتمع الدولي لحرف األنظار عن قضية محو            ). إليها

وفي المقابل، تشير البيانات الى أنّه على صـعيد         . العالم وتخص البقعة المحتلة األخيرة في هذه المعمورة       
الحقوق المرتبطة باالحتالل وأهداف التحرر واالنعتاق من نير االحتالل، يالحظ بوضوح أن هناك إمعاناً              

هـذا  . وطنية المهدورة بحق هذا الشعب    في سياسة االستيطان ومصادرة األراضي ومزيداً من الحقوق ال        
يؤكد أن اتفاقية أوسلو لم تجلب السالم بالمعنى الذي جرى تسويقه عند توقيعهـا، أي إنـشاء سـنغافورة                 

 ماليين فلـسطيني وال نحـو تحقيـق         5الشرق األوسط، وال بمعنى إنهاء حالة التشريد والشتات لحوالى          
  . بباقي الشعوب واألممالحرية واالستقالل الفلسطيني المنشود أسوة

  :لإلطالع على النص الكامل للدراسة نرجو الدخول على الرابط
 301/node=q?/com.akhbar-al.www://http  

 21/12/2010االخبار، بيروت، 
  

   يعود إلى تصدر جدول التسوية العبثية"الخيار األردني" .62
   الحسينيمأمون

لم تكن الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي في تل أبيب، في الخامس من الشهر المقبـل، لمناقـشة  الوسـائل                     
وتحويل األردن إلى دولة الفلسطينيين القومية، هـي المؤشـر          ” الدولتين“واألساليب الكفيلة بشطب فكرة     

لحضور عند كـل منعطـف      الذي يصر على ا   ” الخيار األردني “الوحيد على عودة الروح إلى ما يسمى        
، إذ إن كل الحراك المتسارع الذي يـدب         ”عملية السالم “سياسي ينتصب في وجه مسيرة العبث المسماة        

باعتباره آخر الدواء   ” الوطن البديل “على األرض الفلسطينية وجوارها يفضي، في واقع األمر، إلى درب           
ء تحـت وطـأة رزمـة مـن األحـداث           لمرض التسوية العضال وأعراضه التفاوضية غير القابلة للشفا       

الذي وصل إلى حدود السعي إلى هدم مدينة        ” اإلسرائيلي“والتطورات، وفي مقدمها االجتياح االستيطاني      
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القدس القائمة وإقامة قدس جديدة تشمل مستوطنات جديدة، وتغير واقع البلدة القديمة بالكامل من خـالل                
  .” الحوض الوطني“إقامة ما سمي 
العلني، ولم يفرض نفسه على اللوحـة الـسياسية         ” اإلسرائيلي“تصدر بعد جدول األعمال     الموضوع لم ي  

األردنية والفلسطينية، كون الجهة التي دعت إلى المؤتمر ليست من الوزن السياسي أو الحكومي الثقيـل،       
المتطـرف، وفـي مقـدمهم عـضو        ” اإلسرائيلي“وتقتصر، حتى اآلن، على عدد من شخصيات اليمين         

فقط بعد أن   “اليميني أرييه إلداد الذي سبق وأن بشر، قبل نحو عامين، بأنه            ” هتيكفاه“ست عن حزب    الكني
” إسـرائيل ”تتالشى نهائيا إمكانية إقامة دولة إرهاب فلسطينية غربي نهر األردن ستضطر دول العـالم و              

% 70نيون نحو   للبحث عن بدائل أخرى بشكل جدي، وسيتذكرون حقيقة أن األردن، الذي يشكل الفلسطي            
، غير أن ذلك ال ينفي حقيقة تراكم        ”من مواطنيه، يوجد على ثالثة أرباع مساحة البيت اليهودي الموعود         

المؤشرات والدالئل والحيثيات التي تجعل هذا الخطر مرشحا الحـتالل موقـع متميـز فـي األجنـدة                  
تخابات الكونغرس األمريكي النـصفية     التي يبدو أنها ستصبح صاحبة اليد العليا بعد نتائج ان         ” اإلسرائيلية“

التي كبلت أيدي اإلدارة الديمقراطية ورئيسها المرجح ارتفاع منسوب استسالمه لقـدر وإرادة المجمـع               
  .وشركات النفط الكبرى ” وول ستريت”الصناعي العسكري وعمالقة المال وشركات التأمين و

على ما سبق ترداده مرات عدة، كالتذكير بـأن         هذه المؤشرات والدالئل الشاخصة ال تقتصر، هذه األيام،         
، وأن األحـزاب    )األرض الموعـودة  (تنظر إلى األردن كجـزء مـن فلـسطين التاريخيـة            ” إسرائيل“
، وأن  ”الـشعب اليهـودي   “الرئيسية تتفق على أنه ينبغي أن تكون هـذه األرض وطنـا ل              ” اإلسرائيلية“

 المرحلي، هو المكان المناسب إلقامة الدولة الفلسطينية،        األردن، في هذه المرحلة التاريخية ووفقا للتكتيك      
، مضافا إليها انسداد أفق التسوية تحـت ظـالل          ”إسرائيل“وأن سيطرة اليمين المتطرف على الحكم في        

، وضعف السلطة الفلسطينية التي يبدو أنها، ورغم تهديدها باللجوء إلـى خيـارات              ”اإلسرائيلي“الصلف  
أن خيار التفاوض هو الوحيد المعتمد لديها، وتحت سقف تهتـك األوضـاع   أخرى، ما زالت تتصرف وك 

العربية، ال بل وسعي العديد من األنظمة إلى المساهمة في تصفية القضية الفلسطينية، وتحميـل األردن                
ثمن ذلك، وفق ما عرف تاريخيا بالخيار األردني، أو الوطن البديل، وإنما تتعدى هذه المؤشرات ذلك كله                 

عطيات جديدة لها عالقة بصخب المرحلة االنتقالية التي تعيشها المنطقة والعالم، والذي يدفع الدولـة       إلى م 
العبرية نحو محاولة حسم الملفات الكبرى المتعلقة بأصل وفروع القضية الفلسطينية، وذلك علـى وقـع                

  .نظور طبول الحرب التي يقدر المحللون أن لبنان سيكون ساحتها الرئيسية في المدى الم
أبرز هذه المعطيات التي تتسارع وتائرها بشكل غير مسبوق يتمثل في الهرولة نحو  االستيالء على أكبر                 
مساحة ممكنة من األرض الفلسطينية، وال سيما في القدس وجوارها، وذلك بموازاة التوجه، وفـق مـا                 

لمـدة  ” اتفاق أمنـي  “يقضي بتوقيع   ” سخي“نحو قبول عرض أمريكي     ” يديعوت أحرنوت “أفادت صحيفة   
، فضال  ”إسرائيل”يوفر ردا على المطالب التي تمثل مصدر قلق ل        “عشر سنوات بين تل أبيب وواشنطن       

، والتـي   ”إسـرائيل “عن زيادة أمريكا من حجم معداتها العسكرية المخزنة في مستودعات الطوارئ في             
 800 مليار دوالر بـدال مـن        2،1 يمكن للدولة العبرية استخدامها في حاالت معينة، لتصل إلى ما قيمته          

 وذلك في مقابل تجميد البناء في المستوطنات الواقعـة خـارج الكتـل              2012مليون دوالر حتى العام ،    
االستيطانية والقدس الشرقية لعدة أشهر أخرى، تجري خاللها مفاوضات مكثفة مع الفلـسطينيين بهـدف               

خ األهم، في إطار هـذه الـسرقة المتواصـلة          أما النس ! التوصل إلى اتفاق يستغرق تطبيقه عشر سنوات      
 وحدة استيطانية جديدة في منطقـة القـدس،         1300لألرض الفلسطينية فتمثلت في طرح مخططات لبناء        

 عائلة يهودية على االسـتيطان فـي        66، ناهيك عن إقدام     ”أرييل“ وحدة أخرى في مستوطنة      800ونحو  
 دونـم مـن أراضـي       200 مستوطنا على    50و  حي رأس العمود جنوب المسجد األقصى، واستيالء نح       

 مستوطنة في المنطقة الممتـدة      11األغوار، والكشف عن مخطط تهويدي جديد لمنطقة النقب عبر إقامة           
بنيامين نتنياهو لواشـنطن    ” اإلسرائيلي“بين بئر السبع وعراد، وذلك بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء           
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مارس الماضي عنـدما    / د خضع لالمتحان ذاته في بداية آذار      ولقائه نائب الرئيس األمريكي الذي كان ق      
شمال ” رمات شلومو “ وحدة في مستوطنة     1600إيلي يشاي على بناء     ” اإلسرائيلي“صادق وزير الداخلية    

  .” إسرائيل“القدس أثناء تواجد بايدن في 
 العنصرية التي تتخذها    الوجه اآلخر لهذا التوسع االستيطاني المنفلت من عقاله، يكمن في رزمة القوانين           

 ناهيك عن ممارساتها القمعية في الضفة الغربية والقـدس التـي         48للتضييق على فلسطينيي ،   ” إسرائيل“
، توطئة لترحيلهم قسريا نحو الشرق فـي مرحلـة          ”الدولة اليهودية “تتقلص مساحتها باستمرار لمصلحة     

العـدوان  “ة، إغفال دالالت ما يمكن تسميته كما ال يمكن، وبعكس مزاعم سدنة اتفاقية وادي عرب      . الحقة  
المتواصل والمتشعب ضد األردن على المستويين االقتصادي واالجتماعي، والـذي يـشمل            ” اإلسرائيلي

تقوم بتسويق األماكن الـسياحية فـي       ” إسرائيل“وتكفي اإلشارة إلى أن     . المجاالت والقطاعات المختلفة    
 إعالناتها العالمية إنها توفر فرصة لزيارة البتراء ليوم واحد،          األردن ضمن برنامجها السياحي وتقول في     

وليس أردنيا، كما أنها تستورد العديـد مـن المنتجـات           ” إسرائيلي“وبذلك تبين للسياح أن هذا المعلم هو        
  .” إسرائيلي“األردنية وتغلفها جيدا وتصدرها إلى األسواق العالمية على أنها منتج 

افتئ العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني يرددها في كل مناسبة، ومحـاوالت             وبخالف التطمينات التي م   
كالم ساذج ال يستحق الرد عليه، وال يمكن تنفيـذه          “مجرد  ” الخيار األردني “تصويره بان أي حديث عن      

هـا  ، وبعكس المقولة الشهيرة لمهندس اتفاقية وادي عربه وموقعها عبد السالم المجالي التي أعلن في              ”أبدا
، فإن ما يجري على أرض الواقع الصلب يصب فـي           ”اليوم يدفن الوطن البديل   “عند التوقيع أن األردن     

المستشرق جي يـاخور    ” اإلسرائيلي“، ووفق ما يدعو الكاتب      ”إسرائيل“طاحونة هذا الخيار الذي سيعفي      
ن األردنيـين مثلمـا     تنفيذ العمل األسود نيابة ع    “، من مواصلة    ”يديعوت أحرونوت “في إحدى افتتاحيات    

وبالضبط مثلما عادت المسؤولية عن غزة، عمليا، إلى يد مصر،          . . كفت عن عمله نيابة عن المصريين       
فإن المسؤولية عن الضفة الغربية يجب أن تعود إلى الضفة الشرقية وما يقررون عمله فـي الـضفتين                   

  .” يصبح شأنهم الداخلي
  21/12/2010، الخليج، الشارقة

  
   واالعتراف بالدولةالسلطةين حل البديل ب .63

  هاني المصري
من اإلدارة األميركيـة جعـل      " عرض جاد "رفض لجنة المتابعة العربية استئناف المفاوضات لحين تقديم         

التركيز الفلسطيني والعربي على طرح موضوع االستيطان على مجلس األمن والسعي للحصول علـى              
وقت الذي ستعمل فيه اإلدارة األميركية لبلورة اتفاق إطار يتم          اعتراف من الدول بالدولة الفلسطينية في ال      

، حتى تقوم بطرحه على الطرفين، وبما يفتح الطريق التفـاق           "المباحثات المتوازية "التوصل له من خالل     
  .انتقالي جديد

إن طرح موضوع االستيطان على مجلس األمن، يمكن أن يكون خطوة إلى الوراء خشية من مجابهة مع                 
فاستبدال االعتراف بالدولة الذي    . ضد االعتراف الدولي بالدولة   " الفيتو"ة أوباما التي هددت باستخدام      إدار

تم التهديد به خالل األسابيع الطويلة الماضية باالستيطان، يمكن أن يكون خطوة إلى األمام وأفضل مـن                 
 متكاملة بديلة عن المفاوضـات      طرح مسألة االعتراف بالدولة منذ البداية، إذا جاء كجزء من إستراتيجية          

الثنائية المباشرة شرط السير بها خطوة وراء خطوة وبالتدريج حتى النهاية حتى لو أدى األمر إلى انهيار                 
فاعتماد إستراتيجية جديدة سيقود حتما إلى مجابهة مع إسرائيل واإلدارة األميركية           ). وليس حلها (السلطة  

  . يمكن أن يتحقق بدون هذه المجابهةألن الحصول على الحقوق الفلسطينية ال
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إن سياسة الرهان على الواليات المتحدة كراع منفرد للمفاوضات الثنائية المباشرة لسنوات طويلـة لـم                
تحصد سوى الفشل، واستخدام إسرائيل للمفاوضات للتغطية على خلق أمر واقع احتاللي يجعل إمكانيـة               

  .تحقيق السالم العادل أو المتوازن مستحيلة
ال يمكن االنتقال بقفزة واحدة من خيار المفاوضات إلى خيار المقاومة المفتوحة، بل ال بد مـن االنتقـال                   

  .بشكل واع و مدروس وبالتوقيت المناسب حتى ال نفقد الدعم الدولي
لذا فإن اللجوء لمجلس األمن للحصول على قرار حول االستيطان يمكن أن يكون خطوة أولى في طريق                 

فاإلدارة األميركية ستفكر كثيـراً قبـل أن تـستخدم          .  في النهاية أهداف الشعب الفلسطيني     طويل سيحقق 
  .، ألنه سيظهرها كداعمة لالحتالل بأبشع أشكاله في الوقت الذي تدعي فيه أنها ضد االستيطان"الفيتو"

كـن مـن    لذلك هناك فرصة، ولو ضئيلة، أن تمتنع الواليات المتحدة األميركية عن التصويت وهـذا يم              
صدور قرار يعيد الموقف الدولي من االستيطان إلى ما كان عليه سابقا قبل تآكله بعد سلسلة التراجعـات                  

كـأن االسـتيطان القـديم    " إدانة استمرار االستيطان "أو  " مجرد عقبة في وجه السالم    "باعتبار االستيطان   
ما جاء في ورقة الضمانات التـي       أصبح من الحقائق التي يجب أخذها بالحسبان عند توقيع اتفاق سالم ك           

  .منحها بوش لشارون، وأكدت عليها إدارة أوباما أكثر من مرة
ضد مشروع قرار حول االستيطان ستكون وحدها معزولـة ألن          " الفيتو"إذا استخدمت اإلدارة األميركية     

 وهـذا   األغلبية الساحقة من أعضاء مجلس األمن متوقع أن تصوت مع القرار أو تمتنع عن التـصويت،               
يعطي لإلدارة األميركية رسالة بأن الفلسطينيين والعرب يملكون خيارات أخرى وجادون بالـسير فيهـا،      

  .وال يكتفون بالتهديد بها
إن إدانة االستيطان دولياً تمكن من االنتقال لخطوة أخرى هي إعداد مشروع قرار يطالب مجلس األمـن                 

قى بدون مرجعية أو مرجعيتها اتفاقات ال تلزم الحكومـات          بتحديد مرجعية لعملية السالم، فال يمكن أن تب       
اإلسرائيلية المتعاقبة بها، بحيث كان التفاوض سيد نفسه، وأصبح األمن اإلسرائيلي هو المرجعية الوحيدة              

  .لعملية السالم
إن الدول المشاركة في مجلس األمن ستقف أمام مسؤولياتها وستكون محرجة أمام رفض مثل هذا القرار                

فإذا أراد العالم إنقاذ عمليـة      . نه مطلب واقعي فكيف يمكن استمرار المفاوضات العبثية بدون مرجعية         أل
 وفشل قمة كامب ديفيد، فعليه      1999السالم التي ماتت وشبعت موتاً منذ انتهاء المرحلة االنتقالية في أيار            

 يمكن بدون مفاوضـات تـسعى       أن يحدد المرجعية القادرة على إنهاء االحتالل وتحقيق السالم، وهذا ال          
لتطبيق القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة وليس التفاوض حولها أي تستند إلى مرجعيـة واضـحة                
وملزمة للطرفين، وتتم في إطار دولي فاعل وكامل الصالحيات في ظل ضمانات دولية حقيقيـة وآليـة                 

ي من موقفـه الحـالي الخاضـع إلرادة         إن انتقال الموقف الدول   . تطبيق وملزمة وجداول زمنية قصيرة    
الواليات المتحدة األميركية إلى الموقف المتوازن ال يكون من خالل الطلبـات والتمنيـات والتوسـالت                
واالنتظار المفتوح للمبادرات األميركية التي ال تأتي وإذا جاءت تكون منحازة إلسرائيل، وإنما من خالل               

 الدولية  -لعربية والدولية وتوظيفها في ميزان العالقات العربية        جمع أوراق القوة والضغط الفلسطينية وا     
  . األميركية بصورة خاصة-بصورة عامة والعربية 

إن نقطة الثقل في أي إستراتيجية فلسطينية وعربية يجب أن تكون العمل لتغيير موازين القـوى القائمـة                  
يز الـصمود وإعـادة االعتبـار       على األرض والمختلة بشكل ساحق لصالح إسرائيل، وهذا يتطلب تعز         

للمنظمة وتفعيلها وإصالحها وإعادة تشكيلها بحيث تضم الجميع، وإعادة االعتبـار للبرنـامج الـوطني،               
وإعطاء األولوية إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة على أسس تضمن الديمقراطيـة والـشراكة الحقيقيـة،               

  .حتاللوتنظيم مقاومة شاملة مثمرة تهدف إلى رفع كلفة اال
في هذا السياق فقط يكون التحرك السياسي بكل أشكاله مجدياً، بحيث يمكن استعادة المكانة التـي كانـت                  
للقضية الفلسطينية وتفعيل القرارات الدولية المؤيدة للقضية الفلسطينية خـصوصا تقريـر غولدسـتون،              
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صرة ومالحقة إسرائيل حتـى     والفتوى القانونية لمحكمة الهاي وغيرها، ومواصلة التحرك السياسي لمحا        
  .نصل إلى وضع دولي يفرض المقاطعة عليها و ينفذ العقوبات ضدها

ومن أجل إظهار الجدية للدعوات الفلسطينية لشق الطريق نحو بدائل عن المفاوضات الثنائية المباشرة ال               
  :بد من اإلعداد التخاذ الخطوات التالية 

تطبيق جميع االلتزامات التي استحقت عليها منذ توقيـع اتفـاق           مطالبة المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل ب     *
  .أوسلو، واعتبار أن الفلسطينيين في حل من التزاماتهم مادامت إسرائيل ال تلتزم بها

  .وفي هذا السياق يمكن وقف االلتزامات بشكل تدريجي، فهي التزامات سياسية وأمنية واقتصادية
  .اً بوقف اتفاقية باريس وانتهاء بسحب االعتراف بإسرائيليمكن البدء بوقف التنسيق األمني مرور

رفض تطبيع العالقات مع إسرائيل والمطالبة بمقاطعتها سياسياً وأكاديمياً وثقافياً واقتصادياً، خـصوصاً             *
  .مقاطعة االستيطان عمالً وتعامالً وتجارة لتأكيد أن االستيطان غير شرعي ويجب وقفه تمهيداً إلزالته

طة عن المنظمة من خالل إعادة السلطة إلى مكانها الطبيعي كـأداة مـن أدوات المنظمـة،                 فصل السل *
وحصر دور السلطة بالمهمات الخدمية دون أن يكون لها أي دور سياسي، بحيث تعود الدائرة الـسياسية                 
 في المنظمة لمتابعة الشؤون الخارجية والسفارات، وتخفيض عدد وتكاليف ومهمات األجهـزة األمنيـة،             

  .وتحويلها إلى المنظمة باستثناء الشرطة
التخلي عن وهم إقامة الدولة بالقريب العاجل وإقامة المؤسسات الضرورية لخدمة إستراتيجية الـصمود              *

والمقاومة والتحرك السياسي، وما يقتضيه ذلك من إقامة اقتصاد متقشف يقلل كثيراً من االعتمـاد علـى                 
  .المنح والمساعدات الخارجية

ستراتيجية المقترحة السابقة يمكن أن تقدم بديال حقيقيا عن المفاوضات الثنائية المباشـرة، يجعلنـا               إن اإل 
نغادر حالة االنتظار، التي تتراوح ما بين انتظار نجاح اإلدارة األميركية باستئناف المفاوضـات وبـين                

ينية، وبـين التهديـد     السعي المتناقض للحصول على الوصاية الدولية أو على اعتراف بالدولة الفلـسط           
  .بالمقاومة الشعبية والتلويح اللفظي بحل السلطة ثم التراجع عنه

إن حل السلطة بقرار أو انهيارها تحت وطأة مجابهة غير محسوبة مع االحتالل، بدون إستراتيجية جديدة                
ـ               ي، وإلـى   قادرة على توحيد الفلسطينيين، وفي ظل االنقسام يمكن أن يؤدي إلى الفوضى والفلتان األمن

المزيد من الشرذمة واالنقسام وتدهور القضية الفلسطينية، بحيـث ال نكـون أمـام تحمـل االحـتالل                  
لمسؤولياته، وإنما أمام نشوء سلطات عديدة متنازعة، وبروز خيارات وبدائل أخرى إسرائيلية وعربيـة              

  !!!ودولية على أنقاض الحلم الفلسطيني بإنجاز الحرية والعودة واالستقالل
  21/12/2010، يام، رام اهللاأل

  
  وهم البدائل السبعة .64

  عريب الرنتاوي
، فهـو   " الـرأي "نحن نعرف اآلن ، أن الرئيس لن يتنحى كما أبلغ األستاذ حازم مبيضين من الزميلـة                 

صاحب مشروع وطني ، والمشروع الوطني ال يتنحى وال يستقيل وطالما أن الرئيس لن يستقيل ، فـإن                  
نحـن متيقنـون اآلن بـأن       ...بدروها ، وإال كيف سيظل الرئيس رئيساً      " تتنحى"ن  السلطة لن تستقيل ول   

عمق شعث عبـاس    "السلطة لن تُحل ، بخالف تهديد عباس ووعيده ، اللذين لم يجف حبرهما بعد ، فقد                 
، وبين دحالن ، حليف عباس باألمس وخصمه المنقلب عليه اليوم ، بأن حل السلطة               " وأوضح تصريحاته 

  ".ر انتحاريخيا"هو 
ما الذي تبقى من خيارات أمام السلطة غير الذهاب إلى مجلس األمن والجمعية العامة واالسـتمرار فـي               

هل هي خيارات فعال ، وهـل تحظـى         ... بناء مؤسسات الدولة تحت االحتالل وتفعيل المقاومة الشعبية؟       
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وأيـن  ...ية لرفع كلفة االحتالل؟   هل هي خيارات كاف   ....هذه الخيارات باألهمية ذاتها عند أهل السلطة؟،      
  .تتجه القضية الفلسطينية في ضوء هذه التطورات والخيارات؟

مشروع "فوضى التصريحات والبيانات والمواقف التي تعيشها رام اهللا ، تعكس حجم المأزق الذي يعيشه               
المساء ، ولم   ، وهو المشروع الذي يقول أصحابه شيئاً في الصباح ويتراجعون عنه في             " المفاوضات حياة 

يعد ألحدهم من وظيفة سوى توضيح مواقف الثاني وتصريحاته ، لكأننا عجزنا عن القـراءة والكتابـة ،         
  .واستنطاق لسان الضاد" العربية"وبات وعينا قاصراً عن إدراك مرامي 

لـى  نحن مع السلطة الفلسطينية في كل ما ذهبت إليه من اقتراحات وبدائل وخيارات ، بدءا من التوجه إ                 
لكننا ونحن نفعل ذلك ، نشدد      . مجلس األمن والجمعية العامة ، وانتهاء بتطوير المقاومة الشعبية وتفعليها         

  : على أمرين اثنين
يجري تطويرها وتفعيلها ، وال نحسب أن السلطة جادة في          " مقاومة شعبية "األول ، أننا لم نر حتى اآلن ،         

بية لقطع الطريق علـى الـدعوات والنـداءات المطالبـة           هذا الخيار ، ونرى أنها تطرح المقاومة الشع       
باستئناف المقاومة بكل أشكالها ، ولغايات متصلة بالجدل الفلسطيني المحلي ، وليس كأولوية من أولويات               

مع " التنسيق األمني "فالذي يريد مقاومة شعبية عليه من باب أولى ، أن يوقف            ...المرحلة السياسية القادمة  
  . ه األمنية االحتالل وأجهزت

سيناريو "أن الخيارات والبدائل التي يجري التداول بشأنها ، إنما يتم انتقاؤها بصورة تتساوق مع               : والثاني
الذي تحدثنا عنه من قبل ، مبكراً وقبل أن يتطرق إليه كثيرون كمـا قـال قـارئ                  " الحل المتواطئ عليه  

ستيطان ، ولن يطال مسألة الدولة المستقلة       فالتوجه إلى مجلس األمن سيقتصر على موضوع اال       ...باألمس
المقاطعـة  "، ومالحقة إسرائيل قانونياً ليس مدرجاً على جدول األعمال الفلسطيني على نحو جـدي ، و               

لسلطة االحتالل ليست من بين الخيارات ونحن نطالب بها ، ولم نسقطها ال عمداً وال سهواً كما                 " الشاملة
  .أشار قارئ آخر باألمس أيضا

راءة الواقعية لسلوك السلطة والمنظمة وفتح والرئاسة ، وليس ألقوالها ، تشف عن جـدول األعمـال                 الق
، وفـي   " مناقصة"أو  " مزاودة"، من دون    " تضليل"أو  " تزويق"الفلسطيني في المرحلة المقبلة ، من دون        

ال ) 2...( األمنـي  السلطة تستمر في بناء المؤسسات والتنـسق      ) 1: (مقدمة بنود الجدول المذكور ما يلي     
انسحاب من المفاوضات وإنما بحث عن مخارج وأغطية ومسميات جديدة لممارسات وطقوس قديمـة ،               

ال مصالحة وال وحـدة     ) 3...(المفاوضات مستمرة وستتواصل تحت مسميات وتغطيات مختلفة ومضللة       
غـرض اإللهـاء   لكسب معركة العالقـات العامـة وب     " حوار الطرشان "وطنية ، بل جوالت متالحقة من       

الوسـاطة  "ومقتـضيات   " االعتـدال العربـي   "ومندرجات  " المتابعة"ال خروج عن سقف     ) 4...(والتلهي
 ، ولكن على األرض ،      67استدعاء اعتراف العالم بدولة فلسطينية مفترضة على حدود         ) 5"...(األمريكية

ألمنيـة وحـساباتها    لن تتعدى حدود الدولة القائمة ما تـسمح بـه إسـرائيل ومقتـضيات نظرياتهـا ا                
االنتهاء واقعياً من دون اإلقرار لفظياً ، إلى دولة الحدود المؤقتة والحل االنتقالي بعيد              ) 6...(الديموغرافية

المدى والسالم االقتصادي ، وتوظيف االعترافات الدولية المتتالية بالدولة الفلسطينية المـستقلة لتـسويق              
  ".دويلة األنفاق والجسور"، " والكانتوناتدويلة البقايا والمزق "وتسويغ التهام 

الدولـة ثنائيـة   "و" حل الـسلطة "لفظياً ، تبدو السلطة كمن يمتلك خيارات وبدائل عدة ، فهي تتحدث عن         
لكنها واقعياً تعمل على خيار واحد      "...المقاومة الشعبية والعصيان المدني   "و" االستقالة والتنحي "و" القومية

، الدولـة المفتوحـة علـى       " دولة الممكن ، البقايا ولحدود المؤقتـة      : "تلك غيره أوحد ، ويبدو أنها ال تم     
احتماالت التطور إلى دولة على مساحة تعادل مساحة الضفة الغربية وليس خط الرابع مـن حزيـران ،                  
وهي في هذا السياق ومن أجله ، تستعجل االعترافات الدولية بهذه الدولة ، وتغذ الخطى باتجاه الجمعيـة                  

ولهذا ...في مجلس األمن والكونغرس   " الفيتو األمريكي "لتفادي  " االتحاد من أجل السالم   "عامة عبر بوابة    ال
السبب بالذات ، يمضي أهل السلطة في ترجمة مشروع سالم فياض لبناء مؤسسات الدولة تحت االحتالل                
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تباره الوسيلة الوحيدة لتفـادي     بل وترتفع وتائره ، باع    " التنسيق األمني "وكأن شيئاً لم يكن ، كما يتواصل        
  .األمني والسياسي" الفيتو اإلسرائيلي"

بالطبع ، ليس هذا الخيار ـ السيناريو الذي يشق طريقه على األرض ، بالسيناريو المحبب واألثير على  
ه قلوب أهل السلطة وقياداتها ، فهم يفضلون بال شك ، حالً توافقياَ شامالً مستوفياً لجميع عناصره ، ولكن                 

الحل الذي يمكن أن تجود به توازنـات        ...المأزوم" المفاوضات حياة "السيناريو الوحيد الذي يتيحه خيار      
إنه السيناريو الوحيد   ...القوى القائمة على األرض ، وتفضي إليه حالة العجز الفلسطيني والتهافت العربي           

م الملفات وإغالقها ، كما قلنا في       ، بدل حس  " إدارة األزمات "المترتب على دخول المنطقة بمجملها مرحلة       
هذه الزاوية بالذات ، تعقيباً على إعالن واشنطن فشلها في إقناع إسرائيل تجميد االسـتيطان ، ودعوتهـا        

  .األطراف الدخول في مفاوضات غير مباشرة ، متوازية ومتزامنة
  21/12/2010، الدستور، عمان

  
  

  !بين التسوية والتصفية... القضية الفلسطينية .65
  مصطفى الفقي

في شكل مطلق ولست كذلك ممن يتوهمـون أن وراء كـل            » نظرية المؤامرة «لست ممن يعيشون وهم     
شيطاناً، ولكن إسرائيل منذ نشأتها علمتنا أنها تمضي في طريق الشر حتى لو تحسّنت الظروف               » أكمة«

زعة عنصرية وروح عدوانية    فالدولة العبرية كيان فريد يقوم على ن      . حولها وسعى إليها جيرانها بالسالم    
ورؤية توسعية وهي بذلك لم تخرج عن السياق أبداً، ألنها كانت وال تزال وستظل صانعة مذبحـة ديـر                   
ياسين ومأساة صبرا وشاتيال والعدوان على اآلمنين وترويع األطفال والنساء والشيوخ وهدم البيوت على              

 العرب على الجانب اآلخر نقدم كل ضمانات السالم         أصحابها واغتيال القيادات وقتل األبرياء، بينما نحن      
وعرابين التسوية بل وطرحنا مبادرة عربية تعطي إسرائيل أسباب األمـن المزعـوم لـو أنهـا قبلـت                   

، وقبلت كذلك، بنية صادقة، قيام دولة فلـسطينية لهـا           1967) يونيو( حزيران   4باالنسحاب إلى خطوط    
اماً في السنوات األخيرة وأصبح علينا أن نواجه الحقيقة التي          ولقد تغيرت الصورة تم   . عاصمة في القدس  

تتمثل في شحوب القضية الفلسطينية وتراجع تأثيرها دولياً وإقليمياً وانصراف المجتمع الدولي عنها إلـى               
حد كبير في ظل سياسة إسرائيلية استيطانية متعنتة وموقف أوروبي سلبي ودور أميركي منحاز أصـبح                

 لن يمارس حتى مجرد الضغط السياسي على إسرائيل لتجميد االستيطان فترة وجيـزة              يعلن صراحة أنه  
تنطلق فيها المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين، وبذلك اتضحت الصورة القاتمـة فـي ظـل انقـسام                 

 فلسطيني ال تبدو هناك بوادر لرأبه مع ضعف عربي عام تركت فيه المجموعة المؤثرة منـه          -فلسطيني  
وليس خافياً على أحـد أن دعـم بعـض القـوى            . ألمور إليران وربما للجمهورية التركية أيضاً     مقاليد ا 

اآلسيوية الكبرى، وفي مقدمها الصين والهند، القضية الفلسطينية لم يعد هو ذلك الدعم الذي عهدناه على                
تواجـه مأزقـاً    الجانبين السياسي واإلعالمي منذ عقود عدة من الزمان، واآلن دعنا نعترف بأن القضية              

  :حقيقياً ينقلها من صعيد التسوية إلى حضيض التصفية، وشواهدنا على ذلك االعتبارات التالية
لقد عاصر جيلي منذ نهاية خمسينات القرن الماضي حتى اليوم عمليات الصعود والهبوط في مسار               : أوالً

خرج منها جميعاً برصـيد مـن   القضية الفلسطينية، وشهد الحروب ومحاوالت التسوية واتفاقات السالم و 
اإلحباط ال يستطيع تجاوزه في هذه المرحلة، فما أكثر ما لعبت علينا الواليات المتحدة األميركية وغيرها                
من حلفاء إسرائيل بالوعود الكاذبة واألماني المضللة والمبادرات الخبيثة، وكانت النتيجة دائماً أنها مجرد              

امة وتخدير الشعوب والترحيل الزمني للمشكالت والتسويف المتعمـد    محاوالت دولية في فن العالقات الع     
  .للقرارات
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إن اختزال القضية الفلسطينية في بعض المواقف المحدودة خالل مراحل تاريخها الطويل إنما هـو               : ثانياً
فقط وال قضية القدس فحسب، إنهـا  » الجئين«التفافٌ على الحقيقة وهروب من الواقع، فهي ليست قضية  

وليست مسألة حدود، فالمطلوب كان دائماً هو توقف إسرائيل عـن محاوالتهـا الفاشـلة               » وجود«ية  قض
إلبادة الشعب الفلسطيني وتفريغ أرضه منه من أجل االنتشار السرطاني لمستوطناتها غير الشرعية وقـد               

إلـى مـشكلة    برعت إسرائيل تاريخياً في االنتقال من حالة إلى حالة وخلق مشكلة فرعية بديلة تـضاف                
  .أصلية قائمة وذلك لتشتيت الجهد العربي وإضعاف الروح الفلسطينية

إن مسلسل الفرص الضائعة في تاريخ القضية الفلسطينية هو أمر مشهود على امتداد العقود الخمسة               : ثالثاً
راحل أبا  األخيرة منذ صدور قرار التقسيم ذاته، ولعلي أتذكر اآلن محاضرة ألقاها السياسي اإلسرائيلي ال             

إيبان وزير خارجية إسرائيل األسبق وأحد األعمدة المؤسسة للديبلوماسية اإلسـرائيلية اسـتعرض فيهـا               
بعض هذه الفرص الضائعة نتيجة الثقة المفقودة ملقياً بالالئمة على الجانب العربي والفلسطيني معتبراً أن               

ى السالم ولكـنهم ال يجـدون االسـتجابة         الجانب اإلسرائيلي هو جانب المالئكة األطهار الذين يسعون إل        
متناسياً جرائم إسرائيل وهروبها من التزاماتها وضربها عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية            ! الكافية

  .بل وخروجها عن أعراف المجتمع الدولي كله
لطة ذاتها  إن التصريح األخير للسيد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية عن احتمال تفكيك الس            : رابعاً

ووضع إسرائيل أمام مسؤولياتها المباشرة عن إدارة األراضي المحتلة وتدبير أساليب معيشتها وطبيعـة              
احتياجاتها، إن هذا مؤشر لحالة اليأس التي بدأت تدب في أوصال أصحاب الحق نتيجة شعورهم بحالـة                 

! عة وآماله المجهضة وأرضه المحتلة    الالمباالة التي تبديها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه الضائ        
! أهو التخاذل العربي أم االنقسام الفلسطيني أم هما معاً؟        : ثم نتساءل بعد ذلك أيهما قادنا إلى هذا الموقف        

! وإذا كان األمر كذلك فأين ذهبت التضحيات العربية والفلسطينية على مدار ما يقرب من سبعين عامـاً                
حل المسألة اليهودية بتاريخها األوروبي على حساب أرض الغير وحقوق          إننا أمام غزوة غربية عدوانية ل     

  .الشعوب األخرى في المنطقة العربية
لقد شهدت السنوات األخيرة موجات من األفكار الخبيثة والمحاوالت المشبوهة لتصفية القـضية             : خامساً

آثار تلك الحرب الباسلة     إلجهاض معادلة النصر وتصفية      1973) أكتوبر(في أعقاب حرب تشرين األول      
إلى جانب رغبة خفية تسعى إلحداث تصدع في البيت القومي الواحد ودفع العقل العربي إلى حالة مـن                  

إننا نواجه وضعاً شاذاً في المنطقـة يكـرس         . التشرذم واالنكفاء تكاد تكون غير مسبوقة في تاريخنا كله        
هات تضيع فيها ثوابت القضية ويجري اختزالهـا        العدوان ويقهر إرادة الشعب الفلسطيني ويشدنا إلى متا       

في الفروع والتفاصيل، وهنا يمكن الشيطان دائماً والذي يسعى إلى تشتيت الجهـود وإضـاعة الوقـت                 
واللعب بورقة تأثير الزمن في حل القضية خصوصاً أن عامل الوقت وعنصر الـزمن ال يبـدوان فـي                   

الوعود المعسولة كما   » طعم«الواقع المؤلم ويبتلع الكثيرون     صالح الجانب الفلسطيني، إذ يبدأ التعود على        
تدخل قطاعات أخرى من الشعب العربي الفلسطيني في مرحلة استرخاء ال يستند إلى أساس موضـوعي                

  .أو تبرير مقبول
إن دخول إيران على الساحة العربية والقضية الفلسطينية قد أدخل تلك القضية القومية في مرحلة               : سادساً

وأصبح الفلسطينيون أنفسهم جزءاً من أجندات عربيـة وإسـالمية فـي الـشرق              » ستقطاب اإلقليمي اال«
األوسط دفعت تفاصيلها الطرف الفلسطيني إلى مزيد من الفرقة واالنقسام لمصلحة قوى إقليمية أخـرى               

ومـشكالت  تستفيد من القضية وتعيش عليها وتبني سياساتها بل وأمجادها على حساب معاناة المخيمات              
كما أن تركيا دخلت هي األخرى كالعبٍ جديد يربطه بالقـضية العربيـة تاريخـه               ! الفلسطينيين اليومية 

اإلسالمي وجذوره العثمانية ولكن في إطار عالقات واقعية مع إسرائيل ال تستطيع الدولة التركية الفكاك               
دة األميركية تتطلع إلى عـضوية      منها باعتبارها عضواً في حلف األطلسي ودولة صديقة للواليات المتح         

  .االتحاد األوروبي
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إنني ال أعني باحتمال انتقال القضية الفلسطينية من مستوى التسوية إلى مهبط التـصفية أن ذلـك                 : سابعاً
يعني دعوة إلى الحرب أو المواجهة العسكرية التي أظن أن المنطقة غير مهيأة لها في ظل حالة الترقب                   

لعبها بعض القوى اإلقليمية وتحرِّك بها بعض الجماعات واألحزاب والمنظمات فـي      العام واألدوار التي ت   
المنطقة على نحوٍ يخلق الشك المتبادل ويسحب الثقة بين األطراف ويؤدي إلى حالة من الضبابية كتلـك                 
 التي نشهدها في فضائنا العربي الحالي، ولكن هناك ظالالً بين حالتي الحرب والسالم يمكن أن يتحـرك                

  .فيها الموقف العربي لكي يكون أكثر قوة دولياً وإقليمياً مما هو عليه اآلن
هذه قراءةٌ العتبارات ملتبسة تحيط بالقضية العربية واإلسالمية األولى وتجعل منها محـور االسـتقرار               

كله، ونحـن   إننا أمام قضية فريدة ال نكاد نجد لها نظيراً في التاريخ البشري             . أحياناً ومصدر القلق دائماً   
نطالب هنا بالصحوة القومية والوعي العربي لمواجهة المحاوالت المستميتة لتصفية قضية يستند أصحابها             

  .إلى الحق والعدل، إلى التاريخ والجغرافيا، إلى القانون والشرعية
 21/12/2010، الحياة، لندن
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