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  حماس تواجه صعوبات كبيرة في إقناع الفصائل بالتزام التهدئة": الشرق األوسط" .1

اس تواجه صعوبات كبيرة قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن حركة حم: كفاح زبون - غزة  - رام اهللا
  .في إقناع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة بالحفاظ على التهدئة مع إسرائيل

أن نقاشات حادة جرت في اليومين الماضيين بين وفد حماس الذي » الشرق األوسط«وأكدت المصادر لـ
ئل األخرى، بعدما أيمن طه، وخليل الحية، وأبو هاشم، وبين قيادات الفصا: مثله القياديون في الحركة

  .رفضت األخيرة االلتزام بالتهدئة مع إسرائيل إذا ما واصلت ضرب قطاع غزة
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وكانت حماس أجرت اتصاالت مكثفة مع الفصائل الفلسطينية في اليومين الماضيين، وعقدت اجتماعات 
المقاومة فردية وثنائية مع عدد من الفصائل من أبرزها الجهاد اإلسالمي، والجبهة الشعبية، ولجان 

  .الشعبية، وتشكيالت عسكرية أخرى مقربة منها، من أجل وقف إطالق النار
والجبهة الشعبية، بعد اعتراض » الجهاد«وحسب المصادر ذاتها، فقد احتد النقاش بين حماس وقادة 

حماس على التصعيد من قبل األجنحة العسكرية لتلك الفصائل التي أعلنت مسؤوليتها مؤخرا عن عدد من 
  .ليات إطالق القذائف واشتباكات مع االحتالل اإلسرائيلي على حدود قطاع غزةعم

أبلغت قيادات الفصائل حركة حماس أنه ال يوجد شيء اسمه تهدئة، وإنما اتفاق «: وقالت المصادر
  .»فلسطيني داخلي على تقدير الموقف، وال يمكن الوقوف صامتين أمام التصعيد اإلسرائيلي

صائل وقف أي شكل من أشكال التصعيد وأي عمليات مخطط لها لتجنب عملية وطلبت حماس من الف
عسكرية جديدة ضد قطاع غزة، وقالت الحركة إنها تريد تجنيب الفلسطينيين حربا جديدة ومزيدا من 

  .الخسائر
وقال القيادي في حماس، أيمن طه، إن حركته تجري مباحثات مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة 

الوضع الميداني الذي يشوبه التوتر في هذه األيام، إال أن هذه الدعوات ووجهت بحدة من قبل لتهدئة 
الفصائل األخرى التي أبلغت حماس أن طلبها غير منصف في الوقت الذي يواصل فيه االحتالل قتل 

  .الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية
ن تهدئة لتجنب الحرب؟ وما الذي يجري تريدو) حماس(قلنا لهم «: وقال مصدر شارك في النقاشات

اآلن؟ الحصار وقتل الناس وقلة األدوية واستهداف المنازل والصياديين وعمال الحصمة ومواقع المقاومة 
  .»واألنفاق والوغالت اليومية، أليست أشكاال مختلفة للحرب؟

بوجود تهدئة وعلم أن الفصائل تذهب إلى رفض طلب حماس باستمرار التهدئة لرفضها االعتراف 
  .أصال، لكنها ستمتنع عن المبادرة بأي تصعيد، وتحتفظ لنفسها بحق الرد على أي تصعيد إسرائيلي

غير أن حماس لجأت إلى نشر مجموعات تابعة لألمن الداخلي بلباس مدني على حدود القطاع لمنع 
ما قالت مصادر في إطالق أي قذائف في اتجاه المستوطنات اإلسرائيلية المحاذية لحدود القطاع، ك

  .»الشرق األوسط«المقاومة لـ
حول لجوء الحركة إلى نشر مجموعات تابعة » الشرق األوسط«وتحفظ طه على اإلجابة عن سؤال لـ

لألمن الداخلي بلباس مدني على حدود القطاع، واكتفى بالقول إن حماس والحكومة في غزة تسعيان 
 لتوافق وطني شامل من أجل تثبيت المصلحة الوطنية للتوصل من خالل التواصل مع الفصائل الوطنية

  .العليا
وشدد طه على أن حماس نجحت في التوصل لتصور يتضمن قواسم مشتركة مع بقية الفصائل يتعلق 

وأثنى طه على التجاوب المسؤول الذي أبدته الفصائل الفلسطينية مع . بسبل إدارة المواجهة مع االحتالل
غزة، مشددا على أن الجميع متفق على عدم الوقوع في المصائد التي جهود الحركة والحكومة في 

  .ينصبها االحتالل للخروج من أزمته المتفاقمة
  11/1/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   لمنظمة التحرير مدير جديد للدائرة السياسيةيصدر قراراً بتعيينعباس  .2

عيين الدبلوماسي الفلسطيني سعيد أبو ت الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر : بسام البدارين-عمان 
 التي انتقلت عمليا وإداريا بالموجب إلى المجمع  لمنظمة التحريرعمارة مديرا عاما للدائرة السياسية

  .الجديد في مدينة رام أهللا لينتهي معنويا وإداريا وجود الدائرة السياسية بالخارج
رجية قبل سنوات وبموجب القرار اإلداري وأبو عمارة سبق أن شغل موقع وكيل وزارة الشؤون الخا

الطازج والذي تم اإلعالن عنه في موقع العهد اإللكتروني الرسمي أصبح مديرا عاما للدائرة السياسية 
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 من مؤسسها ورئيسها العريق فاروق 2009التي يترأسها عباس شخصيا منذ سحبت صالحياتها عام 
  .القدومي

نس بنص القرار الجديد الذي يعني ماليا وإداريا انتقال جميع مهام وتم إبالغ السفارة الفلسطينية في تو
وأعمال وشؤون وكادر الدائرة السياسية التي لم تعد قائمة في الخارج إلى المكتب الجديد برئاسة أبو 

  .عمارة
وبهذا القرار ينهي عباس بشكل جذري اللغط حول احتماالت عودة صالحيات الدائرة السياسية او اي 

ها للقدومي بعد المصالحة األخيرة التي جمعتهما، كما تنتهي بالقرار جميع عناوين منظمة جزء من
  .التحرير التي كانت موجودة في الخارج من الناحية اإلجرائية واإلدارية والتنظيمية

وكشف مصدر فلسطيني عن تعليمات الرئيس عباس بأن تتجمع المكاتب الممثلة لما تبقى من مؤسسات 
رير في المبنى الجديد الذي افتتح باحتفال رسمي في مدينة رام أهللا حيث سيمارس أبو عمارة منظمة التح

ابو ' مهامه الجديدة في المقر المستحدث مع مقر خاص برئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون
  .الذي يقيم في مكتب رئاسة المجلس في عمان ويقضي الكثير من وقته في رام أهللا' األديب

وفي السياق ال يتبقى بعد اإلجراءات األخيرة كعناوين للمنظمة في الخارج سوى بعض أعضاء اللجنة 
التنفيذية المقيمين بالخارج مثل فاروق القدومي الذي اتخذ القرار األخير بدون إطالعه او علمه او 

  .خراالتشاور معه او حتى إبالغه حسب المقربين منه رغم اللقاءات التي جمعته بعباس مؤ
وال تتوقع المصادر الخبيرة ان يؤثر تعيين أبو عمارة على المصالحة التي يرغب الطرفان عباس 

ومن المرجح ان ملفات الدائرة . والقدومي بإتمامها ألسباب سياسية تخصهما على األقل في الفترة الحالية
  .و عمارة الجديدالسياسية الدبلوماسية والمالية والبشرية واإلدارية ستنقل الحقا لمكتب أب

  11/1/2011القدس العربي، لندن، 
      

   معبر المنطارغالقيقضي بإ إسرائيلي- فلسطينيينفي حدوث اجتماعالسلطة بمدير المعابر  .3
لم يستبعد مدير المعابر في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا إمكان اتخاذ اسرائيل : رام اهللا ـ احمد رمضان

 أنه نفى أن يكون تم خالل اجتماع فلسطيني ـ اسرائيلي عقد في تل قرارا بإغالق معبر المنطار، إال
  .ابيب االتفاق بين الطرفين على إغالق المعبر

. بتطوير معبر كرم أبو سالم بما يؤهله الستيعاب دخول القمح واألعالف" لقد طالبنا اإلسرائيليين"وقال 
وأن هناك نقصاً في كمية " كرم أبو سالمالمنطار و"أننا نريد إدخال هذه السلع عبر المعبرين "وأضاف 

  .القمح الواردة إلى القطاع
في حال اتخاذ الجانب االسرائيلي قراراً بإغالق معبر المنطار، فهذا يظل قراراً "واضاف مهنا إنه 

إسرائيلياً، وليس في استطاعتنا وقفه، فمثل هذا القرار يبحث على المستوى السياسي وبتدخل أطراف 
، "م وقفه في حال اتخاذه، وليس من خالل األطقم التي شاركت في االجتماع المذكورخارجية كي يت

مشدداً في الوقت نفسه على أن إغالق المعبر لم يتم طرحه خالل االجتماع كما لم تبلغ السلطة الوطنية 
  .بذلك

 السلطة عن وأشار إلى أن معبر المنطار شبه معطل عن العمل منذ سنوات، الفتاً إلى أن المسؤولين في
" اإلسرائيليين"المعابر وبتعليمات مباشرة من رئيس السلطة محمود عباس يطالبون في كل اجتماع مع 

  .بفتح المعابر في االتجاهين أمام حركة الصادرات والواردات
ونوه إلى ما أجرته السلطة خالل األشهر األخيرة من توسعة على معبر كرم أبو سالم من أجل تسهيل 

  .جاريةالحركة الت
 11/1/2010المستقبل، بيروت، 

  



  

  

 
 

  

            7 ص                                     2022:         العدد       11/1/2011 الثالثاء :التاريخ

  أمريكا غير مقتنعة بتحرك بشأن المستوطنات: المبعوث الفلسطيني لدى االمم المتحدة .4
قال المبعوث الفلسطيني لدى االمم المتحدة رياض منصور يوم االثنين :  لويس شاربونو- االمم المتحدة

د اقناع واشنطن بتأييد مسعى في مجلس االمن ان وفده ووفودا أخرى في االمم المتحدة لم يستطيعوا بع
  .الدانة اعمال االستيطان االسرائيلية لكنهم سيواصلون المحاولة

وقال منصور المراقب الفلسطيني الدائم لدى االمم المتحدة ان مشروع قرار أوليا يدين ويطالب بوقف كل 
ابع لالمم المتحدة في ديسمبر كانون اعمال االستيطان في الضفة الغربية تم تسليمه الى مجلس االمن الت

  .االول
وكل اعضاء مجلس االمن على اتصال . نحن على اتصال باالمريكيين"وقال منصور لرويترز 

  ."باالمريكيين وحتى زعماء على مستوى أعلى من جانبنا من االوروبيين ومن االخرين
ني هذا القرار في مجلس االمن فيما هدفنا هو اقناع زمالئنا االمريكيين ان هناك قيمة لتب"ومضى يقول 

  ."يتصل بالسمتوطنات
وقال انه من المحتمل وضع مشروع القرار في صيغته النهائية هذا االسبوع للتصويت عليه االسبوع 

  .القادم
 عضوا انه يوجد تأييد واسع في المجلس للمشروع 15وقال دبلوماسيون في مجلس االمن المكون من 

  .بعد ماذا ستفعل واشنطن حليفة اسرائيلالفلسطيني لكن لم يتضح 
وقال منصور ان هدف القرار ايجابي وهو تهيئة الظروف الالزمة لمفاوضات مباشرة مع اسرائيل بازالة 

  .ما سماه العقبة الرئيسية في طريق استئنافها
  11/1/2011، وكالة رويترز لألنباء

  
  ال لقاءات فلسطينية إسرائيلية في واشنطن قريبا :عريقات .5

ورئيس الوفد المفاوض، اليـوم     ' فتح'صائب عريقات عضو اللجنة المركزية لحركة       . دعا د  :وفا -أريحا
 لحمايـة   1949اإلثنين، المجتمع الدولي ألخذ الطلب الفلسطيني بوجوب تطبيق ميثاق جنيف الرابع لعام             

  .المدنيين زمن الحرب بشكل جدي
في منطقة الشيخ جراح في القـدس       ' شيبرد'ى هدم فندق    عريقات أن إقدام الحكومة اإلسرائيلية عل     .وأكد د 

الشرقية، يعتبر بمثابة الرد اإلسرائيلي على الطلبات المستمرة من اإلدارة األميركية واالتحاد األوروبـي              
وفرض الحقائق على األرض ومـصادرة       وروسيا واألمم المتحدة ودول العالم األخرى لوقف االستيطان       

م البيوت، داللة على أن الحكومة اإلسرائيلية تصر بالحديث مـع الـشعب             األرض وتهجير السكان وهد   
الفلسطيني بالجرافات، والرصاص واالقتحامات واالغتياالت، والحصار واإلغالق، ما يعني إقفال كافـة            

  .أبواب عملية السالم
  .نطنوعلى صعيد الدعوة التي وجهت من اإلدارة األميركية للقاء مع مسؤولين فلسطينيين في واش

 أميركية، وأن ما تروج له إسرائيل بلقاءات        –وأكد عريقات أن هذه اللقاءات وإن عقدت ستكون فلسطينية          
 إسرائيلية في واشنطن أكاذيب ال أساس لها من الصحة، وأن مفتاح المفاوضات يتمثل بوقف               –فلسطينية  

رقية واإلقرار بالمرجعيات المحددة    الحكومة اإلسرائيلية لكافة النشاطات االستيطانية وبما يشمل القدس الش        
  .لعملية السالم

  10/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
       

  الفلسطينيينضد " جريمة"الحكومة في غزة تعد إغالق معبر المنطار  .6
ضـد  » جريمـة «، معتبرة أن الخطوة تمثـل       »المنطار«أدانت الحكومة المقالة بغزة إغالق معبر       : غزة
وقال حاتم عويضة، مسؤول ملف المعابر التجارية في وزارة االقتصاد في حكومة            . فلسطينيين في غزة  ال
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يمثل معاناة جديدة تضاف لمعاناة أهل القطـاع،        «غزة المقالة، في تصريح صحافي، إن مثل هذا القرار          
  .»وتكريسا لوضعهم االقتصادي السيئ

ا بشكل كامل لعدد كبير من الشحنات التجارية التي         ليس جاهز » كرم أبو سالم  «وأوضح عويضة أن معبر     
وأشار إلى أن حكومة غزة تجري اتصاالت مع جهات دوليـة وحقوقيـة             . تدخل وتخرج من قطاع غزة    

للنظر في ملف معابر قطاع غزة التجارية، والضغط على إسرائيل لفتح المزيد من المنافذ وزيادة ساعات                
  .العمل بها

  11/1/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  في سجونها" فتح" كادراً من 28 تنفي وجود في غزة الحكومة  .7
نفت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في قطاع غزة وجود أي معتقلين سياسيين مـن               : )آي.بي  .يو  (

" فـتح "أو أشخاص مضربين عن الطعام في سجونها، وقالت إنها تتحدى النائب عن حركـة               " فتح"حركة  
مؤسسات حقوقية زارت سـجون الداخليـة       "وأشارت إلى أن    . ن اسم شخص واحد     اشرف جمعة أن يعل   

  " .وكذبت ادعاءاته
 معتقالً من أعضاء الحركة في سجون األجهـزة األمنيـة التابعـة             28وكان جمعة قال، أمس، إن هناك       

زيارتهم ال يسمح ألهاليهم وللمؤسسات الحقوقية وللنواب ب      "للحكومة المقالة  وهم مضربون عن الطعام، و       
واتهم جمعة أمن غزة باعتقال اعضاء الحركة على خلفية انتمائهم الـسياسي،            " . لالطمئنان على صحتهم  

وأشـار إلـى أن الـرئيس       . مشيراً إلى أن بعضهم محكوم وبعضهم اآلخر موقوف بانتظار المحاكمـة            
الحركـة خـالل    الفلسطيني محمود عباس أجرى، أمس، اتصاال هاتفيا مع ذوي عدد من المعتقلين مـن               

  . وجودهم في مكتبه بمدينة غزة 
  11/1/2011الخليج، الشارقة، 

  
  "ال يلتقي أي اسرائيليينهنية : "النونو .8

في قطاع غزة مزاعم بأن رئيـسها اسـماعيل هنيـة           » حماس«نفت الحكومة المقالة التي تقودها حركة       
ندوبي اللجنـة الدوليـة للـصليب       سيلتقي مجموعة من النشطاء االسرائيليين القناعه بضرورة السماح لم        

  .األحمر بزيارة الجندي االسرائيلي األسير غلعاد شاليت
ـ       ال يوجد لدى الحكومـة أي معلومـات        «أمس إنه   » الحياة»وقال المتحدث باسم الحكومة طاهر النونو ل

أي رئيس الحكومـة ال يلتقـي       «وأكد أن   . »حول نية نشطاء اسرائيليين القدوم الى القطاع لهذا الغرض        
  .»اسرائيليين

  11/1/2011الحياة، لندن، 
  

  التصعيد الصهيوني يعبر عن حجم األزمة التي يعيشها االحتالل: بحر .9
أكد الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن المقاومة الفلـسطينية              : غزة

يني ومقدراته الوطنية، وأكثر قدرة على      باتت أكثر قوة واستعدادا لصد العدوان والدفاع عن شعبنا الفلسط         
إيالم العدو الصهيوني من أي وقت مضى، واصفا تهديدات االحتالل بأنها عبثية وتعبر عن حجم األزمة                

  .الداخلية والخارجية وحال اإلفالس الذي تعاني منه حكومة االحتالل
إلـى أن   ) 1-10(االثنـين   نسخة عنـه،    " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وأشار بحر في بيان صحفي تلقى       

التصعيد العسكري الصهيوني األخير ضد قطاع غزة يستهدف خلق ذرائع ومبررات السـتهداف غـزة               
الصامدة وأهلها المرابطين ومقاومتها الباسلة، ومحاولة مكشوفة لتسخين الجبهة الميدانية بما يتناسب مـع              

  .م2009اء حرب الفرقان نهاية يناير المخططات الحاقدة التي يجري اإلعداد لها صهيونيا منذ انته
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وأوضح أن اآللة العسكرية الصهيونية قد تقتل وتدمر وتخرب إال أنها ال تـستطيع أن تكـسر اإلرادة أو                   
  .توهن العزم أو تنال من تمسك شعبنا بحقوقه الوطنية وثوابته المشروعة

  10/11/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  لقدومي عباس وامصالحةتباين بشأن  .10
أثارت المصالحة بين الرئيس الفلسطيني محمود      : محمد الخضر ،  عوض رجوب  -دمشق– الضفة الغربية 

عباس ورئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي ردود أفعال متباينـة فـي                
  .الساحة الفلسطينية

ة وتداعياتها على االنقسام بين حركة التحرير       وتباينت الروايات والتفسيرات لخلفيات ودالالت تلك الخطو      
  ).حماس(وحركة المقاومة اإلسالمية ) فتح(الوطني الفلسطيني 

 فقد قال أمين مقبول أمين سر المجلس التشريعي ومستشار الرئيس عباس، إن اللقاء بين المسؤولْين الذي                
يب القدومي بوعكة صـحية     تم قبل نحو أسبوع في تونس هو نتيجة طبيعية لظروف حدثت، بعد أن أص             

  .فسعى الرئيس عباس لالطمئنان على صحته
 وأكد مقبول في حديث للجزيرة نت أنه ال عالقة بين مصالحة عباس والقدومي مـن جهـة، ومـسعى                   

  .المصالحة بين فتح وحماس من جهة أخرى
 عالقـة ألي وضـع      ال"أما رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام األحمد فقد هون من أبعاد الخطوة قائال إنه               

تنظيمي خاص بحركة فتح بموضوع إنهاء االنقسام، أي موضوع تنظيمي هو خاص بفتح، وأي حـديث                
  ".خارج هذا السياق هو نوع من الثرثرة الموجهة للتخريب وتنفيذ سياسات تكريس االنقسام

ن إنمـا تعبـر     وفي محاولة لتفسير ما حصل، قال المحلل السياسي خليل شاهين إن المصالحة بين الرجلي             
عن حاجة كال الطرفين لذلك وخاصة الرئيس عباس في ظل إطالق تحقيق مع عضو اللجنـة المركزيـة      

  .محمد دحالن
وأضاف شاهين في حديث للجزيرة نت أن المستفيد األكبر من هذه المصالحة هو عباس الذي يسعى فـي         

هة أي محاوالت للتشكيك في مـدى       هذه المرحلة لتأكيد قدرته على قيادة حركة فتح بشكل موحد في مواج           
  .انسجام أو على األقل وحدة الحركة خلفه

 وعن تداعيات تلك المصالحة على الساحة الفلسطينية، قال شاهين إنه ال ينبغي المبالغة بشأن موضـوع                
  .تأثيرات قضية دحالن أو المصالحة بين عباس والقدومي على المصالحة الفلسطينية الداخلية

  10/1/2011ت، الدوحة، موقع الجزيرة ن
  

  "عمر عبد الرازق"قوات االحتالل تعتقل النائب  .11
عمر عبد الرازق النائب عن كتلة .  اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي فجر اليوم الثالثاء د:رام اهللا

، من منزله بمدينة سلفيت وسط الضفة 2006التغيير واإلصالح، ووزير المالية في حكومة حماس 
  .الغربية

لت النائب منى منصور ان قوات االحتالل داهمت منزل النائب عبد الرازق الساعة الواحدة والنصف وقا
من بعد منتصف الليل وقامت بعملية تفتيش واسعة في منزله ومكتبه وصادرت الحاسوب الخاص به 

  .وهاتفه المحمول قبل اعتقاله
  .ادة اعتقال النواب مرة اخرىواعربت منصور عن تخوفها من ان يكون هناك مخطط اسرائيلي الع

  11/1/2011وكالة سما االخبارية، 
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   شهورستة" حماس"عن حركة  االحتالل يفرض االعتقال اإلداري لنائب .12
قالت مصادر حقوقية فلسطينية، أمس، إن محكمة تابعة لالحتالل قضت على نائب فلـسطيني              :)أ.ب  .د  (

أن الحكم صدر بحق النائب عن مدينة الخليل        وذكرت المصادر   . بالسجن ستة شهور  " حماس"عن حركة   
وكان جـيش   . في الضفة الغربية خليل الربعي باالعتقال اإلداري القابل للتجديد وفق االعتبارات األمنية             

  .االحتالل اعتقل الربعي من منزله في الخليل قبل عشرة أيام
ليل علـى عنجهيـة االحـتالل       د"بالحكم الصادر ضد الربعي، معتبرة أنه       " حماس"من جهتها نددت كتلة     

هذا الحكم انتهـاك صـارخ      "وقالت الكتلة إن    " . وإفالسه أمام مواقف النواب الصلبة ورفضهم االستسالم      
للقانون الدولي واستنساخ لتجربة الفشل الصهيوني في إعادة اختطاف النواب من جديد لتعطيل دورهـم               

  " .  في كسر إرادة النوابالنيابي ودليل على إفالس العدو أمام سقوط كل رهاناته
  11/1/2011الخليج، الشارقة، 

  
   ووزير العمل اللبناني يستعرضان تطبيق قانون عمل الفلسطينييناهللاعبد عبد اهللا  .13

 استعرض ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان السفير عبد اهللا عبد اهللا اليوم اإلثنين، :وفا–بيروت 
، آليات تطبيق قانون عمل الفلسطينيين، الذي أقره البرلمان اللبناني ووزير العمل اللبناني بطرس حرب

  .2010 آب 17في 
وقال السفير عبد اهللا بعد اللقاء، إن البحث تناول موضوع تطبيق التعديل الدستوري للقوانين الخاصة 

ك  آب من العام الماضي، وكذل17بعمل الفلسطينيين في لبنان، والتي أقرت في مجلس النواب في 
المذكرة التي قدمت للوزير حرب قبل أسبوع، حيث ناقشنا بنودها التي تتعلق بتيسير منح إجازة العمل 
لطالب العمل الفلسطيني، لمدة زمنية حددناها بخمس سنوات، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات تسهل على 

لب العمل ووظيفته السابقة، حتى العامل الفلسطيني تقديم البيانات المتعلقة فيه، لناحية نوع العمل، اسم طا
يتم االستناد إلى هذه البيانات عند تجديد إجازة العمل، وهذا ما يسهل على الوزارة والعامل في الوقت 

  .ذاته
كما ناقشنا موضوع المتطلبات الصحية للعامل الفلسطيني المقيم في لبنان، الذي أصبح جزءا ' : وأضاف

 كل تفهم من الوزير، واتفقنا على خطوات ستقوم فيها الوزارة من نسيج المجتمع اللبناني، ووجدنا
بخصوص آلية تطبيق التعديالت القانونية، لكي نبلغ العامل الفلسطيني، ما يترتب عليه من إجراءات 
للحصول على إذن العمل ضمن القانون اللبناني واحترامه، ألن الفلسطيني سيبقى ضيفًا لحين عودته إلى 

  .'دياره
قاء، مدير عام األونروا في لبنان سلفاتوري لومباردو، ورئيسة المكتب اإلقليمي لمنظمة العمل وحضر الل

  .الدولية في لبنان ندى الناشف
  10/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   بين االحتالل وسلطة فتح دليل على تورطها في الحصارباالتفاقإغالق المنطار : أبو زهري .14

 سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس، أن االتفاق بين سلطة رام اهللا وبين مسؤولين .دأكد  :غزة
صهاينة على إغالق جميع المعابر المحيطة بغزة واعتماد معبر كرم أبو سالم معبرا تجاريَّا وحيدا لقطاع 

المركز الفلسطيني  "وقال أبو زهري في تصريح مكتوب تلقى .غزة، يهدف لتشديد الحصار على القطاع
إن القرار الصهيوني اعتماد معبر كرم أبو سالم معبرا تجاريا وحيدا لقطاع غزة : "نسخة منه" لإلعالم

وإغالق جميع المعابر المؤدية لقطاع غزة يهدف إلى تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة وزيادة 
  ".معاناة سكانه
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تخفيفه الحصار على القطاع، داعيا كل األطراف الدولية وأوضح أن ذلك يكذّب ادعاءات االحتالل 
المعنية إلى  الضغط على االحتالل لوقف هذه الخطوة وإبقاء جميع العابر مفتوحة باتجاه قطاع غزة مع 

، أن  تمرير القرار الصهيوني "حماس"واعتبر المتحدث باسم  .تسهيل وصول جميع السلع واالحتياجات
في حصار غزة، وأنها ماضية " فتح"هو دليل إضافي على تورط حركة " فتح"من خالل اتفاق مع سلطة 

  .في التنسيق األمني وغير األمني مع االحتالل ضد مصالح الشعب الفلسطيني
  10/1/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  أي عدوان على غزة لن يمر كسابقه .. وجود لوقف إطالق ناروالهناك تقدير موقف : "الجهاد" .15

 سألت داود  أنهاكفاح زبون غزة  نقال عن مراسلها من 11/1/2011الشرق األوسط، لندن، ت نشر
، التي تعتبر ثاني قوة عسكرية في غزة بعد حماس، عن »الجهاد اإلسالمي«شهاب، القيادي البارز في 

 يوجد التهدئة تعني االتفاق بين طرفين، وال«: موقف حركته من دعوة حماس للحفاظ على التهدئة، فقال
والذي كان موجودا هو اتفاق وقف إطالق النار بعد انتهاء الحرب على غزة، ووقف إطالق النار . اتفاق

إسرائيل لم توقف إطالق النار، واستمرت في العدوان والحرب على القطاع «: ، وأضاف»لم يعد قائما
  .»لها أشكال للحربقتل الناس والحصار والتصعيد واالستيطان ك«: وزاد قائال. »بأشكال مختلفة

ال يوجد شيء اسمه وقف إطالق نار، بل يوجد تقدير موقف «وأكد شهاب أن حركته أبلغت حماس أنه 
لدى فصائل المقاومة متعلق بأولويات الناس واحتياجاتهم وقدرات المقاومة، لكن هذا ال يعني أن الفصائل 

ئيل صعدت بشكل كبير، واألمور أخذت إسرا«: ، وأردف قائال»ستقف مكتوفة األيدي أمام أي اعتداءات
منحى صعبا وخطيرا مؤخرا، اغتياالت وأشكال متعددة من العدوان، والمقاومة صارت ملزمة بأن ترد 

  .»على هذا العدوان، هذه وظيفتها
مستمرةٌ وبأشكاٍل من رام اهللا أن حركة الجهاد أكدت أن الحرب  10/1/2011قدس برس،  وذكرت

سطيني وخصوصاً في غزة، موضحةً أن كل المعطيات تشير إلى أن ما سمته مختلفة بحق الشعب الفل
  .يحضر لخوض عدوان عسكري واسع ضد القطاع المحاصر" الكيان الصهيوني"

إن العدو الصهيوني يحاول جاهداً كسر إرادة المقاومة، "وقال القيادي بالحركة الحاج أبو سامر موسى 
  ".حق، وما ضاع حقٌ وراءه مطالبولكنه لن يتمكن من ذلك كوننا أصحاب 

المقاومة الفلسطينية على أتم االستعداد "، مؤكداً أن "الحرب ال يمكن أن تحل مشاكل المحتل"ورأى أن 
إن الشعب "مضيفا ". للدفاع عن شعبها على وجه الخصوص وشعوب األمة العربية واإلسالمية عموماً

، مبيناً أن "ادق وليس من مشاريع السالم المزعومةالفلسطيني يصبو إلى الحرية، ولكن من فوهات البن
الفلسطينيين ال يخشون تهديدات العدو بالحرب رغم أن فصائل مقاومتهم تأخذ تهديدات العدو على محمل "

  ".الجد وهي جاهزة للتصدي ألي عدوان محتمل
وافق فلسطيني على ال توجد تهدئة رسمية، وإنما هناك ت"وتحدث موسى عن التهدئة مع االحتالل، قائالً 

تهدئة الستعادة المقاومة عافيتها، ولكي يعيد الشعب بناء ما دمره العدوان الصهيوني األخير، مع احتفاظ 
  "..المقاومة بحق الرد على أي تصعيد في الضفة والقطاع

  
   أبواب القاهرة إلنهاء حالة الجمود طرق تحاولحماس ": المصريون" .16

 أن الساعات القليلة الماضية شهدت محاوالت من جانب حركة "المصريون"علمت : عمر القليوبي
إلجراء اتصاالت مع المسئولين في مصر بعد أشهر من القطيعة بين " حماس"المقاومة اإلسالمية 

الطرفين، على خلفية الموقف من قضية المصالحة الفلسطينية التي تحمل القاهرة الحركة مسئولية 
حاولت طرق " حماس"ن عددا من القيادات البارزة داخل حركة وكشفت مصادر مطلعة، أ.  عرقلتها

أبواب القاهرة وعقد لقاءات مع المسئولين المصريين في محاولة إلنهاء حالة الجمود التي تشوب الجهود 
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المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية منذ فترة طويلة، باعتبار أن استمرار حالة القطيعة بين الطرفين ال 
وهي المرة األولى التي تجرى فيها محاوالت من هذا القبيل إثر رفض القاهرة .   ح أحدتصب في صال

التعاطي بأي شكل مع الحركة، منذ اللقاء الذي جمع اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة مع خالد 
 الذي مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة في مكة المكرمة خالل أدائهما العمرة في رمضان الماضي

لكن القاهرة رفضت التعاطي مع تلك المحاوالت مجددة رفضها التطبيع مع .   وافق شهر أغسطس
الحركة إال في حال توقيعها علي ورقة المصالحة المصرية بصيغتها الحالية، مع عود بتقديم ضمانات لـ 

  .   بمراعاة التحفظات التي تبديها عليها عند التطبيق على أرض الواقع" حماس"
ورفضت تقديم أي تنازالت أو " حماس"أفادت المصادر، أن القاهرة تعاملت بصرامة تجاه مطالب قادة و

التراجع عن مواقفها تجاه الحركة، وهو ما توقعت في ضوئه أن يؤدي ذلك إلى تكريس حالة من القطيعة 
  .  لمصالحة التراجع عن موقفها من ملف ا- وهو أمر مستبعد-بين الطرفين إال إذا ارتأت الحركة

لمحاولة إجراء اتصاالت مع القاهرة بضغوط مارستها عليها دول " حماس"وربطت المصادر عودة 
عربية في محاولة لضخ الدماء في أوصال المصالحة الفلسطينية، وتبني مواقف مرنة تجاه الورقة 

قة بين ورجحت تدخل دول عربية إليجاد نوع من الحل الوسط ينهي الجمود في العال.  المصرية
ويرى الدكتور طارق .   الجانبين، وإن كانت قد استبعدت حدوث تطور في ملف المصالحة الفلسطينية

المصالحة بعيدة "أن " المصريون"فهمي الخبير بالمركز القومي لدراسات الشرق األوسط في تصريح لـ 
" حماس"، معتبر أن توقيع "وال تلوح في األفق أي بوارد حول إمكانية التوصل لها خالل المرحلة القادمة

    . على الورقة المصرية هو السبيل الوحيد لتحقيق المصالحة الفلسطينية
  1/1/2011المصريون، القاهرة، 

  
  ال مفاوضات قبل وقف االستيطان والمصالحة مدخلها التوقيع على الورقة المصرية : األحمد .17

زية لحركة فتح عزام األحمد نفى عضو اللجنة المرك أن رام اهللامن  10/1/2011قدس برس، نشرت 
أن يكون ذهاب رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات إلى 
الواليات المتحدة األمريكية مدخال لعودة المفاوضات، وأكد أن موقف السلطة الفلسطينية ثابت ال تغيير 

  .فيه، وهو أن وقف االستيطان شرط ألي مفاوضات
 صائب عريقات إلى واشنطن .دبعد أيام سيذهب "، "قدس برس"ال األحمد في تصريحات خاصة لـ وق

تلبية لدعوة أمريكية، وال يوجد أي ترتيب ألي لقاءات مع أي مسؤول إسرائيلي في واشنطن، والموقف 
 إلى الفلسطيني ثابت لم يتغير، وهو ال مفاوضات قبل وقف االستيطان، وقد فشلت كل المحاوالت لجر

المفاوضات في ظل االستيطان، ولذلك ال عالقة لزيارة الدكتور صائب عريقات إلى أمريكا بأي مسعى 
  ".ألي مفاوضات مع اإلسرائيليين على أي مستوى قبل وقف االستيطان

أنا ال "حماس، وقال  على صعيد آخر أكد األحمد عدم وجود أي ترتيبات الطالق حوار جديد مع حركة
ليس صحيحا، ال يوجد أي ترتيب من أي " حماس"ب العالمين، والتضليل الذي تمارسه أخاف إال من ر

" حماس"، وال حاجة ألي وسيط بيننا، إذا كانت "حماس"و" فتح"جهة لعقد اجتماع جديد بين حركتي 
صادقة في توجهها نحو المصالحة فعليها الذهاب لتوقيع الورقة المصرية ثم بعد ذلك ندخل في حوار 

، "حماس"وليس لدينا نحن ما نقوله لـ" حماس"ل تنفيذ الورقة، أما اآلن فال يوجد شيء تقولوه لنا حول سب
  .  على حد تعبيره

 دعا عزام األحمد،من جنين أن  10/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وذكرت
في وجه االحتالل اإلسرائيلي حماس للعودة إلى رشدها والعمل سريعا على إنهاء االنقسام، للصمود 

  .والحكومة العنصرية التي يقودها نتنياهو
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 النطالق الثورة الفلسطينية في الجامعة العربية األميركية 46وقال األحمد، خالل االحتفال بالذكرى الـ
إنه بالوحدة فقط نستطيع قيادة الشعب الفلسطيني إلى تحقيق حلمه بإقامة الدولة المستقلة 'بجنين، 

  .'صمتها القدس الشريف وعودة الالجئينوعا
ورأى أن حركة حماس تحاول تقليد إسرائيل، حيث أن هناك تشابه في األسلوب كون إسرائيل تدعو دائما 
للمباشرة بالمفاوضات وترفض تحقيق السالم، وحماس تدعو أيضا للحوار وترفض إنهاء االنقسام وتحقيق 

  .ريةالوحدة من خالل التوقيع على الورقة المص
  

  تتبنى تفجير عبوة ناسفة في دورية إسرائيلية جنوب رام اهللا" كتائب األقصى" .18
مسؤوليتها عن تفجير عبوة ناسفة في " فتح"، الجناح العسكري لحركة "كتائب األقصى"أعلنت : رام اهللا

  .مساء أمس األحد) وسط الضفة الغربية المحتلة(دورية عسكرية جنوب رام اهللا 
إن مغاوير من مجموعات كتائب شهداء : "نسخة منه" قدس برس" بيان مكتوب وصل وقالت الكتائب في

  بتفجير عبوة ناسفة غازية موجهة، أثناء )9/1 ( خلية  الشهيد خالد عرفة، قامت مساء أمس-األقصى 
اإلسرائيلي، وذلك في منطقة جنوب رام اهللا على الطريق الواقع قرب " حرس الحدود"مرور دورية لـ 

  . ، كما قالت"بلدة جبع مما أصاب سيارة العدوقرية  
قصاصاً للمتعجرفين الصهاينة ولمجرمي الحرب في ذروة الدم المراق، "وأضافت أن هذه العملية تأتي 

وفي ظل االنهزام واالنبطاح والسكوت على في وجه اإلرهاب الذي يقتل ويعربد ويقرصن ويمارس كل 
عزل، خصوصاً في الخليل ورداً على عمليات هدم المنازل اإلرهاب بحق أبناء الشعب الفلسطيني ال

  ".المستمرة في مدينة القدس
  10/1/2011قدس برس، 

  
   إسرائيلي-مطلب أميركي في لبنان  المخيماتنزع سالح : جبريلأحمد  .19

إنهاء السالح "أحمد جبريل، أن " الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة"رأى األمين العام للجبهة 
لسطيني خارج المخيمات في لبناني هو مطلب أميركي ـ إسرائيلي، وأن مطالبة رئيس مجلس الف

  ".الوزراء سعد الحريري األخيرة بإنهاء هذا السالح يمثل هدفاً أميركياً ـ إسرائيلياً
ما لو لم يكن هذا السالح مهماً وخطراً عليهم ل"اإليراني أمس، أنه " العالم"واعتبر في حديث الى تلفزيون 

  ".تكون هناك نظرة سياسية حياتية ومعيشية الى الملف الفلسطيني ال أمنية"، متمنياً أن "طالبوا بإنهائه
المقاومة في قطاع غزة هي أقوى بكثير مما كانت عليه إبان العدوان اإلسرائيلي على غزة في : "وقال

اشتراط المجتمع "وانتقد ". ، والذي تم بغطاء فلسطيني وعربي وتأييد أميركي وأوروبي2008العام 
الدولي عودة السلطة الفلسطينية الى غزة من أجل دفع أموال إلعادة إعمار ما دمرته إسرائيل، ألن هذا 
  ".المجتمع الدولي يريد فرض االستسالم على الفلسطينيين، بعد عجز إسرائيل عن ذلك من خالل العدوان

 من يريد أن يعمل في غزة على إعادة إن الحصار الشامل المفروض على غزة يمنع كل: "أضاف
  ".اإلعمار، وذلك من أجل إثارة الناس على الحكومة الفلسطينية في القطاع

  11/1/2011المستقبل، بيروت،
  

   الرؤية الوطنية ومصالح شعبناوفقيجب تثبيت التهدئة : فتح .20
 الفلسطيني ويالت فتح موقف ورؤية الرئيس محمود عباس بضرورة تجنيب شعبنا' أكدت حركة: رام اهللا

  .حرب أو أي اعتدءات جديدة على قطاع غزة
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السياسة الذكية للرئيس 'وشددت فتح في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة، اليوم اإلثنين، على أن 
محمود عباس قد وضعت إسرائيل أمام خيار االلتزام باستحقاقات عملية السالم أو المواجهة مع المجتمع 

  .'إن حكومتها المتطرفة قد تسعى للهروب من مأزقها ومشكلتها عبر عدوان جديد على  غزةالدولي، لذا ف
وأكدت حرص الرئيس على سالمة واستقرار وأمن أبناء شعبنا في كل مكان، مذكرة بأن الرئيس كان قد 
أجرى اتصاالت مع جهات فلسطينية وعربية مسؤولة للتدخل لعدم إعطاء إسرائيل الذرائع لتنفيذ 

وطالبت فتح بأن تكون المصالح العليا للشعب الفلسطيني في  .ططاتها الحربية ضد أهلنا في قطاع غزةمخ
  .تثبيت التهدئة ليست موسمية، وإنما وفق رؤية وطنية ال تخضع العتبارات حزبية أو ارتباطات إقليمية

  10/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   غزةإلى بالعدول عن قرار عودتهم عباس يناشدونج  فتح في الخارعناصر .21
 أكد ابناء فتح العسكريين الذين خرجوا خالل االنقالب من القطاع مبايعتهم والتفافهم خلف :رام اهللا

وناشدوا في بيان صحفي الرئيس بالعدول عن قرار عودتهم الى القطاع في ظل . الرئيس محمود عباس
اء فتح المتواجدون في القطاع جراء الحملة الشرسة التي تقوم بها الظروف الصعبة التي يمر بها ابن

  .أجهزة حماس بحقهم وممارستها بمنعهم من السفر لتقديم االمتحانات المقررة عليهم
  11/1/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   قيادية منسجمة مع السلوك الثوريحالةاليماني شكّل : سعدات .22

م للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات بعزائه الحار لجماهير شعبنا  توجه األمين العا:رام اهللا
وأمتنا وأحرار العالم ولرفاقه في الجبهة الشعبية بفقدان القائد الوطني والقومي والمناضل الكبير 

وأكد سعدات في برقية تعزية أرسلها من داخل عزله في سجن رامونعلى  .المخضرم أبو ماهر اليماني
فاء لهذا الطراز من القادة كما هو شأن قادة ثورتنا الحديثة والمعاصرة عز الدين القسام، عبد القادر أن الو

الحسيني، فؤاد نصار، والقادة المؤسسين الحكيم وأبو علي ووديع حداد، وقافلة الشهداء والقادة الوطنيين 
مها في ميدان شعبنا يكون أبو عمار، أحمد ياسين، وكوكبة شهداء الثورة والشعب التي حفَرتْ اس

باستمرار النضال بحزمٍ  وإصرار لحماية ثوابتنا الوطنية وحقوقنا التاريخية ووحدة شعبنا ودفع نضاله 
  .»ومقاومته على جادة تحقيق األهداف التي استشهدوا من أجلها

ية والثورية وفي ختام برقيته عاهد القائد الراحل بأن الجبهة لن تحيد عن أسس وثوابت المدرسة النظر
  .التي آمن وعمل من خاللها أبو ماهر وأن تجعل من سلوكه نَهجاً  لنا بالحياةِ  وفي النضالِ 
  11/1/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   القدس لم يعد يكفيهما بيانات التنديد العربيةوتهويداستيطان : "الديمقراطية" .23

ن، إن بيانات التنديد العربية لم تعد تكفي، لردع  قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطي:رام اهللا
، وتضيق الخناق على 1967إسرائيل، التي تمعن في استيطانها االستعماري في القدس المحتلة عام 

وذكر بيان لمصدر  .والرحيل عن مدينتهم لتهويدها' الترانسفير'المواطنين المقدسيين إلجبارهم على 
، الذي بني مطلع الثالثينيات من القرن الماضي، )فندق شبرد(فتي مسؤول في الجبهة، أن هدم مقر الم

  . وحدة استيطانية تشمل بيوت عائالت فلسطينية في المدينة390جزء من مخطط واسع لبناء 
، والذهاب إلى 1967يونيو /  حزيران4وطالب، بموقف عربي موحد يعترف بدولة فلسطين بحدود 

 للحصول على قرار جديد بعدم شرعية االستيطان االستعماري، مجلس األمن ولمنظمات األمم المتحدة،
 بما 1967ويدفع االتحاد األوروبي إلى االعتراف بالدولة الفلسطينية على كامل األراضي المحتلة عام 

فيها القدس، ونحو إجراءات عملية لمواجهة السياسات المنهجية إلرهاب الدولة العنصرية، التي ال تلتزم 
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المطلوب إستراتيجية عربية بديلة، فهي ': وقالت الجبهة .المتحدة وقرارات الشرعية الدوليةبميثاق األمم 
  .'وحدها تعني الخروج من الضعف العربي واالستخفاف بالحقوق العربية

  10/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   على مدينة عسقالنصاروخية قذائف ثالثسقوط  .24
ذاعة العبرية، أن مقاومين من قطاع غزة أطلقوا مساء االثنين، ثالث قذائف صاروخية، أفادت اإل: غزة

  .سقطت في مدينة عسقالن الساحلية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، أو أضرار
  10/1/2011قدس برس، 

  
  قبل أيام يتبعان للسلفية الجهادية وليسا مصريان" إسرائيل "قتلتهماالشخصان الذين : مراقبون .25

 جثتين لشخصين مجهولي الهوية قتلتهما قوات االحتالل اإلسرائيلي ى العثور على أد : رف أبو الهولأش
 تجدد الجدل في القطاع حول وجود عناصر ىفي منطقة جباليا شمال شرق قطاع غزة منذ أربعة أيام إل

   . أجنبية من تنظيم القاعدة في غزة
دعاء بأن الجثتين لمواطنين مصريين تسلال للقطاع من ففي حين حاول مسئولون في الحكومة المقالة اال

أجل المشاركة في المقاومة المسلحة ضد االحتالل اإلسرائيلي إال أن بعض المراقبين أكدوا عدم صحة 
 أحد التنطيمات ى أنه من األرجح أن تكون الجثتان لمواطنين يمنيين ينتميان إلىهذه الرواية مشيرين إل

   . وجودة في غزة التي تؤمن بفكر تنظيم القاعدةالسلفية الجهادية الم
 تسليمهما ىوأوضح المراقبون المحليون في غزة أنه لو كان الشهيدان يحمالن الجنسية المصرية حقا لجر

 كمال ى االحتفاظ بالجثتين داخل ثالجة مستشفى السلطات المصرية ولكن ذلك لم يحدث حيث جرىإل
زة ثم صدرت األوامر لإلعالم المحلي بتجاهل القصة بعد االدعاء عدوان بغزة وأقيمت لهما بعدها جنا

 تسليم الجثتين للجانب المصري وهو ما لم يحدث مطلقا حسب تأكيدات مصادر مسئولة في ىبأنه جر
    . معبر رفح ومحافظة شمال سيناء

  11/1/2011األهرام، القاهرة، 
  

   القدس  شيبرد ويدعو لالستيطان فيفندقنتنياهو يدافع عن هدم  .26
 في أعقاب االستنكارات )أمس(أصدر مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو بيانا بعد ظهر

  .الدولية لهدم فندق شيبرد في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة أمس
ن وأبدى نتانياهو تأييده لشراء اليهود أمالك في أحياء مقدسية عربية شأنهم شأن سكان القدس العرب الذي

  .يجوز لهم شراء أو استئجار أمالك في أحياء مقدسية ذات أغلبية يهودية، حسب زعمه
وجاء في البيان ان أشخاصا خصوصيين قاموا باالعمال في محيط فندق شيبرد بمقتضى القانون 

وقال انه ال يجوز التوقع ان تحظر دولة . اإلسرائيلي موضحا انه لم تكن لحكومة إسرائيل أي صلة بذلك
ما من حكومة ديمقراطية في العالم "زاعماً أم . ائيل على يهود شراء أمالك خصوصية في القدساسر

كانت ستقدم على فرض حظر من هذا القبيل على يهود فال يجوز التوقع ان تفعل ذلك دولة اسرائيل 
  ". بالذات

  10/1/2011، 48موقع عرب
  

  ارية بـالتواطؤ مع االرهاب االسرائيلية غير الحكومية اليسالمنظماتليبرمان يتهم  .27
 اتهم وزير الخارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان امس منظمات انسانية اسرائيلية : وكاالت-القدس

وقال ليبرمان أمام اعضاء حزبه . يسارية االتجاه بالتعاون مع ناشطين يسعون الى المساس بأمن اسرائيل
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، وذلك في تصريحات »مات متواطئة فعال مع االرهاباننا نتحدث هنا عن منظ«المتشدد، اسرائيل بيتنا، 
واضعاف عزيمة ) الجيش االسرائيلي(هدفها الوحيد هو اضعاف «واضاف . نقلتها االذاعة العسكرية

وبمبادرة من ليبرمان طرح اسرائيل بيتنا مؤخرا مشروع قانون . »الدفاع عن مواطني دولة اسرائيل
منظمات للدفاع عن حقوق االنسان يتهمها بجمع ملفات من ينص على فتح تحقيق برلماني حول تمويل 

  . الخارج لقضايا جرائم حرب ضد عسكريين اسرائيليين
  11/1/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  تسمية القدس مستوطنة فهم خاطئ وإهانة لتاريخ المدينة: متحدث باسم الخارجية اإلسرائيلية .28

إن “زارة الخارجية اإلسرائيلية يجال بالمور في تصريح صحفي قال المتحدث باسم و:  وكاالت– االتحاد
تسمية القدس مستوطنة فهم خاطئ وإهانة لتاريخ المدينة، والخلط بين مسائل الحقوق الخاصة والحق 

إسرائيل وافقت على مناقشة كل الملفات المتنازع عليها مع “وأضاف . ”الدولي والسياسي أمر غير مفهوم
 ذلك القدس وسيكون االتحاد األوروبي حكيماً، إذا كان يرغب فعالً في تهدئة الوضع، الفلسطينيين بما في

  .”بتشجيعه الفلسطينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات
  11/1/2011، االتحاد، أبو ظبي

  
   اقتراحين بحجب الثقة عن الحكومةيرفض  اإلسرائيليالكنيست .29

أغلبية كبيرة مساء امس اقتراحين بحجب الثقة عن رفض الكنيست اإلسرائيلي ب:  د ب ا-تل أبيب 
  .الحكومة قدمتهما كتل المعارضة

المعارضة بزعامة تسيبي ليفني ، على " كاديما"وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن أحد االقتراحين قدمته كتلة 
ح خلفية ما وصف بتقليص الميزانيات المخصصة للوسطين الدرزي والشركسي ، وبادر بطرح االقترا

وقال وزير شؤون األقليات أفيشاي برافرمان في معرض رده على االقتراح إنه تتم . النائب مجلي وهبة
  .في الفترة الحالية زيادة االعتمادات المالية المخصصة للوسطين

  11/1/2011، الدستور، عمان
  

  رضة الشاباكاإلسرائيلية رغم معا  تقر قانون سحب المواطنة اإلسرائيليالكنيستب  الداخليةلجنة .30
اقرت امس،  لجنة الداخلية التابعة للكنيست اإلسرائيلي، أن 11/1/2011، المستقبل، بيروتذكرت 

  .اإلسرائيلي لذلك" الشاباك"اإلسرائيلية بالرغم من معارضة جهاز " المواطنة"مشروع قانون سحب 
ءة االولى والثانية وسيتم عرض هذا القانون على الكنيست اإلسرائيلي بهدف التصويت عليه بالقرا

  .والثالثة
، فان مشروع القرار ينص على سحب المواطنة اإلسرائيلية "يديعوت احرونوت"وبحسب موقع صحيفة 

او المشاركة في " المعادية"من اي شخص في حال ادين بالتعامل مع جهات اعتبرها المشروع بـ 
ة أعضاء في لجنة الداخلية وقد صوت لصالح هذا المشروع أربع". اإلرهابية"عمليات وصفها بـ

  .اإلسرائيلية وعارضه ثالثة أعضاء، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت
وأحيل هذا المشروع، الى لجنة الداخلية التابعة للكنيست اإلسرائيلي لدراسة المشروع والتعديل عليه بعد 

  .ان مر في القراءة التمهيدية في الكنيست
، الذي اعلنته ممثلة وزارة العدل "الشاباك"نة، فوجئوا بموقف جهاز وأشار الموقع، الى أن أعضاء اللج

االسرائيلية، اثناء االجتماع، والمتمثل برفض هذا المشروع لوجود خلل كبير به قد يلحق الضرر 
  .باسرائيل
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، على خالف الموقف السابق، والذي دعم سن هذا القانون، عند "الشاباك"وكان هذا الموقف الجديد لجهاز 
  .حه على الكنيست االسرائيلي، لكي يتم اقراره بالقراءة التمهيديةطر

في إسرائيل والدوائر االمنية، هو مفهوم واسع جدا، وكذلك حال االتصال " االرهاب"يشار الى أن مفهوم 
لسن هذا القانون، النه في حال " الشاباك"مع جهات معادية السرائيل، وهذا ما قد يفسر معارضة جهاز 

سيكونوا عرضة " 48" ا القانون فان المئات بل االالف من المواطنين العرب، داخل مناطق الاقرار هذ
  .لفقد المواطنة االسرائيلية

أكد أن القانون المقترح موجه ضد  جمال زحالقة.النائب د، أن 10/1/2011، 48موقع عربوأضاف 
ه النائب زحالقة، أن ينطبق العرب فقط، الفتا إلى أن المستشار القضائي نفى، ردا على سؤال وجه
  . القانون المقترح على يغئال عمير قاتل رئيس الحكومة األسبق يتسحاك رابين

وأضاف أن الشاباك عارض االقتراح ألن القضية ليست أمنية، وأن ما يحصل هو لعبة سياسية 
إلى هل ستحولون الكنيست "وتساءل . وأيديولوجية وعنصرية وفاشية لسن قانون آخر ضد العرب

  ؟ "كنيست بيتينو"
زحالقة أن القانون الدولي يحرم سحب المواطنة، مشيرا إلى أن من يحكم عليهم باإلعدام ال . وتابع د

كما لفت في هذا السياق إلى أن القانون اإلسرائيلي مغاير . تسحب مواطنتهم مهما ارتكبوا من المخالفات
جنة الداخلية دليل على أن السياسة العنصرية لكل القيم واألعراف، واعتبر أن تمرير القانون في ل

  . المفضوحة والتي تهدف إلى المس بالعرب قد وصلت إلى الحضيض
، مؤكدا "يسرائيل بيتينو"زحالقة القانون المقترح خطوة أولى من سلسلة قوانين يعرضها . كما اعتبر د

  ". األجواء العامة للكنيستسنكون لهم بالمرصاد وسنحاول منع تمرير هذا القانون الذي يتماشى مع"
  

  معاقبة شركات إسرائيلية تبني مدينة الروابيالى   اإلسرائيلي تدعوالكنيستبلجنة االقتصاد  .31
دعت لجنة االقتصاد البرلمانية في الكنيست اإلسرائيلي، أمس، إلى فرض : برهوم جرايسي - الناصرة

سطينية عقودا للمشاركة في بناء مدينة عقوبات على الشركات اإلسرائيلية التي وقعت مع السلطة الفل
الروابي الفلسطينية قرب رام اهللا، وتضمنت العقود تعهد الشركات اإلسرائيلية بعدم استخدام مواد وشراء 

  .خدمات من شركات استيطانية في المناطق المحتلة، الضفة الغربية والقدس وهضبة الجوالن السورية
ن هذه الشركات اإلسرائيلية من الفوز بعطاءات إسرائيلية ودعا عدد من أعضاء الكنيست، إلى حرما

للبناء في المدن اإلسرائيلية، في حين اعتبر رئيس اللجنة أن الوضع القائم يعكس تدهورا جديدا في ما 
  .الحكومة اإلسرائيلية في الرد على المقاطعة الفلسطينية لمنتوجات المستوطنات" تلكؤ"اسماه 

  للجنة، إن التدهور الحالي هو نتيجة لفراغ سلطوي، في كل ما يتعلق برد وقال البيان الصادر عن ا
على المقاطعة الفلسطينية لمنتوجات المستوطنات، خاصة وأن هذه المقاطعة تتسع ) اإلسرائيلية(الحكومة 

  .أيضا في األسواق األوروبية
  11/1/2011، الغد، عمان

  
   الفلسطينيةأجهزة السلطة ًء على معلومات من البيطار ورفاقه بنااعتقلنا :الجيش اإلسرائيلي .32

كشفت مصادر عسكرية صهيونية ان اعتقال الناشط الكبير في كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح 
العسكرية لحركة حماس وائل البيطار ورفاقه األربعة، تم بناء على معلومات استخباراتيه، وصفت 

  .بالخطيرة، من قبل أجهزة السلطة
موقع الناطق باسم جيش االحتالل الصهيوني إلى أن البيطار اعترف بأنه عمل كمساعد للشهيد وأشار 

م، والتي قتل 2008شهاب النتشة الذي أمر بتنفيذ العملية الفدائية المزدوجة في ديمونة في شباط من العام 
  .حسب رواية العدو. خاللها صهيونية واحدة، وأصيب عشرة آخرين بإصابات مختلفة
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سب الموقع فإنه وبعد اغتيال شهاب النتشة، قاد وائل البيطار عدة عمليات فدائية إال أنه تم إحباطها وبح
وائل البيطار في سبتمبر " فتح"جميعا، بعد وصول معلومات أمنية حول أنشطته، واختطفت أجهزة سلطة 

  .م2008من العام 
ر تحت التعذيب الشديد والشبح والضرب في ويعتقد مراقبون بشكل قطعي أن األقوال التي أدلى بها البيطا

، "التنسيق األمني"سجون السلطة، أوصلتها السلطة إلى قوات االحتالل الصهيوني في إطار ما يسمى بـ 
وهو ما قامت بناء عليه قوات االحتالل بمحاولة الغتيال البيطار وإعدام المواطن عمر القواسمي واعتقال 

  ".فتح"سجون األربعة المضربين عن الطعام في 
  10/1/2011، السبيل، عمان

  
   أنفاق رفح يستوجب منا االستعداد أكثر وذلك ألن الخصم يطور نفسهتهديد: الجيش اإلسرائيلي .33

ذكر قائد عسكري إسرائيلي أنه تم إحباط محاوالت فصائل فلسطينية لتهريب :  وكاالت– االتحاد– غزة
سرائيل، وقال قائد وحدة قصاصي األثر في جيش مقاتليها من قطاع غزة إلى سيناء ومن ثم إلى إ
إن الجيش اإلسرائيلي أحبط في اآلونة األخيرة عدة “االحتالل العميد يوسي حداد خالل تصريح صحفي 

محاوالت لتسلل مقاتلين فلسطينيين من قطاع غزة إلى إسرائيل مرورا بسيناء وتلك العمليات ليست 
كانت الحرب على غزة بمثابة “وأضاف .”ك تصعيد من قطاع غزةجديدة، لكن في األيام الماضية كان هنا

رسالة إلى حماس ولكن في اآلونة األخيرة كان هناك استيقاظ لحركة الجهاد اإلسالمي ومنظمات أخرى 
  .”إن تهديد أنفاق رفح يستوجب منا االستعداد أكثر وذلك ألن الخصم يطور نفسه“، وتابع قائالً ”مختلفة

  11/1/2011 ،االتحاد، أبو ظبي
  

   غاز قاتل لتفريق المدنيين العزل بإستخداميعترف اإلسرائيلييش الج .34
 في اعترف فاضح للمارسات اإلسرائيلية ضد المدنيين العزل في األراضي المحتلة : ردينة فارس- غزة

كشف تقرير نشره أطباء إسرائيليون في سالح الطب التابع لجيش االحتالل، عن استخدام جيش االحتالل 
  .لنوع من الغاز المميت، خالل تفريق المظاهرات

 مرة عن 5600 ــ 800أكبر بـ ) أس. سي(وجاء في التقرير أن تأثير الغاز المسيل للدموع من نوع 
  .الحقنة العادية للغاز نفسه المستخدم في مثل تلك الحاالت

ن الضرر أكبر للرئتين وجاء في التقرير أنه في حاالت متطرفة يكون فيها تركيز المادة عاليا، يكو
  .وفتاكاً

وفي خالصة التقرير ذكر األطباء أنه رغم االستعمال المتكرر للغاز في تفريق المظاهرات، فمتى ما 
  .استخدمت هذه المادة بتركيز عاٍل تزيد من احتمال حدوث أضرار أشد

 قنابل بوتيرة 6لق ، التي يمكنها أن تط»رينغو«ويضيف التقرير بأنه ازداد االستخدام لوسيلة إطالق 
  .سريعة، بحيث تسقط في مكان معين وتحدث سحابة سميكة من الغاز المسيل للدموع

وقال أحد األطباء إن التقرير يقوم على أساس بحث أجري قبل سنوات في سالح الطب أكد أن الشكل 
 الشكل الذي الذي استخدم فيه الجيش اإلسرائيلي الغاز في حينه، عرض حياة المتظاهرين للخطر بتغير

يستخدم فيه الغاز، وال سيما إذا كان الحديث يدور عن تركيز أعلى بكثير، وطالب بضرورة إجراء 
  .فحص متجدد

وحاول الناطق بلسان جيش االحتالل، الدفاع عن استعمال الغاز القاتل، قائال إن قوات الجيش التي 
  ، »لمهنية الملزمة بالنسبة الستخدام السالحتستخدم وسيلة اإلطالق المسماة رينغو تعمل وفقا للتعليمات ا
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أقل سما من مواد أخرى مسيلة للدموع، مشيرا إلى أن هذه هي المادة المسيلة ) أس. سي(مضيفا أن غاز 
  .للدموع المنتشرة لالستخدام في العالم

  11/1/2011، عكاظ، جدة
  

   "ائيلسرإ" رفض طلب باراك اجراء محادثات سرية بين السلطة وعباس: معاريف .35
 كشفت صحيفة معاريف االسرائيلية في عددها الصادر اليوم النقاب عن ان الجانب الفلسطيني :القدس

رفض اقتراحا تقدم به وزير الحرب ايهود براك لفتح قنوات حوار سرية بينه وبين الرئيس محمود عباس 
.  

ن فان هذا الطلب قد احيل وحسب ما ذكرته مصادر دبلوماسية على صلة باالتصاالت الجارية بين الطرفي
. الى الوسيط االمريكي دينس روس االسبوع الماضي حيث كان من المقرر ان ينقله روس الى رام اهللا 

واشارت صحيفة معاريف الى ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير متحمس من هذا االقتراح في حين 
  . رفضه محمود عباس 

قائلة انه عار عن الصحة واضافت ان براك ليس بحاجة الى ونفت مصادر في مكتب براك هذا النبأ 
قنوات سرية الجراء مباحثات مع محمود عباس علما بان العالقة القائمة بينهما جيدة وانهما يجريان 

  .محادثات كلما اقتضت الضرورة ذلك 
  11/1/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  يعمل المجتمع المدني في بلد ديمقراطيانه يجهل كيف   اثبتليبرمان: جمعية الحقوق المدنية .36

وزير الخارجية اثبت انه يجهل « شددت جمعية الحقوق المدنية في اسرائيل على ان : وكاالت-القدس
دور منظمات حقوق االنسان يقتضي النقد «وتابعت ان . »كيف يعمل المجتمع المدني في بلد ديمقراطي

وشددت الجمعية على ان افكار ليبرمان ال تلقى دعما . »وتوجيه االصبع الى االخطاء المحتملة للسلطات
يبدو انه «واضافت . كامال في االوساط السياسية اليمينية في البرلمان، على ما قال في تصريحاته امس

  .»يجد خونة محتملين حتى في اوساط نواب اليمين في الكنيست
ان كانت لدى «تحقيق، امس بالقول التي قد يستهدفها ال» اطباء من اجل حقوق االنسان«ردت منظمة و

الوزير ليبرمان وغيره من المسؤولين شكوك حول عملنا او يعلمون وقائع تخولهم رفع شكوى ضدنا فاننا 
يقوم بها (...) ان نشاطاتنا الرامية الى تأسيس مجتمع اكثر عدال «وتابع البيان . »نشجعهم على ذلك

السيد ليبرمان شيئا او اثنين منهم، وعلى االخص قيم مثل وقد يتعلم . مئات المتطوعين واطباء وموظفون
  الحياد والتعاطف والديمقراطية

  11/1/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  نتنياهو ـ  تزعم أن مبعوثاً فرنسياً نقل رسالة سورية لاسرائيليةمصادر : يديعوت .37
 زعمها ان مبعوث الرئيس  عن مصادر سياسية اسرائيلية)أمس(مساء" يديعوت أحرونوت"نقل موقع 

رسالة من " برئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ونقل له )أمس(الفرنسي للشرق األوسط التقى 
  .، حسب تعبيرها"دمشق

وذكر الموقع ان المبعوث الفرنسي، جان كلود كوسران، زار دمشق في االيام األخيرة ومن ثم وصل الى 
وأضاف ان اللقاءات مع . زير األمن ايهود براك والوزير دان ميريدوراسرائيل، ليلتقي نتانياهو وو

ونقل الموقع . الجانب اإلسرائيلي تمحورت حول فرص إستئناف المفاوضات غير المباشرة مع سوريا
لكن المصادر . عن مصادر اسرائيلية قولها ان المبعوث الفرنسي نقل رسالة لنتانياهو في هذا الشأن
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ال تحمل جديداً او امر دراماتيكي يوحي بأن هناك تطورات خاصة، حسب " دمشقرسالة "تداركت ان 
  .تعبيرها

  10/1/2011، 48موقع عرب
  

   يبث شريطا يدعو الى قتل مساعد المدعي العام االسرائيلياليمين المتطرف  .38
 المدعي  على االنترنت شريط فيديو دعا فيه الى قتل مساعد) أمس(بث اليمين المتطرف االسرائيلي اليوم

، وتضمن الشريط، الذي ارسل عبر "اضطهاد اليهود والدفاع عن العرب"العام شاي نيتسان المتهم بـ
البريد االلكتروني الى وزير العدل يعقوب نئمان، هجوما على معاون المدعي العام النه امر االسبوع 

، "فايسبوك"تماعي  شخصا اعضاء في مجموعة على موقع التواصل االج170الماضي بفتح تحقيق بحق 
  .حسب ما ذكرت االذاعة االسرائيلية العامة" الموت لكل العرب"تحمل اسم 

على نيتسان ان يفتح االن تحقيقا ضد كل "ونقلت وسائل االعالم عن المجهولين الذين ارسلوا الشريط 
  ".الذين دعوا الى قتله

واضاف ". ن العرب ويتعاون معهميضطهد اليهود ويدافع ع"وجاء في الشريط ان معاون المدعي العام 
شاي نيتسان من مصلحتك ان تستيقظ بسرعة وان تنتبه الى ان العرب هم اعداء شعب اسرائيل وليس "

  ".اليهود
  .ودان نتانياهو ووزيرا الدفاع ايهود باراك والعدل نئمان هذا الشريط

انه مقتنع بان . على العنفيدين رئيس الوزراء بشدة التحريض "وجاء في بيان صدر عن مكتب نتانياهو 
االنتقادات مشروعة لكن الدعوات الى القتل تمس بالقيم ). الشريط(الشرطة ستكشف الذين ارسلوه 

  ".الديموقراطية في اسرائيل
  10/1/2011، 48موقع عرب

  
   2010 الى الدول العربية في العام تصديرالارتفاع ": إسرائيل" .39

 رسمية في الدولة العبرية ان التصدير االسرائيلي الى دول افادت معطيات :الناصرة ـ زهير اندراوس
 بالمئة، مقارنة مع العام الذي سبقه، بحيث يصل 108 بنسبة 2010الخليج العربي ارتفع بنهاية العام 

  .حجم التصدير الى اكثر من خمسة وعشرين مليون دوالر
ئيلي الى الدول العربية ارتفع بنسبة وبحسب موقع اتحاد المصنعين في اسرائيل فان حجم التصدير االسرا

  . مليون دوالر380 بالمئة مقارنة مع العام الذي سبقه ووصل الى 31
وبحسب الموقع عينه فان الدول العربية التي ارتفع فيها حجم التصدير االسرائيلي هي االردن ومصر 

وة على ذلك، اضاف الموقع، وقطر والجزائر والمملكة العربية السعودية وعمان والبحرين والكويت، عال
.  مليون دوالر300بناء على االحصائيات الرسمية، فان التصدير غير المباشر للدول العربية وصل الى 

 12 بالمئة ووصل الى 37كما تبين ان التصدير االسرائيلي الندونيسيا ارتفع في السنة االخيرة بنسبة 
  . بالمئة21 بالمئة وباكستان انخفض بنسبة 55يا بنسبة مليون دوالر، في حين انخفض التصدير لماليز

' يديعوت احرونوت'االقتصادية، الصادرة عن صحيفة ) كالكاليست(على صلة بما سلف، كشفت صحيفة 
النقاب عن ان السلطات االسرائيلية تدرس امكانية تصدير السيارات القديمة، التي تم انتاجها قبل عشر 

لعربية، وبالمقابل يحصل المصدرون على دعم من وزارة المواصالت سنوات واكثر الى الدول ا
االسرائيلية، كما يتبين من وثيقة سرية اعدها وزير المواصالت، يسرائيل كاتس، ان وزارته ستسمح 
بتصدير السيارات القديمة االسرائيلية الى كٍل من المملكة االردنية الهاشمية والعراق، والتي تم انتاجها 

تين حتى خمس سنوات، ويتبين ايضا من الوثيقة ذاتها ان الهدف الرئيسي من تصدير السيارات قبل سن
 القديمة الى الدول العربية هو تجديد السيارات االسرائيلية داخل الدولة العبرية، عالوة على ذلك، فان
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ات القديمة الموجودة في السيارات القديمة التي سيتم تصديرها الى الدول العربية ستُقلل من كمية السيار
  .اسرائيل وتُقلل ايضا حوادث السير داخل شوارع اسرائيل، كما قال معدو الوثيقة

وفي تطور الحق، افادت الصحيفة االقتصادية ان وزير المواصالت االسرائيلي، يسرائيل كاتس، صادق 
بناء على طلب شركات على السماح لتصدير سيارات مستعملة من اسرائيل الى االردن والعراق، وذلك 

وتنتظر مصادقة وزير المواصالت مصادقة وزارة . اسرائيلية عدة تعمل في مجال تأجير السيارات
المالية للسماح لشركات تأجير السيارات تصدير السيارات المستعملة الى االردن والعراق، خصوصا تلك 

  .التي ال تلقى رواجا في السوق االسرائيلية
  11/1/2011 ،القدس العربي، لندن

  
   الفيسبوك موقع علىالشهرينتنياهو يعلن راتبه  .40

 نشر رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو امس افادة براتبه على صفحته الخاصة :ب.ف. ا-القدس
، على ما »االستجابة لمطالب الشفافية التي ارسلها متصفحون«على موقع فيسبوك االجتماعي من أجل 

  .اوضح
 مبلغ 2010 لالسرائيليين ان الراتب االجمالي لرئيس وزرائهم بلغ في كانون االول وتكشف الوثيقة

بعد اقتطاع )  يورو3266( شيقل 15027,42والراتب الصافي )  يورو9554( شيقل 43952,92
  .الضرائب

 شيقال لصندوق الضمان االجتماعي 3689 شيقال للضرائب و17986ويقتطع شهريا من راتبه االجمالي 
  . لصندوق التقاعد3149شيكل للضمان الصحي و 2770و

).  مليون شيقل2,5تتجاوز قيمتها (ويحظى نتنياهو اضافة الى ذلك بمقر اقامة رسمي وسيارة خدمة 
  . شيقال8357ويبلغ متوسط الراتب االجمالي في اسرائيل 

زراء الذي كيف يكسب رئيس الو«ومن بين التعليقات على الوثيقة على صفحة فيسبوك، تساءل احدهم 
ألم تجد «فيما توجه آخر الى نتنياهو بالسؤال . »يمضي وقته في معالجة شؤون الدولة هذا القدر القليل؟

  .»شيئا افضل تفعله؟
  11/1/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   "إسرائيل"ـ رسالة إلى نتنياهو تكشف مضاعفة صادرات الغاز المصري ل .41

 في - التي تصدر الغاز المصري إلسرائيل-)EMG(يلي في شركة اعتبر الشريك اإلسرائ: ةمحمد عطي
رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن استيراد الغاز من مصر يحقق العديد 

وجاء .  من المزايا إلسرائيل، على رأسها توفير الطاقة بسعر زهيد، كما نقلت تقارير صحفية إسرائيلية
وجود مصدر مصري للغاز "اإلخبارية أمس، إن " ذا ماركر"ميلمان التي نقلتها صحيفة في رسالة يوسي 

وكشف ".  الطبيعي هو السبب الرئيس في رخص أسعاره، ويعود على اقتصاد الطاقة اإلسرائيلي بالفائدة
" يام تاطيس"ميلمان في رسالته عن قيام الشركة المصرية مؤخرا بتصدير الغاز الطبيعي لعمالء شركة 
وقال إن .  منافستها اإلسرائيلية بعد أن اضطرت األخيرة إلى وقف ضخ الغاز لزبائنها ألسباب لم يذكرها

)EMG ( قامت بدعم منافستها اإلسرائيلية بعد وقف ضخ الغاز الطبيعي لعمالئها وقامت بمضاعفة
لية المنافسة، واصفا هذا وزيادة كميات الغاز بأكثر مما يحتاجون، وذلك لتلبية احتياجات الشركة اإلسرائي

وأضاف ميلمان مخاطبا ".   أهمية وجود أكثر من مصدر للغاز الطبيعي إلسرائيل"األمر بأنه يدل على 
أي أكثر من نصيبها  % 75نصيب الحكومة اإلسرائيلية من الغاز المصري في أراضيها هو "نتنياهو إن 

لمصر، لهذا فإن سعر الغاز " بة شركاتضري"تقوم بدفع ) EMG(، موضحا أن "من الغاز اإلسرائيلي
وأكد رجل األعمال اإلسرائيلي على األهمية .  المرورد من مصر هو نصيب الحكومة المصرية
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فيما يتعلق بالعالقات بين مصر وإسرائيل، فمن جانبها تحظى تل أبيب ) EMG(االستراتيجية لشركة 
تمع القاهرة بالتدفق النقدي، وهو ما يعد تعبيرا بغاز طبيعي متوفر وبأسعار معقولة ومن الناحية األخرى ت

    . ملموسا عن طبيعة العالقات بينهما، على حد قوله
  11/1/2011، المصريون، القاهرة

  
   دوليين يتابعون عمليات هدم المباني المقدسيةمراقبينتل أبيب ترفض تعيين  .42

ب سترفض تعيين مراقبين صرحت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى، أن تل أبي: الناصرة
دوليين مكلّفين من االتحاد األوروبي بمتابعة سير عمليات هدم وإخالء منازل فلسطينية بشرقي مدينة 

  .القدس المحتلّة
، عن رفضها تصريحات بعثة )أمس(وأعربت المصادر، في تصريحات نشرتها اإلذاعة العبرية اليوم 

ن خاللها إلى أن المخطّطات االستيطانية اإلسرائيلية من االتحاد األوروبي في تل أبيب والتي أشارت م
تضاؤل فرصة جعل شرقي القدس عاصمة للدولة الفلسطينية مما سيعرقل حل الدولتين "شأنها العمل على 

  ".للشعبين
سبب تعثر عملية السالم هو عدم استعداد الجانب الفلسطيني للتحاور "فيما لفتت المصادر ذاتها، إلى أن 

  .، وفق ادعاءها"ئيلمع إسرا
وكانت بعثة االتحاد األوروبي في تل أبيب قد اقترحت انتداب مراقبين دوليين يتابعون عمليات هدم 
وإخالء المباني المقدسية، في ظل  ازدياد عمليات الهدم اإلسرائيلية في مدينة القدس، والتي كان آخرها 

  .بحي الشيخ جراح" شيبرد"هدم فندق 
  10/1/2011قدس برس، 

 
  اإلسرائيليفلسطيني بنيران الجيش مسن  استشهاد: غزة .43

وأوضح الناطق باسم الخدمات الطبية  ، مسناً فلسطينياً في قطاع غزةاإلسرائيليقتلت قوات االحتالل 
استشهد متأثراً )  عاما60ً(المواطن شعبان قرموط " بأن "الحياة" في القطاع أدهم أبو سلمية لـواإلسعاف

  ." بينما كان في ارض زراعية في بلدة بيت حانوناإلسرائيلي الجيش أطلقهانيران بجروح أصيب بها ب
 إلى متر في أراضي قطاع غزة 300في غضون ذلك، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس نحو 

  .الشرق من بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع
عة على الحدود الشرقية للقطاع نيران رشاشاتها أمس  ذلك، فتحت األبراج العسكرية اإلسرائيلية الواقإلى

في اتجاه منازل المواطنين ومزارعهم القريبة من معبر كرم أبو سالم جنوب شرقي مدينة رفح جنوب 
  .القطاع، من دون وقوع إصابات أو أضرار

  11/1/2011الحياة، لندن، 
  

  أحالم الصهاينة السوداء بالقدس لن تتحقق: صالحرائد الشيخ  .44
، قيام 48استنكر الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي المحتلة عام : قدس المحتلةال

في الشيخ جراح بالقدس، وهو منزل مفتي القدس الحاج أمين " فندق شبرد"سلطات االحتالل بهدم 
ائمة هذا جزء من الق" إن 10/1وقال الشيخ صالح في تصريحات يوم اإلثنين  .الحسيني رحمه اهللا

 في أحالمه السوداء ، طامعا67ًالسوداء الطويلة للجرائم التي ال يزال يرتكبها االحتالل الصهيوني منذ 
 ".التي لن تتحقق بإذن اهللا تعالى، بتهويد القدس وبناء هيكله المزعوم على حساب المسجد األقصى

لمسجد األقصى ال يزال لذلك ال يسعنا إال أن نقول إن الحرب على القدس وا: "وأضاف الشيخ صالح
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، فيا أيها المسلمون وأيها العرب وأيها الفلسطينيون إن 1967يشنها هذا االحتالل الباطل والزائل منذ عام
  ".القدس واألقصى يستغيثانكم فلبوا النداء

  10/1/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  مشروع استيطاني يستهدف كامل حي الشيخ جراح: الحسينيعدنان  .45
 كشف محافظ القدس المهندس عدنان الحسيني النقاب عن مشروع كبير يستهدف كل حي :القدس المحتلة

رض الفندق واألرض أ المشروع يضم على أنالشيخ جراح وليس بيت المفتي وفندق شيبرد، موضحاً 
تكامل  وحديقة ومرافق عامة كمشروع استيطاني مأطفال وروضة المجاورة لها وحدات استيطانية وكنيساً

وقال الحسيني خالل مؤتمر صحفي نظمته عائلة . يدعمه المليونير اليهودي األمريكي ارفين موسكوفيتش
  في فندق األمبسادور في شرقي القدس وشارك فيه محامي العائلة سني خوري وعبدأمسالحسيني مساء 

 جزء من األرض ولكن هذه ال يبدأ هذا المشروع الكبير بفندق شبيرد وبيت المفتي"القادر فيصل الحسيني 
مشروع يمتد حتى الشارع رقم واحد على شكل مربع استيطاني كامل بعد اقتالع وترحيل المقدسيين من 
الحي وبناء مجموعة من البؤر االستيطانية التي في مجملها ستشكل كتلة استيطانية مغلقة تعزل البلدة 

  ."القديمة عن شمال القدس والضفة الغربية
11/1/2011ان، الدستور، عم  

  
  هدم فندق شيبرد في القدسبستنكر قيام االحتالل اإلسرائيلي  ي األقصىالمسجدخطيب  .46

 استنكر يوسف جمعة سالمة خطيب المسجد األقصى بشدة قيام سلطات االحتالل :فهيم الحامد -جدة 
التي قامت بها اإلسرائيلي هدم فندق شيبرد في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، واعتبر أن جريمة الهدم 

سلطات االحتالل اإلسرائيلي ما هي إال حلقة من حلقات االعتداءات اإلسرائيلية على مدينة القدس، حيث 
عمدت إلى خطة استيطانية لتزييف المشهد التاريخي في مدينة القدس من أجل إضفاء الطابع اليهودي 

 الصهيوني تهدف إلى عزل الحي عبر وبين سالمة أن مخططات الكيان .على سائر أنحاء المدينة المقدسة
إقامة حزام استيطاني حوله وفصل القدس القديمة عما حولها، مؤكدا أن ملكية الفندق تعود لعائلة الحسيني 

وندد سالمة في  .المقدسية، حيث كان الفندق مقراً لمفتي فلسطين المرحوم الحاج أمين الحسيني
 شيبرد للمليونير األمريكي اليهودي ميسكوفيتش تحت  ببيع سلطات االحتالل فندق"عكاظ"تصريحات لـ

وزاد أن سلطات االحتالل تعمد إلى أسلوب لالستيالء على عقارات وأمالك  .حجة أمالك الغائبين
 منظمة اليونسكو ومنظمة المؤتمر المواطنين الفلسطينيين ومصادرتها لصالح المستوطنين، مناشداً

  .اإلسالمي والجامعة العربية بالوقوف ضد اإلجراءات اإلسرائيلية التي طالت المدينة المقدسة
  11/1/2011عكاظ، جدة، 

  
   تهدم منزالً ومنشآت سكنية وحظيرتيناالحتالل قوات :القدس .47

لقدس منزالً في حي الصوانة،  هدمت سلطات االحتالل في شرقي ا:االتحاد، وكاالت -غزة، رام اهللا 
أرض السمار الواقعة "ومنشآت سكنية وحظيرتين لتربية األغنام والخيول والطيور وجدراناً استنادية في 

  .بين حي وادي الجوز وبلدة الطور المعروفة بدعوى عدم الحصول على تراخيص لبنائها
قتالع األشجار وأعلنت إخضاع وقامت بمصادرة األغنام والخيول والطيور ومعدات تجريف األرض وا

 لسلطة حماية الطبيعة اإلسرائيلية، وتقع تلك المنطقة قرب فندق شيبرد في حي الشيخ "أرض السمار"
 التي صادقت بلدية االحتالل في القدس "بيت اروث"جراح الذي تم هدمه أمس األول وقرب مستوطنة 

  . وحدة سكنية لتوسيعها24 إقامةقبل أسبوع على 
  11/1/2011 أبو ظبي، االتحاد،
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   فلسطينيين بينهم نجل وشقيق نائب أسيرأربعةالجيش اإلسرائيلي يعتقل  .48
، عدداً من البلدات والقرى 10/1 اقتحمت قوات من جيش االحتالل اإلسرائيلي، فجر يوم االثنين :الخليل

الخروج منها تحت الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث دهمت العديد من المنازل بعد إجبار سكانها على 
واعتقل الجيش اإلسرائيلي خالل هذه االقتحامات  .تهديد السالح، بمن فيهم النساء واألطفال وكبار السن
  .أربعة مواطنين فلسطينيين، واقتادهم إلى جهات مجهولة

، التابعة "التغيير واإلصالح"وذكرت أن قوات االحتالل اعتقلت شقيق ونجل النائب األسير عن كتلة 
ويوسف نايف الرجوب )  عاما53ً(ياسر محمود الرجوب : ة حماس الشيخ نايف الرجوب وهمالحرك

  . ، ونقلتهم لجهة غير معلومة) عاما25(، كما اعتقلت المواطن أحمد بدران موسى ابريوش ) عاما20ً(
  10/1/2011قدس برس، 

  
   معه فلسطيني ورفاقه يهددون باإلضراب تضامناًألسيرتدهور الوضع الصحي  .49

 طالب وزير شؤون األسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع، بالتدخل العاجل :رام اهللا
على كافة المستويات السياسية والحقوقية لإلفراج عن األسير الفلسطيني أكرم عبد العزيز منصور، من 

جون االحتالل ويبلغ والمحكوم بالمؤبد وهو من أقدم األسرى في س 3/8/1979سكان قلقيلية المعتقل منذ 
، وذلك بعد تدهور وضعه الصحي بشكل ملحوظ والمماطلة المستمرة من إدارة ) عاما52(من العمر 

بلغه أ إلى عيادته وإن طبيب السجن استدعى األسير أكرم أخيراً. وقال قراقع .السجون بتقديم العالج له
جنة إطالق السراح المبكر باإلفراج انه مصاب بورم في رأسه، وأشار إلى  أن وزارة األسرى طالبت ل

عنه ألسباب صحية دون أية نتيجة، وكذلك طالبت الوزارة باإلفراج عنه في محكمة ثلثي المدة بعد 
  .عرض ملفه الطبي على المحكمة لكن المحكمة رفضت اإلفراج عنه

 ور، مشيراًمن جهته حمل  نادي األسير الفلسطيني سلطات االحتالل المسؤولية عن حياة األسير منص
  .إلى أنه يعاني من أعراض مرض السرطان كاإلغماء والغياب عن الوعي

من جانبهم هدد أسرى عسقالن بخوض إضراب عن الطعام مع كافة األسرى تضامنا مع األسير أكرم 
  .منصور والمطالبة باإلسراع باإلفراج عنه

  10/1/2011قدس برس، 
  

   طفال13ً بينهم 2011 منذ بداية  فلسطينيا70ًاالحتالل يعتقل  .50
 وزارة األسرى والمحررين الفلسطينية  المحتلة، أنالقدسمن  11/1/2011الدستور، عمان، نشرت 
 صيادين، 3 طفالً ، و13 فلسطينياً ، بينهم 67ن سلطات االحتالل اعتقلت منذ بداية العام الحالي أأكدت ب

منية سراحهم وكانوا مضربين عن الطعام إضافة إلى الخمسة الذين اختطفهم بعد أن أطلقت األجهزة األ
  . سجون األجهزة األمنية برام اهللافي يوماً متواصلة 42لمدة 

وزارة برياض األشقر مدير الدائرة اإلعالمية ، أن رام اهللا من 10/1/2011قدس برس، وأضافت 
كان الضفة  من س فلسطينياً عامال33ً، اعتقل االحتالل  مواطنا70ًذكر أنه باإلضافة إلى األسرى 

 بدون  تصاريح، وفى 1948الغربية، في منطقة أسدود، بحجة دخولهم األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
 من هؤالء العمال إلى االعتقال اإلداري بدون تهمة أو 10سابقة لم تحدث من قبل حول االحتالل 

  . محاكمة، بحجة وجود ملفات سرية لهم
  

  2010 خالل 130إلى " عمداء األسرى"ارتفاع قائمة  .51
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، وهم الذين أمضوا أكثر من "عمداء األسرى" أفادت وزارة شؤون األسرى والمحررين بأن قائمة :غزة
عشرين سنة في سجون االحتالل الصهيوني بشكل متواصل، ارتفعت خالل العام الماضي لتصل إلى 

ارة في بيان االثنين وأوضح رياض األشقر، مدير اإلعالم بالوز . أسيراً، حسبما هو موثق لديها130
 أسير حتى 112بلغت " عمداء األسرى" تلقى المركز الفلسطيني لإلعالم نسخة منه، بأن قائمة 10/1

 أسير حتى نهاية 130، ثمانية عشر أسيراً جديداً، لتصل إلى 2010، وانضم إليها خالل 2009نهاية 
 أسير 41ضفة الغربية المحتلة، و أسير من ال48وأشار األشقر إلى أن من بين عمداء األسرى  .2010

، وأسير واحد من الجوالن 48 أسير من داخل أراضى 18و  أسير من القدس،22من قطاع غزة، و
  .المحتل، وان الغالبية العظمة من هؤالء األسرى يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة أو لعدة مرات

  10/1/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  بسبب الحصار اإلسرائيلي ليون جائع في غزةم: تقرير إسرائيلي .52
أكد تقرير حقوقي إسرائيلي صدر بمناسبة يوم المجاعة العالمي، أن الحصار الذي : وديع عواودة -حيفا 

من % 71 أن  على أهالي قطاع غزة حول نحو مليون شخص إلى جائعين، مؤكداً"إسرائيل"تفرضه 
أطباء من "ويشير التقرير الصادر عن جمعية . إلنسانيةالسكان يعتمدون في معيشتهم على المساعدات ا

 بإدخالها إلى القطاع، تمكّن السكان "إسرائيل" التي تسمح ،أن المساعدات اإلنسانية" أجل حقوق اإلنسان
  .من البقاء على قيد الحياة، لكنها ال تتيح لهم العيش بشكل مستقل

 973,600(من سكان القطاع % 61أن نحو " نيالحد األدنى اإلنسا"ويؤكد التقرير الذي حمل عنوان 
  .ال يستطيعون الحصول بشكل مستقل على الحد األدنى من الغذاء المطلوب لهم ولعائالتهم) شخص

، %41 بلغت 2003 وفق التقرير، ففي  تدريجياًوتشهد نسبة الذين يعانون من سوء األمن الغذائي ارتفاعاً
  .2008م في عا% 56، و2006في % 53ثم ارتفعت إلى 

وتعزو منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان هذا التدهور الرتفاع البطالة والفقر المتزايد، وتوضح أن 
  %. 40نسبة العاطلين عن العمل ارتفعت في السنوات الثالث األخيرة بأكثر من 

التي " سانيالحد األدنى اإلن"ودعا مدير قسم األراضي المحتلة في الجمعية ران يارون، إلى إلغاء سياسة 
 إن ، في حديث للجزيرة نت،وقال ".تفاقم معاناتهم وتمس بكرامتهم وصحتهم"تفرض على سكان غزة، و

بحق أهالي غزة، وتحولهم من شعب يحق له وبمقدوره أن يمارس " انتهاكات قاسية" ترتكب "إسرائيل"
لجائعين الذين يعتمدون على حق تقرير المصير الوطني والتطور، إلى نحو مليون من الفقراء البؤساء وا

  .المعونات، وال يستحقون سوى النزر اليسير من اإلنسانية
من المياه الجوفية في قطاع غزة غير صالحة % 95و% 90كما يتبين من خالل التقرير أن ما بين 

  .من األسر في القطاع بمياه جارية إال خالل يومين أو ثالثة أيام في األسبوع% 39للشرب، وال تحظى 
 تحت سن الخامسة على األقل يعاني  واحداً بأن طفالً، حسب التقرير،من مجموع األسر% 20وأفاد 
  . بسبب سوء المياه وسوء الصرف الصحيأمراضاً

 تحد من نطاق صيد األسماك  قيودا2007ً تفرض منذ عام "إسرائيل"ومن جهة أخرى، يؤكد التقرير أن 
 كلم فقط، وهو ما أدى إلى انخفاض حجم صيد السردين 3 بـقبالة شواطئ غزة، بعدما حددت المسافة 

 ألف دونم من 200من األراضي الزراعية و% 17كما يشير إلى أن  %. 72 بنسبة 2009هناك عام 
ويوضح أنه منذ العدوان على  ".الرصاص المصبوب"المراعي في غزة قد دمرت بشكل تام جراء حرب 

 كلم 2 متر إلى 500لمنطقة المحظورة لحركة الفلسطينيين من غزة قام جيش االحتالل بتوسيع مساحة ا
  . من األسر التي تقع منازلها في هذه المناطق فقدت مصدر رزقها% 50 إلى أن من الجدار، الفتاً
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 الحصار  بأن تفك فوراً"إسرائيل"وطالب مدير قسم األراضي المحتلة في جمعية أطباء لحقوق اإلنسان 
  .حرا وجوا وبراالمفروض على قطاع غزة ب

  11/1/2011نت، .موقع الجزيرة
  

   في لبنانعن الواقع التربوي الفلسطيني "اشد"محاضرة لـ .53
ندوة في قاعة المركز الثقافي الفلسطيني في مخيم البرج " أشد"نظم اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني 

  ".للشباب الفلسطيني في لبنانالواقع التربوي والثقافي " عنوانها  جنوبي لبنانالشمالي بمدينة صور
 التربوية التي يعيشها الطلبة الفلسطينيون في مختلف األوضاعوعرض رئيس االتحاد يوسف احمد 

نروا ونسبة الرسوب والتراجع الحاصل في المستوى التعليمي بمدارس األ "إلى المراحل الدراسية، مشيراً
منذ % 50دة الرسمية المتوسطة التي لم تتعد نسبة  على صعيد الشهاأوالمرتفعة في االمتحانات المدرسية 

حاجات ومتطلبات العملية التعليمية، من قوانين "  بأن تأخذ في االعتباراألونرواوطالب ". سنوات طويلة
 وإلغاء المعلمين وحقوقهم أوضاعومناهج وحاجات المدارس والمباني وسد الشواغر الوظيفية وتسوية 

 يرافق ذلك اهتمام ورعاية من المجتمع المحلي والمؤسسات أنلي، وضرورة نظام الدفعتين والترفيع اآل
  ".الفلسطينية المعنية

 مدروسة واستراتيجية العمل ضمن خطة واضحة إلىودعا منظمة التحرير ومؤسساتها الوطنية والثقافية 
  ".اإلسرائيليلعدو تصون الهوية الفلسطينية لمواجهة محاوالت التجهيل والتشويه والتزوير التي يمارسها ا

  11/1/2011، بيروت، المستقبل
  

   مهرجان خطابي في لندن بالذكرى الثانية للحرب على غزة:بريطانياالمنتدى الفلسطيني في  .54
 من المقرر أن يحيي المنتدى الفلسطيني في بريطانيا الذكرى الثانية النتهاء الحرب على غزة :لندن

في لندن يشارك فيها عدد من المتحدثين والخطباء وقادة ) 18/1(بمهرجان خطابي يوم الثالثاء المقبل 
وأكد مسؤول اإلعالم والعالقات في المنتدى زاهر  .المنظمات البريطانية المؤيدة للحقوق الفلسطينية

أن المنتدى ينظم هذا المهرجان بالتعاون مع كل من الحملة " قدس برس"بيراوي في تصريحات لـ
ومنظمات " أوقفوا الحرب"طين والمبادرة اإلسالمية البريطانية ونحالف البريطانية للتضامن مع فلس

أخرى، وذلك للتعبير عن التضامن مع فلسطين ولتنسيق الجهود وتبادل األفكار حول مساعي كسر 
  .الحصار المفروض على غزة

  10/1/2011قدس برس، 
  

  2010  عام ألف فرصة عمل خالل24 وفرت  في غزة الحكومة .55
 فرصـة عمـل للعمـال       24404لعمل في غزة إنها تمكنت خالل العام الماضي من توفير           قالت وزارة ا  

  . دوالر) 5,200,000(العاطلين عن العمل في القطاع ضمن برنامج التشغيل المؤقت، بقيمة 
وأوضحت الوزارة في تقريرها السنوى، أنها استمرت في تنفيذ برنامج التشغيل المؤقت للتخفيف من حدة               

  . 2010في عام % 40.5ي بلغت وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية البطالة الت
دوالر خالل العام الماضي، فيمـا قـدمت بـرامج          ) 8,2,00,000(وأشارت إلى أنه تم إنفاق ما يعادل        

الطوارئ واإلغاثة وتقديم المساعدات النقدية العاجلة مائة دوالر للعمال العاطلين عن العمل والمزارعين             
  . دوالر) 3,000,000( ألف عامل بإجمالي المبلغ 30حوالي والصيادين ل

وبينت أن ذلك ساهم في تحقيق الرفاه االجتماعي وتوفير الحد األدنى لمستويات المعيشة ومتطلبات العيش               
  . الكريم وفق اإلمكانيات المتاحة للوزارة
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ي، بهـدف الوصـول إلـى       ولفتت إلى أنها أنجزت برنامجا لتطوير نظام معلومات سوق العمل الفلسطين          
الفئات والشرائح األكثر عوزا واحتياجا لفرص التشغيل المؤقت والمساعدات االجتماعيـة مـن خـالل               

  . التكامل بين قاعدة بيانات وزارتي العمل والشئون االجتماعية وتشغيل العاطلين الحقيقيين عن العمل
ات التشغيل لصالح آالف العاطلين مـن ذوي        وأكدت أنها أولت اهتماما خاصا في تقديم المساعدات وخدم        

  . من مجموع المستفيدين من المشاريع من هذه الفئات% 5االحتياجات الخاصة وتشغيل نسبة 
 لـسنوات سـابقة     48وتابعت الوزارة ملف العمال الفلسطينيين الذين عملوا داخل األراضي المحتلة عام            

  . التعويضات للمصابين والمتقاعدينوملف " إسرائيل"والمستحقات المالية المترتبة من 
وأوضحت أن اإلدارة العامة للتفتيش وحماية العمل قضت نهائيا على نقاط بيع وتوزيـع الوقـود غيـر                  
القانونية التي كانت تشكل خطرا على حياة المواطنين، وقامت من خالل لجنة بإغالقها وتعزيز شـروط                

  . ونيةاألمن والسالمة في محطات الغاز والوقود القان
وبينت أن اإلدارة العامة نفذت زيارات ميدانية للتفتيش على المنشآت والمحطات بكافة أنواعها لمتابعـة               

  . التحقق من التزامها بالقوانين والتشريعات البيئية السارية
 عاماً والذين يعـانون مـن       670كما تابعت الوزارة قضية عمال النظافة في المستشفيات والبالغ عددهم           

إجراءات الوقاية والسالمة مما يشكل خطورة على حياة العامل وعدم التزام الشركات التي تقـوم               غياب  
  . بتشغيلهم بنصوص قانون العمل الفلسطيني

وأضافت أنه تم مخاطبة كافة الجهات المعنية ومطالبتها االلتزام بنـصوص قـانون العمـل الفلـسطيني                 
 7.5 إلى   5.5( المستشفيات ومراكز الرعاية األولية من       للتخفيف من معاناتهم، ورفع موازنة عطاء نظافة      

  .  شيكل كحد أدنى ألجرة العامل الشهرية وتطبيق قانون العمل700، واعتماد مبلغ )مليون شيكل
وأشارت إلى أنها اهتمت من خالل اإلدارة العامة للشئون اإلدارية والمالية بـدعم إداراتهـا وأقـسامها                 

  .  موظفًا وتطوير القدرات والمهارات عند موظفيها16حيث تم تعيين بالكوادر البشرية المؤهلة، 
وشددت على أنها تحاول قدر المستطاع أن تساهم بقدر كبير في تخفيف معاناة المواطنين، والمساعدة في                

  .توفير الحد األدنى من متطلبات الحياة في ظل الحصار وإغالق المعابر
  

  10/1/2011فلسطين اون الين،
  

  في النقب" القرى غير المعترف بها" ترفض دخول  اإلسرائيليةسعافطواقم اإل .56
إلى كل من نائب وزير الصحة يعكوف ليتسمان " ياسمين النقب"بالتعاون مع جمعية " عدالة"توجه مركز 

يهودا شوشان وطالبهما بإصدار تعليمات واضحة لطواقم " نجمة داوود الحمراء"ومدير لواء الجنوب في 
عة لنجمة داوود الحمراء في لواء الجنوب بتغيير السياسة التي تنتهجها هذه الطواقم والتي اإلسعاف التاب

  .بموجبها ترفض دخول القرى التي ترفض السلطات اٍإلسرائيلية االعتراف بها في النقب
، باإلعالن "عدالة"كما طالبت المؤسستان في الرسالة، التي بعثت بها المحامية سوسن زهر من مركز 

  ". غير المعترف بها"إذا كانت هنالك تعليمات عينية تسمح لإلسعاف برفض دخول هذه القرى عما 
وتأتي هذه الرسالة في أعقاب التوجهات العديدة التي وصلت في األسابيع واألشهر األخيرة إلى مكاتب 

والعائلة، من لصحة المرأة والعائلة، وهي جمعية عربية محلية تعنى بصحة المرأة " جمعية ياسمين النقب"
  . يشكون عدم استجابة طواقم اإلسعاف التصاالتهم" القرى غير المعترف بها"قبل سكان في 

 قرية ترفض السلطات اإلسرائيلية االعتراف بها ويسكنها قرابة 43وذكرت الرسالة أنه يوجد في النقب 
، %61 إلى 17  ألف إنسان غالبيتهم المطلقة من األطفال، حيث تصل نسبة السكان تحت جيل100

كما تفتقر هذه القرى إلى عيادات وخدمات صحة ورفاه %. 42 إلى 9وتصل نسبة األطفال تحت جيل 
  . أساسية، األمر الذي يجعل الحاجة إلى خدمات إسعاف أولي أكثر حدة وضرورة
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  10/1/2011، 48موقع عرب 
  

  "إسرائيل" يتم إسكات األصوات الحرة في كيف  يكشف  إسرائيليكتاب .57
 ما كشف عنه إالن بابيه االستاذ بجامعة حيفا في اسرائيل مع عدد أخر من أن:  ليلي حافظ  وتقديمعرض

  . قرية فلسطينية 200  حول تدمير نحو '  المؤرخون الجدد ' المؤرخين االسرائيليين الذين اطلق عليهم
ف كذب المؤسسين  وقتل وطرد االالف من الفلسطينيين من مواطني تلك القري والمدن المجاورة  كش

االسرائيليين االولين عندما قالوا ان أرض فلسطين كانت بال شعب وان العرب هربوا من قراهم وأكد 
 قرية  200 الحقيقة التي وقعت وهي ان اليهود مارسوا مذابح ضد الفلسطينيين العرب في المنطقة في

   . فلسطينية
ة عمله في الجامعة او االقامة في اسرائيل فقرر وبسبب هذا الكشف لم يعد االن بابيه قادرا علي ممارس

ان يترك بالده الي بريطانيا حيث يعمل في جامعة اكستر وهو االن يقوم بدور مهم من اجل اقناع زمالئه 
 حول  '  خارج االطار '  ثم نشر كتابا جديدا بعنوان . االكاديميين بمقاطعة المؤسسات الجامعية االسرائيلية

 وكيف اضطهد وعزل ودفع للخروج من البالد ليكون من اهم كتبه التي نشرها علي حياته في اسرائيل
   .'  التطهير العرقي الفلسطيني ' مدي السنوات الماضية والتي تتضمنت كتاب

  11/1/2011، األهرام، القاهرة
  

   شيبرد في القدسلفندق" إسرائيل"األردن يدين هدم  .58
إن الحكومة األردنية تـرفض     “خارجية األردني ناصر جودة     قال وزير ال  : )االتحاد، وكاالت ( -عواصم  

وتدين بشدة قيام منظمات استيطانية إسرائيلية بمباشرة هدم فندق شيبرد التاريخي الواقع في حي الـشيخ                
جراح في القدس الشرقية بهدف بناء وحدات استيطانية في الموقع، في إجراء يهدف إلـى خلـق وقـائع             

في تصريح صحفي أن ذلك يعيق جهـود المجتمـع الـدولي السـتئناف              وأضاف  . ”جديدة على األرض  
بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة    ” حل الدولتين “المفاوضات وكسر الجمود القائم في جهود السالم وتحقيق         

  .“ وعاصمتها القدس الشرقية 1967على حدود عام 
  11/1/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
   النهائي تهويد فلسطين من البحر الى النهر"سرائيلإ"هدف : قصىلجنة اعمار األرئيس  .59

يقول نائب رئيس لجنة اعمار المسجد االقصى المبارك وقبة الصخرة المـشرفة              : كمال زكارنة  -عمان  
المهندس رائف نجم ان االحتالل الصهيوني ينفذ محطط التهويد خطوة خطوة وبالتدريج وصـوال الـى                

 البداية بفندق اقواس في جبل الزيتون باصدار المحكمـة االسـرائيلية            تهويد كامل المدينة المقدسة وكانت    
  .قرارا باستمالكه
ـ   ان االحتالل يعتبر كل ارض اوامالك في القدس وكل ارجاء فلسطين اصحابها            " الدستور"ويضيف نجم ل

 خارج االراضي الفلسطينية امالك غائب يحق لالحتالل التصرف بها، وهناك قضية اخرى تتعلق بفنـدق              
في شارع صالح الدين تعود ملكيته لعائلة نسيبة ويوجد من اصحاب الفندق في القـدس شـخص واحـد        
والباقي اما متوفين اوفي الخارج ويطلبون من المالك المقيم في القدس شراء حصص الغائبين ودفع ثمنها                

  .لسلطات االحتالل قبل التصرف بالفندق
ويد فلسطين بالكامل وان ال يبقـى عربـي ومـسلم فـي             ته ويؤكد نجم ان الهدف النهائي لالحتالل هو      

االراضي الفلسطينية من النهر الى البحر وان فشل هذا الهدف يعتمد على الصمود الفلسطيني والعربـي                
  .والتصدي لمخططات التهويد الصهيونية المدعومة امريكيا وسلطات االحتالل
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الدولي ال يجيز لالحتالل ايـة اعمـال هـدم    ويقول نقيب المحامين االسبق صالح العرموطي ان القانون         
اوالقيام باجراء اية تغييرات اوتعديالت على القوانين والتشريعات واالنظمة المعول بها قبل االحتالل في              

  .االراضي المحتلة
 11/1/2011، الدستور، عمان

  
  

   على الغازبسماحها للشركات بالتنقيب  تخرق الحدود البحرية"إسرائيل": لبنان .60
م لبنان امس اسرائيل بالسماح لشركات التنقيب عن الغاز بالعمل في مياه البحر المتوسط بمعزل عـن                 اته

وقال وزير الخارجية علي الشامي انـه       . القانون الدولي وبدون االتفاق على الحدود البحرية بين الجانبين        
هما في حالة حرب رسـمياً قبـل        ال ينبغي السماح للشركات بالعمل في المياه الواقعة قبالة البلدين اللذين            
  .اعتراف االمم المتحدة بموضوع الحدود في المنطقة االقتصادية الخالصة

تمعن بانتهاك السيادة اللبنانية بـراً وبحـراً وجـواً    "ان اسرائيل   " رويترز"واوضح الشامي في مقابلة مع      
ن ونحن اي خرق لهذه الحـدود       وبالتالي اسرائيل وعبر هذه الشركات الدولية تخرق الحدود البحرية للبنا         

واي خرق ومس بالسيادة اللبنانية سنواجهه ليس فقط بالوسائل القانونية بل بكـل الوسـائل المـشروعة                 
  ".دولياً

وقالت اسرائيل ان اكتشافات الغاز تقع ضمن منطقتها االقتصادية الخالصة لكن الشامي قال ان دراسـات                
 ان تكون مشتركة ليس فقط مع اسرائيل وانما ايـضاً مـع             هناك احواضاً يمكن  "بعض الخبراء تقول ان     

  ".قبرص
  11/1/2011النهار، بيروت، 

  
   الفلسطينية بلبنانيعرض نتائج جولته على المخيمات  والسالملألمنوفد البرلمان الدولي  .61

 عقد وزير شؤون الشرق األوسط في البرلمان الدولي لألمن والسالم ألفريدو مـايوليزي مـؤتمراً              : عاليه
صحافياً في مكتب البرلمان في عاليه بعد جولة ميدانية على المخيمات الفلسطينية والمؤسـسات الدوليـة                

جئنا للوقوف على حال المخيمات الـذي       : "والفاعليات السياسية شرح فيه الهدف الرئيسي من الجولة فقال        
حقيقة مـشكلة الـصراع     نتج عن احتالل إسرائيل لدولة فلسطين، ولألسف الناس في أوروبا ال يعرفون             

حول القضية الفلسطينية وال يدركون مشكلة الالجئين ويظنونها فقط مـشكلة احـتالل علـى المـستوى                 
  ".السياسي والديبلوماسي

ان مشكلة الفلسطينيين خارج أراضيهم متصلة مع مشكلة الفلسطنيين داخل األراضي المحتلـة             : "وأضاف
ة نتيجة عدم الشعور بالمسؤولية العالمية تجاه هذه القـضية          ولقد استمرت األزمة منذ عقود وسنوات عديد      

  ".وعلى المجتمع الدولي أن يدعم حل هذه المشكلة
وشـدد علـى    " الذين يعيشون دون المستوى المقبول في المخيمـات       "وأسف مايوليزي لحال الفلسطينيين     

  ".أهمية تربية األطفال الفلسطينيين في أجواء تؤسس للسالم واألمن"
ـ    وإذ وص  الواضح لكل العالم أنه من حق الفلـسطينيين أن         : "، قال "الوضع األليم "ف الحال في المخيمات ب

يكون لهم دولة مستقلة على أراضيهم، والمشكلة الفلسطينية تلقى حلوالً سريعة عندما نجـد للفلـسطينيين                
 والواقع الفلسطيني   دولة وأرض، والبرلمان الدولي يلعب دورين أساسيين يتمثالن في شرح حقيقة المشكلة           

لألوروبيين وتوضيح الصورة أمام المجتمع الدولي الذي يجب أن يفهم أن من يدافع عن أرضـه لـيس                  
  ".إرهابياً

  ".أن يتفقوا في ما بينهم ويتكاثفوا ليبنوا دولتهم"ودعا الفصائل الفلسطينية المتباينة الى 
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علينا أن نشكر لبنان الحتـضانه هـؤالء         ":وأكد مايوليزي ضرورة التمسك بوحدة واستقالل لبنان وقال       
  ".البائسين ودعمه ومعاناته مع هذه القضية

وأعلن مستشار رئيس البرلمان الدولي في      . وتحدث في المؤتمر النائب في البرلمان الدولي زهير العبيدي        
خص لبنان هيثم بوسعيد التوصيات التي توصل اليها مايوليزي مع أعضاء الوفد بعد الجولة وهـي تـتل                

: وقـال " العمل على تخفيض اإلجراءات المتشددة حول المخيمات لتسهيل وصول المـواد األساسـية            "بـ
تفهمنا بعد لقائنا رئيس األركان اللواء شوقي المصري ضرورة اإلجراءات التي يقوم بها الجيش اللبناني               "

على تقديم الـدعم للفلـسطينيين   لحماية أمن الفلسطينيين في لبنان، وطالبنا وزير الخارجية اللبنانية العمل       
داخل المخيمات ومساعدتهم معنوياً ومادياً، ونحن سنستمر بالعمل عبر التنسيق مع األونروا السـتكمال              

  ".المساعدات لتخفيف معاناة الفلسطينيين في لبنان
  11/1/2011، المستقبل، بيروت

  
  صالحة بين الفصائلندعو لمواجهة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وتحقيق الم: أردوغان .62

أشاد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بعمق العالقات التركية القطرية، وقال             :جابر الحرمي 
عشية وصوله إلى الدوحة إن تركيا وقطر تشتركان في األهـداف           " الشرق"اردوغان في حوار خص به      

 نفس االهداف االقليمية والدولية في      واالهتمامات ذاتها المتعلقة بالسياسة الخارجية، حيث تسعيان لتحقيق       
.. اطار رؤية مشتركة لكافة القضايا االقليمية، خصوصا الدعوة الى الدخول في الحوار لتسوية المـشاكل              

  .. والبلدان يلعبان دورا بناء في تحقيق السالم واألمن والتقدم في الشرق االوسط
الصراع العربي االسرائيلي وتعزيـز فـرص       وفي هذا السياق أشار الى أن البلدين يشددان على تسوية           

المصالحة بين الفصائل الفلسطينية لمواجهة الحالة الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة              
ولتحقيق االستقرار في العراق ولبنان وأفغانستان واليمن والسودان، اضافة إلى إيجاد الحلـول الـسلمية               

  .لى الشرق االوسط خالياً من أسلحة الدمار الشامل دون استثناءللملف النووي االيراني لإلبقاء ع
وكرر اردوغان ان بالده لن تتخلى عن شروطها تجاه اسرائيل لتطبيع العالقات معها، مؤكدا ان اسرائيل                
مازالت تمثل العائق االكبر بوجه السالم واستقرار المنطقة، محمال اياهـا مـسؤولية اسـتمرار سياسـة               

  .صلة الحصار على الشعب الفلسطيني في غزةاالستيطان وموا
 11/1/2011، الشرق، الدوحة

  
   باعتقال شبكة مسؤولة عن اغتيال عالم نووي"إسرائيل" استخباراتإيران تعلن عن اختراق  .63

االسرائيلي، من  " اختراق العمق االستخباراتي  "أعلنت ايران أمس، أنها تمكنت بعد       : السفير، أ ب، أ ش ا     
، تقف وراء اغتيال العالم النـووي       "جواسيس وارهابيين عمالء للكيان الغاصب للقدس     "الكشف عن شبكة    

  االيراني مسعود علي محمدي قبل عام، 
وأعلنت وزارة االمن في الجمهورية اإلسالمية االيرانية عن اعتقال العناصر الرئيسة الضالعة في اغتيال              

وجاء في بيـان وزارة االمـن       . ة االغتيال مسعود علي محمدي واكدت ان الموساد كان ضالعا في عملي         
بالتزامن مع الذكرى السنوية االولى الستشهاد الدكتور مسعود علي محمدي العالم االيرانـي             "الصادرانه  

البارز، نجحت كوادر وزارة االمن من خالل اعتماد اجراءات امنية واستخباراتية، في تحديـد واعتقـال             
ريمة االرهابية وتفكيك شبكة تضم جواسـيس وارهـابيين عمـالء           العناصر الرئيسية التي نفذت هذه الج     

  ". للكيان الغاصب للقدس
العمليات الواسعة لكشف واعتقال الجواسيس واالرهابيين بدأت بالتركيز االستخباراتي         "واضاف البيان ان    

من العمل  واالمني على الخيوط التي توصل الى العناصر والشبكات العميلة للكيان الصهيوني وبعد اشهر              
المضني والسري واالجراءات المعقدة واختراق العمق االستخباراتي للكيان الصهيوني، تمكنـت كـوادر             
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وزارة االمن من الحصول علي معلومات مهمة جدا وحساسة عن فرق التجسس التابعة للموساد ما الحق                
  ". ضربات موجعة بالهيكلية االستخباراتية واالمنية للكيان الصهيوني

المعلومات التي تم كشفها تظهر ان الموساد استخدم قواعد في بعض الدول االوروبية             "لبيان بان   وصرح ا 
وغير االوروبية وكذلك بعض الدول المجاورة للجمهورية االسالمية االيرانيـة لتمريـر اهدافـه غيـر                

ات اغتيال الشهيد   االنسانية وغير االسالمية والمناهضة اليران، واستخدم هذه القواعد لتوجيه وقيادة عملي          
  ". الدكتور مسعود علي محمدي

  11/1/2011، السفير، بيروت
  في المنطقة" تعزيز المقاومة"أحمدي نجاد يدعو إلى  .64

دعا الرئيس االيراني محمود احمدي نجاد امس، خالل استقباله رئيس مجلـس            :  من أحمد أمين   -طهران  
ان االعـداء   "وأضـاف   ". ة في المنطقـة   الى ضرورة تعزيز المقاوم   "الشعب السوري محمود االبرش،     

". اصبحوا اليوم في موقف ضعيف وانفعالي في المنطقة وذلك نتيجة للصمود البطولي الذي ابدته المقاومة              
لقد كانت شعوب المنطقة قبـل      "في المنطقة خالل العقود االخيرة، وقال       " تعاظم قوة المقاومة  "واشار الى   

  ".م االعداء، اما اليوم فإن الظروف تغيرت بصوره كاملة عاما في موقف دفاعي وانفعالي اما30
، " السورية والمقاومة في المنطقة    -يعمل على اضعاف الجبهة االيرانية      "وأعرب عن اعتقاده بان الغرب      

تساند اليوم العديد من حكومات المنطقة والعالم خالفا الرادة االنظمة الـسلطوية، تـساند ايـران                "وقال  
  ".ة المقاومة اكثر قوة ورصانة من الماضيوسورية واصبحت جبه
بان االعداء يعيشون حاليا في مأزق سياسي وال يمتلكون اسراتيجية للخروج من            "ورأى الرئيس االيراني    

ان االعداء يتخبطون حاليا في مستنقع يغوصون فيه كلما زادت تحركاتهم وذلك            "، وقال   "ظروفهم الصعبة 
  ".اومة تقف اليوم صامدة امام االطماع التوسعية لالعداءان المق"واوضح  ".بسبب وعي الشعوب

راغبة في تعزيز العالقـات االقتـصادية مـع         "من ناحيته، قال رئيس مجلس الشعب السوري ان بالده          
  ".يصب لمصلحة المقاومة و بلدان المنطقة"، معتبرا ان ذلك "ايران

  11/1/2011، الراي، الكويت
  

  ان في القدساستنكارات عربية لتوسيع االستيط .65
 أدان أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بـن حمـد               :)االتحاد، وكاالت (عواصم  

العطية أمس بشدة ما تقوم به سلطات االحتالل اإلسرائيلي من أعمال بربرية، تمثلت في هـدم للمنـازل                  
  ومحاوالت لتغيير التركيبة السكانية واللوجستية لمدينة القدس، 

د في ختام تصريحه موقف دول مجلس التعاون المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية بصفة عامـة               وأك
وقضية القدس بصفة خاصة، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المـستقلة وعاصـمتها                 

  .القدس الشرقية
هدم فندق شيبرد في حـي      إن مصر تدين    “وفي القاهرة، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي          

الشيخ جراح بالقدس الشرقية وتعرب عن قلقها البالغ من استمرار الزحف االستيطاني اإلسـرائيلي فـي                
وأكدت أن السياسات االستيطانية للحكومة اإلسرائيلية لن تؤدي سوى إلى مزيـد مـن              . ”القدس الشرقية 

. ” فـي العـالمين العربـي واإلسـالمي        إشعال الموقف وإثارة المشاعر، ليس في فلسطين وحدها، وإنما        
وأوضحت أن المخططات اإلسرائيلية في القدس الشرقية مكشوفة ومعروفة للكافة وأن االحتالل يهـدف              
إلى تهويد المدينة وإفراغها من أبنائها من الفلسطينيين عبر هدم منازلهم وسـحب هويـاتهم والتـضييق                 

  .”عليهم
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إن الحكومة األردنية ترفض وتدين بـشدة قيـام         “اصر جودة   وفي عمان، قال وزير الخارجية األردني ن      
منظمات استيطانية إسرائيلية بمباشرة هدم فندق شيبرد التاريخي الواقع في حي الشيخ جراح في القـدس                

  . ”الشرقية بهدف بناء وحدات استيطانية في الموقع، في إجراء يهدف إلى خلق وقائع جديدة على األرض
  11/1/2011 أبو ظبي، االتحاد،

  
  عقدا أمنيا في الضفة الغربية" بالك ووتر "تمنحالخارجية األميركية  .66

منحت وزارة الخارجية األميركية إحدى الشركات الفرعية لشركة تجنيد المرتزقة          : محمد سعيد  -واشنطن
  مليون دوالر سنوياً لتقديم خـدمات أمنيـة فـي          84، عقداً بقيمة    "بالك ووتر "األميركية، المعروفة باسم    

  . سنوات5الضفة الغربية المحتلة لمدة 
وهـي  " (إنترناشيونال ديفلوبمنت سوليوشينز  "وقال نائب المتحدث باسم الخارجية، مارك تونر، إن شركة          

، والمعروفة سابقاً باسم    "أكسي سيرفيسز "مشروع مشترك بين شركة المقاوالت األمنية األميركية الخاصة         
ستعمل على توفير الحماية األمنية في الضفة الغربيـة، والخـدمات           "،  ")كاسمان"، مع شركة    "بالك ووتر "

 كانون الثاني الحالي،    3وأشار إلى أن العقد األساسي وقِّع في        ". التي تقدمها القنصلية األميركية في القدس     
  .لمدة عام واحد مع احتمال التجديد سنوياً لمدة أربع سنوات

دمها شركة المرتزقة األميركية تدريب عناصر من قوات أمن         ويسود اعتقاد بأن من بين الخدمات التي تق       
السلطة الفلسطينية التي يشرف على تنسيق عملها حالياً الجنرال األميركي مايكل مولر، الذي حل أخيـراً                

  .في منصب الجنرال كيث دايتون، وذلك اعتباراً من شهر تشرين األول الماضي
لي وزارة الخارجيـة األميركيـة ووكالـة االسـتخبارات          ، بمسؤو "كايسمان"ويرتبط مجلس إدارة شركة     

  ".بالك ووتر"، ومركز التدريب األميركي الذي كان مرتبطاً بـ"سي آي إيه"المركزية األميركية 
  11/1/2011األخبار، بيروت، 

  
  لفندق شبرد بالقدس" إسرائيل "بتدميراالمم المتحدة تندد  .67

ل االمين العام لالمم المتحدة بان جي مون انه يأسف لتدمير            قا :لويس شاربونو  -) رويترز(االمم المتحدة   
اسرائيل فندق شبرد في القدس الشرقية وقال ان ذلك لن يـؤدي اال لتـصعيد التـوتر بـين اسـرائيل                     

يندد االمين العام بتدمير فندق     "وقال مارتن نسيركي المتحدث باسم االمم المتحدة للصحفيين          .والفلسطينيين
قية المحتلة النشاء في مكانه وحدات استيطانية جديدة في قلب ضاحية فلسطينية وهـو              شبرد بالقدس الشر  

من المؤسف للغاية ان القلق الـدولي المتزايـد بـشأن      "وقال   ."ما من شأنه ان يؤدي الى زيادة التوترات       
  ."التوسيع االحادي للمستوطنات االسرائيلية غير الشرعية ال يتم االلتفات اليه

ه االعمال تؤثر بشدة على امكانية التوصل الى حل عن طريـق التفـاوض للـصراع                مثل هذ "وأضاف  
  ."االسرائيلي الفلسطيني

  11/1/2011وكالة رويترز لألنباء، 
  

  برد وبناء المستوطنات بالقدسلفندق ش" إسرائيل"بهدم  د تندفرنسا .68
فرنسا تدين  "بيان رسمي أن    أعلن الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في         : ـ مراد مراد   باريس

هذا التصرف يؤدي الى    . بشدة هدم إسرائيل لفندق شبرد من أجل بناء مستوطنة جديدة في القدس الشرقية            
 .إضعاف فرص الوصول الى حل سلمي مشترك يحدد القدس عاصمة للدولتين الفلسطينية واإلسـرائيلية             

 13اد تأكيده مجلس االتحاد األوروبي في       وهو ما أع  . موقفنا من االستيطان واضح جداً وثابت     "وأضاف  
 المستوطنات بما فيها المنتشر منها في القدس الشرقية هي غيـر شـرعية              2010) ديسمبر(كانون األول   
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ولهذا فمن الضروري أن تتوقف جميع األطراف عن        . وهي انتهاك للقانون الدولي وعقبة في وجه السالم       
  ".مثل هذه االستفزازات

  11/1/2011، المستقبل، بيروت
  

   عمليات الهدم في القدس الشرقيةتدينالحكومة البريطانية  .69
أدان وزير شؤون الشرق األوسط البريطاني اليستر بيرت اليوم اإلثنين، عمليات الهدم اإلسرائيلية             : القدس

تؤكد الحكومة  'وقال بيرت، في تصريح صحفي له،        .'شبرد'في القدس الشرقية والتي طالت آخرها فندق        
يطانية معارضتها القوية والمستمرة لبناء هذه المستوطنة الجديدة غير القانونية في القـدس الـشرقية               البر

والمستوطنات التـي يـتم بناؤهـا       . المحتلة، وتدين عمليات الهدم التي بدأت اليوم في حي الشيخ جراح          
  .'وتوسيعها في األراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية

ات أحادية استفزازية كهذه التي من شأنها عرقلة الجهود الرامية السـتئناف            نعارض أي إجراء  : وأضاف
المحادثات بين الطرفين وتؤدي لحل الدولتين لهذا الصراع، وتكون القدس عاصمة مـشتركة للـدولتين               

بينما هذه النشاطات االستيطانية األخيرة ال تـساعد فـي          . ذلك هو السبيل للمستقبل   . لتعيشا بسالم وأمن  
  .' ذلك، بل على النقيض، فهي تثير توترات ال داعي لهاتحقيق

  10/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  "إسرائيل"ـ المقبل لجمع أموال لفبراير/  شباط12 في جنيف  االبنبوش .70
تلقى الرئيس األميركي السابق، جورج دبليو بوش، دعوة من مؤسـسة يهوديـة             :  ماجد الجميل  - جنيف

وستكون الـدعوة   .  من فبراير المقبل   12للمشاركة في حفٍل لجمع األموال إلسرائيل سيقام في جنيف في           
  ".كيرين حيسود"طبقاً لما ذكره المسؤول األول في مؤسسة " خاصة جِدَّاً"

تم توجيه دعوة ألعضاء مؤسستنا للمشاركة في احتفال خاص جِـداً           : "وقال مدير المؤسسة، ناتي ميتوكي    
 فبراير، وقد اعتبرنا أنَّ السيد جورج دبليو بوش يليق كثيراً للمشاركة في هـذا االحتفـال كـي                   12 يوم

الرئيس األميركي السابق سيشارك في حفلة عـشاء تُقـام فـي            : وقال." يقضي معنا سهرة لطيفة وهادئة    
و آخر، وأنَّ    مدع 600المطل على بحيرة جنيف بحضور نحو       " برزيدنت ويلسون "الصالة الرئيسة بفندق    

  .بوش نفسه سيرأس هذا االحتفال
  11/1/2011، الوطن اون الين، السعودية

  
  االعتراف بالدولة الفلسطينية "تدرس جدياً"البيرو  .71

االعتراف بفلسطين دولة مـستقلة     " تدرس جدياً "أعلن وزير خارجية البيرو، أمس، أن بالده        : )ب.ف  .أ  (
نحـن  " "فرانس بـرس  " وقال الوزير خوسيه غارسيا بيالوندي ل      . من دول أمريكا الالتينية      6أسوة بنحو   

واسـتناداً إلـى    . مشيراً إلى أن قراراً في هذا الشأن قد يتخذ خالل أسـابيع             " ندرس جدياً هذا االحتمال   
مصادر دبلوماسية فإن هذا القرار سيعلن قبل قمة أمريكا الجنوبية والدول العربية المقرر عقدها في ليمـا       

  . شباط المقبل / فبراير16 إلى 13من 
   11/1/2011الخليج، الشارقة، 

  
   مع دول القارة"إسرائيل"ليبرمان دمر عالقات : يهود أميركا الالتينية .72

وجه قادة المنظمات اليهودية في أميركا الالتينية االتهام إلى وزيـر الخارجيـة             :  نظير مجلي  - تل أبيب 
تدمير العالقـات الوديـة بـين إسـرائيل ودول القـارة         "اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بتحمل مسؤولية      
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وأكدوا أن االعتراف الجماعي لدول هذه القارة بفلسطين دولة مستقلة ذات سـيادة،             ". األميركية الجنوبية 
  .هو تعبير عن فشل الحكومة اإلسرائيلية كلها، وبشكل خاص وزير الخارجية

ركا الالتينية قلقـون مـن التطـورات الجديـدة،         وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، إن يهود أمي         
وسيعبرون عن هذا القلق في المؤتمر الذي تعقده الجامعة العبرية في القدس، نهاية الشهر المقبل، للبحث                

  .في أوضاع اليهود في هذه القارة، وكيفية مجابهة األوضاع الجديدة
  11/1/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  جرثومة تخزن األرشيف .73

 كيلومتر، فيما تصل 800 تحتل المحفوظات الوطنية للواليات المتحدة مساحة .):ب.ف.أ( –كونغ هونغ 
وإزاء هذا الواقع ينوي طالب في . تلك الخاصة بسجالت فرنسا وبريطانيا إلى عشرات الكيلومترات

  ." القولونيةاإلشريكية"هونغ كونغ التوصل إلى إمكان تخزين البيانات في مكان استثنائي جداً هو جرثومة 
هذا يعني أننا سنتمكن من االحتفاظ لفترة طويلة جداً بكميات كبيرة من البيانات ": ويقول الباحث ألدرن ييم

 الذي "التخزين البيولوجي"ويشارك ييم في مشروع . "في علبة تحتوي على جراثيم، تحفظ في البراد
 الذي يعني تخزين المعلومات وتشفيرها "يالتخزين البيولوج"و .أطلقته الجامعة الصينية في هونغ كونغ

لكن فريق هونغ كونغ يذهب أبعد من ذلك،  .في كائنات حية، يعتبر علماً حديثاً لم يبلغ بعد عامه العاشر
وعملية التخزين هذه تطاول النصوص كما الصور . فهو يطور تقنية لتخزين كميات أكبر من المعلومات

واحد من الجرثومة استيعاب وتخزين ما يساوي مجموع البيانات ويستطيع غرام . والموسيقى واألفالم
  . قرصاً صلباً، سعة كل واحد ألفا جيغابايت450التي نجدها في 

  11/1/2011الحياة، لندن، 
  

  2011استراتيجيات  .74
  يوسف رزقة. د

هيئـة  رئيس ) جابي أشكنازي(الوثيقة منسوبة إلى    . تستعد لحرب واسعة النطاق     ) إسرائيل): (ويكيليكس(
الوثيقـة   . 2009توقيت الوثيقة التي هي حديث له مع وفد من الكونجرس األميركـي نهايـة     . األركان  

. الوثيقة تسربت من السفارة األميركية في تل أبيـب          . نشرتها صحيفة يديعوت العبرية باللغة اإلنجليزية       
حدودة ضد حماس أو حـزب      الوثيقة تقول أيضاً من السهل تحويل الحرب الواسعة إلى عملية عسكرية م           

  . اهللا 
ألن ما ورد فيها يكشف عن الطبيعة االستراتيجية العدوانية         , وما ورد فيها من مضامين أهم     , الوثيقة مهمة 

  . دولة حرب ) إسرائيل(الوثيقة تقول عن . للدولة الصهيونية
هـي  ) إسرائيل( تقول إن    الوثيقة. الدولة القلعة التي تحصن نفسها بالسالح والعتاد لتعتدي على اآلخرين           

  ) . الحرب والسالم(التي تقرر في المنطقة حالتي 
الوثيقة تقـول إن    . هي التي تقرر مسايرة الوضع الحالي والتعايش معه أو قلب الطاولة رأساً على عقب               

ـ    الـسالح المتفـوق ضـروري      . تحقيقه بالمفاوضات يمكن تحقيقه بقوة السالح       ) إسرائيل(ما ال يمكن ل
  . كضرورة الماء والهواء لإلنسان ) ئيلإسرا(لـ

) إسـرائيل (في المنطقة ذكر مركز دراسات إسرائيلي أن دولة         ) إسرائيل(في دراسة استراتيجية لحروب     
منذ نشأتها وحتى اآلن خاضت حروباً واسعة مع جيرانها بفاصل زمني عشر سنوات بين الحرب األولى                

كانـت  . زدهار والصناعة وإضعاف التهديدات العربيـة       والتي تليها حتى تؤمن عشر سنوات للبناء واال       
ثم حرب  , م2006ثم حرب تموز    , م  1982م ثم حرب    1967ثم حرب   , م1956ثم حرب   , م1948حرب  
  .  فكانت بقرار عربي 1973أما حرب , م2009غزة 
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إمكـان  م على لبنان وغزة يمكن القول بأنه لم يعد ب         2009م و 2006وتقول الدراسة إنه بالنظر إلى حرب       
للخروج إلى حرب تحفظ للدولـة تفوقهـا        ) عشر سنوات (االستراتيجية الصهيونية القتالية أن تنتظر مدة       

  . في حالة إحباط ويأس ) العرب(وتدخل 
) إسـرائيل (وتقول الدراسـة    . المدة تقلصت إلى خمس سنوات أو إلى ثالث سنوات كما تقول المعطيات             

وتزايـد  , سباب عديدة منها غياب استراتيجية سالم حقيقية      مضطرة إلى حرب جديدة كل ثالث سنوات أل       
على نقل المعركة إلى أرض العدو      ) إسرائيل(وعدم قدرة   , يقصد حماس وحزب اهللا   ) العدد(سريع في قوة    

  ). إسرائيل(بسبب تكنولوجيا الصواريخ التي لم تعد حكراً على ) يقصد األراضي العربية(
أن تقوم  ) إسرائيل(إنه من الصعب على     : اث المستقبلية تقول في النتائج    الدراسة اإلسرائيلية لمركز األبح   

وفي هـذه الحالـة     , بحرب موسعة كل ثالث سنوات ألسباب عديدة وعلى رأسها األسباب الذاتية الداخلية           
أن تبحث عن عملية سالم من خالل المفاوضات على نحو يؤمن العيش واالستقرار على              ) إسرائيل(على  

  . ية مع مصر واألردنغرار االتفاق
وحـديث أشـكنازي عـن الحـرب        , ال يخرج كثيراً عما يقوله مركز األبحاث هذا       ) ويكيليكس(ما قالته   
ينبع مـن الـنفس     , التي يمكن أن تتحول إلى عملية عسكرية محدودة ضد حماس أو حزب اهللا            , الموسعة

  . المعين الذي نهل منه مركز األبحاث 
وساط الصهيونية االستراتيجية بشمعون بيرس لكي يتحرك بصفته األكبـر          ومن هنا نفهم لماذا تصرخ األ     

من المأزق الذي يمكن أن تدخل فيه على المستوى الداخلي والمستوى           ) إسرائيل(سناً واألكثر تجربة لينقذ     
  .الخارجي السيما أن العالقة مع أميركا وأوروبا لم تعد مستقرة كالعادة 

  10/1/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  ماذا يريد نتنياهو من مصر  .75
   مصطفى اللداوي. د

بأي وجه يقوم رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بزيارة القاهرة، وبأي وجه سـيقابل الـرئيس                
المصري والمسؤولين المصريين، وهو الذي يسعى بأجهزته األمنية، وعبر جهاز الموساد، إلى إختـراق              

تجسس على مصر، واستغالل مواطنيها في اختـراق أمـن بعـض الـدول              األمن القومي المصري، وال   
العربية، في ممارسات عدائية، ومحاوالت تخريبية، إذ ليس لها تفسير آخر، سوى أن إسرائيل، رغم كل                
االتفاقيات الموقعة بينها وبين مصر، إال أنها مازالت تنظر إلى مصر على أنها دولة معادية، وأن الخطر                 

، وأن السالم معها لم يتشربه المصريون، ولم يقتنعوا به، ولـم يعملـوا مـن أجـل تكريـسه                كامن فيها 
وتطويره، وأن قدرات مصر كبيرة، وإمكانياتها هائلة، لو قدر لها أن تنحـاز إلـى معـسكر الممانعـة                   

، والصمود، فإنها ستؤثر على موازين القوى، وستغير قواعد اللعبة السياسية، ولهـذا ينبغـي اختراقهـا               
والتجسس عليها، والتخريب فيها، واإلساءة إليها، وإثارة نار الفتنة الطائفية فيها، وضرب أهلها ببعضهم،              

  .وبث سموم الفتنة خاللهم
فكيف به يزور مصر ويداه ملطختان بالدماء الفلسطينية، وجنوده يقتلون بدمٍ بارد المواطنين الفلسطينيين              

على حياة جنوده المداهمين والمدججين بالسالح، ودباباته تقصف        وهم في فراشهم، وهم ال يشكلون خطراً        
قطاع غزة، وتقتُل بجبنٍ مواطنيه، بينما مجموعاتٌ عسكرية من جيشه تحاول التوغل في مناطق مختلفـة    
من القطاع، لتتعقب المقاتلين وغيرهم، وتمطرهم بوابٍل من الرصاص القاتـل، فهـل سـيعتذر لمـصر                 

الت اختراق أجهزته األمنية لمصر، وعن عمليـات قتلـه، وعـن حـصاره              ورئيسها وشعبها عن محاو   
وقصفه، أم أن في جعبته أجندة أخرى، ولديه شروطاً جديدة، ورؤى مخالفة، إذ ينتظر واإلدارة األميركية                
من مصر أن تلعب دوراً أكبر في تشديد الحصار، وفرض المزيد من الضغط على المقاومة في غزة، أم                  
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صر، باعتبارها الدولة العربية األكبر، عن تصريحات وزير خارجيته أفيغودور ليبرمـان            أنه سيعتذر لم  
  .المستفزة، أو يكذبها ويدعي أنها تعبر عن أراءه الشخصية فقط، وأنها ال تمثل رأي الحكومة اإلسرائيلية

ضـحاياها،  ال ندري بأي وجه يقابل نتنياهو مصر وقيادتها، وهي المكلومة بجراحاتها، الحزينـة علـى                
المتألمة للفتنة التي عمت بالدها، وفرقت بين أهلها، اللهم إال أنـه وحكومتـه ودولتـه ال يـستحون وال                    
يخجلون، وال يأبهون بالقيم وال بالكرامات، وال يعرفون الحقوق وال الواجبات، وال يـأبهون بـاألحزان                

جاوزوا القـوانين واألعـراف، وأن      والملمات، فهم يريدون أن يقترفوا كل المحرمات والموبقات، وأن يت         
يقتلوا األبرياء ويدمروا عليهم بيوتهم ومساكنهم، ثم يريدون منا أن نمسح لهم بأيدينا قذراتهم، وأن نزيـل                 
ما علق بأجسادهم من نجس، وأن نصدر لهم شهادات البراءة، وأن نخلي مسؤوليتهم عن كـل الجـرائم،                  

طهم، وأن نجبر الضحية على تبرئة الجالد، وإعفاءه مـن          وأن نحمل الضحية المسؤولية الكاملة عن سقو      
أي مسؤولية، فهم يقومون بعد كل جريمة يقترفها جيشهم ومستوطنوهم بزيارة القاهرة، ليظهـروا منهـا                
مظلوميتهم، ويعلنوا منها أنهم هم الضحية، وأن الفلسطينيين هم القتلة الجناة، ولهذا ينبغي معاقبتهم، وهذا               

ي ليفني رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابقة، عندما أطلقت مـن القـاهرة صـافرة البـدء                ما فعلته تسيفن  
بالعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، مستغلةً وجودها في القاهرة، لتوهم العالم بمظلوميتها، وأن مـصر               

و أن يعلن من    وغيرها من الدول العربية، الموافقة على عملية التأديب التي أقدمت عليها، فهل يريد نتنياه             
شرم الشيخ مجدداً ساعة العدوان الجديد على قطاع غزة، أم أنه سيطلب من القاهرة أن تنـصح وتحـذر                   
حركة حماس، والحكومة الفلسطينية في غزة، وقوى المقاومة فيها، أن إسرائيل جادةً فـي تـصريحاتها،                

تلفة هـذه المـرة، إن اسـتمر        وأنها ستنفذ تهديداتها ضد قطاع غزة، وأن حربها على القطاع ستكون مخ           
الغزيون على مواقفهم، وواصلوا قصف المدن والمستوطنات اإلسرائيلية بالصواريخ، أم أنه يريـد مـن               
مصر أن تلعب دوراً أكبر في حراسة حدودها مع قطاع غزة، وأن تزيد في إجراءات حـصارها علـى                   

ومعداته، ويطالب القاهرة أن تمنـع      الشريط الحدودي، ليضمن أمن كيانه ومواطنيه بمنع تهريب السالح          
في الوقت نفسه ولو بالقوة أفواج المهاجرين األفارقة من العبور من سيناء إلى إسرائيل، األمر الذي يهدد                 

  . ديمغرافية اليهود في فلسطين المحتلة
وتقبـل  أم أنه يريد من مصر أن تضغط على السلطة الفلسطينية في رام اهللا، لتقدم المزيد من التنازالت،                  

باستئناف المفاوضات مع إسرائيل دون أي شروط مسبقة، وأن تقبل بأي تغييرٍ مـستجد فـي المواقـف                  
اإلسرائيلية، وأن تقبل بمحددات إسرائيل الجديدة لجهة عملية السالم، ومنها االعتراف بيهوديـة الدولـة               

إلسرائيلي األسـير جيلعـاد     العبرية، أم أن نتياهو يرغب في إعادة تنشيط مساعي اإلفراج عن الجندي ا            
شاليط، وأنه يرغب في إعادة الفعالية إلى قضية مبادلة األسرى مع حركة حماس، وذلك بعد أن فشل في                  
تحقيق هدفه بعد مضي عامين على رئاسته للحكومة اإلسرائيلية، وهو الذي رفع في حملتـه االنتخابيـة                 

 من تفكك تحالفه، وانهيار حكومته، قبل أن يتمكن         شعار استعادة شاليط وعودته إلى بيته، وقد بات متخوفاً        
  .من تحقيق وعده بعودة شاليط

أم أنه يريد من مصر أن تقنع حكومة رام اهللا بالتوقف عن نيتها عرض اعالن الدولة الفلـسطينية علـى                    
 على الجمعية العامة لألمم المتحدة، وأن تمتنع مـصر عـن            1967كامل حدود الرابع من حزيران عالم       

د السلطة الفلسطينية بهذا المسعى، وأن تمارس ضغطها على مجلس الجامعة العربية لئال يغطي هـذا                تأيي
التوجه لدى السلطة الفلسطينية، وأن تقنعها بعدم جدوى وفعالية اعتراف بعض الدول المارقة والمشاكسة              

  . بالدولة الفلسطينية المزمع إنشاؤها
يلي يعانون من مشاكل جمة، ويواجهون صعاباً عدة، ويشكون من          الحكومة اإلسرائيلية كما الكيان اإلسرائ    

العزلة الدولية، ومن تغير الخطاب الدولي، وتصاعد النبرات الداعيـة إلكـراه إسـرائيل علـى مـنح                  
الفلسطينيين حقوقهم، والتوقف عن قتلهم واالعتداء عليهم، ولهذا كان البد لنتنياهو أن يتوجه إلى مـصر،                

كبر، بوابة العرب، ليستغلها في إزالة بعض الصعاب التي يواجهها، وليوهم العالم كلـه              الدولة العربية األ  
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أن العزلة التي يمارسها على إسرائيل مرفوضة، فأصحاب الحق، وأطراف الصراع، يفتحون له عواصم              
كبريات بالدهم، ويرفضون ممارسة العزلة على كيانه، ولهذا كانت مصر دوماً لنتنيـاهو وغيـره مـن                 

اء الحكومات اإلسرائيلية، طوق النجاة، التي يستغلونها لخداع العالم بتطهير أنفسهم، في الوقت الذي              رؤس
  .يمارسون فيه ارتكاب جرائمهم ضد الحجر والبشر في فلسطين المحتلة

أملنا في مصر أن تدرك أنها الدولة العربية األكبر واألقوى، وأننا جميعاً ال نستغني عنها وال عن دورها،          
ال يمكن لنا أن ننهض بعيداً عنها، وال أن تكون لنا شوكة دونها، والعدو يدرك هذا قبلنا وأكثـر منـا،                     و

ولهذا فهو يريد إقصاءها عنا وعن دورها، ليبقى هو وحده، متفرداً بقوته ونفوذه، لينفذ سياساته وأجندتـه                 
الورقة الرابحة لدى نتنياهو وغيـره  العدوانية، ولذا فإن أملنا في أرض الكنانة مصر، أال تكون دائماً هي  

من اإلسرائيليين، بل أن تكون هي ورقتنا الرابحة نحن، التي عليها نراهن، وأال تسمح له بـأن يـستغل                   
  .دورها وقدرها ووزنها في تنظيف نفسه من أدرانه التي أظهرت حقيقة سوأته

  10/1/2011، المستقبل العربي
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م يكن القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعيين تامير باردو رئيـسا لجهـاز                 ل
الموساد مفاجًئا في ظل الظروف الموضوعية التي أحاطت بالتنافس الذي كان محتدما على المنصب بين               

  .عدد من جنراالت الجيش ورجال االستخبارات
متنافسين الذي نشأ داخل الموساد وتدرج في تبوؤ المناصب القيادية فيـه            فقد كان باردو الوحيد من بين ال      

" نبيعـوت "، حتى أصبح قائـدا لوحـدة        "الموساد"ابتداء من عمله ضابطًا صغيرا في شعبة العمليات في          
، ثم مسؤوالً عن التطوير التكنولوجي، ومرورا بتعيينـه         "العدو"المسؤولة عن عمليات التسلل إلى أرض       

ؤ منصب نائب رئيس الجهازرئيسبتبو ا لشعبة العمليات، وانتهاء.  
لم يكن بوسع نتنياهو تعيين شخص آخر غير باردو في ظل تهديد عدد من قادة الشعب داخـل الموسـاد                    
باالستقالة في حال تعيين جنرال متقاعد من الجيش على رأسه، وهو ما كان سيؤثر سلبا على أداء الجهاز                  

تي يعتبرها صناع القرار في الكيان الصهيوني حساسة بشكل خاص وتحتاج إلـى حالـة   في هذه الفترة ال 
  .جهوزية عالية في هذا الجهاز

رؤساء الشعب داخل الجهاز الذين عارضوا تعيين جنرال من خارج الجهاز برروا ذلك بالقول إن رئيسا                
ل الجهاز، وهذا ما سـيدخل      جديدا للجهاز من الخارج يحتاج إلى عدة سنين لكي يتعلم طرق وأنماط عم            

  .الجهاز في حالة جمود
في الوقت نفسه فإن هناك في إسرائيل من يرى أنه إلى جانب االعتبارات الموضوعية اآلنفـة الـذكر،                  
هناك اعتبارات شخصية لم يتمكن نتنياهو من التحرر منها، فباردو قبل انضمامه للموساد كـان ضـابط                 

ي أهم وحدة نخبة في الجيش اإلسرائيلي وكان يقودها يوني شقيق           ، وه "سييرت متكال "االتصال في وحدة    
 التي تم فيها تحرير رهائن إسرائيليين كانوا على متن طائرة           1976عام  " عنتيبي"نتنياهو الذي قاد عملية     

اختطفها مقاومون فلسطينيون، وكان أهم االنطباعات التي تولدت عن العملية هي الجهود الكبيـرة التـي                
  .دو من أجل إنقاذ حياة يوني، وهو ما جعل عالقاته وثيقة جدا بعائلة نتنياهوبذلها بار

  إرث دغان
إحدى التحديات الكبيرة التي تواجه باردو في منصبه الجديد هي مواصـلة مـا يعتبـر فـي إسـرائيل                    

  . التي حققها الموساد في عهد سلفه مئير دغان في المنصب" النجاحات"
خاص إلى حقيقة أن دغان هو الذي أعاد للموساد هيبته وحسن من صورته             ففي إسرائيل يشيرون بشكل     

أمام الرأي العام اإلسرائيلي الداخلي وأمام صناع القرار الصهاينة من خالل إحداث طفرة في القـدرات                
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العملياتية للجهاز عبر استئناف تنفيذ عمليات التصفية ضد قادة المقاومة الفلسطينية وحـزب اهللا، التـي                
الذروة في اغتيال عماد مغنية مسؤول الجهاز العسكري لحزب اهللا، عالوة على أن الموساد هـو                وصلت  

المسؤول عن توفير المعلومات االستخبارية التي سمحت لسالح الطيران اإلسرائيلي بقصف منشأة بحثية             
  . بشمال شرق سوريا، ادعت إسرائيل أنها منشأة نووية

فـي التـشويش علـى تطـوير        " النجاحات"رائيل ينسبون إلى دغان     في الوقت نفسه فإن الكثيرين في إس      
البرنامج النووي اإليراني من خالل النجاح في تجنيد عمالء إيرانيين قاموا بتزويـد الدولـة اإليرانيـة                 
بوسائل تقنية فاسدة أسهمت في عدم تطوير البرنامج النووي، وقد قامت السلطات اإليرانية بالفعل بإعدام               

  . عمالءأحد هؤالء ال
كما تنسب للموساد المسؤولية عن تعطيل أجهزة الحاسوب المرتبطة بأجهزة الطرد المركزي المـسؤولة              
عن عمليات تخصيب اليورانيوم بواسطة فيروسات، عالوة على المسؤولية عن تنفيذ تفجيرات غامـضة              

  .وع طهران النوويفي أرجاء مختلفة من إيران وعمليات تصفية طالت علماء إيرانيين على عالقة بمشر
وينسب لدغان نجاحه في إرساء مبادئ عمل جديدة داخل الموساد وقيامه بعملية إصالح وإعـادة هيكلـة                 

  . شاملة، إلى جانب توسعه في توظيف التقنيات المتقدمة في عمليات الجهاز
رى، وهي جهاز   وأسهم كل ما تقدم في تعزيز مكانة الموساد مقابل األجهزة االستخبارية اإلسرائيلية األخ            

  ".أمان"، وشعبة االستخبارات العسكرية "الشاباك"المخابرات الداخلية 
  أولويات باردو

المنسوبة لدغان، فإنه يؤخذ عليه االستالب المبالغ فيـه للجانـب العمليـاتي،             " النجاحات"على الرغم من    
لرئيسة للموسـاد هـي جمـع       وتحديدا في مجال تنفيذ عمليات التصفية واالغتيال، مع العلم بأن المهمة ا           

المعلومات االستخبارية بهدف تمكين صناع القرار الصهاينة من اتخاذ قرارات حاسمة بناء على معطيات              
  . دقيقة، وليس تنفيذ عمليات تصفية

ويقول منتقدو دغان إن تحمسه لتنفيذ عمليات التصفية يتناقض مع حقيقة أن المبنى التنظيمي للموساد يدل                
جاالً للشك على أن الجهاز يخصص موارد محدودة نسبيا لتنفيذ عمليات التـصفية، فوحـدة               بما ال يدع م   

التابعة لشعبة العمليات والمسؤولة عن تنفيذ عمليات التصفية هي وحدة صغيرة نسبيا، وال يمكن              " كيدون"
ثـل وحـدات    مقارنتها مع الوحدات المسؤولة عن التصفية في الجيش واألجهزة االستخبارية األخرى، م           

  . وغيرها" يمام"، و"دوفيديفان"، ووحدة المستعربين "سييرت متكال"
محمود المبحوح في   " حماس"لكن الشعرة التي قصمت ظهر البعير كانت عملية تصفية القيادي في حركة             

فعلى الرغم من نجاح عملية التصفية، فإنها أحـدثت أضـرارا           . شباط من العام الجاري   /دبي في فبراير  
كبيرة إلسرائيل وأسهمت في تدهور عالقاتها مع الكثير من الدول، واألهم من كـل ذلـك أنهـا                  سياسية  

كشفت عن مواطن خلل عملياتي كبيرة ال تتناسب مطلقا مع السمعة والصيت الذي اكتسبه الموساد، عندما               
، وهو ما أثـار     تبين بالدليل القاطع أن الموساد استخدم جوازات سفر إلسرائيليين ال عالقة لهم بالموساد            

  .نقمة كبيرة داخل الكثير من األوساط اإلسرائيلية
وسيكون على رأس أولويات باردو استخالص العبر المطلوبة من تصفية المبحوح، باإلضافة إلى إعـادة               

وهذا ال يعني أن الموساد تحـت قيـادة         . تقييم مكانة عمليات التصفية ضمن المهام التي يقوم بها الجهاز         
ذ عمليات تصفية، فحين كان أحد عناصر شعبة العمليات في الموساد وحـين كـان قائـدا                 باردو لن ينف  

للشعبة، شارك باردو شخصيا في تنفيذ عدد كبير من عمليات التصفية، لكن كـل المؤشـرات تؤكـد أن                   
باردو سيعمل على تقنين التوجه لتنفيذ عمليات التصفية بحيث ال تؤدي إلى تدهور عالقات إسرائيل مـع                 

 العالم، وال سيما الدول الصديقة، وفي الوقت نفسه على أن تنسجم هذه العمليات مع سـلم أولويـات                   دول
  . الموساد كما حددته له الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة

  الملف اإليراني
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 قامت الحكومة اإلسرائيلية بتكليف الموساد بالمسؤولية المطلقة عـن إحبـاط البرنـامج              2006منذ عام   
التي حققها دغان في هذا     " النجاحات"إليراني، لذا فإنه سيكون على رأس أولويات باردو مواصلة          النووي ا 

المجال، ولعله من قبيل المصادفة ذات المغزى أنه قبل إعالن نتنياهو بست ساعات عن تعيين باردو تـم                  
ما اعتبـر   اغتيال عالم نووي إيراني وجرح آخر بجروح بالغة في تفجيرين غامضين في طهران، وهو               

  .في هذا الجانب" إنجازات"الكثير من المعلقين الصهاينة أنه يمثل تذكيرا لباردو بأن عليه السعي لـ
لكن مهمة رئيس الموساد ال تقتصر على الجانب االستخباري والعملياتي فقط، فالتقـديرات والتوصـيات               

، ويكتسب هذا األمر أهمية كبيرة في       التي يقدمها للحكومة بشأن الملف اإليراني ينظر إليها باحترام كبير         
ظل الجدل الذي يحتدم في إسرائيل بين الفينة واألخرى بشأن نمط السلوك اإلسـرائيلي تجـاه البرنـامج           
النووي اإليراني، حيث إن هناك من يطالب باالكتفاء بعمليات اإلحباط السرية التي يتوالهـا الموسـاد،                

  .ي كبير لتدمير المنشآت النووية اإليرانيةوهناك من يطالب بضرورة القيام بعمل عسكر
وقد عرف عن دغان أنه من دعاة التركيز على العمل االستخباري السري في هذا المجال، أمـا بـاردو                   
فيقول المقربون منه إنه يحمل موقفًا أكثر تطرفًا من دغان في هذا الجانـب وال يـستبعد القيـام بعمـل                     

  .ه رأي باردو عندما يتولى المنصبعسكري، لكن ال أحد يعرف ما سيكون علي
  معضلة استقرار دول االعتدال

وفي إسرائيل يرون أن هناك تحديا كبيرا يقف أمام رئيس الموساد ويتعلق بمتابعة ومراقبة التطورات عن                
كثب في الدول العربية المحسوبة على محور االعتدال التي تخشى المحافل الصهيونية تـداعيات عـدم                

  .  رأسها مصراستقرارها، وعلى
فالموساد مكلف بتزويد صناع القرار في تل أبيب بصورة دقيقة عن مستقبل نظام الحكم، وال سيما فـي                  

  . على قصر الوقت المتبقي لمبارك في الحكم" مؤشرات"ظل ما يعتبر في تل أبيب 
اتيجية إلسرائيل  ويشغل االهتمام بمستقبل الحكم في مصر اهتمام صناع القرار الصهاينة ألن البيئة اإلستر            

فقـد وصـف وزيـر      . ستتغير رأسا على عقب في حال حل نظام آخر غير النظام الحالي في القـاهرة              
، وفي حـال    "كنز إلسرائيل "الصناعة والتجارة اإلسرائيلي بنيامين بن اليعازر الرئيس حسني مبارك بأنه           
يترك تأثيرا عميقًا جدا علـى      تبني أي نظام جديد في مصر سياسة أخرى في مواجهة إسرائيل فإن هذا س             

أولويات إسرائيل، وسيجبر صناع القرار في تل أبيب على إعادة بلورة األولويات من جديد، ومعها رسم                
  .سياسة جديدة لسلم األفضليات العام للكيان

  في مواجهة حركات الجهاد العالمي
جة ملف حركـات الجهـاد العـالمي        الجهاز االستخباري اإلسرائيلي الذي ينفرد بمعال     " الموساد"ويعتبر  

وتهديداتها للكيان الصهيوني، ومهمته الرئيسة في هذا الجانب تتمثل في توفير معلومـات حـول نوايـا                 
  .الحركات الجهادية وإحباط مخططاتها للمس بإسرائيل

 وعلى الرغم من أن عدد العمليات التي نفذتها هذه الحركات ضد أهداف إسرائيلية محـدود جـدا، فـإن                  
إسرائيل قلقة جدا من مستقبل األوضاع في أفغانستان وباكستان والعراق، حيث تخشى تـل أبيـب مـن                  

في النهاية في إجبار القوات األميركية على االنسحاب من أفغانستان مع كل            " طالبان"إمكانية نجاح حركة    
طالق لتنفيذ عمليات ضد    ما يعنيه ذلك من منح طفرة هائلة للعمل الجهادي وتحويل هذا البلد إلى نقطة ان              

  .أهداف إسرائيلية ويهودية
وال خالف في أن إحدى المعضالت التي تواجه رئيس الموساد هي استقرار نظام الحكم فـي باكـستان،                  
حيث ال يخفي الصهاينة خوفهم من إمكانية أن يحرص البعض في باكستان على تزويد أفراد الحركـات                 

ـ  م تركيبها مواد مشعة، وال يستبعد البعض في إسرائيل حصول هـذه            التي يض " القنابل القذرة "الجهادية ب
  .الحركات على سالح نووي تكتيكي، تبين أن باكستان تسعى إلنتاجه

  إعادة تقييم آليات تجنيد العمالء
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وهناك معضلة أخرى تواجه باردو، وتتمثل في الضربة القاصمة التي تم توجيهها لشبكات التجسس التي               
 لبنان، حيث تهاوت هذه الشبكات الواحدة تلو األخرى، وهو ما مثـل ضـربة قويـة      زرعها الموساد في  

ومدوية لسمعة الموساد، مع العلم بأن بعض هذه الخاليا قد تم تجنيدها من قبل وحدة تجنيد العمالء فـي                   
  ".504"المعروفة بوحدة " أمان"

خاليا هو قيام دغان بتعديل آليات      ويقول منتقدو دغان إن أحد األسباب التي أسهمت في الكشف عن هذه ال            
تجنيد العمالء، حيث إنه حتى ترؤس دغان للجهاز كان يتم الحرص على اتباع عمليات التجنيد الطويلـة                 
التي تتم بالتدرج، أما دغان فقد قام بتغيير الطريقة وأمر باتباع طرق التجنيد السريع المتبعة فـي جهـاز     

الحالي يوفال ديسكين عندما كـان يعمـل مستـشارا          " الشاباك"، وذلك بناء على نصيحة رئيس       "الشاباك"
لدغان بعيد توليه المنصب، وهناك من يقول إن بعض قادة الشعب في الموساد اعترضوا على التغييرات                

  .التي أدخلها، بل منهم من قدم استقالته بسبب ذلك
هني المؤسسي في إسرائيل، حيث يتم      إن الهالة التي ينظر بها الكثيرون إلى جهاز الموساد نتاج الطابع الم           

تخصيص الموارد الالزمة لتنفيذ األهداف التي يقررها المستوى السياسي، عالوة على أن الموساد يعمل               
ويتحرك في فضاء يخلو من أي فعل عربي مقابل، فأجهزة المخابرات لدينا مخصصة لقمـع الـشعوب                 

  .وكسر إرادتها وليس مواجهة األعداء وإحباط مخططاتهم
  9/1/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  الموساد والفساد .77

  *عبدالعزيز بن عثمان التويجري 
، كان أول اهتمامـات هـذا       1948منذ قيام دولة االغتصاب الصهيوني على أرض فلسطين السليبة عام           

ق الكيان المغتصب إنشاء جهاز استخبارات ومؤامرات كبير، يكون اليد الطولى لهذا الكيان فـي اختـرا               
الدول المحيطة به والدول البعيدة منه، ضماناً الستمرار وجوده غير الشرعي من خالل عمليات التجسس               

بل يمتد وجود هذا الجهاز اإلرهـابي    . واالغتيال والتآمر التي شرع في تنفيذها منذ أول يوم بدأ فيه عمله           
ارس أعماله اإلجرامية في حق     اإلجرامي، إلى المرحلة التي سبقت إنشاء الكيان الصهيوني، حيث كان يم          

  .الشعب الفلسطيني، وإن كان تحت مسمى آخر
والمتتبع لمسيرة الموساد خالل النصف الثاني من القرن الماضي والعقد األول من هذا القـرن، سـيجد                 
سجالً مملوءاً باألعمال اإلرهابية اإلجرامية التي نفذها عمالء هذا الجهاز في مناطق عديدة من العـالم،                

لت في االغتياالت والتفجيرات والقتل المباشر، ودس المخربين والخونـة للقيـام بأعمـال إجراميـة                تمث
وما جرى في دبي العام الماضي هو واحد من هذه األعمال، حيـث تـم اغتيـال المناضـل                   . وإرهابية

ا الموساد  الفلسطيني محمود المبحوح في غرفته في الفندق الذي كان يقيم فيه، بطريقة همجية استخدم فيه              
وال . جوازات سفر أوروبية وأسترالية وكندية مزورة، منتهكاً سيادة دولة مستقلة وسـمعة دول صـديقة              

يمكن أن نغفل يد الموساد في التحريض على الفتنة في العديد من دول العالم اإلسالمي، والدور المريـب                 
والمذهبية في العراق، وإيران،    الذي قام به في تشجيع انفصال جنوب السودان، وضرب الوحدة الوطنية            

والتفجير اإلرهابي المشبوه الذي استهدف كنيـسة      . ونيجيريا، واغتيال قادة سياسيين وعلماء ذرة متميزين      
القديسين في اإلسكندرية فجر يوم األول من السنة الميالدية الجديدة، يوحي بأن أصابع الموسـاد كانـت                 

هدف إلى ضرب وحدة الشعب المصري في الصميم بإشـعال          وراء هذا الحادث اإلجرامي الشنيع، الذي ي      
فهـو  . نار الفتنة الطائفية وإضرام الصراع بين المسلمين والمسيحيين األقباط الذين يجمعهم وطن واحـد             

يأتي بعد كشف شبكة التجسس اإلسرائيلية في مصر التي كانت تخطط إلثارة الفوضى واالضطراب فـي              
عناصرها من جنسية مصرية، باعترافات خطيرة حول تورط الموسـاد          أكبر بلد عربي، وبعد إدالء أحد       

  .اإلسرائيلي في أعمال تخريبية في عدد من الدول العربية
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، بتصريحات له نشرتها    )أمان(لقد أدلى عاموس يادلين، الرئيس السابق لالستخبارات الحربية اإلسرائيلية          
إن مصر هي   «: الماضي، قال فيها  ) وفمبرن(في تشرين الثاني    » هاآرتس«صحف عدة من بينها صحيفة      

الملعب األكبر لنشاطات جهاز المخابرات الحربية اإلسرائيلية والموساد، وإن العمل في مصر تطور وفق              
  .»1979الخطة المرسومة له منذ 

لقد أحدثنا االختراقات السياسية واألمنية واالقتصادية والعسكرية في أكثـر مـن موقـع،              «: وقال أيضاً 
 في تصعيد التوتر واالحتقان الطائفي واالجتماعي لتوليد بيئة متصارعة متوترة دائمـاً ومنقـسمة    ونجحنا

إلى أكثر من شطر، في سبيل تعميق حالة االهتراء داخل البيئة والمجتمع والدولة المصرية، لكي يعجـز                 
  .»أي نظام يأتي بعد حسني مبارك عن معالجة االنقسام والتخلف والوهن المتفشي في مصر

لقد أنجزنا خالل السنوات األربع ونصف السنة الماضية، كل المهمات التي أوكلت إلينـا،              «: وقال أيضاً 
أنجزنا عمالً عظيماً للغاية في السودان، نظمنا خط إيـصال          . واستكملنا العديد من التي بدأ بها من سبقونا       

ر من مرة بأعمال لوجستية لمساعدتهم،      السالح للقوى االنفصالية في جنوبه ودربنا العديد منها، وقمنا أكث         
ونشرنا هناك في الجنوب ودارفور شبكات رائعة وقادرة على االستمرار في العمل إلـى مـا ال نهايـة،       

  .»ونشرف حالياً على تنظيم الحركة الشعبية هناك وشكلنا لها جهازاً أمنياً استخبارياً
يال شخصيات قيادية فلسطينية وعربية مـن       واعترف يادلين في تصريحاته بأن إسرائيل كانت وراء اغت        
، وعلمـاء ذرة مـن بيـنهم علمـاء          2008بينها عماد مغنية الذي اغتاله عمالء الموساد في دمشق عام           

كما كانت وراء تدمير العديد من المنشآت العلمية، وآخرهـا          . إيرانيون وقع اغتيالهم أواخر العام الماضي     
ي وصفها بأنها كانت مفاعالً نووياً أقامته سورية بتعاون مع كوريا           المنشأة العلمية السورية في تدمر، الت     

كما اعترف يادلين بأن إسرائيل تقدمت كثيراً في نشر شبكات التجسس في كل من ليبيا وتونس                . الشمالية
والمغرب التي أصبح كل شيء في متناولها، وهي قادرة على التأثير السلبي أو اإليجابي في مجمل أمور                 

  .دهذه البال
هذا هو كالم عاموس يادلين المسؤول اإلسرائيلي السابق، الذي ينضح كراهية وحقداً وتـآمراً، ويكـشف                
حقيقة الدور التخريبي الذي تقوم به إسرائيل في العالم اإلسالمي بعامة، وفي السودان وجمهورية مـصر                

مي إرهابي يعيش علـى     وهو كالم ال يستغرب من مجرم إرهابي ينتمي إلى كيان إجرا          . العربية بخاصة 
  .االغتيال والتآمر والكراهية والعنصرية ويمارسها ليل نهار

إن أمن العالم اإلسالمي في خطر؛ ألن أعداء السالم من الصهاينة والمتطرفين يتحالفون علـى تمزيقـه                 
وإشعال الحرائق الدينية والطائفية والعرقية في ساحاته، في إطـار مخطـط عـدواني رهيـب عنوانـه            

، التي قلنا، مراراً وتكراراً، إنها فوضى هدامة ال بد من الوقوف في وجهها بوحـدة                »ضى الخالقة الفو«
  .المواقف، وتكاتف القوى وحشدها، لحماية أمن األمة وسيادتها وسالمة أراضيها وكرامتها

ل أمـام   لقد آن األوان لوضع حد لهذا التشرذم الذي ينهك جسد األمة ويغري بها أعداءها، ويفتح المجـا                
المتربصين بها لزرع الفتن ونشر الفوضى، تمهيداً لتحقيق األهداف المشبوهة والمخططات االسـتعمارية             
الجديدة التي رسمها غالة المتطرفين في مراكز الدراسات الغربية، وفي طليعتها المراكز األميركية التي              

ين نذروا أنفسهم لإلضـرار بالعـالم       يشرف عليها ويعمل فيها العديد من الصهاينة والمحافظين الجدد الذ         
والموساد واحدة من وسـائلهم     . اإلسالمي وإضعافه، وضرب وحدة دوله، وتشويه حضارته وقيمه الدينية        

  .الفعالة لتحقيق ذلك
أما ما يجـري اليـوم مـن        . إن قوة دول العالم اإلسالمي في تضامنها وتعاونها واحترام بعضها بعضاً          

  .يمية، وتراشق إعالمي، فمقدمات لمستقبل أكثر غموضاً وأسوأ منقلباًخالفات سياسية، وتكتالت إقل
   إيسيسكو-المدير العام للمنظمة االسالمية للتربية والعلوم والثقافة * 

  11/1/2011، الحياة، لندن
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  الفلسطينية- اإلسرائيليةالمحادثاتمسرحية  .78
  نعوم تشومسكي

  ترجمة عالء الدين أبو زينة
ستسالم واشنطن المثير للشفقة لمشيئة إسرائيل، بينما تتوسل من أجل تجميد ال معنى             ينبغي أن ينظر إلى ا    

 على أنه واحـدة مـن أكثـر         -باستثناء القدس الشرقية العربية   -له للتوسع االستيطاني لمدة ثالثة أشهر       
  .اللحظات إذالالً في التاريخ الدبلوماسي للواليات المتحدة

، مما قاد الفلسطينيين إلى وقف المحادثات       )سبتمبر(هى في شهر أيلول     وكان آخر تجميد لالستيطان قد انت     
واآلن، تتعلق إدارة أوباما بقش غير مرئي، وهي تعمل يائسة إلغـراء إسـرائيل              . المباشرة مع إسرائيل  

 وتغدق الهدايا السخية علـى الحكومـة اإلسـرائيلية اليمينيـة            -بتجميد جديد، وبالتالي إحياء المحادثات      
  .ةالمتطرف

كما يحدث أن تكون هذه أيضا      .  باليين دوالر من الطائرات المقاتلة     3وتشمل هذه الهدايا ما تعادل قيمته       
منحة أخرى من دافعي الضرائب لصناعة األسلحة األميركية، التي تكسب الضعف من البرامج الهادفـة               

  .إلى توسيع عسكرة منطقة الشرق األوسط
ات المتحدة األسلحة والمعونات فقط مـن أجـل التطـوير وإنتـاج             وال يتلقى مصنعو األسلحة في الوالي     

المعدات المتقدمة لدولة تعد فعلياً جزءاً من المؤسسة العسكرية األميركية؛ المخابرات األميركية، وإنمـا              
في الوقت الراهن سـابقة مـن صـفقة         -أيضا لتوفير المعدات العسكرية من الدرجة الثانية لدول الخليج          

 بليون دوالر من األسلحة للمملكة العربية السعودية، وهي صفقة تعيد أيضاً تدوير             60قم  مبيعات تكسر ر  
  .أموال النفط لتضخها في االقتصاد األميركي المتداعي

وثمة القليـل   . ثمة تطابق وتكامل وثيق بين إسرائيل والواليات المتحدة في صناعات التقنية المدنية الفائقة            
ر تحمساً للسلوكيات اإلسرائيلية يـأتي مـن قطـاع الـصحافة والحـزب              من العجب في أن الدعم األكث     

والذريعة لصفقة  . الجمهوري، وهو األكثر تطرفا من بين الحزبين السياسيين صاحبي التوجهات التجارية          
  ".التهديد اإليراني"مبيعات األسلحة الضخمة للمملكة العربية السعودية، هي الدفاع ضد 

. يراني ليس عسكرياً، كما أكدت كل من وزارة الدفاع والمخـابرات األميركيـة  ومع ذلك، فإن التهديد اإل    
لدرء هجـوم   -ولو استطاعت إيران تطوير قدرات األسلحة النووية، فإن الغرض من ذلك سيكون الردع              

  .إسرائيلي، كما يمكن االفتراض-أميركي
وذها في الدول المجاورة، التي     أما الخطر الحقيقي، في رأي واشنطن، فهو أن إيران تسعى إلى توسيع نف            

  .بفعل الغزو واالحتالل األميركيين" استقرت"كانت قد 
وخط الرواية الرسمية هو أن الدول العربية هي التي تتوسل للحصول على مساعدات عسكرية أميركيـة                

يـراً  وسواء كان ذلك صحيحاً أو خاطئاً، فإن هذا الزعم يقدم استبـصاراً مث . للدفاع عن نفسها ضد إيران   
وأيا كان ما قد تفضله الديكتاتوريات الحاكمة، فإن العرب، فـي           . لالهتمام في المفهوم السائد للديمقراطية    

: استطالع حديث للرأي أجراه معهد بروكينغز، يرتبون التهديدات الرئيسية للمنطقة على النحـو التـالي              
   %).10(وإيران  %) 77(، والواليات المتحدة  % )88(إسرائيل 

 من المثير لالهتمام أن المسؤولين األميركيين، كما كشفت تسريبات ويكيليكس، التي نشرت مؤخراً،              ولعل
  .قد تجاهلوا الرأي العام العربي تماما، واحتفظوا بآراء الحكام المستبدين

حيـث تتعهـد    . وتضم هدايا الواليات المتحدة إلسرائيل تقديم الدعم الدبلوماسي، وفقا للتقـارير الحاليـة            
ضد أي إجراءات لمجلس األمن الدولي، والتي ربما تـزعج قـادة            " الفيتو"شنطن باستخدام حق النقض     وا

  .إسرائيل، وبالتخلي عن أي دعوة لتمديد آخر لتجميد االستيطان
وبالتالي، ومن خالل الموافقة على وقف االستيطان لمدة ثالثة أشهر، فإن إسرائيل لن تتعرض لإلزعـاج                

  .متها بينما تقوم بتوسيع أعمالها اإلجرامية في األراضي المحتلةثانية من قبل ولي نع
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، عندما نصح الرجل الـذي      1967أما كون هذه األعمال إجرامية، فلم يكن موضع شك منذ أواخر العام             
يمثل سلطة إسرائيل القانونية الرائدة، القاضي الدولي تيودور ميرون، نـصح الحكومـة بـأن خططهـا                 

طنات في األراضي المحتلة شكل انتهاكاً التفاقية جنيف الرابعـة، وهـي المبـدأ              لتأسيس وإقامة المستو  
  . من أجل تجريم فظائع النظام النازي1949األساسي للقانون الدولي اإلنساني، والذي أنشئ في العام 

ثم حظي استنتاج ميرون بتأييد وزير العدل يعقوب شيمسون شابيرا، وبعد وقت قصير من وزير الـدفاع                 
وقال دايان لزمالئـه    ". االمبراطورية العرضية "ه ديان، كما كتب المؤرخ جيرشوم جورينبرج في         موشي

الضفة (يهودا والسامرة   " هضم"يجب أن نعزز سيطرتنا، بحيث ننجح مع مرور الزمن في           : "من الوزراء 
للضفة " جغرافيبتفكيك التواصل ال  "، بينما نقوم في الوقت نفسه       ""الصغيرة"ودمجها مع إسرائيل    ) الغربية

  ".أن الخطوة ضرورية ألغراض عسكرية"الغربية، وكله تحت الذريعة المعتادة 
إن تـوطين اإلسـرائيليين فـي       : "ولم تكن لدى دايان أي شكوك، أو مخاوف، إزاء ما كان يوصي بـه             

لكنـه لـيس   : "وأضاف. ، كما الحظ"األراضي المحتلة يتعارض، كما هو معروف، مع االتفاقيات الدولية    
  ".هناك شيء جديد في ذلك من حيث األساس

وكان افتراض دايان الصحيح هو أن رئيسه في واشنطن ربما يعترض بشكل رسمي، وإنما مـع غمـزة                
موافقة، وسوف يستمر في تقديم الدعم العسكري واالقتصادي والدبلوماسي الحاسم للمساعي اإلسـرائيلية             

  .اإلجرامية
لمساعي بقرارات مجلس األمن المتكررة، ثم الحقاً من قبل محكمـة           وقد تأكدت الصبغة اإلجرامية لهذه ا     

كما تنتهـك   . العدل الدولية، مع الموافقة األساسية للقاضي األميركي توماس بويرغنتال في بيان منفصل           
لكن كل شيء يظل على ما يـرام، طالمـا          . أعمال إسرائيل أيضاً قرارات مجلس األمن المتعلقة بالقدس       

  .ظلت واشنطن تغمز
وكان إريك  . أما هناك في واشنطن، فإن غالة الصقوريين يظلون أكثر حماساً في دعمهم لجرائم إسرائيل             

قد طرح حالً مبتكـراً لحمايـة المـساعدات المقدمـة     "كانتور، زعيم األغلبية الجديد في مجلس النواب،   
يسلر، في تقرير له نـشر      ويكتب غلين ك  ". إلسرائيل من الضربة االرتدادية الحالية للمساعدات الخارجية      

إعطاء الدولة اليهودية حساب تمويلها الخاص بها، وبحيث        : "في صحيفة الواشنطن بوست، عن هذا الحل      
  ".تتم بالتالي إزالته من األموال المقدمة لبقية العالم

أما القضية الحقيقية، فهي وجـود المـستوطنات    . إن مسألة التوسع االستيطاني هي مجرد صرف لالنتباه       
وكانت هذه قد صممت بعناية، بحيث استولت إسرائيل بالفعـل علـى            . تطوير البنية التحتية ذات الصلة    و

من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك ضواحي القدس وتل أبيب، واألراضي الصالحة              % 40أكثر من   
ن الجدار الفاصـل    للزراعة، ومصادر المياه الرئيسية في المنطقة، وكل ما يقع على الجانب اإلسرائيلي م            

  .وهو في واقع األمر جدار للضم-
، قامت إسرائيل بتوسيع حدود القدس بقدر كبير، في انتهاك ألوامر مجلس األمن، ورغم              1967منذ العام   

  ).بما في ذلك الواليات المتحدة، رسمياً على األقل(االعتراض الدولي العالمي 
 واشنطن، العناصر الوحيدة الغرائبية في المفاوضـات        وال يشكل التركيز على التوسع االستيطاني، وتذلل      

" الوسيط النزيـه  "وفيها تصور الواليات المتحدة بوصفها      . ذلك أن هيكلها نفسه هو تمثيلية هزلية      . الحالية
لكن المفاوضات الجادة ينبغي أن تدار من قبل طرف محايد،          . الذي يسعى للتوسط بين خصمين متمردين     

  .إسرائيل من جهة، والعالم كله من جهة أخرىبين الواليات المتحدة و
 عاماً تقريبا في معارضة توافـق       35لم يعد سراً أن الواليات المتحدة وإسرائيل وقفتا وحدهما ألكثر من            

يكاد يكون عالمياً في اآلراء بشأن التسوية السياسية، بما في ذلك الـدول العربيـة ومنظمـة المـؤتمر                   
  .ميع األطراف المعنية األخرى، وج)بما فيها إيران(اإلسالمي 
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وما لم يتغيـر    . في نقاط افتراق قصيرة ونادرة، فضلت الدولتان الرفضويتان التوسع غير القانوني لألمن           
كما أن التوسع، مع تداعياتـه فـي        . موقف واشنطن، فإن التسوية السياسية ستظل متعذرة التحقيق عملياً        

  .جميع أنحاء المنطقة والعالم، يبقى مستمراً
 )truthout( 26/12/2010  

 11/1/2011، الغد، عمان
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