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صر ترفض عرًضا إسرائيليا باإلشراف على قطاع غزة وتحذر مـن عمليـة عـسكرية               م:"يونالمصر" .1

  سقاط حماس إل
، أن مصر رفضت بشكل قاطع مقترحا إسـرائيليا بتـولي اإلشـراف           "المصريون"علمت  : عمر القليوبي 

 قطاع غزة، في أعقاب عملية عسكرية موسعة تسعى إسرائيل لشنها ضد القطاع بعد عامين من عمليـة                
  .على القطاع" حماس"لكنها تهدف هذه المرة إلى إنهاء سيطرة حركة " الرصاص المصبوب"

واتخذت حكومة بينامين نتنياهو قرارا بالفعل بشن الهجوم لكنها لم تحدد بشكل نهـائي موعـد الهجـوم                  
التي تـسيطر علـى     " حماس"المرتقب، في انتظار إجراء ترتيبات حول مرحلة ما بعد القضاء على حكم             

  .2007قطاع غزة منذ يونيو 
 1967وأفادت مصادر مطلعة، أن القاهرة التي كانت تشرف على قطاع غزة حتى قبل حـرب يونيـو                  

ترفض تماما أي دور لها في القطاع، وتعارض أي عملية عسكرية إسرائيلية ضده، وحذرت الحكومـة                
األمر قد يعزز شعبية الحركة داخل      ستبوء بالفشل، وأن هذا     " حماس"اإلسرائيلية من أن محاولتها إلسقاط      

  .القطاع
وقالت المصادر إن رفض إسرائيل تسليم القطاع إلى السلطة الفلسطينية يعد أحد أسباب عدم شن الهجوم                
حتى اآلن، حيث ال تبدي حكومة نتناهو الرغبة في تسليم القطاع لسلطة ضعيفة بشكل قد يسمح مـستقبال                  

  .اع مجددا، وتفريغ نتائج العملية العسكرية من مضمونهابإعادة السيطرة على القط" حماس"لـ 
للعملية المرتقبة ضد القطاع،    " بروفة"واعتبرت أن قيام إسرائيل بعمليات نوعية على حدود القطاع يشكل           

وهو أمر دفع السلطة المصرية إلى البحث في سبل تأمين الحدود المشتركة مع القطاع، ومنع جرها إلـى         
  .صراع

يمات عليا صدرت لمسئولين أمنيين مصريين بالنأي بمصر عن استقبال أي شخصيات أو             وكشفت عن تعل  
مسئول إسرائيلي خالل المرحلة القادمة، حتى ال تتكرر مشكلة استقبال الرئيس حسني مبـارك لـوزير                

  .2008الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني قبل أيام من قيام إسرائيل بالحرب على قطاع غزة في نهاية 
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، "المصريون"ن جانبه، أكد الدكتور طارق فهمي، الخبير بالمركز القومي لدراسات الشرق األوسط لـ              م
أن قيام إسرائيل بعملية عسكرية موسعة ضد قطاع غزة صار مـسألة وقـت فقـط حيـث أن القـرار                     

  .اإلسرائيلي قد صدر وبقى تحديد توقيته
  13/1/2011، المصريون، القاهرة

  
  عباس لن يعود إلى المفاوضات وماضٍ إلى الحل الدولي: "لبيانا"مصادر لـ  .2

ان الرئيس محمود عباس ابلغ مبعوثين » البيان«كشف مسؤولون فلسطينيون لـ:  محمد إبراهيم-رام اهللا 
دبلوماسيين غربيين في االيام القليلة الماضية انه لن يعود الى المفاوضات مع اسرائيل، وانه ماض في 

االمن الدولي إلدانة االستيطان واالعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على خطته التوجه الى مجلس 
  .67?حدود الرابع من يونيو عام 

الرئيس عباس طالب القنصل االميركي العمل لدى االدارة «ان » البيان«وقال مسؤول فلسطيني رفيع لـ
ا الى مجلس االمن الدولي االميركية واقناعها باالمتناع عن التصويت ضد مشروع قرار سيقدم قريب

  .»ويطالب بإدانة االستيطان ويدعو اسرائيل الى وقفه
االستيطان هو العقبة الحقيقية أمام استئناف المفاوضات، والوصول «وابلغ عباس القنصل االميركي أن 
ت الفلسطينيين اختاروا طريقا آخر غير المفاوضا«وأبلغه ايضا ان . »إلى سالم دائم وشامل في المنطقة

  .»هي طريق المجتمع الدولي
الرئيس عباس أكد للوزير النرويجي ايضا ان السلطة الفلسطينية ستطالب في مرحلة «وقال مسؤولون ان 

الحقة مجلس االمن الدولي االعتراف بدولة فلسطين، وان لم يفعل جراء االستخدام االميركي المتوقع 
  .»لمتحدةلحق النقض فإنه سيلجأ الى الجمعية العامة لألمم ا

من جانبه قال امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه في تصريح خاص 
ان وثيقة رؤساء البعثات الدبلوماسية االوروبية بشأن القدس واعتبارها عاصة الدولة » البيان«لـ

وقال ان . انين الدوليةفلسطينية يظهر مدى عزلة السياسية االسرائيلية ومخالفتها للتوجهات والقو
المنظمة تنظر بارتياح وترحيب حار لتوصية القناصل األوروبيين تجاه القدس، وتطالب المجتمع «

الدولي، وفي مقدمته الدول األوروبية، باتخاذ عقوبات ملموسة تجاه دولة االحتالل، كإسهام مباشر منها 
ئم للدفع باتجاه فرض تسوية على إسرائيل على في لجم العدوانية اإلسرائيلية المتواصلة وتأمين مناخ مال

  .»أساس قرارات الشرعية الدولية
لقد ثبت بالملموس استحالة ركون المجتمع الدولي إلى نوايا الحكومة اإلسرائيلية الراهنة والتي «واضاف 

لى المجتمع اللجنة التنفيذية تتطلع إ«وقال عبد ربه إن . »تمثل خطرا حقيقيا على األمن والسالم الدوليين
  .»الدولي التخاذ خطوات جذرية تطيح بالسلوك االحتاللي وتعيد الثقة بالمؤسسات الدولية وقراراتها

  13/1/2011البيان، دبي، 
  

  " الحكومة اإلسرائيلية ورئيسها نتنياهو يتحمالن مسؤولية أزمة عملية السالم:"أبو ردينة .3
 الفلسطينية امس رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين  حملت الرئاسة: وكاالت– رام اهللا -القدس المحتلة 

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو . نتنياهو المسؤولية المباشرة عن األزمة التي تمر بها عملية السالم
ان الحكومة اإلسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو يتحمالن شخصياً مسؤولية األزمة الراهنة في «ردينة 

نسداد افقها بسبب إصراره على مواصلة االستيطان في األراضي الفلسطينية، ورفضه عملية السالم وا
ان محاولة نتنياهو رمي الكرة «وأضاف . »لمرجعيات عملية السالم، وبحث سائر ملفات الوضع النهائي

في الملعب الفلسطيني سيكون مصيرها الفشل، ألن العالم بأسره دوالً وشعوباً ومؤسسات باتوا يدركون 
من هو الذي يعرقل عملية السالم، ومن هو الطرف الذي يتنصل من كافة االتفاقيات، والجهة التي 
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تصريحات نتنياهو «واعتبر . »ترفض تنفيذ االستحقاقات واجبة التنفيذ التي تتطلبها عملية سالم حقيقية
ة التي وقعت بها إسرائيل التي يحمل فيها مسؤولية أزمة عملية السالم للقيادة الفلسطينية دليال على العزل

وتابع ان ذلك يأتي . »نتيجة سياستها االستيطانية، المغرقة في تطرفها، والتي تلقى رفض واستنكار العالم
مقابل أوسع حملة تأييد عالمي للحقوق الفلسطينية بدليل سلسلة اعترافات دول اميركا الالتينية بالدولة «

 من هذه الحقيقة إلقاء االتهامات المضللة، ضد قيادة الشعب ، ولن يغير1967الفلسطينية على حدود عام 
  . »الفلسطيني

إلى ان نتنياهو الذي يحمل القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس مسؤولية أزمة «ولفت ابو ردينة 
عملية السالم هو ذاته وفي ذات التصريحات أعلن انه لن ينسحب من غور األردن ومن الطرف الشرقي 

لضفة الغربية باإلضافة الى مواقفه المعلنة بشأن رفض االنسحاب من الشطر الشرقي لمدينة لحدود ا
ما يعني ان عملية السالم التي يريدها نتنياهو «وتابع . »القدس المحتلة، ورفض حق العودة لالجئين

د القيادة استعدا«واكد ابو ردينة . »استسالم فلسطيني وتنازل غير مشروط عن كافة حقوق شعبنا وأرضنا
الفلسطينية للذهاب الى مائدة المفاوضات فوراً، حال توفر عناصر نجاحها وفي مقدمتها وقف شامل 

، 1967لالستيطان بما في ذلك القدس المحتلة، وعلى أساس مرجعية عملية السالم ممثلة بحدود عام
  . »وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية الالجئين

  13/1/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
 

   األردن ومصر رفعا الغطاء عن دحالن بطلب من عباس":لجزيرة نتا" .4
عن " رفعا الغطاء"عمان كشفت عدة مصادر أردنية للجزيرة نت أن كال من األردن ومصر -محمد النجار

محمد دحالن بطلب من رئيس السلطة ) فتح(عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني 
  .س، في الوقت الذي يشكك فيه محللون في انتهاء دور دحالنمحمود عبا

 وتحدثت المصادر للجزيرة نت عن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب من القيادتين المصرية 
، بعد أن اتهمه بتشكيل فرق موت في قطاع غزة والضفة "رعايته"واألردنية وقف التعامل مع دحالن و

  .الغربية
عباس طالب عمان والقاهرة باالختيار بين التعامل معه أو التعامل مع دحالن، وقال مصدر مطلع إن 

عن نشاطات الرجل وتسليحه لفرق وتدريبها على أنواع مختلفة " خطيرة"وإنه نقل للعاصمتين معلومات 
وحسب المصادر فإن عباس اعتبر نجاح تجربة األجهزة األمنية في الضفة الغربية المحتلة  .من السالح

كافيا لوقف الرهان على أي دور لدحالن الذي اتهمه بإقامة " إنهاء الفلتان والقضاء على العنف"في 
مؤسسات ومليشيات موازية للسلطة الفلسطينية وتزايد نفوذه في أوساط حركة فتح مما يهدد عباس 

  .وإمساكه بمقاليد األمور في الحركة
ن إلى الكشف عن معلومات من ضمنها وذهبت مصادر مطلعة على تفاصيل الخالف بين عباس ودحال

أن األجهزة األمنية األردنية فتشت منزل دحالن في عمان مؤخرا، وهي المعلومات التي لم تؤكدها أو 
  .تنفها المصادر الرسمية األردنية رغم استفسار صحفيين وسياسيين لمسؤولين في الحكومة عنها مؤخرا

 نائب أردني قبل أشهر قليلة للجزيرة نت أنه تفاجأ من وأكد كاتب سياسي أردني التقى دحالن في منزل
، مشيرا إلى أن لقاءات دحالن في عمان توقفت "التحريض الذي يمارسه دحالن ضد محمود عباس"حجم 

وتقول المصادر إن دحالن وعلى غير العادة لم يلتق أي مسؤول سياسي أو أمني  .في األشهر األخيرة
تح باألردن أثناء زيارته الوحيدة الشهر الماضي إلى عمان والتي أردني أو أي من قيادات تنظيم ف

اقتصرت على مروره للضفة الغربية للمثول أمام لجنة التحقيق التي شكلتها مركزية فتح للتحقيق في 
  .االتهامات التي وجهت له



  

  

 
 

  

            7 ص                                     2024:         العدد       13/1/2011 الخميس :التاريخ

فتح  ورغم تمكن الجزيرة نت من إسناد هذه المعلومات وغيرها بحديث من قيادات رفيعة في حركة 
  .باألردن بشأن التوتر بين دحالن وعباس، فإن هذه القيادات اشترطت عدم اإلشارة إليها

من جهة أخرى رفض الكاتب المتخصص في الشأن الفلسطيني ياسر الزعاترة اعتبار ما يجري  تشكيك
  ".ال صلة له بالبرنامج السياسي"نهاية لدور محمد دحالن، قائال إن الصراع بين عباس ودحالن 

الرجالن متفقان على المسألتين األكثر أهمية بالنسبة للطرف اإلسرائيلي األميركي "قال للجزيرة نت و
وكذلك ألنظمة االعتدال العربية، وهما نبذ المقاومة والحفاظ على السلطة ورفض حلها والوفاء بالتزاماتها 

  ".عليها في خارطة الطريق، وهي وقف ما يسمونه العنف والتحريض المنصوص
الصراع له صلة بالمصالح الشخصية، فعباس يخشى طموحات دحالن، كما أنه "واعتبر الزعاترة أن 

الغطاء "وعبر عن اعتقاده بأن ". مستاء من حديثه المتواصل عن أبنائه ومشاريعهم المالية واالقتصادية
 األكثر شرعية الدولي والعربي لم يرفع تماما عن دحالن، وإن انحازت األطراف المعنية لعباس بوصفه

بترؤسه للمنظمة وفتح والسلطة في آن، لكن دحالن سيبقى فزاعة تستخدم للضغط على عباس كلما تلكأ 
  ".في تلبية المطالب األميركية اإلسرائيلية

هناك عناصر قوة لدى دحالن ال تتوفر لعباس ممثلة في سيطرة دحالن عمليا على "وبرأي الزعاترة فإن 
 عن صلته القوية بمروان البرغوثي رجل فتح األهم في الضفة، إضافة إلى تنظيم فتح في غزة، فضال

حضوره القوي أيضا في اللجنة المركزية لفتح عبر عدد من األعضاء ال يقل عن ثمانية بحسب بعض 
  ".التقديرات

وتزامنت خالفات عباس ودحالن وما رافقها من أحداث مع إصدار قيادات بارزة من فتح بيانا اعتبرت 
المهمة األولى فتحاويا وفصائليا وشعبيا هي تصحيح اتجاه البوصلة بحيث تعود األولوية لمقاومة "ه أن في

االحتالل والدعوة إلى أن يكون الفتحاويون في مقدمة النضال والجهاد ضد االحتالل وإدانة كل تعاون 
  ".أمني معه

ن الطاهر وحلمي البلبيسي وأحمد وتزامن البيان الذي أصدره كل من غازي عبد القادر الحسيني ومعي
فتح تدهور وضعها "وجاء في البيان أن  . النطالقة فتح مطلع العام الجاري46اللبدي، مع الذكرى الـ

اآلن إلى حد مريع من الضعف والشلل وسوء السمعة واالنقسامات وتبني السياسات الخاطئة المتعارضة 
  ".مع منطلقاتها ومبادئها الثورية

االتفاق األمني الفلسطيني اإلسرائيلي الذي أشرف عليه الجنرال األميركي كيث "بشدة وهاجم البيان 
دايتون بحيث وصل األمر إلى وضع األجهزة األمنية الفلسطينية بعد إعادة تشكيلها تحت قيادة مكتب 

شعب مفروضة على ال"واتهم البيان حكومة سالم فياض بأنها  ".أمني أميركي إسرائيلي لتطارد المقاومة
تصفية حركة فتح عبر إحالة اآلالف من "وأنها أعادت تشكيل األجهزة األمنية بعد " الفلسطيني أميركيا

  ". كوادرها للتقاعد واستمالة البعض بالمناصب والرواتب والرشى
  10/11/2011موقع الجزيرة نت، الدوحة، 

  
  نقترب من استكمال الجاهزية الوطنية القامة دولة فلسطين: فياض .5

 أكد رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض خالل استقباله وزير خارجية النرويج جيرهارد ستور :اهللارام 
مساء امس على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته السياسية والقانونية واألخالقية لضمان 

ي ترك مسألة ، وعدم االستمرار ف1967انهاء االحتالل عن كامل األرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 
ال بد للمجتمع الدولي ال سيما في »انهاء االحتالل الى اسرائيل وهي القوة المحتلة لتقرر بشأنها، وقال 

اطار تنامي االجماع والوعي الدوليين حول حقوق شعبنا الوطنية، من ترجمة هذا االجماع الى مواقف 
جدية الالزمتين لضمان انهاء االحتالل عملية وملموسة كفيلة باعطاء العملية السياسية المصداقية وال

وتمكين شعبنا من تقرير مصيره ونيل حريته واستقالله واقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس 
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وفي رده على أسئلة الصحفيين حول العجز المتوقع في الموازنة، . «1967الشريف على حدود عام 
العجز »بسد هذا العجز، أجاب رئيس الوزراء بالقول، وهل هناك تعهد من المانحين الدوليين بالوفاء 

المتوقع من الميزانية الجارية هو الفرق بين االيرادات والنفقات الجارية، ويتوقع أن ينخفض الى ما دون 
مليار دوالر، وهذا تقدم ملحوظ، وسيساعدنا على تخفيض حجم المساعدات الى أن نستغني عنها مع 

نه من المتوقع من المانحين الدوليين سد العجز على الرغم مما واجه وأضاف أ. 2013«حلول العام 
 مليون دوالر، والعجز 240، حيث بلغت مليار و2010السلطة الوطنية من صعوبات مالية في موازنة 

  . " مليون دوالر120الحاصل هو 
 13/1/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  منظمة التحرير تدعم تثبيت التهدئة في غزة .6

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية امس دعمها لتثبيت :  ماهر إبراهيم والوكاالت-غزة 
وقال أمين سر اللجنة ياسر عبد ربه ، في . التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة

وأضاف .  قطاع غزةعلى» الذرائع لتوسيع عدوانها«تصريحات إذاعية، انه يجب عدم إعطاء إسرائيل 
منظمة التحرير تؤكد ضرورة تثبيت التهدئة بغض النظر عن الدوافع الحزبية لحركة «عبد ربه أن 
  .»حماس في ذلك

من خالل التهديد بشن حرب جديدة » التهرب من مأزقها السياسي والداخلي«واتهم عبد ربه إسرائيل بـ
  .لبعض الجماعات المسلحة» أعمال غير محسوبة ومسؤولة«على قطاع غزة واستغالل 

بالعكس نحن نؤيد كل توجه يهدف إلى تحقيق تهدئة والى عدم تقديم أي ذرائع .. نحن ال نمانع«وقال 
هذا أمر حيوي «وتابع . »إلسرائيل من اجل شن عدوانها أو مواصلة وتوسيع هذا العدوان ضد غزة

الشأن لحماية نظامها االنفصالي إال بالنسبة لنا ولشعبنا، وبغض النظر عن دوافع حركة حماس في هذا 
  .»أننا نعطي األهمية أوال وقبل كل أمر لمصالح الشعب الفلسطيني

  13/1/2011البيان، دبي، 
  

  تحمي المؤسسات والشخصيات األميركية في الضفة" بالك ووتر: "الضميريعدنان  .7
 باسم األجهزة األمنية نفى الناطق الرسمي:  يوسف الشايب–رام اهللا  13/1/2011الغد، عمان، ذكرت 

بالك "الفلسطينية، اللواء عدنان الضميري، أية عالقة للسلطة الفلسطينية باستقدام عناصر أمن من شركة 
  .األمنية األميركية الخاصة إلى القدس والضفة الغربية" ووتر

، "وتربالك و"ليس لنا أية عالقة من قريب أو بعيد بموضوع ": الغد"وقال الضميري في تصريحات لـ
إنه اتفاق بين الخارجية األميركية، وهذه الشركة األمنية، لحماية القنصليات والممثليات والمؤسسات 
األميركية في الضفة، وليس لنا أن نتدخل في هذا األمر، فهو عرف دبلوماسي، ومن حق الخارجية 

ور الضفة ويزور غزة األميركية أن تتعاقد مع من تشاء لحماية مؤسساتها ودبلوماسييها ومنهم من يز
  .أيضاً

، والتي "بالك ووتر"واستهجن الضميري الضجة التي رافقت االتفاقية الموقعة بين الخارجية األميركية و
هل تعلم حماس إن كان : وقال مستهجنا.. ال عالقة للسلطة الفلسطينية فيها، والتي أثارتها حركة حماس 

أو غيرها من الشركات " بالك ووتر" زار غزة من حراس الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر حين
األمنية، واألمر ينطبق على جميع الوفود األميركية التي تزور القطاع، وخاصة إن ضمت مسؤولين 
سابقين، كما ينطبق على جميع الوفود األجنبية، فلهم حراساتهم الخاصة التي ال شأن لنا بها، وال أعتقد أن 

ى كتائب القسام لحراسة كارتر أو غيره من مسؤوليها السابقين الذي زاروا الواليات المتحدة اعتمدت عل
  .القطاع تضامناً مع أهلنا فيه
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ووصف الضميري إثارة حماس لهذا الموضوع، بالزوبعة واالفتراء والدجل، وبأنه يأتي كحلقة في إطار 
.  الفلسطينية برئاسة دحملة إعالمية تقودها منذ فترة ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والحكومة

سالم فياض، واألجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية للتغطية على تهربها من المصالحة الوطنية 
  .من جهة، وفرض التهدئة والهدنة المجانية مع االحتالل في غزة

فر األمن وأكد الضميري أن السلطة الفلسطينية ليست ضد التهدئة مع االحتالل في غزة، إذا كان سيو
والحماية للشعب الفلسطيني، لكنها تريد هدنة في غزة، وإشاعة للفوضى والتوتر والفلتان األمني في 

  .الضفة، وهذا ما ال نقبله
بتدريب قوات األمن الفلسطينية أمر " بالك ووتر"ويشدد الضميري على أن ادعاء نية قيام عناصر من 

ريبا وفق أعلى المستويات بمساعدة عربية وآسيوية وأوروبية فارغ، مؤكدا أن القوات الفلسطينية تتلقى تد
  ".ليس سرا"وأميركية، وهذا 

المتحدث باسم أن أشرف الهور نقالً عن مراسلها غزةمن  13/1/2011القدس العربي، لندن، وأضافت 
ثبيت األجهزة األمنية في الضفة الغربية اللواء عدنان الضميري انتقد حركة حماس، وقال انها تحاول ت

مع إسرائيل في قطاع غزة، في حين تدعو إلى تصعيد األوضاع في الضفة الغربية، ونفى ' تهدئة مجانية'
في ذات الوقت علم السلطة بأي عالقة للسلطة الفلسطينية حول ما أثير عن تعاقد الخارجية األمريكية مع 

  .للعمل في مناطق الضفة' بالك ووتر'شركة الحراسات 
تصريح صحافي ان السلطة تضع أمن المواطنين في الضفة وغزة وسالمتهم في وقال الضميري في 

  .صدر اهتماماتها وبرامجها السياسية
ووجه الضميري في التصريح انتقادا لحركة حماس على اعتبار انها اليوم تدعو لوقف الصواريخ، فيما 

  .األمركانت في السابق توجه انتقادات للسلطة الفلسطينية حين كانت تدعو لذات 
إن حركة حماس وحكومتها تسعيان بكل السبل للحفاظ على التهدئة المجانية مع االحتالل في قطاع 'وقال 

غزة ويعبر قادتها عن ذلك بمفردات خجولة ومصطلحات هالمية بهدف تأكيد حسن نوايا تجاه االحتالل 
تصعيد الوضع 'قت تدعو إلى ، الفتاً الى ان حماس قي ذات الو'للبقاء على إمارتها وحكمها لقطاع غزة

  .'في الضفة الغربية
تعتبر التهدئة في القطاع انجازا وفي الضفة جريمة، وكأن حماية الشعب الفلسطيني من 'وذكر ان حماس 

  .'عدوان االحتالل مبرر في القطاع دون الضفة
  

   2010  مليون دوالر عام58.5حكومة غزة قدمت مساعدات بقيمة .8
 دوالراً كمساعدات لألسر الفقيرة 58.547.083جتماعية بغزة عن أنها قدمت أعلنت وزارة الشئون اال

  .  دوالر33.617.818 أسرة تقدر بحوالي 30615، منها مساعدات نقدية لـ2010خالل عام 
 أسرة كمساعدات للعمال 18308 دوالر على 2.471.580تم توزيع "وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه 

 أسرة كمساعدات مقدمة من الحكومة 1573 دوالر لعدد 157.300وتقديم , لميمن برنامج الغذاء العا
  ". الفلسطينية بغزة

 أسرة، 555 دوالر لعدد75.289وأشارت الوزارة إلى أنها قدمت مساعدات نقدية خاصة بمبلغ 
 أسرة، باإلضافة إلى مساعدات 80.000 دوالر لعدد 4.000.000ومساعدات تموينية طارئة بمبلغ 

  .  أسرة21.000 دوالر لعدد 18.000.000ج الغذاء العالمي بمبلغ برنام
 17.150ولفتت الوزارة إلى أنها قدمت مساعدات على طلبة المراكز االجتماعية للتأهيل تقدر بحوالي 

, أسرة121 دوالر لـ4.000.000ووزعت مساعدات على أهالي شهداء بمبلغ ,  طالبا660ًدوالر لعدد 
  .  دوالر2000طقم الواحد حوالي  طقم نوم تكلفة ال74و
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 طفالً وامرأة وجلسات دعم نفسي اجتماعي 246وأوضحت أنه تم تقديم جلسات دعم نفسي اجتماعي لعدد 
 أسرة بديلة الحتضان أطفال 14باإلضافة إلى عمل دراسة لعدد ,  من أمهات األطفال المعاقين19لعدد 

  . مجهولي النسب
,  هدية250ية منها ما سلم إلدارة مدرسة الفضيلة لأليتام برفح عدد  هد2231وأشارت إلى أنه تم تسليم 

مبرة الرحمة ومعهد األمل :  كرتونة لعدد ثالث مؤسسات إيوائية410وتوزيع بسكويت لألطفال عدد 
   . SOSلأليتام وقرية 

ع عدد وتم توزي,  هدية لمكتب رئيس مجلس الوزراء لتوزيعها على األطفال50وبينت أنه تم تسليم عدد 
 قطعة مالبس 1234 هدية على األطفال أثناء تنفيذ جلسات الدعم النفسي االجتماعي وتوزيع 237
  .  هدية لألطفال من ما جاءت به قوافل المساعدات1000و

,  دوالر2500 أداة مساعدة من كراسي كهربائية تكلفة الكرسي الواحد 3110وأفادت أنه تم تقديم 
  . أجهزة تبخير وأدوات أخرىوكراسي متحركة وكراسي حمام و
من الوظائف % 5معاقاً من ضرائب وجمارك وتطبيق استيعاب 15وذكرت أنه تم إعفاء أكثر من 

  . في برامج التشغيل المؤقت% 5الحكومية لفئة المعوقين، واستيعاب 
البة من  ط45 لقاء في التوعية االجتماعية والنفسية واستفادت منها 30وأشارت الوزارة على أنها نفذت 

 سيدة 45طالبات الثانوية العامة في مركز تمكين جباليا، ودورة في أحكام التالوة والتجويد استفاد منها 
  . من برنامج الثانوية العامة في مركز جباليا

  .  طالباً في المرحلة االبتدائية49ونوهت إلى أنها نفذت برنامج المساندة التعليمي واستفاد منه 
 سيدة باإلضافة إلى دورات متنوعة، ونفذت 25برنامج محو األمية المستمر لعدد وأوضحت أنها قدمت 

  . طالب100برنامج الخدمة الممتدة بالتعاون مع مركز القطان واستفاد منه 
  12/1/2011فلسطين اون الين،

  
  حصلنا على معلومات كافية لالستفادة منها في أي اعتداء صهيوني جديد: محمد الفي .9

الفي المدير في جهاز األمن الداخلي، أن إدارته استفادت بشكل كبير من العدوان أكد محمد : غزة
من خالل الدروس والعبر التي "، مبيناً 2009 ومطلع 2008الصهيوني األخير على قطاع غزة نهاية 

  ".خرجنا بها من العدوان، وضعنا الخطط لتمتين الجبهة الداخلية وحماية ظهر المقاومة
ر مع المكتب اإلعالمي لوزارة الداخلية على تمكنهم من تجفيف منابع اإلسقاط وشدد الفي في حوا

حملة مكافحة "والتجنيد للتخابر والتعاون مع االحتالل الصهيوني بعد الحرب مباشرة من خالل إطالق 
حصلنا على معلومات كافية جداً لالستفادة منها في حال : "صيف العام الماضي، وقال" التخابر مع العدو

، مؤكداً استعدادهم لمواجهة أي عدوان بأكثر قوة وإمكانية عبر الحفاظ "وقع أي اعتداء صهيوني جديد
  .على الشعب الفلسطيني وحماية الجبهة الداخلية

  خطة طوارئ
ولفت الفي المدير في جهاز األمن الداخلي إلى وضعهم خطة طوارئ لمواجهة أي تصعيد صهيوني منذ 

  ".اهزون للتعامل مع أي تصعيد صهيونيج"فترة طويلة، مستطرداً 
فميدان العمل "وأوضح أن مهمات عناصر األمن الداخلي خالل أي عدوان صهيوني جديد لن تتغير، 

سيكون الشارع واألسواق وبين بيوت المواطنين للمحافظة على أمنهم، مبيناً امتالكهم الكيفية والمرونة 
  .للعمل في شتى المواقع والميادين
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جال عملنا يختص بشكل كبير جداً بالمتابعة الميدانية في قطاع غزة والعمل على تمتين م: "وأضاف
، منوهاً إلى أن قطاع غزة ملئ "الجبهة الداخلية وإفساح المجال لثقافة المقاومة ودعم صمود هذه الجبهة

  .بالحراك األمني
هيل واإلصالح التابعة لوزارة ونفى الفي وجود أي معتقل سياسي في سجون األمن الداخلي أو مراكز التأ

نفتخر أنه ليس لدينا معتقلين سياسيين وليس لدينا سجن خاص في "الداخلية بغزة، وعقب على ذلك بقوله 
  ".األمن الداخلي

وبخصوص الوضع في الضفة الغربية المحتلة من مالحقة أجهزة سلطة فتح ألبناء حماس والتنسيق 
في أن ما يحدث في الضفة يؤلم بشكل كبير جداً جميع األمني مع االحتالل الصهيوني، أكد ال

  .الفلسطينيين
، "كل أمر له عالقة بالمقاومة والبعد الفكري والسياسي يالحق من قبل أجهزة سلطة فتح: "ومضى يقول

 عاماً والمطلوب 15ودلل على ذلك بمالحقة واختطاف المجاهد أيوب القواسمي المطارد منذ ما يزيد عن 
  .لالحتالل

وضح أن الصورة فارقة بشكل كبير جداً بين ما يحدث في الضفة ومحاولة ربطها بحالة األمن التي وأ
يشهدها قطاع غزة، ونصح أجهزة فتح أن تلتفت للبرنامج الوطني الصحيح في حماية الشعب الفلسطيني 

الحتالل في تحقيق والنظر للمهمة األساسية في دعم الجبهة الداخلية، مستهجناً عملها كذراع أولي لقوات ا
  .أهدافها بمالحقة المقاومة في الضفة المحتلة

واستنكر عمليات االعتقال والشبح والتعذيب التي ترتكبها سلطة فتح بحق رجال المقاومة في سجونها 
فقد خرج من داخل سجون سلطة "بالضفة، معتبراً أن فيها انتهاك آلدمية اإلنسان والمواطن الفلسطيني، 

  ".الخطير جداً"، واصفاً هذا األمر بـ"جة التعذيب الشديد الذي يتعرض له المختطفون فيهافتح شهداء نتي
ورفض الفي ". هناك تنسيق واضح في تسليم المختطفين بين أجهزة فتح والمخابرات الصهيونية: "وتابع

هذا "مقارنة بعض وسائل اإلعالم بين األجندة في غزة وما يحدث من انتهاك في سجون الضفة، وقال 
  ".األمر معيب ومغلوط

  12/1/2011فلسطين األن،
  

   هوية أحد الشهيدين الذين سقطا شمال القطاع قبل أسبوععنداخلية غزة تكشف  .10
كشفت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، هوية أحد الشهيدين الذين سقطا قبل أسبوع شمال قطاع : غزة

 مؤكدة أنه مواطن مصري من الجيزة، نافية أي غزة بنيران قوات االحتالل، وظال مجهولي الهوية،
  .في قطاع غزة" القاعدة"وجود لتنظيم 

، جثماني شهيدين سقطا قبل )11/1(وشيعت جماهير غفيرة في رفح جنوب قطاع غزة، اليوم الثالثاء 
  .قرابة أسبوع شمال قطاع غزة، دون التعرف على هوياتهما

، شخصين شمال قطاع غزة وذلك بعدما )5/1(لماضي وكانت قوات االحتالل قتلت مساء األربعاء ا
  .خاضت اشتباكا مسلحا معهما

ولم يتم التعرف على هوية الشخصين الذين سقطا في االشتباك، ففي الوقت الذي أكدت مصادر فلسطينية 
أنهما مصريان، نفى محافظ شمال سيناء ذلك بشدة، في حين ذكرت مصادر صحفية مصرية أنهما 

  . اليمنيةيحمالن الجنسية
) 6/1(إن الطواقم الطبية الفلسطينية قامت يوم الخميس الماضي : "وقالت وزارة الداخلية  في بيان لها

الواقعة شرق (وهما جثتين هامدتين من شرق المقبرة الشرقية " مجهولي الهوية"بانتشال جثماني شهيدين 
م بأن االحتالل أبلغهم بوجود جثمانين ، وذلك بعد إبالغ الصليب األحمر له)بلدة جباليا شمال قطاع غزة

  .في تلك المنطقة
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أنه عند توجه طواقم اإلسعاف للمنطقة المحددة تفاجئوا بوجود قوات االحتالل في مكان وجود : "وأضافت
الجثمانين، وقامت قوات االحتالل بمطالبة طاقم اإلسعاف بتعرية الشهيدين، وأبلغوهم بأنهم عثروا مع أحد 

من سكان الجيزة حي ) مصطفى عبد الفتاح محمد(اقة تعريف شخصية مكتوب فيها اسم الشهداء على بط
الوراق بجمهورية مصر العربية، ورفض طاقم اإلسعاف تعرية الشهداء وتواصلوا مع الصليب األحمر 
الذي تواصل مع االحتالل ثم سمح في النهاية بنقل الشهداء دون تعريتهما، وكل ما ظهر من الشهداء 

  ". يلبسان زياً مدنياً، وظهر على صدر أحدهما وشماًأنهما
لقد قمنا بالتواصل مع الجانب المصري في اليوم ذاته وإبالغهم بما حدث، وقمنا الحقا : "وتابعت الداخلية 

يحتوي على تقرير الطبيب الشرعي وصور للشهيدين وبصمات يد كل ) سي دي(بتسليمهم قرصاً مدمجاً 
  ".منهما

الشهيدين يمنيين يحمالن فكر (المصرية ببث تقارير مشبوهة بادعاء أن / األهرام/ جريدة واتهمت الوزارة
، مؤكدة ان هذه التقارير تريد إظهار أمور ال وجود لها في القطاع، مشيرة إلى تأكيداتها )تنظيم القاعدة

  . معروفةالسابقة بأنه ال وجود للقاعدة في قطاع غزة وما هو موجود هو فصائل فلسطينية مقاومة
تأتي هذه التقارير في ظل تهديدات االحتالل بتصعيد العدوان على قطاع "وأعربت الداخلية عن أسفها أن 

  ".غزة، واتهمتها بتوفير مبررات لالحتالل للهجوم على القطاع
  13/11/2011،قدس برس

  
  رى تتحدى القانون الدولي اإلنساني بسياستها القمعية ضد األس" إسرائيل ":محمد الغول .11

طالب معتصمون في غزة، أمس، بمواقف جادة من المؤسسات المعنية لرفع الظلم عن  :فلسطين المحتلة
جمال أبو الهيجا، " حماس"األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، والقيادي في حركة 

 األسرى والمحررين وأكد وزير. المعزولين في سجون االحتالل في ظل ظروف بالغة القسوة والسوء 
في الحكومة المقالة محمد فرج الغول خالل االعتصام أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر، أن 

  .تتحدى القانون الدولي اإلنساني بسياستها القمعية ضد األسرى " إسرائيل"
ي السجون، وطالب باإلفراج الفوري عن سعدات وأبوالهيجا، والسماح لذوي األسرى بزيارة أبنائهم ف

ويخوض سعدات وأبو الهيجاء إضراباً احتجاجا  .والضغط على االحتالل لتحسين ظروف حياة األسرى 
  .على عزلهما انفرادياً للعام الثاني على التوالي 

ودان رئيس لجنة األسرى في المجلس التشريعي النائب محمد شهاب صمت المؤسسات الدولية 
  . ات االحتالل ضد األسرى ومؤسسات حقوق اإلنسان تجاه ممارس

  13/1/2011الخليج، الشارقة، 
  

  على غزة منعا لعدوان جديد في رام اهللا الوادية يجتمع مع سفراء اجانب ياسر  .12
من جهته قال الدكتور ياسر الوادية رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة : غزة ـ اشرف الهور

 بعدم شن عدوان على إسرائيل رام اهللا للضغط على  في مدينةاألجانبانه اجتمع مع بعض السفراء 
  . بالتصعيد في المنطقةاإلسرائيليةالقطاع في ظل ارتفاع وتيرة التهديدات 

 خالل االجتماع على أكدنسخة منه الى انه ' القدس العربي'واشار الوادية في تصريح صحافي تلقت 
الفترة الماضية شهدت ارتفاعا ملحوظا صعوبة الوضع الحالي، وحذر من مزيد من التدهور خاصة وان 

  . على قطاع غزة وما صاحبها من سقوط شهداء وجرحىاإلسرائيليةفي وتيرة االعتداءات 
  13/1/2011القدس العربي، لندن، 

  
  وإلحاق الضرر الكبير بسمعته ره الجزيرة بتدمي قناةنجل عباس يتهم .13
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محمود عباس قناة الجزيرة بتدميره وإلحاق اتهم طارق نجل الرئيس الفلسطيني : محمد النجار-عمان 
الضرر الكبير بسمعته وسمعة عائلته وأعماله بعد حلقة لبرنامج االتجاه المعاكس، تناولت طلب السلطة 
الفلسطينية تأجيل التصويت على تقرير القاضي ريتشارد غولدستون حول الجرائم اإلسرائيلية خالل 

  .العدوان على قطاع غزة
ة عقدتها محكمة صلح جزاء عمان صباح األربعاء واستمعت فيها لطارق باعتباره جاء ذلك في جلس

مشتكيا في القضية التي أقامها مع شقيقه ياسر ضد قناة الجزيرة والكاتب ياسر الزعاترة الذي شارك في 
 وشارك فيها أيضا القيادي بحركة التحرير 2009تشرين األول / الحلقة التي بثتها القناة في أكتوبر

  .زياد أبو عين) فتح(الوطني الفلسطيني 
وطلب المحامي طالل البكري وكيل كل من طارق وياسر من القاضي محمود فريحات بداية الجلسة 

ممثل مكتب -اعتبارها سرية، إال أن وكيل الدفاع عن الجزيرة والزعاترة المحامي عبد الغفار فريحات 
  .ة بشكل علني رفض الطلب ليكمل القاضي الجلس-عبيدات وفريحات

وعرف طارق عباس في الجلسة نفسه بأنه نائب مدير شركة أبيك لألعمال ومدير عام شركة سكاي 
  .التابعة ألبيك

وقال إن أعماله تضررت بشكل كبير بعد حلقة االتجاه المعاكس، وأنه اضطر لنقل أبنائه للدراسة من 
  .الضفة الغربية للعاصمة األردنية عمان

نت قال المحامي فريحات إن طارق محمود عباس حاول إثبات تضرره شخصيا وفي حديثه للجزيرة 
بسبب الربط بين طلب السلطة الفلسطينية تأجيل التصويت على تقرير غولدستون وبين وجود صفقة بين 
  .إسرائيل من جهة والرئيس عباس وأوالده من جهة أخرى تتعلق بترددات لشركة االتصاالت الفلسطينية

ن طارق محمود عباس أظهر عدم معرفته بوجود أخبار تناقلتها وسائل إعالم مختلفة وبين فريحات أ
  .حول ما ورد بحلقة االتجاه المعاكس حول قضية الصفقة

وقال إن طارق أكد أنه ليس سياسيا وغير مطلع على األمور السياسية، ومنها عالقة السلطة الفلسطينية 
  .يدور في الضفة الغربية سياسيابإسرائيل، وحاول أن يعزل نفسه عن أي شيء 

وقال إن طارق كان يجيب عن أي سؤال يتعلق بأي قضية سياسية أو كيفية إدارة البرامج الحوارية حول 
  ".ال أعرف"قضايا الرأي العام بـ 

وعبر فريحات عن قناعته بعد االستماع لشهادة طارق عباس أن قناة الجزيرة ومقدم برنامج االتجاه 
لم يقصدوا التعرض لطارق وياسر عباس بصفتهم الشخصية وإنما -ور ياسر الزعاترة المعاكس والمحا

تناولوا قضية رأي عام تناولتها العديد من وسائل اإلعالم وكان هناك ممثل عن حركة فتح يمثل االتجاه 
  .اآلخر

تح، هذه قضية رأي عام والناس استمعت لوجهة نظر الزعاترة ووجهة نظر ف"وقال المحامي فريحات 
وهي التي تحكم على ما جاء في الرأي والرأي اآلخر ألن هذا هو المنطق اإلعالمي الذي يحكم مثل هذه 

  .البرامج الحوارية
واعتبر أن ما أورده طارق عباس حول الضرر الذي لحق به كان على وجه العموم، فهو أكد أن راتبه لم 

 نتيجة ما اعتبره اتهامات ضده وأنه قرر نقل يتأثر بالشركة التي يعمل بها وأن أصدقاءه تعاطفوا معه
أبنائه للدراسة في عمان بعد أن تهكم عليهم زمالء لهم في المدرسة التي يدرسون بها بسبب ما ورد 

  .بحلقة االتجاه المعاكس
 قدم بوقت سابق للمحكمة الئحة -مكتب الوزني ومشاركوه للقانون-وكان وكيل الدفاع عن نجلي عباس 

عوى، وهي شهادة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة الفلسطينية تفيد بعدم ملكية نجلي بينات في الد
عباس لشركة االتصاالت الفلسطينية، وشهاداتهما الجامعية، وتقرير الخبرة في القضية، والقرص المدمج 
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 غزة، لحلقة االتجاه المعاكس الذي ناقش تقرير القاضي غولدستون في العدوان اإلسرائيلي على قطاع
  .واعتذار غولدستون عبر قناة الجزيرة عن اتهاماته لنجلي عباس

وطلبت الالئحة االستماع للشهود ثائر حنا من كندا، وفيصل عورتاني من فلسطين، وكل من ياسر 
  .وطارق محمود عباس، والنائب السابق في البرلمان األردني حمادة فراعنة

قناة الجزيرة والكاتب الزعاترة مطلع العام الماضي، وكان طارق وياسر محمود عباس رفعا دعوى ضد 
وطلبا مبلغ مليون دوالر تعويضا عن الضرر المعنوي الذي قاال إنهما تعرضا له بعد حلقة االتجاه 

  .المعاكس سابقة الذكر
وجاء رفع القضية إثر اتهام السلطة الفلسطينية بطلب سحب التصويت على تقرير القاضي غولدستون في 

  .لحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة أمام مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدةجرائم ا
وتحدث مقرر حقوق األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ريتشارد فوك عبر قناة الجزيرة إضافة لوسائل إعالم 

التي اتهم نجال -عربية وإسرائيلية عن تهديد إسرائيل بسحب تراخيص لشركة االتصاالت الفلسطينية 
 في حال سحب التصويت على التقرير، وهو ما نفاه عباس ونجاله، -عباس بأنهما يملكان حصة فيها

  .وعاد فوك لنفي تلك المعلومات عبر الجزيرة أيضا
  12/1/2011موقع الجزيرة نت، الدوحة، 

  
  "التوافق الوطني" على حقها في المقاومة ضمن تؤكدالفصائل الفلسطينية : غزة .14

 الفلسطينية، على حقها في مقاومة االحتالل، والدفاع عن الشعب الفلسطيني، ذلك في أكدت الفصائل: غزة
  ".التوافق الوطني"إطار 

جاء ذلك في ختام االجتماع الذي عقدته معظم الفصائل العاملة على الساحة الفلسطينية مساء األربعاء 
  .، في مدينة غزة لتدارس التهديدات اإلسرائيلية الجادة للقطاع)12/1(

في بيان تاله باسم الفصائل، حرصهم على حماية الشعب " حماس"وأكد أيمن طه القيادي في حركة 
لفضح هذه المخططات والنوايا العدوانية بحق "الفلسطيني من مخططات االحتالل، داعياً إلى أوسع تحرك 

  ".الشعب الفلسطيني
 أكثر من قرن، ومن حقه مقاومة إن الفصائل تؤكد على أن شعبنا ضحية لالحتالل على مدار: "وقال

  ". العدو الصهيوني في إطار التوافق الوطني
أن الفصائل جددت حرصها على سالمة شعبها، وحمايته من أي عدوان، وطالبت المجتمع : "وأضاف

الدولي والمؤسسات الحقوقية والدولية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي والجامعة العربية إلى تحمل مسؤوليتها 
  ".لى االحتالل ومنعه من ارتكاب مجازر بحق الشعب الفلسطينيبالضغط ع

وأكدت على ضرورة تحقيق وتعزيز العالقات المتبادلة بين الفصائل، وشددت على ضرورة تظاهر 
" حماس"ودعت الفصائل حركتي  .الجهود لتعزيز الوحدة وتوفير مقومات صمود الشعب الفلسطيني

الشعب الفلسطيني على محمل الجد، وعقد جلسة حوار إلنهاء إلى أخذ المخاطر التي تحيط ب" فتح"و
  .االنقسام وتحقيق المصالحة الوطنية

  13/1/2011قدس برس، 
  

   تحريك ملف تبادل األسرى الحركةالوسيط األلماني بحث مع": الحياة"قيادي في حماس لـ .15
الوسيط األلماني أن » الحياة«لـ » حماس«كشف قيادي رفيع في حركة :  جيهان الحسيني–القاهرة 

غيرهارد كونراد في صفقة تبادل األسرى زار غزة أخيراً، وغادرها أول من أمس، حيث أجرى 
وأوضح المصدر أن كونراد حمل معه أفكاراً . هناك» حماس«محادثات مكثفة لمدة يومين مع قيادات 

فاصيل المحادثات جديدة لتحريك هذا الملف لكنه رفض الكشف عن ماهية هذه االفكار أو الخوض في ت
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التي أجراها مع قيادات الحركة في غزة، مشدداً على أن الحركة تتمسك بموقفها وهو ضرورة تلبية 
مطالبها وإطالق سراح األسرى الفلسطينيين المدرجة أسماؤهم في قائمتها وذلك مقابل إطالق سراح 

  .الجندي اإلسرائيلي الذي اسرته مجموعات مسلحة في غزة غلعاد شاليت
الجانب اإلسرائيلي مسؤولية تحقيق انجاز » حماس«ي غضون ذلك حملت مصادر مطلعة في حركة ف

ابرام هذه الصفقة يعتمد على مدى صدق نيات اسرائيل ومدى جديتها «على صعيد هذا الملف، وقالت إن 
لحقيقي وهل بالفعل لديها نية صادقة وإرادة حقيقية إلطالق سراح شاليت من خالل استعدادها ا(...) 

نحن ال نريد االحتفاظ بشاليت لدينا لكن لن نطلق سراحه إال وفق صفقة «: ، مضيفة»لالستجابة لمطالبنا
) أكتوبر(يذكر أن كونراد كان زار كال من غزة وإسرائيل في مطلع تشرين األول . »تبادل مشرفة

  .يد صفقة التبادلالماضي في زيارة استكشافية لكنها لم تحقق اي جديد ولم تثمر شيئاً على صع
  13/1/2011الحياة، لندن، 

  
  المطلوب من حماس أن تعود إلى رشدها و  في المصالحة جديدةساطاتلولسنا بحاجة : األحمد .16

رد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد على تصريحات خالد مشعل رئيس المكتب : غزة
حة الفلسطينية بعيد جداً، وبأن قيادة حماس افق المصال"السياسي لحركة حماس والتي قال فيها، إن 

متشائمة حيال فرص نجاحها في هذه الظروف، بأن هذا التصريح يأتي في سياق رفض حركة حماس 
للمصالحة، حيث افتعلت أزمة المعتقلين، مع أن مشعل نفسه وافق على عدم طرح هذه القضية في الحوار 

  .ألنها نتيجة اإلنقسام
أنه ما دام ال توجد مالحظات لدى حماس على الورقة "  فلسطين اليوم اإلخباريةلوكالة"وأضاف األحمد 

وأشار األحمد، إلى أننا لسنا بحاجة إلى وساطات  .المصرية، فلتذهب للتوقيع عليها لنبدأ تطبيقها عمليا
  .جديدة ال فلسطينية وال غيرها، فالمطلوب من حماس أن تعود إلى رشدها وأن تحسم أمرها

  12/1/2011سطين اليوم اإلخبارية، وكالة فل
  

   غير واضح وأبو مازن وحماس تحت الضغطالتهدئةمفهوم : البطش .17
وان " شدد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش انه ال يمكن التنازل عن المقاومة :القدس

  ".التهدئة يجب أن تكون بين طرفين وبقبولهما وبرعاية طرف ثالث
 طرفي التهدئة وأين الطرف الثالث الراعي لهذه التهدئة؟ وعن أي تهدئة يتحدثون؟ وأضاف متسائال أين

ونحن شعب نتعرض للقتل وللحرب ولإلرهاب من دولة محتلة وكيف للبعض أن يأخذ علينا مجرد الدفاع 
  .عن أنفسنا أمام العدوان

 اإلذاعية، انه مع األخذ "معا"وأشار البطش خالل حديث للزميل محمد اللحام عبر برنامج إذاعي لشبكة 
  ".باالعتبار فان حركة الجهاد اإلسالمي وفصائل المقاومة بالتأكيد تراعي الوضع العام ومصالح الناس

ومبررات العدوان من قبل االحتالل ستكون واضحة بأن من يحكم "وذكر ان التصعيد مستمر وملحوظ، 
ليهم شن أي عدوان، فعلى المجتمع الدولي ان قطاع غزة اآلن هم أبناء حركة إرهابية وبالتالي سيسهل ع

  ".يفهم حقنا الطبيعي في إنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
والتصعيد الواضح توج باغتيال "وتابع البطش بأن العدوان في تصاعد مستمر بقطاع غزة بشكل خاص 

  ".باألمس عبر طائرة استطالع إسرائيلية" محمد النجار"
يجب ان نكون جميعا واضحين، : "ف البطش بأن الشعب الفلسطيني في حالة دفاع عن النفس، قائالوأضا

  .نحن لسنا في حالة هجوم، نحن في حالة دفاع بوجه اإلرهاب اإلسرائيلي
وعن تعاطي حركة الجهاد اإلسالمي مع التهدئة مع إسرائيل والمطروحة من قبل حركة حماس قال 

تهدئة مع من؟ ومفهوم التهدئة غير واضح لدينا حتى اآلن، ونحن كفصائل نقول للجميع ال: "البطش
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مقاومة في حالة دفاع عن النفس في وجه االحتالل لذلك من يواصل عدوانه هو إسرائيل وحركة حماس 
سلطة حاكمة في قطاع غزة وهي حركة مقاومة ولكن التهدئة مع من اذا أراد المجتمع الدولي وبعض 

ة والعربية كمصر وغيرها ان تبحث موضوع التهدئة فالتهدئة لن تكون بين طرفين بل اإلطراف اإلقليمي
يجب إشراك طرف ثالث لكي نتحدث بوضوح وبتهدئة متبادلة ومتزامنة تؤدي الى إنهاء الحصار ووقف 
العدوان وليس تهدئة من طرف واحد والتي تعني حينها الخضوع وهذا هو المرفوض بالنسبة لنا في 

  ".هاد اإلسالميحركة الج
وإذا بحثنا التهدئة "وشدد البطش على ان التهدئة يجب ان تتم مع شعب محتل لدولة محتلة مثل إسرائيل، 

  ".فيجب ان تكون من خالل طرف ثالث
وحول ملف االعتقال السياسي، أكد البطش ان ذلك عبارة عن وصمة عار في جبين الشعب الفلسطيني، 

اعتقد ان االنقسام وصل ألكثر من ذلك، والمطلوب اآلن : "خطورة، قائالوأضاف بأن هذه مسألة بالغة ال
هو قرار فلسطيني مقدام يدفع األمور لألمام بعيدا عن المصالح الفئوية ويؤدي إلنهاء االنقسام واستعادة 
المصالحة، وحتى ابو مازن هناك محاولة لاللتفاف عليه وإقصائه وممارسة الضغوطات تجاهه، ونفس 

  .على حد تعبيره" حصل لحكومة حماس بغزة أمام عدو ال يميز بين أي من الفصائل الوطنيةالشيء ي
  13/1/2011وكالة معا اإلخبارية، 

  
   عباس قبل التوجه للقاهرة ودمشقللقاءلجنة المصالحة تسعى  .18

حمود تجري لجنة المصالحة الوطنية ترتيبات للقاء رئيس السلطة الفلسطينية م: نادية سعد الدين –عمان 
عباس خالل األسبوع المقبل قبيل التوجه إلى القاهرة ودمشق الستكمال جهود إنهاء االنقسام وتحقيق 

  .المصالحة الفلسطينية
وتسعى اللجنة إلى بحث إمكانية عقد مؤتمر وطني موسع يجمع كافة القوى والفصائل والشخصيات 

د الجهود والتصدي لعدوان االحتالل الوطنية المستقلة من أجل االلتفاف حول قواسم مشتركة وتوحي
  .اإلسرائيلي

ال بديل عن حوار وطني في ظل الظروف "وأكد رئيس اللجنة االقتصادي الفلسطيني منيب المصري بأنه 
الصعبة التي تشهدها األراضي المحتلة، ما يستدعي من الجميع بذل الجهود من أجل تحقيق الوحدة 

  ".الوطنية
، مشيراً "اللجنة ستستمر في جهودها رغم العراقيل والصعوبات"ي المحتلة إن من األراض" الغد"وقال إلى 
لن تتوقف عند التصريحات التي تطلق من جانب حركتي فتح وحماس، إليمانها المطلق "إلى أنها 

  ".بضرورة المصالحة وإنهاء االنقسام، حيث ال خيار آخر
ة، وذلك قبل الذهاب إلى القاهرة ودمشق سيجري عدة لقاءات في الضفة الغربية المحتل"وأضاف أنه 

  ".الستكمال جهود المصالحة بين حركتي فتح وحماس
  13/1/2011الغد، عمان، 

  
   التحقيق مع دحالنلجنةمركزية فتح توسع  .19

ان الرئيس محمود عباس طلب توسيع لجنة التحقيق مع ' القدس العربي'علمت :  أشرف الهور- غزة
ن لتصبح مكونة من تسعة أعضاء بعد أن أضيف لها قيادات من عضو اللجنة المركزية محمد دحال

ان ' القدس العربي'وأبلغ مسؤول في الحركة  .في سابقة غير معهودة) برلمان الحركة(المجلس الثوري 
اللجنة التي يرأسها عزام األحمد وتضم عثمان أبو غربية وصخر بسيسو جرى توسيعها لتشمل أعضاء 

ال محيسن، وآخرين من المجلس الثوري منهم صبري صيدم نائب أمين سر جددا من المركزية مثل جم
  .المجلس، وعالء حسني وهيثم الحسن
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  13/1/2011القدس العربي، لندن، 
  

  حذرت حماس من حرب على غزة  عربيةودول مصر: مسؤول فصائلي .20
جهات مصر و" ان  قال مسؤول فصائلي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس:  ووكاالت48عرب 

اخرى بينها اطراف عربية ابلغت على ما يبدو رسالة الى حماس بان الوضع خطير على حدود القطاع 
  ".ومن غير المستبعد ان تقوم اسرائيل بحرب لذا وجب تفويت الفرصة عليهم اسرائيل
  12/1/2011، 48موقع عرب

  
  غارات جوية تستهدف مواقع تدريب لفصائل المقاومة في غزة .21

ات االحتالل، الليلة قبل الماضية، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع تدريب لفصائل شنت طائر: غزة
واستهدفت غارتان جويتان موقعاً لكتائب الشهيد . المقاومة، وموقعاً تابعاً للشرطة البحرية في قطاع غزة 

 دون وقوع جنوب مدينة غزة، وتسببتا في تدميره من" حماس"عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة 
 كما قصفت طائرة موقعاً تابعاً لسرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد اإلسالمي غرب .إصابات

واستهدفت غارة موقعاً للشرطة البحرية غرب مخيم . خان يونس جنوب القطاع، وألحقت به دماراً كبيراً 
  .النصيرات وسط القطاع وقصفته بصاروخين 

  13/1/2011 الخليج، الشارقة، 
  

   بالتدخل لوقف الجرائم الصهيونيةالعربية الجامعة تطالبحماس  .22
عن إدانتها لقيام قوات االحتالل الصهيوني بهدم مدرسة وسبعة عشر منزالً  أعربت حركة حماس: الخليل

إننا في ): "1-12(وقالت الحركة في بيان لها األربعاء  .لمواطنين فلسطينيين شرق بلدة يطا قضاء الخليل
 حماس ندين بشدة جرائم االحتالل الصهيوني المتجددة في هدم المدارس التعليمية ومنازل حركة

المواطنين اآلمنين، بهدف طرد وتهجير سكانها األصليين، ومنعهم من ممارسة حقهم الطبيعي في الحياة 
ع االستيطانية الكريمة على أرضهم، ومحاولة صهيونية عنصرية إلفساح المجال لبناء المزيد من المشاري

  ".على األراضي الفلسطينية
ودعت الحركة الشعب الفلسطيني إلى الصمود ومواجهة سياسات االحتالل الساعية إلى تهجير المواطنين 
من أرضهم، كما دعت الجامعة العربية ومنظمات حقوق اإلنسان إلى التدخل الفوري للضغط على 

  .رائمه ضد شعبنا الفلسطيني وأرضنا المحتلةاالحتالل الصهيوني من األجل الكف عن مواصلة ج
  12/1/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   خمسة من أنصارها وإصدار حكم بالسجن على آخرباعتقالحماس تتهم السلطة  .23

ماس األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة حاتهمت حركة : رام اهللا
صارها، في محافظتي الخليل ورام اهللا، فيما قضت محكمة عسكرية تابعة للسلطة باعتقال خمسة من أن

ن إ: "نسخة منه" قدس برس"وقالت الحركة في بيان مكتوب وصل  .بسجن أحد كوادرها لمدة ستة أشهر
محكمة عسكرية فتحاوية، أصدرت حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر على المعتقل صالح شوقي القواسمي "

  ". وقامت بنقله من سجن أريحا إلى سجن الظاهريةمن المدينة،
  13/1/2011قدس برس، 

  
  للمرة التاسعة" إدارياً"" الجهاد" في قيادياالحتالل يمدد اعتقال  .24
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مددت سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتقال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي الشيخ بسام السعدي : جنين
وكان الشيخ السعدي، من مدينة جنين  . لك للمرة التاسعة على التوالي، وذ)دون تهمة أو محاكمة" (إدارياً"
 حكماً عسكرياً دام خمس سنوات، إال أن مخابرات 2008، أنهى في عام )شمال الضفة الغربية المحتلة(

  . ، الذي مدد بحقه اليوم للمرة التاسعة"االعتقال اإلداري"االحتالل رفضت اإلفراج عنه وأبقته على ذمة 
، واستمرار لسياسة االحتالل الهادفة لعزل "عنصري"برت حركة الجهاد اإلسالمي هذا القرار بأنه واعت

  ".كمحاولة فاشلة للحد من تأثيرها"الرموز والقيادات الوطنية الحقيقية عن شعبها، 
  12/1/2011قدس برس، 

  
   مشروع تهويد القدسيقر  اإلسرائيليالكنيست .25

أولوية وطنية من "على مشروع قانون إلعالن القدس مدينة ذات صادق الكنيست الصهيوني، : القدس
، وتخصيص ميزانيات لتطويرها، حيث ستحظى على ميزات خاصة من "الدرجة األولى للصهاينة

  .االحتالل
العبرية على موقعها االلكتروني،إن القانون اُقر بالقراءة التمهيدية في ” يديعوت أحرونوت“وقالت صحيفة 

  . فقط7 نائبا بينما عارضه 39وت لصالحه الكنيست، وقد ص
والقانون الجديد يساعد سكان القدس المحتلة على جميع األصعدة وذات أولوية قومية بدرجة عليا، مما 

بالميزانيات التي ستخصص لمشاريع مختلفة، منها إقامة وحدات سكنية وأحياء جديدة ” بإغراقها“يسمح 
 الهجرة الجماعية من المدينة المستشرية في صفوف الجيل والتي تندرج ضمن مخططات للجم ظاهرة

  .اإلسرائيلي الشاب
، إلى جانب ”تهويدها“وفلسطينيا ” تطوير القدس“ويسمح المخطط الجديد بتوسيع دائرة ما يسمى صهيونياً 

  .تخصيص ميزانيات ضخمة إلقامة مشاريع عامة فيها، وخفض الضريبة عن سكانها
أوري اريئل أن القانون ) االتحاد الوطني(ون النائب الصهيوني عن حزب وأكد مقدم مشروع القان

  .سيساعد بلدية القدس المحتلة على تقديم أحسن الخدمات لسكان المدينة
وقد ال تكون مصادفة أن يعمل االحتالل على تهويد كل مدينة يعلنها ذات أولوية وطنية، وأن يسعى إلى 

هم عبر هدم منازلهم والتضييق عليهم، ومدينة اللد المحتلة هي إفراغها من المواطنين العرب وتهجير
  .خير مثال، حيث شرع االحتالل بهدم عشرات المنازل العربية مؤخرا

وما زال القانون بحاجة إلى المرور بالقراءة األولى، تليها الثانية والثالثة، من اجل إقراره نهائيا وإخراجه 
  .إلى حيز التنفيذ

  12/1/2011، نموقع فلسطين اآل
  

   لحرب شاملة تكون تل أبيب فيها هدفا"إسرائيل" خطر تعرض تبحثالحكومة اإلسرائيلية  .26
المجلس ، أن  نظير مجلي- تل أبيب، عن مراسلها من 13/1/2011، الشرق األوسط، لندنذكرت 

خطر «الوزاري األمني المصغر للحكومة اإلسرائيلية، عقد جلسة، أمس، خصصها لبحث ما سماه 
وقال رئيس الوزراء . »)من إيران وسورية وحزب اهللا وحماس(عرض إسرائيل لحرب شاملة ت

اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن القلق إلسرائيل وغيرها من دول العالم هو أوال إيران وثانيا إيران وثالثا 
ي هذا إيران، ولكن هناك عناصر عربية أخرى وضعت نفسها في خدمة السياسة اإليرانية تساهم ف

  .التهديد، وعلى إسرائيل أن تكون جاهزة لمواجهته
، في الجبهة "غوش دان"قائد منطقة المركز قال ، ما يسمى ، أن 12/1/2011، 48موقع عربونشر 

الداخلية إن قصف تل أبيب بالصواريخ قائم في أي سيناريو للحرب القادمة، مشيرا إلى أن الصواريخ 
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، وأكثر دقة )1991(تي أطلقت من العراق في حرب الخليج األولى ستكون بعدد أكبر من الصواريخ ال
  .وبحسبه فإن الجاهزية اإلسرائيلية لمواجهة هذه الصواريخ ستكون أعلى بكثير. وأشد فتكا

 سلطة محلية بينها تل أبيب ويعيش 16 وفي حديثه عن التهديدات المتوقعة لمنطقة المركز التي تضم 
سيناريو الحرب القادمة على رؤساء " العقيد آدم زوسمان"ن، عرض فيها نحو مليون ونصف المليو

  .السلطات المحلية في المنطقة
كافة المناطق تقع ضمن مجال صواريخ العدو، ولكن القدرة والجاهزية لكافة التنظيمات "وقال إن 

 كميات قطاع غزة ، فإن هناك ووأضاف أنه خالفا للحرب على لبنان". اإلرهابية موجهة نحو غوش دان
أكبر من الصواريخ واألشد فتكا، مشيرا إلى أنه من المتوقع يكون هناك المئات من المصابين إضافة إلى 

  .دمار واسع في البنى التحتية والمباني
 وقال أيضا إن تل أبيب ستكون أكثر مدينة معرضة للقصف الصاروخي، وأن ذلك ربما لن يحصل في 

  .على حد تعبيره. ، وهو يملك القدرة على ذلك"العدو"ار يعود لـاليوم األول من الحرب، إال أن القر
كما جاء أنه تم تقسيم السلطات المحلية، بحسب الجبهة الداخلية، إلى مجموعتين؛ األولى معرضة 

على ) غوش دان(وجرى تصنيف منطقة المركز . للقصف، والثانية تستوعب الجئين من مناطق القصف
  .أنها معرضة لنيران الصواريخ

رئيس السلطة  زئيف تزوكرانأن :  ا ف ب–، من القدس 13/1/2011، الدستور، عمانوأضافت 
باسلحة ذات مدى "اكد ان حزب اهللا اللبناني وحركة حماس الفلسطينية تزودان  الوطنية لالوضاع الطارئة

الصواريخ حزب اهللا يملك عشرات االف "وقال تزوكران ان . خالل السنوات االخيرة" اطول واكثر قوة
وردا ". تحوي رؤوسها على مئات الكليوغرامات من المتفجرات التي يمكن ان تلحق اضرارا كبيرة جدا

". نزوح جماعي للسكان"على سؤال حول رد فعل السلطات في حال الحرب ، توقع تزوكران حصول 
استقبالهم في جزءا من هؤالء الناس سيذهبون للجوء لدى اقربائهم ، فيما االخرون سيتم "وقال ان 

  ".المالجئ العامة والطوابق السفلية في المراكز التجارية والمباني العامة
 بان يتم تزويد كل مسكن يجري تشييده بغرفة 1962كما ذكر بان القانون االسرائيلي يفرض منذ العام 

 ثلث المساكن اال انه اوضح ان. مبنية بالباطون المسلح للسماح لسكانه باالختباء فيها في حال الطوارئ
  . والبالغ عددها مليونان ال تضم هذا النوع من الغرف1962المبنية قبل العام 

واكد الوزير من دون حقيبة والعضو في الحكومة االمنية يوسي بيليد لالذاعة العامة ان حزب اهللا 
ابق واضاف هذا الجنرال الس". يتسلحان بهدف ضرب السكان المدنيين ، نقطة الضعف لدينا"وحماس 

وردا على سؤال حول امكان شن اسرائيل ضربات وقائية ". اننا نعيش في جزيرة وسط محيط مسلم معاد"
  ".من واجب الحكومة بذل كل ما في وسعها"اكد بيليد ان 

  
   بسبب رفضه ضرب إيران أشكنازيباراك أقال : هآرتس .27

ئيس هيئة األركان في اإلسرائيلية، امس، إن معارضة ر» هآرتس«ذكرت صحيفة :  ا ف ب- رويترز
الجيش اإلسرائيلي الجنرال غابي اشكنازي لتوجيه ضربة عسكرية إسرائيلية إليران كانت السبب الذي 

  . دفع بوزير الدفاع إيهود باراك إلى إقالته
إلى أن اشكينازي اعترض على اقتراح باراك توجيه ضربة عسكرية لمواقع نووية » هآرتس«وأشارت 

  . ك بانهاء خدمة رئيس األركانإيرانية، فرد بارا
وأوضحت الصحيفة أن اشكينازي، الذي سيغادر منصبه كرئيس لألركان خالل الشهر المقبل، اعرب عن 

، وحصل على وعد من رئيس الوزراء بنيامين »إشعال حرب سيعود بكارثة على إسرائيل«اقتناعه بأن 
  . نتنياهو بأن تُسمع وجهة نظره

  13/1/2011، السفير، بيروت
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   قاعدة عسكرية كبيرة إلى النقب لتعزيز استيطانها ينقلالجيش اإلسرائيلي  .28
لدى اجتماعه في بئر السبع مع رؤساء سلطات محلية في النقب، قال المدير العام لوزارة األمن أودي 

وبحسبه فإنه . شيني إنه صادق على نقل قاعدة عسكرية كبيرة، هي الخامسة، من مركز البالد إلى النقب
. يخدم في القاعدة المئات من الجنود النظاميين والمدنيين من العاملين في الجيش إلى جانب آالف الجنود

ويؤكد في هذا السياق أن عملية نقل قواعد الجيش إلى النقب . وتصل تكلفة النقل إلى نحو مليارد شيكل
سيتم نقلها إلى النقب هي قاعدة وعلم أن القاعدة العسكرية التي  .من شأنها أن تعزز االستيطان في النقب

  .لوجستية كبيرة
وعرض المدير العام لوزارة األمن عملية نقل قواعد الجيش من المركز إلى النقب، والتي تتضمن بناء 
وتطوير البنى التحتية في مجال المواصالت، وتوفير أماكن عمل وسكن، إضافة إلى التعليم والصحة، 

  ".يعاب عملية النقل، بما في ذلك الجنود النظاميون وعائالتهمالنقب جاهزا الست"وذلك حتى يكون 
 وأكد شيني على األهمية االستراتيجية التي توليها األجهزة األمنية اإلسرائيلية لمنطقة النقب، ولعملية نقل 

وقال إنه تجري في هذه األيام اتصاالت بين وزارة األمن وبين وزارة المالية . الجيش إلى المنطقة
قاعدة االستخبارات، التي تضم كافة الوحدات التكنولوجية لالستخبارات "ق على ميزانية نقل لالتفا

  .إلى النقب" العسكرية، والكلية التكنولوجية التابعة لشعبة التنصت
وقال أيضا إن عملية انتقال الجيش إلى النقب لن تكلف الدولة، معتبرا أن عملية النقل هي عملية 

  . والنقب اقتصادا جيدا وأمالكا استراتيجيةاقتصادية تنتج للدولة
  12/1/2011، 48موقع عرب

  
  "المعسكر الديموقراطي" إمكان إنشاء حركة يسارية جديدة باسم يدرسونسياسيون اسرائيليون  .29

أمس أن الفترة األخيرة شهدت تحركات لشخصيات » معاريف«أفادت صحيفة :  أسعد تلحمي–الناصرة 
واحتمال » المعسكر الديموقراطي«كان إنشاء حركة يسارية جديدة تحمل اسم يسارية إسرائيلية لفحص إم

وأضافت أن المبادرين الثالثة لتشكيل . أن تتحول الحقاً حزباً رسمياً يخوض االنتخابات البرلمانية المقبلة
بهة الج«سابقاً أبراهام بورغ، والنائب من » العمل«رئيس الكنيست النائب عن حزب : اإلطار الجديد هم

اليسارية موشيه راز » ميرتس«دوف حنين والنائب السابق من حركة » الديمقراطية للسالم والمساواة
  .الذين التقوا عدة مرات في األسابيع األخيرة لبلورة تفاهمات حول اإلطار المنوي تشكيله

إعادة «ونقلت الصحيفة عنهم قولهم إن الغرض من فكرة تشكيل معسكر جديد لليسار اإلسرائيلي هو 
وهناك . ديموقراطيتنا أصبحت في خطر كبير«وحذر بورغ للصحيفة من إن . »الديمقراطية إلى إسرائيل

خطر على نواب من الكنيست، وعلى المنظمات اليسارية ومنظمات حقوق اإلنسان وعلى المواطنين 
نحاول اآلن «وتابع أنه إزاء هذه التطورات . »العرب، وعلى كل من ال يتحدث بلهجة قومية متطرفة

تهيئة القلوب بين اليهود والعرب وبناء شبكة أمان سياسية تشمل كل الجبهات التي تتعرض الديموقراطية 
  فيها إلى أذى، لنتمكن من التصدي

إن من السابق ألوانه الحديث عن تشكيل حزب جديد يخوض «: وأضاف. »ألي هجوم على الديموقراطية
  .»ذا هو الهدف النهائي لهذه الحركةاالنتخابات العامة المقبلة، لكن ه

نحارب من أجل «تنظم حركات يسارية ومنظمات حقوقية تظاهرة، بعد غد السبت، تحمل عنوان و
وقال بورغ إنه يأمل أن يشارك في التظاهرة أوسع تحالف ممكن يخشى على . »الديموقراطية

يجب أن تعكس هذه التظاهرة في و«الديموقراطية اإلسرائيلية، بغض النظر عن االنتماءات السياسية 
  .»شكل حقيقي االنطالق في طريق جديدة



  

  

 
 

  

            21 ص                                     2024:         العدد       13/1/2011 الخميس :التاريخ

  13/1/2011، الحياة، لندن
  

  العتراف بدولة فلسطينية    نتنياهو با يطالبونإسرائيليون  .30
وقع نحو أربعمائة إسرائيلي من األكاديميين والعسكريين االحتياطيين مذكرة : وديع عواودة -حيفا 

يامين نتنياهو، يؤكدون فيها اعترافهم بالدولة الفلسطينية على األرض المحتلة موجهة لرئيس الوزراء بن
  . 1967عام 

سياسة المماطلة والتهرب "الذي انتقد " المجلس من أجل مبادرات السالم" جاء ذلك بمبادرة ما يعرف بـ
  ".المنتهجة من قبل إسرائيل

ة واالعتراف بدولة فلسطينية باعتبارها طريقا وطالبت المذكرة إسرائيل باالنضمام لدول أميركا الالتيني
  .وحثت نتنياهو على مطابقة أقواله بأفعاله. للسالم ومصلحة قومية لها

واالعتراف بدولة فلسطينية وبذلك يتسنى " الدولتين" ودعا الموقعون نتنياهو إلعالن دعمه لتسوية 
كما دعت إلى االنضمام . زلة دوليةاستئناف المفاوضات نحو تسوية تنهي الصراع وتنقذ إسرائيل من ع

  .لتوقيع البيان الداعم للدولة الفلسطينية من منطلق االهتمام بمستقبل إسرائيل
  13/1/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

   
  ساعة الحسم العسكري مع حزب اهللا اقتربت:  أمنية إسرائيليةمصادر .31

حسم مع حزب اهللا قد بدأت وان األيام ذكرت مصادر أمنية صهيونية أن معركة ال:  وكاالت– القدس
القادمة ستشهد إعالن محكمة الدولية قرارها الظني حول اغتيال الحريري والتي من خاللها سيتم اإلعالن 

  .عن الئحة اتهام ضد أعضاء من الحزب
المقرب من الدوائر االستخبارية في الدولة العبرية أن احتماالت " تيك ديبكا"وقالت المصادر لموقع 

حدوث صدام صهيوني مع حزب اهللا أصبحت عالية للغاية منوهة إلى أن حديث نتنياهو أمس للمراسلين 
 ألف واجتماعه اليوم بقيادة الجبهة الداخلية 60األجانب حول الخطر اإليراني وصواريخ حزب اهللا الـ 

  .تؤشر على إمكانية انفجار األوضاع في الشمال في كل لحظة
  13/1/2011، موقع فلسطين اآلن

  
   االثيوبية"الفالشمورا" من قبيلة يهودتأجيل جلب : هآرتس .32

كشفت صحيفة هآرتس أمس أن عملية جلب مهاجرين جدد كمستوطنين من قبيلة الفالشمورا من : القدس
أثيبوبيا كانت مقررة أن تبدأ أمس أرجأت في اللحظات األخيرة بسبب خالف في موضوع الطيران بين 

  .أثيوبيا وإسرائيل
انت الحكومة اإلسرائيلية قد أقرت عملية تهجير الفالشمورا خالل جلستها قبل شهرين ، وتم إقرار وك

ويشار إلى أن إسرائيل قررت أن تتم عملية نقل المهاجرين .  من أبناء القبيلة إلى إسرائيل8000استقدام 
برفع ثمن " يوبيان إيرالينزإث"بعد أن قامت شركة الطيران األثيوبية " توركيش إيرالينز"الجدد عبر شركة 

وفي أعقاب ذلك منعت . التذاكر في رحالت الطيران المباشرة في أعقاب نزاع مع الطيران اإلسرائيلي
 مهاجرا جديدا 170شركة الطيران األثيوبية هبوط الطائرات التركية المستأجرة التي كانت ستنقل نحو 

  .إلى إسرائيل
  13/1/2011، الدستور، عمان

  
   األهلية من تلقي تبرعات من الخارجالمنظمات تمنع "إسرائيل" .33
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تمنع سلطة مكافحة غسيل األموال اإلسرائيلية المنظمات األهلية لديها من تلقي  :يو بي أي - تل أبيب
أموال " صندوقا موجودا في أنحاء العالم بادعاء أن هذه الصناديق لها عالقة بما تسميه 163تبرعات من 

  ".اإلرهاب
 حددت سلطة مكافحة غسيل األموال في 2008أمس األربعاء أنه منذ العام " هآرتس"ة وذكرت صحيف

وتم إصدار أوامر تحظر , حسب تعبيرها" موبوءة باإلرهاب" منظمة وصفت أموالها بأنها 163إسرائيل 
  .الحصول على تبرعات منها

دوق الرفاه والتنمية من صن"وبين المنظمات التي يحظر على المنظمات في إسرائيل تلقي تبرعات منها 
البنك "ومقرها في سويسرا وفرع " المنظمة الخيرية من أجل فلسطين"ومقره في لندن و" أجل فلسطين

 IHHومنظمة اإلغاثة اإلنسانية التركية " وفا"في غزة ومنظمة المساعدات السعودية " اإلسالمي الوطني
  .حصار عن غزةالتي نظمت أسطول الحرية التركي في مايو الماضي لكسر ال

  13/1/2011، الشرق، الدوحة
  

  منتدى استشاري يعقد أولى جلساته في غضون شهرينو.. أثينا وتل أبيببينعالقات عسكرية عميقة  .34
في الوقت الذي تشتد فيه العزلة اإلسرائيلية في العالم، اتفق رئيس الوزراء اليوناني يورغوس : تل أبيب

بنيامين نتنياهو، على إقامة منتدى استشاري بين الحكومتين يترأسه باباندريو ورئيس الوزراء اإلسرائيلي 
  .بالتناوب كالهما ويشارك فيه عدد متساو من الوزراء

ووصل وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أمس، إلى أثينا لبدء التحضيرات لتشكيل المنتدى 
حكومة اإلسرائيلية، أوفير جندلمان، إن وقال الناطق بلسان ال. وعقد أول جلسة له في غضون شهرين

يذكر أن اليونان هي واحدة من ثماني . الهدف من المنتدى هو بحث السبل لتعميق التعاون بين البلدين
بلغاريا ورومانيا وقبرص (دول تمكنت حكومة نتنياهو ليبرمان من تحسين العالقات بها، وهي 

وحسبما . »أسباب عربية«لمراقبون هذا التحسن إلى ويعزو ا). ومونتنغرو وكرواتيا ومقدونيا وصربيا
اليونان تخشى من نشاط إرهابي في تخومها من «، فإن »هآرتس«قال مسؤول سياسي إسرائيلي لصحيفة 

جهة وتعتب على العالم العربي الذي كان يكن لها الصداقة والمودة ألنه لم يمد لها يد العون خالل أزمتها 
اهو وباباندريو ينتميان لمدرستين سياسيتين متناحرتين، فاألول يميني متشدد نتني«: وأضاف. »االقتصادية

  .»وال بد أن شيئا كبيرا دفعهما إلى هذا التقارب. والثاني يساري اشتراكي
وتابع هذا المسؤول أن اليونان باتت مرشحة لتحل محل تركيا في العالقات مع إسرائيل في شتى 

 اإلسرائيلية -وأضاف أن اليونان ترى في األزمة التركية . والسياحيةالعسكرية واالقتصادية : المجاالت
 سنة، بقيت اليونان خاللها دولة 60وكانت العالقات بينهما قد شهدت فتورا على مدى . فرصة ال تعوض
وتحسنت العالقات بشكل مفاجئ بعد لقاء زعموا أنه صدفة بين نتنياهو وباباندريو في . صديقة للعرب
وارتفعت العالقات إلى مستوى أفضل بعد أن . من السنة الماضية) شباط(كو في فبراير مطعم في موس

ومنذ . الماضي) أيار(اشتدت األزمة السياسية بين إسرائيل وتركيا عقب مشكلة أسطول الحرية في مايو 
  . ذلك اللقاء شهدت العالقات تطورات كبيرة، بشكل خاص في المجال العسكري والسياسي

  13/1/2011، سط، لندنالشرق األو
  

  "روبوتات آلية"بـ " ديمونة" العاملين بمفاعل تستبدل "إسرائيل ":معاريف .35
النووى استكملت خالل هذا " ديمونة" كشفت صحيفة، معاريف، اإلسرائيلية عن أن إدارة مفاعل :القدس

  .طورةمت" روبوتات آلية"الشهر تبديل مئات العاملين والمهندسين الشباب اإلسرائيليين بـ 
وأوضحت الصحيفة العبرية بأن عملية التبديل بدأت منذ عامين رافقها تخوفات كبيرة من جانب العاملين 

  .بأنهم لن يجدوا أماكن للعمل بعد عشرات األعوام من العمل داخل المفاعل النووى
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ن هذه وأضافت معاريف، أن التحرك ضد هذه التغييرات كانت صعبة فى البداية، لكن بعد أن أتضح بأ
  .الخطة ستتم وال مناص من القيام بها، بدأ عمال كثيرون باالهتمام باالستقالة المبكرة من العمل

وفى المقابل بلور قسم الموارد البشرية بالمفاعل خطة الستيعاب مهندسين وفيزيائيين شباب، علما بأن 
حيث إن المعلومات المتراكمة لدى عمليات التغيير لم تطل قاعدة البحث التى انتقلت بالوراثة بين العمال، 

الباحثين القدامى تعد إحدى الممتلكات الكبيرة فى المفاعل النووى الذى يتمتع بسياسة تعتيم خالل عشرات 
  .األعوام

  12/1/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  حماسل تجار من غزة بتهريب السالح ثالثة تتهم "اسرائيل"..تم اعتقالهم أثناء دخولهم إليها .36
اإلسرائيلية أن محكمة الصلح االسرائيلية في مدينة بئر السبع مددت " معاريف"ذكرت صحيفة : قدسال

يوم امس االربعاء اعتقال ثالثة تجار للمالبس من قطاع غزة لعشرة ايام، بتهمة االتجار بالسالح وتزويد 
  .حركة حماس بالصواريخ واسلحة اخرى

" الشاباك"من جهاز " امنية"لسطينيين بناء على معلومات وأوضحت الصحيفة أنه تم اعتقال التجار الف
بقيامهم بتهريب السالح، من خالل االنفاق التابعة لهم والتي كانت تستخدم الدخال المالبس الى قطاع 

وأسلحة أخرى بين المالبس ومن ثم بيعها " جراد"غزة، حيث كان هؤالء التجار يضعون صواريخ 
  .، كما ادعت الصحيفة"الجهاز العسكري لحركة حماس"لـ

واشار الموقع انه كان بحوزة الشبان تصاريح دخول الى اسرائيل بهدف االتجار ايضا بالمالبس، حيث 
تم اعتقالهم اثناء " الشاباك"اعتادوا بيع مالبس لبعض المحال التجارية في اسرائيل، وبناء على معلومات 

  .لتهم الموجهة اليهم مؤكدين انهم يتاجرون بالمالبسدخولهم الى اسرائيل، وقد نفى التجار الفلسطينيين ا
  13/1/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
   عربية قرب الخليل عن الوجودقريةجرافات االحتالل تمسح  .37

البدوية " الدقيقة"سوت جرافات قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس قرية :  يوسف الشايب–رام اهللا 
 نسمة، وهي القرية الواقعة شرق بلدة يطا 300 تؤوي منزالً 17باألرض، بعد هدمها لما يزيد على 

 30وقال رئيس المجلس المحلي للقرية، عودة النجادة، إن أربع جرفات ترافقها نحو  .جنوب مدينة الخليل
آلية عسكرية ومدنية لالحتالل قامت منذ ساعات صباح أمس، بهدم المنازل المصنوعة من الطوب 

وأضاف، أن عملية الهدم أتت على  ".وسيبيتون هم ومواشيهم في العراء "والخيم" بركسات"وأخرى من 
 الهيئات ، مناشداً"الدقيقة"كل محتويات الحي ومرافقه ولم يبق شيء للمواطنين الفلسطينيين ومواشيهم في 

الدولية والصليب األحمر الدولي توفير خيم إليواء المواطنين ومواشيهم، خاصة وأن المنطقة شبه 
  .ة وبردها شديد ال يتحمله أي شخص خالل الشتاءصحراوي

وقام جنود االحتالل باعتقال أربعة مواطنين احتجوا على عملية الهدم بضمنهم مدرسين يعملون في 
وأشار مدير تربية وتعليم جنوب الخليل، فوزي أبو هليل، بأن عملية . مدرسة الدقيقة األساسية المختلطة

قيقة التي تضم ستة صفوف ابتدائية، حيث قام األهالي ببناء صف جديد  من مدرسة الدالهدم طالت جزءاً
  .مالصق للمدرسة، الستيعاب العدد الزائد من طلبة المدرسة

  13/1/2011الغد، عمان، 
  

   دونماً من أراضي قرية قريوت25 على يستولون نو المستوطن:نابلس .38
 من  دونما25ًة من المستوطنين على استولت مجموع:  جمال جمال، وكاالت األنباء-القدس المحتلة 

وأغلق المستوطنون . أراضي قرية قريوت جنوب شرق نابلس، وهاجموا قرية جالود جنوب نابلس
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مفترقات طرق جنوب نابلس، ومنعوا مرور سيارات المواطنين عبرها، ورشقوا بعض المنازل 
ن عشرات المستوطنين من وأكد شهود عيان في قرية قريوت أ.  زراعياًبالحجارة، وحطموا جراراً

مستوطنة شيلو حرثوا األرض التي استولوا عليها من أراضي القرية تحت حماية قوات االحتالل 
وأضافوا أن قوات االحتالل التي تتواجد في المكان تمنع المواطنين من االقتراب من . اإلسرائيلي

  .انتهم باأللفاظ النابيةالمساحة المستولى عليها، أو التصوير، وتقوم باالعتداء عليهم وإه
  13/1/2011الدستور، عمان، 

  
   بركسات في الجفتلك باألغوارثالث منازل وثالثة إخطارات بهدم سلمت قوات االحتالل :أريحا .39

 بركسات في 3 منازل و3 بهدم إخطارات سلمت قوات االحتالل :وفاوكالة  – الحياة الجديدة -محافظات 
 .أريحاظة  في محافباألغوارمنطقة الجفتلك 

  13/1/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  "شيبرد" من وتيرة أعمال الهدم فيما تبقى من فندق صعدت قوات االحتالل :القدس .40
 تسرع آليات وجرافات االحتالل اإلسرائيلي وتيرة العمل وإزالة أنقاض ما تم هدمه من منزل :رام اهللا

 بحي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة، فيما "شيبرد"ق مفتي فلسطين الراحل الحاج أمين الحسيني وفند
تحاول الشركات العاملة إخفاء ما تقوم به، من خالل ضرب سياج كبير وبارتفاعات كبيرة حول المنطقة 

الشركات العاملة تعمل بوتيرة عالية وعلى "ولفت مراقبون إلى أن . لتحجب الرؤيا، وخاصة الصحافيين
قد تقدم على هدم ما تبقى من المبنى التاريخي في غضون الساعات القليلة مدار ساعات النهار، وأنها 

القادمة، بعد أن حسمت حكومة االحتالل الجدل وردت على االنتقادات الفلسطينية والدولية بالمزيد من 
وشوهدت عربات وشاحنات تنقل أنقاضا تخرج وتدخل إلى . "التعنت واإلمعان في سياسة تهويد القدس

  .سط حراسات عسكرية وشرطية كبيرة جداًالمنطقة و
تسريع العمل بإزالة أنقاض الهدم، يؤكد أن النية تتجه للبدء فوراً بتنفيذ مخططات "وأوضح مراقبون، أن 

االستيطان في المكان وفرض أمر واقع، كما حصل في جبل أبو غنيم، حينما تحدت سلطات االحتالل 
  ."االستيطانية وبوتيرة سريعة للغايةالعالم وشرعت على الفور البدء باألعمال 

  13/1/2011، البيان، دبي
  

   في القدس الشهر الماضيمنزالً 12االحتالل هدم  .41
 إن سلطات أمسقال مركز أبحاث األراضي التابع لجمعية الدراسات العربية في القدس، : القدس المحتلة

 الماضي، وهددت بهدم ديسمبر/ ول في مدينة القدس المحتلة خالل كانون األ منزال12ًاالحتالل هدمت 
، "انتهاكات االحتالل في الشهر الماضي بمدينة القدس"وأضاف في تقرير أصدره حول .  منزال آخر38

 منشأة، واقتلعت 21 من أراضي المواطنين التي تحوي  مربعاً مترا7216ًأن سلطات االحتالل جرفت 
ات الطيور الداجنة في العراء بعد أن هدمت  خيول ومئ8 من الماشية و رأسا148ً شجرة، وتركت 457

وأوضح التقرير أن االحتالل ركز عمليات الهدم في . المنشآت الزراعية في حي الطور في ذات المدة
رأس العامود، وصور باهر، وحي الثوري، وهدمت مساكن المواطنين التي يبلغ إجمالي : أحياء ومناطق
  . وتركهم دون مأوى مواطنا69ًلى تشريد ، ما أدى إ مربعاً مترا981ًمساحتها نحو 

 أطنان من الخردوات، 3 طناً من الحديد، و30أوضح التقرير أن قيام سلطات االحتالل بسرقة نحو و
 عن تدميرها وقطع غيار مركبات، كانت في أراضي المواطنين التي تم تجريفها في حي الطور، فضالً

  .د المواطنين في المدينة متر كان يحيط بأراضي أح600لسياج حديدي بطول 
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  13/1/2011الدستور، عمان، 
  
  

   خمسة مدن بالضفة ويعتقل ثمانية فلسطينيينيقتحم االحتاللجيش  .42
، عدداً من المدن والبلدات والقرى 13/1 اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم الخميس :رام اهللا

من المنازل بعد إجبار سكانها على الخروج منها تحت الفلسطينية في الضفة الغربية، وفتش الجنود العديد 
إن قوات : "وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية .تهديد السالح، بمن فيهم النساء واألطفال وكبار السن

، مشيرة إلى أن الحملة تركزت في "الجيش العاملة في الضفة الغربية اعتقلت ثمانية مواطنين فلسطينيين
  .ت لحم وطولكرم وأريحامدن الخليل ورام اهللا وبي

  13/1/2011قدس برس، 
  

   استهتار االحتالل بأرواح المدنيين الفلسطينيينتدينمؤسسة حقوقية  .43
 جددت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان، إدانتها للجرائم اإلسرائيلية كافة التي باتت تعكس درجة :غزة

 واعتبرت الضمير في بيانٍ لها يوم  .استهتار قوات االحتالل بأرواح وممتلكات المواطنين الفلسطينيين
 ، اإلجراءات الحربية والعسكرية اإلسرائيلية القائمة على محاولة إنشاء منطقة عازلة، انتهاكاًاألربعاء

واضحا ألهم مبادئ القانون الدولي اإلنساني، وبشكل خاص مبدأ عدم جواز ضم األقاليم المحتلة لدولة 
امية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة وطالبت كافة األطراف الس. االحتالل

 والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم االتفاقية وأن تكفل 1949في المادة األولى من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
تالل وعبرت الضمير عن إدانتها الشديدة للجرائم التي تقترفتها قوات االح. احترامها في جميع األحوال

ودعت المجتمع الدولي للخروج عن صمته حيال تلك الجرائم  .بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة
  .وخصوصاً تصعيد عمليات قتل المدنيين واستهدافهم

  12/1/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  على حدود غزة" منطقة عازلة" استهداف المدنيين لفرض يتعمد االحتالل": الميزان" .44
د مركز حقوقي فلسطيني، أن قوات االحتالل اإلسرائيلي تصعد من عمليات استهداف المواطنين  أكّ:غزة

، 1948المدنيين من سكّان المناطق المتاخمة للحدود الفاصلة بين قطاع غزة واألراضي المحتلّة عام 
لوصول وذلك في مسعى لفرض منطقة أمنية عازلة داخل القطاع يحظّر على المواطنين الفلسطينيين ا

نسخة منه، بأن القوات اإلسرائيلية " قدس برس"في بيان صحفي تلقّت " الميزان"وأفاد مركز  .إليها
ضد المدنيين الفلسطينيين من سكان المناطق التي تقع في نطاق يتجاوز كيلو " قوة مفرطة ومميتة"تستخدم 

لمزارعين ممن يمتلكون أراض في متر واحد على امتداد الحدود الشمالية والشرقية للقطاع، بما في ذلك ا
  .تلك المناطق، وذلك في إطار محاوالت االحتالل لفرض منطقة أمنية عازلة يمنع الوصول إليها

  .عن استنكاره الشديد الستمرار االنتهاكات اإلسرائيلية لقواعد القانون الدولي" الميزان"وأعرب مركز 
  12/1/2011قدس برس، 

  
  إعدام قتلة أبناءهمبألمنية السابقة يطالبون أهالي ضحايا األجهزة ا: غزة .45

هدد ذوو عائالت قتلى المواجهات بين حركة حماس من جهة وحركة فتح :  صالح النعامي- غزة
، باستهداف أي 2007 يونيو /وعناصر أمن السلطة الفلسطينية من جهة أخرى، بقطاع غزة في حزيران

  .قتل قبل أن يفروا للخارج، في حال عودتهمعنصر من العناصر األمنية الذين ارتكبوا عمليات 
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 على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلزام كل عناصر األمن الذين غادروا وفي بيان وزعوه رداً
، "القتلة"بإقامة الحد على ) في غزة(غزة بالعودة إليها، قال ممثلو الضحايا إنه في حال لم تقم الحكومة 

إن أبناءنا قتلوا بدم بارد، ال لذنب ارتكبوه ولكن ألن ": وأضاف البيان. "لنا مطلوبون هؤالء جميعاً"فإن 
هؤالء الذين اعتدوا على حياتهم هم سفاحون قتلة ال يخافون اهللا، فارتكبوا جرائمهم عن سبق إصرار 
وترصد، ولم يراعوا حرمة الدم وحرمة النفس وحرمة الدين، وارتكبوا جرائمهم بدم بارد وسادية ال 

  ."فها شعبنا وبطريقة خارجة عن كل األعراف والقوانينيعر
تنفيذ حكم اهللا في هؤالء القتلة الموجودين في سجونها، حيث "وناشد ذوو العائالت الحكومة في غزة 

 وال زلنا ننتظر حكم اهللا ينفذ بهم، وإال  وال أفئدتنا استقراراًيأكلون وينعمون ونحن ال تعرف أعيننا نوماً
أما أولئك الهاربون فبيننا وبينهم األيام، ": وأضاف البيان. "اتنا في الوقت المناسبستنتظرهم رصاص

  ."وحتما سيلقون مصيرهم وجزاءهم العادل وهو القصاص منهم وفق ما يقتضيه شرعنا الكريم
قتلة أبنائنا الذين يقبعون في سجون غزة ليسوا معتقلين سياسيين؛ إنما هم "وشدد ذوو العائالت على أن 

جرمون ارتكبوا جرائمهم بعيدا عن الحالة السياسية واألمنية التي كانت سائدة في تلك الفترة التي م
موقف المساندين لهم والمدافعين عنهم، ونعتبر "واستنكرت العائالت ما سمته . "ارتكبوا فيها هذه الجرائم

م يقل كلمة حق، ألن كل من يبرر لهم جرائمهم هو مجرم مثلهم يجب أن ينال العقاب المناسب ما ل
  ."الساكت عن الحق شيطان أخرس

  13/1/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  السلطة تواصل اعتقال المربية تمام أبو السعود رغم قرار قضائي باإلفراج عنها": أهالي المعتقلين" .46
ت الفلسطيني إن جهاز المخابرا" لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة" قالت :نابلس

وذكرت اللجنة في بيان  . يوما60ًفي مدينة نابلس، ما زال يواصل اعتقال المربية تمام أبو السعود منذ 
نسخة منه، أن المحكمة العليا الفلسطينية أصدرت قراراً يقضي باإلفراج عن " قدس برس"مكتوب وصل 

  .فيذهأبو السعود يوم االثنين الماضي، إال أن جهاز المخابرات يرفض تن
  13/1/2011قدس برس، 

  
  حجاج غزة يناشدون عباس العمل على إعادة أمتعتهم المشحونة جواً .47

 ناشد الحجاج من قطاع غزة، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بضرورة التدخل لدى :غزة
زمة أمتعتهم وحقائبهم التي الزالت محتجزة في مطار القاهرة الدولي، ولم تصل السلطات المصرية لحل أ
أنهم أثناء مغادرتهم األراضي السعودية، لم يسمح : وأفاد الحجاج في بيان لهم .إلى أصحابها حتى اللحظة

هم  لصغر حجم الطائرات التي أقلتهم إلى مطار القاهرة، مما دفع كيلو جرام، نظرا25ًلهم بحمل سوى 
  .لشحن أمتعتهم مع شركات شحن خاصة

  12/1/2011قدس برس، 
  

   مليار االستثمار األجنبي في فلسطين1.6 فلسطينية في الخارج مقابل استثمارات مليارات دوالر ستة .48
أظهر مسح نفذه الجهاز المركزي لإلحصاء وسلطة النقد، وهو األول من نوعه،  :كتب جعفر صدقة

الستثمار بين فلسطين والخارج، إذ أشار إلى أن استثمارات الفلسطينيين اختالالً كبيراً في ميزان ا
، في 2009 مليار دوالر في نهاية العام 5.8في الخارج بلغت ) المقيمين داخل األراضي الفلسطينية(

مليار دوالر، بما فيها استثمارات  1.6وقت لم تتجاوز االستثمارات الخارجية في فلسطين في نفس الفترة 
  .نيين يحملون جنسيات أخرىفلسطي
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 مليار دوالر استثمارات مباشرة في أصول 1.2ومن بين االستثمارات األجنبية في فلسطين، هناك 
من إجمالي االستثمارات % 63ويستأثر قطاع الوساطة المالية بنحو  .الشركات، ما اعتبر مؤشر ايجابي

  %.8.5، ثم قطاع الخدمات بنسبة %21األجنبية، يليه قطاع النقل والتخزين واالتصاالت بنسبة 
من إجمالي االستثمار األجنبي في % 45 ولجهة مصادر االستثمارات األجنبية، يستأثر األردن بنحو

  %.2.4، وبريطانيا %2.7، والسعودية %3.5، ومصر %6فلسطين، تليه دولة قطر بنسبة 
منها على شكل ودائع لدى % 80و وبشان االستثمارات الفلسطينية في الخارج فقد أظهرت النتائج أن نح

  .بنوك ومؤسسات مالية في دول مختلفة
وقال نائب محافظ سلطة النقد شحادة حسن أن إجمالي االستثمار األجنبي في البنوك العاملة في األراضي 

 مليون دوالر استثمارات مباشرة، 586 مليون دوالر، منها 992 حوالي 2009الفلسطينية بلغ في العام 
  .ردن المرتبة األولى كمصدر لهذه االستثمارات، تلته مصر، ثم السعودية، وبريطانياواحتل األ

  . ماليين دوالر3503 توظيفات البنوك في الخارج بلغت حوالي إجماليبالمقابل، فان 
 مدير دائرة البحث والتطوير في هيئة سوق راس المال بشار أشار على صعيد بورصة فلسطين، فقد أما
لجنسيات % 47 في البورصة مملوكة لفلسطينيين، واألسهم قيمة إجماليمن % 53 إلى زعبوط أبو

  . الفلسطينيةاألسهم قيمة إجماليمن % 15 باستثمارات تصل األردنية حملة الجنسية أبرزهم، أخرى
  13/1/2011 رام اهللا، األيام،

  
  تظاهرة فلسطينية في رام اهللا احتجاجاً على الغالء .49

 المعارض "حزب الشعب الفلسطيني " عشرات الفلسطينيين في تظاهرة نظمهاشارك: االتحاد، رويترز
أمس وسط رام اهللا، احتجاجاً على غالء المعيشة، مطالبين حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض 

  . وضبطها وزيادة األجور ووضع حد أدنى لهااألساسيةبالعمل على تخفيض أسعار المواد االستهالكية 
  13/1/2011أبو ظبي، االتحاد، 

  
  دن الضفة األخرى مغيبةوم ...إسكان برام اهللا" حمى" .50

 غير مسبوق من القطاع الخاص على بناء المدن تشهد مدينة رام اهللا إقباالً: عوض الرجوب -الخليل 
وفيما  .والضواحي السكنية والتجارية بينما تغيب في المقابل مثل هذه المشاريع عن مدن الضفة األخرى

 للتزايد السكاني في المدينة، يرى آخرون أن التنمية كد القائمون على هذه المشاريع أهميتها نظراًيؤ
  .والتخطيط تتطلب من الجهات الرسمية إقامة مشاريع مماثلة في باقي المدن

وقال رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين عادل عواد إن قضية اإلسكان مسؤولية وطنية كبيرة للقطاع 
ورأى أن أبرز مشكلة في المشاريع  . في الحكومة والسلطة الفلسطينية وأيضا القطاع العام ممثالً،الخاص

االستثمارية تكمن في تركيزها في رام اهللا وتجاهل باقي المناطق، وشدد على أن التخطيط للتنمية يتطلب 
سكنية في رام اهللا أدى وأوضح عواد أن إنشاء الضواحي ال .تنمية عمرانية شاملة لكافة محافظات الوطن

وأشار إلى أن  . على المشتري مما ينعكس سلباًإلى رفع أسعار األراضي وكلفة البناء بشكل كبير جداً
  . ومائتي ألف دوالر، وهو ضعف سعرها في محافظات أخرى120أسعار الشقق باتت تراوح بين 

ر للشقة الواحدة من ذوي  ألف دوال150 أو 120وحسب عواد فإن من يشترون الشقق السكنية بمبلغ 
 إلى تضافر عودةودعا  .من الشعب الفلسطيني فقراء أو متوسطو الدخل% 80الدخل العالي في حين أن 

  .جهود القطاعين العام والخاص لبناء إستراتيحية وطنية لتوفير السكن لجميع قطاعات المجتمع
ائف والمقار الحكومية في رام اهللا من جهته يرى الخبير االقتصادي محمد راشد حريبات أن تكدس الوظ

  . من المواطنين خاصة من حملة المؤهالت العلمية، وبالتالي بات الناس بحاجة إلى مساكناستقطب كثيراً
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 منذ فترة من خالل إقامة العمارات من أصحاب  ملحوظاًوقال إن قطاع العقارات في رام اهللا يشهد نمواً
  .ى شكل المدن والضواحي السكنية وبيعها بتقسيط طويل األجلاألراضي وتأجيرها، لكنه اآلن تحول إل

وأوضح حريبات أن جل موظفي القطاع العام هم من يشتري المساكن، وقد يلتزمون بقروض يتم سدادها 
  .في مدد تصل إلى عشرين عاما

راني في أما وكيل ضاحية السنديان ومستشارها القانوني نعيم علوي فأشار من جهته إلى أن الحراك العم
رام اهللا دفع كثيرين، خاصة من فئة متوسطي الدخل، إلى شراء منازل وشقق سكنية، وغالبا بالتقسيط إما 

وأشار إلى تباين أسعار الشقق السكنية الجاهزة في  .للشركات مباشرة، أو بواسطة البنوك المحلية
  .ئة وألف دوالرالضواحي الجديدة، موضحا أن سعر المتر المربع الواحد يراوح بين خمسما

ألن األغنياء ال يضطرون للشراء بالتقسيط، بل "ونفى علوي أن تكون اإلسكانات مخصصة لألغنياء 
وقال إن خمس ضواحٍ سكنية في رام اهللا قيد البناء  ".يدفعون نقدا أو يشترون األراضي ويبنون عليها

وتابع أنه لو كان  . تجارياً محال22ًاآلن، مشيرا إلى أن ضاحية السنديان تضم ستين شقة وأربعين فيال و
  .هناك المزيد من المساكن الستوعبتها السوق

  12/1/2011نت، .موقع الجزيرة
  

   كلى على شفا الموت خالل ثالثة أيام جراء غياب الدواءمريض 200: غزة .51
تم  مريض فلسطيني يخضعون لغسيل الكلى خالل ثالثة أيام، ما لم ي200يتهدد الموت : حامد جاد -غزة 

، حسب رئيس قسم الكلى " أيام فقط3 فالمتوفر منها ال يكفي إال لـ"إدخال المحاليل الخاصة بعالجهم، 
  .الصناعية بمشفى الشفاء الدكتور محمد إبراهيم

 إلى، الفتا "في كارثة إنسانية ما لم يجر توفير محاليل وأدوية غسيل الكلى"وسيدخل القسم، حسب ابراهيم 
 تجريان اتصاالت مكثفة مع وزارة  في قطاع غزةوزارة الصحة في الحكومة المستشفى وإدارة أن

  . أشهر6الصحة في الحكومة في الضفة الغربية إلرسال حصة غزة من األدوية التي ترسل مرة كل 
في غضون ذلك، حذرت وزارة الصحة في الحكومة المقالة من خطورة تعرض قطاع غزة لكارثة 

نقص الحاد في األدوية والمستلزمات الطبية األساسية والطارئة، متهمة صحية إنسانية اثر استمرار ال
نظيرتها في الضفة الغربية بمنع تزويد قطاع غزة بالحصة المقررة من األدوية والمستهلكات الطبية التي 

وطالب وزير الصحة باسم نعيم خالل لقاء جماهيري  .خالل العام الماضي% 37لم يصل منها إال نحو 
كة حماس أمس، بتحييد الملف اإلنساني عن أي خالفات فلسطينية داخلية قد تؤثر سلبا على نظمته حر

 نعيم، أوضح،  ذروتها حالياًإلىتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وبعد أن أكد أن خطورة األزمة تصل 
  . رصيدها اآلن صفر صنفا425ً من األدوية من أصل  صنفا183ًأن نحو 

ة من مخاطر نفاد محاليل غسيل الكلى واألنسولين من مخازن الوزارة خالل األيام إلى ذلك حذرت الوزار
من حصتها خالل العام الماضي وأن % 37القريبة المقبلة، موضحة انه لم يصل من احتياجاتها سوى 

من مخزون األدوية، فيما وصلت المستلزمات % 40العجز في الرصيد الدوائي وصل إلى ما يزيد عن 
  . صنفا165ًناقصة الطبية ال

  13/1/2011الغد، عمان، 
  

  تشكيل لجنة لحل أزمة نقص األدوية: غزة .52
، عن تشكيل لجنة مكونة من شبكة المنظمات األهلية، والقطاع 12/1 ٌأعلن في غزة يوم األربعاء :غزة

 الصحي، و منظمات حقوق اإلنسان، وممثل منظمة الصحة العالمية، للشروع بصياغة مبادرة لحل أزمة
نقص األدوية والمستلزمات والمهام الطبية في قطاع غزة، وذلك في ظل تبادل االتهامات حول سببها، 
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واالتصال الفوري والمباشر مع كافة األطراف في حكومتي غزة ورام اهللا من أجل إنهاء المشكلة  
  .لتعزيز مقومات صمود الشعب الفلسطيني

المنظمات األهلية العاملة بالمجال الصحي، ومنظمات جاء ذلك خالل اجتماع عقده العديد من  ممثلي 
حقوق اإلنسان، ومنظمة الصحة العالمية لالجتماع في مقر شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية في قطاع 

  .غزة، لتدارس تفاقم أزمة النقص الحاد في األدوية والمستلزمات والمهام الطبية بقطاع غزة
نقص الحاد على حياة المرضى وعلى الوضع الصحي في قطاع غزة ووقف االجتماع أمام مخاطر هذا ال

بشكل عام، مطالبا بضرورة تحييد الجوانب اإلنسانية والصحية عن النزاعات السياسية والحزبية باعتبار 
  يجب أن ال يتم تجاوزه، والعمل الجاد بشكل عاجل من اجل تجاوز هذه األزمة لحماية ذلك خطاً أحمراً
  .ددين بالخطر جراء هذا النقص من خالل توحيد الجهود والطاقاتحياة وصحة المه

  12/1/2011قدس برس، 
  

  مشروع قانون لنقل األعضاء بغزة .53
يعد قانون زراعة ونقل األعضاء البشرية الذي يعكف المجلس التشريعي بقطاع : أحمد فياض -غزة 

 عمليات زراعة ونقل أعضاء غزة على إقراره، نقطة تحول رئيسية على صعيد إطالق العنان إلجراء
  .داخل القطاع، في وقت يشهد فيه القطاع الصحي هناك تقدماً ملحوظاً

، مشاوراتها في غزةوتواصل اللجنة الصحية في المجلس التشريعي، بالتنسيق مع وزارة صحة الحكومة 
  .مع جميع الجهات المعنية لبلورة مشروع قانون نقل وزراعة األعضاء وضبط هذه العملية

ويقول رئيس اللجنة النائب خميس النجار إن نجاح األطقم الطبية بالقطاع في زراعة القرنية والكلى 
دفعت التشريعي إلى التحرك إلقرار قانون ينظم عمليات زراعة األعضاء بما يخدم المرضى، ويليق 

علمي ويجمع  أحدهما ،وأوضح أن مشروع القانون يرتكز على محورين .بكرامة اإلنسان الحي أو الميت
بين البعدين العلمي والشرعي، والثاني محور عقابي يحدد العقوبة المترتبة على المخالفين ألسس وقوانين 

نحن اآلن في بداية نقاش الموضوع ضمن ورش عمل تضم عددا "وأضاف النجار للجزيرة نت  .الزراعة
ن وجود هذا القانون وإخراجه  من نواب المجلس التشريعي وأطباء مختصين، حيث الكل متفق أنه البد م

وأشار إلى أن مشروع القانون المزمع التصويت عليه بالمجلس ينص على أن يكون  ".بصورة سليمة
بموافقة المتبرع نفسه أو ولي أمره  بحيث ال يؤثر العضو المنقول على المتبرع له، فضالً عن أن عملية 

  .ة وتتماشى مع الشريعة اإلسالمية وحالة المتبرعالزراعة أو النقل لن تعتمد إال وفق شروط طبية منظم
أشار عضو لجنة اإلفتاء بالجامعة اإلسالمية ماهر الحولي أن التبرع باألعضاء فيه إنقاذ لحياة المسلمين و

ودرء لحصول مفسدة في صحة المريض، وبالتالي حدد الشرع بعض الضوابط التي تحافظ على كرامة 
ق الضرر بالمتبرع وال المتبرع له، كما ال يجوز بيع األعضاء من أجل الحي والميت، أولها أن ال تلح

  .على حد قوله, زراعتها، إذ ما بني على باطل فهو باطل
  12/1/2011نت، .موقع الجزيرة

  
   يحذر من اإلخفاق في جهود تحقيق السالماألردنيالعاهل  .54

لك عبد اهللا الثـاني خـالل اسـتقباله       حذر العاهل األردني الم   :  أ ف ب   -عمان، القدس المحتلة، رام اهللا      
وزير الخارجية النروجي يوناس غاهر شتور في عمان من اإلخفاق في جهود تحقيق السالم في الـشرق                 
األوسط، فيما تبادلت السلطة الفلسطينية وإسرائيل االتهامات بالمسؤولية عن األزمة التي تمر بها عمليـة               

  .السالم
حذر من أن اإلخفاق في جهود تحقيـق        «ي األردني إن الملك عبد اهللا       وقال بيان صادر عن الديوان الملك     

  .»السالم سيترتب عليه نتائج سلبية تعمق حالة التوتر وعدم االستقرار في المنطقة
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تطورات األوضاع في المنطقة، خصوصاً الجهود المـستهدفة        «وبحسب البيان، فإن االجتماع ركز على       
ناف مفاوضات فلسطينية إسرائيلية، تنطلق وفق مرجعيـات تـضمن          إزالة العقبات التي تحول دون استئ     

  .»وصولها إلى حل الدولتين في أسرع وقت ممكن
أهمية دور النروج والدول األوروبية في دعم الجهود المستهدفة قيـام الدولـة الفلـسطينية               «وأكد الملك   

وعاصمتها القدس الشرقية، والتـي     المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني،          
  .»تعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل، في إطار سالم إقليمي شامل

  13/1/2011، الحياة، لندن
  

   الفلسطينيين باالحتجاجات حول ارتفاع األسعارالالجئين في األردن حول مشاركة قلق: تقرير .55
 االردنية على شكل بيان للجنة محليـة  يزيد المنشور الصادر امس في العاصمة :عمان ـ بسام البدارين 

في مخيم البقعة من مساحة القلق التي تتفاعل على اكثر من مستوى وبشكل سريع تحت عنوان موقـف                  
االردنيين من اصل فلسطيني اذا ما دعتهم قوى المجتمع الجديدة للمشاركة في اعتراضـات جماهيريـة                

  .وشعبية هذه المرة تحت عنوان ارتفاع االسعار
ة ضيقة من نشطاء المخيم االكبر لالجئين الفلسطينيين في عمان قررت فيما يبدو ركـوب الموجـة                 وحلق

واصدرت بيانا يتحدث عن مسيرة ستنطلق داخل المخيم في اطار العمل مع مسيرات في عدة محافظـات              
  .اردنية ستشتكي من نيران االسعار

ا ان شارك في ايقاع التظاهرات الـصاخبة        وعمليا لم يسبق للوسط الفلسطيني ال في عمان وال في غيره          
التي شكلت نقاط تحول في العقود االخيرة، لكن االشارات التي انبعثت االربعاء من مخيم البقعة تـوحي                 

بأنه الموضوع الهاجـسي االكثـر      ' القدس العربي 'بأن قواعد اللعبة قد تتغير، االمر الذي تؤكد مصادر          
لسياسية في البالد، لكن ايضا على صعيد بعض دوائر صنع القرار           انتاجا للقلق، ليس على صعيد النخب ا      

  .صاحبة المجسات الخبيرة في قياس اتجاهات الشارع
وثمة مؤشرات سياسية واخرى اجتماعية يمكن ترصيدها معا كأساس لالجابة على السؤال المقلق جدا في               

سطيني من مساحة االعتراض التي     هل يقترب االردنيون من اصل فل     : الوسط السياسي االردني هذه االيام    
كانت بالعادة حكرا على القوى الوطنية االردنية وعلى نخبة من ابناء العشائر االردنية ومناطق الـوالء                 

  الطبيعي للدولة؟
بصورة موازية ال احد يعرف بصورة محددة لماذا تبدو النخب الخبيرة قلقة، وكذلك بعض الدوائر مـن                 

صل فلسطيني بصدد تغيير الصورة النمطية االجتماعية عنهم اذا ما ولـدت            قرائن تفيد بأن اردنيين من ا     
  ظواهر اعتراضية شعبية تحت وطأة االسعار وارتفاع تكاليف المعيشة؟

السياق المعلوماتي هنا يشير الى ان المؤسسة االمنية احتاطت مبكرا لالمر فدرسـت الواقـع وحاولـت                 
ف المخيمات والالجئين، ونفس السياق يـشير الـى ان   التواصل مع مفاصل الحراك االجتماعي في صفو  

تقديرات المستوى االمني بأن موسم حفلة االعتراض المتوقع في عام اقتصادي صعب للغاية قـد يـشهد                 
مستجدا مثيرا للغاية هذه المرة عنوانه مشاركة فلسطينية كانت دوما محال النتقاد القوى الوطنية االردنية               

 النها تترك بعض المناطق -مدن عمان والزرقاء ـ اي مدن الكثافة السكانية  التي تكثر من توبيخ نخب 
  .االردنية وحيدة في مسار الصدام مع اجندة اقتصادية تؤثر في الواقع على الجميع

ومن الواضح ان التصورات القلقة في هذا االتجاه بنيت على سلسلة من المستجدات االجتماعية والسياسية               
ئع والتقديرات، حيث يتداول السياسيون بصمت طبعا مالحظات وقرائن يقولون انهـا            وعلى باقة من الوقا   

 ابناء الوسـط    96 و 89تعزز القناعة بأن االعتراضات الشارعية ستشمل خالفا للمألوف ولما حصل عام            
  .الفلسطيني
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ـ                 ة والمستجد االبرز هو خروج حركة االخوان المسلمين كمحرك اساسي في المجتمع مـن دائـرة اللعب
تعبير فلسطيني سياسي معتدل    'البرلمانية بعد االنتخابات االخيرة، فاالخوان ينظر لهم في عمان دوما كـ            

خدم الدولة والنظام والحكومة عندما امتنع عن المشاركة في اعتصامات تحوليـة فـي الـشارع                ' ومنظم
  .بالسنوات السابقة

عويض غيابهم والرد على اسـتهداف مؤسـساتهم        بالتالي يملك االخوان المسلمون اسبابا وجيهة تدفعهم لت       
حكوميا والعمل كمبادرين في الحراك االجتماعي، وهي مسائل ظهرت مع طموحات المطـبخ الـسياسي               

مع قوى المجتمع االساسية مثـل      ' بالتشبيك'لحزب جبهة العمل االسالمي برئاسة الشيخ زكي بني ارشيد          
  .عض حركات اليسارالمتقاعدين والمعلمين وعمال المياومة وحتى ب

ويعتقد في االطار ان اشارة مثيرة صدرت عن االسالميين عندما فوجىء رئيس مجلس النـواب فيـصل                 
الفايز وغالبية النواب بالشيخ حمزة منصور يلتحق باعتصام المعلمين اليتيم على بوابة البرلمان ويمـسك               

راك التعليمي ولد ونـشأ وتأسـس       بالمايكروفون ويخطب بالمعتصمين تضامنا مع المعلمين رغم ان الح        
  .وتقوى بعيدا عن الحركة االسالمية

المستجد الثاني يتعلق بالواقع االقتصادي الصعب الذي يلفح وجوه الجميع، كما يقـول المراقـب العـام                 
لالخوان الشيخ همام سعيد، فحمى االسعار لم تعد تمس الموظفين والمتقاعدين والمعلمين وعمال المياومة              

ن وتجار المواشي بل شملت المهنيين والعمال المهرة وصغار التجار مع كبـارهم واصـحاب               والمزارعي
غالبيـة  .. المهن البسيطة والمترزقين على االرصفة وفي االسواق الشعبية وصغار العمـال والوسـطاء            

  .هؤالء اردنيون من اصل فلسطيني وجزء اساسي منهم من الالجئين
لية االصالح الشامل بدال من االصالح الحقيقي من االسـباب التـي            في عم ' التذاكي'ويرى مراقبون بان    

تثير قلق جميع االردنيين، كما يرى عضو البرلمان السابق مبارك ابو يامين الذي يحذر مـن سياسـات                  
فردية وحكومية عملت على تجزيء االصالح وبالتـالي تقلـيص مـساحات االيمـان بالدولـة والثقـة          

  .بالمؤسسات الرسمية
ذلك يمكن اعتبار انسداد افاق السالم وفشل رهان المفاوضات وابتعاد حلم الدولة الفلسطينية من              فوق كل   

المحركات االساسية التي تؤثر بالمشهد، وهو مشهد يقول اليوم ان لجنة مخيم البقعـة قرعـت جـرس                  
  .االنذار

  13/1/2011، القدس العربي، لندن
  

  هي األسوأ حكومة نتنياهو  وال سالم دون حماس: أردوغان .56
قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إنه ال يمكن تحقيق السالم في فلسطين والمنطقـة دون                 

، كما وصف حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو         )حماس(إشراك حركة المقاومة اإلسالمية     
  .في تاريخ إسرائيل" قد تكون األسوأ"بأنها 

ليـست حركـة    "على قناة الجزيرة مساء األربعاء أن حمـاس         " بال حدود "وأضاف أردوغان في برنامج     
إنها حركة دخلت االنتخابات وفازت، ومـن       "، وقال   "أناس يدافعون عن أرضهم   "، وأن أعضاءها    "إرهابية

  ".أنزلوها من الحكم أنظر إليهم على أنهم أعداء للديمقراطية
 اإلمكانيات ووضعت أمامهـا كـل العراقيـل،         لم تعط لها الفرصة بل سلبت منها كل       "واعتبر أن حماس    

  ".فأي ديمقراطية هذه، بل على العكس هذا ضد الديمقراطية"، وتساءل "فوزراؤها سجنوا ونوابها سجنوا
وكشف أردوغان أنه قال لمبعوث الرباعية الدولية للسالم في الشرق األوسط توني بلير إن حماس طرف                

حركـة  (قلت له إن    "، وتابع   "ها حماس لن يخرج منها أي سالم      أي طاولة ال تقعد علي    "في الموضوع وإن    
فتح وحماس عنصران هامان في فلسطين، وإذا نظرتم إلى طرف دون آخر            ) التحرير الوطني الفلسطيني  

  ".فإن السالم الفلسطيني لن يتجسد
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  العالقات مع إسرائيل
 2008لي على قطاع غزة في نهايـة        وعن عالقة تركيا وإسرائيل التي شابها التوتر بعد العدوان اإلسرائي         

، وساءت أكثر بعد الهجوم اإلسرائيلي على أسطول الحرية الذي كـان يحمـل مـساعدات                2009وبداية  
إذا لم تغير حكومة نتنياهو مـن سياسـاتها         "أيار الماضي، قال أردوغان     /إنسانية إلى القطاع أواخر مايو    

  ".فعليها أال تنتظر منا أي تغيير في موقفنا
في تاريخ إسرائيل، مؤكـدا أن المـسؤولين        " قد تكون األسوأ أو األقل حظا     " أن حكومة نتنياهو     وأضاف

لـن نجـدد    "األتراك لن يجلسوا مع اإلسرائيليين على الطاولة نفسها ما لم تغير إسرائيل سياساتها، وقال               
تجد دولة تجلس معهـا     االتفاقات التي تم توقيعها مع إسرائيل، وهي الخاسرة في ذلك ألنها بعد تركيا لن               

  ".في المنطقة
وجدد أردوغان شروطه التي سبق أن طرحها على إسرائيل مقابل إعادة العالقات معها إلى مـا كانـت                  
عليه، وهي أن تعتذر لتركيا وتقدم تعويضات لعائالت األتراك التسعة الذين قتلتهم فـي هجومهـا علـى                  

  ".دما يستجيبون لهذه الشروط سيتم تقييم الوضععن"أسطول الحرية، وأن ترفع الحصار عن غزة، وتابع 
وفي تعليق على تصريحات سابقة لوزير خارجية إسرائيل أفيغدور ليبرمان الذي سبق أن قال إن طلـب                 

الذي استخدم كلمة حقارة    "، قال أردوغان إن     "يرقى إلى مستوى الوقاحة   "تركيا من إسرائيل أن تعتذر لها       
  ". إلى المرآة وسيرى رجال قام بكل أنواع الحقارةفي حق تركيا، شخص عليه أن ينظر

مشكلة على رأس إسرائيل ويجب على اإلسرائيليين أن يتخلصوا منه وهـذا بالتأكيـد              "وقال إن ليبرمان    
  ".واجبهم وليس واجبنا، وإذا لم يقوموا بالتخلص منه فإن مشاكل الشعب اإلسرائيلي في المستقل لن تنتهي

 13/1/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
 

   في مؤتمر القدس الدولي بقطر الشهر المقبلستشارك دولة 74: صبيح .57
قال السفير محمد صبيح، األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة فـي              : القاهرة

رر الجامعة العربية السفير محمد صبيح، إن أربعة وسبعين دولة ستشارك في مؤتمر القدس الدولي، المق              
  ).فبراير/ شباط(عقده في العاصمة القطرية الدوحة، في الشهر المقبل 

المقبـل فـي    ) فبراير(إن المؤتمر الدولي لدعم القدس المنوي تنظيمه مع بدء شهر شباط            : "وقال صبيح 
، مشيراً إلـى أن عـدد       "قطر، متميز من حيث حجم المشاركة، وطبيعة الحضور والمحاور التي يبحثها          

  .خبراء المشاركين مرشح لالرتفاعالمختصين وال
وأشار إلى أن أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى ورئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها الشيخ حمد                
بن جاسم وجها الدعوة لوزراء الخارجية العرب لحضور هذا المؤتمر، كما أن الدعوة وجهـت لـرئيس                 

  .السلطة محمود عباس للمشاركة فيه
لجامعة العربية، في تصريح نشرته وكالـة األنبـاء الرسـمية التابعـة للـسلطة               وأضاف المسؤول في ا   

لم نبق على دولة واحدة معنية لم نوجه لها الدعوة للمشاركة، والمهم أن العدد األكبر يـأتي                 : "الفلسطينية
ـ     ل فـي  من الواليات المتحدة األمريكية والدول األوروبية، وتم التركيز على أمريكا بالذات ألنه يوجد خل

  ".تعاملها مع القضية الفلسطينية ومع القدس بالذات
المؤتمرات السابقة كانت توجه لمخاطبـة أنفـسنا،        "وأضاف صبيح، وهو المنسق العام لهذا المؤتمر، أن         

والمؤتمر المنوي عقده بداية الشهر المقبل في الدوحة لدعم القدس مختلف ألنه موجه لآلخر، ولذلك هـو                 
 كبيرين، ومن هنا وضعنا أطرا للتحرك، بما يضمن حشد التأييد الواسع بما يخـدم               بحاجة لتركيز وعناية  

أهدافنا، ويعزز رسالتنا الموجهة لآلخر، والتي تظهر حجم اختراق إسرائيل للقانون الـدولي والتفاقيـات               
  .، على حد تعبيره"جنيف ومبادئ حقوق اإلنسان

  12/1/2011، قدس برس
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   السودان أن تغادرا جنوب"إسرائيل" نتوقع من أمريكا وال: مستشار الرئيس السوداني .58

على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده مستشار الرئيس السوداني الدكتور          : حازم عياد  -محمد الخواجا   
في مقر السفارة السودانية مساء أمس األربعاء أجرت السبيل لقـاءا قـصيرا مـع               » إبراهيم احمد عمر  «

  .المستشار السوداني
، وخصوصاً إذا مـا اسـتثمرت        السودان  انفصال جنوب   من مصر والدول العربية  طورة ادراك   وحول خ 

  .األمر بإيجاد مساحة نفوذ لها في تلك المنطقة» إسرائيل«
موجودة في الجنوب اآلن، وسيؤطر وجودها اآلن ويأخذ شرعية، وستنفتح وتشاكس           » إسرائيل«أن  : قال

» إسـرائيل » لنا من المسلمات، وبالتالي ال تتوقـع أن أمريكـا و           وتمزق بشكل أكبر، وهذا األمر بالنسبة     
ولذلك نحن سعينا للوحدة وتنازلنا وبذلنا كل شيء فـي          . تسعيان النفصال الجنوب لتغادرا عنها بعد ذلك      

  .»إسرائيل»سبيلها حتى نقطع الطريق على الغرب و
  . الجنوبيةهمعلى بوابت» لإسرائي« أصبحت اذا ، هذه المخاطر بعد االنفصالوعن كيفية مواجهة 

ونقدم كل ما لدينا من أجل وأد أي محاولة لغمط حقوقنا أو التدخل في شـؤوننا                » إسرائيل«سنواجه  : قال
  .أو تأليب أية فصائل معارضة

 13/1/2011، السبيل، عمان
 

  لترتيب مرحلة ما بعد انفصال جنوب السودان" إسرائيل" اجتماع في :دبلوماسي عربي رفيع .59
 16أمس، أنه في يوم الخمـيس       " الخليج"كشف مصدر دبلوماسي عربي رفيع لـ       :  أحمد رجب  -رة  القاه

 مـسؤولين   5 إلـى    4تستعد الجتماع استثنائي، وتستقبل     " تل أبيب "كانون األول الماضي كانت     /ديسمبر
بعـد  مهمين من مجلس وزراء جنوب السودان، وكان هذا اليوم هو األخير لرسم التفاصيل النهائية لمـا                 

االستفتاء على انفصال الجنوب، والترتيبات المتعلقة بعمليات تسليح الدولـة الجديـدة رغـم محـاوالت                
  " .تساعد فقط الدولة الجديدة في الجنوب"اإليحاء ألطراف إقليمية ودولية بأنها " إسرائيل"

يقته فـي ملـف     وكانت المفاجأة في الدور الروسي الذي يعرف جيداً الزعماء والدبلوماسيون العرب حق           
السودان، فحسبما كشف المصدر الدبلوماسي العربي الرفيع المستوى فإنه في هذا اليوم كـان المبعـوث                

وفـداً  " تل أبيب"الروسي الخاص للسودان ميخائيل مارغيلوف على رأس وفد يستقبل في سفارة بالده في           
الجديدة التي ستـضاف إلـى      رفيع المستوى مكوناً من وزراء ومسؤولين مهمين في حكومة الجمهورية           
  .قائمة الدول األعضاء في األمم المتحدة بعد إعالن انفصال جنوب السودان 

بينهم رئـيس   " إسرائيليين"ويراوح عدد أعضاء الوفد بين أربعة وخمسة أشخاص، إضافة إلى مسؤولين            
ز أركان وزارة الحرب رئيس مكتب السياسة العسكرية عـاموس جلعـاد، وعـدد مـن قيـادات جهـا                  

  .لجنوب السودان " إسرائيل"، ومبعوث "موساد"االستخبارات 
كانون األول اللمسات النهائية لما ستكون عليه تفاصيل العالقـات الدوليـة،            / ديسمبر 16ووضع اجتماع   

كـانون  / يناير 15والمواقف المحتملة لألطراف بما في ذلك مصر التي تقلقها أوضاع المنطقة ما بعد يوم               
  .ماح لمصر بتمرير محاوالتها الضغط لتأجيل موعد استفتاء االنفصال الثاني، وعدم الس

بتمويل صفقة طائرات   " إسرائيل"وفق المصدر، االتفاق على قيام      " تل أبيب "وتضمن االجتماع السري في     
مروحية هجومية لتسليح جيش الجنوب الجديد في إطار استكمال منظومة تسليح الجنوب التي شملت من               

ائر، وقاذفات مضادة للدبابات، ومنظومة صواريخ ومدافع مضادة للطـائرات، ودبابـات            قبل أسلحة وذخ  
ذكرت أن االجتمـاع مخـصص فقـط        " إسرائيلية"وسيارات وعتاداً عسكرياً، على الرغم من تسريبات        

  " .صفقة طائرات مروحية"لترتيب 
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دان عنـد هـذه الحـدود، بـل         مع الجمهورية الجديدة في جنوب السو     " اإلسرائيلية"ولم تتوقف الترتيبات    
جاوزتها إلى ترتيب أوضاع السفارات في مختلف أنحاء العالم، وستقوم بعض الـدول بإهـداء الدولـة                 

لشراء مبانٍ وإعدادها لتكـون     " إسرائيلية"الجديدة مقار لسفاراتها، فيما تتم عمليات تمويل واسعة بوساطة          
  .مقار سفارات الجنوب 

ألمر لن يتوقف على انفصال الجنـوب وأن رئـيس مكتـب الـسياسة              وكشف المصدر الدبلوماسي أن ا    
  عاموس جلعاد يقودان دوراً خطيراً فـي الـسودان،   " اإلسرائيلية"العسكرية ورئيس أركان وزارة الحرب    

  
 ألف الجئ سوداني، لكن األخطـر مـن         15، حسب تقديرات رسمية غير معلنة، نحو        "إسرائيل"وأن في   

  .ارفور ذلك المؤامرة الكبرى في د
 13/1/2011، الخليج، الشارقة

 
   متهمين بالتخابر لصالح الموسادثالثةالسبت أولى جلسات محاكمة : مصر .60

أولـى  ) الـسبت (تبدأ محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمصر بعد غـد            :  محمد أحمد  - القاهرة
م التخابر لصالح جهـاز     ، بته )مصري محبوس احتياطيا وإسرائيليان هاربان    ( متهمين   3جلسات محاكمة   

سـورية  (ومحاولة اإلضرار بمصالح مصر وعالقاتها بدول أخـرى         ) الموساد(االستخبارات اإلسرائيلي   
  ).ولبنان

صـاحب شـركة تـصدير      )  عاما 37(والمتهمون هم كل من المصري طارق عبد الرازق حسين حسن           
ذين طلبت نيابة أمن الدولة العليا      واستيراد، وضابطي الموساد الهاربين إيدي موشيه وجوزيف ديمور، الل        

  .سرعة القبض عليهما وتقديمهما إلى المحاكمة محبوسين) اإلنتربول(من الشرطة الجنائية الدولية 
وكان المتهم األول قد أدلى باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق القضائية تفيد بتحركاته ولقاءاته مـع                

دد من الدول، من بينها الصين والهنـد وتايالنـد وكمبوديـا            ضابطي الموساد المتهمين في القضية في ع      
إلى جانب اعترافه بسفره إلى سورية ونقل معلومات محظور تـداولها للموسـاد،             . ونيبال والوس ومكاو  

  .نقال عن عميل آخر لهم يحمل الجنسية السورية
ـ     ـ      » الشرق األوسط «وقالت مصادر قانونية عدة ل ) حـضوريا (صري  إن الحكم الصادر بحق المتهم الم

 25، في حال اإلدانة، سيكون بمعاقبتهم بالسجن المؤبد لمدة          )غيابيا(وضابطي جهاز الموساد اإلسرائيلي     
حيث استبعدت المصادر أن تصل درجة العقوبة إلى اإلعدام شنقا، استنادا إلـى             .. عاما أو السجن المشدد   

إلى أن أمر المتهمين يظل فـي النهايـة         أن الجريمة ارتكبت وقت السلم وفي غير أوقات الحرب، الفتة           
  .برمته في يد المحكمة التي ستقدر عقوبتهم حال إدانتهم

 13/1/2011، الشرق األوسط، لندن
 

  ملتقى القدس للفنون التشكيلية يختتم فعالياته بالقاهرة .61
ته مؤسـسة   ، الذي نظم  "ملتقى القدس األول للفنون التشكيلية    "اختتمت فعاليات   :  بدر محمد بدر   - القاهرة

، وشهد عروضا مسرحية وسـينمائية وغنائيـة،        "القدس آالم وآمال  "القدس الدولية بالقاهرة تحت عنوان      
 لوحـات عديـدة     فيهاالمشاركون   قدم الفنانون ،  باإلضافة إلى معرض للفن التشكيلي ورسوم الكاريكاتير      

ختطاف، وخوف بـارز فـي      دارت بين األلم والخوف على هذه المدينة المقدسة من النهب والسرقة واال           
  .وجوه األمهات، واألمل في النصر والتحرير

  13/1/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  فور استكمال بناء مؤسساتها  الفلسطينيةسنكون أول من يعترف بالدولة: النرويج .62
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ول الدول  قال وزير خارجية النرويج يوناس جار ستوره، ان بالده ستكون أ          : ، وكاالت "االيام "–رام اهللا   
وفقاً لبرنامج عمل الـسلطة     "التي تعترف بالدولة الفلسطينية فور استكمال بناء مؤسساتها وبنيتها التحتية           

  ".الوطنية الذي يجب أن يترافق مع نجاح جهود التسوية السياسية
وقال الوزير الذي استقبله كل من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سالم فياض في مؤتمر صحافي                

سنعترف بالواقع الموجود على األرض ونأمل في أن تسير األمور على هذا النحـو،              : ترك مع فياض  مش
في ايلول وتشرين االول القادمين سيكون هناك وضع جديد ال بد من التعامـل               في كل األحوال  : وأضاف

  .معه، ونأمل في أن تكون الدولة الفلسطينية جزءاً من المجتمع الدولي
ة النرويجي دعم بالده لبرنامج عمل الحكومة، وأكد التزام النرويج في دعم الحقـوق              وأكد وزير الخارجي  

المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل على ضمان تنفيذ االلتزامات المعلنة من كافة الجهات لدعم السلطة              
ك دعـم   سيكون هنـا  "الوطنية الفلسطينية، وأشار إلى أن لجنة المانحين ستجتمع في شهر نيسان القادم، و            

  ".إضافي للسلطة الوطنية
وأشار إلى تقرير البنك الدولي الذي أشاد بأداء السلطة الوطنية، وأكد استكمال جاهزيتها إلقامـة دولـة                 
فلسطين في المستقبل القريب في حال حافظت على مستوى أدائها الراهن في بناء المؤسـسات وتقـديم                 

  .وإيصال الخدمات العامة إلى المواطنين
ن ما تحققه السلطة الوطنية من إنجازات يجب أن يضاعف من جهود المجتمع الدولي بما فـي                 واعتبر أ 

ذلك الدول والمؤسسات المانحة، إلظهار المزيد من الدعم السياسي الكفيل بتمكين الشعب الفلسطيني مـن               
 دورهـا   إقامة دولته المستقلة، وأكد أن النرويج ومن موقعها كرئيس للجنة تنسيق المساعدات ستواصـل             
  .واتصاالتها مع كافة األطراف وخاصة الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي لتحقيق هذا الهدف
 13/1/2011، األيام، رام اهللا

  
   شيلي عن حدود دولة فلسطينية مفيدصمت: واشنطن .63

 قال ارتورو فالنزويال مساعد وزيرة الخارجية االمريكية لـشؤون نـصف الكـرة              :)رويترز(سانتياجو  
ربي يوم االربعاء ان شيلي ساعدت عملية السالم في الشرق االوسط باغفالها ذكر الحدود التاريخيـة                الغ

هذه المفاوضات معقدة للغاية ولذلك فانه من المفيـد جـدا           "وقال فالنزويال    .في اعترافها بدولة فلسطينية   
  .تجنب تحديد ذكر حدود دولة فلسطين" لعملية السالم

  13/1/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

  عبداهللا أبو رحمة الناشط الفلسطيني تندد بقرار االحتالل تمديد اعتقال" الدوليةالعفو " .64
نددت منظمة العفو الدولية، أمس، بقرار محكمة االحتالل تمديد الحكم بحـبس الناشـط               :فلسطين المحتلة 

كته فـي تنظـيم     الفلسطيني ضد جدار الفصل العنصري عبداهللا أبو رحمة، الذي ُأديـن بـسبب مـشار              
  . احتجاجات 

تشرين / نوفمبر 18عن المنظمة قولها إن أبو رحمة كان من المفترض أن يطلق في             " آي.بي  .يو  "ونقلت  
الثاني الماضي، لكنه ظل قيد االعتقال بناء على طلب االدعاء العام العسكري لدى الكيان، وهو يقبع فـي         

ة معروفة تماماً للمنظمة ناشطاً سياسـياً ملتزمـاً         شخصي"وأضافت أن أبو رحمة     .  شهراً   13السجن منذ   
علناً ومنذ زمن طويل باستخدام الوسائل السلمية من أجل التوعية الدولية بانتهاكات حقوق اإلنسان التـي                
يتعرض لها الفلسطينيون بسبب الجدار العازل الذي اُنشأ جزء كبير منه في أراضـي الـضفة الغربيـة                  

تعد أبو رحمة سجين رأي سـجن لمجـرد ممارسـته           "منظمة العفو الدولية    وأضاف لوثر أن    " . المحتلة
  " .السلمية لحقه في حرية التعبير والتجمع، وتدعو إلى إطالقه فوراً وبال قيد أو شرط

  13/1/2011، الخليج، الشارقة
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  "سرائيلإ" في "بالنظام الديمقراطي" متزايد من التطرف والمس اوروبيقلق  .65

االلكتروني مساء امس، أن دوال أوروبية تبدي قلقاً متزايداً من          » يديعوت أحرونوت  « ذكر موقع  :رام اهللا 
، الـى جانـب     »مثيـرة للجـدل   «التطورات األخيرة في الساحة السياسية اإلسرائيلية وشرعنة قـوانين          

  .تصريحات وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان األخيرة ضد منظمات حقوق اإلنسان في اسرائيل
 عن مصادر دبلوماسية أوروبية قولها إنها تتابع بترقب التطورات والتطرف فـي الخطـاب               ونقل الموقع 

  .في اسرائيل» بالنظام الديمقراطي«السياسي اإلسرائيلي الذي قد يمس 
نتابع بقلق شديد المحاوالت للمس بالحريـات الخاصـة         «وقال مصدر دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى       

محاوالت كهذه تقلقنا جداً، لكن حالياً ما زلنا نعول على المجتمـع           . سرائيلوحرية التعبير عن الرأي في ا     
  .»المدني في اسرائيل الذي أبدى رفضه الحازم لمثل هذه المقترحات

في المرحلة الحالية، سيكون دراماتيكيا القول إن الديمقراطية اإلسرائيلية         «وقال المصدر الدبلوماسي ذاته     
بالتحقيق مع منظمات يسارية يطرح العديد من التساؤالت، فالميزانيات التي          وصلت نهايتها، ولكن القرار     

  .»يحولها االتحاد األوروبي لهذه المنظمات تتم بكل شفافية ووفق كافة الشروط التي حددها القانون
اسرائيل الديمقراطية الوحيـدة فـي الـشرق        «وقال مصدر دبلوماسي غربي إن من الصحيح القول إن          

هناك تطورات سلبية ومقلقة جداً، وهي ال تشجعنا إذ نرى بها خطراً علـى الديمقراطيـة                األوسط، لكن   
  .»اإلسرائيلية

ال يدور الحديث عن عضو كنيست واحد يصرح بمواقـف متطرفـة، بـل برؤسـاء النظـام،                  «وتابع  
 فـي   وكشف المصدر ان سفيرة بالده    . »فالديمقراطية مثل العالقات الزوجية، يجب تطويرها طيلة الوقت       

وقـال مـصدر     .اسرائيل بعثت بتقارير الى دولتها بأن هناك محاوالت إلضعاف الديمقراطية اإلسرائيلية          
  . آخر ان التحقيق مع المنظمات اليسارية هو بمثابة حجب ثقة من قبل اسرائيل عن االتحاد األوروبي

  13/1/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  د فجأة كما انهار جدار برلينالدولة ستول: »الحياة« لـفياضسالم  .66
» الحيـاة «يعبر رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور سالم فياض، ، الذي رافقته           :  محمد يونس  -رام اهللا   

في سيارته، األغوار حيث األرض الزراعية الواسعة الممتدة التي تحظر إسرائيل على الفلسطينيين العمل              
دولة الفلسطينية واالقتصاد الفلسطيني، هنـا سـيكون لنـا          هنا، على هذه األرض ستقام ال     «: فيها، ويقول 

مطار، وسنبدأ في الفترة القريبة القادمة المرحلة األولى من العمل فيه، سـيأتي خبراؤنـا إلـى األرض                  
المطار جزء من مؤسسات الدولة وسـنقيمه علـى         . ليضعوا التصاميم، ثم سنجلب التمويل، وسنقيمه هنا      

إسرائيل تعتبرهـا منطقـة ج وخاضـعة        (نعترف بالتصنيف اإلسرائيلي لها     أرضنا التي اخترناها، ولن     
  .»)لسيطرتها

فياض بدا مرتاحاً لتوقف المفاوضات، إذ عادت خطة حكومته الرامية إلقامة مؤسسات الدولة المـستقلة               
الرئيس محمود عباس ذكر في غير لقـاء أن الـسلطة           . قبل نهاية العام الحالي لتحتل العناوين من جديد       

  .تسير بعد توقف المفاوضات في مسارات عدة في مقدمها مسار بناء مؤسسات الدولة المستقلة
نعم، خطة الحكومة باتت تحظى بشبه إجماع فلسطيني، المفاوضات لم تـؤد الـى تحقيـق                «: قال فياض 

الهدف، لذلك نحن كسلطة وكشعب لدينا مشروعنا، وهو مشروع اقامة مؤسسات الدولـة علـى األرض                
  .»سطينيةالفل
  الخطة اليوم في قلب النقاش السياسي الفلسطيني عقب فشل المفاوضات، لكن هل هي مقبولة دولياً؟> 
 نعم، المجتمع الدولي حسم أمره تماماً، انظر الى البيانات المتالحقة لالتحاد األوروبي والبنك الـدولي،                -

باما الذي أعرب أمام األمـم المتحـدة        وبيانات وزيرة الخارجية األميركية، وتصريحات الرئيس باراك أو       
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المبـادرة أفادتنـا، ووضـعت    . عن أمله بإقامة الدولة الفلسطينية، ونيلها عضوية األمم المتحدة هذا العام     
األمور في هذه الطريقة اإليجابية، فنحن، كسلطة وطنية فلسطينية، انطلقنا من رؤية لدولة فلسطين، دولة               

هذا وضع إنهاء االحتالل، وتمكين فلسطين من العـيش         .  السائدة في العالم   تنسجم مع القيم النبيلة السامية    
وبمجرد . استثمار معنوي وسياسي  . بحرية، في إطار مقبول جداً من العالم، وبما يمهد الستثمار العالم فيه           

ب هكذا بدأت تظهر الجوان   . ما قطعنا منتصف الطريق، ودخلنا العام الثاني من البرنامج بدأت أشعر بهذا           
نعم، هناك تحول في الموقف الـدولي،       . اإليجابية التي توقعنا ان يكون لها مردود على المسار السياسي         

ثمة بوادر ايجابية، وما ساهم في بلورتها وتكونها هو ما يراه العالم من إصرار فلسطيني على إنجاز هذا                  
  .الموضوع

  وماذا عن المفاوضات، هل هي وراءنا اآلن؟> 
 الى التفاوض نقول ما هي النتيجة؟ التفاوض معطل، لكن نحن لم ننظر الى التفـاوض                 إذا نظرنا فقط   -

كتعريف للجهد السياسي، هو وسيلة، أداة، مكّون من مكونات عملية سياسية، وجهد سياسي، لكنه لـيس                
تي في  كل هذه المسألة تأ   . االتصاالت القائمة على هذا األساس، االعترافات الدولية      . الجهد السياسي برمته  

يوجد عنصران هنا، األول عـدم وجـود أنبـاء عـن            . إطار االستجابة لموقف وتحرك فلسطيني مبادر     
اجتماعات ومفاوضات، األخبار أصبحت تُمأل اليوم بالعمل الفلسطيني، باإلنجاز الفلسطيني السياسي، في            

ت، والثـاني أن جـوهر      البناء، وفي االعترافات الدولية، األخبار تُمأل اليوم بشيء آخر غير المفاوضـا           
  .الموضوع قائم على األرض منذ زمن

  وهل يمكن إقامة مؤسسات الدولة أن تنهي االحتالل؟> 
 الخطة برنامج سياسي بامتياز، ينطلق من ضرورة التحرك الدائم فلسطينياً على المستويات كافة مـن                -

عناصر القوة باديـة    . ى الصمود وإلى أن ينتهي االحتالل، تعزيز قدرة المواطن عل       . اجل إنهاء االحتالل  
الخطة تحتـوي علـى فكـر       . للعيان، والخطة مربوطة بالعملية السياسية، وبالهدف وهو إنهاء االحتالل        

  .متكامل مبادر، هدفت من اليوم األول الى وضع الناس في زاوية التفكير بأن شيئاً يجب ان يتحقق
سار البناء كأحد أهم مسارات السلطة، هـل        الرئيس محمود عباس تحدث في المقابالت األخيرة عن م        > 

  يحل بناء المؤسسات محل المفاوضات؟
 نحن في السلطة نتحدث عن مسار البناء واإلعداد والتهيئة لقيام الدولة، وعن مسار النضال الـسياسي                 -

بـه  إلنهاء االحتالل، والهدف هو إحداث تالق بين الجاهزية وبين إنهاء االحتالل، وهذا يتصل بما يقوم                
المقاومة الـشعبية الـسلمية     . كل األمور مترابطة  . المواطنون كل يوم، من تعبير عن رفضهم االحتالل       

كيف نصنف ما يقوم به مواطن في األغوار مـن خـالل براكيـة              . البقاء على األرض مقاومة   . مقاومة
ة في اإلعـداد    إنها مهمة السلط  . المفاهيم واضحة . حتى يصمد في وجه الطغيان    ) بيوت الصفيح (وزناكية  

ومن اليوم األول ونحن نقول إن أهم شيء لدينا هو القيـام            . النضال السياسي تقوده المنظمة   . لقيام الدولة 
النتيجة الحتمية له   . هذا مكون أساسي للفكر   . بجهد حقيقي إلنهاء االحتالل وتثبيت المواطن على األرض       

بيانات واإلحصاءات الداخلية في شأن الهجـرة       دعني أعطك مثاالً، وأنا أنظر في ال      . تحسين فرص البقاء  
 كانت الهجرة من الداخل الى الخارج       2009 و 2005والهجرة المعاكسة وجدت أن في الفترة الواقعة بين         

 في صعود، لكن المنحى البياني للهجرة أخذ طابع االستقرار، أي توقـف الـصعود فـي                 2006في عام   
  . آالف شخص في العام7، واستقر على حوالى 2009 - 2007األعوام 

 وصوالً  2009 الى   2007بالمقابل فإن الهجرة المعاكسة، من الخارج الى الداخل، بدأت تتصاعد من عام             
تقاطع على سبعة آالف شخص في العام يغادرون وسبعة آالف يعودون،           . الى التقاطع مع المنحى اآلخر    

ية أكبر، أي أن الهجرة المعاكسة الى الوطن        وإذا استمر هذا االتجاه يصبح الداخل الى األراضي الفلسطين        
هذه هي النتيجة التي نريد، ولن أعدد لك المشاريع، ولن          ... المهمة تمت : زادت، وهنا أقول بجملة واحدة    
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أذكر شيئاً عن األمن الداخلي وعن إنجازات الحكومة وعن تراجع العجز المالي وهبوط معدالت الفقـر                
  .والبطالة وزيادة المدارس

الرهان هـو علـى     . الرهان ليس على أحد، ال على إسرائيل وال على أميركا وال على أحد            : قول لك أنا أ 
أنفسنا، الثبات في األرض واإلعداد للدولة ليس ترفاً، انه النضال، إذا اتفقنا على أن المربـع األول فـي                   

  .إنهاء االحتالل هو تثبيت المواطن، فإننا بهذا المقياس نجحنا
المقبل، هل ستتوجهون الـى المجتمـع       ) أغسطس(د انتهاء فترة العامين في نهاية آب        ماذا سيحدث بع  > 

  الدولي لإلعالن عن الدولة؟
أما آن لهذا االحتالل ان ينتهي؟ وبم يمكـن الـشعب           :  نحن نتوجه الى المجتمع الدولي منذ اليوم األول        -

لمجتمـع الـدولي أن يـضطلع       يجب على ا  . 67الفلسطيني أن تكون له دولة ذات سيادة على حدود عام           
بمسؤولية مباشرة ودور أكثر فاعلية مما قام به حتى اليوم إلنهاء االحتالل، بخاصة أن إسرائيل لم تبد في                  

  .أية مرحلة من المراحل نية جدية إلنهاء االحتالل
تمـع  التوجه الـى المج   ). موعد انتهاء الخطة   (8 /26التوجه الى المجتمع الدولي قائم، ولن ننتظر حتى         

  .الدولي، وتفعيل الدور الدولي مهمة دائمة لنا، لها عناوين وأدوات مختلفة
محلياً تبددت الشكوك التي أبداها البعض، وتبددت التساؤالت حول طبيعة هذه الدولة، وإذا ما كانت دولة                

. 1967 دولة على كامل األرض المحتلة عام : ما نريد ونعمل من أجله واضح تماماً      . تحت االحتالل أم ال   
  .تبددت الشكوك بعد أن بدأ الجميع يلمس ثمار جهود هذا التحرك

 في المئة من الضفة، وهي تحت سيطرة إسرائيل، وعمل الحكومة ممنوع فيها             60تشكل  ) ج(المنطقة  > 
  فكيف ستقام مؤسسات الدولة؟

ت لتحـسين   نحن لم نقبل التفاوض على أي شيء اسمه إجراءا        . ، نحن في وسطها، انظر    )ج( المنطقة   -
بدأنا نتحـرك   . هي منطقة تطوير مفتوحة للسلطة    . بدأنا نعمل في كل أرضنا بما فيها هذه األرض        . الثقة

امتحان لنا علـى النجـاح،      . كل نقطة في هذه األرض فيها امتحان      ). في المنقطة ج  (باتجاه إقامة المطار    
اشـتباك بـين الطمـوح      . شتباكنريد أن نبني هنا، كل نقطة في أرضنا هي نقطة ا          . وامتحان إلسرائيل 

الفلسطيني المشروع المستند الى الشرعية الدولية في أن تكون الدولة قائمة علـى هـذه األرض، وبـين                  
هذه نقطة االشتباك بين طموحنا وبين إسرائيل وسياستها التي من الواضح انهـا ال              . الرفض اإلسرائيلي 

وفـي  ) ج(لدينا عشرات المشاريع في المنطقـة       . حيثما تمكنا أن نعمل فسنعمل    . تريد أن تنهي االحتالل   
  .المناطق المحيطة بالجدار

المسار الثاني هو المطالبة الدائمة بإطالق العنان لقدرتنا على التطوير في هذه المناطق من دون قيـود،                 
  .من خالل إنهاء نظام التحكم والسيطرة التعسفية اإلسرائيلية، ونحن نعمل كل ما بمقدورنا ان نعمله

   إلى أين وصلنا العمل في المطار؟>
سنُحضر مئات الخبرات من أجل أن نبدأ التصميم وهـؤالء سـيعملون            .  سنبدأ الخطوات العملية قريباً    -

  .على األرض لتنفيذ مشروع المطار
  والتمويل؟> 
 أنا واثق بأن عندما يتبين أن المشروع قابل لإلنجاز فسيكون هناك تمويل، ال دولة في فلـسطين مـن                    -

جزء أساسي منها أن يكون لدينا مطار جديد فـي الـضفة            . دون المرافق األساسية المتضمنة في الخطة     
لـست معنيـاً بـإعالن      . وال توجد طريقة أخرى، يجب أن يكون لدينا مطار، ونحن نعمل عليه           . الغربية

المهـم أن   . قوقناهذه ح . أنا مع الطموح، يجب أال نتردد     . انتصارات زائفة، لكن انا مع إذكاء شعلة األمل       
الفكر قائم على   . وحتى نصل الى النتيجة نريد حالة من التضامن، نريد أن نخلق موعداً مع الحرية             . ننجز

يجب أن يتحول المشروع الى حديث يومي للناس، ليصبح مـشروعاً وطنيـاً             . االنخراط في شكل مباشر   
ط مسمى، وإنمـا اسـماً ومـضموناً        المشروع الوطني لم يعد فق    . عندها يكون الموضوع قد حسم    . متبنّى
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كلما نجحنا في جعل فلسطين بيئة جاذبة وليست طـاردة          . (...) وهذا نراه من كل منظار    . وجهداً للتنفيذ 
هذه التفاصيل الصغيرة يصبح فيها المشروع الوطني ممتزجاً مع المشروع الشخـصي، وعنـدما    . نجحنا

  .يمتزج الوطني والشخصي في تناغم فريد تولد الدولة
هكذا تتحقق المشاريع الوطنية الكبرى، لم يعرف أحد مسبقاً ان في التـاريخ الفالنـي سـيهجم الـشعب                   

هذه حالة ولدت من دون أن يكون فيها قرار، هذه حالة ال قرار فيهـا وال                . األلماني على الجدار ويهدمه   
نهـا للوصـول الـى      تنبؤ، يمتزج فيها الشخصي والوطني في هذا الشكل اإليجابي، حالة تناغم نبحث ع            

لهذا السبب انا غير مصاب بحالة من اإلربـاك ألن المفاوضـات متعثـرة والحالـة الـسياسية                  . الهدف
  ...متعثرة

  وأين غزة من المشروع؟> 
على مستويات عدة، واألهم    » حماس« غزة جزء ال يتجزأ من مشروع بناء الدولة، ويمكن االتفاق مع             -

إذا تـم  .  أساساً إلعادة الوحدة الوطنية وفي مقدمها المفهوم األمنـي أن نتفق على األمور السياسية لتشكل 
بصرف النظر عن االجتهادات األيديولوجية     . التوافق على المفهوم األمني فإن كل القضايا األخرى ستحل        

في الموضوع األمني فإن من الناحية العملية هناك اتفاق واضح اآلن على جدوى الالعنف وعلى القـوة                 
فعلياً يوجد توافـق،  . لمتصلة في رؤية قائمة على الالعنف، على قوته الوجدانية، على قوة الروح الهائلة ا 

على اإلرض لوجدته ينسجم تمامـاً مـع هـذه          » حماس«هذه سياسة السلطة، إذا نظرت الى ما تقوم به          
ـ      ) في حماس (الرؤية، أضف الى ذلك أن تصريحات عدد من المسؤولين           ذه في اآلونة األخيرة أكـدت ه

بصرف النظر عن المنطلقات المختلفة واأليديولوجيات المختلفة إزاء هذه النقطة فإن هناك اتفاقـاً         . النقطة
تصنيف الناس فريقاً مقاومـاً وفريقـاً       . أدعو الى ترسيمه كموقف فلسطيني موحد وترك الشعارات جانباً        

ياً فـسنكون قطعنـا معظـم    مساوماً غير صحيح، إن حصل هناك اتفاق على ترسيم ما هو قائم فلـسطين     
  ...المسافة باتجاه المصالحة

ثم ما هو الشيء الذي     . وما الذي يمنع في اليوم التالي لترسيم مثل هذا االتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية             
كان ناقصاً في برنامج حكومة الوحدة الوطنية السابق سوى المفهوم األمني؟ ما الذي أحـدث كـل هـذا                   

  .الخالف في وجهات النظر السياسيةفهوم األمني وليس االنقسام سوى غياب الم
  وهل يمكن الحكومة أن تبادر في طرح ذلك؟> 
السلطة ليست طرفاً في الحـوار، الـسلطة بيـت    .  كل أمر له قنواته وعناوينه، نتكلم كسلطة فلسطينية      -

 التي يمكن ان    للفلسطينيين كافة بصرف النظر عن انتماءاتهم، ومن واجبها ان تضع االسس والمؤشرات           
  .تساعد في الوصول الى حل وصيغة

قبل ايام معدودة كانت هناك تصريحات      ... انا ال ارى على أرض الواقع أي خالف، اآلن ال يوجد خالف           
  ...هذا موقف فلسطيني: حول االمر فما الذي يمنع أن يقال) محمود الزهار(ألحد قادة حماس 

  ؟»حماس«هل يعني ذلك تبني الالعنف من قبل > 
 تبني الالعنف هو مكون، والمكون اآلخر ان السلطة الفلسطينية هي صاحبة القرار في الشأن األمنـي                 -

القرار األمني مركزي والتنفيذ األمني مسؤولية المؤسسة الرسـمية، والترتيبـات           . وليس اي جهة أخرى   
لكن منذ عام ونصف    . تلفينمررنا بفترة كانت الممارسة على هذا النحو والكالم مخ        ... الكفيلة بذلك ممكنة  

لم ... العام ما هو ممارس وما يقال هو ذاته، فلماذا ال أطرحه كنقطة التقاء اساسية لم تكن قائمة من قبل                  
تكن قائمة منذ تأسيس السلطة الى يومنا هذا؟ وحتى نبعد عن العموميات ونتجاوزها، مـن يـتكلم عـن                   

في غزة الطريقة التي تعمل فيها السلطة في الضفة؟         » حماس«المصالحة فعليه ان يفسر لنا لماذا تمارس        
بالمفهوم نفسه قبل ايام؟ نحن نقول هذه سياسة السلطة، إذا أردنا أن نوحد             » حماس«كيف صرحت قيادات    

  ...لن ينفع أن يكون لدينا وطن مجزأ أمنياً. الوطن، يجب ان يكون لدينا مفهوم أمني موحد
  لكن لدينا صراع على السلطة؟> 
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البحث عن السلطة والصراع على السلطة يدخل في بـاب          .  أخرى، انا أفصل المفهوم عن اآلليات       مرة -
أنا شاركت في حكومة الوحدة الوطنية، وحكومة الوحدة لم يكـن لهـا           . الترتيبات، ويمكن ايجاد حلول له    

ج خـال مـن     البرنـام . البعد األمني كان غائباً عن حكومة الوحدة الوطنية       . برنامج أمني على اإلطالق   
  .العنصر األمني، وقلت هذا سيؤدي بنا الى الهاوية، هذا منشور ومكتوب

  لماذا ال تجري الحكومة انتخابات لتساهم في خلق حياة سياسية تؤدي الى المصالحة؟> 
ضمن الترتيبات، لدي أفكاري للترتيبات ولنجاحهـا،       ) المحلية والتشريعية ( االنتخابات يجب أن تجرى      -

  .فق على المبدأ أوالًلكن دعونا نت
  ملف االعتقاالت في السلطة أما آن له ان ينتهي؟> 
إذا تـم   : زارني وفد من لجنة المتابعة العربية وقلت لهـم        .  آخر شيء أريده أن يحدث هو االعتقاالت       -

كيف نتخلص من ذلك طالمـا أن هنـاك تـصرفاً           . االتفاق على المفهوم األمني فلن يكون هناك مشكلة       
إذا حصل احتـرام  . المطلوب احترام سياسة السلطة في هذا المجال  . لسياسة األمنية للسلطة  يتعارض مع ا  

لكن ال أستطيع معالجة    . نريد أن ننتهي من هذه القصة     . منته) االعتقاالت(لسياسة السلطة فإن الموضوع     
  .»فتح«و » حماس«وأنا هنا ال أطالب بما يتجاوز ما هو معلن من . النتائج قبل معالجة األسباب

  هل تعتقد ان خيار الالعنف مناسب لكل الفلسطينيين؟> 
 أنا أؤمن بقوة الالعنف، بقوة تأثير الالعنف، هذا يحقق نقاط تالق مع حركات تحرر على المـستوى                  -

  .العالمي حظيت بقدر كبير من التعاطف، مثل الهند وجنوب افريقيا وحركة الحقوق المدنية في أميركا
  لسياسة األمنية للسلطة اذا انهارت المفاوضات؟وما هو مستقبل ا> 
 متى كان األمن من وجهة نظر فلسطينية مهمة يؤديها االحتالل؟ اإلسرائيليون لم يمارسوا األمن منـذ                 -

كـل  . وتحديداً في النصف الثاني من سنوات االنتفاضـة       . اليوم االول لالحتالل اال من خالل منظورهم      
. ائماً على فكرة التدخل في المدن، وهذه الفترة شهدت اكبر انفالت أمنـي            العمل األمني اإلسرائيلي كان ق    

نعمل من منطـق    . ال نعمل باألجرة عند إسرائيل وال عند غيرها       . بصراحة. ال، نحن ال نخدم اال انفسنا     
أن أجعـل   . أن أجعل من فلسطين جاذبة وليـست طـاردة ألهلهـا          . قراءة موضوعية هادئة الحتياجاتنا   

عندما يكون المواطن غير آمن في بيته ويتعرض لالعتداء واالبتزاز هذا يحـول             .  في بيته  المواطن آمناً 
الى ان ينتهي االحتالل علي أال أضيف للمواطن شعوراً إضافياً بقلة األمان وعدم             . البالد الى بيئة طاردة   

 وال يمكـن تجزئـة      بالتالي ال، نحن نعمل بوحي من مصلحتنا،      . االستقرار األمني نتيجة االنفالت األمني    
لمـاذا أعيـد    . وإذا لم ننجزه نحن فمن ينجزه     . حتى لو انتهت المفاوضات نحن لدينا مشروعنا      . المهمات

  .نفسي الى دائرة المتهم بأن لديه مشكالت، وان الطرف اآلخر يشترط للحديث معنا انتهاء هذه المشكالت
سحاب إسرائيل وإزالة االحتالل؟ العالم وقـف       ثم لماذا حدث التحول أخيراً باتجاه تفهم العالم لضرورة ان         

إذ كلما طرحت مبادرة    . عاجزاً أمام الذرائع األمنية اإلسرائيلية، لم يتمكن من التعامل معها بفاعلية اطالقاً           
اين األمن في هذا؟ هذا التحول هو منجز وطنـي، ومـا            : أو توجه للحل كان الجواب اإلسرائيلي جاهزاً      

  .الرؤيةجعله ممكناً البرنامج و
  !إذاً، االنتفاضة الفلسطينية القادمة هي انتفاضة بناء> 
هـذا  . فلسطين ستكون نموذجـاً   .  هي انتفاضة بناء من أجل تعزيز البقاء والتسريع في إنهاء االحتالل           -

  .المهم أن نبقي على األمل مهما كانت الظروف صعبة. لدينا مقومات. ليس مستحيالً
  سرائيلية ما زالت قائمة؟لماذا الحواجز العسكرية اإل> 
إسرائيل تصر على   . هذه مظاهر ال عالقة لها باألمن     .  هذا يدل على إمعان إسرائيل في إدامة االحتالل        -

مـاذا يفعـل حـاجز      . الحواجز ألنها ترى أن الفلسطينيين سيطالبون بعد إزالة الحواجز بإزالة االحتالل          
لمبرر األمني له؟ هم يشهدون ان الوضع األمني اليـوم          الحمرا، ما هي أهميته، لماذا هو موجود، ما هو ا         

افضل مما كان عليه قبل إقامة تلك الحواجز، هم يستخدمون الحواجز ألنهم يعتقدون أننا سنطالب بعـدها                 
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كما ان التوسع   . هل تريد إسرائيل إنهاء االحتالل؟ ال أوهام لدي في ذلك         : الحواجز تثير السؤال  . بالحرية
  ب ان ينتهي منذ اتفاق اوسلو وليس اليوم؟االستيطاني كان يج

  ...التعليم في فلسطين ينقصه الكثير> 
بدأنا فـي   .  نعم، الحظت انه ينقصه المهارات التحليلية واللغات، ينقصه تكوين وعي مناهض للتزمت            -

  .تأهيل المعلمين وفي المستقبل يجب تغيير المناهج
، كانوا يذهبون الى المدرسة فرحين، وهـذا مـا          )سمدرسة خاصة في القد   (انا أوالدي يحبون المدرسة     

  .أريده للمدرسة الفلسطينية، أن تكون جذابة، وليست عقوبة
  وكيف تنظر إلى احتماالت االقتصاد الفلسطيني؟> 
، وهناك تطور ونمـو     2013في عام   ) للموازنة( نخطط ألن ننهي اعتمادنا على المساعدات الخارجية         -

رهاننا . 2007لحكومي اليوم سالب ألنه يتراجع، لكن، هناك نمو بدا منذ عام            اإلنفاق ا . اقتصادي كبيران 
  .على المزيد من االستثمار في القطاع الخاص ليعوض عن االنسحاب من القطاع العام

القطاعات المرشحة للنمو هي السياحة، وأيضاً قطاع تكنولوجيا المعلومات، من عمليات البناء الفلسطيني             
 وكذلك الصناعات الدوائية، وصناعة الحجر والرخام، والزراعة أيـضاً فيهـا            jpg).زرويتر(في الضفة   

لـدينا  . طاقة كامنة هائلة جداً، هذا يتطلب مزيداً من االستثمار، إضافة الى قطاع الخدمات بمكوناته كافة              
تعمـق  قطاع التأمين يمكن أن يتوسـع عنـدما ت        . نظام مصرفي يتمتع بدرجة كبيرة من السالمة والكفاءة       

. السوق المالية دورها يتحفـز    . السندات على سبيل المثال   ... السوق المالية من خالل أدوات الدين العام      
ولدينا تحـول   . بالتأكيد يظل االستثمار في اإلسكان عنصراً مهماً للتشغيل على المدى القصير والمتوسط           

المجال واسع  .  قبل القطاع الخاص   باتجاه العالج في الداخل، وما يتبعه من استثمار في قطاع الصحة من           
اضافة إلى ذلك نعول على المناطق الصناعية       . أمام االستثمار بما يمكن أن يخلق فرص عمل في فلسطين         

مناطق ستعمل بمستوى ما هو قائم في بلدان أخرى، ومستثمرون مـن الخـارج يـأتون                . بدرجة كبيرة 
  .ليستثمروا هنا

  13/1/2011، الحياة، لندن
  

  تعد لعدوان شامل" إسرائيل" .67
  ريتشارد فولك

، نشر ريتشارد فولك، مقرر األمم المتحـدة        )باللغة اإلنجليزية " (الجزيرة"في موقع   : ترجمة صباح كنعان  
الخاص لشؤون الحقوق اإلنسانية الفلسطينية، وهو في األصل بروفيسور أمريكي متخصص في القـانون              

إزاء التحذيرات التي تتـردد     " الرعب" فيه عن شعوره ب    الدولي وباحث في الدراسات الدولية، مقاالً عبر      
واسع جديد على قطاع غزة المحاصر الذي اليزال يعـيش وضـعاً إنـسانياً              " إسرائيلي"حالياً عن هجوم    

وانتقد فولك صمت المجتمـع الـدولي إزاء        . قبل سنتين   " عملية الرصاص المصبوب  "كارثياً منذ عدوان    
  .ذ إجراء وقائي لحماية فلسطينيي غزة من عدوان وكارثة جديدينهذه التحذيرات وتقاعسه عن اتخا

النرويجيـة، كـان مـن      " افتنبوستن"في صحيفة   " ويكيليكس"تزامن مقال فولك مع نشر وثائق من موقع         
الجنـرال غـابي    " اإلسـرائيلي "ضمنها مذكرة تتعلق بلقاء عقد قبل أكثر من سنة بين رئيس األركـان              

المـذكرة بخـصوص    "وقالت الصحيفة في تقريـر لهـا إن         . س األمريكي   اشكينازي ووفد من الكونغر   
، وكذلك وثائق أخرى عديدة تعـود       )النائب األمريكي آيك سكيلتون   (المحادثات بين اشكينازي وسكيلتون     

يمضي " اإلسرائيلي"الجيش  : إلى الفترة الزمنية ذاتها، وحصلت عليها افتنبوستن، تتضمن رسالة واضحة         
  ".ة في استعدادات لحرب جديدة في الشرق األوسطقدماً بأقصى سرع
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وحسب الوثائق التي نشرتها الصحيفة، فإن برقيات دبلوماسية أمريكية نسبت إلى اشكينازي قولـه لوفـد                
لحرب كبرى، ألن تخفيض مستوى مثـل  " اإلسرائيلي"نحن بصدد تحضير الجيش   : "الكونغرس األمريكي 

  ". من العكسهذه الحرب إلى عملية أصغر نطاقاً أسهل
وتوضح هذه الوثائق األمريكية أن اشكينازي كان يتحدث عن حرب في قطاع غزة، الذي تسيطر عليـه                 

  .حركة حماس، وفي جنوب لبنان، حيث يوجد حزب اهللا
تتخـوف مـن مخزونـات الـصواريخ        " إسرائيل"وبرر اشكينازي التحضيرات لحرب جديدة بالقول إن        

وقال ألعضاء الكونغرس األمريكي إن طائرات االسـتطالع        . هللا  المتعاظمة لدى كل من حماس وحزب ا      
" إسـرائيل "حققت نجاحاً عظيماً في تحديد مواقع صواريخ في جنـوب لبنـان، وإن              " اإلسرائيلية"اآللية  

حصلت أيضاً على عون مهم من وكالة األمن القومي األمريكية، وهي جهاز متخصص في التجسس على                
  .االتصاالت

فقـد  .  أن اشكينازي تباهى بأن الحرب الكبرى الجديدة ستكون حرباً شاملة على المدنيين              وتظهر الوثائق 
" ال يمكن أن تقبل أية قيود على العمليات الحربية في المناطق المدينية           " إسرائيل"في الحرب المقبلة،    : "قال
 مـدنيين سـتكون     وأضاف أن الخسائر في أرواح المدنيين نتيجة لمثل هذه الحرب الشاملة وسط سكان            . 
  ".غير مقصودة"

وما يجدر ذكره بهذا الصدد هو أن التخطيط لشن عمليات قتالية في مناطق مدنية مع معرفة مسبقة بـأن                   
  .ذلك سيؤدي إلى مقتل عدد كبير من المدنيين يعتبر جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي

كريستن جيليبراند  ) ديمقراطية عن نيويورك  ال(وتفيد الوثائق بأن اشكينازي أقر أيضاً في حديث مع النائبة           
بأن حماس ال تسيطر على المجموعات األكثر تطرفاً في قطاع غزة، التي اخترقت خاليا لحماس ذاتهـا،                 

" اإلسـرائيليون "وفي التصريحات العلنية، يتهم المسؤولون      . والتي تمتلك قدرات لصنع قذائف صاروخية       
 كل قذيفة صاروخية في منطقة غزة المحاصرة التي تعاني من           بصورة روتينية حماس بأنها وراء إطالق     

ولكن هنا خالل لقاء خاص، كان اشكينازي يقر بالعكس، بـل أقـر حتـى بـأن                 . غياب سلطة القانون    
ال تملك أية وسيلة للتمييز بين عناصر حماس وعناصر المجموعـات األكثـر             " اإلسرائيلية"االستخبارات  

  .تطرفاً
زارة الخارجية األمريكية حول الموضوع ذاته إنه في مثل هذا الوقت مـن العـام               وتقول وثائق أخرى لو   

 ألف صاروخ، بعضها يمكنه أن يطال تل أبيب، وإن حـزب اهللا       20الماضي، كان لدى حزب اهللا حوالي       
. يسعى إلى زيادة مخزونه من هذه الصواريخ بحيث يصبح لديه ما يكفي لخوض حرب تستمر شـهرين                  

 صاروخ علـى  100ثائق إلى أن حزب اهللا يسعى إلى امتالك القدرة على إطالق حوالي   وتشير إحدى الو  
  .تل أبيب في اليوم الواحد

على النزوح مـن    " اإلسرائيليين" أرغم ربع السكان     2006على لبنان في عام ،    " اإلسرائيلية"وفي الحرب   
إن عدداً أكبـر مـن الـسكان        وتتوقع وثيقة أنه في حال اندالع حرب أخرى في جنوب لبنان، ف           . بيوتهم  

  .سينزحون، وسيكون نزوحهم لفترة أطول" اإلسرائيليين"
  اشكينازي يهدد

بتـاريخ  (، نشر المقرر الدولي الخاص فولك مقاله        "شاملة"لحرب  " إسرائيل"على هذه الخلفية من استعداد      
 العدة لهجـوم كبيـر      "إسرائيل"تعد  : ، وقد خصصه للحديث عن قطاع غزة، قائالً       )كانون الثاني /  يناير 4

  .وهذا أمر محير. آخر داخل غزة، ومع ذلك اليزال المجتمع الدولي يلتزم الصمت 
يضيف، أنه ألمر مرعب أن تنطلق تحذيرات من هجوم واسع جديد على الشعب المحاصـر فـي غـزة          

تي أطلق خالل هذه الفترة القاتمة من إحياء ذكرى مرور سنتين على الهجمات الدموية على شعب غزة  ال                
  ".الرصاص المصبوب"اسم عملية " اإلسرائيليون"عليها 
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النافذ رون يشاي عـن االحتمـال       " اإلسرائيلي" تحدث الصحافي    2010كانون األول ،  /  ديسمبر 29وفي  
كبار " إسرائيليين"ونقل يشاي عن ضباط عسكريين      " . اإلسرائيلي"المرجح لهجوم كبير جديد يشنه الجيش       

ويقول يشاي إن هذا أيضاً هو رأي       " . وإنما باألحرى متى  ) سيقع هجوم ( ما إذا كان     المسألة ليست "قولهم  
  ".وزراء في الحكومة، وأعضاء في الكنيست، وكذلك رؤساء بلديات في منطقة غزة"

المتعطش للدماء الجنرال غابي اشكينازي يدعم هذا التوقع بتأكيده في اآلونة           " اإلسرائيلي"ورئيس األركان   
ثـم أضـاف بـسخرية ال       " . طالما أن جلعاد شاليت اليزال في األسر، فإن المهمة لم تنجز          "ه  األخيرة أن 

  ".لم نفقد حقنا في الدفاع عن النفس: "واعية
  ".لم نتخل عن حقنا في شن حرب عدوانية أو في ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية"ولكان األصح لو قال 

، بمن فيهم أطفال دون العاشرة من العمر، معتقلين         وماذا يمكن القول عن أكثر من عشرة آالف فلسطيني        
  في عموم فلسطين المحتلة؟" إسرائيلية"في سجون 

أجراس اإلنذار عبر العالم    " إسرائيل/"وعلى هذه الخلفية، يفترض أن يدق تصاعد العنف على حدود غزة          
  .وفي األمم المتحدة

ضد أهداف داخل قطاع غزة، بما فيهـا        تشن غارات جوية خطرة     " إسرائيل"وفي األيام األخيرة، أخذت     
بالقرب من مخيم الالجئين المكتظ بالمدنيين في خان يونس، ما أدى إلى مقتل عـدد مـن الفلـسطينيين                   

  .وإصابة آخرين
ويفترض أن هذه الهجمات جاءت رداً على إطالق تسع قذائف مورتر سقطت فـي أرض عـراء، ولـم                   

أيضاً القوة الفتاكة ضد أطفال من غزة، كانوا يجمعـون          " إسرائيل"تسبب أضراراً أو إصابات واستخدمت      
  .حصى من المنطقة العازلة من أجل ترميم بيوتهم

تفتقر للمصداقية، خصوصاً أن حماس بـذلت جهـوداً         " اإلسرائيلية"وكما هي العادة، فإن الذرائع األمنية       
  .الستخدام القوة" إسرائيل"لمنع توفير أية ذرائع قد تستخدمها 

المعتاد، هو أن اشكينازي وصف الوضع في غزة بأنه سيناريو ما           " اإلسرائيلي"ف عن التحريف    وما يكش 
" مالذات آمنة "لن نسمح بوضع يستطيعون فيه إطالق قذائف على مواطنينا وبلداتنا من            : "قبل حرب، قائالً  

  ".وهم وسط مدينييهم
 اآلمن شن هجمات بقصد قتـل سـكان         تواصل من مالذها  " إسرائيل: "والحقيقة المؤكدة هي العكس تماماً    

  .مدنيين محاصرين في غزة وهم بال حماية
  الصمت تواطؤ

بالحرب، هو الصمت المذهل    " اإلسرائيلي"من بعض الجوانب، ربما يكون هناك أمر أسوأ من هذا الولع            
  .لحكومات العالم، ولألمم المتحدة

 من طرف واحـد التـي ميـزت عمليـة           لقد صدم الرأي العام العالمي لفترة وجيزة أمام مشهد الحرب         
، باعتبارها جريمة كبيرة ضد اإلنسانية، ولكنه لم يأخذ علمـاً بالتـصعيد األخيـر               "الرصاص المصبوب "

جديد على سكان غزة    " إسرائيلي"للتهديدات واالستفزازات، والذي يبدو أنه يستهدف تهيئة المسرح لهجوم          
  .سيئي الطالع

، "2عملية الرصاص المـصبوب     "تخطط لشن   " إسرائيل"راكمة على أن    وهذا الصمت بمواجهة األدلة المت    
لهو شكل مدمر من تواطؤ إجرامي على أعلى المستويات الحكومية، خصوصاً من جانب بلدان انحـازت              

  .، كما أنه يظهر اإلفالس األخالقي لنظام األمم المتحدة"إسرائيل"بقوة إلى جانب 
في العراق، ولكننا لم نستكشف بعد الـضرورات        " الحرب الوقائية "و" الحرب االستباقية "لقد شهدنا مذبحة    

  وإلى متى يتعين على شعوب العالم أن تنتظر؟" . سالم وقائي"و" سالم استباقي"األخالقية والسياسية ل 
وقد يكون من المفيد أن نتذكركلمات غزاوي مجهول عبر بها عن ردة فعله إزاء الهجوم الـسابق قبـل                   

تقصف حينا، فإن األمـم المتحـدة، واالتحـاد         " اإلسرائيلية"بينما كانت القوات المسلحة     ": سنتين، إذ قال  
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وحتى مئات جثث األطفـال     . األوروبي، والجامعة العربية، والمجتمع الدولي بقيت صامتة أمام الفظائع          
  ".والنساء فشلت في إقناعهم بالتدخل

، ولكن لم تظهـر     "مسؤولية الحماية "مبدأ العالمي الجديد    والرأي العام الليبرالي الدولي يثرثر اليوم بشأن ال       
أدنى إشارة على أنه إذا كان يجب إضفاء مصداقية على هذه الفكرة، فينبغي تطبيقها علـى حالـة غـزة                    
بصورة عاجلة، ألن السكان هناك يعيشون تحت حصار وحشي منذ أكثر من ثالث سنوات ويواجهـون                 

  .اآلن أخطاراً داهمة
 المرة تلو األخرى في تقرير غولدستون، وتقارير مسهبة         2009  2008م توثيق فظاعات    وحتى بعد أن ت   

مرصـد حقـوق    " (هيومان رايتس ووتـش   "أصدرتها الجامعة العربية، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة        
ا للمحاسبة، في حين أن الواليات المتحدة تستخدم بفعالية قوته        " إسرائيل"، ال يمكن توقع إخضاع      )اإلنسان

  .الدبلوماسية لدفن المسألة، ووضعها طي النسيان بتعاون مع وسائل اإلعالم
  وقائع

لقد كان المجتمع المدني هو الوحيد الذي قدم ردوداً مناسبة على الوضع بجوانبه األخالقيـة والقانونيـة                 
ولكن . ستقبل  ومسألة ما إذا كانت هذه الردود قادرة على تحقيق غاياتها لن تعرف إال في الم              . والسياسية  

تحديا الحصار بفعالية أكبر من األمم المتحـدة        " أسطول الحرية "و" حركة غزة حرة  "في هذه األثناء، فإن     
إلى التراجع، ولو باألقوال، حيث زعمت أنها رفعت الحصار في ما يتعلق            " إسرائيل"والحكومات، ما دفع    

  .بدخول سلع إنسانية ومواد إلعادة البناء
فحتى اآلن، لم يسمح بدخول إمدادات كافية من        ": اإلسرائيلية"وك الفعلي يكذب األقوال     وبالطبع، فإن السل  

سلع أساسية إلى غزة، وأنظمة المياه والصرف الصحي معطلة بصورة خطيرة، وكميات الوقود المتوفرة              
 ال تكفي إلنتاج ما يحتاج إليه السكان من كهرباء، واألضرار الناجمة عن عملية الرصـاص المـصبوب                

 ألف وحدة سـكنية     100التزال على حالها، ما يسبب أزمة إسكان تثير اليأس، حيث يلزم بناء أكثر من               
وفي الوقت ذاته، ال يسمح لمعظم الطالب بمغادرة غزة لالستفادة مـن            . من أجل نقل الناس من المخيم       

 على الـدوام،    فرص تعليم في الخارج، في حين أن السكان يعيشون في مساحة محصورة ومهددة بالعنف             
  .ليالً ونهاراً

ولكن السكان الـذين     . 2011ومن الصعب أن تبشر هذه الصورة القاتمة عن غزة بآفاق واعدة في عام              
وقد التقيت غزاويين، خصوصاً شباناً، كان يمكـن  . يعيشون في غزة اليزالون يحتفظون بمعنويات طيبة    

تهم، إال أنهم احتفظوا بإحساس إيجـابي بالحيـاة         للمعاناة التي قاسوها في حياتهم أن تحطمهم هم وعائال        
وآفاقها، ويستغلون إلى أقصى حد أية فرصة يجدونها في طريقهم، ويهونون من مشكالتهم ويعبرون عن               

  .مشاعر دافئة تجاه آخرين أفضل حظوظاً ويتحدثون بحماس عن آمالهم في المستقبل
فهؤالء أناس  : عزيمتي وإحساسي بالمسؤولية  وقد وجدت في مثل هذا التواصل مصدر إلهام، وهو يقوي           

أباة يجب تحريرهم من ظروف جائرة تودي بهم على الدوام إلى السجن، والتعرض لتهديدات، والفقـر،                
  .والمرض، والصدمات النفسية، والتشوهات الجسمانية، والقتل 
  .وإلى أن يتحقق ذلك، يفترض أال يستطيع أي منا النوم بهناء

  13/1/2011، الخليج، الشارقة
  

   العربي اإلسرائيليالصراعأساطير في  .68
  عبد اهللا األشعل

انطوى ملف الصراع العربي اإلسرائيلي في مسيرته الطويلة علـى عـدد مـن المغالطـات واألوهـام               
واألساطير ذات الطابع القانوني التي يتعين إيضاحها ولو من زاوية اإلسـهام الفقهـي بعـد أن عـزت                   

  . ا الصراع الطويلمسارات العمل في جبهة هذ
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األسطورة األولى، هي أن قرار التقسيم قصد به تقسيم فلسطين بين شعبين ودولتين حسبما نـص عليـه                  
فالعرب رأوا في القرار غبنا فرفضوه، وال جدوى اآلن من استدراك مقولة ترى أن قبولهم منـذ                 . القرار

أما اليهود فقد اعتبروه    , ي فلسطين صدوره كان سيفوت كل ما جاء بعد ذلك من تطورات لصالح اليهود ف            
منحة من السماء وفسروه وفق المخطط الصهيوني وهو أنه أهم أداة تنفيذية نقلت المشروع مـن عـالم                  

  .الخيال إلى عالم الواقع
وتشير مذكرات الساسة اإلسرائيليين إلى أن هذه األداة التجريبية هي أول احتكاك بين االدعاء الصهيوني               

 قدرة االدعاء على الحركة على األرض بين الفلسطينيين لدرجة أن بن غوريون لـو               في فلسطين، وبين  
كان حيا لمات فرحا ألنه توقع أن يموت المشروع كلما تقدم في الجسد العربي مهما كان ضعفه وهيمنـة                   

  .الغرب على مقدراته
م أمـام جـسارة     ولم يكن بن غوريون  يحلم بأن يرخي علم العروبة في مصر أسداله مؤذنا باالستـسال               

تماما كأسماك القرش التي تـزداد  , المشروع الذي ازداد قوة وحيوية كلما التهم المزيد من اإلرادة العربية      
توحشًا وولغا في دماء الضحايا أو فيروس اإليدز الضعيف الذي يجد قوته في انهيار مناعات الجسم أمام                 

  .تقدمه
 بالتقسيم وهو يضمر كل فلسطين، ولذلك قال اليهود إن قيمـة            فالقرار لم يكن تقسيما حقيقيا ولكنه تظاهر      

القرار هو أنه وثيقة اعترف فيها العالم أخيرا وبعد جهود وعقود بأن فلسطين هي وطن الشعب اليهودي،                 
أما إزاحة الفلسطينيين فهي مسألة وقت مع التخطيط والعمل لتحقيق هذه النتيجة، في محاولة إلعادة رسم                

ة كلها بحيث تكون مستعدة لقبول إسرائيل محل فلسطين التي يطويهـا النـسيان وتـودع                خريطة المنطق 
  .متحف تاريخ األمم المنقرضة في العصور البائدة

األسطورة الثانية، هي أن الصراع بين العرب وإسرائيل هو صراع بين سرطان له مصادر قوته خـارج     
ن إال بتماسك مركز القيادة فيها وهو مصر والشام،         المنطقة وبين منطقة لم تألف العمل سويا ضد السرطا        

ولذلك عمد المشروع إلى تحطيم مركز القيادة وضمان تمزقه وعدم التئامه، ولذلك يعـد التفكيـر حـول           
العالقات السورية المصرية وفرص تحسنها تفكيرا سطحيا مجتزأ إذا أغفل الحقيقة التي فهمها جيدا هـذا                

  . المشروع الصهيوني
طورة الثالثة، هي أن إسرائيل دولة عادية محتلة وأن معاملتها بموجب القـانون الـدولي تحرجهـا                 األس

وتظهرها بمظهر الدولة العاصية مما يوقف تقدم المشروع ويعطي الفلسطينيين األمل فـي العـيش فـي                 
لتـي  في ظل هذه األسطورة ازدهرت ترسانة المصطلحات ونشطت آالف الكائنات ا          . فلسطين إلى جانبها  

وظفت لتنفيذ هذه األسطورة تارة تحت عنوان عملية السالم والمفاوضات وتارة أخـرى تحـت عنـوان                 
  . الدولة الفلسطينية، أو حل الدولتين

ال تطيق إسرائيل أن ترى الفلسطينيين واسم فلسطين، ما دامت ترى أن اليهود هم أصحاب األرض وأن                 
  .لسطين ولكن في كل مكان عاش األجداد فيهيهود اليوم هو ورثة يهود األمس ليس فقط في ف

األسطورة الرابعة، هي أن قرارات األمم المتحدة هي الشرعية الكافية السترداد الحقوق الفلسطينية التـي               
ولذلك تجب إعادة فرز وتحليـل هـذه القـرارات          . يتم اغتصابها كل يوم مع تقدم المشروع الصهيوني       

وفرت اإلرادة السياسية، وبدونها فال قيمة ألي تحليل أو توظيـف،           واستخدامها في الصراع القانوني إذا ت     
فحتى في هذه الحدود يمكن وقف المشروع الصهيوني ولكن اآلفة الكبرى هي إدراك المشروع أن قـوة                 
اندفاعه ضد جسد عربي بقيادة مصر سوف تتداعى، ولذلك فإن التحكم في هذه القيادة هو أهـم ضـمان                   

روع، كما أن تفكيك األوطان العربية خاصة مـصر يـضمن رسـم الخريطـة               الستمرار تقدم هذا المش   
  .المطلوبة لقرون قادمة

األسطورة الخامسة، هي أن اإلدارة القانونية وحدها للصراع ال تكفي بغير إرادة شاملة، كما أن مقاومـة                 
يـة لـصحوة     هي مجرد بدا   1979مصر وحدها بعد انفراط العقد العربي في عقود التيه العربي منذ عام             
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عربية إلنقاذ عقل عربي أدمته جراح هذه العقود المظلمة، ولكن إحياء مصر نفسها أكبر معركة ضد هذا                 
  .المشروع الغاشم

األسطورة السادسة، هي أن معاهدة السالم المصرية اإلسرائيلية هي بداية طريق السالم، ألنه فـي ظـل                 
تيل حيويتها في الجسد العربي وإعادة توزيع       طبيعة المشروع وسعيه الدؤوب إلى اصطياد مصر ونزع ف        

كرات الدم البيضاء والحمراء صدر لهذا الجسد سرطان قاتل يأكل بعضه بعضا تحـت سـتار معاهـدة                  
والشك أن سلوك الحكومة المصرية إزاء هذه المعاهدة يقطع بأن مصر الرسمية التقمت الطعـم               , السالم

  . وسرى في دمها المرض الخبيث
 ذلك سقوط كل المقوالت التي ال يزال رموز المرحلة يرددونها بأن مصر جلبـت الـسالم                 ويترتب على 

والعرب تقاعسوا، وأن مصر ضحت وغيرها خانوا وأنه آن األوان لمصر أن تهتم بنفسها بعد أن نسيت                 
  .األخت الكبرى زينتها وفاتها قطار الزواج

 عملية السالم وأن الصراع بدأ بهمـا منـذ           هما أساس  338، و 242األسطورة السابعة، هي أن القرارين      
هذه األسطورة روجها اليهود والعرب معا بغفلة مـنهم أو          .  وأنه ال يجوز النظر إلى ما قبلها       1967عام  

 على أساس التسامح فيما سبق يعني إغفال قرار التقسيم الذي           242خديعة، ألن البدء بقرار مجلس األمن       
أن وصل قطار المشروع الصهيوني إلى محطات متقدمة داخل فلـسطين       ال تريد إسرائيل العودة إليه بعد       

 كانت إسرائيل قد التهمت خـارج قـرار التقـسيم           1967حزيران  /ففي الرابع من يونيو   . والعالم العربي 
  %.78إضافة إلى القرار فأصبح نصيبها % 21.5

تها القدس الشرقية ألن ذلك      وعاصم 1967لهذا السبب فإنه من الفادح أن نردد أننا نريد دولة على حدود             
يعني ببساطة التسليم بالتهام ربع مساحة فلسطين التاريخية والقبول بتسوية االنسحاب مما عداها مقابـل               
عالقات معينة مع إسرائيل، والتسليم بأن القدس الغربية هي جزء من إسرائيل رغم أن طريقة االسـتيالء       

لقدس، فضالً عن أن كل الوثائق الدولية ال تشير إلـى           عليها ال تختلف عن طريق االستيالء على شرق ا        
، وهـو ال  1967 الذي كان يحدد األراضي التي استولت عليها إسرائيل عام 242شرق القدس إال القرار     

هذا الموقف سهل إلسرائيل    . يعني مطلقًا أنه بذلك يسلم إلسرائيل بالقدس الغربية حسبما زعمت إسرائيل          
  .  أن القدس خارج دائرة المفاوضات-والتهويد المباشرعبر االستيطان –أن تعلن 

. األسطورة الثامنة، هي أن المفاوضات مع إسرائيل هي طريق السالم الـضامن لحقـوق الفلـسطينيين               
فطبيعة المشروع تأبى هذا التفسير كما أنه إذا سلمنا بأن األراضي الفلسطينية محتلة، وهو ما لم تعتـرف             

فأة المحتل بالتفاوض معه على االنسحاب بمقابل، فاالحتالل غيـر المـشروع            به إسرائيل، فال يجوز مكا    
  . يتطلب انسحابا غير مشروط

أما في حالة إسرائيل فإن قوتها العسكرية والدبلوماسية والدعم الغربي واألميركي أوهم مـصر بـأن رد                 
ائيل وخسرته مـصر    سيناء ولو منقوصة السيادة وفي دائرة المخطط الصهيوني يستحق كل ما جنته إسر            
  . في هذه الصفقة التي أثبتت األيام طابعها الكارثي على مصر أوالً والعرب بشكل عام

األسطورة التاسعة، هي أن أوسلو أعادت القضية إلى الساحة الدولية وأسقطت عن إسـرائيل انفرادهـا                
لعجـز وصـلت إليـه      بترديد الرغبة في السالم فالحساب الختامي واضح فيما آلت إليه حال فلسطين وا            

  .السلطة بعد طول رهانها على حسن نية إسرائيل وحرص واشنطن على العدل في فلسطين
األسطورة العاشرة، هي أن كون السالم خيارا إستراتيجيا عند العرب كسب الـساحة الدوليـة وسـحب                 

             ا على أنه وداع    البساط من تحت أرجل إسرائيل في العالم والصحيح أن هذا السالم اإلستراتيجي فهم عربي
للصراع مع إسرائيل فأطفأ حاسة التوجس منها عند الحكومات وأشرعها عن الشعوب، بينمـا اسـتغلت                
إسرائيل هذا الخيار الساذج وأدارت الصراع بأدواته التي تجيدها تاركة للعرب الحسرة والدهـشة مـن                

  .براعة الكيان الغريب الذي يتغذى على الدم العربي كأسماك القرش



  

  

 
 

  

            47 ص                                     2024:         العدد       13/1/2011 الخميس :التاريخ

وهذا هو األخطر   . سطورة الحادية عشرة، هي التناقض بين المواجهة القانونية ومنهج التسوية السلمية          األ
ألن العرب هربوا من المواجهة بهذه الصيغة المريحة وتوهموا أن التسوية تجلب السالم بقطع النظر عن                

عربي للحقـوق، مـع     مدى ما يتحقق من حقوق فلسطينية، فانفصل السالم عن الحقوق، وتراجع الدعم ال            
  .تواصل الدعم المادي للبقاء تعويضا عن الدعم الشامل في مواجهة لهذا السرطان

بل إن الوهم وصل إلى حد أن االعتقاد بأن أي مواجهة قانونية مع إسرائيل هي ضياع لفرص التـسوية                   
ء يواجهـون   السلمية، فماذا يفعل العرب بعد أن أغلقت واشنطن هذا الملف وتركت الجميع فـي العـرا               

  أقدارهم أمام توحش إسرائيل؟
  13/1/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  !فلسطينيا» ؟العملما «.. سؤال  .69

  جواد البشيتي
  ماذا بعد؟

  ما العمل اآلن؟
  وما هي مهمة الساعة؟

  ماذا نريد؟
  وكيف نصل إلى ما نريد؟

أن يجيبوها بمـا    ) ادرة السالم العربية  من أعضاء لجنة مب   (إنَّها األسئلة التي تتحدى الفلسطينيين والعرب       
  .يؤكِّد أنَّهم أهٌل للتحدي

، وبحضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قررت، ثم أعلنت بلـسان األمـين العـام                »اللجنة«
       ـدياً ) الـسير فيـه   (طريق المفاوضات ما عـاد      «لجامعة الدول العربية عمرو موسى، أنجو »م ،» أن

، وأن عدم استئناف هذه     »)مع إسرائيل (لن يستأنفوا المفاوضات    ) »اللجنة«وبدعم وتأييد من    (الفلسطينيين  
عرض «إلى أن تتقدم إدارة الرئيس أوباما بـ        .. »إلى أن «المفاوضات سيظل قرار الفلسطينيين والعرب      

  .رب وإسرائيلفيها من الجدية ما يكفل إنهاء الصراع بين الع) أو خطَّة(، أي بمقترحات »جدي
إلـى  » اللجنـة «فهي توجه   » )الفلسطينية والعربية األولى في هذه الطريق الجديدة      (الخطوة العملية   «أما  

  .»وقف االستيطان«مجلس األمن الدولي لطلب 
عـن موقـف    » الشكل اللغوي «هذا هو الموقف الفلسطيني والعربي حتى اآلن، وإنَّه لموقف يختلف في            

ا، أما من حيث الجوهر واألساس، ومن الوجهة العملية والفعلية والواقعيـة، فيوافقـه              إدارة الرئيس أوبام  
  .تماماً، وهذا هو برهاننا

من أن يظل ميتشل يؤدي العمل نفسه، يزور عباس،         ) »القرار العربي «بعد، وبفضل، هذا    (ال مانع يمنع    
ـ            رئيس أوبامـا مفاوضـين فلـسطينيين       ويزور نتانياهو، وال مانع يمنع أيضاً من أن تستضيف إدارة ال

، ومع استمرار   »التقريبية«وإسرائيليين، لعلَّها تتوصل معهم، من خالل هذه المفاوضات غير المباشرة، و          
، يسمح باستئناف المفاوضات المباشرة، وقد تبتنـي        »تفاهم«، أو   »اتِّفاق«وتنامي النشاط االستيطاني، إلى     

العـرض  «اتَّفق الطرفان عليها، ما يشبه      » التقريبية«اعيها وجهودها   تلك اإلدارة من العناصر، التي بمس     
، تتقدم به، فتستوفي لجنة مبادرة السالم العربية شرطها السـتئناف الفلـسطينيين للمفاوضـات               »الجدي

  .المباشرة مع اإلسرائيليين
ر ويؤكِّد أن ال فَرق من حيـث        سيتَرجم عملياً بما يظْهِ   » ..)إلى أن (عدم استئناف المفاوضات    «إن قرار   

الجوهر بينه وبين قرار إدارة الرئيس أوباما أن ال عودة إلى المفاوضات المباشرة قبل التوصل من خالل                 
، الجديدة إلى تفاهم يسمح باستئناف المفاوضات المباشرة، بعـد          »التقريبية«المفاوضات غير المباشرة، و   

يـأتي  » اإلنهاء« المفاوضات وبين استمرار النشاط االستيطاني، وهذا        التضاد بين هذه  ) وإلى األبد (إنهائه  



  

  

 
 

  

            48 ص                                     2024:         العدد       13/1/2011 الخميس :التاريخ

، التي لن تُحلَّ قبل حلِّ مشكالت أخرى، في مقـدمها مـشكلة             »مشكلة الحدود «من طريق حل ما يسمى      
  .»القدس الشرقية«

إصـدارها ذلـك    قبل اجتماعها و  (لقد دعت إدارة الرئيس أوباما الفلسطينيين ولجنة مبادرة السالم العربية           
عـدم اسـتئناف    «إلى تأييد المفاوضات غير المباشرة الجديدة، فهل نرى من القـرار العربـي              ) القرار

ما يمنع استمرار المفاوضات غير المباشـرة       » المفاوضات حتى تتقدم إدارة الرئيس أوباما بعرض جدي       
  !الجديدة؟

وضات غير المباشرة أيضاً لكان القرار العربـي        للمفا) الفلسطينيين والعرب (لو كانت النية والقصد إنهاء      
  .»..عدم استئناف المفاوضات أكانت مباشرة أم غير مباشرة إلى أن«هو 

المفاوضات » رحم«في  » جنين«جهودها ومساعيها لخلق    ) وميتشل(وإلى أن تستنفد إدارة الرئيس أوباما       
عن همومهم ) سياسياً ودبلوماسياً(سطينيون والعرب غير المباشرة الجديدة، ال مانع لديها من أن يتسلَّى الفل       

، فالعرب سيحشدون قواهم من أجل أن يصدر مجلس األمن          »اللعبة البرازيلية «بلعبة مجلس األمن، وبـ     
الدولي قراراً ضد االستيطان، جديده غير مفيد، ومفيده غير جديد، مـستذرعين بـالحرص علـى منـع                  

نسخةً من  » القرار الدولي الجديد  «ضده، وتُحبِط سعيهم إلى صدوره، فيأتي       الواليات المتحدة من أن تقف      
فـي شـأن النـشاط      » اللجنة الرباعية الدوليـة   «المواقف المعلنة للواليات المتحدة واالتحاد األوروبي و      

               غـرولن يأتي، بما ي ،ه العربي إلى مجلس األمن لم يأتالتوج أن ،م حكومـة   االستيطاني، ليتأكِّد، عندئذ
نتانياهو على الوقف التام للنشاط االستيطاني في الضفة الغربية، وفـي القـدس الـشرقية علـى وجـه                   

  .الخصوص
، فكلَّما حذا مزيد من الدول حذو البرازيـل فـي           »اللعبة البرازيلية «أما الفلسطينيون فسيمضون قُدماً في      

طة الفلسطينية استمرار واشتداد الحاجة إلـى       أثبتت السل » 1967على حدود   «االعتراف بدولة فلسطينية    
  !، فكيف لهذا االعتراف الدولي أن يستمر ويتَّسع إذا ما حلَّت السلطة الفلسطينية؟»عدم حلِّ نفسها بنفسها«

وعلى الشعب الفلسطيني، بحسب وجهة النظر هذه، أن يتشبث، ويزداد تشبثاً، ببقاء السلطة الفلـسطينية،               
 الطريق إلى استجماع مزيد من االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وألن في بقائها مـا               ألن بقاءها هو  

  !ولو لم يبق على القضية القومية لهذا الشعب) في رام اهللا(يبقي على التمثيل الدبلوماسي للدول المعترِفة 
طريق المفاوضات مـا عـاد      «أن  قرروا، أو اكتشفوا،    ) ومعهم لجنة مبادرة السالم العربية    (الفلسطينيون  

، أما السبب فهو رفض حكومة نتانياهو الوقف التام للنشاط االستيطاني قبـل، ومـن               »مجدياً) السير فيه (
الفلـسطيني والعربـي    ) أو الـشرط  (أجل، استئناف المفاوضات المباشرة، ولو قَبِلَت تلبية هذا المطلـب           

  . استمر هذا الوقف التام للنشاط االستيطانيالستُؤنفَت هذه المفاوضات، والستمرت ما
إن خلالً كبيراً في استراتيجية التفاوض الفلسطينية قد حان له أن يصلَح اآلن، وقوام هذا الخلل هو هـذه                   

  .»المفاوضات المباشرة«و» االستيطان«التوأمة، أو المزاوجة، بين 
يين التزامه هو رفض التفـاوض المباشـر مـع          وأحسب أن المبدأ التفاوضي الجديد الذي حان للفلسطين       

إسرائيل إالَّ إذا كان، أو أصبح، تفاوضاً بين دولتين، فالمفاوضات المباشرة يجب أالَّ تظل الطريق إلـى                  
  .قيام الدولة الفلسطينية، التي ينبغي لها تماثل قيام دولة إسرائيل لجهة أسلوب وطريقة قيامها

ل، صدور قرار دولي، هو قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة الرقم           لقد قامت دولة إسرائيل بعد، وبفض     
  .، ثم شرعت دول العالم تعترف بها، وتتبادل معها التمثيل الدبلوماسي181

، فهـي طالمـا     »التعيين التفاوضي لحدودها النهائية والدائمة    «وحتى اآلن ظلَّت إسرائيل مستمسكة بمبدأ       
المجـاورة  (نهائية والدائمة لن تُعين إالَّ من خالل التفاوض مع الدول العربية            أعلنت وأكَّدت أن حدودها ال    

  .مع هذه الدول) من خالل التفاوض(وبموجب معاهدات للسالم تتوصل إليها ) لها
المفاوضات لم تكن طريقاً إلى قيام دولة إسرائيل، وينبغي لها أالَّ تكون طريقاً إلى قيام الدولة الفلسطينية،                 

ه الدولة يجب أن تقوم أوالً، ومن طريق غير طريق المفاوضات، ومماثلة للطريق التي منهـا قامـت            فهذ



  

  

 
 

  

            49 ص                                     2024:         العدد       13/1/2011 الخميس :التاريخ

وهـذا  . دولة إسرائيل، فإذا قامت أعلنت التزامها المفاوضات طريقاً إلى تعيين حدودها النهائية والدائمـة             
جب معاهدة السالم التي تتوصل إليهـا       إنَّما يعني أن تتعين الحدود النهائية والدائمة للدولة الفلسطينية بمو         
  .هذه الدولة مع إسرائيل من طريق التفاوض المباشر بين الدولتين

» حـل الـدولتين   «ومع إصالح هذا الخلل الكبير في إستراتيجية التفاوض الفلسطينية تُصبِح الطريق إلى             
فلسطينية أبداً إلـى المفاوضـات      مماثلة، لجهة بدايتها، للطريق التي منها قامت دولة إسرائيل، فال عودة            

بدولة فلسطينية، يشمل إقليمهـا     ) عبر قرار دولي جديد   (المباشرة مع إسرائيل قبل اعتراف األمم المتحدة        
   .1967األراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في حرب يونيو 

ن واإلسـرائيليين فـإن     إذا كانت األمم المتحدة حريصة على بدء مفاوضات مباشرة جديدة بين الفلسطينيي           
  .»حل الدولتين«طريقاً إلى » المفاوضات المباشرة بين الدولتين«عليها أن تدعو اآلن إلى اتِّخاذ 

 لتنطلق منه في اعترافهـا بالدولـة        181األمم المتحدة يجب أن تعود إلى قرار جمعيتها العمومية الرقم           
 منه في تعيين إقليم هذه الدولة، على أن تـدعو،            لتنطلق 242الفلسطينية، وإلى قرار مجلس األمن الرقم       

، أي إلـى تعيـين      »حل الدولتين «بين الدولتين، توصالً إلى     ) جديدة(من ثم، إلى بدء مفاوضات مباشرة       
الحدود النهائية والدائمة للدولة الفلسطينية، والتي يمكن أن تشتمل االتفاقية الخاصة بها على تعديل طفيف               

  .، وتبادل لألراضي1967 يونيو لخطِّ الرابع من
ال عودة إلى المفاوضات    «،  »خير الكالم «هو، بحسب   ) المؤيد عربياً (المبدأ التفاوضي الفلسطيني الجديد     

  .»المباشرة إالَّ إذا كانت، أو أصبحت، بين دولتين
ارة الرئيس أوباما   والتزام هذا المبدأ، فلسطينياً وعربياً، ال يتعارض، ويجب أالَّ يتعارض، مع استمرار إد            

بين الطرفين، فإذا   ) في المواقف والمطالب والشروط ووجهات النظر     (في بذل المساعي والجهود للتقريب      
الذي توصلت إليه منطلقاً لمفاوضات مباشرة جديدة بين        » التفاهم«تكلَّلت مساعيها وجهودها بالنجاح اتُّخذ      

  .لالدولتين، وليس بين السلطة الفلسطينية وإسرائي
ِلتَسر إدارة أوباما في مسارها هذا، وليسر الفلسطينيون والعرب في المسار اآلخر والمـوازي، والـذي                
نهايته اعتراف األمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، على أن يقترن السير الفلـسطيني والعربـي فـي كـال                  

لنشاط االسـتيطاني الحـر مـن القيـود،         توأماً ل » المقاومة الفلسطينية الحرة من القيود    «المسارين بجعل   
هو وحده الطريق إلى تحقيق مبادرة السالم العربيـة،         » حل الدولتين «وبإعالن الدول العربية أن تحقيق      

  .وبحرمان إسرائيل من منافع ما تحقَّق من سالم وتطبيع حتى اآلن بينها وبين الدول العربية
 السلطة الفلسطينية، على أن يصبح بقاؤهـا طريقـاً إلـى            السير في هذين المسارين ال يتعارض مع بقاء       

بالدولة الفلسطينية، وإلى مواجهة االستيطان الحر مـن        ) البرازيلي(استجماع مزيد من االعتراف الدولي      
  .»حماس«و» فتح«القيود بمقاومة فلسطينية حرة من القيود، وإلى إنهاء النزاع العبثي بين 

 الضروري في إستراتيجية التفاوض الفلسطينية يجعل الفلسطينيين أقوى حتى في           وأحسب أن هذا التغيير   
  .مواجهة عواقب انفصال إسرائيل عن الضفة الغربية بما يشبه انفصالها من قبل عن قطاع غزة

 13/1/2011، الدوحة الوطن،
  

  :كاريكاتير .70
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