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  "إسرائيل"هنية يصدر تعليمات ألجهزة األمن في غزة بالحفاظ على التهدئة غير المعلنة مع  .1

رئيس الحكومة المقالة ، أن فتحي صباحنقالً عن مراسلها، غزة  من 14/1/2010 الحياة، لندن، ذكرت
الى قادة األجهزة » تعليمات واضحة«في قطاع غزة اسماعيل هنية أصدر » حماس«التي تقودها حركة 

األمنية التابعة لوزارة الداخلية بالحفاظ على التهدئة غير المعلنة بين فصائل المقاومة الفلسطينية واسرائيل 
، فيما أكدت الفصائل 2009) يناير( كانون الثاني 18اء العدوان االسرائيلي على القطاع في منذ انته

  .الفلسطينية التزامها بهذه الهدنة لتجنب هجوم اسرائيلي جديد
وأبلغ هنية المدير العام للمخابرات المصرية اللواء عمر سليمان، في اتصال هاتفي ظهر أمس، بموقـف                

  .ام هذه التهدئة غير المعلنةالفصائل الفلسطينية التز
وأعلن الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو في بيان تاله في أعقاب اجتماع عقده هنية مع عدد من                  

تعليمات واضحة بالحفاظ   «مستشاريه ووزير الداخلية فتحي حماد وقادة األجهزة األمنية، أن هنية أصدر            
، األمـر   »في خصوص الوضع الميداني في القطاع وحمايته      على التوافق الوطني بين الفصائل المختلفة       

  .ليل أول من أمس» تم التأكيد عليه في اجتماع الفصائل الفلسطينية«الذي 
أشاد بالوعي الوطني الذي تتحلى به كل المكونات السياسية للـشعب الفلـسطيني             «وقال النونو إن هنية     

الحتالل االستفراد بقطاع غزة في توقيت يختاره       للحفاظ على مقدرات هذا الشعب، وتفويت الفرصة على ا        
  .»ويتجاوز أزمته السياسية والداخلية على حساب الدم الفلسطيني

وضع قادة األجهزة وأركان وزارة الداخلية في صورة آخر التطـورات الـسياسية             «وأشار الى أن هنية     
نوايـا العدوانيـة لالحـتالل    والميدانية، بما في ذلك الرسالة التي وصلت من األشقاء في مصر حـول ال       

  .»اإلسرائيلي
وفي ضوء قرار الحكومة، من المتوقع ان تشرع األجهزة األمنية التابعة لها بتشدديد اجراءاتها على طول                

  .الحدود مع اسرائيل لمنع إطالق الصواريخ وقذائف الهاون
لداخلية ورؤساء األجهـزة  تقرير مفصل من وزير ا    «وقال النونو إن هنية استمع أثناء االجتماع أمس الى          

  .»األمنية حول الواقع األمني الميداني في القطاع بمختلف مستوياته
، وطالبوا المجتمع   »فندوا الذرائع التي يعلنها االحتالل مبرراً التصعيد ضد غزة        «وأضاف أن المجتمعين    

  .»بوضع حد لجرائم االحتالل وعدوانه على الشعب الفلسطيني وحصاره على غزة«الدولي 
أكد لقادة األجهزة األمنية أن دورهم يقتضي حماية الـسفينة الفلـسطينية وتطـوير              «وأشار الى أن هنية     

ترسيخ التعـاون   «، وأنه شدد على     »اإلجراءات من أجل تعزيز وحدة شعبنا الفلسطيني وصموده وتفاهمه        
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ي عدوان على شعبنا    مع كل مكونات الساحة الفلسطينية، وتكثيف االتصاالت مع األشقاء في مصر لكبح أ            
  .»وتعزيز صموده

 الخميس في مدينة غزة لبحث الموقـف مـن          -وكانت فصائل المقاومة عقدت اجتماعاً لها ليل األربعاء         
  .احتمال شن اسرائيل عدواناً جديداً على القطاع

المتحدث باسم أن  ، صالح النعامي نقالً عن مراسلهغزةمن  5/1/2011الشرق األوسط، لندن، وأضافت 
ما رددته بعض الصحف، ال » الشرق األوسط«وزارة الداخلية المقالة إيهاب الغصين نفى في تصريح لـ

سيما اإلسرائيلية، حول إصدار هنية تعليمات لقادة األجهزة األمنية بنشر عناصرها على الحدود مع 
ث عنها لشن إسرائيل لمنع أي عمليات إطالق صواريخ على إسرائيل تعطي إسرائيل الذريعة التي تبح

، مشيرا إلى »إن هذه تسريبات إسرائيلية ال أساس لها من الصحة«: وقال الغصين. العدوان على القطاع
  .أن البيان الصحافي للحكومة واضح وليست فيه أي إشارة من هذا القبيل

  
  2011 تقدير استراتيجي - 2010تقييم استراتيجي : القضية الفلسطينية:  الزيتونةمركزل حلقة نقاش .2

 سياسية مختلفة استبعدت إحراز تقدم بالعملية السلمية في اً أوساط، أن14/1/2011الغد، عّمان، نشرت 
ظل الحكومة اليمينية اإلسرائيلية، محذرة من شن االحتالل عدوان جديد على قطاع غزة أشد وقعاً من 

يق المصالحة خالل أفق إلنهاء حالة االنقسام وتحق"وقللت بعضها من فرص وجود  .2009/ 2008حرب 
، وذلك في مؤتمر بعنوان "العام الحالي، ما يشي عن عمق تضاد المواقف بين حركتي فتح وحماس

، عقدت أمس في بيروت بتنظيم "2011 تقدير استراتيجي -2010تقييم استراتيجي : القضية الفلسطينية"
  .مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
لح عن أبرز محاور النقاش الدائرة عبر ثالث جلسات حول الوضع وتحدث مدير عام المركز محسن صا

الفلسطيني، بما يتصل بالداخل الفلسطيني والمشهد اإلسرائيلي ومسار التسوية والمواقف العربية 
  .واإلسالمية والدولية من القضية الفلسطينية

ون صقر أبو فخر وماجد وركزت الجلسة األولى على الوضع الفلسطيني الداخلي التي تحدث فيها الباحث
القضية الفلسطينية لم تتقدم خطوة واحدة إلى األمام خالل العام "أبو دياك وسهيل الناطور، معتبرين أن 

ورجحت الجلسة استمرار االنقسام الفلسطيني خالل العام الحالي  ".الماضي، فيما يزداد االنقسام عمقاً
الساحة، بخاصة بعد تمسك السلطة بخيار التسوية ببدائل بسبب تباعد المواقف بين التيارين المتضادين في 

  . متعددة داخل هذا اإلطار وليس خارجه، بينما تواجه فتح بوادر أزمة داخلية جديدة
واعتبرت أن ملف األجهزة األمنية الذي شكل موضع خالف فتح وحماس في جلسة الحوار الثانية التي 

  ".فعلياً الصراع على السلطة بينهما"عقدت بدمشق قبل عيد األضحى المبارك، يجسد 
وتناولت الجلسة الثانية المشهد اإلسرائيلي والموقف العربي من خالل أوراق عمل قدمها الباحثون عبد 

انزياح الداخل السياسي اإلسرائيلي أكثر نحو "الحميد الكيالي وهاني المصري ومحمد جمعة، مرجحة 
  ".ياليمين العنصري المتشدد خالل العام الحال

وحذرت الجلسة من ارتفاع وتيرة الحركة االستيطانية خالل العام الحالي، ضمن استراتيجية إسرائيلية 
اإلبقاء على االحتالل واستمرار الحصار على قطاع غزة، وإعادة تشكيل المجتمع الفلسطيني "تتضمن 

  ".اضي الفلسطينية المحتلةتحت االحتالل بما يخدم بقاءه، إضافة إلى إعاقة التنمية االقتصادية في األر
ولم تستبعد الجلسة عودة االحتالل لخيار الخطوات اإلسرائيلية األحادية الجانب، أو فرض خيار الدولة 

يجعل الفلسطينيين "الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة، باعتباره الخيار األكثر تفضيالً إسرائيلياً ألنه 
ه قليلة بخاصة إذا لم يغط باتفاق إطار يتناول القضايا مسؤولين عن تصفية قضيتهم بأنفسهم، ولكن فرص

حالة العجز العربي إزاء الوضع الفلسطيني وفشل األطراف العربية "كما رجحت استمرار  ".الجوهرية
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، مشيرة " اإلسرائيلية–في الضغط على اإلدارة األمريكية لتحسين شروط العملية التفاوضية الفلسطينية 
  .القضية الفلسطينيةإلى الدور األردني في 

وناقشت الجلسة الثالثة موقف العالم اإلسالمي والدولي من القضية الفلسطينية، حيث تحدث خاللها 
  .الباحثون أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك وليد عبد الحي وطالل عتريسي ومحمد نور الدين

ة على ذاتها وهمومها بما يؤثر سلباً على إنكفاء الدول اإلسالمي"وأعربت مداوالت الجلسة عن القلق من 
  ".مستوى اهتمامها بالقضية الفلسطينية التي لم تعد المركزية بالنسبة إليها

بينما انحصر سقف االهتمام اإلسالمي الرسمي بالقضية الفلسطينية في التسوية والتفاوض بعيداً عن أي 
فها مع قوى المقاومة الفلسطينية، فضالً خيار آخر، غير أن إيران خرجت عن هذا المسار بانسجام موق

عن أن رد الفعل التركي على االعتداء اإلسرائيلي ضد أسطول الحرية لم يرتفع إلى حجم االعتداء ذاته، 
  %.40 بنسبة تزيد عن 2009فيما زادت العالقات االقتصادية بين الجانبين العام الماضي مقارنة بعام 

بالقضية الفلسطينية، ولكن التحركات الرسمية تجاه الفلسطينيين في وقد استمر الخطاب التركي ملتصقاً 
غزة والضفة شهدت تراجعاً بسبب عراقيل سلطات االحتالل أمام المساعدات التركية، فيما اقتصر 

ورجحت أوراق الجلسة دفع . التحرك التركي على تأكيد ضرورة المصالحة دون تقديم أي مبادرة جدية
لدولية العام الحالي باتجاه دعم مشروع رئيس الحكومة الفلسطينية في رام اهللا سالم الجهود الدبلوماسية ا

، بوصفه الحل األكثر تحقيقاً للجهود الدولية، لناحية تجنب التصادم الدولي مع "دولة األمر الواقع"فياض 
ل يوجد اإلحساس العناد اإلسرائيلي بأكبر قدر ممكن، سواء في مجال االستيطان أو غيره، كما أن هذا الح

  .بأن الجهد الدولي نحو الدولة الفلسطينية لم يتوقف
وتوقعت تكثف جلسات الحوار األوروبي والروسي والصيني وحتى الياباني، وربما حوار شخصيات 

للحركة نحو دائرة " جر ناعم"، وذلك بهدف "األمر الواقع"أمريكية مع حماس بشكل مرافق لجهود دولة 
شاريع مرحلية، على غرار ما جرى مع منظمة التحرير الفلسطينية خالل فترة التسوية من خالل م

  .ثمانينيات القرن الماضي
 من حلقة الجلسة األولى ، إلى أنوسام متى نقالً عن مراسلها 14/1/2011السفير، بيروت، وأشارت 

سها محمود سويد، ، خصصت لمناقشة الوضع الفلسطيني الداخلي، وترأالنقاش التي أقامها مركز الزيتونة
الوضع في فلسطين اآلن، وبالتحديد في غزة، بات يشبه الوضع في " فخر أن أبواعتبر الزميل صقر و

جنوب لبنان، حيث ال سلم وال حرب وال مقاومة، في حين تحولت قوى المقاومة إلى قوة ردع في حال 
انية والسورية، مواقع مهمة للردع وقوع أي عدوان، ما يعني أن الجبهة الفلسطينية باتت كالجبهتين اللبن

  ."والممانعة، ولكنها ما عادت مواقع للمقاومة الناشطة والفاعلة
 مر من دون أي تغيير على تركيبة الوضع الداخلي 2010أما الباحث ماجد أبو دياك، فأشار إلى أن العام 

قعة جغرافية محددة، فيما الفلسطيني، الذي استمر وفق رؤيتين سياسيتين مختلفتين تتحكم كل منهما بر
  . تضاعفت المعاناة الفلسطينية بتداعيات االنقسام، في حين واجهت حركة فتح بوادر أزمة داخلية جديدة

بدوره، لفت الباحث سهيل الناطور، إلى استمرار عناوين الصراع والمعضالت التي تتراكم منذ سنوات، 
راع سياسي بين فصائل الحركة الوطنية بين محاوالت لتجاوز االنقسام الفلسطيني، وجوالت ص

الفلسطينية حول قضايا المفاوضات وبناء مؤسسات الدولة، وفك الحصار عن غزة، وغموض مآل قضية 
  . الالجئين

 مجدي حماد، فتناولت المشهد اإلسرائيلي والموقف العربي، وتحدث .أما الجلسة الثانية، التي أدارها د
  . الي ومحمد جمعة، والمحلل السياسي الفلسطيني هاني المصريفيها الباحثان عبد الحميد الكي

وأشار الكيالي إلى أن المشهد السياسي اإلسرائيلي استمر في االنزياح أكثر فأكثر نحو اليمين العنصري 
 "إسرائيل"ولفت إلى أن . 1948المتشدد، وما نتج من ذلك من قوانين عنصرية استهدفت فلسطينيي العام 
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إبقاء االحتالل، وإعادة تشكيل المجتمع : رة على تطبيق سياستها القائمة على ثالثة أسسما زالت مستم
  . الفلسطيني، وإعاقة التنمية االقتصادية

 اإلسرائيلية هو أنها بدأت وهي -من جهته، رأى المصري أن أهم ما يميز المفاوضات الفلسطينية 
ميزان القوى، وغياب االستعداد لدى االحتالل محكوم عليها بالفشل، ألنها تتم في ظل اختالل فادح ب

للتسوية، وغياب اإلرادة الدولية الكافية إلنجاحها، وعدم استخدام العرب أوراق ضغط لفرضها، ومعاناة 
  . الفلسطينيين من انقسام مدمر

وحول الوضع العربي، لفت جمعة إلى استمرار العجز العربي إزاء الوضع الفلسطيني، وفشل األطراف 
ربية مجدداً في الضغط على الطرف األميركي لتحسين شروط العملية التفاوضية بين الفلسطينيين الع

واإلسرائيليين، معتبراً أن تاريخ االستجابات العربية في السنوات العشر األخيرة ال يشي بوجود أي تغير 
  . 2011في العام 

 موقف العالم اإلسالمي والمواقف الدولية من أما الجلسة الثالثة، التي أدارها صالح الدين الدباغ، فناقشت
 طالل عتريسي، والزميل محمد نور الدين، والباحث وليد .القضية الفلسطينية، وتحدث خاللها كل من د

  . عبد الحي
واعتبر عتريسي أن انكفاء الدول اإلسالمية على ذاتها بات يؤثر سلباً في اهتمامها بالقضية الفلسطينية، 

  . األولويات باتت متعددة في العالم اإلسالمي، ولم تعد فلسطين عملياً هي القضية المركزيةالفتاً إلى أن 
 اإلسرائيلية - كانت شاهدة على بلوغ التوتر في العالقات التركية 2010أما نور الدين فأشار إلى أن سنة 

 أنه بالرغم من ، لكنه لفت إلى"أسطول الحرية"ذروة غير مسبوقة نتيجة االعتداء اإلسرائيلي على 
، إال أن رد الفعل "إسرائيل"الخطاب التركي العالي النبرة، وبعض اإلجراءات التي اتخذتها تركيا تجاه 

  .  لم يرتفع إلى حجم االعتداء ذاته"أسطول الحرية"التركي على االعتداء على 
اسية الدولية في العام من جهته، رجح عبد الحي أن يتم، في ضوء المعطيات الراهنة، دفع الجهود الدبلوم

  . ، بوصفه الحل األكثر تحقيقاً للجهود الدولية"دولة األمر الواقع" باتجاه دعم مشروع سالم فياض 2011
  

   للمصالح الحزبية أفشل جهود السالم"إسرائيل"تغليب : عباس .3
 عقبـة   غير شرعي ويشكل  “قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، إن البناء استيطان          : )أ.ب  .د  (

واعتبر عباس خالل لقائه في رام اهللا عضو البرلمان الكنـدي           . ” حقيقية أمام استئناف مفاوضات السالم    
أفشل كل الجهود الدوليـة     “على السالم   ” اإلسرائيلية“بوب راي، أن تغليب المصالح الحزبية من الحكومة         

وأطلع عبـاس المـسؤول     . ” المستقلةالمبذولة للوصول إلى سالم شامل ودائم،  وإقامة الدولة الفلسطينية           
بـسبب تعنـت الحكومـة      “، والصعوبات التي تواجهها     ”السالم“الكندي على المستجدات المتعلقة بعملية      

  . ” اإلسرائيلية ورفضها وقف االستيطان غير الشرعي
  14/1/2011الخليج، الشارقة، 

  
  اً دولياً واسعاً  في إعادة إطالق المفاوضات يثير قلقأمريكافشل : مصادر فلسطينية .4

 الى األراضـي المحتلـة      ذكر مسؤولون فلسطينيون إن زيارات المسؤولين والمبعوثين الغربيين       : رام اهللا 
العالم يخشى من اندالع موجة     «، إن   »الحياة«وقال مسؤول رفيع لـ     . »االستطالعية« تتسم بـ    واسرائيل

فشل اإلدارة األميركية فـي     « ف أن   لكنه أضا . »عنف جديدة، ويبحث عن فرصة الستئناف المفاوضات      
غير أنه اسـتبعد أن تـنجح       . »إعادة إطالق المفاوضات يثير قلقاً دولياً واسعاً في شأن مستقبل المنطقة            

إذا كان البيـت  «: وقال. أطراف أخرى غير واشنطن في تحريك ما أخفقت اإلدارة األميركية في تحريكه        
طان على رغم كل ما بذله من جهود، وما قدمـه لهـا مـن       األبيض فشل في إلزام إسرائيل بوقف االستي      

  .»إغراءات، فما بالك في غيرها
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وصل أول من أمس الى رام اهللا كل من وزير الخارجية النرويجي يوناس غاهر شتور، ووزير                وكان قد   
ربعاء كما   أيام وعاد إليها ثانية األ     3وكان الوزير النرويجي زار رام اهللا قبل        . الدفاع الكندي بيتر ماكاي   

زار رام اهللا مطلع هذا األسبوع كل من كاثرين آشتون وزيرة خارجية االتحاد األوروبـي، والمبعـوث                 
  .وسيصل مطلع األسبوع المقبل الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف. الياباني لعملية السالم

  14/1/2010الحياة، لندن، 
  

  الق المفاوضات أفشلت كل محاوالت ميتشل إلعادة إط"إسرائيل: "عبد ربه .5
إسرائيل أفشلت كل   «قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، إن             : رام اهللا 

ميتشل اقتـرح مفاوضـات مباشـرة، ثـم         «وأضاف أن   . »محاوالت ميتشل إلعادة إطالق المفاوضات    
 لم تنجح بسبب عدم وجود نيـة        مفاوضات تقريبية، وأخيراً مفاوضات موازية، لكن كل هذه االقتراحات        

نتانياهو اختـار االسـتيطان علـى       «ولفت الى أن    . »لدى رئيس الوزراء اإلسرائيلي للتوصل الى اتفاق      
السالم، وكل يوم نسمع عن مخطط لبناء استيطاني جديد في مختلف المستوطنات، فهل من يفعل هذا يريد                 

  .»فعالً أن ينسحب من األرض الفلسطينية؟
 قبيل مغادرته إنه لن يلتقي المفاوض اإلسرائيلي، وإن لقاءاته ستقتصر علـى المـسؤولين               وقال عريقات 
  .واستبعد عبد ربه حدوث أي اختراق في هذه الجولة من المشاورات .األميركيين

وقال مسؤولون فلسطينيون إن الرئيس محمود عباس أبلغ الوفود الديبلوماسية الزائرة أنه لن يعـود الـى                 
وأوضح عباس انه ماض في هذه المرحلة فـي خطتـه           .  إسرائيل ما لم توقف االستيطان     المفاوضات مع 

وأشار الى نيته التوجه الى المنظمـة       . بالتوجه الى مجلس األمن إلدانة االستيطان ومطالبة إسرائيل بوقفه        
 حزيـران   الدولية في وقت الحق لمطالبتها باالعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من            

  .1967عام ) يونيو(
  14/1/2010الحياة، لندن، 

  
  دحالن للتحقيقلضفة استدعت سكرتيرة من اأجهزة أ: وكالة سما .6

 اكدت مصادر فلسطينية مطلعة ان اجهزة االمن في الضفة الغربية استدعت سكرتيرة عضو :رام اهللا
صادر في تصريحات خاصة لوكالة وقالت الم .اللجنة المركزية لحركة فتح للتحقيق معها امس االربعاء

ان التحقيق الذي استمر لعدة ساعات تركز معها حول استثمارات وامالك السيد دحالن في الضفة " سما"
  .والخارج

جاء لتحقيق " دحالن"من جهتها اكدت المصادر ان توسيع لجنة التحقيق من اللجنة المركزية في قضية 
  .عضاءها تعاطفا مع دحالن توازن في لجنة التحقيق والتي ابدى بعض ا

واوضحت المصادر ان عائالت بعض الذين قتلوا في مناطق السلطة الفلسطينية قبل سيطرة حماس على 
قطاع غزة طالبت اللجنة المركزية بالتحقيق في عمليات االغتيال التي تعرض لها ابناءها في قطاع غزة 

ة التلفزيون الفلسطيني هشام مكي والمحامي وعلى راسهم مستشار الرئيس عرفات خليل الزين ومدير هيئ
  .محمد ابو شعبان

افادت بان قصص القتل المشار اليها معروفة جيدا وتفاصيلها " دحالن"اال ان مصادر مقربة من السيد 
  .موجود لدى االجهزة االمنية مؤكدة ان دحالن لم يكن له اي عالقة بتلك المواضيع اطالقا

دة عدد المكلفين بقضية دحالن يهدف الى ضمان ادانته في ظل بروز واكدت المصادر ان توسيع وزيا
تيار في المركزية يدعو الى انهاء القضية بصورة سريعة وقفل الملف نهائيا االمر الذي يرفضه الرئيس 

  .عباس 
   13/1/2011وكالة سما اإلخبارية،
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   عن حرب جديدةاً رسمياً مصرياً ينفي تلقي تحذيرمستشار هنية .7
 المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور يوسف رزقة تلقي حركة حماس تحذيرا             نفى: غزة

  .من مصر من أن الكيان الصهيوني ربما يشن حربا جديدة على القطاع
لم يتم إبالغنا رسميا بهذا التحـذير، فمـصر تتحـدث عـن هـذا               :" وقال رزقة في تصريحات صحفية    
  ".قط، دون إرسال أية أوراق مكتوبةالموضوع عبر وسائل اإلعالم ف

علـى األرض مـن   )اإلسرائيلي(نحن نراقب الوضع الميداني بالقطاع في ظل تواصل التصعيد    "وأضاف  
خالل عمليات القصف والتوغل في عدة مناطق، ونتواصل مع الجميع بهدف منع أي تـصعيد عـسكري       

  ". ضد غزة
  14/1/2011فلسطين االن،

  
  على غزة" ا واسعةحرب"مستشار هنية يستبعد  .8

استبعد مسؤول فلسطيني أن تشن دولة االحتالل حرباً واسعة على قطاع غزة على غـرار               : حازم الحلو 
، مشيرا إلى أن الظروف المحلية والدولية تحول دون شـن عمليـة             2008الحرب التى شنتها نهاية عام      

  . عسكرية واسعة
لة االحتالل بشن عمليات محدودة ومركزة في       يوسف رزقة أن تقوم دو    . ورجح مستشار رئيس الوزراء د    

  . أماكن متفرقة من قطاع غزة، بهدف وضع المقاومة الفلسطينية في حالة من الترقب والضغط النفسي
، على أن الحكومة الفلسطينية ومن خلفها حركة حماس تنظران إلـى            "فلسطين"وشدد في حديث لصحيفة     

تأتي في إطار الحرب اإلعالمية والنفسية التي تمارسها دولـة          التهديدات اإلسرائيلية تجاه غزة على أنها       
  . االحتالل بهدف إرباك القطاع

وعلى صعيد الوضع الميداني، أكد رزقة أن الحكومة تتشاور على مدار الساعة مـع مختلـف فـصائل                  
لـك  المقاومة الفلسطينية من أجل تنسيق العمل الميداني سعيا نحو تجنيب قطاع غزة عملية عـسكرية كت               

  . قبل عامين) إسرائيل(التي قامت بها 
: ودعا الفصائل إلى احترام التوافق الوطني الذي عقدته بينها فيما يتعلق بالوضع الميداني في غزة، قائالً               

وشدد أن الحكومة   ". إن هذا التوافق انطلق من تقدير المصلحة العامة وحماية الشعب الفلسطيني ومقدراته           "
يز التوافق الوطني والتزام الجميع به، الفتاً إلى أن الحكومة تقوم حاليا بإجراء             سوف تقوم بدورها في تعز    

  . اتصاالت محلية وعربية ودولية لتجنيب الشعب الفلسطيني أي عدوان إسرائيلي جديد
وبين أن الحكومة تأخذ الحيطة والحذر وتنبه العاملين في أجهزتها األمنية والشرطية والمواطنين خـشية               

 27ف المفاجئ من قبل الطائرات الحربية اإلسرائيلية كما حدث في بداية الحرب السابقة فـي ال               االستهدا
  . 2008من ديسمبر 

رزقة على أن المصالحة الفلسطينية تمثل خيارا استراتيجيا بالنسبة         . وبخصوص قضية المصالحة، أكد د    
ل قـدر الفلـسطينيين أصـحاب       للحكومة الفلسطينية وحركة حماس، مشددا على أن التوافق الداخلي يمث         

  . القضية الواحدة
وأشار إلى أن ارتباط موقف حركة فتح في المصالحة باعتبارات تتعلق بعمليـة التـسوية واسـتحقاقاتها                 

  . األمنية يشكل حتى اللحظة العائق األكبر في وجه المصالحة وإمكانية تحقيقها في الفترة الحالية
عن تبعات االعتقاالت السياسية التي تمارسها أجهزة فـتح بالـضفة           وحمل حركة فتح المسؤولية الكاملة      

الغربية، مشيرا إلى أن إصرار فتح على تلك السياسة يشكل إشارة صريحة وواضحة ورسـالة ال تقبـل                  
  . اختارت طريق التعاون األمني مع االحتالل" فتح"التأويل أن 

 الداخلية ومفاوضات التسوية مع دولة االحـتالل        وبين رزقة أن العالقة العكسية بين المصالحة الفلسطينية       
الزعم باختالف المـسارين وأن     " إن: قد باتت مسألة حقيقية وواقعية يصعب إنكارها أو القفز عنها، قائالً          
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وأمريكـا  ) إسـرائيل (، الفتا إلـى أن      "أحدهما داخلي واآلخر خارجي ال ينفي الترابط بينهما في السياق         
  . ما فيهما رأي نافذموجودتان في المسارين وله

ورأى أنه وفي حال تزايد شعور األطراف الخارجية باليأس من تحقيق اختراق مهم في التـسوية، فـإن                  
المصالحة الفلسطينية الداخلية تكون أقرب وتحظى بفرصة أفضل، مجددا تأكيده على أن توقف المصالحة              

ي تنكر األطـراف لحـق حمـاس فـي          الداخلية ليس سببا مباشرا لمالحظات حماس عليها، إنما يكمن ف         
  . الشراكة السياسية

رزقة على أن الرسالة الجوهرية التي تنظر إليها حركة حماس من خالل            . وعن التعديل الحكومي، أكد د    
إجراء مشاورات مع الفصائل والشخصيات هو تحقيق الشراكة السياسية وإشراك كافة أطيـاف الـشعب               

  . اعدة أن العمل المشترك سيكون سبباً في تقريب وجهات النظرالفلسطيني في تحمل المسؤولية، على ق
وأشار إلى أن اللجنة المكلفة أجرت مشاورات مع جميع الفصائل المنضوية لمنظمة التحرير، والفـصائل               
غير المنضوية، الفتاً إلى أن هذه الفصائل أبدت تفهمها وشكرها لموقف حماس ورئيس الوزراء للشراكة               

  . ذارها عن المشاركةعلى الرغم من اعت
  13/1/2011فلسطين اون الين،

  
  48نستلهم مضمون خطة عمل السلطة من تجربة صمود فلسطينيي الـ: فياض .9

سالم فياض، امس، عضو الكنيست، رئـيس الحـزب الـديمقراطي           .  استقبل رئيس الوزراء د    : رام اهللا 
زراء، الوفـد الـضيف، علـى       وأطلع رئيس الو  . العربي، طلب الصانع، ووفد المكتب السياسي للحزب      

صورة التطورات السياسية، والجهود التي تقوم بها السلطة الوطنية لإلسراع فـي اسـتكمال الجاهزيـة                
  .الوطنية إلقامة الدولة

كل األمور مترابطة، مسار المقاومة الشعبية السلمية مع مسار البناء والجاهزية وتوفير مقومـات     «: وقال
النضال السياسي الذي تقوده منظمة التحرير إلنهاء االحتالل، كلها حلقات          البقاء والصمود على األرض و    

أننا نستلهم مضمون هذه الخطة من تجربة الـصمود         «وأكد فياض   . »مترابطة الستراتيجية عمل السلطة   
  . »الطويلة والبطولية ألبناء شعبنا الفلسطيني داخل إسرائيل

 14/1/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  قبل وقف االستيطان" إسرائيل" ترفض الدخول في أي مفاوضات مع السلطة .10
، جددت السلطة الفلسطينية رفضها الدخول فـي أي مفاوضـات مـع             :  فتحي صباح ؛ واشنطن    -غزة  

اسرائيل قبل وقف االستيطان، والمضي باستراتيجية العمل على اعالن أحادي للدولة الفلسطينية بعد نيل               
  .تأييد المجتمع الدولي

وأوضح كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بعد اجتماع مطول في واشنطن أمس مع المبعوث              
من الرئيس محمود   » رسائل«األميركي جورج ميتشل وفريقه في الخارجية األميركية، أنه نقل مجموعة           

ئيلية أولها يتعلق بما يجري في القدس المحتلة، خصوصاً طـرد الـسلطات االسـرا             «عباس لألميركيين   
 كـانون األول  31حتـى  ) أكتوبر(  تشرين األول    1قدمنا وثيقة حددت األنشطة االستيطانية من       . السكان

كما قدمنا خرائط حول القدس وطلبنا من االدارة األميركية أن تساعدنا في وقف هـذه               . 2010) ديسمبر(
طيني لـم يكـن يومـاً ضـد         الجانب الفلس «وأضاف ان الرسالة الثانية تؤكد ان       . »السياسة االستيطانية 

كـل مـا    «ولفت الى أن    » ، متهماً اسرائيل بوقفها نتيجة اصرارها على استئناف االستيطان        »المفاوضات
  .»أثير حول مفاوضات متوازية ال أساس له من الصحة

 14/1/2010الحياة، لندن، 
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   في غزة بسبب نفاد أدوية"كارثة"يحذر من حكومة هينة وزير الصحة في  .11
فـي  » كارثة حقيقية خطيـرة   «الصحة في الحكومة الفلسطينية المقالة الدكتور باسم نعيم من          حذر وزير   

من األدوية، متهماً السلطة الفلسطينية بمنع وصولها الـى         » أصناف أساسية «قطاع غزة بسبب عدم توفر      
لغربيـة،  القطاع، فيما أكدت وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية التي يرأسها سالم فياض في الضفة ا              

  .»سوء االدارة«بـ » حماس«انها ترسل األدوية بانتظام، متهمة حكومة 
بـسبب نفـاد    » كارثة حقيقية خطيرة  «وقال نعيم في تصريح صحافي أمس، إن قطاع غزة معرض لـ            

 صنفاً من األدوية األساسية والضرورية األكثر استعماالً في مستـشفيات قطـاع غـزة               450 من   182«
: وقـال . وحذر من أن الوضع سيتفاقم في حال شنت اسرائيل هجوماً على القطـاع            . »ومراكزه الصحية 

سنواجه كارثة إنسانية صحية وبيئية غير محتملة في الوضع الصحي إذا شنت إسرائيل حرباً أو عدواناً                «
  .»كبيراً على غزة

رغـم أن هـذه    بقرار سياسي، علـى     «هذه األدوية الى القطاع     » بمنع وصول «واتهم السلطة الفلسطينية    
  .»األدوية تم شراؤها ومتوافرة في مخازن الصحة برام اهللا، كما ُأبلغنا عبر منظمات صحية عالمية

اال ان وزير الصحة في الحكومة الفلسطينية التي يرأسها سالم فياض في الضفة الغربية فتحي ابو مغلي،                 
ونقلـت  . »سـوء االدارة  «بــ   » حمـاس «أكد ان وزارة الصحة ترسل االدوية بانتظام، متهماً حكومة          

نقوم بتوريد االدوية بـشكل     . نحن ملتزمون بالكامل مع شعبنا في غزة      «: عن ابو مغلي  » فرانس برس «
  .»متواصل، وكل شهرين نبعث ما بين خمسة الى عشرة شاحنات محملة باألدوية واالدوات المخبرية

دوية الى قطاع غزة من خـالل الـصليب         وأشار الى ان السلطة في الضفة الغربية تقوم ايضاً بتوريد اال          
  .»يعلم هذا االمر تماماً«االحمر، وان الصليب االحمر 

سوء ادارة من قبل الحكومة المقالة، خصوصاً بعدما أقالـت نحـو            «واعتبر ابو مغلي ما يحدث في غزة        
التعامـل   كادر من وزارة الصحة كانوا يعملون هناك، واستبدلتهم بأناس ليس لديهم اي خبرة في                1600

أدى الى انهيـار النظـام      «في غزة   » حماس«وأشار الى ان ما قامت به حكومة         .»مع االدوية وتخزينها  
  .»الصحي في القطاع بالكامل

حكومة حماس استأجرت عشرين مستودعاً اضافياً لتخزين االدوية فيها، وال تعرف كيـف             «وأضاف ان   
الحكومة المقالة اعلنت في نـشراتها االعالميـة   «ع ان وتاب. »تتعامل مع هذه االدوية، ما يؤدي الى تلفها     

ايـن  «: ، متـسائالً  » الف طن من االدوية من خارج مخازن السلطة في رام اهللا           150انها تسلمت حوالى    
  .»ذهبت هذه االطنان؟

وتقوم وزارة الصحة الفلسطينية، التي تتخذ من مدينة رام اهللا في الضفة الغربية مركـزاً لهـا، بتوريـد                   
وية الالزمة الى كافة المدن الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، بعد الحصول على اذن من السلطات                 االد

  .االسرائيلية
عملية تنسيق ادخال االدوية الى قطاع غزة تأخذ في بعض االحيان الكثير من الوقت              «وقال ابو مغلي إن     

  .»ريثما يتم التنسيق مع سلطات االحتالل
  14/1/2010الحياة، لندن، 

  
   ألف أسرة50السلطة تطلق برنامجا لدعم  .12

أطلقت وزارة الشؤون االجتماعية لدى السلطة الفلسطينية البرنامج الوطني الفلسطيني          :  حامد جاد  -غزة  
للحماية االجتماعية الذي يستهدف دعم شريحة واسعة من األسر الفقيرة في غزة والضفة الغربية، وذلـك                

  .ح اإلنفاق واالستهالك الذي أعده مركز اإلحصاء الفلسطينيبتطبيق معادلة الفقر المعدة لمس
 إلـى   250من فجوة الفقر، وستتراوح المبالغ المدفوعة للمنتفعين من          % 50ويتوقع أن يغطي البرنامج     

  .ممولة من االتحاد األوروبي والبنك الدولي ووزارة المالية" دنانير 110 إلى 40من "  شيكل شهرياً 600
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 في بيان صحافي أمس أن البرنامج سيمر في ثالثة مراحل أساسية وهـي الحـاالت                وأوضحت الوزارة 
 ألف أسرة، ومن المقدر أن يستفيد منهـا         50المسجلة لدى وزارة الشؤون االجتماعية والتي تقدر بحوالي         

 ألف أسرة من قطاع غزة ، والحاالت التي تحتاج إلى تأمين وتموين فقط، والحاالت التي تستفيد من                  37
  .التحاد األوروبي والبنك الدوليا

أن البرنامج جاء نتاج لقاءات استمرت      " وقال وزير الشؤون االجتماعية لدى الحكومة المقالة احمد الكرد          
، "قرابة العام ما بين شطري الوطن في غزة والضفة وهذا يعتبر خطوة مهمة نحو التوافـق الفلـسطيني                 

  .فقيرة ألف أسرة 37وأشار إلى أن البرنامج سيخدم 
من جهته اعتبر مدير البرنامج رياض البيطار أن البرنامج الجديد يمثل نقلة نوعية في آليـة اسـتهداف                  
األسر، وهو يعتمد البرنامج معادلة احتساب مستوى إنفاق األسرة التي أعدت من قبل مركـز اإلحـصاء               

ل أسرة فقيرة مساعدات ماليـة      الفلسطيني بمشاركة البنك الدولي واالتحاد األوروبي، وسيقدم البرنامج لك        
 أشهر باإلضافة إلى تأمين صحي ومواد تموينية، كما أكد أن البرنامج لـن يحـرم أي                 3بمعدل مرة كل    

  .أسرة مسجلة حاليا بالوزارة من المساعدة
  14/1/2011الغد، عمان، 

  
  فسادال مؤسسة اجتماعية بسبب 19 توصية بإغالق :ماجدة المصري .13

لشؤون االجتماعية ماجدة المصري عن أن هناك توصية من قبل وزارتها  كشفت وزيرة ا:بيت لحم
 مؤسسة اجتماعية، بدواعي الفساد اإلداري والمالي والتربوي والسلوكي 19لوزارة الداخلية بإغالق 

  .وغيره من إشكال االستغالل والفساد
كالم "برنامج اإلذاعي أقوال الوزيرة المصري جاءت في ردها على أسئلة الزميل محمد اللحام خالل ال

والذي يبث عبر اثير شبكة معا اإلذاعية ولم تتردد الوزيرة المصري بالمكاشفة اإلعالمية " في الممنوع
حول موضوع سوء الحال في مراكز وبيوت اإليواء وهو موضوع الحلقة اإلذاعية، حين كشفت أن هناك 

 الحميدة التي أنشأت في سبيلها ظنا منه أن من يستغل ويتاجر وينتفع من مثل هذه المراكز ويسئ للمبادئ
ودون حسيب ورقيب، وأكدت أن العديد من الملفات والقضايا الفاسدة قدمت ) على الغارب(األمور ستبقى 

  .للجهات القانونية والقضائية للمتابعة والمحاسبة
الجتماعية  مركز وبيت لإليواء تشرف عليها وزارة الشؤون ا25وذكرت الوزيرة المصري أن حوالي 

لكن ليس بالضرورة أن كل بيوت اإليواء تشرف عليها وزارة الشؤون والبيوت التي تتبع للوزارة غالبا 
  .ما تكون بيوت أيتام أو مسنيين أو بيوت لذوي اإلعاقة

 14/1/2011وكالة معاً اإلخبارية، 
 

  عدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانيةعلى شدد يعبداهللا عبداهللا  .14
" جبهة التحرير الفلسطينية  "زار ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عبداهللا عبداهللا امس مقر             :صيدا

محمود عيـسى   " الكفاح المسلح "صبحي ابو عرب وقائد     " االمن الوطني "في مخيم عين الحلوة يرافقه قائد       
 المكتب السياسي للجبهة    وكان في استقبالهم عضو   . بالل اصالن " فتح"والمفوض السياسي لحركة    " اللينو"

  .وعضو المجلس الوطني الفلسطيني صالح اليوسف واعضاء القيادة
 الفلسطينية خصوصا في هذه المرحلة      –اهمية تعزيز العالقات الفلسطينية     "وشدد عبداهللا خالل اللقاء على      

تهويد القدس  الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، حيث يتواصل العدوان على ارض الوطن بدءا من               
واالقصى وكل المقدسات الدينية المسيحية واالسالمية والسرطان االسـتيطاني وبنـاء جـدار الفـصل               
العنصري والحصار على قطاع غزة فعلينا جميعا ان نكون موحدين كالبنيان المرصوص لنـتمكن مـن                

  ".مواجهته
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في الشؤون الداخليـة اللبنانيـة،      عدم التدخل   "وتطرق الى االوضاع في المخيمات الفلسطينية، داعيا الى         
  ".والعمل على حماية امن المخيمات والجوار وتعزيز استقرارها، واال نسمح الحد بأن يدخل بيننا

أن مخيماتنا اليوم تنعم باالمن واالستقرار والهدوء، ويوجد تواصل بين كـل الـوان              "واشار اليوسف الى    
صا في مخيم عين الحلوة حيث توجد لجنة متابعة         الطيف السياسي الفلسطيني الوطني واالسالمي وخصو     

فبالتفاهم والتنسيق نتمكن من تجنيب مخيماتنا اي فتنـة         . تضم كل الفصائل والكفاح المسلح والقوة االمنية      
  ".تحاك ضدها

  14/1/2011النهار، بيروت، 
  

   على دعم التهدئة في غزة اتفقتالمقاومة فصائل: الحية .15
اجتماع خالل ركة حماس وقادة العديد من الفصائل والجماعات المسلحة اتفقت ح:  وكاالت-جمال جمال 

عقدته الفصائل في مدينة غزة ليل األربعاء الخميس على تهدئة الوضع في غزة لتفادي حرب إسرائيلية 
ستبذل قصارى جهدها "قال خليل الحية عضو القيادة السياسية لحركة حماس إن الفصائل  و.أخرى

طيني أي محاولة من جانب العدو الستخدام مبرر هنا أو هناك لتنفيذ عدوان على لتجنيب الشعب الفلس
طالما ظل االحتالل ملتزما "وأضاف إن قادة الفصائل أعربوا عن استعدادهم لاللتزام بالتهدئة ". أتباعهم

  ".بها
  14/1/2011الدستور، عمان، 

  
  بية تحذر من عدوان جديد جاء عقب سلسلة رسائل عربية وأورالفصائل اجتماع: حزب الشعب .16

كشف عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض النقاب عن  :  حامد جاد-غزة 
اجتماع الفصائل جاء عقب سلسلة الرسائل العربية واألوربية التي تبين أن إسرائيل عاقدة العزم على شن 

لقطع الطريق على االحتالل إن الفصائل تداعت في ظل هذه الرسائل "وقال  .عدوان على غزة
الفتًا إلى حرص الفصائل الفلسطينية على حماية الشعب " اإلسرائيلي بشن عدوان جديد على غزة

وأشار إلى أن  .الفلسطيني وعت إلى وقف أي ذريعة لالحتالل لممارسة أي عدوان جديد على غزة
سرائيلي، والضغط على المجتمعين أكدوا على ضرورة التحرك من أجل فضح سياسات االحتالل اإل

  .حكومة االحتالل من أجل وقف عدوانها وتهديداتها المستمرة على غزة
  14/1/2011الغد، عمان، 

  
   تفاصيل اجتماع الفصائل بغزةتكشف فلسطينيةمصادر  .17

اجتماع الفصائل في غزة تفاصيل ما دار في » الحياة»كشفت مصادر فلسطينية لـ:  فتحي صباح-غزة 
الزهار أبلغ المجتمعين بفحوى االتصاالت المصرية القيادي في حماس محمود «ت إن وذكر. االربعاء

  .»معه وإبالغه بأن اسرائيل ستنفذ عملية عسكرية كبيرة في غزة في حال استمر إطالق الصواريخ
، »تم التوافق على إصدار بيان عن االجتماع ال يتضمن أي اشارة واضحة الى التهدئة«وأضافت أنه 

مواقف ممثلي الفصائل تراوحت بين «وأشارت الى أن . فسر اللجوء الى صيغ مبهمة في البيانوهو ما ي
األول التزام قوي بالتهدئة، ومن بينها الجبهة الشعبية القيادة العامة، وحزب الشعب، : أربعة اتجاهات

سألة التهدئة وفدا، وأحد أذرع كتائب األقصى، والثاني التزام بوقف اطالق الصواريخ فقط وعدم طرح م
، والثالث مع أي توافق وطني حول أي من االتجاهين السابقين، والرابع مثلته الجبهة )حماس(أو الهدنة 

الشعبية لتحرير فلسطين وحدها، ويقضي برفضها، من منطلق سياسي والمطالبة بتشكيل جبهة مقاومة 
  .»ليس نتيجة الضغوط االسرائيليةموحدة يمكن لها أن تقرر التهدئة كقرار تكتيكي في إطار المقاومة و



  

  

 
 

  

            14 ص                                     2025:         العدد       14/1/2011 الجمعة :ريخالتا

فصائل أخرى، بينها الجبهة الديموقراطية وحركة الجهاد االسالمي، طالبتا أيضاً بتشكيل «ولفتت الى أن 
تقديم » الجهاد»و» الديموقراطية»و» الشعبية«الى الطلب من » حماس«، األمر الذي دفع »هذه الجبهة

  .لدرسه» مشروع تشكيل جبهة مقاومة موحدة«
، »بنقل الموقف واالتفاق إلى اإلخوة المصريين«وعدوا المجتمعين » حماس«أشارت الى أن ممثلي و

  .»الوضع على درجة كبيرة من الخطورة«خصوصاً وأن الحركة تقدر بأن 
الذي حضر االجتماع، ان طبيعة » الجهاد االسالمي«عن خالد البطش القيادي في » فرانس برس«ونقلت 

أي عدوان من حقنا المشروع الرد . مرتبطة بأداء االحتالل على االرض«رائيل تعامل منظمته مع اس
  .»والتصدي له، مع مراعاتنا للتوافق الوطني ومصلحة ابناء شعبنا العليا

صالح زيدان، أن مسؤولي أمن مصريين كباراً » الجبهة الديمقراطية«عن القيادي في » رويترز«ونقلت 
وقال . الماضي، أبدوا قلقهم من احتمال شن هجوم اسرائيلي جديد على غزةالتقى بهم في القاهرة الثلثاء 

القيادة المصرية تؤيد عدم اعطاء أي ذرائع للحكومة االسرائيلية لشن حرب جديدة على «زيدان ان 
  .»القطاع

  14/1/2011الحياة، لندن، 
  

  في الدفاع والهجوم حماس بشكل مقلق وتبني الحركة نموذج حزب اهللا قوة تعاظم تؤكد "إسرائيل" .18
في الوقت الذي تواصل فيه دولة االحتالل التصعيد ضد المقاومة الفلسطينية  : زهير اندراوس-الناصرة 

في قطاع غزة، تواصل مراكز االبحاث في الدولة العبرية نشر الدراسات التي تهدف الى تأليب الرأي 
  .القطاعالعام ضد حركة حماس، وربما التمهيد لشن عدوان جديد على 

واوضحت مراكز ابحاث اسرائيلية ان حالة تعاظم قوة حماس ال تزال جارية، وسيستغرق تطبيقها 
الكامل، وفقا لتقديراتها، سنوات عدة، اما في بعض المكونات فيالحظ نضج اساسي، مما يوسع حجم 

في النقب الغربي، التهديدات التي تفرضها امام الجيش االسرائيلي وامام االسرائيليين الذين يعيشون 
وتتضمن هذه التهديدات، بحسب الدراسة التي نشرها مركز المعلومات االسرائيلي حول االستخبارات 

قدرات متطورة لتنفيذ عمليات نوعية كالتسلل داخل اسرائيل لتنفيذ : واالرهاب على موقعه االلكتروني
توسيع دقته ومداه والقوة الكامنة عمليات اختطاف، توسيع حجم االطالق الصاروخي باتجاه اسرائيل، و

فيه، توسيع التهديدات الموجهة بواسطة االسلحة المضادة للدبابات على االليات المدرعة، والتهديدات 
الموجهة ضد قوات المشاة التابعة للجيش االسرائيلي، االهتمام اكثر بقدرة القوات العسكرية لحماس، التي 

  . مناطق مكتظة بالسكان في القطاعمن المفروض ان تدير القتال برمته من
التي تعتمد  وقالت الدراسة ايضا، بحسب المصادر االمنية في تل ابيب، ان قادة حركة حماس في سورية،

على المساعدة االيرانية والسورية واالموال التي تم جمعها في العالم العربي ومن الغرب، تتولى عملية 
ث تتجسد تغذية عملية التعاظم العسكري لحماس، في الجوانب التعاظم العسكري للحركة في القطاع، حي

  : التالية
نقل وتصدير المعلومات االيديولوجية والتكنولوجية، توفير الوسائل القتالية والعتاد، تدريب نشطاء حماس 
في ايران وسورية، تهريب الوسائل القتالية واالموال والنشطاء، من ايران وسورية الى قطاع غزة عبر 

نية التحتية المتشعبة لالنفاق ومعبر رفح، واستغالل عجز وتقصير قوات االمن المصرية، التي تمتنع الب
عن القيام بعمليات امنية فعالة وناجعة تقطع انبوب االوكسجين الرابط بين حماس وباقي المنظمات 

  .والدول التي تدعمها
قطاع غزة يهدف الى توفير رد غير عالوة على ذلك، جاء في الدراسة، ان تصور حماس الدفاعي عن 

استعمال وسائل القتال : متكافئ على تفوق الجيش االسرائيلي عسكريا وتكنولوجيا، ويتم ذلك بطرق عدة
المتطورة التي تم استخدامها بنجاح من جانب حزب اهللا كعبوات جنازير، واسلحة مضادة للصواريخ، 
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سرائيلي، من خالل ادارة الجزء االساسي من ايقاع اكبر عدد من االصابات في صفوف الجيش اال
عمليات القتال في مناطق مأهولة بالسكان، تطوير سبل االخفاء والتمويه من اجل الحفاظ على صمود 
حماس، استنزاف الجبهة الداخلية االسرائيلية باالطالق المكثف للصواريخ، وان امكن القيام بعمليات 

  . الغربية اثناء نشاط الجيش االسرائيلي في القطاعانتحارية عبر حدود سيناء، ومن الضفة
ومن الواضح ان اسرائيل باتت على قناعة، بان حماس استكملت على المستوى العسكري عملية 
استخالص الدروس من جولة القتال االخيرة، بمساعدة ايران وسورية وحزب اهللا، واغلقت فجوات، 

ش االسرائيلي، ولعل ابرز ما توصلت اليه حماس من واصلحت نقاط خلل اكتشفت في المواجهة مع الجي
استنتاجات، وفقا للتقارير االسرائيلية، ذلك التزود بالوسائل القتالية، وبينها صواريخ متطورة ومضادة 
للمدرعات اكثر دقة وفتكا وذات مدى ابعد مما كان في حوزتها قبل عملية الرصاص المصبوب، حيث 

االيراني، وانواعا اخرى شبيهة ) فجر( لديها عشرات الصواريخ من نوع تدعي التقارير االسرائيلية ان
  .له، وال تسقط من توقعاتها ان تملك الحركة ايضا صواريخ مضادة للطائرات

  14/1/2011القدس العربي، لندن، 
  

     موعد لالنتخابات المحليةبتحديد تطالب "الشعبية" .19
ين ، السلطة والجهات الفلسطينية المعنية بما فيها لجنة دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسط: القدس المحتلة

االنتخابات المركزية إلى ترجمة قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برفض وبطالن قرار مجلس 
الوزراء بإلغاء االنتخابات المحلية ، وذلك بتحديد موعد الجراء االنتخابات المحلية ال يتجاوز أيار القادم 

  .عفي الضفة والقطا
وحذرت الجبهة وفي ظل حرمان سلطات االحتالل وجيشه ومستوطنيه للشعب الفلسطيني من ابسط 

" الفيتو"حقوقه الوطنية واالنسانية ، من ان ينصب أباً كان نفسه وصياً على ابناء شعبنا يمنح نفسه سلطة 
نوني او اخالقي ، على هذه االنتخابات او تعطيل واعاقة ممارستها دون اي وجه حق وطني سياسي او قا

  .تحت طائلة المسؤولية امام الشعب الفلسطيني وقواه السياسية واالجتماعية ومؤسساته المعنية 
 14/1/2011الدستور، عمان، 

  
   لميالد دولتنا ببناء ودعم مؤسساتنا وخاصة في القدسنعد أن علينا :شعث .20

أهمية تكثيف الوجود والتواجد  نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، على .د شدد :القدس
  .  الفلسطيني السياسي والثقافي في مدينة القدس المحتلة

على هامش افتتاح مكتبة أطفال في مستشفى المقاصد اإلسالمية في ' وفا'وقال في تصريحات خاصة لـ
ي يجب أن ال ينسى إطالقا، وأن ما حصل فيه يعتبر عالمة خطرة جداً ف' شبرد'ن هدم فندق إ'القدس 

  .تسريع عمليات ابتالع األرض واالستيالء على أرض القدس ومؤسسات القدس وتاريخ وتراث القدس
علينا أن نقول للعالم أن القدس عاصمة بالدنا األبدية، وأن نعد لميالد دولتنا ببناء ودعم مؤسساتنا ': وقال

 جريمة توقظ من لم )قصر المفتي الحسيني(' شبرد'أن هدم فندق 'وأوضح شعث   .'وخاصة في القدس
إن ذلك يهدد وجودنا الفلسطيني والعربي واإلسالمي والمسيحي، وأن االحتالل يحاول 'وقال . 'يكن صاحيا

استخدام كل ما يمكن لكي ينهي تهويد القدس بأسرع وقت ممكن، ولذلك علينا أن نتصدى لذلك بتوحيد 
  .'وتضافر الجهود

ة الفلسطينية على مختلف مستوياتها وانه لن يكون أي دولة وأكد شعث أن القدس هي محل اهتمام القياد
ال يمكن أن يتحقق السالم في المنطقة ما لم تتوقف سلطات االحتالل ': بدونها أو باالنتقاص منها، وقال

  .'عن ممارساتها وخاصة في مدينة القدس وتهديدها للبشر والحجر والشجر والمقدسات
  14/1/2011، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
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  أي عدوان على غزة سيؤثر على المنطقة بأكملها: الفلسطينية العربيةلجبهة ا .21

 قال األمين العام للجبهة العربية الفلسطينية جميل شحادة أن التهديدات اإلسرائيلية بشن حرب جديدة :غزة
 إسرائيل نتيجة لسياساتها على قطاع غزة هي محاولة إسرائيلية فاشلة للخروج من المأزق الذي تعيشه

محذراً من مغبة إقدام إسرائيل بشن عدوان على شعبنا في غزة، ومؤكداً . المتطرفة وإجراءاتها العدوانية
  .أن تأثيرات هذه الحرب لن تقتصر على الوضع الفلسطيني وإنما ستؤثر على المنطقة بأكملها

 اإلعالمية للترويج ألكاذيبها بشأن المقاومة، في أن إسرائيل تواصل استخدام مكانتها: وتابع األمين العام
الوقت الذي أعلنت فيه كافة الفصائل التزامها بالتهدئة، وباعتراف إسرائيل نفسها أنها لم تشهد مرحلة 
أكثر هدوءاً على حدودها مع قطاع غزة، األمر الذي يتطلب من العالم كبح جماح إسرائيل ووقف 

  .تهديداتها المتصاعدة
خالل اجتماع موسع حضره األمين العام وضم قيادات وكوادر الجبهة في محافظات قطاع غزة جاء ذلك 

  .عقد في المكتب المركزي للجبهة بمدينة غزة
  14/1/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  اشتباك مسلح بين رجال المقاومة وقوات االحتالل شرق غزة .22

المقاومين الفلسطينيين اشتبكوا صباح الخميس مع إن عدداً من " قدس برس"قال راصد ميداني لـ: غزة
  ".العسكري" ناح العوز"قوات االحتالل المتمركزة شرق مدينة غزة، قرب موقع 

وأضاف أن أصوات إطالق نار متقطع يسمع بين الحين واآلخر بين رجال المقاومة وجنود االحتالل 
 التي سقطت فيها القذيفتين يتصاعد منها وأفاد شهود عيان بأن المنطقة .الذين أطلقوا قذيفتي مدفعية
  .الدخان مع استمرار االشتباك

  13/1/2011قدس برس، 
  

   لتصريحات مشعل حول المصالحة حزنهيعرب عن منيب المصري  .23
 عبر رئيس لجنة المصالحة الفلسطينية منيب المصري عن حزنه بسبب تصريحات رئيس :بيت لحم

  .التي قال فيها أن المصالحة بعيدة جدا المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل 
وطالب المصري في برنامج حديث الوطن الذي يبث عبر اثير شبكة معا االذاعية كل الحركة الوطنية 
بممارسة الضغوط على حركتي فتح وحماس لتذليل جميع العقبات التي تقف أمام التوقيع على الوثيقة 

  .المصرية
مصالحة هي الوسيلة الوحيدة الستقالل الوطن وكلنا يجمع على ذلك لكن أنا أقول أن ال"واضاف المصري 

ونحن بدورنا ساعين للمصالحة ألن المصالحة ليست خيارا بل هي أم األولويات ألنه ومن دون مصالحة 
ال يوجد مشروع وطني وال استقالل وطني فيجب علينا أن ال نصرح بمثل هذه األقوال ألن الوضع يتأزم 

 االستيطان والقدس تهود واألخوة ال يكفوا عن هذا التراشق اإلعالمي وغزة محاصرة بالضفة من ناحية
وتعاني الويالت وخطر الحرب والجوع وفتح وقعت على الوثيقة المصرية وكذلك كل القوى الوطنية 
ونأمل من فتح وحماس الجلوس مع بعض واالتفاق على حلول تكفل الحق للجميع والوضع الفلسطيني 

هناك تهديد "واضاف  ". يحتمل وهذا التراشق اإلعالمي فال يوجد وحدة عربية بالحد األدنىالداخلي ال
  .جدي لقطاع غزة والقدس تهود وهناك تصعيد استيطاني خطير فيها فالوضع معقد

  14/1/2011وكالة معا اإلخبارية، 
  

   والتهديد االبتزازيمارسحزب اهللا : ليبرمان .24
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من » انسحاب حزب اهللا المفاجئ«جية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان وصف وزير الخار:  أ ف ب-القدس 
محاولة ابتزاز للمجتمع الدولي لمنع نشر نتائج تحقيق األمم المتحدة في اغتيال «الحكومة اللبنانية بأنه 

وقال ليبرمان الموجود في اليونان في بيان صادر عن . »الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري
هذه «ورأى ان . »مثال آخر على طريق االبتزاز والتهديد الذي ينتهجه حزب اهللا«به، أن االنسحاب مكت

  .»المسألة ليست شأناً داخلياً لبنانياً فحسب بل امتحان مهم لكل المجتمع الدولي
  14/1/2011، الحياة، لندن

  
  كاديمالحزب  بارزة تنضم  إسرائيليةسياسية وأمنية شخصياتو  ابن شارون:يديعوت .25

" كديما"حزب  برهوم جرايسي، أن –، عن مراسلها من الناصرة 14/1/2011، الغد، عّمانذكرت 
اإلسرائيلي المعارض بزعامة تسيبي ليفني، يلقى في االيام األخيرة إقباال متزيدا على العضوية فيه، من 

جواء وتخمينات بأن قبل شخصيات سياسية وأمنية سابقة بارزة في الشارع اإلسرائيلي، وهذا في ظل أ
وقد أعلن . حكومة بنيامين نتنياهو قد تواجه مأزقا في األشهر المقبلة، يكون تمهيدا النتخابات مبكرة

، اريئيل شارون، غلعاد، وهو "كديما"أمس، عن انضمام نجل رئيس الحكومة االسبق ومؤسس حزب 
جري الحديث عن نيته المنافسة ، وتوجهاته يمينية واضحة، وي"يديعوت أحرنوت"كاتب مقال في صحيفة 

الذي يسعى للظهور في الحلبة السياسية على انه يمثل تيار " كديما"على مقعد برلماني، ضمن حزب 
األسبق يعقوب بيري، الذي " الشاباك"كما أعلن أمس، عن انضمام رئيس جهاز المخابرات العامة . الوسط

ت، أنه أعلن فور خروجه للتقاعد عن توجهاته أنهى واليته في منتصف سنوات التسعين، ومن المفارقا
السياسية الداعية إلى الحل على أساس دولتين، وتوجهاته ما بين الوسط واليسار الصهيوني، ورغم 

  .انخراطه في الحياة االقتصادية، إال أن له حضور سياسي واضح في الشارع اإلسرائيلي
هر، رئيس أركان جيش االحتالل السابق دان قبل أكثر من ش" كديما"وسبقهما في االنضمام إلى حزب 

، على خلفية االنتقادات التي وجهت اليه، 2007حلوتس، الذي بادر إلى إنهاء واليته في مطلع العام 
  .2006في الحرب اإلسرائيلية على لبنان في العام " بالفشل"بسبب ما وصف 

» يديعوت احرونوت«موقع ، من القدس،  أن 14/1/2011 ، الحياة الجديدة، رام اهللاوأضافت 
وعضو الكنيست عمير بيرتس ) وزير الجيش السابق ( االلكتروني قال ان رئيس حزب العمل السابق 

  .ينوي خوض االنتخابات القادمة ضمن صفوف حزب كاديما 
واضافت المصادر ان العديد من مؤيدي بيرتس سجلوا انفسهم خالل االشهر الماضية لدى حزب كاديما 

  . وذلك العداد الساحة امام بيرتس وتسهيل مراكز قوى حزبية لصالحه فور انتقاله المتوقع كأعضاء جدد
تحطم » كما يتوقع انتقال عضو الكنيست عن حزب العمل ايتان كيبل الى حزب كاديما ايضا ، وهذا يفسر

زب العمل حزب العمل وان غالبيته ال يرغبون في البقاء في حكومة بنيامين نتنياهو اال ان زعيم ح« 
ايهود باراك يجبرهم ، كما يفسر تهديدات باراك ضد غزة وان فرصته اآلن للبقاء سياسيا هي التذرع 

  .بصواريخ غزة 
  
  
  

  بوقوع هزة أرضية اإلسرائيلية تبدأ بنشر أجهزة إنذار تنبأ وزارة البنى التحتية .26
 أرضية، يقوم ببث نداءات تحذيرات بدأت وزارة البنى التحتية اإلسرائيلية بإقامة نظام إنذار بوقوع هزة

فور التقاط األجهزة السيسموغرافية وقوع الهزة، وذلك باالستفادة من الفارق الزمني بين وقوع الهزة في 
مركز معين وبين حصول موجات زلزالية على سطح األرض، والتي تؤدي إلى إيقاع أضرار في مناطق 

  .مختلفة
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ن تفعيل أجهزة مماثلة له في عدد من الدول، يعمل على أساس وعلم أن الجهاز الجديد، والذي سبق وأ
نقل معلومات بسرعة من مركز وقوع الهزة إلى المواقع المختلفة، ما يوفر للجمهور مدة تتراوح ما بين 
عدة ثوان وعشرات الثواني، كما تساعد في اتخاذ قرارات بسرعة بشأن وقف عمل أجهزة بنى تحتية 

  .هزة األرضيةحيوية إلى حين تجاوز ال
وتهدف الحملة اإلعالمية الجديدة إلى شرح كيفية التصرف فور وقوع الهزة األرضية، وأية عمليات 

كما تشير الحملة إلى أماكن من الممكن . تحصين يجب القيام بها في داخل المباني أو في مناطق مفتوحة
  .االحتماء بها مثل الدرج والغرف اآلمنة

 المتوقع حصول هزة أرضية مدمرة في كل لحظة، وذلك استنادا إلى تاريخ  تجدر اإلشارة إلى أنه من
  .النشاط الزلزالي للمنطقة

  12/1/2011، 48موقع عرب
  

   خالل الحرب على غزة  اإلسرائيليينجريمة حرب موثقة بجوال أحد الجنود .27
مدى االستهتار دقيقة، يكشف ) 2:28(نشرت وسائل إعالم مرئية وإلكترونية شريط فيديو مدته : وكاالت

الذي أبداه جنود االحتالل اإلسرائيلي بأرواح المدنيين والممتلكات خالل الحرب على غزة التي اندلعت 
 شهيد وجريح، 7000 والتي راح ضحيتها قرابة 2009 واستمرت حتى أوائل عام 2008أواخر عام 

  . ودمرت اآلالف من المنازل والممتلكات والمؤسسات والوزارات والمساجد
 جنود إسرائيليين وهم - الذي وزعته لجنة توثيق التابعة للحكومة الفلسطينية–ويظهر في شريط الفيديو 

يضحكون أثناء قصفهم لمنازل وممتلكات فلسطينيين، مستخدمين أطنان من المتفجرات والصواريخ 
ب، كان يتواجد والقذائف، حيث يظهر التصوير الذي وثّقه جوال أحد جنود االحتالل المشاركين في الحر

في المكان الذي تحدث منه عملية القصف والتدمير، حيث يظهر في بداية الفيديو صور لثالث عمارات 
  . سكنية يعيش فيها مدنيون فلسطينيون، تتعرض هذه العمارات لالستهداف والتدمير والقصف
  13/1/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  تصريحات ليبرمان تذكر بخطاب النازيين: "أطباء من أجل حقوق اإلنسان"  جمعيةرئيسة .28

غداً السبت مظاهرة كبيرة بمبادرة قوى يهودية وعربية ” تل أبيب“من المتوقع أن تجري في : القدس
إقامة لجنة تحقيق برلمانية لفحص ” الكنيست“وبالتحديد إقرار ” إسرائيل“احتجاجاً على تفاقم العنصرية في 

  . وهجوم وزير خارجية الكيان أفيغدور ليبرمان عليها مصادر تمويل مؤسسات حقوق اإلنسان
ورجح األمين العام للجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة المحامي أيمن عودة أن يشارك اآلالف من 

  .اليسار الصهيوني بعدما تيقنوا أن الفاشية المتصاعدة تطالهم هم أيضاً
ينيي الداخل، الفتاً الستمرار مساع مريبة تهيئ تتجه نحو انزالق خطر يهدد فلسط” إسرائيل“وأوضح أن 

على كيفية تنفيذ ” إسرائيل“األرضية لخطوات خطيرة كالتبادل السكاني الفتاً لتدريب عسكري جرى في 
  .مثل هذا المخطط 

أطباء من أجل “وبعد هجوم ليبرمان األخير على المؤسسات الحقوقية واليسارية قالت رئيسة جمعية 
وحاما مارتون الحائزة على جائزة نوبل البديلة للسالم، أمس، إن تصريحات ليبرمان ر” حقوق اإلنسان

كثر فهو يقول ما ” إسرائيليون“وأوضحت أن ليبرمان يكشف ما يضمره قادة . تذكرها بخطاب النازيين 
  .يريد بطريقة وقحة، لكن مباشرة 

  14/1/2011، الخليج، الشارقة
  

  ة من الكيماويات في المستشفيات اإلسرائيلية عاليوتراكيزمياه ملوثة : معاريف .29



  

  

 
 

  

            19 ص                                     2025:         العدد       14/1/2011 الجمعة :ريخالتا

 ، عن تلوث المياه في المستشفيات اإلسرائيلية، حيث تبين أن هناك تركيزا عاليا )أمس(كشف تقرير نشر
  .من الرصاص واأللومنيوم ومواد أخرى أعلى بكثير من المعايير المسموح بها

فيات مشيرا إلى أن المياه فيها ذات لون ، عددا من المستش"معاريف" وتناول التقرير، الذي نشرته 
  .رمادي، وبطعم المعادن، وتراكيز عالية من الرصاص واأللومنيوم فيها

 وأشار التقرير أن الكشف عن القضية بدأ الصيف الماضي عندما اشتكى العاملون في مبنى المختبرات 
وفي . مادي وطعمها غير المحتملالمركزية التابعة لوزارة الصحة في القدس من تعكر المياه ولونها الر

أن نوعية المياه سيئة جدا، وتحتوي على تركيز عال أعقاب ذلك تم إرسال عينة للفحص المخبري، وتبين 
كما تبين أنها تحتوي على الحديد . من المواد الكيماوية تزيد بمئات األضعاف عن النسبة المسموح بها

  .والرصاص واأللومنيوم والنحاس والقصدير بنسب عالية
 الجهاز العصبي والكليتين  تجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن الرصاص يعتبر معدنا ساما يؤثر على

  .والجهاز التناسلي، ويسبب أمراضا مزمنة
 وفي أعقاب هذه النتائج منعت المستشفيات من استخدام المياه في الشرب والطبخ، وسمح باالستخدامات 

  .الخارجية فقط، مثل للغسل والتنظيف
  13/1/2011، 48موقع عرب

  
  دي في سلوان ألف دوالر لمتحف يهو600 رصدي االحتالل: القدس .30

 لصالح جمعية العاد أيامتفاصيل مشروع استيطاني تم إقراره قبل " بيتسليم" كشفت منظمة :القدس المحتلة
 بلدية االحتالل في القدس ووزارة السياحة اإلسرائيلية قررت إنوقالت المنظمة  .االستيطانية
 إلىتهويد المنطقة وتحويلها  ألف في مشروع لجمعية العاد المتطرفة في حي سلوان بهدف 600استثمار

 مليون شيكل 1,025كما صادقت لجنة المالية في البلدية بتحويل مبلغ . منطقة جذب استيطاني وسياحي
 عائلة فلسطينية 88في مكان حي البستان المنوي هدمه وتهجير ) النبع" (همعيان" متحف إقامةفي صالح 

  .ي تديرها الجمعية، وباقي المبلغ ستكمله وزارة السياحةالت) الحديقة الوطنية مدينة داود(من الحي إلقامة 
العاد تسيطر على بلدية القدس "، أمس "اآلنالسالم "االلو من ) بابا(وقال عضو مجلس المدينة يوسف 

بصورة عنصرية معادي مكشوفة لكل وجود عربي فيها وهذا يثير حفيظة " وهي رب البيت في سلوان
  .العالم العربي واإلسالمي ضدنا
 المبنى الذي يوجد تحت ،"بيت همعيان" يبنى في أنالمتحف من المخطط "وحسب الجمعية االستيطانية 

سيطرة تلك الجمعية االستيطانية العنصرية بالقوة العسكرية يعج بالفلسطينيين المصممين على الثبات 
، وصادرته 1967 في  غائباًأعلن موسى العباسي األصلي، الذي كان صاحبه "بيت همعيان" و".والمقاومة

 بعد ثالث سنوات من ،1988في  ) الغائبينأمالك(الدولة العبرية بالقوة وباستخدام القانون العنصري 
 دوالرات 7الجمعية دفعت مبلغ زهيد بمقدار :  جمعية العاد في عقد ايجار سخيإلىالمصادرة نقل البيت 

  . ) عاما49ً(المدى تضمين طويل إلى اإليجار تحول 2006في حزيران . في الشهر
  
  
  

 ليس فقط جمعية العاد ستدير أن الميزانية في لجنة المالية البلدية اإلسرائيلية تبين إلقراروفي النقاش 
 هي صاحبة المبنى نفسه، وأنهاالمشروع بل وستدير الحديقة الصهيونية التي في نطاقها سيبنى المتحف 

  .  من الجمعيةإال البلدية ليسوا إلى رفعت بل وأيضا الموقعين على خطة البناء للمتحف والتي
  14/1/2011الدستور، عّمان، 
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   اإلسالمية في يافاالمقبرةإقامة فندق على  .31
 ببناء فندق سياحي على مقبرة 13/1بدأت الحكومة اإلسرائيلية الخميس :  محمد القيق-القدس المحتلة 

فا في إطار مخططات التهويد المتبعة في الداخل القشلة اإلسالمية التاريخية المالصقة للمسجد الكبير في يا
وقالت مؤسسة األقصى للوقف والتراث اإلسالمي في بيان لها وصل . 1948الفلسطيني المحتل عام 

نسخة عنه إن جرافات االحتالل قامت بإزالة ودفن عشرات القبور اإلسالمية في " فلسطين أون الين"لـ
بعمليات حفرية تم خاللها نبش وانتهاك " سلطة اآلثار اإلسرائيلية"إضافة إلى قيام ما تسمى بـ , المقبرة

حرمة العديد من القبور في مقبرة القشلة والتي تعتبر جزءا من مقبرة البرية التاريخية، التي تضم قبور 
وأشارت المؤسسة إلى أن شركات إسرائيلية بدأت بأعمال . المسلمين من الفترة المملوكية والعثمانية

 كبيرة من جرف وحفريات وصب باطون على مساحة واسعة من مقبرة القشلة بواسطة معدات إنشائية
ثقيلة من جرافات وحفّارات ، وبحسب المؤسسة فإن الفندق سيقام على عدة طبقات فوق األرض وأخرى 

  . تحت األرض، األمر الذي يعرض المقبرة لإلزالة الكاملة وتهويد المسجد الكبير هناك
مؤسسة هذه الممارسات ووضعتها في إطار السياسة اإلسرائيلية الممنهجة لتفريغ الداخل واستنكرت ال

  . المحتل من أهله ومعالمه التاريخية والدينية لصالح مشاريع االستيطان 
  13/1/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  األقصىالمسجد  السيطرة على رباط الكرد بلبسطمساعٍ إسرائيلية  .32

رت مؤسسة األقصى للوقف والتراث من مساع إسرائيلية لبسط المزيد من السيطرة  حذّ:القدس المحتلة
 وهو أحد أبواب المسجد األقصى ، للداخل إلى األقصى،على رباط الكرد الواقع على يسار باب الحديد

وأكدت المؤسسة في بيان صحافي، يوم الخميس، أن رباط الكرد جزء ال يتجزأ من المسجد  .المبارك
إن االحتالل  يخطط، من خالل إجراءات قام : وقالت .وجزء من الجدار الغربي للمسجد المباركاألقصى 

 بهدف زيادة عدد "رباط الكرد"بها خالل هذا األسبوع، إلى زيادة المساحة التي يسيطر عليها من 
وأكدت  ."المبكى الصغير"الزائرين اليهود إلى الموقع، وتحويله بالكامل إلى ما يطلقون عليه تسمية 

  .المؤسسة خطورة اإلجراءات اإلسرائيلية على المسجد األقصى المبارك
  13/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   الغربيةبالضفةفلسطينياً  46عتقل االحتالل ي .33

 شاباً وطفل من مختلف 38اعتقلت قوات إسرائيلية أمس  :وكاالت، المحمد جمال - فلسطين المحتلة
نجل أمين سر حركة )  عاما17ً(الرحمن القيسية  نحاء الضفة الغربية من بينهم الفتى رعد ناصر عبدأ

 مواطنين في رام اهللا ومناطق بيت لحم وطولكرم 8كما اعتقلت . فتح ببلدة الظاهرية جنوب غرب الخليل
  .وأريحا

  14/1/2011الشرق، الدوحة، 
  
  
  

  نين جنوب نابلس الفلسطينيين والمستوطبينمواجهات عنيفة  .34
، مواجهات عنيفة بين أهالي قرية قصرة جنوب نابلس، أمسدارت :  أحمد رمضان- رام اهللا

وأوضحت مصادر إعالمية، أن مستوطنين بينهم مسلحين اقتحموا . والمستوطنين الذين اقتحموا القرية
ى المواطنين ورشقوهم القرية وأحرقوا سيارة تعود ألحد مواطني القربة، كما اعتدوا بالضرب المبرح عل

  .بالحجارة، األمر الذي أدى إلى إصابة رجل مسن وشابين آخرين بجروح
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  14/1/2011، بيروت، المستقبل
  

   الجسدي للنساء على حاجز برطعة العسكريبالتفتيشاالحتالل يشرع  .35
 أبلغت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، يوم الخميس، مجلس قروي قرية برطعة الشرقية جنوب :جنين

  من يوم، اعتباراً"الشروع بالتفتيش الجسدي للنساء على الحاجز"جنين، وأهالي القرية بقرارها التعسفي 
وفا أن سلطات االحتالل وكالة وذكر توفيق قبها عضو المجلس القروي في اتصال هاتفي ب .الخميس

 بهذا "إسرائيل"ر في وعبر مسؤول الحاجز العسكري أبلغهم أنه تلقى تعليمات من القيادة ومسؤول المعاب
  .الخصوص

  13/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   سياسة التفتيش والعزل االنفرادي داخل السجونانتهاج: "األسرى للدراسات" .36
 طالب مركز األسرى للدراسات الجهات المعنية والحقوقية للتدخل إلنقاذ حياة األسرى :رام اهللا

 عدة سجون وعلى رأسها ريمون وعزل الرملة تحت في العزل االنفرادي فيية الموجودين بحجج واه
األرض إلى عزل عسقالن والسبع وشطة وهداريم وأماكن عزل أخرى في معظم السجون والمعتقالت 

وحمل المركز إدارة مصلحة السجون االسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة القائدين  .اإلسرائيلية
  .ربين عن الطعام األسير أحمد سعدات واألسير جمال أبو الهيجاالمعزولين والمض

وأضاف المركز أن هنالك أسرى يعانون من سياسة العزل من فترات طويلة، وناشد األسير المحرر 
رأفت حمدونة مدير مركز األسرى للدراسات وعضو لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية كل 

 ونقل األسرى المعزولين اإلنساني هذا الملف إلنهاء وحقوق اإلنسان المؤسسات المعنية بقضايا األسرى
  .من عتمة الزنازين إلى السجون المركزية للعيش مع زمالئهم

  14/1/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   ليوميناإلضراب عن الطعاميعلنون األسرى في معتقل نفحة  .37
عتقل نفحة، أمس، اإلضراب عن الطعام اليوم أعلن األسرى القابعون في م:  أحمد رمضان- رام اهللا
وأكد األسرى في بيان .  على أوضاعهم السيئة جراء عمليات التفتيش المستمرة والمهينة، احتجاجاًوغداً

 في وزعه نادي األسير، أن إدارة السجن تواصل القيام بحمالت تفتيش همجية ليالً ونهاراً، وتعيث فساداً
ورية وتخلق حالة من عدم االستقرار والفوضى، تقوم بين الحين واآلخر غرفهم وتخرب مقتنياتهم الضر

بنقلهم من سجن إلى آخر، باإلضافة إلى الغرامات التي تفرض على األسرى وارتفاع أسعار الكنتين 
وتحدث األسرى عن وعود نكثت بها  .وحرمانهم من مشاهدة ذويهم وخاصة أسرى غزة وسوء التغذية

ض فتح باب الحوار ودراسة مطالبهم بوقف عمليات القمع التي يتعرضون لها، ما إدارة السجن التي ترف
  .دفعهم التخاذ قرار باإلضراب عن الطعام ليومين

  14/1/2011، بيروت، المستقبل
  
  

  تحدد متطلبات إنهاء حصار غزة وتحث على تحقيقها" اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار" .38
 المفروض على قطاع غزة يوم اإلسرائيليبية لمواجهة الحصار  اللجنة الشعأكدت:  اشرف الهور-غزة 
وذكرت في بيان  . بشكل كلي" حصار القطاعبإنهاءكفيلة " إنها على عدة محددات ومتطلبات قالت أمس

 هذه المتطلبات تكون من خالل السماح بدخول مواد البناء من أن نسخة منه "القدس العربي"لها تلقت 
 ما إعمار إعادة من اجل الشروع في اإلنشائيةفة مستلزمات الصناعات اسمنت وحديد وحصمة وكا
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، وتطوير القطاع الصحي والتعليمي ومؤسسات إسكانية مشروعات إنشاء جانب إلىدمرته الحرب، 
 من بين متطلبات رفع الحصار السماح بتصدير المنتجات الفلسطينية بكافة إنكذلك قالت  .القطاع الخاص

 لفتح المعابر التجارية وكذلك إضافةضفة الغربية والدول العربية والعالم الخارجي،  من غزة للأصنافها
  . والبضائعاألفرادممر يربط غزة بالضفة لتنقل 

تطوير ميناء غزة ليصبح ميناء تجاريا يربط فلسطين بالعالم الخارجي ويسهم في " إلىودعت اللجنة 
 لتشغيل محطة توليد الكهرباء بطاقتها القصوى، مكانياتاإل توفير إلىكما دعت  ."عملية التبادل التجاري

 بناء وتأهيل البنية إعادة محطات التحلية للتغلب على مشكلة الملوحة ونقص المياه، والشروع في وإنشاء
سيحقق فرص عمل كبيرة وهامة سيكون لها اثر " تحقيق هذه المتطلبات أنوشددت اللجنة على  .التحتية

  ." الفقر والبطالة التي ما زال يعاني منها سكان غزةكبير في تخفيض معدالت
  14/1/2011القدس العربي، لندن، 

  
  اإلسرائيلية الجنسية المقيمين بالقدس يرغبون بالحصول علي الفلسطينيين من %35: استطالع .39

 نشره المركز الفلسطيني اً استطالع أن13/1/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية نشر موقع 
 من الفلسطينيين المقيمين بالقدس يرغبون بالحصول %35 ما يقارب نسبته  أنظهرأستطالعات الرأي ال

  . الفلسطينيةالدولة والفلسطيني التفاق حول اإلسرائيلي في حال وصول الطرف اإلسرائيليةعلى الجنسية 
الفلسطينيين  من %30.3ن إ .سي.بي. نبيل الكوكالي لبي. االستطالع دىوقال الباحث والمشرف عل

 اتفاق حول القدس، ىلإ الجنسية الفلسطينية في حال الوصول ىالمقيمين بالقدس يرغبون بالحصول عل
 "سرائيلإ"سرائيلية واإلقامة داخل  من المستطلعة آراؤهم الحصول على الجنسية اإل%34.6فيما فضل 

  . على السؤالاإلجابة %35بينما رفض  .في حال الوصول التفاق
صحف ، أن  برهوم جرايسي،الناصرةنقالً عن مراسلها في  14/1/2011غد، عّمان، الوأضافت 

إسرائيلية نشرت أمس، نتائج استطالع أجراه معهد أميركي لصالح مجلس العالقات الخارجية األميركي، 
الواقع بعد من أ لطبيعة األسئلة السياسية، وأن النتائج وتثير النتائج المزعومة عدة عالمات استفهام، نظراً

  .في معهد واشنطن للشرق األوسط" باحث كبير"الميداني، وأشرف على االستطالع دافيد بولوك، وهو 
من الفلسطينيين في القدس المحتلة يفضلون أن يصبحوا مواطنين إسرائيليين، مقابل % 35 أنوزعم 

األسئلة الغريبة تقديم إجابة على % 35يفضلون أن يكونوا في الدولة الفلسطينية، في حين رفض % 30
  .التي طرحت على المقدسيين من مؤسسة أميركية شبه رسمية

  
  "سوء اإلدارة" بـهنيةتهم حكومة وت  إلى غزةترسل األدوية بانتظام أنها تؤكد وزارة الصحة :رام اهللا .40

أعلنت وزارة الصحة في حكومة السلطة الفلسطينية في رام اهللا أنها زودت مستودعات ومختبرات قطاع 
 كمية إلى، إضافة "H1N1" بالمواد المخبرية الالزمة إلجراء فحوص المرض الذي يسببه فيروس غزة

حكومة التي يرأسها سالم فياض الأكد وزير الصحة في  و.من أدوية غسيل الكلى وغيرها من األدوية
ونقلت . "اإلدارةسوء " بـغزة بانتظام، متهماً حكومة األدوية وزارة الصحة ترسل أن مغلي، أبوفتحي 

 بشكل األدويةنقوم بتوريد . نحن ملتزمون بالكامل مع شعبنا في غزة":  مغليأبو عن "فرانس برس"
  ." المخبريةواألدوات عشرة شاحنات محملة باألدوية إلىمتواصل، وكل شهرين نبعث ما بين خمسة 

زة من خالل الصليب  قطاع غإلى األدويةيضاً بتوريد أن السلطة في الضفة الغربية تقوم أ إلىوأشار 
 من إدارةسوء " مغلي ما يحدث في غزة أبوواعتبر  ." تماماًاألمريعلم هذا " األحمرن الصليب أ، واألحمر

 كادر من وزارة الصحة كانوا يعملون هناك، 1600قبل الحكومة المقالة، خصوصاً بعدما أقالت نحو 
ن ما قامت به أ إلىوأشار  ." وتخزينهايةاألدو خبرة في التعامل مع أيواستبدلتهم بأناس ليس لديهم 

حكومة حماس " أنوأضاف  ." انهيار النظام الصحي في القطاع بالكاملإلىأدى "غزة في حكومة ال
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، ما األدوية فيها، وال تعرف كيف تتعامل مع هذه األدويةضافياً لتخزين إاستأجرت عشرين مستودعاً 
 ألف 150 حوالي تسلمت أنها اإلعالمية في نشراتها أعلنت الحكومة المقالة" إنوتابع . " تلفهاإلىيؤدي 

  ."؟األطنان ذهبت هذه أين": ، متسائالً" من خارج مخازن السلطة في رام اهللاألدويةطن من 
  14/1/2011الحياة، لندن، 

  
  جنة فلسطين النيابية تبحث قضية المعتقلين واالسرى في السجون االسرائيليةل :االردن .41

الخميس برئاسة النائب يحيى السعود وحضور أعضاء اللجنة ناقشت          ن النيابية اجتماعا  عقدت لجنة فلسطي  
  .خالله آلية عمل اللجنة والمواضيع المطروحة على جدول أعمالها

وقال السعود أن اللجنة بحثت خالل االجتماع عدة مواضيع هامه أهمها المعتقلين واألسرى األردنيين في               
ت واألرقام الوطنية مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بعمل زيارة ميدانيه تشمل            الضفة الغربية وسحب الجنسيا   

الجسور والمعابر الحدودية والمخيمات لالستماع إلى مطالبهم وتقديمها للمـسئولين المختـصين لتـوفير              
  .الخدمات الالزمة لهم

 الداخليـة فـي     وأضاف أن اللجنة ستلتقي بالسفير الفلسطيني بعمان مطالبا حضور وزيري الخارجية و           
االجتماع الذي سيعقد الحقا لبحث المواضيع الهامة المتعلقة بالمعتقلين واألسرى األردنيين لدى إسرائيل ،              

  .وبسحب الجنسيات واألرقام الوطنية واإلجراءات المتبعة من قبل مديريه المتابعة والتفتيش
  14/1/2011، السبيل، عّمان

  
   حماس وال يجرؤ على حكم لبنان  من حكمتعلّم حزب اهللا :عاموس يدلين .42

ركز االعالم العبري امس في عناوينه الرئيسية على االزمة اللبنانية، بعـد  : الناصرة ـ زهير اندراوس 
استقالة الوزراء من حكومة سعد الحريري، وتباكت وسائل االعالم االسرائيلية على الوضع الـذي آلـت         

اللبناني بالسيطرة عسكريا علـى بـالد       ' حزب اهللا ' من قيام    اليه االمور في لبنان، محذّرةً في نفس الوقت       
  .االرز

خصـصت صـفحتها االولـى      ' يديعوت احرونوت 'وكان الفتا للغاية ان اوسع الصحف العبرية انتشارا         
لالزمة اللبنانية، ونشرت مقاطع من مقابلة ستنشرها اليوم الجمعة كاملة، مع رئيس شعبة االسـتخبارات               

الجنرال في االحتياط عاموس يدلين، عالوة على مقالين تحليليين كتبا من قبل المحلـل              العسكرية السابق،   
  .العسكري في الصحيفة ومراسلة شؤون الشرق االوسط

وكان واضحا من خالل التقارير االسرائيلية، ان الماكينة االعالمية في الدولة العبرية تعمل على االيحاء               
رها الى الخارج، اي الى اسرائيل، مؤكدةً ان الجيش االسرائيلي رفع من            بان االزمة اللبنانية قد يتم تصدي     

  .درجة تأهبه على الحدود الشمالية، تحسبا الي طارئ
وفي هذا السياق، كتبت الصحيفة، نقال عن مصادر امنية وسياسية متطابقة في تل ابيـب، ان اسـرائيل                  

واسقاط حكومـة سـعد     ' حزب اهللا 'ستقالة وزراء   تتابع االزمة السياسية في لبنان، التي وصلت اوجها با        
الحريري، كما نقلت عن مصادر امنية اسرائيلية قولها، الليلة الماضية، ان االيام القريبة مهمة بشأن مـا                 

واضافت  .يحصل في لبنان، وان التطورات التي قد تحصل في لبنان ستكون لها ابعاد على المنطقة كلها               
     امكانية اندالع الحرب قائمة، اال ان االحتماالت تبدو ضـئيلة النـه ال توجـد               الصحيفة العبرية قائلةً ان

  .فيها' حزب اهللا'مصلحة حقيقية لـ
في نفس السياق قال الجنرال عاموس يدلين، رئيس شعبة االستخبارات العـسكرية االسـرائيلية الـسابق                

انّه بحسب المعلومات التـي بحـوزة       تعاظمت كثيراً، مؤكداً    ' حزب اهللا 'للصحيفة العبرية، ان قوة     ) امان(
اللجـوء  ' حزب اهللا 'الدولة العبرية، فان الحزب بات اقوى بكثير من الجيش اللبناني، وزاعما انّه اذا قرر               



  

  

 
 

  

            24 ص                                     2025:         العدد       14/1/2011 الجمعة :ريخالتا

الى الخيار العسكري فانّه يقدر وبسرعة على حسم المعركة لصالحه في المواجهة مع الجـيش اللبنـاني                 
  .رهوباقي القوى التي تعارضه، على حد تعبي

ولكن مع ذلك، قال الجنرال االسرائيلي انّه ليس واثقاً من ان الحزب يريد الدخول في مواجهة عـسكرية                  
       استفاد من درس سيطرة حماس على مقاليد السلطة في قطاع          ' حزب اهللا 'مع الجيش اللبناني، الفتا الى ان

ين ان ال احد فـي لبنـان يريـد          غزة، والقيود التي ستُفرض عليه في حال الحسم العسكري، كما قال يدل           
العودة الى الحرب االهلية، مشدداً على ان الوضع الداخلي في بالد االرز معقد ومركب للغاية، مـشيرا                 

   حال من االحوال تقبل اتهامه بانّه قام باغتيال رئيس الـوزراء اللبنـاني                ' حزب اهللا 'الى ان ال يمكنه باي
  . من هذا القبيل، سيؤثر عليه سلباً من الناحية المعنوية، على حد قولهاالسبق، رفيق الحريري، الن اتهاماً

' حـزب اهللا 'من ناحيته استبعد المحلل للشؤون العسكرية، اليكس فيشمان، ان تنشب مواجهة عسكرية بين     
االول ان ايران لن تمنح حزب اهللا الضوء االخضر للولوج في مغامرة من هـذا               : والدولة العبرية لسببين  

 وفهمـه بـان     2006بيل، اما السبب الثاني، برأي المحلل، فمرده تحليل حزب اهللا لنتائج عدوان العام              الق
الردع االسرائيلي ما زال قائما وبقوة، وعليه فان امكانية الحرب غير واردة االن، ولكن مع هذا، اضاف                 

ية، الن التـاريخ علّمنـا،      فيشمان، يجب ان يكون الجيش االسرائيلي على اهبة االستعداد لمواجهة عسكر          
  .كما قال، ان االمور في لبنان دائما تكون مفاجئة، على حد تعبيره

  14/1/2011القدس العربي، لندن، 
  

  تصفية حزب اهللال األمريكية الستغالل المحكمة الدولية االستراتيجية يكشف معالم "تيك ديبكا" .43
سرائيلي النقاب عن أن اإلدارة األمريكية تبـذل        االستخباري اإل " تيك ديبكا   " كشف موقع   : القدس المحتلة 

حالياً جهود جبارة من أجل إقناع المحكمة الدولية الخاصة بملف اغتيال رئيس الوزراء اللبناني األسـبق                
  .رفيق الحريري بإجراء محاكمة غيابية لعناصر حزب اهللا المتهمين بالمسؤولية عن اغتيال الحريري

قة بالدوائر االستخبارية والعسكرية في كل من تل ابيب وواشنطن صـباح            وذكر الموقع ذو الصالت الوثي    
اليوم الخميس أن الرئيس باراك أوباما ووزيرة الخارجية هيالري كلنتون كلفا السفير جيفيـري فيلتمـان                
مساعد كلنتون باقناع المحكمة الدولية باعتماد هذا النوع من المحاكم، رداً على أي قرار تتخذه الحكومـة                 

. تي قد تتشكل في بيروت في أعقاب سقوط حكومة سعد الحريري برفض التعاون مع المحكمة الدوليـة                ال
ونقل الموقع عن مصادر أمريكية قولها أن هذه الخطوة تهدف بشكل أساسي إلى وضع حزب اهللا وحليفته                 

، أو دفع حـزب     إيران أمام خيارين، ال ثالث لهما، فإما المخاطرة بفرض عزلة دولية من قبل دول العالم              
ونقل الموقع عن المصادر األمريكية قولهـا أن        . اهللا لخوض عمل عسكري كمحاولة للخروج من األزمة       

أوباما يسعى لجعل محاكمة عناصر حزب اهللا غيابياً سابقة يتم تطبيقها في التعاطي مـع قـادة القاعـدة                   
وأشار الموقع إلى أن    . ات معهم وطالبان وكل األشخاص الذين ترغب الواليات المتحدة في تصفية الحساب         

معظم قادة تيار الرابع عشر من آذار الذي يقوده الحريري قد عملوا علـى مغـادرة عـوائلهم للخـارج             
ونوه الموقع إلى بعض قيادات نفـس       . وتحديداً للواليات المتحدة وأوروبا عبر استغالل اجازة عيد الميالد        

عيدة عن العاصمة بيروت، دون إعطاء أي معلومات عـن          الفريق قاموا بنقل عوائلهم الى مناطق ريفية ب       
  . مكان اإلقامة الجديد

وكان نفس الموقع قد كشف أمس األربعاء أن الرئيس األمريكي باراك اوباما والرئيس الفرنسي نيكـالو                
ساركوزي ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد بلوروا مؤخراً استراتيجية مشتركة للتعاطي مع أي              

يات قد تنجم عن قرار للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري باتهام قادة الـذراع المـسلح فـي                  تداع
عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها أن كالً       " تيك ديبكا   " ونقلت  . حزب اهللا بالمسوؤلية عن عملية االغتيال     

ألوضاع األمنية في لبنـان     من إسرائيل وفرنسا والواليات المتحدة مستعدة لمواجهة أي احتماالت لتفجر ا          
إلى أن سعد الحريري اتفق مع أوبامـا خـالل          " تيك ديبكا   " واشار  . عسكرياً في أعقاب هذه التطورات    
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لقائهما امس االربعاء في واشنطن على اآللية التي ستتصرف بها الواليات المتحدة وفرنـسا والمعـسكر                
وأوضح الموقع أن كل المؤشرات تدل      . لتطوراتاللبناني المؤيد للغرب بقيادة الحريري في أعقاب هذه ا        

على أن الرئيس أوباما قد اختار قيادة مواجهة عسكرية وسياسية مع إيران وحزب اهللا في لبنان، في حال                  
عـن مـصادر    " تبيك ديبكا   " ونقلت  . قوض حزب اهللا شرعية اإلجراءات التي تتخذها المحكمة الدولية        

وضح على استعداد أوباما لخوض مواجهة عسكرية في لبنـان هـو            عسكرية أمريكية قولها أن الدليل األ     
وأشارت المـصادر   . حقيقة إصداره التعليمات لتعزيز التواجد العسكري األمريكي قبالة السواحل اللبنانية         

، والقـوة الجويـة    "USS Enterprise" إلى أنه من المتوقع أن تصل غداً الخميس حاملة الطـائرات  
، والمكونة من خمس سـفن   "Enterprise Carrier Strike Group"  المعروفة بـ البحرية التابعة لها

 قاذفة  80 جندي أمريكي، باإلضافة إلى ارسال       6000حربية، حيث من الموقع أن تحمل حاملة الطائرات         
ونوهت المصادر إلى أم    . للمنطقة التي يعمل فيها االسطول السادس األمريكي في البحر األبيض المتوسط          

وشددت المصادر على أن التواجد األمريكي . ، وصلت المنطقة "USS Bainbridge" لة الصواريخ حام
العسكري المكثف في البحر األبيض المتوسط يمثل تمليح واضح لكل مـن طهـران وحـزب اهللا بـأن                   
واشنطن لن تتردد في استخدام القوة في الدفاع عن حكومة سعد الحريري، وضمن ذلك استخدام قـوات                 

" تبيك ديبكا   " ونقل  . ية ومارينز من أجل عدم السماح بسيطرة حزب اهللا على مقاليد األمور في لبنان             بحر
عن مصادر إسرائيلية قولها أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يشر من قبيل الصدفة خالل                

 صـاروخ   60000ئيل تواجه   لقائه السنوي بممثلي الصحافيين األجانب أمس الثالثاء إلى حقيقة أن إسرا          
  .من انتاج سوريا وإيران، في إشارة إلى ما تملكه كل من حركة حماس وحزب اهللا

ونوه الموقع إلى أن وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلنتون عبرة عن قلق إدارتها للتطـورات فـي                 
أضافت كلنتون أن واشنطن    و". جهود إيران وحزب اهللا لزعزعة استقرار لبنان        " لبنان وتحديداً ما أسمته     

  .ستسعى لمواجهة كل التهديدات النابعة من لبنان
  13/1/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
   "إسرائيل" بجرم التعامل مع موقوفين ثالثةاالدعاء على : لبنان .44

ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، على ثالثة موقوفين بينهم سيدة فـي                
 278مل مع العدو االسرائيلي وإعطائه معلومات لمعاونته على فوز قواته، سندا الـى المـادة                جرم التعا 

 دخول بالد العدو وأحالهم الى      285عقوبات التي تنص على عقوبة االشغال الشاقة المؤقتة وإضافة المادة           
  . قاضي التحقيق العسكري االول

  14/1/2011السفير، بيروت، 
   

   ة العربيةلقضايا المنطق رؤية واضحةاألسد يدعو أوروبا الى  .45
دعا الرئيس بشار األسد خالل لقائه وزيـر الخارجيـة النرويجـي يونـاس              :  ابراهيم حميدي  -دمشق  

  امتالك رؤية موحدة واضحة وشاملة حيال قضايا المنطقـة العربيـة بمـا             «غيرستوره أمس أوروبا الى     
  

  . »يمكنها من القيام بدور فاعل ومتوازن
  14/1/2011دن، الحياة، لن

  
  أفشلتا حل األزمة في لبنان" إسرائيل" والمتحدةالواليات : إيران .46
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مساعد وزير الخارجية اإليراني لشؤون الـشرق       على لسان   اتهمت إيران،   : ، وكاالت "الخليج "-طهران  
ـ " إسرائيل"األوسط رؤوف شيباني في بيان أمس، الواليات المتحدة و         الوسـاطة الـسورية    " إفـشال "ـب

  " .لبنان في وضع حساس وغير مستقر"دية التي سعت لتفادي األزمة السياسية في لبنان، مؤكدة أن السعو
 14/1/2011، الخليج، الشارقة

  
   حال دون صدور بيان ختامي"إسرائيل"انحياز كندا إلى :  المستقبللمنتدىالدورة السابعة  .47

 من دون بيان ختامي أو رئاسي بـسبب         اختتمت الدورة السابعة لمنتدى المستقبل في الدوحة أمس       :الدوحة
  .خالف على البند المتعلق بفلسطين بين المجموعة العربية وكندا التي ترأس المنتدى باالشتراك مع قطر

وقال وزير الخارجية الكندي لورانس كانون إن أعضاء المنتدى الذي يضم دول الشرق األوسط وشـمال                
اقتربـوا  « المدني والقطاع الخاص في المنطقة العربيـة،         أفريقيا ومجموعة الثماني، إلى جانب المجتمع     

  .من االتفاق على بيان ختامي لكنهم فشلوا في النهاية» كثيراً
وأكد وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبداهللا آل محمود فشل المؤتمرين في التوصل إلى                

إصدار بيان رئاسي مـشترك فـي المـستقبل         بيان ختامي، إال انه قال إن قطر وكندا ستعمالن معاً على            
  .القريب

، ولكـن   2004وكانت مسودة بيان ختامي وزعت على المشاركين للمرة األولى منذ انطالق المنتدى في              
  .المؤتمرين فشلوا في االتفاق على صيغة لبند فلسطين بسبب خالف مع كندا

بقة، بسبب خالف بين رئيسي المنتـدى،       ولم يعلن بيان رئاسي ختامي كما جرت العادة في المنتديات السا          
  .قطر وكندا

المنتدى ككل مهدد بالفشل إذ قـد ال يـصدر بيانـاً            «وكان مسؤول عربي شارك في المفاوضات أكد أن         
 1967تحاول فرض بند فضفاض ال يشير بوضوح إلى حـدود عـام             «التي  . »ختامياً بسبب تعنت كندا   

ا يشكل استفزازاً لسائر المجتمع المدني والحكومات في العـالم          للدولة الفلسطينية والى القرارات الدولية م     
  .»العربي، وحتى ألوروبا وواشنطن

غير «إن كندا أكدت أن موقفها من البند        » فرانس برس «وبعد اختتام المؤتمر، قال المسؤول نفسه لوكالة        
ان يفيد دولنا ويفيـد     ضيع علينا فرصة مهمة إلقرار بي     «ما  » قابل للتفاوض بأمر من الحكومة في أوتاوا      

  .»المجتمع المدني والقطاع الخاص
لم تتوافق كندا وقطر على بيان رئاسي مشترك يعتمد صيغة حول فلسطين سبق اعتمادها في               «: وأضاف

 وهي صيغة يعتبرها الجانـب العربـي الحـد األدنـى            2009منتدى المستقبل األخير في مراكش عام       
  .»الممكن

:  ماري في مؤتمر صـحافي     -ت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل إليو       وفي مؤتمر صحافي منفصل، قال    
، مؤكدة أن بالدها وقفت إلى جانب الموقف العربـي          »كانت هناك مشكلة حول البيان الختامي مع كندا       «
  .»وحاولت التوسط مع الكنديين«

المتعلق ) تمسك به كندا  الذي ت (وانتقد وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش البند المقترح           
  . والقدس1967ال سيما حدود » الثوابت«بفلسطين في البيان الختامي داعياً إلى تأكيد 

  14/1/2011الحياة، لندن، 
  والحوار مع حماس.. للسالم"المقاربة الشاملة" على يؤكدوزير خارجية النرويج  .48

 الـرئيس ، بعـد لقائـه      توره أمس قال وزير الخارجية النرويجي يوناس غيرس     :  ابراهيم حميدي  -دمشق  
إزاء القـضايا   » الموقـف الـسوري منـسجماً     «انه وجد   » الحياة« في حديث الى     ،   بشار األسد  السوري

  .لعملية السالم» المقاربة الشاملة«اإلقليمية، مشدداً على أهمية 
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األسفل «ن  ، إنه أطلع الجانب السوري على جهود بالده في عملية م          »الحياة«وقال ستوره في حديث الى      
، في مقابل عدم تحقيق تقـدم فـي العمليـة           »تقدماً جيداً «لدعم مؤسسات السلطة التي تشهد      » الى أعلى 
 .المتعلقة بالمسار السياسي القائم على المفاوضات بين السلطة وإسرائيل        » من األعلى الى أسفل   «األخرى  

سرائيلي يتعلق بالسالم، لكنه شـدد      من الجانب اإل  » ذي مغزى «وقال رداً على سؤال إنه لم يسمع جديداً         
المنطقي واألهم، التركيز على جميـع      «في تناول المسارات التفاوضية ألنه من       » المقاربة الشاملة «على  

  .»وكل مسار يحقق حالً وتقدماً سيؤثر في اآلخر. المسارات
، قـال إن المـسار      وفيما أشار الى تحقيق تقدم في ما يتعلق ببناء مؤسسات الدولة الفلسطينية الموعـودة             

وهناك عجز في الثقة وتعقيدات إزاء كيفية االنطالق مـع جهـد         . يتضمن الكثير من التعقيدات   «السياسي  
صحيح أن األمور ال تبدو جيدة، لكن من الخطأ االستنتاج          «: وزاد. »أميركي لدفع األمور في شكل جدي     

  .»أنها لن تعمل
بالنـسبة لبنـاء الدولـة      » العام المفصلي «د مهمة في    وتحدث وزير الخارجية النرويجي عن ثالثة مواعي      

المقبل، ومؤتمر المانحين في حزيران     ) أبريل(مؤتمر الدول المانحة في بروكسيل في نيسان        : الفلسطينية
العـام  »:وقال رداً على سؤال ). سبتمبر(، والمؤتمر الدولي للدول المانحة في نيويورك في أيلول         )يونيو(

في النرويج سنعترف بالوقـائع ثـم       . ل تاريخ مهم عندما تدق الساعة ألمور حاسمة       وأيلو. الحالي أساسي 
ونأمل بأن نكون أول دولة تعترف    . ندعم دولة فلسطينية تعيش جنباً الى جنب مع إسرائيل        . سنقر باألحالم 
  .»بهذه الدولة

ليهـا بـين   على حدود متفـق ع «: ، فأجاب1967وسئل إذا كانت أوسلو ستعترف بدولة على حدود عام        
أين سنكون في   . وفي الوقت الراهن، لن نسير الى االعتراف بدولة غير قابلة للتطبيق          . األطراف المعنية 

  .»طالما أن هناك أمالً بالعملية، يجب أن يبقى لدينا أمل. نهاية العام؟ ال أعرف
التقـدم  «ن  وسئل عن مخاطر بناء مؤسسات السلطة من دون تحقيق تقدم في المسار السياسي، فأوضح أ              

في ذلك ال يتحقق بصرف النظر عن المسار السياسي، بل هو وفق األجندة المتفق عليـه مـع الجانـب                    
يكون المسار السياسي جـاهزاً،  ) من األسفل الى أعلى(مثالياً، عندما يتحقق التقدم في مسارنا   . الفلسطيني

  .»سيآمل أن يلهم هذا التقدم المسار السيا. أرى التقدم أكبر في مسارنا
باعتبار أن لها   » حماس«ودافع ستوره عن موقف أوسلو من الحوار مع جميع األطراف المعنية بما فيها              

. معها» كي نكون قادرين على االنخراط السياسي     «لكنه أمل بقيامها ببعض المواقف      . تمثيالً على األرض  
  .وشدد على أهمية إنجاز المصالحة الفلسطينية

  14/1/2011الحياة، لندن، 
  

  معاقبة مغربي في هولندا بتهمة عداء اليهود .49
 عاما يـدعى عمـر      17عاقبت محكمة بمدينة اوتريخت مراهقا مغربيا لم يكمل         :  فكرية أحمد   - الهاي

بتهمة العداء ضد اليهود وإثـارة       "أنا فرانك " ساعة في المتحف اليهودي      16الطراونة بالعمل الشاق لمدة     
اطع من آرائه عبر اإلنترنت، قال خاللها إنه يكره اليهود بسبب مـا             والطراونة كان قد نشر مق     .الكراهية

  .يفعله االسرائيليون بالفلسطينيين األبرياء
  14/1/2011، الوطن اون الين، السعودية

  
   لبحث عملية السالم فبراير في ميونيخ/ في الخامس من شباط"الرباعية"اجتماع لـ  .50

جية االتحاد األوروبي كاثرين اشتون، أمـس، أن اللجنـة          أعلنت المتحدثة باسم وزيرة خار    : )ب.ف  .أ  (
للبحث في كيفية   ) ألمانيا(شباط في ميونيخ    /الرباعية حول الشرق األوسط ستجتمع في الخامس من فبراير        

كمـا اقترحـت    “وقالت المتحدثة ماجا كوسيجانسيك      .الفلسطينية  ” اإلسرائيلية“إعادة إطالق المفاوضات    
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شباط على هامش   / فبراير 5فإن اللجنة الرباعية ستجتمع على أعلى مستوى في         أشتون األسبوع الماضي    
  .شباط / فبراير6 إلى 4من ” )جنوب ألمانيا(المؤتمر السنوي حول األمن المقرر في ميونيخ 

وأضاف أن األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون ووزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون ووزير               
  . روسي سيرغي الفروف سيشاركون في االجتماع مع أشتون الخارجية ال

  14/1/2011، الخليج، الشارقة
  

   بمقاطعة نشاطات نتنياهو يهدداألجانبن يالصحافياتحاد  .51
هدد اتحاد الصحافيين األجانب في الكيان، أمس، بعدم تغطية ومقاطعة نشاطات رئيس الحكومـة              : )وام(
ي هذا التهديد بسبب إجراءات أمن مشددة ومهنية تقوم بهـا عناصـر             ويأت .بنيامين نتنياهو ” اإلسرائيلية“
  .بحق الصحافيين تتضمن تفتيشاً جسدياً وخلع المالبس بأسلوب مهين” جهاز األمن الداخلي“

  14/1/2011، الخليج، الشارقة
  

    2006 آيسلندا قالت إنها لن تقدم مساعدات للفلسطينيين في العام: ويكيليكس .52
 إنها لن   2006أن آيسلندا قالت في في العام       ) ويكيليكس(ثائق دبلوماسية نشرها موقع      أظهرت و  :واشنطن

  .تقدم مساعدات إلى الفلسطينيين بعد فوز حركة حماس باالنتخابات التشريعية
 عن المسؤول في وزارة الخارجية األيـسلندية        2006فبراير عام   /  شباط 13وتنقل البرقية المؤرخة في     

ـ    نيكوالس هانيغان قو   القلق األمريكي من حكومة جديدة في السلطة الفلسطينية لم تلتزم          "له إنه أخذ علماً ب
، وأكد لألمريكيين دعم الحكومة اآليسلندية لمواقف الرباعية الدولية حول الشرق األوسـط             "برفض العنف 

  .في ما يتعلق بحماس
  13/1/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  جسس على مؤسسات االتحاد األوروبيت" الموساد": المخابرات البلجيكية .53

 كشف تقرير أعدته لجنة المراجعة الدائمة ألجهزة المخابرات البلجيكيـة أن جهـاز الموسـاد                :بروكسل
  .2003اإلسرائيلي هو الفاعل المحتمل لفضيحة التجسس على اجتماعات االتحاد األوروبي عام 

لبرلمان األوروبي عن بيتـر دي سـميث أحـد          اإللكترونية التي يدعمها ا   " أوبزرفر.يو.إي"ونقلت نشرة   
أعضاء اللجنة أن التقرير يتحدث عن شخصين يشتبه في أنهما وضعا أجهزة تصنت منذ حـوالي عـام                  

 في مبنى مجلس الوزراء األوروبي الذي تعقد فيه اجتماعات الوزراء والقمم األوروبية بعد بنـاء                1993
ذات الـصلة بجهـاز     " كـومفرس "ا على يد شـركة       وأن هذين الشخصين تم تدريبهم     1990المبنى عام   

  ".الموساد"
وقالت النشرة إن التقرير الذي نشر الثالثاء لم يذكر دولة أخرى غير المؤسسة االسرائيلية يـشتبه فـي                  

 بعض الفنيين العاملين في المبنـى هـي         2003قيامها بهذا العمل وان أجهزة التنصت التي اكتشفها عام          
  . يكن في وسع كثير من الدول امتالكها آنذاكأجهزة متطورة للغاية لم

  13/1/2011، 48موقع فلسطينيو 
  

  
   والمدارس خيام جّوالة%...85 السوداناألمية في جنوب  .54
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 من أكثر، ويبلغ عدد سكانها %85 إلىمية  في منطقة تصل فيها نسبة األ.):ب.ف.أ( – السودان /جوبا
جنوب السودان بموازنة متواضعة على تحقيق هدف طموح ثمانية ماليين نسمة، تعمل وزارة التعليم في 

  .2015 نهاية العام %50 إلىيقضي بخفض هذه النسبة 
ويشرح المدير العام في وزارة التعليم في حكومة جنوب السودان كوال اكيم بول، المشاريع التي تعمل 

 ماليين دوالر ال تشكل 110 نحو 2010، بميزانية بلغت عام األميةعليها الوزارة منذ سنوات لمحاربة 
 على األقل من سكان جنوب السودان يعتاشون من %65أن "ويوضح  . من الموازنة العامة%6سوى 

 بالبقاء إقناعهمخرى، فكان من الصعب أ إلىرعاية الماشية، وغالبيتهم يتحركون بشكل دائم من منطقة 
 المدارس المتنقلة حيث أنشأنالذلك ": فويضي ."في منطقة واحدة لتمكين أوالدهم من الذهاب إلى المدرسة

  ." والكبار على حد سواءلألوالد لتأمين التعليم أخرى إلىينتقل المدرسون من منطقة 
  14/1/2011الحياة، لندن، 

  
  "الخيار اإلقليمي"وتأتي بـ " الدولتين"و" الدولة"تنعى " رؤية" :التسوية بعيون صهيونية .55

خيارات إقليميـة   "أعد مذكّرة عنوانها    * جي الصهيوني غيورا آيالند     الخبير االستراتي : إعداد أمجد عرار  
التي تم بحثها وتداولها منـذ      " الحلول"، وهو بحث يتضمن خطة سياسية بديلة لكل         "لفكرة دولتين للشعبين  

مركـز بـيغن     "اقتراحه في هذه المذكّرة الصادرة عـن        " . اإلسرائيلي "-عقود لحل الصراع الفلسطيني     
ويرى أنهما غير   " حل الدولتين "و" الدولة الفلسطينية المستقلة  "، يستبعد حل    "بحاث االستراتيجية السادات لأل 

 سنة من المفاوضات، مع     16طيلة  " حل الدولتين "قابلين للتحقق، ويدلل على ذلك بأن النقاش تمحور حول          
العالم له، إال أنه لم ينفّـذ،       والفلسطيني، وتأييد معظم دول     " اإلسرائيلي"قبوله من حيث المبدأ من الجانبين       

عازياً السبب إلى التناقض بين الروايتين الفلسطينية والصهيونية للصراع، وعدم تقبل الفلسطينيين لفكـرة              
  .يهودية" إسرائيل"

تشارك فيها مصر واألردن وترمي إلى ربط الضفة        " حلوالً إقليمية "يحاول آيالند في المذكرة، أن يعرض       
وأصـلح مـن حـل      " أوفـق "ألمر باألردن، وربط غزة بمصر، ويرى أن هذا الحل          الغربية في نهاية ا   

، فإن من المالحـظ     "السالم"وإذ يتحدث هذا الباحث المختص في الشؤون االستراتيجية، عن          " . الدولتين"
أنه يتجاهل تماماً سوريا ولبنان من خطته، ويتجاهل أن لهما أراضي يحتلها كيانه، الجـوالن ومـزارع                 

" رؤيتـه "وبالنظر لألهمية التي يتمتّع بها هذا الباحـث، وباعتبـار أن            . تالل كفر شوبا والغجر     شبعا و 
الواردة في هذه المذكّرة هي التعبير األوضح لما يدور في أذهان القادة الصهاينة، على األقل فـي هـذه                   

  .المرحلة، فإن المهم االطالع عليها
  صورة الوضع والخيارات

اتفـاق   (1993ع الحالي على صعيد التسوية، ليس أفضل مما سبق، بدءاً بخريـف             يشرح آيالند أن الواق   
، وخريـف   )خطة بيل كلينتـون    (2000كانون األول   / ، وديسمبر )كامب ديفيد  (2000، وصيف   )أوسلو
ويعزو ذلك إلى أسباب عدة منها الفرق بين موقفي القيادتين في الكيـان كمـا         ) . مؤتمر أنابولس  (2007

بين الجانبين، إضافة إلى ارتفاع عدد المستوطنين في الضفة الغربيـة           " الثقة"يين، وانخفاض   لدى الفلسطين 
  . ألفاً اليوم290/ 2000 ألفاً في 190، من )باستثناء القدس المحتلة(

الذي يحظـى بموافقـة القيـادتين الفلـسطينية         " حل الدولتين "ويتساءل ايالند عن سبب الفشل في إنجاز        
ويرى أن السبب يكمن في كون الطرفين ال يريدان هذا          . بدعم عدد كبير من دول العالم       ، و "اإلسرائيلية"و
على الفلسطينيين، أقل كثيراً من أدنـى قـدر         ) أي حكومة " (إسرائيل"حيث إن أقصى ما تعرضه      " الحل"

تعلق بصراع  وباإلضافة لهذا السبب اآلني، يرى سبباً تاريخياً ي       . قبوله  ) كل قيادة (تستطيع قيادة فلسطينية    
ويحتج على ذلك برفض القيادة العربيـة لقـرار         . بين الروايتين الفلسطينية ومعها العربية، والصهيونية       

 ورغم اعتراف قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والعديـد مـن الـدول العربيـة ب                1947التقسيم عام ،  
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ويدرج في إطار هـذا     . بالوجود  " الحق"، رسمياً أو ضمناً، إال أنه يراه اعترافاً بالوجود وليس           "إسرائيل"
لكن الكالم الذي ينطوي على فجاجة ووقاحـة        " . إسرائيل"التشخيص رفض الفلسطينيين والعرب ليهودية      

" دولـة يهوديـة   " دولة عربية كبيرة مقابل      22، إن هناك    "اإلسرائيليين"هو قوله، وهو كالم يردده معظم       
  . دولة تلك22السكن في واحدة من بين ال " فلسطين"ن في صغيرة واحدة، وبإمكان العرب الذين يعيشو

  سبعة أخطاء للواليات المتحدة
وإذ خطّأ آيالند الحكومات المتعاقبة في الكيان ألنها أعطت الفلسطينيين والعرب إشـارات إلـى كونهـا                 

ة فرضـيات   تتحمل مسؤولية عن المشكلة الفلسطينية وبالتالي حلها، فإنه يحمل السياسة األمريكية سـبع            
  :خاطئة بنت عليها رؤيتها للتسوية وهي

 . 1967بأن الطموح الفلسطيني األعلى هو إلى الحصول على اسـتقالل فـي حـدود               " تصديقها"األولى  
والثالثة حكمها على العرب    . الفرق بين مواقف الطرفين صغير ويمكن التقريب بينه         "والثانية اعتقادها أن    

والخامـسة  .  والرابعة انطباعها بأن إنهاء الصراع سيفضي إلى استقرار          .بأنهم معنيون بإنهاء الصراع     
وهـو، علـى    . اعتقادها أن حل الصراع حيوي للحصول على المساعدة العربية في الـشأن اإليرانـي               

لهم ثمن  " يدفع"لذلك ال يرى حاجة إلى أن       . النقيض، يرى أن مصلحة العربي العليا تكمن في صد إيران           
السادسة اعتقادها أنه توجد فرصة اآلن لحل الصراع وال تجوز إضاعتها           .  مصلحة لهم    لشيء هو أصالً  

  .، وهذا بنظره غير صحيح"الدولتين"أما الفرضية األمريكية السابعة واألخيرة فهي إمكان حل . 
دء منذ ب (ويرى الخبير االستراتيجي الصهيوني آيالند أن نقاشاً امتد طوال السنوات الست عشرة األخيرة              

في متناول اليد، والتشاؤم الخـالص الـذي        " الدولتين"راوح بين النشوة والثقة بأن حل       ") . أوسلو"مسيرة  
وهو يعتبر أن   . يقول إنه ال حل سياسياً للصراع، وبين هذه وتلك ظهرت أفكار مختلفة التفاقات مرحلية               

  :راتالمشترك بين الحل الكامل والحلول المرحلية أنها تقوم على ثالثة خيا
  .في المنطقة بين األردن والبحر) جغرافيا(أ حل محدود 

  .ب  إقامة دولة فلسطينية مستقلة
  .ج  الضفة الغربية وقطاع غزة في أي حل كيان سياسي واحد

لذلك . يبدأ من الصفر    " حقيقياً"وإذ يعتبر أن هذه الخيارات حصرت النقاش في مجال ضيق ومنعت نقاشاً             
  : أنهما جديران بالنقاش، من وجهة نظره وهماتراه يذهب إلى حلين يرى

  اتحاد فيدرالي أردني  فلسطيني
الضفتان الشرقية والغربيـة وقطـاع   ": واليات"بإنشاء مملكة أردنية فيدرالية من ثالث " الحل"يقضي هذا   

غزة، ويكون لكل منهما استقالل كامل في الشؤون الداخلية وميزانية ومؤسسات حكم، وقوانين خاصـة،               
رطة وسائر رموز االستقالل، لكن ال تكون لها مسؤولية عن السياسة الخارجيـة والجـيش اللـذين                 وش

مفاوضـات مـع    " إسرائيل"ولتنفيذ هذا الحل يقترح أن تُجري       . في عمان   " الفيدرالية"سيبقيان بيد اإلدارة    
  .وفد اردني فلسطيني مشترك

المفترضة " حماس"بلية للتطبيق، وألنه يمنع سيطرة      جيد للفلسطينيين باعتباره أكثر قا    "ويرى أن هذا الحل     
وأيضاً ألن الفلسطينيين سيكونون مواطنين في دولة كبيرة بدالً من          . في حال قيام دولة فلسطينية مستقلة       

مثل التخلي عن السيادة في     (أن يحشروا في دولة صغيرة جداً غير قابلة للحياة ومقيدة في الجانب األمني              
  ).المجال الجوي

، بنظر الخبير الصهيوني، سيمنع أن تكون دولة مجاورة له فـي يـد              "الحل"أما بالنسبة لألردن فإن هذا      
  .، كما حدث في غزة"حماس"

، حيث لم يعد الحـديث      "في القصة "األولى، وجود اختالف    : فلهذا الحل أربع مزايا   " إسرائيل"أما بالنسبة ل  
ولـذلك  . واألردن " إسرائيل"بين دولتين ) أراضعلى (عن شعب فلسطيني تحت احتالل، بل عن صراع      
والثانية، أن األردن يـستطيع أن      . لمصلحتها  " إسرائيل"يتوقع أن يتغير الضغط الدولي القائم اليوم على         
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في بعض الشؤون مثل األراضي، حيث إن الفلسطينيين ال يستطيعون التخلي عن أي             " أكثر مهادنة "يكون  
صغيرة وتحتاج  " إسرائيل"د آيالند ألسطوانة الحجم، معتبراً، بخبث، أن        ويعو" . 1967في حدود   "منطقة  

" من العدل بالمفهوم الصهيوني   "إلى أرض أخرى، لكن الدولة الفلسطينية يفترض أن تكون أصغر، وليس            
لكن عندما تكون الشريكة هي المملكة األردنية الكبيرة        . أن يطلب إلى الجانب األصغر األضعف التخلي        

  .لك أسهليصبح ذ
فـي كـل    " إسرائيل"ويصدق األمر على نحو أوضح في كل ما يتعلق بالترتيبات األمنية، حيث ستطلب              

تسوية تجريد الضفة من السالح، وفي حال وجود دولة فلسطينية فإن الحديث سيدور عن تجريد الدولـة                 
ـ               " إسـرائيل "اق بـين    كلها من السالح الثقيل، وهذا أمر يصعب قبوله، لكن عندما يكون الحديث عن اتف

وكل ما يحتاج اليه التخلي عن نشر قوات فـي منطقـة مـا              " . أكثر معقولية "واألردن فيبدو هذا الطلب     
أال تنـشر   " اإلسـرائيلي "وهذا مطلب سيبدو لألردنيين مقبوالً كما قبلت مصر في حينه المطلب            ) الضفة(

  .قوات كبيرة في مقدمة سيناء، كل ذلك وفقاً آليالند
التخلي عن  " إسرائيل"يطلب من   " دولتين للشعبين "ففي حالة حل    " . األمنية"ة، برأيه، موضوع الثقة     والثالث

، فالوضـع   "األردن"فلسطيني بالحفاظ على الهدوء األمني، لكن في اتفاق مع          " وعد"مقابل  " أمالك مادية "
  " .مختلفاً"من الناحية األمنية سيكون 

أسباب كي تخشى أنه إذا نشأت دولة فلسطينية مستقلة فإن          " إسرائيل" فل   .الميزة الرابعة تتعلّق بالعالقات     
، وليس من الواضح هل تُمكّن المنطقة بين األردن والبحر مـن            "إسرائيل"ضعفها سيكون عبئاً آخر على      

إذا أصـبحت   " اإلسـرائيلي "إنشاء دولتين قادرتين على البقاء، لكن األمر سيكون مختلفاً، حسب التصور            
  " .األردن الكبير"زءاً من الضفة ج

  :أسس هذا االقتراح كما يراها آيالند تبادل أراض
 كم تمتـد علـى      24 كم مربعاً هي مستطيل مكون من ضلع طوله          720تنقل مصر لغزة أرضاً مساحتها      

 كم في الجنوب علـى طـول        30طول شاطئ البحر المتوسط من رفح غرباً إلى العريش، وضلع طوله            
 كم 365( كم مربعاً تجعل مساحة غزة تزيد على مساحتها الحالية        720ه الزيادة ل    هذ. الحدود مع مصر    

  .بثالثة أضعاف) مربعاً
يتخلى الفلسطينيون مقابل هـذه     .  في المئة من مساحة الضفة       12 كم مربعاً تساوي في مساحتها       720إن  

  ".إسرائيل" في المئة من مساحة الضفة ل12الزيادة عن 
) أصالً هـي فلـسطينية    (على أرض   " إسرائيل"طيها مصر لغزة تحصل مصر من       مقابل األرض التي تع   

 كـم   720لمـصر   " إسـرائيل "يمكن أن تبلغ األرض التي ستنقلها        . 48جنوب غرب النقب المحتل عام      
  .، وفقاً آليالند"يمكن أن تكون أقل"مربعاً، و

إلى مكان قابل للعيش، حيـث إن       وإلغراء الفلسطينيين يقول إن خطته تسمح بتحويل غزة، بعد توسيعها،           
 أميـال، واحتمـاالت     9 كم من الساحل مع كل ما يتضمن ذلك من مياه إقليمية بطول              24الزيادة تمنحها   

معقولة لوجود غاز طبيعي في هذه المنطقة، ستُمكّن من إنشاء ميناء دولي كبير، ومطار دولي، واألهـم،                 
لكنه يطالب الفلسطينيين مقابل ذلك، أن يتخلوا       . رى  برأيه أنها ستستوعب الجئين فلسطينيين من دول أخ       

  .عن أرض في الضفة توجد فيها مستوطنات ومنشآت لالحتالل
 كم مربعاً   720ويرى في اقتراحه فائدة لمصر التي قال إنها ستحصل مقابل استعدادها لمنح الفلسطينيين              

  : بدائل هي7على 
  . مربعاً كم720أرض في جنوب النقب ستكون مساحتها القصوى 

 كيلومترات من الشرق إلى     10ستتمكن من الحصول على تواصل بري مع األردن من خالل نفق طوله             
وبعد ذلك إلى الشرق والجنـوب      (الغرب ويكون تحت سيادتها، بحيث يتم االنتقال من مصر إلى األردن            

  ".إسرائيلية"بال حاجة إلى رخصة ) إلى السعودية والعراق
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والميناء الجديد هناك، وكالهما على ساحل البحر المتوسط، إلى ذلك          " غزة الكبرى "من المطار الجديد في     
في الجنوب، تُمد سكة حديد، وشارع سريع وأنبوب نفط، وتمتد تلك الخطـوط             " النفق األردني المصري  "

الثالثة من طريق النفق إلى األردن وتتوزع من هناك إلى الشمال الشرقي لألردن والعراق وإلى الجنوب                
هذا يعني، كما يضيف، أن الجمارك المصرية ستأخذ نـصيبها مـن كـل              . نحو السعودية ودول الخليج     

  .حركة تتم بين األردن والعراق والخليج نحو ميناء غزة، حيث يمر المسار في أرض مصرية
عـن طريـق    ( لمصر مشكلة ماء أخذت تزداد حدة، لذلك سيتيح هذا االقتراح استثمار العالم في مصر               

  .في مشروعات لتحلية المياه) ك الدولي وغيرهالبن
 اضطرت مصر إلى قبول قيود صعبة على نشر قـوات           1979ومصر سنة   " إسرائيل"بين  " المعاهدة"في  

على إجراء تغييرات ما في الملحـق العـسكري         " إسرائيل"من جيشها في سيناء، وفي هذه الخطة توافق         
  ".المعاهدة"ل

باعتبار ذلك جزءاً من تعويض مصر على بناء مفاعالت ذرية فيهـا            ) ساال سيما فرن  (توافق دول أوروبا    
  .إلنتاج الكهرباء
 سنة وسيظهر أن إنجازه تم بفضل الـرئيس         100، وفق الخطة، حداً لصراع عمره       "السالم"سيضع اتفاق   

المصري، وتقصر الطريق له نحو الحصول على جائزة نوبل للسالم، ومؤتمر دولي في القاهرة، وعودة               
  .1967صر إلى المكانة الدولية المهمة التي تمتعت بها حتى م

من هذه الخطة، من غير أن يطلب منه دفـع أي ثمـن،             " المستفيد األكبر "وعن األردن، يقول آيالند إنه      
  :في إطار هذه الخطة" ميزتين كبيرتين"ويلخّص بأن لألردن 

ء الدولي في غزة الكبـرى، مـروراً بنفـق          سيربط نظام الشوارع والسكة الحديدية وأنبوب النفط بالمينا       
الميناء الجديد في   (ويحصل األردن على منفذ ناجع إلى البحر المتوسط         . األردن  مصر بالخليج العربي      

الذي ستنصب فيه حركة    " عنق الزجاجة "وفوق ذلك فالجانب الشرقي للنفق هو       . ومنه إلى أوروبا    ) غزة
  .هو أمر يعطي األردن مزايا اقتصادية واستراتيجية جمةالسلع من أوروبا نحو العراق والخليج، و

والميناء والمطار الجديدين، ستنشأ إمكانات عمـل كثيـرة، وبالتـالي سيفـضل             " غزة الكبرى "بعد إقامة   
العودة إلى بيوتهم، ومعهم جزء من الالجئـين الـذين          )  ألفاً 70(فلسطينيون من أصل غزي في األردن       

  .يعيشون في الضفة واألردن
  :فتتمثّل برأي آيالند في أربع مزايا على النحو التالي" إسرائيل"أما الفائدة ل 

حيث " المعتاد"أكبر كثيراً مما يمكن إحرازه بالحل       )  في المئة  12(المنطقة التي ستظل في يدها في الضفة        
مـن تقليـل    " ئيلإسرا"وتُمكّن هذه المساحة    " . إسرائيل"من الضفة ل  " فقط" في المئة    8يضم الجدار حالياً    

وتمكن هذه النـسبة مـن      .  ألفاً   30 ألف إلى    100عدد المستوطنين الذين سيضطرون إلى اإلخالء، من        
في " اريئيل"في الخليل، و  " كريات أربع "في رام اهللا و   " عوفرا"من ضم مستوطنات مثل     " إسرائيل"األرض  

  .سلفيت في قلب الضفة
" ضمانات"فهذه المشاركة تُحدث    . ر في الحل مهم وملزم      مشاركة الدول العربية، وال سيما األردن ومص      

  .أقوى لتنفيذ االتفاق
فـي  " عنصر مهم "ويختم آيالند مذكرته، بأنه ينبغي البحث عن الفرصة لتمرير الخطة، ولذلك ينقل عن              

ويـضيف الخبيـر    " . انتظروا وريـث مبـارك    "قوله  " الخطة اإلقليمية "االدارة األمريكية عرضت عليه     
ني إن الخطتين، تلك التي تتحدث عن اتحاد فيدرالي، واألخرى التي تتناول الحل بتبادل األراضي               الصهيو

ليستا متناقضتين، فهما تُعرضان كل واحدة على حدة ألن لكل واحدة منهما مخططاً مختلفاً، لكن طريقتي                
  .كل منهما" مزايا"التفكير هاتين يمكن أن تأتلفا في حل واحد يشتمل على 

  الصهيوني سابقاً،" مجلس األمن القومي"س رئي·  
  الصهيوني حالياً" معهد أبحاث األمن القومي"باحث في ·  
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  14/1/2011، الخليج، الشارقة
  

  "إسرائيل"للعربي حثالة  .56
  فايز أبو شمالة. د

: يقول لك العـارفون   " اللوكس"في حسبة السمك في مدينة العريش المصرية تسأل عن سمك الهامور أو             
 موجود، وإن سألت عن السبب، رغم امتداد شباك الصيادين المصريين على طول سواحل البحر               إنه غير 

ويدفعون فيه  " الهامور"يتم توريده إلى إسرائيل، فاليهود يحبون سمك        : األحمر، والبحر المتوسط، يقولون   
ن هناء إلـى    سعراً عالياً، وعليه فكل سواحل مصر التي تصيد هذا النوع من السمك، تحمله على طبق م               

  !.إسرائيل
لليهودي في إسرائيل أطيب السمك المصري، وللعربي في العـراق واألردن مخلفـات إسـرائيل مـن                 
السيارات القديمة التي استعملها اليهودي لسنتين حتى خمس سنوات، واستهلك بكارتهـا، ومـل منهـا،                

ويتجدد، وينظف نفـسه،    ، فاليهودي في إسرائيل يحب أن يجدد،        2011ويرغب في شراء سيارة موديل      
ويبيع مخلفاته إلى العرب، لذلك صادق وزير المواصالت اإلسرائيلية على تصدير السيارات المـستعملة              

  .في إسرائيل إلى كل من األردن والعراق
، أدخل اإلسرائيليون إلى    1967عندما احتلت إسرائيل قطاع غزة وسيناء والجوالن والضفة الغربية، سنة           

من الدجاج األبيض الالحم، الذي لم يكن معروفاً في غزة التـي كانـت تحـت الحكـم                  قطاع غزة نوعاً    
المصري، فسماه الناس الدجاج اإلسرائيلي، وكان سعره رخيصاً بالقياس إلى الدجاج البلدي الـذي كـان                

  .سائداً، لقد اكتسح الدجاج اإلسرائيلي أسواق غزة
 األراضي المحتلة تعيش على مخلفات اليهود، يقتنون        منذ ذلك الزمن البعيد وحتى يومنا هذا، والناس في        

الثالجات اإلسرائيلية المستعملة، وأفران الغاز، والمالبس، واألحذية، واألغذية، والسيارات التـي أطلـق             
أي أنها جاءت مباشرة من اإلسرائيلي إلى العربي، لقد صارت غزة والضفة            " يد ريشوناه "عليها بالعبرية   

ورضينا كوطن مهزوم، يعيش    .  اليهودي الذي يحب أن يجدد بيته كل عام أو عامين          الغربية مكب نفايات  
تحت االحتالل أن نعيش درجة ثانية، وأن نلتقط فتات اليهود، ونلبس ونتطور ونركـب الـسيارات مـن                  

  .بعدهم
فما هي مشكله الشعب العربي حتى يعيش درجة ثانية، ليكون اليهودي في إسرائيل درجة أولـى، يؤكـد                  

أن اليهود هم شعب اهللا المختار، وأن اهللا قـد سـخر العربـي              " التناخ"ته، ويؤكد معتقده وكتابه الديني      ذا
لخدمة هذا اليهودي؟ أما تشعرون بالمهانة في األردن العربي، أما تشعرون بالمهانة في عـراق العـرب                 

  كانه بالبطاقة؟ الذي يعوم على بركة من النفط، ويعيش الديمقراطية التي وزعتها أمريكا على س
  !.يا عاركم الذي هو عارنا

  12/1/2011، المستقبل العربي
  

  للجسر» بيت حنينا«في الطريق من  .57
  عريب الرنتاوي

 ، كنت عائداً من القدس إلى عمان عن طريق جسر الملك حسين ، يومها               2000ذات يوم من ربيع العام      
ئق على أمل أن أنتزع منه أكبر قدر مـن          ، وجلست إلى جانب السا    " بيت حنينا "ركبت سيارة تاكسي من     

وبعد أن نفدت منـي كلمـات       . وما ينتظرنا من أحياء وبلدات ومفترقات     " معالم الطريق "المعلومات عن   
وأن " أن يفك اهللا أسره وأسر المدينـة المقدسـة        "المجاملة التي افتتحت بها الحديث معه ، بادرته بالدعاء          

  .دما ترى النور عن قريبيعودا إلى حضن الدولة الفلسطينية عن
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ـ       " تف من ثمك  : "فوجئت بردة فعله التلقائية    أثر األدعية  " تعطيل"، وهي العبارة العامية التي نقولها عادة ل
التي " الهوية المقدسية "وإفراغها من قابليتها لالستجابة ، واسترسل الرجل في حديث غير ممتع عن مزايا              

" أهل الـضفة  "في منزلة وسط بين     " أهل القدس "ائيلية ، وكيف أنهم     الجنسية اإلسر " مزايا"ال تفوقها سوى    
بدل الدعاء عليـه    " الجنسية اإلسرائيلية "، متمنياً علي أن أدعو له بالحصول على         " أهل الخط األخضر  "و

  .بالحصول على هوية السلطة ورقمها الوطني
سست بأنني أمام واحد من الذين      ندمت حينها لكل عبارات المجاملة والكياسة التي صدرت عني ، فقد أح           

، وأخذتهم متطلبات الحياة الدنيا بعيداً عن انتماءاتهم الوطنية والقوميـة والدينيـة واألخالقيـة               " تأسرلوا"
انكمشت إلى الوراء ، وتحولت إلى الحديث المقتضب والجاف ، لكن ذلك لم يمنع الرجل مـن                 . والقيمية

البعض تأتي وتروح إلـى  " مواكب"يف أنه بحكم عمله يرى    االسترسال في الحديث عن مفاسد البعض وك      
تل أبيب والمنتجعات المجاورة ، حيث كان جلُّ هؤالء يقضون جلَّ أوقاتهم وسهراتهم ، ثم استطرد فـي                  
حديث مسهب عن ضعف البنى التحيتة والخدمات الصحية والضمان االجتماعي إلى غير ما هنالك فـي                

  .الضفة الغربية
، والذي يعود ألكثر من عشر سنوات       " الباعث على الغثيان وانقباض القلب والروح     "يث  تذكرت هذا الحد  

بالتعاون مع مجلس العالقات الخارجية األمريكي ، في        " فاكتور"، وأنا أقرأ نتائج استطالع أجرته مؤسسة        
،  حيا عربيا في القدس الشرقية ، ونشرت صحيفة هآرتس ملخصا له في عددها الـصادر بـاألمس                   19

 بالمائة فقط من الفلسطينيين في هذه األحياء يرغبون في أن يصبحوا مواطنين في دولة               30وجاء فيه أن    
، في حين امتنـع     " سائقنا إياه " بالمائة منهم الجنسية االسرائيلية ، كما يشتهي         35فلسطينية ، بينما يفضل     

 بالمائة  31لناس في أحيائهم ، قدر      وعندما سئلوا عن تقديرهم عما يريده ا      .  بالمائة عن اعطاء جواب    35
و بالمائة رفضوا   30 بالمائة قالوا بأنهم يريدون جنسية إسرائيلية        39بأنهم يريدون بالجنسية الفلسطينية ،      

  .اإلجابة
إن " مناطق إسرائيلية " بالمائة من المستطلعة آراؤهم ، قالوا بأنهم سينتقلون إلى           40الغريب في األمر أن     

 بالمائة فقط أنهم سيفعلون أمراً معاكـساً ، أي          27ئهم بالسلطة الفلسطينية ، في حين قال        تقرر إلحاق أحيا  
أنهم سينتقلون إلى أحياء تتبع للسلطة إن تقرر إلحاق أحيائهم بالسيادة اإلسرائيلية فـي أي حـل نهـائي                   

 الوقـت الحـالي      بالمائة منهم عدم البوح بتفضيالتهم في      54وترسيم دائم للحدود داخل المدينة ، وفضل        
  .على أقل تقدير

ال تختلف األسباب التي تدفع أكثر من ثلث فلسطينيي القدس لطلب الجنسية اإلسرائيلية عن األسباب التي                
تأمين صـحي   .. دخل أعلى وفرص عمل أوفر    .. حرية الحركة والعمل في اسرائيل    ": سائقنا إياه "أوردها  

  .ة فقد تحدثوا أساسا عن دوافع قومية ومشاعر وطنيةأما من اختاروا الجنسية الفلسطيني.. واجتماعي
وأرقام االستطالع المذكور ، إلى أحاديـث وتـصريحات قرأتهـا           " السائق من بيت حنينا   "أعادتني واقعة   

 رداً على أطروحات لنتنياهو الـذي كانـت         48 لمواطنين ومسؤولين من عرب      1997بإمعان في العام    
ـ    رئيسا للوزراء في إسرائيل آنذاك ،        مـن منطقـة    " أراض وسكان "وعرض يومها مبادلة المستوطنات ب

المثلث ، حيث أجمع المتحدثون على رفض المشروع اإلسرائيلي ، وهذا أمر طبيعي وغير مفاجئ ، لكن                 
األمر الذي فاجأني في حينه ، هو معرفة أسباب الرفض ، والتي تكاد تكون نسخة مطابقة لألسباب التـي       

، ومماثلة لألجوبة التي تقدم بهـا أهـل القـدس علـى أسـئلة               " تف من ثمك  : "ولللق" السائق إياه "دعت  
  .االستطالع المفتوحة

فهي من جهة تظهر الحاجة لبناء نموذج فلسطيني        : أحسب أن أموراً كهذه ، يجب أن تقرع ناقوس الخطر         
يراد بناؤه تحت جلد     - النموذج الفلسطيني    -، طالما أنه    " النموذج اإلسرائيلي "جاذب ، قادر على منافسة      

 -إسرائيل وسمعها وبصرها ومرأى يدها وحجرها ونيرانها من جهة ، وطالما أن الصراع الفلـسطيني                
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اإلسرائيلي هو صراع محتدم على األرض واإلنسان معاً ، وبهدف تحريرهما معاً ، وليس أحـدهما دون                 
  .اآلخر

طني والحركة الوطنية الفلـسطينية ، وإال       وهي من جهة ثانية ، تظهر الحاجة لتجديد شباب المشروع الو          
، قد تفعل فعلها ، وتتقدم حسابات الضمان والتأمين الـصحي علـى قـيم    " التهويد"و" األسرلة"فإن خطط  

الوالء واالنتماء للوطن والشعب والحركة الوطنية والهوية والكيان والجنسية والثقافة واللغة والدين إلـى              
  . الفلسطينيغير ما هنالك من مكونات لشخصية

  14/1/2011، الدستور، عّمان
  

  كيف استطاع بن جوريون أن يتالعب بعقول المسيحيين؟ .58
  سليمان صالح. د

يشير معظم الذين كتبوا عن بن جوريون إلى عدم إيمانه بالدين، ولكنه استخدم الدين اليهودي والمسيحي                
ية اليهودية الحديثة تقوم على ارتبـاط       إلقامة دولة إسرائيل، وخداع المسيحيين فهو يرى أن الحركة القوم         

  .اليهود باألرض الموعودة وباللغة العبرية والرؤية اليهودية المسيحية حول إعادة البعث
وتعود فكرة إعادة البعث في اليهودية والمسيحية إلى أن الرب يرسل مبعوثيه لتخليص البشر من ذنوبهم                

ي اليهودية لم يأت بعـد، والمـسيحيون يعتقـدون أن           وإعادتهم إليه، والمخلص هو المسيح لكن المسيح ف       
  .المسيح هو ابن الرب وقد جاء وسوف يعود

وما قام به بن جوريون هو عملية توفيق بين الرؤيتين اليهودية والمسيحية في رؤية واحدة، واسـتغاللها                 
  .لتحقيق هدفه في إقامة دولة إسرائيل

وة خطيرة هي أنه صور عودة اليهود إلـى أرضـهم           يقول أفراهام أفي هاي إن بن جوريون قد قام بخط         
الموعودة وتجمعهم فيها مقدمة لعودة المسيح، وبذلك فقد قام بالتوفيق بين الرؤية المـسيحية واليهوديـة،                

  .وخدع المسيحيين وزرع هذه الخرافة في عقولهم لتصبح عقيدة عامة
دولة اإلسرائيلية التي يتجمع فيها اليهود هو       ونتيجة ذلك فقد أقنع بن جوريون المسيحيين بأن تأييد إقامة ال          

مقدمة للخالص وعودة المسيح وما قام به بن جوريون هو عملية استغالل للعقيدة المسيحية فـي عـودة                  
المسيح، وربطها بالهدف الصهيوني، وتحويلها إلى وسيلة يستخدمها للحصول على دعم الدول الغربيـة،              

  .رغبتهم في الخالصواستغالل مشاعر المسيحيين الدينية و
ولقد استطاع بن جوريون أن يوفق بين نصوص العهدين القديم والجديد، وبين التلمود والتراث الكهنوتي               
المسيحي، واستخدم لغة اإلنجيل لتبرير إقامة دولة إسرائيل مع استخدام لبعض المـصطلحات الغامـضة               

  .ل الخالص والمخلصالتي تهدف إلى التوفيق بين الرؤيتين المسيحية واليهودية حو
هكذا يمكن أن نفهم كيف يصف بن جوريون والصهاينة أنفسهم بعدم اإليمـان ويـستخدمون النـصوص      
الدينية، مع التوفيق بينها، لتحقيق أهدافهم، ودفع المسيحيين لتأييد إقامة دولة إسـرائيل بهـدف تحقيـق                 

  .الخالص
يستخدم النصوص الدينية في أكبـر عمليـة        لقد استوعب بن جوريون المسيحية واليهودية، واستطاع أن         

تضليل وتزييف وتوفيق بين هذه النصوص، وجعل المسيحيين يؤيدون المغامرات العسكرية اإلسـرائيلية             
  .والجرائم الصهيونية والرغبة في التوسع باعتبار أن هذا التأييد يأتي استجابة لنصوص كتابهم المقدس

حين اشترك مع بريطانيا وفرنسا في الهجوم علـى مـصر،            1956ولم يتذكر بنجوريون موسى إال عام       
ودفع قواته الحتالل سيناء، حيث قال إن آالف الجنود قد شاركوا في القتال في صـحراء سـيناء ألنهـم     

  .تذكروا كيف قاد موسى أسالفهم في هذه الصحراء إلى جبل سيناء ليتلقى الوصايا العشر من الرب
لقد كانت التجارب مرتبطة حيث طافت الـذكريات عبـر          ... عركةيقول بن جوريون إنها ليست مجرد م      

  .آالف السنين برؤوس جنودنا، حيث كان آباؤهم يقفون على جبل سيناء
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هكذا استطاع بن جوريون أن يحارب عبر كل الجبهات باستخدام النصوص الدينية بعد أن قام بتطويعهـا     
 للمواقف المختلفة نصوصاً يبرر بها جرائمه ويقنـع         لتحقيق أهدافه، فهو يقتبس من اإلنجيل والتلمود طبقاً       

بها المسيحيون بتأييده ويحول بها جنوده إلى مجرمين يقتلون ويدمرون وهم يتذكرون صور آبائهم وهـم                
  .يتلقون الوصايا العشر على جبل سيناء من الرب

وعندما عـاد وجـد     وبالطبع لم يتذكر بن جوريون أن موسى قد ذهب إلى الجبل ليتلقى الوصايا من ربه                
بني إسرائيل آباء بن جوريون وجنوده يعبدون عجالً من ذهب صنعه لهم السامري، وأن اهللا قد غـضب                  

  .عليهم وأمرهم بان يقتلوا أنفسهم
  .لكنه تذكر فقط ما يمكن أن يقنع جنوده بارتكاب عمليات القتل والتدمير

هاء والخداع والكذب والتـضليل وصـنع       إنه يجب االعتراف بأن بن جوريون كان عبقرياً ولكن في الد          
  .الخرافات، وقبل أن يموت علم اإلسرائيليين صناعة الخرافات وتضليل الشعوب وتبرير الجرائم

  14/1/2011، الشرق، الدوحة
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