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  غزةعمار إ عن مشروع إلعادة ويعلن...  مصر ستدعو الفصائل الستئناف الحواريؤكد أن هنية .1

إسماعيل هنية ، أن أشرف الهورغزة، نقالً عن مراسلها في   1/1/2011القدس العربي، لندن،  نشرت
ود رغبة من القيادة المصرية لدعوة الفصائل الفلسطينية مجدداً رئيس الحكومة في غزة كشف عن وج

 من جمعية الصحافيين الكويتية يزور غزة ليل وقال هنية خالل لقائه وفداً. لبحث ملف المصالحة المتعثرة
 وزير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان ابلغه في االتصال الهاتفي الذي جرى بينهما أنالسبت 

ترغب في دعوة الفصائل الفلسطينية كافة مجددا إلى القاهرة للبحث في مستقبل "أيام أن مصر قبل ثالثة 
تعكس مدى يقينها بأهمية الحوار الفلسطيني "وأشار هنية إلى أن مبادرة مصر  ."الوضع الفلسطيني

  ."الفلسطيني ووجوب المضي قدما نحو عملية المصالحة الفلسطينية
ستقوم " مصر بتوجيه هذه الدعوة للفصائل الفلسطينية فإن حركة حماس وذكر هنية انه في حال قامت
  . "بدراستها من منطلقات ايجابية

حالة " العالقة ما بين حماس في غزة والسلطة الفلسطينية في الضفة تشوبها أنوفي هذا السياق أكد هنية 
  .مسألة المصالحة، مؤكداً أنه ال توجد أي اتصاالت مع السلطة الفلسطينية حول "من الجمود

ال سيما في ظل "وأكد خالل حديثه على رغبة حماس في التوصل إلى حل إلنهاء حالة االنقسام السياسي 
  ."األوضاع التي تشهدها الساحة المحلية واإلقليمية والدولية

  .يشار إلى أن هنية هاتف قبل ثالثة أيام عمر سليمان لوضعه في آخر تطورات الموقف الميداني
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 مصر نقلت لهم رسالة مفادها انه في حال استمرار إنية خالل لقائه بوفد جمعية الصحافيين وقال هن
 فان جيش االحتالل سيقوم بعملية عسكرية كبيرة ضد "إسرائيل"عملية إطالق الصواريخ من قطاع على 

يلية تتعامل مع التهديدات اإلسرائ"ن حكومته أ إلىوأشار . "الرصاص المصبوب"غزة مشابهة لعملية 
 حكومته تعمل لمواجهة التهديدات اإلسرائيلية من أن، الفتاً إلى "بدرجة عالية من الجدية والمسؤولية

، إلى جانب استمرارها في االستعداد لمثل هذه التهديدات "تجنيب السكان ويالت حرب جديدة"خالل 
التصال بمصر وجامعة  حكومته تحركت على المستوى الدبلوماسي من خالل اأنوأشار إلى  .ومواجهتها

في محاولة لوقف ما يخطط له "الدول العربية واألمم المتحدة وبعض القوى واألطراف اإلقليمية والدولية 
  ."العدو الصهيوني من نوايا عدوانية إزاء القطاع

إلى ذلك تحدث هنية عن التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني سواء في الضفة أو غزة، والمتمثلة 
ويد مدينة القدس، والحصار المشدد المفروض على القطاع، وجدد مطالبته للدول الدول العربية في ته

  . الحصار والعمل على رفعه بأقرب وقت ممكنبإنهاءواإلسالمية 
كأي عالقة " هذه العالقة إنوتطرق هنية خالل حديثه للعالقة التي تجمع بين حماس وبين إيران، وقال 

ن حماس منفتحة مع كافة الدول العربية واإلسالمية أ"وأضاف  ." أو إسالميةأخرى في أية دولة عربية
 للشعب الفلسطيني لمواجه  مالياً إيران قدمت دعماًأنوأكد في ذات الوقت  .'ولديها عالقة واسعة معها

 حماس تقبل هذا الدعم، لكنه أكد في ذات الوقت أن حركته ال تقبل بأي شروط أو إنالحصار، وقال هنية 
 الدعم المالي لحكومته في غزة ليس أنوكشف هنية  .التزامات منها نظير هذه المساعدات المالية

إن العديد من الدول العربية واإلسالمية بادرت بتقديم الدعم ألهالي " في إيران وحدها، وقال محصوراً
  ."قطاع غزة
افتتـاح المـؤتمر الـدولي      هنية أعلن في كلمة خالل       أن   غزة من 17/1/2010الحياة، لندن،   وأضافت  

إلعادة إعمار قطاع غزة الذي نظمته وزارة األشغال العامة واإلسكان في حكومته في مدينة غزة أمـس،           
 ساعة المقبلة في إعادة إعمار القطاع، على رغم عدم تلقي الحكومـة             48 ستشرع خالل الـ     ته حكوم أن

اً واحداً من المخصصات العربية والدوليـة  ولو دوالر"والمؤسسات التي تُشرف على إعادة إعمار القطاع     
ودعا هنية الدول المانحة والمؤسسات     . " خالل حربه األخيرة على القطاع     االحتاللإلعادة إعمار ما دمره     

جاهزية الحكومة لتوفير الـدعم اللوجـستي       " إلىوأشار  . "دعم صمود أهل القطاع   " إلىالدولية والعربية   
رصدت مبلـغ مليـون دوالر      "وكشف أن الحكومة     ."ي إعادة اإلعمار  والمخططات الالزمة التي تساهم ف    

) المهرب من مصر عبر األنفـاق ( من عائدات الضرائب المفوضة على الوقود %80شهرياً، إضافة إلى  
، معتبراً أن هـذه     "إلعادة بناء وترميم البنى التحتية للقطاع، وأن األموال الالزمة لهذا المشروع متوافرة           

  ."ا لشعبنا وكل من راهنوا على هذا الشعبرسالة نقدمه"
  

   الدولةوإقامة االحتالل إلنهاء السلطة كمشروع إلىنتطلع : فياض .2
 سالم فياض استمرار الحكومة في توسيع شبكة األمان . أكد رئيس الوزراء د:نائل موسى -رام اهللا 

الف اسرة فلسطينية مقارنة مع  95 نقدية دائمة لـ إعاناتاالجتماعي خالل العام الجاري وبما يشمل دفع 
 مليون شيقل في اطار 11 الفا تلقت مخصصات مالية العام المنصرم ورفع المساعدات الطارئة بقيمة 65

  .مسؤوليتها تجاه معدمي الدخل والفئات الضعيفة
 الرأي والصحفيين، ان الوضع المعيشي للمواطن أعمدة في لقاء مطول مع نخبة من كتاب فياضوقال 

 رأس األولويات وفي صلب عمل كل حكومة وهو كذلك في مقدمة اهتمامات وعمل الحكومة هو على
 هو في صلب جدول االعمال بشكل دائم حتى وان لم ،وهو بند ليس عارضا يستدعى متى تطلب االمر

وهذا يحدث عندما تناقش الحكومة الوضع االقتصادي والمالي وفي كثير من القضايا .. يذكر بشكل مباشر
  . العالقة بالمتغيرات ذات العالقة بالوضع المعيشيذات
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 وحتى نهاية 2001وبشأن مقياس الغالء قال فياض انه طرأت زيادة تراكمية منذ االول من كانون ثاني 
، قابلها زيادة في الرواتب بلغت %5،40 وارتفعت مستوى االسعار بنسبة تراكمية بلغت 2010عام 

 2005 و2003مة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية عامي نجمت اصال عن الزيادات الناج% 55
 ما ترتب زيادة حقيقية في الرواتب الفتا ان تعديال على 2008والزيادات السنوية االخرى منذ عام 

واكد فياض ان السلطة الوطنية ليس مشروعا . الرواتب واالجور سيطرأ هذا العام وفق المعايير المتبعة
  . ان ينتهي اذا لم يفض الى انتهاء االحتاللاداريا تحت االحتالل ويجب

 17/1/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  دانة االستيطانإلاليوم يحدد موعد التوجه للصندوق األزرق باألمم المتحدة : عريقات .3
 صائب عريقـات  .د، أن أشرف الهورنقالً عن مراسلها  ،  17/1/2011 القدس العربي، لنـدن،      نشررت

ـ  وضات في منظمة التحرير   مسؤول ملف المفا   ان السفير الفلسطيني فـي األمـم       ' القدس العربي 'أعلن ل
المتحدة سيعقد اليوم االثنين اجتماعا لكل المجموعات في المنظمة الدولية لالتفاق على موعد محدد لطرح               

  .موضوع إدانة االستيطان في مجلس األمن
ة واشنطن بعد مباحثات مع المسؤولين هنـاك        وقال عريقات الذي عاد قبل يومين من العاصمة األمريكي        

حول الطرق الكفيلة بدفع عملية السالم أن جورج ميتشل المبعوث األمريكي لعملية السالم أبلغـه خـالل                 
لقائهم سوياً أن اإلدارة األمريكية تعارض فكرة توجه السلطة إلى مجلس األمن الستصدار قـرار يـدين                 

  .فلسطينيةاالستيطان اإلسرائيلي في المناطق ال
وأكد عريقات خالفاً لتقارير نشرت ان هذا هو الموقف األمريكي الذي أبلغت به القيادة الفلسطينية وليس                

  .طلباً بتأجيل طرح مشروع القرار على مجلس األمن
وأبلغ عريقات ميتشل خالل اللقاء ان القيادة الفلسطينية تجري مشاوراتها مع جميع األطـراف الدوليـة،                

يد أن تصطدم بأحد، وأنها عازمة على الذهاب لمجلس األمن الدولي الستصدار قرار بإدانـة               وأنها ال تر  
  .االستيطان، وفقاً لما أعلنه الرئيس محمود عباس في وقت سابق

وأشار المسؤول الفلسطيني أنه أبلغ ميتشل خالل اللقاء الذي امتد لثالث ساعات متواصـلة أن الموقـف                 
وأشار عريقات إلـى أنـه قـدم        . لرئيس باراك أوباما في جامعة القاهرة     الفلسطيني يتماشى مع خطاب ا    

لجورج ميتشل تقريرا مفصال يبين األعمال االستيطانية، في الضفة والقدس، وعمليات تهجير الفلسطينيين             
من منازلهم وكذلك عمليات هدم البيوت في مدينة القدس، والتي قال ان جميعها تثبت أن إسرائيل ال تريد                  

  .م، وانها تهدف إلى إخراج مدينة القدس من مفاوضات الوضع النهائيالسال
ـ                ' فيتـو 'وذكر عريقات أن القيادة الفلسطينية ال تريد أن يواجه القرار الذي سيطرح على مجلس األمن ب

  .أمريكي
 في حـال عارضـت      اعتبر أنه عريقات  من بيت لحم، أن     ،  17/1/2011 وكالة معاً اإلخبارية،     وأضافت
نكون قد حاولنا وسنحاول، هذه امكانياتنا ولكن لن نمتنـع عـن            " المتحدة مشروع القرار بالفيتو      الواليات

  ".القيام بما نستطيع القيام به، ألننا نعتقد أن هذه الجهة أو تلك تعارض القرار
بو أ(لن نقترب من التنازالت التي ال كرامة معها، ونحن نقود سياسة خارجية االن يقودها               "وتابع عريقات   

  . جلسة عمل مع كل المجموعات الدولية50شخصيا، والسفير منصور عقد أكثر من ) مازن
وحمل عريقات الحكومة االسرائيلية المسؤولية عن انهيار العملية السلمية باختيارهـا االسـتيطان علـى               

 -يةإنها تتحمل مسؤولية هذا االنهيار ليس فقط علـى صـعيد عمليـة الـسالم الفلـسطين                : السالم، قائال 
االسرائيلية، ولكن على صعيد تبعات ذلك في المنطقة وذلك ألن هذه السياسة تقود الى المزيد من العنف                 

  .والفوضى والتطرف واراقة الدماء
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وطالب االدارة االمريكية بالكف عن التعامل مع اسرائيل كدولة فوق القـانون، وأن تنتـصر للـشرعية                 
  .تو في مجلس األمنللشرعية الدولية، بدال من التهديد بالفي

  
   الحكومة اإلسرائيلية برئاسة نتنياهو ال تريد عملية السالم:عريقات .4

علـى القـرار      صائب عريقات مسؤول ملف المفاوضات في منظمـة التحريـر          .علق د : أشرف الهور 
اإلسرائيلي الذي كشف عنه أمس بأن لجنة التنظيم والبناء في مدينة القدس المشرفة سـتناقش األسـبوع                 

 وحدة استيطانية في مدينة القدس بالقول ان هذا المشروع يثبت أن الحكومة اإلسرائيلية              1400قبل بناء   الم
ان المـشروع الجديـد     ' القدس العربي 'وأكد مسؤول ملف المفاوضات لـ       .'حكومة استيطان بامتياز  'تعد  

 تـزال تتحـدث بلغـة    يثبت صحة الموقف الفلسطيني القاضي بان إسرائيل غير معنية بالسالم، وأنها ال      '
وانتقد عريقات الحكومة اإلسرائيلية برئاسة نتنياهو وقـال         .'الجرافات وهدم المنازل والحصار الرصاص    

انهيار مباحثـات الـسالم وتحميـل       'انها ال تريد عملية السالم، وطالب اإلدارة األمريكية باإلعالن عن           
يداً السبب في انهيار عملية الـسالم، وقـال ان          وأكد أن اإلدارة األمريكية تعرف ج      .'إسرائيل المسؤولية 

وأشار إلى أنه بات للفريق األمريكي المشرف على المفاوضات         . واشنطن تدرس خياراتها للمرحلة المقبلة    
  .أن حكومة إسرائيل ال نية لديها بوقف االستيطان والدخول في عملية السالم

  17/1/2011القدس العربي، لندن، 
  

   سوى االستيطانوجد على جدول أعمال الحكومة اإلسرائيليةال ي: منظمة التحرير .5
اعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلـسطينية أن المخطـط االسـتيطاني            :  امجد سمحان  -رام اهللا 

سوى االستيطان  «، يؤكد أنه ال يوجد على جدول أعمال الحكومة اإلسرائيلية           »جيلو«الجديد في مستوطنة    
مواصـلة  «على نسخة منه، أن     » السفير«واعتبرت اللجنة، في بيان حصلت      . »ينيةونهب األرض الفلسط  

حكومة نتنياهو سياساتها العدوانية والعنصرية تتطلب وقفة جادة من األمتين العربية واإلسالمية، وتدخالً             
عب عاجالً من مجلس األمن الدولي واإلدارة األميركية واالتحاد األوروبي والعالم بأسـره لنـصرة الـش               

الفلسطيني وحمايته وممتلكاته، والضغط على إسرائيل لتوقف االستيطان وتهـــويدها العلني وسرقتها           
  . »لألرض والتاريخ الفلسطينيين

  17/1/2011السفير، بيروت، 
 

  األوهاماشاعة خبر بالك ووتر ال معنى له سوى : فياض .6
 تعمل في أمريكية شركة حراسة سالم فياض ان ما نشر عن وجود. قال رئيس الوزراء د: رام اهللا
 السلطة مجرد تهيؤات عند البعض وان االمر ال يعدو عن كونه خلطا مقصودا بين االمن أراضي

  .الفلسطيني الذي يقوم بمهامه وبين شركات الحراسة االجنبية التي تعمل في بالد اخرى
تر وما قالته حماس على جاء ذلك ردا على سؤال وجهته وكالة معا للدكتور فياض حول شركة بالك وو

  ".وجود شركات أمنية أمريكية في الضفة الغربية"لسان ناطقيها 
ان الحكومة االمريكية تتعاقد مع شركات امن خاصة لحراسة كبار الشخصيات : قال فياض لمعاو

 شركات امريكية مختصة 3االمريكية، وان العقد الحكومي االمريكي رسى على كونسوريوم مكون من 
لمجال واحدى هذه الشركات هي كانت في السابق تدعى بالك ووتر وجرى حلّها اصال، وان هذه بهذا ا

الشركة لها فرع في اسرائيل وهي التي تعمل على حراسة كبار الشخصيات االمريكية وال شأن وال 
  .معرفة وال دخل للسلطة بها من قريب او بعيد

  17/1/2011وكالة معاً اإلخبارية، 
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   من الواليات المتحدة الضغط على نتنياهو وليس إغراءهمطلوب: شعث .7
نبيل شعث يوم . قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العالقات الخارجية فيها د: رام اهللا
إن المطلوب من اإلدارة األميركية الضغط على نتنياهو وليس إغراءه لوقف االستيطان وإنهاء "األحد، 

  ."الحصار على شعبنا
 الذي ينظمه مركز اإلعالم الحكومي في رام اهللا، "واجه الصحافة"شعث خالل حديثه في برنامج وجدد 

الحديث حول المفاوضات واالستيطان واالعترافات الدولية بالدولة المستقبلية، على الموقف الفلسطيني 
هاء الحصار الثابت بعدم استئناف المفاوضات دون وقف كامل لالستيطان وخاصة في مدينة القدس، وإن

  .المفروض على شعبنا في قطاع غزة، واصفا القبول بمفاوضات ال تحترم حقوق الفلسطينيين بالخديعة
وأكد أن القدس تواجه حملة خطيرة فيها نوع من الجريمة المتعمدة لالستيالء عليها وتغيير معالمها 

سلوان والشيخ جراح وجبل المكبر التاريخية واألثرية وهذا يتجسد في االعتداءات اليومية على أهلنا في 
 والتي تتطلب تسارع الخطى ووضع اإلمكانات "الشبرد"والقدس القديمة والتي كان آخرها تدمير فندق 

  .المادية والسياسية لدعم وحماية القدس وتعزيز التواجد فيها
 باالهتمام  جديراً تطورا67ًواعتبر شعث اعتراف دول من أميركا الالتينية بالدولة الفلسطينية على حدود 

يعكس إيمان هذه الدول بحقوق اإلنسان وحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم، مطالبا بأن تتحول االعترافات 
الخجولة األوروبية بشكل غير مباشر من خالل البعثات الدبلوماسية لفلسطين العترافات واضحة بالدولة 

 أميركا الالتينية وأوروبا ستعترف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، مجددا اعتقاده بأن كل دول
وثمن الوثيقة التي أعدتها القناصل األوروبية في القدس والتي تطالب الدول  .الفلسطينية قبل سبتمبر القادم

األوروبية بالتعامل مع القدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين وتقديمهم اقتراحات لحماية القدس وفرض 
ائيلية التي تخرق حقوق الفلسطينيين وتعتدي عليها، منددا بموقف هولندا عقوبات على المؤسسات اإلسر

  . الحكومة الهولندية بتفسير ذلكالرافض للوثيقة ومطالباً
 ترافقها تجنيد "إسرائيل"وطالب شعث بسياسات عربية جديدة تجاه القدس، ومواقف ضاغطة على 

  .ها في حماية القدس وتعزيز صمودهااإلمكانات والجهود وتفعيل المؤسسات المقدسية لتأخذ دور
  16/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  المخابرات الفلسطينية تقرر وقف عرض المدنيين المعتقلين لديها على القضاء العسكري .8

قرر جهاز المخابرات العامة وقف عرض كافة المدنيين على القضاء العسكري،           :  وليد عوض  -رام اهللا   
تداء من امس االحد والكف عن التوقيف أو االحتجاز إال بالئحة اتهام صادرة عن النيابة العامة صاحبة                 اب

   .2001 لسنة 3االختصاص وفق قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 
، بقرار جهاز المخابرات العامة، واعتبرته خطـوة        'ديوان المظالم 'ورحبت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان    

وقالت الهيئة في بيان صحافي إنها ترى في القـرار           .ي االتجاه الصحيح نحو بناء دولة القانون وسيادته       ف
تطوراً هاماً ومطابقاً لرؤيتها وتوصياتها التي عبرت عنها في تقاريرها، وفي مداخالتها لـدى الـرئيس                

  .الفلسطيني محمود عباس والدكتور سالم فياض رئيس الوزراء، وكافة المسؤولين
وطالبت الهيئة بأن تتخذ األجهزة األمنية الفلسطينية األخرى نفس اإلجراء بعدم تحويـل المـدنيين إلـى                 
القضاء العسكري تمهيداً إلغالق هذا الملف بالكامل، وأن تقوم هيئة القضاء العسكري بإحالة كافة الملفات               

، وأن تقوم النيابـة العامـة       التي نظرت فيها إلى القضاء المدني الفلسطيني صاحب االختصاص األصيل         
بتحمل مسؤولياتها وفق القانون بالرقابة على مراكز التوقيف واالحتجاز التابعة لألجهزة األمنية لـضمان              
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اتباع اإلجراءات القانونية السليمة في عملتي القبض والتوقيف، وأن يتم إطالق سراح كافة المحتجـزين               
  .لمدنيلدى األجهزة األمنية أو عرضهم على القضاء ا

  17/1/2011القدس العربي، لندن، 
  

   مليون دوالر430 قيمةالعربية االقتصادية مساعدات ب السلطة ستطلب من القمة .9
 الوفد الفلسطيني إلى القمة العربية االقتصادية الثانية، التـي          أنأكد مسؤول فلسطيني أمس     : )آي.بي.يو(

 . مليون دوالر  430من الدول العربية تبلغ نحو      تبدأ في منتجع شرم الشيخ قريبا، سيطلب مساعدات مالية          
وقال عبد الحفيظ نوفل وكيل وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني، الذي من المقرر ان يشارك في الوفـد                 
الفلسطيني بالقمة، إن بالده تنتظر من القمة العربية االقتصادية أن تدعم القدس في مواجهـة الحمـالت                 

وشدد، في تصريح للصحافيين بالقاهرة، على أهمية المقترح الذي تقدمت به           . اإلسرائيلية الرامية لتهويدها  
 مليون دوالر لدعم المدينة المقدسة وصـمودها فـي مواجهـة المحـاوالت              430بالده للقمة بتخصيص    

وأوضح ان المقترح الفلسطيني يتضمن مخططاً تفصيلياً لمشاريع         .المحمومة لطمس الهوية العربية للقدس    
ياحية واقتصادية تحتاج إلى الدعم في المدينة المقدسة، موضحا ان مـن بـين مـا يقترحـه                  إسكانية وس 

 مليـون دوالر لقطـاع      127 مليون دوالر لبرامج اإلسكان في القـدس، و        125المخطط تخصيص نحو    
  . مليون دوالر إلقامة شركات مالية77السياحة، و

  17/1/2011الخليج، الشارقة، 
  

  ؤولية الكاملة عن سالمة أبو الهيجا وسعداتالمس" إسرائيل"حماس تحمل  .10
أدانت حركة حماس بشدة االنتهاكات التي يقترفها الصهاينة ضد القائدين األسيرين جمال أبو : دمشق

الهيجا وأحمد سعدات، حيث أقدمت إدارة السجن على عزلهما في زنزانة انفرادية ضيِّقة، في ظروف 
إلنسانية وحقوق األسرى، األمر الذي اضطرهما إلى إعالن قاسية دون توفير أدنى متطلبات الحياة ا

وحملت الحركة في  .اإلضراب عن الطعام احتجاجاً على تلك االنتهاكات الصارخة ألبسط حقوق األسرى
نسخة منه، االحتالل الصهيوني " المركز الفلسطيني لإلعالم"بيان صادر عن مكتبها اإلعالمي، وصل 

ودعت المؤسسات الحقوقية، ومنظمات حقوق اإلنسان إلى التدخل  .ة القائدينالمسؤولية الكاملة عن سالم
العاجل والسريع من أجل إنهاء معاناة القائدين األسيرين، والضغط على الكيان الصهيوني إلنهاء سياسة 

  .العزل االنفرادي واإلجراءات التعسفية ضد أسرانا البواسل
  16/1/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  التونسيين وتدعو المجتمع الدولي إلى احترام إرادته" انتفاضة"اس تحيي حم .11

انتفاضة مباركة للشعب "رحبت حركة حماس بالتغيير السياسي الحاصل في تونس ووصفته بأنه : دمشق
، وأشارت إلى أنها انتفاضة أكَّد فيها الشعب التونسي إرادته في انتزاع حريته المسلوبة "العربي التونسي

وقال بيان للحركة أرسلت نسخة  .صدي  للحرمان والفساد واالستبداد والظلم والقمع وتكميم األفواهوالت
نعد هذه االنتفاضة معلماً بارزاً في تاريخ أمتنا العربية المعاصرة،  "16/1األحد يوم " قدس برس"منه لـ

  وقوفنا وشعبنا الفلسطيني  مع وتأكيداً على تطّلعها للحرية والكرامة، وفرض إرادة الشعوب، كما نؤكِّد
إن ما حدث في تونس يؤكِّد أن طريق الكرامة . الشعب التونسي الشجاع، ودعم خياراته وإرادته السياسية

وانتزاع الحقوق والتصدي للظلم والجور والعدوان واالستبداد ال يتم باالستجداء، وإنَّما ببذل التضحيات 
وإن إخواننا التونسيين الذين خرجوا في مسيرات الغضب الشعبي، .. حريةودفع ثمن  العزة والكرامة وال

  ".وقدموا العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى كانوا جديرين بهذا اإلنجاز الكبير
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إن مالحم البطولة والشجاعة التي سطَّرها المواطنون التونسيون خالل األسابيع : "وأضاف البيان
جسيد للشخصية التونسية التي ترفض الظلم والقهر واالستعباد، وهو ما يذكِّرنا بكفاح الماضية، إنَّما هي ت

الشعب التونسي ضد االستعمار الفرنسي منتصف القرن الماضي، كما يذكرنا بمواقف الدعم والمساندة 
  ".ونيالتي قدمها وال يزال الشعب التونسي لشعبنا الفلسطيني في جهاده ومقاومته ضد االحتالل الصهي

وأكدت حماس وقوفها إننا إلى جانب الشعب التونسي في تحقيق مطالبه العادلة، بعيداً عن التدخالت 
والوصاية الخارجية، وطالبت المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانبه واحترام إرادته، كما دعت الشعب 

تصار الثورة الشعبية التونسي إلى اليقظة والحذر وقطع الطريق على أولئك الذين يسعون إلى سرقة ان
  .الحرة، وتزوير إرادتها، على حد تعبير البيان

  16/1/2011قدس برس، 
  

   تستغل األحداث في تونس لترسيخ مشاريعها األمنية"إسرائيل": فتح .12
أكدت حركة فتح بأن االحتالل االستيطاني اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية والعربية، هو السبب : رام اهللا

 األحد  يوم"قدس برس"واعتبرت الحركة في بيان صحفي تلقته  .ام االستقرار في المنطقةالرئيس النعد
بحث حكومة اليمين المتطرف بإسرائيل عن ذرائع بعيدة آالف األميال، لتبرير الترتيبات "، أن 16/1

 في األمنية التي يشترطها نتنياهو بأنه هبوط مريع في مستوى االستغالل السياسي لألحداث الداخلية
  ".األقطار العربية، وتوظيفها من اجل إدامة االحتالل لألراضي الفلسطينية والعربية

يسعى لحرف أنظار الرأي العام العالمي بعيدا عن المشكلة األساس في "وأضافت الحركة، أن نتنياهو 
يسمى منطقة الشرق األوسط، أال وهو االحتالل، مستغال األحداث في تونس لتكريس االحتالل تحت ما 

  ".الترتيبات األمنية لمنع الشعب الفلسطيني من حق تقرير مصيره بالحرية واالستقالل والسيادة
ولفتت الحركة إلى استهتار نتنياهو بوعي المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية وبمعرفته ألسباب الصراع، 

يه إلعادة الروح للمشروع من خالل محاولة حكومة نتنياهو المتطرفة  تزوير الحقائق  التاريخية، وسع"
الصهيوني من خالل خطط الهيمنة والسيطرة على منطقة الشرق األوسط بكل الوسائل المتاحة العسكرية 

االحتالل وسياسة التمييز  والفصل العنصري، التي تنفذها وتشجعها "مؤكدة بأن ". منها واالقتصادية
تقرار التي تسود المنطقة وبقاع كثيرة في حكومة نتنياهو المتطرفة هي مصدر القلق وحالة عدم االس

  ". العالم
  16/1/2011قدس برس، 

  
  "اإلسالم السياسي"تحذّر الشعب التونسي من " الديمقراطية" .13

موجات اإلسالم "، الشعب التونسي مما أسمتها "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"حذّرت : رام اهللا
  .، على حد تعبيرها"مستنقع التطرف واإلرهاب" نحو التي من شأنها أن تجر انتفاضته" السياسي

" االنتصار الكبير"، أن في 15/1السبت  يوم نسخة عنه،" قدس برس"واعتبرت الجبهة، في بيان وصل 
الذي حققه الشعب التونسي، عامل تنشيط لحركة األحزاب والقوى الديمقراطية واليسارية والعلمانية 

ركوب موجات اإلسالم السياسي النتفاضة الشعب التونسي "ت من العربية، وفق تقديرها، فيما حذّر
، قوى المجتمع التونسي قطع الطريق "الديمقراطية"وناشدت  ".وجرها نحو مستنقع التطرف واإلرهاب

اإلسالم السياسي وشعاراته المضلّلة، حتى ال تتكرر تجربة قطاع غزة في تونس حيث تسود قوى "على 
الذي حققه الشعب " االنتصار الكبير"وفي سياق متّصل؛ أشادت الجبهة بـ .لبيان، وفق ا"الرجعية والظالم

  ."الفرار المخزي للديكتاتور المخلوع زين العابدين بن علي"التونسي وتوجه بـ
  15/1/2011قدس برس، 
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   تدعو لتشكيل إطار لقيادة فلسطينية موحدة تناقش التهدئة"الشعبية" .14
 ضرورة تشكيل إطار إلى للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول دعا عضو اللجنة المركزية: غزة

 تقرر فيها ما هو مناسب لمصلحة الشعب أخرىلقيادة فلسطينية موحدة تناقش التهدئة وأية قضايا 
 بأن األخذ بالتهديدات اإلسرائيلية يعني أننا سنكون أمس الغول في تصريحات له  وأوضح.الفلسطيني

موضوع التهدئة هو شأن داخلي فلسطيني واتخاذه وتوقيته " أن إلىشار أو. غطدائما تحت هذا الض
  ." يخفف من معاناة الشعب الفلسطينيأن يرتبط بما يخدم مقاومة الشعب لالحتالل وبما يمكن أنيفترض 

وأضاف أنه ومنذ سنوات عديدة كانت تطرح التهدئة باعتبارها مطلبا إسرائيليا ويدعي البعض بأنه يجنب 
ن التعامل مع االحتالل على هذه القاعدة هو تعامل إ":  عدوان إسرائيلي جديد، ونحن نقولأيشعب ال

 تكون في إطار تسهيل االنسحاب من األراضي أن أن التهدئة مع االحتالل يجب إلىولفت . "خاطئ
قة ما بين ودون ذلك ستكون محاولة من قبل االحتالل لتكريس ذلك كأمر واقع في إطار العال"الفلسطينية 

 منذ سنوات عديدة بأن التعامل مع أكدتوتابع الغول قائال إن الجبهة الشعبية . "الشعب وقوة االحتالل
  . أمر ال يمكن تحقيقه"إسرائيل"التهدئة وفقا لما يجري طرحه من 

  17/1/2011البيان، دبي، 
  

  انيةدعوة الحاخامات إلنشاء معسكرات إبادة للفلسطينيين جريمة ضد اإلنس: فتح .15
دعوة "مة معسكرات إبادة للفلسطينيين، بأنها احركة فتح مطالبة حاخامات يهود، إق"اعتبرت : رام اهللا

ونبه جمال نزال، المتحدث باسم الحركة في أوروبا، في تصريح  ".إلرهاب عنصري وصراعات دينية
ني بإسرائيل بوجه إلى المناخ الدموي العنصري في الخطاب الدي"نسخة عنه، " قدس برس"مكتوب وصل 

، مشدداً على خطورة انتشار هذه "عام محذراً مما يحمله من أخطار فعلية على حياة المواطن الفلسطيني
، مسؤولية انتشار "إسرائيل"وحملت فتح المستوى السياسي في  .الدعوات في صفوف الجيش اإلسرائيلي

ة الفرصة أمام هذا المد العنصري، أمالً منه هذه الدعوات وخصت التيار اليميني على وجه التحديد، بإتاح
  .بتوفير المناخ والظروف المناسبة لحشد مؤيدين لهذا المعسكر المعادي لإلنسانية

  16/1/2011قدس برس، 
  

  اإلبعاد والهدم واالستيطان لن يثني شعبنا وال أبناء فتح عن المقاومة: العالول .16
إن : كزية لحركة فتح، مفوض التعبئة والتنظيم فيها قال محمود العالول، عضو اللجنة المر:رام اهللا

المخطط اإلسرائيلي الذي كان يقضي بتهويد القدس تطور لتهجير كل المواطنين من القدس من خالل 
ممارساته على األرض القاضية بسحب البطاقات الشخصية من المواطنين وطردهم من اإلقامة باألحياء 

  .ليص الخدمات المقدمة للساكنينالمقدسية، وإبعاد النواب منها، وتق
وأضاف العالول، في مؤتمر صحفي ظهر األحد في مقر مفوضية التعبئة والتنظيم في مدينة رام اهللا، في 
أعقاب قرار االحتالل اإلسرائيلي إبعاد سر حركة فتح في قرية سلوان قرب القدس، عدنان غيث عن 

قات للتصدي إلجراءات االحتالل في القدس، وتعمل القرية، أن حركة فتح تعمل جاهدة الستنفار كل الطا
على تعزيز المشاركة الوطنية للفصائل من أجل نصرة القدس، وثمن قرار الرئيس بتوحيد كل 

إن إجراءات االحتالل هذه لن تثني : وقال .المرجعيات التي تعمل من أجل القدس في مرجعية واحدة
وحذر من نوايا االحتالل بالشروع ببناء  .ومتهم لالحتاللالشعب الفلسطيني وال أبناء حركة فتح  من مقا

متحف للهيكل المزعوم في منطقة باب الحديد  بالقرب من المسجد األقصى، ودعا إلى مقاومته والتصدي 
  .لكل إجراءات االحتالل إلفشال كل المخططات الرامية ألسرلة القدس وتهويدها

  16/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  تجدد دعمها للسلطة برفض المفاوضات دون وقف االستيطان" القوى الوطنية واإلسالمية" .17
أكدت القوى الوطنية واإلسالمية، في محافظة رام اهللا دعمها المطلق للقيادة الفلسطينية برفض : رام اهللا

ضيها في سياسة أي شكل من أشكال المفاوضات، في ظل رفض حكومة االحتالل وقف االستيطان وم
قدس "وأكدت القوى في بيان صحفي تلقته  .التهويد لمدينة القدس العاصمة المستقبلية للدولة المستقلة

ضد ممارسات االحتالل وجنوده ومستوطنيه " على ضرورة تصعيد الفعل الشعبي 16/1األحد يوم " برس
بمالحقة ومحاكمة "بة المجتمع الدولي ، مطال"واعتداءاتهم المتكررة على أبناء الشعب الفلسطيني ومقدراته

االحتالل وضباطه وجنوده، وتوفير الحماية ألبناء الشعب الفلسطيني من ممارسات جنوده وتعودهم القتل 
بدم بارد على الحواجز، وتسهيالتهم لقطعان المستوطنين واالعتداءات على المزارعين وممتلكاتهم 

  ".اء القدس ولتفريغها من سكانها األصليينوسياسة الهدم والمصادرة، وسياسة إبعاد أبن
  16/1/2011قدس برس، 

  
  "إسرائيل"  معاعصرالتطورات تدل على أن غياب االستقرار منبعه العالم العربي وليس ال: نتنياهو .18

 "تطورات األوضاع في العالم العربي" في أجرى مجلس الوزراء اإلسرائيلي، أمس، بحثا أولياً: تل أبيب
ألبحاث بشكل أعمق في جلسة سرية لمجلس الوزراء المصغر للشؤون األمنية، بعد غد وقرر استمرار ا

  ).األربعاء(
تدل على أن عدم االستقرار في الشرق "واستغل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذه األحداث ليقول إنها 

وجه  و."لم العربي العربي، بل من األوضاع الداخلية في العا-األوسط ال ينبع من الصراع اإلسرائيلي 
إننا نعيش في منطقة جغرافية غير مستقرة، فما يجري في تونس ": نتنياهو رسالة إلى دول الغرب، وقال

ونحن إذ يحدونا . ولبنان والسودان والعراق وإيران يدل على أن هناك عدة مراكز مهتزة وغير مستقرة
ع إال أن نشير إلى أن إسرائيل تعتبر واحة األمل في استتباب الهدوء واألمن في ربوع المنطقة، ال نستطي

وإسرائيل تريد السالم ولكنها تطالب وبحق بأن تتضمن اتفاقيات السالم . االستقرار الوحيدة في المنطقة
بنودا صارمة لالستقرار األمني والسياسي، فقد نوقع اتفاق سالم اليوم، وتتغير غدا أو بعد غد أنظمة 

ال نعلم تماما بأنه سيتم احترام اتفاق السالم الذي سنتوصل إليه، .  ذاكالحكم في هذا البلد العربي أو
  ."ولذلك يجب إرفاق أي اتفاق من هذا النوع بترتيبات أمنية على األرض

 تراقب "إسرائيل"وقال نائب نتنياهو، وزير التطوير اإلقليمي سلفان شالوم، وهو من مواليد تونس، إن 
وتأمل أن تحافظ القيادات الجديدة هناك على سياسة معتدلة تجاه عن كثب ما يجري حاليا في تونس، 

إسرائيل، وأال تسيطر قوى إسالمية متطرفة على الحكم فتتجه إلى العداء مع الغرب وتقطع العالقات 
 العربي هو سبب عدم -لسنين طويلة نسمع أن النزاع اإلسرائيلي «: وأضاف. القائمة مع إسرائيل

وسط، ولكننا نشهد مواقد لهيب في كل من العراق وتونس ولبنان والسودان، االستقرار في الشرق األ
  .»وكلها انفجرت ألسباب ال تتعلق مطلقا بالنزاع

    17/1/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   سنة حسم في الردع اإلسرائيلي والعملية السياسية2011: جلعادعاموس  .19
 في األمني - أن رئيس المجلس السياسي سأم العبرية في عددها الصادر "معاريف"كشفت صحيفة 

 سيكون عام 2011 العام الجاري أنوزارة الجيش اإلسرائيلي، اللواء احتياط عاموس غلعاد اعتبر 
حتى أيلول كل شيء يفترض "وقال انه . مفترق حسم في موضوع الردع اإلسرائيلي والمسيرة السياسية

يجب الحفاظ . ة رئيس الوزراء السياسية تعطي ثماراً كانت خطإذا هنا أو هناك، وسنعرف إلى يتقرر أن
  ."على ردع إسرائيلي
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، والسوريون على ما يبدو ة دمرت المفاعل النووي الذي ُأقيم في سوري"قوة مجهولة"ن أ إلىوأشار غلعاد 
  . دولة عربية في المنطقة ستكون نوويةأن ال تعتزم التسليم بحقيقة "إسرائيل"فهموا بأن 
 إلى ستصل إيران إن مبطنا لتقديرات رئيس الموساد المنصرف مئير دغان، والتي قال فيها ووجه انتقادا

حتى لو تمكنت "وفي كلمة أمام محفل مغلق عقده غلعاد مؤخرا قال . قدرة نووية مع منتصف العقد فقط
ان من شأنها  قدرة نووية كاملة مع نهاية العقد، فإلى المنشأة النووية والوصول إقامة من استكمال إيران
 "قدرة حمل" منذ اآلن إيرانوحسب غلعاد، فان لدى . " تجتاز النقطة التي ال عودة منها قبل ذلك بكثيرأن

 بل والى أبعد منها، "إسرائيل" إلى المدى البعيد، وبحوزتها صواريخ باليستية تصل إلىللقنبلة النووية 
. اإلصابةكل ما يتعلق بحماية النووي لديها من  المواد المشعة، كما أنها تتقدم في إنتاجوهي تتقدم في 

المهم هو متى سيجمعون " غلعاد  وأضاف."متى بالضبط ستكون لهم قنبلة؟، هذا أمر غير ذي صلة"وقال 
، "معقول جدا االفتراض.  الزمة لغرض استكمال المشروعأخرىما يكفي من المواد المشعة وعناصر 

يدور الحديث عن استمرار تخصيب المادة المشعة، .  العقد كل هذا سيحصل قبل موعد منتصفإن"وقال 
  ."كل هذه العناصر. تطويرها، نشر المشروع، قدرة الدفاع عنه، استكمال البرنامج العسكري وغيرها

 ة، وعن سوري"نحن لسنا في خططهم" تركيا قائال أيضاًوفي ذات الكلمة في المحفل المغلق تناول غلعاد 
ثمن هذا السالم .  هي دولة عربية تريد السالم وتقول ذلك علناةير إبداعي، سوري تفكإلىهناك حاجة "قال 

  ."األوسط سوريا من دائرة الحرب، لكان هذا غير وجه الشرق إخراجلو تمكنا من . معروف
 التي ال اإلضافيةالعالقات بيننا هي عالقات محبة والكلمة "وفي موضوع العالقات مع روسيا قال غلعاد 

 نمنع، ال أن نؤجل بل نلغي حقا صفقة بيع صواريخ إس أنحقيقة نجاحنا في ). الكراهية (أقولها أنأريد 
، محظور نسيان انه في هذه اللحظة ليس أخرىمن جهة .  هي انجاز هائلإيران إلى من روسيا 300

  ." بعد قدرة تامة على الدفاع عن مشروعهم النووي، ولكن هذه القدرة ستكون الحقالإليرانيين
  16/1/2011، 48موقع عرب

  
   ومسمار آخر في نعش السالم حقيقيستيطاني توسعفي القدس المشروع الجديد : مرغليتمئير  .20

 "هآرتس"صحيفة ، أن  أسعد تلحمي،الناصرة، نقالً عن مراسلها في 17/1/2011، الحياة، لندننشرت 
ه إن المشروع االستيطاني  اليسارية مئير مرغليت قول"ميرتس"نقلت عن عضو بلدية القدس من حركة 

أخطر من سابقيه ليس فقط لجهة كثافة البناء، إنما أيضاً ألنه في ضواحي المستوطنة "  في القدسالجديد
توسعاً استيطانياً حقيقياً، وهذا مسمار آخر في "وأضاف أن المشروع الجديد يعني . "وليس داخل حدودها
د موجة متعكرة من هدم المنازل الفلسطينية والبناء وتابع أن الشهر األخير يشه. "نعش عملية السالم

الحكومة بدأت العام الجديد بقدم يمنى تدوس القدس، ما من شأنه أن يدفع نحو "وأضاف أن . االستيطاني
ودعا اإلدارة األميركية إلى التدخل . "شيبرد"، مشيراً إلى مواصلة هدم البيوت وبدء هدم فندق "انفجار
الحكومة اإلسرائيلية من يعتقد ان الرئيس باراك اوباما ضعيف، وأن هذا هو الوقت يبدو ان في ": قائالً

  ."أرجو ان يوقظ هذا التصعيد األميركيين من سباتهم... المالئم لمخططات استفزازية كهذه 
حركة ، أن وكاالت والالرحيم حسين عبد، نقالً عن مراسلها 17/1/2011، االتحاد، أبو ظبيوأضافت 

وقال األمين العام للحركة ياريف اوبنهايمر .  المشروع معربة عن أملها بعدم تنفيذهأدانتن اآل السالم
فهي لن تقضي على أي فرصة للتوصل الى . إننا قلقون جداً لبناء هذه المساكن الجديدة"لفرانس برس 

 شرعيتها اتفاق مع الفلسطينيين حول القدس فحسب، بل أنها قد تطرح مشكلة إلسرائيل من خالل تقويض
  . "على الساحة الدولية

ال يمكن . جيلو جزء ال يتجزأ من القدس" اليميني أن "الليكود"ورد المستشار البلدي ايليشا بيليج من حزب 
وقال وزير العلوم والتكنولوجيا اإلسرائيلي . "أن يجري أي نقاش في إسرائيل حول البناء في هذا الحي
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إسرائيل مصممة على البناء في "ودي القومي الديني للصحفيين إن دانيال هيرشكويتز من حزب البيت اليه
  ".عاصمتها القدس

  
  العائالت الفلسطينية" منع لّم شمل"الحكومة اإلسرائيلية تمّدد قرار  .21

منع عمليات لم شمل وتجميع أفراد "أقرت الحكومة اإلسرائيلية، تمديد مفعول حكم يقضي بـ: الناصرة
صادق مجلس  و. وقطاع غزة1948، المنقسمة بين األراضي المحتلّة عام "نيةاألسر والعائالت الفلسطي

الوزراء اإلسرائيلي في جلسته األسبوعية، يوم األحد، على قرار تمديد فترة سريان مفعول الحكم المؤقت 
  .بستة أشهر إضافية، بناءاً على اقتراح وزير الداخلية ايلي يشاي

د جاء بناء على توصية السلطات األمنية اإلسرائيلية التي ترى أن من جانبه، أوضح يشاي أن هذا التمدي
  ".إرهابية"المواطنين الفلسطينيين يستغلون عملية لم شمل العائالت للقيام بنشاطات وصفتها بـ

  16/1/2011قدس برس، 
  

   ألف متظاهر في تل أبيب ضد القوانين العنصرية30 .22
يب المحتلة أول من أمس، واحدة من أكبر المظاهرات شهدت مدينة تل أب: برهوم جرايسي -الناصرة 

 في السنوات األخيرة، ضد مسلسل القوانين العنصرية، التي "إسرائيل"التي بادرت لها قوى اليسار في 
تقر بمبادرة وإشراف حكومة بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته أفيغدور ليبرمان، وآخرها، تشكيل لجنة 

  . واألطر التي تالحق جرائم االحتالل واالستيطانتحقيق مع الجمعيات الحقوقية
وشارك في المظاهرة أعضاء كنيست من المحسوبين على اليسار، وإضافة إلى نائب منشق عن حزب 

المعارض، رغم أن بعض نواب هذا الحزب بادروا وشاركوا " كديما"، وبعض من نواب حزب "العمل"
بان محمد بركة، وعفو إغبارية من الجبهة الديمقراطية في طرح وإقرار قوانين عنصرية، كما شارك النائ

  .للسالم والمساواة
  17/1/2011، الغد، عّمان

  
   مهما في تعطيل برنامج إيران النووي اختبرت دودة كومبيوتر لعبت دوراً"إسرائيل: "نيويورك تايمز .23

 اختبرت "سرائيلإ"ذكرت صحيفة نيويورك تايمز األمريكية أن  : مصطفي عبد اهللا- وكاالت -واشنطن
فيروس الكمبيوتر المدمر ستاكس نت لتخريب أجهزة الطرد المركزي النووي اإليرانية وإبطاء قدرتها 

وقالت الصحيفة إن االختبارات التي جرت علي فيروس ستاكس نت جرت خالل  .علي صنع قنبلة نووية
 فيما وصفته ،العامين الماضيين في مجمع ديمونة الذي تفرض عليه حراسة مشددة في صحراء النقب

  . األمريكي المشترك لتقويض الطموحات النووية اإليرانية- الصحيفة بالجهد اإلسرائيلي
 "إسرائيل"ابرات وعسكريين لم تنشر أسماءهم يترددون علي ديمونة أن ونقلت الصحيفة عن خبراء مخ

صنعت أجهزة طرد مركزي مماثلة بشكل فعلي ألجهزة الطرد المركزي الموجودة في منشأة ناطنز 
وأكد خبير أمريكي في المخابرات .  حيث يناضل علماء إيرانيون من أجل تخصيب اليورانيوم،اإليرانية

  .السبب في أن الفيروس كان فعاال هو أن اإلسرائيليين جربوهالنووية للصحيفة أن 
 اآلن حتىوقالت الصحيفة إن هذا الفيروس هو أكثر األسلحة تطورا في مجال الكمبيوتر التي تم نشرها 

وأضافت أنه لم يعرف ما إذا كانت . ويبدو أنه كان أكبر عامل في إصابة المسيرة النووية اإليرانية بنكسة
حتوي علي بذور لنسخ وهجمات انتهت وإن بعض الخبراء يعتقدون أن شفرة ستاكس نت تالهجمات قد 

  . علي الفيروسولين األمريكيين واإلسرائيليين رفضوا التعليق رسمياًؤوقالت الصحيفة إن المس .أخري
  17/1/2011، األهرام، القاهرة
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   ألف وحدة استيطانية58ة  يندرج في إطار إقامفي القدسالجديد  المخطط االستيطاني: التفكجي .24
اعترفت بلدية االحتالل اإلسرائيلي في القدس أمس، أن إحدى : الدين  نادية سعد- الناصرة –عمان 

التي " غيلو" بيت استيطاني في مستوطنة 1400 جديد يشمل بناء  استيطانياً مشروعاًلجانها ستقر قريباً
فذ المشروع االستيطاني الجديد على مرحلتين، وسين .تحاصر شمال مدينة بيت جاال المحاذية لبيت لحم

  . بيت600، والثانية  استيطانياً بيتا780ًتنشأ خالل أوالهما 
مخطط إقامة "ن إوقال مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق في القدس المحتلة خليل التفكجي 

 ". تمهيداً لخطوة تنفيذه وحدة استيطانية من جانب القطاع الخاص يسير ضمن مراحله النهائية1400
المشروع االستيطاني اإلسرائيلي سيقام على أراضي فلسطينية صادرها االحتالل "أن " الغد"وأضاف لـ

سلطات االحتالل صادرت آنذاك "وأوضح أن  ". ضمن أكبر مصادرة تمت في تلك الفترة1970العام 
يمت عليها المستوطنات، بينما ستقام  دونم من أراضي بيت جاال التي أق2700 ألف دونم، منها 12زهاء 
المخطط االستيطاني الجديد يندرج في "ولفت إلى أن  ". وحدة استيطانية في الجزء المتبقي منها1400

 ألف وحدة استيطانية وتوسيع المستوطنات القائمة 58 إلقامة 2020إطار المشروع اإلسرائيلي العام 
  ".دس عاصمة الشعب اليهوديالق"وتهويد المدينة المقدسة، لتنفيذ مزاعم 

  17/1/2011الغد، عّمان، 
  

  االحتالل يهدم قرية العراقيب للمرة التاسعة: النقب .25
 عشرة فلسطينيين ، أنمجد سمحانأ ،رام اهللانقالً عن مراسلها في  17/1/2011السفير، بيروت،  نشرت 
.  التوالي في صحراء النقب بجروح خالل تصديهم لعملية هدم قرية العراقيب للمرة التاسعة علىواأصيب

 إن "السفير"وقال المتحدث باسم المجلس اإلقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب سالم الوكيلي لـ
عشرة مواطنين فلسطينيين أصيبوا خالل محاولة أهالي القرية منع آليات سلطات االحتالل من هدم "

هم هدموها ونحن باشرنا ببنائها من جديد " وأضاف ."مساكنهم وممتلكاتهم للمرة التاسعة خالل ثالثة أشهر
ولفت الوكيلي إلى . "ولن نتوقف عن ذلك، ألن هذه أرضنا ونحن ال نحتاج لرخصة من أحد للبناء عليها

دائرة "أن الشرطة اإلسرائيلية أقامت نقطة دائمة في العراقيب لمنع بنائها، ولحماية األعمال التي تقوم بها 
  .سريع تشجيرها بدعوى أنها ارض حكومية لت"أراضي إسرائيل

) أبو عزيز(  الشيخ صياح أبو مديغم، أنالقدس المحتلة من 17/1/2011الخليج، الشارقة، وأضافت 
 أنه وعشيرته لن يتركوا األرض مهما بلغت الظروف مشدداً أن، "الخليج"ـرمز نضال العراقيب أكد ل

وأكد أن الكثير من بدو .  أصحاب حقألنهمأراضيهم اإلصابات واالعتقاالت لن تثنيهم عن البقاء في 
 حبة دواء ألطفالهم، لكنهم مصممون على البقاء مهما النقب يحرمون من دورة الماء وال يجدون أحياناً

لم تتح لي "وتابع الشيخ . "هنا ولد أجدادنا، وفوق ترابنا نعيش، فإما عليها أو فيها، ولن نرحل"وتابع . كان
  ." مدرسة لكنني أدرك تماما أن األرض هي أمنا وهويتنا ومن أجلها ترخص الروحالفرصة للتعلم في

  
  ويشتموا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ن يعتدون على مسجد النزهة في يافانوالمستوط .26

تصدى عدد من أهالي مدينة يافا الليلة قبل الماضية لعصابة من المستوطنين :  برهوم جرايسي-الناصرة 
ة مسجد النزهة في المدينة، وشرعوا يطلقون بذاءاتهم على الرسول صلى اهللا عليه وسلّم، تجمهرت قبال

، التي ولى اإلرهابيةفتنادى أهل المدينة وتصدوا للعصابة  ".الموت للعرب"وهتافات عنصرية مثل 
ي عناصرها بالفرار، ثم شرعوا برشق المسجد وأهل المدينة بالحجارة، واعتدوا بالضرب على فتى عرب

  . الشرطة التي لم تحرك ساكنا لدفع المعتدينأمامصغير، وكل هذا 
وقال الشيح سليمان سطل، في الفترة األخيرة تشهد مدينة يافا اعتداءات متكررة من المستوطنين على 
المواطنين العرب في المدينة وتحت مرأى وحراسة الشرطة اإلسرائيلية والصبر عند الناس قد نفد، فلن 
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 أن يكرروا اعتداءهم على المسجد أو أي وقف من مقدساتنا أو أن يشتمونا ويشتموا رسول نسمح لهؤالء
  ".اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسنتصدى لهم إن شاء اهللا

عن يوم الجمعة المقبل، كيوم رباط في مسجد النزهة، ) الجناح الجنوبي(هذا وأعلنت الحركة اإلسالمية 
 المدينة استفزازات مستمرة من عصابات المستوطنين، بدعم من الذي يواجه كغيره من مساجد وكنائس

، أحياناً صوت اآلذان أنعنصرية من عصابات المستوطنين، بزعم " بشكاوى"الشرطة، التي تحقق 
  . الكنيسة األرثوذكسية، تارة أخرى عال ويقض مضاجعهاأجراسوصوت 

  17/1/2011الغد، عّمان، 
  

  دسي عاماً كامالًمحكمة إسرائيلية تقضي بحبس طفل مق .27
 قضت محكمة إسرائيلية بحبس طفل فلسطيني مدة عام كامل على ضوء اتهامه بالمشاركة في :الناصرة

وبحسب الحكم  .المواجهات الفلسطينية الشعبية ضد قوات االحتالل في بلدة سلوان بشرقي مدينة القدس
، فإنه سيصار إلى 16/1يوم األحد القضائي الصادر عن المحكمة اإلسرائيلية، في جلستها التي عقدت 

  .في معتقالت االحتالل مدة عام كامل)  عاما15ً(حبس الطفل معتز فايز الرجبي 
  .استهجن محامي الدفاع عن الطفل المقدسي قرار الحكم الصادر بحق موكّله، مؤكّداً نيته استئناف الحكمو

  16/1/2011قدس برس، 
  

  ر في األقصىمنع المقدسيين من صالة الفجاالحتالل ي .28
منعت قوات االحتالل، فجر أمس وصول العشرات من الشبان  :وكاالت، محمد جمال - فلسطين المحتلة

ولفت عدد من المصلين إلى أن  .المقدسيين إلى رحاب المسجد األقصى المبارك ألداء صالة الفجر
ين خاصة من فئة  مثل هذه السياسات للتضييق على المصلإتباعشرطة االحتالل تتعمد وبشكل يومي 

 بعد يوم وهو األمر الذي بدأ يثير حفيظة الشباب، مشيراً إلى أن أعداد المصلين بصالة الفجر تزداد يوماً
شرطة االحتالل التي توفر الحماية للجماعات اليهودية المتطرفة خالل دخولها وبشكل شبه يومي وفي 

شى الشرطة من اعتراض المصلين أو ساعات مبكرة إلى باحات األقصى من جهة باب المغاربة، وتخ
  .اقترابهم من اليهود المتجولين في مرافق المسجد

  17/1/2011الشرق، الدوحة، 
  

  االحتاللقوات مواجهات بين أهالي سلوان و: القدس .29
 بين قوات االحتالل اإلسرائيلي 16/1اندلعت مواجهات عنيفة مساء األحد :  محمد القيق-القدس المحتلة 
إن قوات خاصة إسرائيلية " فلسطين اون الين"وقال شهود عيان لـ .لوان في القدس المحتلةوأهالي بلدة س

اقتحمت منطقة بطن الهوى وسط البلدة وباشرت بمداهمة أحد المنازل التي تعود للمواطن يحيى السلوادي 
مواجهات  ما أدى إلى اندالع ،والواقع في مساحة من األرض تحاول جمعيات استيطانية السيطرة عليها

عنيفة أطلق خاللها أفراد الوحدات الخاصة قنابل الغاز المسيل للدموع صوب األهالي وقاموا باستدعاء 
قوات كبيرة من جيش االحتالل التي اقتحمت عدة أحياء وامتدت المواجهات على إثرها لتصل بئر أيوب 

  .والبستان وغيرها
  16/1/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  عتقل تسعة فلسطينيينتقوات االحتالل  :الضفة الغربية .30
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اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس تسعة فلسطينيين في أنحاء :  ووكاالت، أحمد رمضان-رام اهللا 
" بيت أمر"كما تحولت المسيرة األسبوعية في بلدة . الضفة الغربية وداهمت عدة بلدات في محافظة الخليل

  .اإلسرائيلي االحتاللالي البلدة من الفلسطينيين وبين قوات  مواجهات بين أهإلى أمسشمال الخليل 
  17/1/2011، بيروت، المستقبل

 
  

  للفلسطينيين" معسكرات إبادة"مركز حقوقي يستنكر فتوى يهودية تدعو إلقامة  .31
معسكرات " استنكر مركز حقوقي فلسطيني إقدام حاخامات يهود بإصدار فتوى تقضي بإقامة :رام اهللا

لحقوق اإلنسان، في بيان مكتوب " سواسية"وقال مركز  ".فريضة شرعية"واعتبارها " طينيينإلبادة الفلس
إن هذه الفتوى تمثل سابقة خطيرة، لم يشهدها المواطن الفلسطيني من : "نسخة منه" قدس برس"وصل 
يق الدولية تدعو إلى العنصرية التي تتنافى مع القوانين والمواث"وأشار المركز إلى أن هذه الفتوى  ".قبل

والتي تجرم المعاملة على أساس عرقي أو طائفي أو ديني، كما أن ذلك أنه يتنافى مع اتفاقية منع اإلبادة 
أن كل من حاول التآمر على ارتكاب اإلبادة الجماعية أو االشتراك في "الجماعية، والذي تنص على 
سياسة تهدف إلى إجراء التعديالت "هي ورأى المركز أن هذه القرارات  ".اإلبادة الجماعية يعاقب عليها

والتغييرات الجوهرية في هوية السكان األصليين في األراضي الفلسطينية المحتلة، كما تهدف إلى فرض 
  ".وقائع جديدة على األرض لمصلحة دولة االحتالل عبر التواطؤ الدولي واألمريكي

  16/1/2011قدس برس، 
  

  قطاع غزةتوقف محطات تعبئة الغاز عن العمل في  .32
أكد رئيس جمعية شركات محطات الوقود في قطاع غزة محمود الشوا وجود أزمة : رائد الفي -غزة 

وقال الشوا في . في غاز الطهي جراء تقنين سلطات االحتالل اإلسرائيلي الكميات الواردة للقطاع
 وذكر أن .تصريحات صحافية أمس، إن محطات تعبئة العاز توقفت عن العمل بسبب نفاد مخزونها

 طناً من الغاز يومياً إلى القطاع من خالل معبر كرم أبو 160 إلى 120سلطات االحتالل تسمح بتوريد 
 فقط من %45 طن يومياً، مؤكداً أن الكميات الواردة تغطي حوالي 250سالم، في حين يحتاج القطاع 

معبر كرم أبو سالم غير مالئمة وأوضح أن أحد أهم أسباب األزمة أن البنية التحتية ل .احتياجات السكان
وقال إن سلطات االحتالل تسعى من وراء خلق هذه . لتوريد الكميات التي يحتاجها القطاع بشكل يومي

  .األزمات إلى خنق القطاع وفرض حصار جديد عليه
  17/1/2011الخليج، الشارقة، 

  
   في القدس"سرائيلإ"لتدخل لوقف انتهاكات لمنظمة المؤتمر اإلسالمي تحض المجتمع الدولي  .33

حض األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلو، المجتمع الدولي             : جدة
االستيالء على بيت مفتي القدس     "على التدخل لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية في القدس الشريف، مؤكداً أن           

على أنقاضه بغير وجه حق، ومن ثم الشروع فـي          السابق الحاج أمين الحسيني إلقامة مشروع استيطاني        
هدمه إلقامة مستوطنة جديدة مكانه يشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي والتفاق جنيف الرابع الذي يحرم               
على قوى االحتالل تغيير معالم األراضي المحتلة أو االستيالء على األمالك الخاصة ونقل المـستوطنين               

لسلطات اإلسرائيلية تسعى من خالل مشاريعها االستيطانية إلى خلق وقـائع علـى    ، مشيراً إلى أن ا    "إليها
  .األرض بالقوة وتهويد مدينة القدس المحتلة وعزلها عن محيطها الجغرافي الفلسطيني

وفي إطار الجهود التي تبذلها المنظمة للدفاع عن القدس الشريف ووقف المخططات اإلسرائيلية الراميـة               
نة، بعث أوغلو برسائل خطية إلى وزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس األمن              إلى تهويد المدي  
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والواليات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وروسيا وفرنسا والمفوضية العليا للسياسة الخارجية واألمن            
م فيها على آخر    في االتحاد األوروبي ووزراء خارجية كل من ألمانيا وإسبانيا والبرتغال وهنغاريا، أطلعه           

 على الشروع في هدم الحاج أمين الحسيني إلقامة مشروع          "إسرائيل"االنتهاكات اإلسرائيلية المتمثل بإقدام     
  .استيطاني على أنقاضه

  17/1/2011، الحياة، لندن
 

  1967بفلسطين دولة حرة مستقلة في حدود  باعتراف غوايانا يرحب أوغلو .34
إلسالمي البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلو بـاعتراف غوايانـا،          رحب األمين العام لمنظمة المؤتمر ا     

، مشيراً إلـى أن     1967الدولة العضو في المؤتمر اإلسالمي، بفلسطين دولة حرة مستقلة في حدود عام             
هذه الخطوة تمثل تطوراً نوعياً مهماً في الدعم الدولي للحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتـصرف،                

ماً لتطلعات الشعب الفلسطيني في ممارسة حق تقرير مصيره عبر إقامة دولة حـرة مـستقلة                وتُعتبر دع 
كما رحب باعتراف العديد من دول أميركا الالتينية بدولـة          . على تراب وطنه وعاصمتها القدس الشريف     

سـس  ، مؤكداً أن هذا ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية، ويؤ         1967فلسطين حرة مستقلة في حدود عام       
وتمنى أن تحذو الدول التي لم تعتـرف بعـد          . لمرحلة مهمة في تاريخ الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة       

حذو دول أميركا الالتينية باالعتراف بدولة فلسطين حرة مستقلة على األراضي الفلسطينية التي احتلتهـا               
  .، وبالقدس الشرقية عاصمة لها1967إسرائيل عام 

 17/1/2011، الحياة، لندن
  

  "إسرائيل"إيران تنفي تأثر برنامجها النووي بفيروس أنتجته الواليات المتحدة و .35
 أن إلـى  أشـارت نفى وزير الخارجية بالوكالة علي اكبر صالحي التقارير التي          :  ستار ناصر  -طهران  

يمز فيما ذكرت صحيفة نيويورك تا    " ستاكسنت" بفيروس المعلوماتية    أيضاًثر  أالبرنامج النووي اإليراني ت   
 تخريـب   إلـى  واإلسرائيلية تعاونتا في تطوير الفيروس الهـادف         األمريكية االستخبارات   أن األمريكية

مـسألة ستاكـسنت    "وقال صالحي الذي يرأس الوكالة اإليرانية للطاقة الذرية          .البرنامج النووي اإليراني  
 لو كـان فعـاالً    ... مرذا األ وحين خلقوا ذلك اعتقدوا اننا كنا غافلين عن ه        .  سنة ونصف السنة   إلىتعود  

  ". عن تباطؤأبلغتلكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تقوم بعمليات تفتيش منتظمة لمواقع إيرانية 
 17/1/2011، الخليج، الشارقة

 
  يدعون إلى تأسيس جبهة وطنية فلسطينية مفكرون وسياسيون .36

 الفلسطينية إلى تأسيس جبهة وطنية حقيقيـة   دعا مفكرون وسياسيون الفصائل    : غريب الدماطي  -القاهرة  
توفر برنامجاً لإلجماع الوطني وقيادة للعمل اليومي في تلك الجبهة، وشددوا علـى ضـرورة أن تـوفر                  

وأرجع هؤالء فشل العمل الجبهوي فـي       . حاضنة عربية قوية لتلك الجبهة وفق موقف عربي قوي موحد         
جي في الشأن المرحلي ودفع التناقضات الهامشية إلى مستوى         المنطقة العربية إلى تحكم المنطق االستراتي     

  .التناقض الرئيسي
الجبهات العربية وتجاربها ومـستقبلها فـي       "وقال المفكر والمحلل السياسي عبد القادر ياسين، أمام ندوة          

ن هنـاك   األحد الجبهة العربية المشاركة للمقاومة الفلسطينية، إ       - التي نظمتها ليل السبت   " الوطن العربي 
أسبابا تاريخية وقفت حائال أمام الجبهة الوطنية في فلسطين، أبرزها هـشاشة ووهـن البنيـة الطبقيـة                  
االجتماعية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها النموذج الجبهوي في فلسطين، فضالً عن تحكم المنطق             

مستوى التناقض الرئيـسي علـى      االستراتيجي في الشأن المرحلي والميل لدفع التناقضات الهامشية إلى          
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حساب التناقض مع العدو، إضافة إلى ضعف الحس التاريخي والثقافة السياسية لدى نسبة كبيرة من القادة                
  .والفهم الخاطئ للجبهة 

 محمد حبيب   .وعن تجربة الجبهات في مصر، قال نائب المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين السابق د             
  . إعالناً عن التحالف الوطني من أجل اإلصالح30/6/2004إن مصر شهدت في 

 مجدي قرقر الفصائل الفلسطينية إلى العمـل        .من جهته دعا األمين العام المساعد لحزب العمل المجمد د         
بالميثاق الوطني الفلسطيني أجريت عليه تعديالت عقب اتفاقية أوسلو وتحديد هدف استراتيجي مـشترك              

 المؤرخ المعروف الدكتور عاصم الدسوقي فشل العمل الجبهـوي فـي            كما أرجع . يحسمه توافق شعبي    
الدول العربية إلى الموروث الثقافي فضال عن حالة االستقطاب التي تسعى إليها السلطات الحاكمـة مـع                 

  .فصائل وأحزاب المعارضة في الوطن العربي
 17/1/2011، الخليج، الشارقة

  
   في األمم المتحدة" االستيطان إدانة " بتأجيلأمريكي للسلطة الفلسطينيةقتراح ا .37

اقترحت اإلدارة األمريكية علـي الـسلطة        : ووكاالت األنباء  ، خالد األصمعي  -  رام اهللا  ، غزة ،واشنطن
 شهر  حتى تأجيل تقديم مشروع القرار الخاص بإدانة االستيطان اإلسرائيلي إلي األمم المتحدة             ،الفلسطينية

وذكرت مصادر دبلوماسـية فـي وزارة     ،  لجمعية العامة لألمم المتحدة   وهو موعد انعقاد ا    .سبتمبر المقبل 
،  أن ميتشل التقي عريقات أوال ثم اجتمع بمبعوث رئيس الوزراء يتسحاق مولخـو             ،الخارجية الفلسطينية 

  .الموجود هو اآلخر في العاصمة األمريكية
  17/1/2011، األهرام، القاهرة

  
  ائيلي متورط باغتيال المبحوحألمانيا تصدر أمراً جديداً باعتقال إسر .38

 األلمانية إن ألمانيا أصدرت أمراً جديداً باعتقال اإلسرائيلي يوري برودسـكي            "دير شبيغل "قالت صحيفة   
ويذكر أن برودسـكي    . المشتبه في تورطه في اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في دبي            

  .2010 أغسطس /قد أخلي سبيله في ألمانيا بكفالة في آب
واتهم برودسكي بمساعدته في الحصول على جواز سفر ألماني استخدمه أحد قتلة المبحوح واسمه مايكل               

ديـر  "وبناء على ما ذكـرت      . بودنهايمر من أجل دخول دبي قبيل عملية االغتيال التي حصلت قبل عام           
كي في مقابل غرامة     فإن الجزء الخاص بالتزييف في جواز سفره قد أسقط من الئحة اتهام برودس             "شبيغل
  . يورو60،000قدرها 

  17/1/2011، الخليج، الشارقة
 

   تجسس إسرائيلية لمراقبة حدودها البحرية مع باكستانأقمارالهند تعتزم استخدام  .39
 تجسس إسرائيلية لمراقبـة حـدودها       أقمار هنا اليوم اعتزام الهند استخدام       أمنيةكشفت مصادر   : نيودلهي

 أنبـاء ونقلـت وكالـة      .أراضيها المتسللين ممن قد يشكلون خطرا على امن         البحرية في مسعى للحد من    
 خالل زيارة   أجرى رفيع المستوى من وزارة الدفاع الهندية         وفداً أن األمنيةعن المصادر   ) برس ترست (

 التجـسس اإلسـرائيلية لمراقبـة       أقمار محادثات حول استخدام     "إسرائيل" إلى األخيرة اآلونةقام بها في    
  .الهند السيما الغربية المواجهة لباكستانسواحل 
 اإلسرائيلي المتصاعد في جهود مكافحة      - الهندي   األمني التعاون   إطارن هذه الخطوة تأتي في      أ وأضافت
 .2008نـوفمبر   / تـشرين الثـاني   فـي   ) مومباي( على مدينة    اإلرهابية الهجمات   أعقاب في   اإلرهاب
 البحرية الهندية على مراقبـة      األمنيةائيلية سيساعد القوات     اإلسر األقمار استخدام   أن المصادر   وأوضحت

 . دقة ويرفع من قدرتها على ضبط عمليات التسلل المشبوهة تجاه الـساحل الهنـدي              أكثرالسواحل بشكل   
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 وسرب من طائرات بدون طيـار مـن         إسرائيليين البحرية الهندية ستقوم باالستعانة بباحثين       أنوذكرت  
  .راتها على تشديد مراقبتها على حركة المالحة البحريةلتعزيز قد) هيرون(طراز 
 تـسلل منفـذي     أعقاب كيلومترا يخضع لمراقبة مشددة في       7500 الهند لديها خط ساحلي بطول       أنيذكر  

 المراقبة على طول سواحلها باستخدام      إجراءات عبر البحر حيث قامت بتطوير       2008) بومباي(هجمات  
  .احدث المعدات

 17/1/2011، القدس، فلسطين
  

  مصر دورها مهم في استقرار المنطقة  :رئيس منظمة األمم المتحدة لمراقبة الهدنة .40
 المتحدة لمراقبة اتفاق الهدنة     األمم الجنرال روبرت موود الرئيس السابق لمنظمة         أكد :كتب محمد عثمان  

ين في القـاهرة    ولين المصري ؤ عقب الحرب العربية اإلسرائيلية خالل لقائه مع عدد من المس          1948 عام
  . وهذا اليوم سوف يأتي حتماًاألوسط تفاؤله بحدوث السالم في الشرق والتي زارها مؤخراً

 وسوريا ولبنـان    واألردن "إسرائيل" نطاق عمل المنظمة يتضمن خمس دول هي مصر و         إنوقال موود   
ـ     إلى مهامه احتواء الحوادث المتفرقة ومنعها من التحول         أهموكانت من    ، 56 روب صراعات عقـب ح

وهي التشجيع علـي    )  المتحدة لمراقبة الحدود   األمممكتب  (  لالنتسو أخرى عن مهمة    فضالً،  73، و 67و
 المتحدة لمراقبـة فـض االشـتباك فـي          األمم قوات    االنتسو تساعد حالياً   أن  وأضاف .اإلقليميالحوار  

بنان حيث توجـد مكاتـب       المتحدة المؤقتة في ل    األمممرتفعات الجوالن بين سوريا وإسرائيل ومع قوات        
 بـالمقر   أبيـب  ويقع مكتب اتصال عمان وتل       واإلسماعيليةاتصال للمنظمة في كل من بيروت ودمشق        

  .الرئيسي في شرقي القدس
  17/1/2011، األهرام، القاهرة

  
  وأصدقاء السوء" إسرائيل" .41

  إيان بوروما
كان الـشعبوي الهولنـدي كيـرت       ف. ترحب بزوار في غاية الغرابة    " إسرائيل"في اآلونة األخيرة، كانت     

تقف على خط الجبهة األمامي     " إسرائيل"فيلدرز زائراً معتاداً، ال يكف عن إخبار الجماهير المتعاطفة بأن           
كانون األول، قام وفد مـن الـساسة األوروبيـين          / وفي شهر ديسمبر  . في الحرب الغربية ضد اإلسالم      

نات اليهودية المقامة على أراضـي الـضفة الغربيـة          المنتمين إلى اليمين المتطرف بجولة في المستوط      
أرضـاً  "المحتلة، فكان أفراد الوفد حريصين على إرضاء مضيفيهم بطمأنتهم إلى أن هذه األرض كانت               

  " .يهودية
هؤالء يمثلون أحزاباً سياسية ال نعرف عن أتباعها  بعبارة ملطفـة             " أصدقاء إسرائيل "والواقع أن بعض    

حـزب  "على سبيل المثال، هناك هاينز كريستيان شـتراخه، زعـيم           . خوية لليهود   أنهم يكنون مشاعر أ   
والواقع أن أحـد    . في النمسا، الذي أسسه زعيمه الراحل يورغ هايدر بمغازلة النازيين السابقين            " الحرية

ة عـن  ، يعطينـا فكـر  "المزيد من القوة لدمائنا النمساوية"الشعارات التي استخدمها في حملته االنتخابية،    
وهناك زميله البلجيكي فيليب ديوينتر، الذي يمثل الحزب القـومي          . النبرة التي يستخدمها شتراخه عادة      

  .الفلمنكي الملوث بتعاونه مع النازيين في زمن الحرب 
ال شك أنه حتى الساسة اليمينيون في أوروبا اليوم حريصون على عدم الظهور بمظهر المعادين للسامية                

 فيلدرز على سبيل المثال بمناصرته للسامية، ويعشق كل اليمينيين الجدد التأكيد على أهمية              علناً، فيتفاخر 
  " .الفاشية اإلسالمية"التي يجب الدفاع عنها ضد " القيم اليهودية المسيحية"ما يطلقون عليه 
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الـصهيونية ال   من اليساريين والليبراليين أن يشيروا إلى أن معـاداة          " اإلسرائيلية"ويحب منتقدو السياسة    
ولكن يصح لنا بنفس القدر أن نقول إن كون المرء صديقاً           . عالقة لها من قريب أو بعيد بمعاداة السامية         

  .ليس بالضرورة نفس الشيء ككونه صديقاً لليهود " إسرائيل"ل 
لكنه ، و "ال يمكنك أن تثق بهؤالء األوباش     : "على سبيل المثال، قال ريتشارد نيكسون عن اليهود ذات يوم         

ال شك أن األعوام األلفين الماضية أظهـرت أن معـاداة           " . إسرائيل"كان برغم ذلك شديد اإلعجاب ب       
وفي الواليـات المتحـدة   . السامية تتوافق تماماً مع عبادة اليهودي الذي أطلق عليه اسم يسوع الناصري           
ين اإلنجيليين الذين يؤمنون    سنجد أن بعضاً من أشرس المدافعين عن الصهيونية المتشددة هم من المسيحي           

  .إيماناً راسخاً بأن اليهود الذين رفضوا اعتناق المسيحية سوف يواجهون ذات يوم قصاصاً رهيباً 
فأثناء الجوالت التي قام بها تيودور هرتزل في أوروبا         . في بعض األحيان قد يكون الصديق الخطأ مفيداً         
التأييد الالزم إلقامة دولة لليهود، كان كثيراً ما يـرفَض          عند نهاية القرن التاسع عشر، في محاولة لكسب         

ولقد . من قبل اليهود األثرياء من أصحاب القوة والنفوذ، الذين رأوا فيه شخصاً مثيراً للمشاكل والمتاعب                
وجد هرتزل األنصار المتحمسين لفكرته بين البروتستانت الورعين، الذين رأوا أن اليهود ينتمـون إلـى                

  .لمقدسة وليس إلى أوروبا أرضهم ا
غالباً من أتباع اليسار، الذين     " إسرائيل"وبمجرد تأسيس الدولة اليهودية، كان أول األصدقاء األوروبيين ل          

" إسـرائيل "، وكانوا ينظـرون إلـى       )المزارع الجماعية اليهودية  (أعجبوا بالحياة الشيوعية في الكيبوتز      
وكانت . مثاليون يساريون حكماء، من أمثال ديفيد بن غوريون         باعتبارها تجربة اشتراكية عظيمة يقودها      

  .بقايا الشعور بالذنب إزاء المحرقة من األسباب التي عززت هذا الموقف 
 حين بات   1973 بل وحتى بعد حرب عام ،      1967ثم بدأت األمور تتغير بعد حرب األيام الستة في عام ،          

وفي وقت الحـق، عنـدما      . لفلسطينية التي احتلتها    لن تتخلى عن األراضي ا    " إسرائيل"من الواضح أن    
في بناء المستوطنات في مختلف أنحاء األراضي المحتلة، تحول اإلعجاب إلى عداء نشط             " إسرائيل"بدأت  

  .من جانب اليسار في أوروبا 
ولكن في نظر العديد من المنتمين إلى اليمين، تحول نفس الشيء الذي يشجبه ويمقته اليسار األوروبـي                 

، وهؤالء األصدقاء الجدد يعشقون استخدام القوة الغاشمة،        "إسرائيل"إلى سبب لإلعجاب ب     " اإلسرائيلي"و
ومن منطلق حرصهم على إحياء شكل أكثر تشدداً من         . والقومية العرقية، واإلذالل المستمر للفلسطينيين      

" إسـرائيل "ينتر ينظرون إلـى     أشكال القومية في بلدانهم، فإن الساسة من أمثال شتراخه، وفيلدرز، وديو          
باعتبارها نموذجاً من نوع ما  النموذج الذي فقد مصداقيته منذ زمن بعيد في أوروبا بـسبب الـذكريات                   

  .السيئة المؤلمة من أيام الفاشية والنازية 
مـن خـالل    " إسـرائيل "والواقع أن اليساريين المعادين للصهيونية كثيراً ما يحاولون الطعن في شرعية            

ولكن وجهة النظر التي يعتنقهـا      . ة أفعالها في غزة والضفة الغربية بالفظائع التي ارتكبتها النازية           مقارن
تقف على خط الجبهة ضد الفاشـية       " إسرائيل"الجدد من جناح اليمين، والتي تزعم أن        " إسرائيل"أصدقاء  

  .اإلسالمية، ال تقل كذباً وإفكا 
رهاب اإلسالمي فقط  بالفاشية، كما يفعل الشعوبيون المنتمـون          ذلك أن مقارنة اإلسالم عموماً  وليس اإل       

إلى اليمين، واالدعاء أن أوروبا تواجه تهديداً مماثالً لتهديد النازية، ليس من الخطأ فحسب، بل إنه أمـر                  
فإذا كان ذلك االدعاء الكاذب صحيحاً فإن هذا يعنـي أن أي تـدبير اتخـذ ضـد                  . بالغ الخطورة أيضا    

حقاً دولة تقف على الجبهة األماميـة فـي         " إسرائيل"ما كان وحشياً، يصبح مبرراً، وتصبح       المسلمين، مه 
ال شك أن هذه هي الكيفية التي يفسر بها العديد          . لمنع تكرار أحداث أوشفيتز     " الفاشية اإلسالمية "محاربة  

متحمسين فـي ترديـد     األمور، وال شك أنهم يجدون العديد من الببغاوات ال        " اإلسرائيلي"من ساسة اليمين    
  .مثل هذا التفسير بين بعض من أشد القوى السياسية رجعية في أوروبا 



  

  

 
 

  

            21 ص                                     2028:         العدد       17/1/2011 اإلثنين :التاريخ

إنها وجهة نظر تحمل في طياتها عاقبة بالغة الخطورة تتلخص في استحالة التوصل إلـى حـل سـلمي                   
في بتشجيع من أصدقاء السوء في أوروبا،       " إسرائيل"وكلما استمرت   . الفلسطيني  "  اإلسرائيلي"للصراع  

إذالل الفلسطينيين واحتالل أرضهم، كلما كان من المرجح أن يقف كل هذا العنف والكراهية في طريـق                 
  .التسوية، التي في غيابها يصبح السالم مستحيالً 

وبمجرد . إن استغالل التاريخ على هذا النحو لتبرير العنف الحالي من غير الممكن أن يستمر إلى األبد                 
سوف تصبح فـي    " إسرائيل"تدافع عن الغرب ضد الفاشية، فإن       " إسرائيل"د بأن   توقف الناس عن االعتقا   

نظر الجميع المسؤولة عن كل العنف في الشرق األوسط، وسوف يلقى بالالئمة على اليهود في كل مكان                 
اآلن هم األصـدقاء األسـوأ      " إسرائيل"وباختصار فإن أصدقاء السوء الذين يتوددون إلى        . آخر بالتبعية   

  .عظم شراً للشعب اليهودي ككل واأل
  "بروجيكت سنديكيت"أستاذ الديمقراطية وحقوق اإلنسان بكلية بارد، والمقال ينشر بترتيب مع 

  17/1/2011، الخليج، الشارقة
  

  ما هي المشكلة؟ .42
    بثينة شعبان

التـي  يتساءل المواطن العربي اليوم عن الذي يحدث في مختلف بلدان لغة الضاد، وأين تكمن المـشكلة                 
تتخذ مظاهر مختلفة ولكن نتيجتها واحدة وهي الحياة القلقة، والمربكة وغير المستقرة للمواطن، ومظاهر              
العنف، والقتل، والتوتر المشحون الدائم؟ ففي تونس والجزائر نـشبت أعمـال احتجـاج راح ضـحيتها                 

ق المتـراكم ربمـا علـى       العشرات تحت عناوين مختلفة من البطالة، وغالء األسعار، إلى الفساد، والحن          
وفي السودان ينسلخ جزء حيوي وأصيل من بلد حـر ومـستقل            . ظواهر أخرى لم يأت أحد على ذكرها      
لتقرير المصير في سابقة خطيـرة معقـدة األسـباب          » االستفتاء«وعضو في األمم المتحدة تحت مسمى       

رى في بلدان عربية عديدة، بينمـا       والمقدمات التي قادت إلى هذه النتيجة الخطيرة التي قد تتخذ أبعادا أخ           
 63تستمر في فلسطين استباحة لدماء العرب وحقوقهم، وحريتهم، وقتل متواصل للمدنيين منذ أكثر مـن                

عاما على يد المخابرات والجيش والمستوطنين اليهود وصلت حد قتل الشيوخ وهم نيام في سرير نومهم                
سطينيين، وإزالة معالم مدنهم، ويستمر الحـصار علـى         ويتم هدم منازل الفل   . حتى قبل التأكد من هويتهم    

» االنزعاج«حدود التعبير المكتوم عن     » المتحضر«المدنيين في غزة، بينما ال تتجاوز ردود فعل الغرب          
. ألعمال لو أن أي كيان آخر ارتكبها لهوجم وقوطع ووضع تحت الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة                

 توترات طائفية، أو سياسية، كالعراق ومصر واليمن ولبنان، ال تبرح تطّل            وفي بلدان عربية أخرى فحيح    
بين الفينة والفينة كي يبقى قارب حياة المواطن العربي مضطربا بل وعلى وشك الغرق في دورة العنف                 

وبين هذا وذاك يتنقل بعض الممسكين بزمام األمور في عواصم غربية بحثا عن حلول لقضايا               . البغيضة
لتي ال تنبت حلولها إال في تربتها التي ترتوي بمياه أنهارها وتنمو تحت شموسها الوهاجة، بينما                شعبهم ا 

تتنقل وزيرة الخارجية األميركية في دول عربية مستقرة محرضة إياها على التورط في فتن إقليمية أشد                
رحل األعداء وذلـك    وقعا وأعتى بأسا باسم المشاركة في فرض العقوبات على جارة ستظل باقية عندما ي             

بهدف إذكاء نار المذهبية أكثر بين أبناء هذه البلدان تحت الفتة السنّة والشيعة فـي المنطقـة، وبالتـالي                   
بينما ترى في هدم    » بالدها واليمن يواجهان التهديد ذاته والتحديات ذاتها      «وتدعي أن   . تمزيق استقرارها 

م تر في القتل اليومي للمدنيين الفلسطينيين على يد         ول» أمرا مزعجا «التاريخي في القدس    » شيبرد«فندق  
  .أصدقائها من المستوطنين اليهود الذين تدعمهم حكومتها بالمال والسالح حتى ما يزعجها

وبينما يبدو الفرح والسرور على وجهها الباسم عند الحديث عن انفصال جنوب الـسودان، نـرى أنهـا                  
ع اليهود ألراضي الفلسطينيين، بل إن سياسة حكومتها طـوال          وحكومتها يقفون مكتوفي األيدي أمام ابتال     
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 عاما هي حرمان الشعب الفلسطيني من الحرية وحق تقرير المصير والدولة الوطنية وتركه              63أكثر من   
  .يعاني من حروب إسرائيل، وحصارها، وقمعها، والقتل اليومي المستمر

ة المؤامرة، فإن المؤامرة لم تعد نظرية، بل لـم          وإذا كان قد ُأدخل في أذهان البعض أن يسخر من نظري          
يعد األعداء بحاجة حتى إلى تجميل خططهم أو إلباس تنفيذها لبوسا تغري أو تضلل النـاظرين، وذلـك                  
نتيجة ضعف الضحية إلى درجة لم يعد من الضروري، بالنسبة لهم، حتى إضاعة الوقت علـى إخـراج                  

ال بل إن هذا العجز يـدفع بعـض         . اليأس والقنوط والعجز  المخططات ما دام الضحايا هم في حالة من         
العرب إلى االحتفاء علنا بمخططات أعدائهم التي تستهدفهم ذاتهم في النهاية، ولو بعد حين، وهـو يبـدو    

  .اآلن وكأنه يستهدف إخوانهم فقط
ما هو العمل كي    فما هي المشكلة؟ لماذا تحيق بنا كل هذه المخاطر والفتن والعنف واالنقسام واالنفصال؟              

نصنع ألوالدنا مستقبال مختلفا عما يشهدونه اليوم؟ كيف نحميهم من أعداء متغطرسين مدججين بالكراهية              
  لنا كلنا من المحيط إلى الخليج؟

من أجل اإلجابة عن هذه األسئلة، ال بد أن نقرر أوال أن العرب جميعهم مـستهدفون، وأن الفلـسطينيين                   
ثر من ستين عاما ونيف، يقفون في خط الدفاع األول عن هذه األمة، وأنـه لـو                 كانوا وما زالوا، منذ أك    

واألمر . وقف العرب جميعا معهم وقفة رجل واحد لتم درء استمرار وتقدم هذا المشروع من بلد إلى آخر                
الثاني الذي يجب االعتراف به منذ البداية هو أنه رغم هذا التهديد األميركي العـدواني المتـواطئ مـع                   

رائيل الموجه ضدنا، واألدوات المعدة لالستمرار به ال يمكن له أن يتقدم من بلد إلى آخر ما لم يجـد                    إس
ورغم تكرار هـذا العـدوان األميركـي        . أرضا خصبة للتقدم، أو على األقل مجاال مفتوحا دون عوائق         

لمخاطر ذاتها ممـا    اإلسرائيلي في أزمان وأماكن مختلفة، فما زال العرب يقعون ضحية للعدوان ذاته وا            
فبعد تنفيذ كل مخططات سـايكس      . يشير إلى قصور في الرؤية أو الوسائل أو األدوات المعدة للمواجهة          

بيكو، ورغم إدراك الجميع أن التقسيمات التي حصلت لهذه األمة كان الهدف األول منها إضعافها بتمزيق                
م إلى مرحلة جديدة من تجزيء المجزأ وتقسيم        صفوفها ودب روح الفرقة واالنقسام بين أبنائها، ننتقل اليو        

المقسم بدق أسافين الفتنة بين أبناء أمة واحدة عاشوا معا منذ ما قبل التاريخ، ومع ذلك ال يخرج البعض                   
منا من القمقم لينظر من علو ويقفز فوق كل هذه الحواجز الوهمية ويمسك بناصية إرادته وليـدفن هـذا                   

 كلنا، ولنرث أوطاننا بجدارة ونورثها ألبنائنا وأحفادنا أوطانا آمنة مستقرة           العدوان الذي يستهدف وجودنا   
  .مرفوعة الهامة

انحسار الحياة الفكرية الحرة وتدهور التعليم يعني تراجع دور المثقفين، وبالتالي تقلـص الـرؤى أمـام                 
علمي والتقني لـدى مـن      السياسيين، في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة االبتكارات واإلنجازات والتقدم ال          

كما أن التحول المجتمعي من قبيلة وعائلة وقرية وحي إلى وطن كبير تعتلي المواطنية فيه قمة                . يستهدفنا
الهرم وتنضوي كل االختالفات من أجل خدمة مصالح الوطن العليا بكل ما تحمله هذه الكلمة من شحنات                 

ل، بينما عملت بلدان العالم األخرى على اختالق        حضارية وتاريخية وثقافية وسياسية وجغرافية، لم يحص      
العوامل التي تشد من أزر وحدتها وصفوفها وتكاتفت بلدان األقاليم على خلق وحدات اقتـصادية قويـة                 
تصمد في وجه المتغيرات، بينما أهمل العرب لغتهم المشتركة وقربهم الجغرافي وصـالتهم الحـضارية               

ست من صنع أيديهم لتقودهم اليوم إلى هويات مستمرة بالتشظي تحت           والتاريخية وانكفأوا على كيانات لي    
  .مسميات مختلفة يخترعها المعتدون

كما أن ما يشجع األعداء على تحقيق عدوانهم بسهولة، أولئك الذين ما زالوا يراهنون على صداقة الغرب                 
أعلنت عن دفعها لم تستطع أن      أو لم يروا أن أقوى دولة في العالم ورغم كّل األثمان الباهظة التي              ! لهم؟

تجمد االستيطان اإلسرائيلي في فلسطين ثالثة أشهر؟ أوليس هذا بحد ذاته جرس إنذار لكـّل المـراهنين                 
هذه القوة العظمى بأن تحالفها مع إسرائيل داعم ومستمر وأن عدوانهما ال يتوقـف عنـد              » صداقة«على  

ال أقباط مصر، أو اسـتقرار لبنـان، وال وحـدة           حدود فلسطين وال جنوب السودان أو جنوب اليمن، و        
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العراق، بل تمتد أساليبهم من استخدام الجيوش وشن الحروب إلى استخدام بعـض القتلـة واإلرهـابيين                 
علـى أن   . وحفنات صغيرة من الدوالرات وبعض ضعاف النفوس والمهزومين والمتواطئين من الداخل          

، بل إن القصور أيضا ومحدودية الرؤية والقرار الخطأ في          القضية ال تكمن كلها في االختراق أو التواطؤ       
الزمان والمكان الخطأ ولألسباب الخطأ، كلها تقود إلى المآسي والتحديات التي يواجهها العرب اليوم في               

  .معظم أقطارهم
  17/1/2011، الشرق األوسط، لندن

 
  

            عقيدة داغان  .43
  عوفر شيلح

ديث مغلق، بجدية تامة، انه ينبغي منح جائزة أمن إسرائيل لمئيـر            قال إيهود أولمرت هذا األسبوع في ح      
فكثير من العمليات السرية التي نفذها الموساد فـي عهـد           : وأولمرت ليس مراقبا عديم التوجهات    . داغان

داغان جرت المصادقة عليها بيده كرئيس للحكومة، لذلك فإن اإلقرار بمساهمة الموساد الهائلة في األمن               
ولكن يبدو أن داغان، بمـا      . لها أيضا على القائد، الذي صادق على العمليات وتحمل مسئوليتها         تلقي بظال 

في نهاية األسبوع الفائت، فعل ما هـو        ) وحظي بانتشار واسع  (فعل طوال ثماني سنوات وأيضا بما قال        
على حد سواء   لقد تحدى التفكير المعهود لدى القادة والمواطنين        : أكثر من تحسين وضع إسرائيل األمني     

  . بشأن طريقة تحقيق األمن
بشأن إيران، وهي الدولة التي وصفها هذا األسبوع رئيس الحكومة نتنياهو بأنها            » عقيدة داغان «ما معنى   

. القلق المركزي للعالم؟ إنها تستند إلى افتراض أن في العالم الجديد أثمانا باهظة الستخدام القوة العسكرية               
والقوة العسكرية  . مكنا، كما أن الخطوات غير الحاسمة تكلف كثيرا وتحقق القليل         والحسم القاطع لم يعد م    

باختصار، إنها كل ما يتعذر على المواطن       . هي أداة ردع، لكن قيمتها في تحقيق األهداف باتت تتضاءل         
ـ   القوى لذلك أيضا فإن    . ، سماعه »أننا سندافع عن أنفسنا، بقوة الجيش اإلسرائيلي      «اإلسرائيلي، المؤمن ب

العظمى العسكرية مضطرة ألن تتبنى أساليب عمل أساسها البصمة الخافتة، واالمتناع عن تجاوز الحدود              
  . والصبر

إن هذا أسلوب يقترب منطقه من المنطق الذي يستخدمه اإليرانيون أنفسهم أكثر من اقترابه من الـدوافع                 
راتيجية اإليرانية ضدنا بتعابير شـد حـدود        وفي المؤسسة األمنية يتحدثون عن االست     . التقليدية إلسرائيل 

والبصمة الخافتة بمـا يكفـي ألن ال تـتمكن          ) حزب اهللا، حماس  (وقدرات إسرائيل، بالعمل عبر وكالء      
وهذه مقاربة غير مباشرة بالمعنى العميـق، لـيس فـي           . الواليات المتحدة وإسرائيل من تحطيم األواني     

. االستنزاف البطيء للعدو وخلق أثمان رادعة ألي عمل يقوم به         االلتفاف السابق على االقتحام، وإنما في       
وفي هذه الحرب الباردة، التي فيها الكثير من األفعال الساخنة لكنها على الدوام دون سقف استخدام القوة                 

  . العسكرية، تنشأ بالتدريج قواعد لعبة تقيد الطرفين وتوضح لكل منهما ثمن أي خطأ
نحن نسمع عنه تقريبا منذ عقد ونـصف العقـد، لكنـه    :  النووي اإليراني  وهذا هو علم حساب المشروع    

ولو تعلق األمر فقط بتحدي اقتصادي وتكنولوجي، فإن دولة مثل إيران           . 1999كمشروع فعلي بدأ العام     
 كانت ستحـصل منـذ   - التي مشكوك أن تتفوق عليها إسرائيل في قدراتها العلمية ولديها موارد هائلة         -

وها ان أكثر من عقد يمر وإيران ال تملك القنبلة، وبحسب داغان فإنها أيضا لن تملكها                . نبلةزمن على الق  
في السنوات القليلة المقبلة، وليس ألن النظام الحاكم قرر السير على حافـة الهاويـة أو التنـازل عـن                    

  . المشروع، كما فعل القذافي في منتصف العقد الفائت
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ليس بعملية عسكرية صاخبة، تركز االنتباه حول منفذها        . وراء خطوة فكيف حدث ذلك؟ بالتدريج، خطوة      
وتسمح للضحية بتغيير قواعد اللعبة، وإنما عبر مزج الدبلوماسية باالقتصاد، التآمر وأيـضا إذا صـدقنا                

  . التقارير هناك طلقات بين العينين، لكن من مسدس كاتم للصوت ال يترك أثرا
فالتأجيـل  : ه، سواء بسبب البديل أو بسبب أن األمر مجد بكل بـساطة           وهذا ما اقترح داغان مواصلة فعل     

بـل ان   . الذي تحقق بهذه االستراتيجية تغلب اليوم كثيرا على ما كان يمكن تحقيقه بـالهجوم العـسكري               
المتفائلين يقولون ان الهجوم الجوي، على البنية المتفرقة للمشروع النووي اإليراني وظـروف المـسافة               

وهـاكم،  . وى، لن يرجع الجهد النووي اإليراني إلى الوراء ألكثر من عامين أو ثالثة أعوام             وموازين الق 
 هـو   2015بمقاربة غير مباشرة حققنا ما هو أكثر، وبحسب داغان بوسعنا أن نحقق المزيد، ألن العـام                 
  . حدثالعام المستهدف الجديد فقط إذا استمر الجهد اإليراني من دون عراقيل، وهو بداهة ما لن ي

لنفترض أن الطائرات ستقلع، ولنفترض أن العمليـة        : وهاكم ما يقوله قادة آخرون كتفسير ألقوال داغان       
. الجوية ستنجح أكثر مما هو متوقع، في اليوم التالي سيجلس الزعيم اإليراني، خامنئي، أمام الكـاميرات               

جموعة ال بأس بها فـي القيـادة        وفي الشهور األخيرة يقود خامنئي استمرار الجهد النووي في مواجهة م          
لكن في اليوم التالي للغارة، بالتأكيد اإلسرائيلية، كل الشعب اإليراني سـيقف            . اإليرانية ترى خالف ذلك   

  . خلفه
ليس بوسع أحد أن يثبت العكـس،       (لقد أعد مشروعنا النووي لألغراض السلمية       «: وهكذا سيقول خامنئي  

اآلن تعرضنا لهجوم من جانب دولة لـم        ). ة بأن هذا غير صحيح    رغم أن إسرائيل ليست الوحيدة المقتنع     
نعمل ضدها، وهي لم توقع مثلنا على معاهدة حظر انتشار السالح النووي، ونحن نؤمن بأن لديها قنابـل                  

في ضوء كل ذلك، ال خيار لنا سوى مواصلة المشروع، وهذه المرة من أجل انتاج قنبلة، تحمينا                 . نووية
  . »رائيليةمن العدوانية اإلس

إن الغرب لن يوافق على كالمه، لكن اآلن سيكون ثمة ثمن باهظ على وجه الخـصوص لجهـود منـع                    
انتشار السالح النووي، بما في ذلك مطلب صارخ، ربما لن تتمكن الواليات المتحـدة مـن االعتـراض             

ـ . عليه، بإدخال إسرائيل تحت الرقابة الكاملة وتجريدها من أسلحة الدمار الشامل           ل هـذا مـن دون      وك
وهي ستقود إلى رد محتوم من جانب إيران ووكالئها،         , اإلشارة إلى الضحايا في األرواح جراء القصف      

وهذا من دون البحث في األضـرار       . وهو رد سيحظى بالمشروعية التامة، بعد الهجوم اإلسرائيلي األول        
  . السياسية وفي اإلرهاب المتواصل ردا على القصف

وهذا خيار باهظ التكلفة، أمـواال ومـوارد        . رائيل خيار عسكري للهجوم على إيران     ينبغي أن يكون إلس   
وأحيانا فإن هذا االنتباه يأتي على حساب أمور أخـرى، ألن           . وهو يحتاج إلى جهد وانتباه قيادي     . أخرى

  . موارد منظومة األمن أيضا ليست موارد من غير حدود
وفائدته محدودة، ثمنه هائـل، وهـو ذا        . مل مختارا لكن هذا خيار، طريق عمل محتمل، وليس طريق ع        

شأن بعالم تعيش فيه إسرائيل وتعمل كما النظريات العسكرية للحرب العالمية الثانية أو الواقع الـسياسي                
فقط دولة وقيادة أسيرة لمفاهيم ونظريات عتيقة، تقول ان الحل الحقيقـي الوحيـد لكـل                . للحرب الباردة 

لع عند الفجر، عملية مركزة مثل األيام الستة أو عنتيبة، يمكنها أن تفكر خالف              مشكلة أمنية هو طائرة تق    
  . ذلك

وينبغي أن  . إن الكثيرين من القادة اإلسرائيليين، بمن فيهم صقور أو مؤمنون بالقوة، استوعبوا هذا الفهم             
دوره عبـر   فطوال سنواته في الموساد وصف مرارا بأنه مـن يـرى            : نتذكر أن داغان نفسه ليس نباتيا     

مهداف مسدس االغتيال، وتنسب للموساد في عهده عمليات اغتيال بعيدة المدى، وفي مقـدمتها اغتيـال                
وهنا ال يدور الحديث عن حمائم وصقور، وإنما عمن يفهم ثمـن            . عماد مغنية والجنرال السوري سليمان    

حدد، ومن ال يزال يبحث عـن  استخدام القوة العسكرية المكشوفة في هذا الواقع وفي وجه هذا التحدي الم        
  . العملية العسكرية التي تحل كل المشاكل
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لقد ألقى داغان قنبلته بشكل مدروس، وهو يعرف جيدا أنه بعد ذلك سيضطر كل قائد ألن يأخذ مخاطرة                  
المسؤولية عن عواقب كل عملية عسكرية واالنكشاف على االدعاء أنه تجاهل تحذيرات الرجل             : مزدوجة

وهذا ال يعني بالضرورة أنه كـان       .  ثماني سنوات جهد إحباط المشروع النووي اإليراني       الذي قاد طوال  
إنه يعني فقط أننا من سنتحمل عواقب هكذا هجوم، وقد عددت آنفا بعضا من العواقب، ينبغي                : على حق 

جلهـا  هناك أمور ال تحل بالطائرات، هناك أمور يعدون من أ         . لنا أن نفكر في األمر بعيدا عن األساطير       
  . الطائرات، لكن يهتمون جيدا بأن ال تضطر أبدا لإلقالع
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