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  "االستقالل"ويشكل كتلة " العمل " حزبباراك يستقيل من .1

أعلن  ايهود باراك "العمل"وزير الدفاع االسرائيلي ورئيس حزب ، أن 17/1/2011، 48موقع عربذكر 
وقال باراك إن الكتلة  .ن، عن تقديمه طلبا لتشكيل كتلة جديدة في الكنيستفي مؤتمر صحفي صباح اإلثني

حزب مركزي "، وأنه ينوي تحويلها من كتلة إلى حركة وإلى )استقالل" (عتسمؤوت"الجديدة ستحمل اسم 
  .على حد تعبيره". تراث دافيد بن غوريون"و" وثيقة االستقالل"، يعمل بموجب "صهيوني ديمقراطي

 إلى توقيت االستقالة من حزب العمل، قال إن إسرائيل تواجه اختبارات ليست بسيطة، بينها وفي إشارته
  .، وتحديات أمنية واقتصادية"العملية السياسية مع الفلسطينيين"

كما أشار إلى . وأعلن أنه يترك بذلك حزب العمل، وذلك في أعقاب الخالفات المستمرة في داخل الحزب
لى من نوعها، الفتا إلى أن أرئيل شارون ودافيد بن غوريون سبق وأن فعال أن خطوته هذه ليست األو

وقال باراك إن الكتلة الجديدة  ستضم  كال من شالوم سمحون وعينات فيلف ومتان فيلنائي وأوريت  .ذلك
  .نوكيد

قال في  باراك برهوم جرايسي، أن –، عن مراسلها من الناصرة 18/1/2011، الغد، عّمانوأضافت 
الذي بات يتجه أكثر نحو اليسار، وانتقل إلى مرحلة ما " العمل"ب أمام الصحافيين، إنه يترك حزب خطا

، وهو االسم "مباي"وأضاف قائال، إنه من خالل كتلته الجديدة سيعود إلى تراث حزب . بعد الصهيونية
ة التي تبناها هذا ، في إشارة إلى المواقف اليمينية السياسي1977 حتى 1948منذ " العمل"األول لحزب 

  .الحزب، الذي قاد كل حروب إسرائيل
باالنسحاب من الحكومة، وقال ان هذه المطالبات لم " العمل"وانتقد باراك الدعوات المتكررة من حزب 

  .تساعد الحكومة على التقدم في العملية التفاوضية مع الفلسطينيين حسب مزاعمه
إن “قال  باراك، أن وكاالتوعبدالرحيم حسين اسلها ، عن مر18/1/2011، االتحاد، أبو ظبيونشرت 

) مؤسس إسرائيل(بن جوريون ) ديفيد(الحزب الجديد سيكون وسطياً وصهيونياً وديمقراطياً على خطى 
. ”، ثم الحزب، ثم وسائل اإلعالم، ثم أنفسنا)اإلسرائيلية(وسيشمل جدول أعماله قبل كل شيء الدولة 

لمصلحة إسرائيل، فشعارنا هو أن كل ما هو جيد وعادل لدولة سنبذل أفضل وأصوب شيء “وأضاف 
  .”إسرائيل

يجب إنهاء وضع لم يعد بإمكاننا فيه التوجه إلى العمل كل “وأوضح باراك أنه وصل إلى قناعة بأنه 
  .”صباح من دون االضطرار لتقديم تنازالت أو اعتذارات أو تبرير أنفسنا باستمرار

. لدينا اختبارات كثيرة تواجهنا، بينها قضايا اقتصادية واجتماعية. ست سهلةهذه الخطوة لي“وقال باراك  
إن دولة إسرائيل ستواجه رهانات ليست بسيطة وال سيما سياسية، وفي صلبها العملية السياسية مع 

  .”الفلسطينيين
وقالت . ”ودمن دون قي“وقال فيلنائي إن هذه الخطوة ستمكن الحكومة اإلسرائيلية من السعي إلى السالم 

عينات ويلف، إنها ستبعث بإشارة إلى الفلسطينيين، مفادها أنهم يجب أن يعودوا إلى محادثات السالم، 
  .بدالً من انتظار انهيار حكومة نتنياهو

، أن الكنيست رام اهللا ـ احمد رمضان، عن مراسلها من 18/1/2011، المستقبل، بيروتوذكرت 
  . وامتناع واحد عن التصويت3وا ومعارضة  عض11صادق على طلب باراك بغالبية 
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   أوروبي مشترك في ضوء الضعف األميركي في عملية السالم-توقعات بدور روسي : شعث .2

الرئيس الروسي ، أن محمد يونسنقالً عن مراسلها رام اهللا  من 18/1/2010 الحياة، لندن، ذكرت
 نوعها لرئيس روسي الى األراضي ديمتري مديفيدف يصل اليوم الى مدينة أريحا في أول زيارة من

» الحياة»وكشف الدكتور نبيل شعث أحد كبار مساعدي الرئيس الفلسطيني محمود عباس لـ .الفلسطينية
 أوروبي مشترك في العملية السياسية -أن عباس سيبحث مع الرئيس مديفيدف أفكاراً حول دور روسي 

  .ل على وقف االستيطانالمتوقفة جراء إخفاق الجانب األميركي في حمل إسرائي
وقال شعث إن الرئيسين عباس ومديفيدف سيوقعان ستة اتفاقات تعاون في مختلف المجاالت االقتصادية 

  .والسياحية والثقافية واإلعالمية
ولفت الى إن زيارة الرئيس الروسي تشكل أهمية كبيرة في هذا الوقت الذي يشهد حملة فلسطينية 

 من جانب مختلف 1967ب االعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام  دولية تهدف الى جلدبلوماسية
وقال إن مديفيديف سيعيد التأكيد في هذه الزيارة على اعتراف روسيا بدولة فلسطين على . دول العالم

واعتبر أن مثل هذا . 1988، وهو االعتراف الذي كانت بالده أعلنته لدى إعالن االستقالل عام 67حدود 
شكل قوة سياسية كبيرة في ضوء ثقل روسيا في السياسة الدولية ووجود فرصة لدور أوروبي التأكيد ي

للضغط على إسرائيل للوفاء » عدم جاهزية أميركا«روسي مشترك في المرحلة المقبلة بسبب ما سماه 
  .بمتطلبات العملية السلمية

دة للسلطة الفلسطينية بقيمة عشرة وأشار الى أن الرئيس الروسي سيعلن خالل الزيارة مساعدة مالية جدي
  .ماليين دوالر

، أن عدداً من دول أميركا الالتينية سيعترف »فتح«وكشف شعث، الذي يتولى العالقات الدولية في حركة 
وقال إن .  مثل باراغواي وبيرو وكوستاريكا والدومنيكان67قريباً بالدولة الفلسطينية على حدود عام 

ركا الالتينية اعترفت بدولة فلسطين، وإن العمل جار في هذه المرحلة  في أمي43عشر دول من أصل 
وأكد شعث أن الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز والرئيس البرازيلي . على اعتراف بقية دول القارة الالتينية

 السابق لويس اناسيو لوال دا سيلفا والرئيسة البرازيلية الجديدة ديلما روسيف تعهدوا بالعمل على إقناع
  .بقية دول القارة باالعتراف بدولة فلسطين

وقال شعث إن االعترافات الدولية المتالحقة بالدولة الفلسطينية تشكل ضغطاً سياسياً على إسرائيل، الفتاً 
وأشار الى أن لدى الجانب الفلسطيني توقعات .  الفلسطينيةللدبلوماسيةالى إن أوروبا تشكل الهدف األكبر 

  . من الدول األوروبية مثل السويد وفنلندا وسلوفاكيا وبريطانيا والنرويجمتفائلة باعتراف عدد
، وإن السلطة تعد الفتتاح سلسلة سفارات في الدول 92وقال إن عدد سفارات فلسطين حول العالم بلغ 

  .التي تعترف بفلسطين
نية اكدت مصادر فلسطي أن  وليد عوض نقالً عن مراسلها18/1/2011 القدس العربي، لندن، وأضافت

االثنين بأن قمة روسية فلسطينية ستعقد اليوم الثالثاء في مدينة اريحا بين الرئيس الروسي ديمتري 
ميدفيديف والرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث العملية السياسية المتعثرة في المنطقة اضافة لبحث 

  .العالقات الثنائية بين الجانبين
المهمة للغاية والتاريخية، 'نظمة التحرير ياسر عبد ربه، الزيارة بـووصف أمين سر اللجنة التنفيذية لم

إذا كان العالم قد بدأ 'واضاف عبد ربه قائال . 'وتعبر عن عمق العالقات الفلسطينية مع روسيا االتحادية
 مؤخرا يعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة، فإن روسيا كانت السباقة دوما للوقوف إلى جانب شعبنا، وأن

الزيارة وفي هذا الوقت أيضا هي مؤشر على أن العالم بأسره يتعامل مع فلسطين كدولة ذات مشروع 
، مشيرا الى أن الموجة الدولية من االعترافات بحدود الدولة ' قابل للتحقيق ولإلنجاز على األرض
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جة الدعم تلك ستقود الفلسطينية حاليا هي أقوى بكثير مما يعتقد اإلسرائيليون، معربا عن اعتقاده أن مو
  .إلى دعم مشروع تأسيس دولة فلسطين المستقلة عمليا وواقعيا على األرض

إن هذه الزيارة واحدة من أشكال 'وأعرب عبد ربه عن تقديره لروسيا الصديقة لدعمها المستمر قائال 
  .'الدعم البارزة التي تقدمها للشعب والسلطة الوطنية

الجانبين الفلسطيني والروسي سيوقعان على هامش الزيارة ثالث واوضحت المصادر الفلسطينية بان 
اتفاقيات، واحدة منها حول التعاون في المجال الزراعي، وأخرى في المجال اإلعالمي، واألخيرة حول 

  .التعاون بين اللجنة األولمبية الروسية ونظيرتها الفلسطينية
ل رسمي وشعبي اليوم الثالثاء للرئيس الروسي وشهدت اريحا بالضفة الغربية استعدادات لتنظيم استقبا

  . الذي يزور االراضي الفلسطينية الول مرة حيث سيفتتح اول متحف روسي في الشرق االوسط بالمدينة
  

   عباس يغيب عن قمة شرم الشيخ:مصادر دبلوماسية مصرية .3
الفلسطيني محمود أكدت مصادر دبلوماسية مصرية رفيعة المستوى أن الرئيس : أحمد ربيع -شرم الشيخ

 .عباس لن يشارك في أعمال القمة االقتصادية والتنموية العربية، التي تعقد في شرم الشيخ يوم األربعاء
وقالت المصادر إن الرئيس الفلسطيني سيتغيب عن القمة بسبب ارتباطه بزيارة الرئيس الروسي ديمتري 

لمقرر أن تحول دون مشاركة الملك عبداهللا ميدفيدف، مشيرة إلى أن زيارة الرئيس الروسي لألردن من ا
وذكرت المصادر أن هناك محاوالت لحضور ملك األردن بالقمة، غير أنها  .الثاني ملك األردن بالقمة

  .نفت وجود موقف محدد بعد من مشاركته بها
 18/1/2011الشرق، الدوحة، 

  
  ة االستيطانطرح مشروع قرار باألمم المتحدة إلدانل تعليمات أعطىعباس : عريقات .4

أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، أن الرئيس محمود عباس، :  يوسف الشايب–رام اهللا 
أبلغ  السفير الفلسطيني في األمم المتحدة الستكمال المشاورات وطرح مشروع قرار على أعضاء مجلس 

  .ي في األرض الفلسطينيةاألمن لبدء المناقشات بهدف التصويت على إدانة االستيطان اإلسرائيل
جاء ذلك أثناء لقاء عريقات وروبرت سيري مبعوث األمم المتحدة لعملية السالم، والقنصل األميركي 

  .العام دانيال روبنستين، بشكل منفصل
وشدد عريقات على أن سياسات وممارسات الحكومة اإلسرائيلية من مستوطنات وإمالءات، واقتحامات 

فرض حقائق على األرض واستمرار بناء جدار التوسع والضم وتشديد الحصار واغتياالت واعتقاالت و
على قطاع غزة، تدل بما ال يدع مجاالً للشك على أن الحكومة اإلسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن 

  .انهيار عملية السالم
ار قرار من على كافة أعضاء مجلس األمن مساعدة ودعم المسعى الفلسطيني الستصد:وأضاف عريقات

مجلس األمن إلدانة االستيطان اإلسرائيلي في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية منذ 
، على اعتباره غير قانوني ومخالفا للقانون الدولي وال يخلق حقا وال ينشئ التزاما، وإلزام 1967العام 

ما يشمل القدس الشرقية ووقف مصادرة الحكومة اإلسرائيلية بوقف كافة النشاطات االستيطانية، وب
األراضي وهدم البيوت وتهجير السكان، خاصة على ضوء هدم فندق شيبرد، والقرار اإلسرائيلي المتوقع 

 وحدة استيطانية في مستوطنة جيلو في القدس الشرقية المحتلة، وكذلك انطباق ميثاق جنيف 1400ببناء 
، 1967حرب على كافة األرض الفلسطينية المحتلة العام  لحماية المدنيين زمن ال1949الرابع لعام 

  .الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة
  18/1/2011الغد، عمان، 
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  "البولونيوم"خصوم عرفات اغتالوه بسّم : فهمي شبانة .5
قال المحامي فهمي شبانة، الذي شارك في عملية التحقيق في ظروف وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل 

الكيماوية الشديدة السمية من قبل " البولونيوم"إن األخير قد توفّي بعد تعريضه لمادة : رفاتياسر ع
  . خصومه السياسيين

على أن الخصوم السياسيين لعرفات هم من يقفون وراء , أمس, وأكّد شبانه، في مقابلة مع اإلذاعة العبرية
 استئناف عملية التحقيق في ظروف وفاة سلفه اغتياله، داعيا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى

  . ليثبت أنه ال يخفي شيًئا
وأشار شبانة، وهو ضابط سابق في أجهزة المخابرات الفلسطينية، إلى أن العناصر التي قامت بتسميم 
الرئيس الفلسطيني السابق هي نفسها من قامت بعد بضعة أشهر باغتيال أحد أقربائه وهو اللواء موسى 

  . ذي كان يشغل حينها منصب مدير االستخبارات العسكرية الفلسطينية في قطاع غزةعرفات ال
المنبعثة عنه " ألفا"هو مادة مشعة وسامة، وأن اآلثار الحادة إلشعاعات جسيمات " البولونيوم"ويذكر أن 

  . تدمر األجهزة الحيوية لجسم اإلنسان بسهولة
راحل، بسام أبو شريف قد أعلن مؤخرا أن السم الذي قتل وكان المستشار الخاص للرئيس الفلسطيني ال

، وذلك استنادا لنتائج البحث التي دامت شهوراً، والتي لم يعلن عن الجهة التي قامت "الثاليوم"عرفات هو 
  .بها

  18/1/2011فلسطين اون الين،
  

  تعليقات نتنياهو عن أحداث تونس عنصرية: عبد ربه .6
ن سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس تصريحات رئيس هاجم ياسر عبد ربه أمي :غزة

وفي تصريحات إذاعية قال عبد . الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن التطورات األخيرة في تونس
ربه إن تصريحات نتنياهو التي اعتبر فيها أحداث تونس دليال على عدم استقرار األوضاع في المنطقة 

بقرية العنصرية اإلسرائيلية التي ال تريد أن ترى الشعوب العربية تتجه نحو التغيير من أجل تظهر ع«
  .، على حد تعبيره»الديمقراطية والحرية والتخلص من أنظمة الفساد والطغيان والديكتاتورية

ئم على واتهم عبد ربه نتنياهو بالسعي إلى التذرع للتوسع في االستيطان وفرض استمرار االحتالل الدا
وشدد عبد ربه على أن . بزعم الخشية من الترتيبات األمنية» منطلق عنصري«األراضي الفلسطينية من 

يخيف العنصريين في إسرائيل ويجعلهم يتذرعون ولكن «تقدم الشعوب العربية واتجاهها نحو الديمقراطية 
 المنطقة ال يمكن أن يكون هذا كله يعطي الثقة واألمل لنا ولكل الشعوب العربية في أن مستقبل هذه
  .»خاضعا ال لتطرف العنصريين اإلسرائيليين االحتالليين وال هيمنة قوى ظالمية

  18/1/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  توقيف من النيابة العامة لن يتم توقيف أي مواطن إال بمذكرة: أحمد المبيض .7
ة العسكرية العليا، اللواء القاضي أحمد  قال رئيس هيئة القضاء العسكري، رئيس المحكم:وفا –رام اهللا 

المبيض، اليوم اإلثنين، إنه لن يتم اعتقال أي مواطن إال بمذكرة توقيف من النيابة العامة المدنية، وفقا 
  .2001 لسنة 3لقانون اإلجراءات الجزائية رقم 

مدنيين على وقف عرض كافة ال'وأضاف في تصريح صحافي، تعقيبا على قرار جهاز المخابرات العامة 
  ، أن 'القضاء العسكري، والكف عن التوقيف أو االحتجاز إال بالئحة اتهام صادرة عن النيابة العامة

  
القرار يتزامن مع إصدار مقررات االجتماع القيادي الموسع الذي أوصى بإنهاء ملف عرض المدنيين 

  .على القضاء العسكري، وااللتزام بموجبات القانون اإلجرائي
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  17/1/2011، )وفا(نباء والمعلومات الفلسطينية وكالة األ
  

   لمواصلة نشاطاتها االستيطانيةاإلقليمية تستغل التطورات "إسرائيل": تيسير خالد .8
حذر تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي : نابلس

 المترتبة على سياسة التوسع في النشاطات االستعمارية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من األخطار
اإلستيطانيه، التي تمارسها اسرائيل في القدس العربيه ومحيطها وفي غيرها من محافظات الضفة التي 

 وحدة استيطانية جديدة في السفوح الجنوبيه لمستوطنة جيلو بالقدس 1400كان آخرها مخطط بناء 
تيطانية استعمارية في السفوح الغربية للمستوطنة المذكورة وذلك  وحدة اس900المحتلة تضاف الى 

بهدف احكام الطوق اإلستيطاني حول مدينة القدس العربيه لعزلها تماما عن محيطها الفلسطيني وفرض 
  .مزيد من الوقائع على األرض تسمح بمزيد من اجراءات التهويد والتطهير العرقي

ألقليميه وخاصة في لبنان وتونس من أجل تمرير مخططاتها  تستغل التطورات اإسرائيلوأضاف أن 
اإلستيطانيه الجديده في ظل انشغال المجتمع الدولي بهذه التطورات، األمر الذي بات يملي على الجانب 
الفلسطيني بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة وجميع الدول الصديقة، استعجال طرح النشاط اإلستيطاني 

مجلس األمن الدولي وتمكينه من تحمل مسؤولياته بالزام اسرائيل بوقف هذه النشاطات اإلسرائيلي على 
والمخططات ليس باعتبارها غير شرعيه وحسب بل وباعتبارها وفقا للقانون الدولي بشكل عام والقانون 
الجنائي الدولي بشكل خاص ووفقا لنظام روما لمحكمة الجنايات الدوليه جريمة حرب يجب أن تتوقف 

  .تحت طائلة عقوبات سياسية ودبلوماسيه واقتصادية
  18/1/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  سفاراتنا نظيفة بال فساد: رياض المالكي .9

 قال وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي ان خطوة التوجه لمجلس االمن لجهة تحقيق :معا-بيت لحم
  . من سبتمبر المقبلاالعتراف بالدولة الفلسطينية لن تكون قبل االول

ان هذا ": واضاف المالكي لبرنامج من المسؤول الذي يقدمه الزميل بسام رومي على شبكة معا االذاعية 
سابق الوانه حتى هذه اللحظة فيجب ان نحصد اعترافات من دول اخرى كثيرة ولدينا الوقت الكافي حتى 

ية التحرك اتجاه العديد من الدول خاصة االول من سبتمبر، ووزارة الشؤون الخارجية وضعت استراتيج
  ".في امريكا الوسطى والبحر الكاريبي وفيما تبقى من القارة االفريقية

بقي اربع دول سنعمل من اجل الحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية، وجزر البسفيك، ونحن ": وتابع
اعترافات اكبر عدد ممكن من الدول جاهزين للتحرك اليهم ونأمل لغاية االول من سبتمبر ان نكون حققنا 

من ما سوف يسهل لنا في حال اقرت القيادة الفلسطينية التوجه لمجلس االمن، من اجل الحصول على 
": قال وزير الخارجية حرفيا و."اعتراف نكون قد ضمنا غالبية دول العالم لتصوت لصالح ذلك االعتراف

  ".ن اي نوع في السفارات انه لم يتلق او يسمع على االطالق عن اي فساد م
ان السفارات ال تمر تحت ايديها اي اموال، بل يخصص لهذه السفارات موازنة مالية ": واضاف قائال

وهي دون الحد االدنى، ودائما هناك شكاوى من قبل سفرائنا ان احتياجاتهم اكثر بكثير مما يحول لهم من 
ود اي حاالت للفساد في السفارات، اما وجود نفقات تشغيلية وبالتالي لم اسمع على االطالق عن وج

  شكاوى فالشكاوى دائما مستمرة من قبل الموظفين والدبلوماسيين الذين يطالبون بتحسين اوضاعهم 
  

المعيشية والموظفين الذين يطالبون بترقيات، وكذلك شكاوى موظفين ال ينسجمون مع بعضهم البعض او 
  ".نعمل عليهمع السفراء يطالبون بانتقال، وهذا ما 

  17/1/2011وكالة معاً اإلخبارية، 
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   صفقة تبادل األسرى فيالوسيط األلماني حمل أفكاراً إيجابية: حماس .10

أن الوسيط األلماني فـي     » الحياة«لـ  » حماس«كشف قيادي رفيع في حركة      :  جيهان الحسيني  –القاهرة  
لذي زار غزة أخيراً، طرح أفكاراً      وإسرائيل غيرهارد كونراد ا   » حماس«صفقة تبادل األسرى بين حركة      

جديدة من شأنها أن تحقق اختراقاً نوعياً على صعيد الصفقة، رافضاً الخوض في ماهيـة هـذه األفكـار         
حماس ستتعاطى ايجابياً مع الجهود التي يبذلها الوسـيط األلمـاني واألفكـار التـي               «ومكتفياً بالقول إن    

  .»عرضها
صفقة «: وقال. »كثر مما تتسحق، وكذلك ال نريد أن نقلل من شأنها         ال نريد أن نحمل األمور أ     «: واوضح

ونحن ال نريد أن نمـنح عـائالت المعتقلـين          ... التبادل تحمل في طياتها قضية إنسانية بالغة الحساسية         
، مشيراً إلى خبرة الحركة في هذا الصدد والتقدم الـذي سـبق علـى               »وأسرهم آماالً بأوهام قد ال تحقق     

  .تبادل، والذي كاد أن يتوج أكثر من مرة بإنجاز حقيقي لوال التراجع اإلسرائيلي المفاجئصعيد صفقة ال
كانت الصفقة على وشك ان تبرم، لكن التراجع االسرائيلي غير المتوقع الذي كان يحـدث فـي                 «: وقال

 مـسؤولية   ، محمالً الجانب االسرائيلي   »اللحظات االخيرة في كل مرة، كان سبباً في إخفاق اتمام الصفقة          
. تعطيل انجاز الصفقة والمماطلة واضاعة الوقت الذي استغرق طيلة هذا الزمن بسبب موقفها المـراوغ              

نحن في  «: حريصة تماماً على التعاطي بشكل جدي وحقيقي مع هذا الملف، مضيفاً          » حماس«وأوضح أن   
بة لغزة، خصوصاً فـي     ورجح أن يقوم بزيارة مرتق    . »انتظار ما ستسفر عنه اتصاالت الوسيط األلماني      

حال كان يحمل ردوداً ايجابية الستفسارات الحركة عن نقاط محددة بعينها، الفتاً إلى أن الوسيط األلماني                
  .جاء إلى غزة بمبادرة شخصية منه وعقب اتصاالت أجراها مع اإلسرئيليين

جـل خلـط االوراق     واعية تماماً ألي محاوالت تقوم بها اسرائيل من ا        » حماس«وشدد المصدر على ان     
بقصد شغل الرأي العام عن التعثر الحالي في المسار السلمي وإجراءات تهويد القدس التـي ال تتوقـف،                  
والذي يعد مخالفة قانونية صارخة وصريحة بحق االراضي الفلسطينية وبحث مستقبل الدولة الفلـسطينية              

ننا نتحرك في هذا الملف مـن خـالل         لك... هذا أمر نضعه في اعتبارنا      «: وقال. ومستقبل مدينة القدس  
حرصنا الشديد على انجاز صفقة التبادل لإلفراج عن أكبر عدد من أسرانا في المعتقالت االسرائيلية في                

هذا لن يتم إال وفق صـفقة       «، مؤكداً أن    »مقابل اطالقنا الجندي اإلسرائيلي االسير في غزة غلعاد شاليت        
  .»وطنية مشرفة

  18/1/2011، الحياة، لندن
  

  "آخذة بالتحسن"حماس ومصر عالقة : الرشق .11
عزت الرشق، إمكانيـة    " حماس"رهن عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية        : محمد األيوبي 

عقد لقاء جديد لكافة الفصائل في مصر للبحث في مستقبل الوضع الفلسطيني بتحرك القيادة المـصرية،                
  . القاهرة لدفع جهود المصالحة الفلسطينية في المرحلة المقبلةمرحباً في الوقت ذاته، بأي تحرك تقوده 
إن هناك توجهاً لدى مصر لـدعوة كافـة الفـصائل           ": "فلسطين"وقال الرشق في مقابلة عبر الهاتف مع        

الفلسطينية لمناقشة المصالحة الوطنية والوضع الفلسطيني بكافة تطوراته، خاصـة فـي ظـل تـصاعد                
  . ، معرباً عن أمله أن يتم عقد هذا اللقاء في أقرب وقت ممكن" قطاع غزةالتهديدات اإلسرائيلية ضد

وشدد الرشق على ضرورة أن توفر مصر مستلزمات نجاح أي لقاء يتم عقده في القاهرة، وعدم تكـرار                  
نفس المواقف التقليدية التي ال تحرك المياه الراكدة في عملية المصالحة الفلسطينية، الفتاً إلـى ضـرورة    

  . فيما يتعلق بنقاط الخالف في الورقة)  فلسطينية-تفهمات فلسطينية(ق ورقة المصالحة الفلسطينية بـإرفا
، حيـث إن هنـاك      "آخـذة بالتحـسن   "بجمهورية مصر العربية    " حماس"وذكر الرشق أن عالقات حركة      

  ". لكن وتيرة االتصاالت مازالت منخفضة"اتصاالت متواصلة بين الطرفين، 
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إسرائيلي أمريكي حتى اللحظة،    " فيتو"، تعثر جهود المصالحة إلى وجود       "حماس"ي حركة   وعزا القيادي ف  
وعدم امتالك حركة فتح قرارها، مؤكداً أنه يصعب التوصل إلى اتفاق مصالحة على المدى المنظور إذا                

  . من اإلمالءات الخارجية" فتح"لم تتخلص حركة 
ـ     بعد أن خضنا جولة ناجحة من الحو      : "وقال الرشق  ديسمبر /  من كانون األول   23ار مع حركة فتح في ال

الماضي، تعرضت هذه الجهود النتكاسة بعد تراجع فتح عن كافة ما تم التوافق عليه، ورفضت التوافـق                 
  ". الوطني الفلسطيني على العديد من القضايا الحساسة مثل الموضوع األمني

 إرادة حقيقية بعيداً على اإلمالءات الخارجية،       "فتح"وشدد على أن إنجاز المصالحة يتطلب امتالك حركة         
لكن واضح أن السلطة في الضفة الغربية ال تملك من أمرها شيئاً، وان األمـر كلـه فـي يـد                     : "مضيفاً

  ". االحتالل اإلسرائيلي وهو من يتحكم في األمور
ي على شن عدوان    وبخصوص التهديدات اإلسرائيلية ضد غزة، استبعد الرشق أن يقدم االحتالل اإلسرائيل          

بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في المرحلة الراهنة، موضحاً أن العدو اإلسـرائيلي يعلـم نتـائج       
  . خوض حرب جديدة دون أن يضمن نتائجها، ويفهم معنى تسجيل هزيمة ثانية له خالل عامين جيداً

سرائيلية الداخلية باتـت غيـر      إن معادلة الحرب أصبحت معقدة كثيراً، كما أن الجبهة اإل         : "وقال الرشق 
مهيأه ألي حرب جديدة، وهي تعلم أن الحرب غير مضمونه النتائج، وهذا يجعلهم يفكرون مئة مرة قبـل          

  ".أن يخوضوا حرباً على غزة
شن حـرب علـى غـرار       ) إسرائيل(وصلتها رسائل من دول عربية حول نية        " حماس"وذكر أن حركة    

، مشدداً  1948 الصواريخ من القطاع تجاه األراضي المحتلة عام         الحرب الماضية في حال استمر إطالق     
على أن حركته مستعدة ألسوأ االحتماالت، وإن فرضت عليها الحرب ستقاوم مقاومة األبطال كمال فعلت               

  . ، وستنتزع نصراً جديداً"الفرقان السابقة"في حرب 
ائيلي قادم، الفتاً إلى أن الحكومـة       تسعى إلى تجنيب الشعب الفلسطيني أي عدوان إسر       " حماس"وبين أن   

توصلت مع كافة الفصائل الفلسطينية للتفاهم حول تكتيكات المقاومة، وأدائها بحيث تجنب القطاع حربـاً               
جديدة، حيث وجدت تفهماً من كافة القوى والفصائل التي تعاملـت بمـسؤولية مـع مـصالح الـشعب                   

  . الفلسطيني
، الشعب التونسي الذي تمكن مـن فـرض         "حماس"سي لحركة   وفي سياق آخر، هنأ عضو المكتب السيا      

إرادته والتصدي للظلم الذي واجهه على مدار سنوات طويلة، مشدداً على حق الشعب التونسي في اختيار                
إن ما قام به الشعب التونسي هي ثورة شعبية استطاعت          : "وقال الرشق . قيادته، وتحديد مساراته السياسية   

رض الواقع، معرباً عن أمله أن يتمكن شعب تونس من إنهـاء الحالـة التـي                أن تفرض خياراته على أ    
  . أعقبت الثورة، واإلمساك بزمام أموره، وان يكون له دور في دعم ونصرة الشعب الفلسطيني

إن الذي جرى في تونس يفرض على الجميع أن يعيد النظر في حـساباته،              : "وختم الرشق حديثه بالقول   
وب، ويحاول أن يرضيها، ألنه مهما طال أمد الظلم فإن قوة التغيير الشعبي كامنة              وأن يحترم إرادة الشع   

  ".في نفوس الناس، وال يعرف أي من الحكام متى تنفجر في وجهه
  17/1/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  

  وال صدام مع حماس... ال هدنة في غزة بل تقدير موقف: الجهاد .12
إقدام إسرائيل على شن حرب جديـدة علـى         ' الجهاد اإلسالمي 'لم تستبعد حركة    :  سمية درويش  -غزة  

فصائل المقاومة امتالك كل أنواع األسـلحة للنيـل مـن           'قطاع غزة، مشددة في ذات الوقت، على حق         
داوود شهاب في مقابلـة     ' الجهاد اإلسالمي 'وقال القيادي البارز في حركة       .'االحتالل، والدفاع عن شعبها   
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ـ  ، مبينـاً  'إسرائيل منذ فترة طويلة تعد العدة وتستعد للعدوان على قطاع غزة  '، إن   أمس' الجريدة'خاصة ل
  .'كل المؤشرات تدل على ذلك، خصوصاً في ظل ارتفاع عدد الشهداء خالل الشهرين الماضيين'أن 

ويرفض شهاب، تسمية قرار وقف إطالق النار الذي خرجت به الفصائل الفلسطينية خـالل اجتماعهـا                
ـ األخير في    ـ  ' تقدير موقف '، مشدداً على أن ذلك      'الهدنة'غزة، ب احتياجات الشعب الفلسطيني   'لما وصفه ب

وأوضاعه، كما حاجة المقاومة إلى ترميم صفوفها، وبناء نفسها وأخذ العبـر المـستفادة مـن الحـرب                  
  .'األخيرة

 حماس، والتي   واستبعد شهاب وقوع أي صدام مع أجهزة األمن في قطاع غزة الذي تديره حكومة حركة              
تعمل للمحافظة على وقف إطالق النار، ومنع إطالق الصواريخ تجاه البلـدات اإلسـرئيلية، مؤكـداً أن                 

على مقربة من الحدود لمنـع االختـراق األمنـي، والتـصدي ألي تـوغالت            ' ترابط'عناصر المقاومة   
  .إسرائيلية

 إلسرائيل في ارتكاب العدوان بحق الشعب       هذا القرار ال يعني ترك الحرية     'أن  ' الجهاد'وأكد القيادي في    
  .'فصائل المقاومة ملزمة بالتصدي لالعتداءات اإلسرائيلية'، مشدداً على أن 'الفلسطيني في قطاع غزة

إسرائيل انتهكت وقف إطالق النار الذي أعلن بعد الحرب على غـزة، وهـي تتحمـل                'وقال شهاب إن    
  .'ل العدوان، وعمليات القتل واالغتيال مستمرةإسرائيل تواص': ، وأضاف'مسؤولية االعتداءات

المقاومة ال تتعامل بردات الفعل،     '، منوهاً إلى أن     'فاتورة الحساب مع إسرائيل كبيرة جداً     'وأكد القيادي أن    
  .'لكن الصراع طويل مع إسرائيل ومن حق كل األذرع العسكرية الدفاع عن الحقوق

من حق المقاومـة  ': ة بامتالك ترسانة من األسلحة، قال شهابوحول اتهامات إسرائيل للفصائل الفلسطيني  
ال توجد أي جهة دولية أو إقليمية تتصدى لالحتالل،         ': ، وأضاف 'أن تمتلك كل األسلحة للدفاع عن شعبنا      

لكـن  ': 'الجهـاد 'واستدرك القيادي فـي     .  'ومن حق المقاومة أن تمتلك كل األسلحة للنيل من االحتالل         
وهي لن تنجح فيهـا،     ': ، وأضاف 'خيم األمور وتمارس دعاية تحريضية على القطاع      إسرائيل تحاول تض  

  .'وأن فصائل المقاومة تقاوم بإمكانات متواضعة للتصدي لالحتالل
  18/1/2011الجريدة، الكويت، 

  
  القدس بحاجة لدعم عربي ودولي مالي ومعنوي: شعث .13

نبيل شعث، اليوم االثنين، إن القدس تحتـاج        . د' فتح'قال مفوض العالقات الخارجية في حركة       : رام اهللا 
  .لدعم عربي ودولي مالي ومعنوي للحفاظ على اإلرث العربي واإلسالمي المسيحي بها

أن إسـرائيل   'محمد البرغثي بمدينة رام اهللا،      . شعث، خالل لقائه السفير الليبي لدى األردن د       . وأضاف د 
راضي وبناء وحدات استيطانية جديدة فيها، وخاصة       تضع ميزانية سنوية ضخمة لتهويد القدس وشراء األ       

  .'القدس الشرقية لتثبيت وجودهم بها
 مليـون دوالر لـدعم      500وأشار إلى أن القمة العربية التي عقدت في المدينة الليبية سرت أقرت تقديم              

ن فقط،   مليو 37القدس، وصمود المقدسيين في وجه االحتالل اإلسرائيلي، إال أن ما وصل حتى اآلن هو               
  .وهو قليل جدا بالنسبة للميزانية التي تصرفها إسرائيل لتهويد المدينة المقدسة

تـصعيد النـضال    : التي تعمل بها اآلن تتكون من أربعة أقسام؛ وهـي         ' فتح'وقال إن إستراتيجية حركة     
ات الشعبي في كامل فلسطين بوجود التضامن دولي، والمقاطعة والتصدي إلسرائيل ومنتجات المـستوطن            

  .غير الشرعية، والعمل الجدي لتحقيق الوحدة الوطنية، وبناء مؤسسات الدولة القادمة
وأضاف أن بناء مؤسسات الدولة يجب أن يكون، إضافة للضفة الغربية وقطاع غزة، في مدينة القـدس                 

ت لدعم صمود أبناء شعبنا بوجه االحتالل اإلسرائيلي، موضحا أن السلطة الوطنية تقوم بحملـة عالقـا               
  .1967دولية واسعة لالعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 
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ودعا الدول العربية إلى العمل الجاد للمساهمة في إقناع أكبر عدد من الدول، فـي أوروبـا، وإفريقيـا،                   
  .1967وآسيا، لالعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 

  17/1/2011، )وفا(ة وكالة األنباء والمعلومات الفلسطيني
  

  "االئتالف العالمي لنصرة القدس وفلسطين"نزال يلتقي نخبة من  .14
نخبـة مـن    ) 1-16(التقى عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال ، مساء أمـس             : اسطنبول

صـباح الـسبت   " استانبول "،الذي افتتح في " االئتالف العالمي لنصرة القدس وفلسطين    " المشاركين في   
هذا وعرض نزال خالل اللقاء صورة عن المشهد السياسي في الساحة الفلسطينية ، ثـم                .نون ثاني  كا 15

ر والنقاش، من قبل الحضور الذين بلغ عددهم نحو سـتين شخـصية مـن المغـرب،                 افتح المجال للحو  
  .السودان، الجزائر، ليبيا، األردن، سوريا، فلسطين، ماليزيا

، الذي وقع قبـل     "العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة       " حطة  وقد بدأ نزال حديثه في استحضار م      
عامين، واإلشارة إلى األهداف المعلنة والمضمرة للكيان الصهيوني من هذا العدوان، وإخفاق العدو فـي               

  .        تحقيق أي منها 
الكـوب،  وعرض نزال لوحة تفصيلية للمشهد السياسي الحالي، منوهاً بما أسماه الجزء الممتلـئ مـن                

: المتضمن جوانب ايجابية ومؤثَرة لمصلحة القضية الفلسطينية، محدداً الجوانب االيجابية بالنقاط التاليـة            
وصول عملية التسوية السياسية إلى طريق مسدود، وهو مايعني فشالً تاماً لنهج التسوية السياسية ،الذي               "

  ".متياز خالل العقدين الماضيينرأي فيه نهجاً مدمراً للقضية الفلسطينية ، أثبت فشله بإ
صمود قطاع غزة في مواجهة كل أشكال العدوان منذ نحو أربعة أعوام التـي تنوعـت                "كما ذكر نزال    

  ".مابين الحصار براً وبحراً وجواً ، واستخدام القوة العسكرية الغاشمة
ا قائـدة نهـج التـسوية       باعتباره المأزق البنيوي والتنظيمي ،الذي تمر به حركة فتح ،        "ولفت نزال إلى    

 رأس  –، بين محمود عبـاس      " كسر العظم " السياسية في الساحة الفلسطينية، مشيراً إلى ما أسماه معركة          
  ". ، ومحمد دحالن أحد أهم رموز التيار االستئصالي في حركة فتح–الحركة 

طينية، وأهمها  انفكـاك     التحوالت اإلقليمية التي تشهدها المنطقة لمصلحة القضية الفلس       "وأشار نزال إلى    
عرى التحالف اإلسرائيلي التركي حيث فقد الكيان الصهيوني أحد أهم حلفائه في المنطقة ، وسقوط نظام                
بن علي في تونس معبراً عن تقديره وإعجابه بشجاعة الشعب التونسي، وقدرته على الجمع ما بين اإلقدام          

نجاز انتخابات ديمقراطية نزيهة تفرز ممثلين حقيقيـين        والوعي ، متمنياً استكمال هذا االنتصار العظيم بإ       
  ".لهذا الشعب

صـورته  " تجميل  " األزمة األخالقية التي تعصف بالكيان الصهيوني ،الذي دأب على        "وتعرض نزال لـ    
أسـطول  "، ثم تقرير االعتداء علـى       "جولدستون"الوحشية وتقديمها بصورة أخرى، كشف حقيقتها تقرير      

ى تراجع التأييد لهذا الكيان في مناطق كثيرة من العالم ، خصوصاً في الغرب ، الذي                ، ما أدى إل   "الحرية
  ".كان يشكل قاعدة ارتكازه وإسناده خالل العقود الماضية

انتعاش ظواهر التضامن والتعاطف مع القضية الفلسطينية، في كثيـر مـن الـدول              "وختم نزل بلفتة إلى     
اشطين والمتضامنين من منظمات إنسانية وخيريـة فـي القوافـل           األجنبية وقد تجلى ذلك في مشاركة الن      

  .البحرية والبرية لكسر الحصار عن قطاع غزة
  17/1/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  المطلوب من اإلدارة األميركية االنحياز إلى الشرعية الدولية: فتح .15

نين، اإلدارة األميركية، إلـى االنحيـاز       ، اليوم اإلث  'فتح'دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني      : رام اهللا 
' الفيتو'وأشارت إلى أن استخدام      .لقرارات الشرعية الدولية، ورؤية مصالحها في المنطقة بعناية وتبصر        
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من قبل اإلدارة األميركية ضد قرار يدين االستيطان اإلسرائيلي في األرض الفلسطينية المحتلة سـيكون               
يمقراطية وإرادة المجتمع الدولي، إضافة لمخالفتـه جـوهر خطـاب           مخالفة صريحة لمبادئ الحرية والد    

  .الرئيس أوباما بالقاهرة
تطلعها لموقف عربي داعم لجهود القيادة الفلسطينية، بالتوجه إلـى مجلـس األمـن،              ' فتح'أكدت حركة   و

تبـار  ، واع1967الستصدار قرار يدين ويجرم كافة أشكال االستيطان في األرض الفلسطينية منذ العـام       
  .االستيطان مخالفة صريحة للقانون الدولي وال شرعية له إطالقا

واعتبرت أن سياسة حكومة نتنياهو، عملية منظمة لتدمير عملية الـسالم، بإصـرارها علـى تكـريس                 
االحتالل االستيطاني، والتمييز العنصري، ورفضها المطلق إسناد المفاوضات إلـى مرجعيـة القـانون              

شددت على أن الحقوق الفلسطينية ثابتة وليست خاضعة للمساومة، وأن المطلـوب            و .والشرعية الدوليين 
  .من اإلدارة األميركية االنحياز لقرارات الشرعية الدولية

: وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة، اليوم اإلثنين              
 على شعبنا وقيادتنا، فاالحتالل االستيطاني ومصادرة األراضي        ليس بمقدور إسرائيل فرض األمر الواقع     '

  .'العربية الفلسطينية وتهويد القدس جريمة ليست ضد شعبنا فحسب بل ضد اإلنسانية جمعاء
وشدد القواسمي على أن فتح تعتبر اعتراض الواليات المتحدة على توجه القيادة الفلسطينية لمجلس األمن               

سالم، وتناقضا واضحا مع القانون الدولي والشرعية الدولية، منبهـا إلـى أن             عقبة على طريق عملية ال    
إسرائيل ستستغل االعتراض األميركي للمضي قدما في تنفيذ مخططاتها االستيطانية وسياستها العنصرية            

  .تجاه شعبنا
  17/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   من أنصارها في الضفة26ابعة للسلطة باعتقال حماس تتهم األجهزة األمنية الت .16

األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربيـة         " حماس"اتهمت حركة المقاومة اإلسالمية     
  .المحتلة باعتقال ستة وعشرين من أنصارها في محافظات سلفيت، وطولكرم، وجنين، والخليل، ونابلس

  17/1/2011، السبيل، عّمان
  

  مقاومة ترشق النقب الغربي بدفعة قذائف محلية الصنعال .17
استهدفت فصائل المقاومة على مدار اليومين الماضيين منطقة النقب الغربـي داخـل             :  حامد جاد  -غزة  

 بعدة صواريخ وقذائف حيث سقط صاروخ صباح أمس في منطقـة  48األراضي الفلسطينية المحتلة عام     
  .وذلك من دون وقوع إصابات أو أضرار" كيبوتس شاعر هنيغف "خالء قرب ما يعرف بالقرية الزراعية

ليلة أول من أمس دون وقوع      " النقب الغربي "كما أطلقت فصائل المقاومة ثالث قذائف على المنطقة ذاتها          
  . إصابات أو أضرار فيما لم يعلن أي فصيل فلسطيني مسؤوليته عن القصف

  18/1/2011، الغد، عّمان
  

  المخيمات لن تكون إال عامل استقرار للبنان ":عين الحلوة"لسطينية في القوى والفصائل الف .18
 أكدت القوى السياسية الفلسطينية الوطنية واالسالمية في منطقة صيدا أن المخيمات :"المستقبل"صيدا ـ  

 الفلسطينية في لبنان لن تكون اال عامل استقرار وأمن لهذا البلد وحريصة على سالمته ووحدة ابنائه كما                
وأعلنت القوى الفلسطينية اثر لقاء تشاوري عقدته في مقر لجنة المتابعـة            . وحدة ابناء الشعب الفلسطيني   

في مخيم عين الحلوة أنها تقف الى جانب الشعب اللبناني للخروج من أزمته الداخلية والمحافظـة علـى                  
لسطيني في لبنان العقيد محمود     وشارك في اللقاء الذي عقد بدعوة من قائد الكفاح المسلح الف          .  وحدة لبنان 
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ممثلون لفصائل منظمة التحرير وتحالف القوى الفلسطينية وحركة فتح والقوى االسـالمية            " اللينو"عيسى  
  . واللجان الشعبية وانصار اهللا

  18/1/2011، المستقبل، بيروت
  

  انشقاق العمل زاد الحكومة متانة : نتنياهو .19
 نتنياهو اليوم االثنين ان انسحاب وزير األمن ايهود باراك من قال رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين

  .حزب العمل زاد من متانة االئتالف الحاكم
أصبحت الحكومة اليوم "وقال نتنياهو بعد انسحاب باراك وأربعة من حلفائه من حزب العمل عن الحزب 

وصرح نتنياهو ."  سرائيلوهذا هو المهم بالنسبة ال.. في استقرارها.. أكثر قوة كثيرا في ادارتها
العالم أجمع يعلم والفلسطينيون يعلمون أن هذه الحكومة ستظل موجودة خالل السنوات القليلة "للصحافيين 

  ".القادمة وأن هذه الحكومة هي التي ستتفاوض للسالم
  17/1/2011، 48موقع عرب

  
  ويحّمله مسؤولية جمود العملية السياسية" العمل" يهاجم حزب نتنياهو .20

أحد أعضاء " العمل"شن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هجوماً عنيفاً على حزب : لناصرةا
االئتالف الحكومي، محمالً إياه مسؤولية حالة الجمود التي تشهدها العملية السياسية مع السلطة 

  .الفلسطينية
إن تهديداتكم المستمرة باالنسحاب "وقال نتنياهو، في تصريحات أدلى بها في جلسة الحكومة األسبوعية 

من الحكومة تسبب الجمود السياسي، وهو السبب الذي جعل الفلسطينيين غير مستعدين للعودة إلى 
  .، وفق تقديره"المفاوضات مع إسرائيل

" العمل"في مواقفه بسبب التصريحات التي يدلى بها وزراء " متصلب"واعتبر أن الجانب الفلسطيني 
  . باراك، معرباً عن إحباطه إزاء سلوك الحزب الذي بات ينتهجه في الفترة األخيرةورئيسه ايهود

  17/1/2011قدس برس، 
  

   تدعو إلجراء انتخابات برلمانية مبكرةليفني .21
قالت خالل مؤتمر  زعيمة المعارضة االسرائيلية تسيبي ليفني أن، 17/1/2011، 48موقع عربذكر 

 تعد تحظى بشرعية وال تستمر سوى عبر مناورات سياسية هذه الحكومة لم: "صحافي في الكنيست
  .، كما نقلت عنها وسائل االعالم المحلية"دنيئة

وذلك بعد اعالن وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك " انه يوم حزين للسياسة االسرائيلية"واضافت 
  .انسحابه من حزب العمل

نتهازية السياسية، الحل الوحيد يكون في انتخابات، في مواجهة اال"وقالت زعيمة المعارضة االسرائيلية 
  ".وحزب كاديما يكرر دعوته الى انتخابات مبكرة

ليفني إلى ، أن رام اهللا ـ احمد رمضان، عن مراسلها من 18/1/2011، المستقبل، بيروتونشرت 
عمل سيأتي تفكك ال) حزب(هذا يوم سيئ لحكومة نتنياهو لكنه يوم أمل إلسرائيل ألنه بعد تفكك "إن قالت 

حكومة نتنياهو هي حكومة ضيقة تتفكك من الداخل حتما، بسبب العفن السياسي "أضافت أن ". الحكومة
وغياب الرؤيا والطريق، ولمن ال يزال لديه شك فقد أصبح واضحا اليوم أن حكومة نتنياهو فقدت 

لجسم المريض فإن هذه شرعيتها وهي موجودة بفضل خدع سياسية صغيرة وصبيانية، ومثلما هي حال ا
الحكومة تأكل نفسها من الداخل والدواء الوحيد لالنتهازية السياسية وفقدان الطريق والمبادئ هو 

  .االنتخابات
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   من حكومة نتنياهو البارزين"العمل" من وزراء ثالثة استقالة .22

ثة وزراء ثال، أن رام اهللا ـ احمد رمضان، عن مراسلها من 18/1/2011، المستقبل، بيروتذكرت 
اعلن استقالتهم من  عماليين اسرائيليين هم بنيامين بن اليعازر واسحق هرتزوغ وافيشائي برافرمان

لقد تحدثت مع رئيس "وقال وزير الصناعة والتجارة بن اليعازر في مؤتمر صحافي . الحكومة االسرائيلية
" مسألة وجودية بالنسبة السرائيلبالنسبة لي ان عملية السالم هي "اضاف ". الوزراء وابلغته باستقالتي

الشؤون (وذلك في معرض تفسير قراره الذي جاء بعد استقالة زميلين من حزبه هما اسحق هرتزوغ 
قبل دقائق قدمت لرئيس "وكان هرتزوغ في تصريح صحافي ). االقليات(وبرافرمان ) االجتماعية

كنني اجريت محادثات مع زميلي ايضا انها استقالة شخصية، ل"اضاف ". الوزراء استقالتي من الحكومة
) المكلف شؤون االقليات(وزير الصناعة والتجارة بنيامين بن اليعازر وافيشائي برافرمان ) العماليين(

  ".وانا مقتنع بانهما سيقومان بالمثل النهما يدركان جيدا الواقع ويريدان مع رفاق آخرين انقاذ حزب العمل
الحكومة "وقال في حديث مباشر لالذاعة االسرائيلية ان . االستقالة ايضاوبعيد ذلك، اعلن برافرمان نيته 

قررت عدم المضي قدما في عملية السالم هي حكومة ال مكان لي فيها وعليه وبعد هذا المؤتمر 
  ".الصحافي سأتقدم باستقالتي من رئيس الوزراء

قال إن  هرتسوغ، أن حمي أسعد تل،الناصرة، عن مراسلها من 18/1/2011، الحياة، لندنوأضافت 
وأضاف . »لنتوقف عن خداع أنفسنا وننسحب من الحكومة التي أوصلتنا إلى طريق مسدود«الوقت حان 

مغادرة باراك تتيح تجدد الحزب وعودته إلى مسار . هذا اليوم هو يوم تغيير ايجابي لحزب العمل«ان 
وسأضم إليه قوى «بقاء في الحزب لقيادته وقال إنه عازم على ال. »اإلنتاج االجتماعي والرؤية الصحيحة

  .»جديدة ومتجددة وأجعل منها خياراً سياسياً حقيقياً
العمل ليس متعلقاً بهذا الشخص أو «وقال وزير شؤون األقليات المستقيل أفيشاي برفرمان إن حزب 

  .»ذاك، واألزمة تتيح فرصة إلعادة بناء حزب قوي، وحزب العمل ينطلق في طريق جديدة
جم األمين العام السابق للحزب النائب ايتان كابل وزير الدفاع ورفاقه الذين قرروا االنفصال وقال إن وها

ووصف خطوة باراك ورفاقه . »إعالن هؤالء االنفصال يؤكد أنهم قضوا على الحزب في شكل نهائي«
  .»لكنني لم أفاجأ بها إذ أقول منذ عامين أن حزب العمل أنهى طريقه«بالدراماتيكية 

تنم عن فساد وانتهازية والهدف الرئيس منها «ووصفت النائب شيلي يحيموفتش خطوة باراك بأنها 
هذه الخطوة تؤكد الحاجة الى . باراك جلب الكارثة على الحزب، وفككه. الحفاظ على كرسيه في الحكومة

  .»إعادة تشكيل حزب صهيوني اشتراكي وديموقراطي واجتماعي عقالني
  

   ألف مستوطن في الضفة والقدس550: ة إسرائيليمصادر .23
 قالت مصادر إسرائيلية أمس، إن عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة من دون القدس، :الناصرة

، وهي أكثر بثالثة أضعاف نسبة التكاثر  %5,8 ألفا، بزيادة سنوية 328بلغ مع نهاية العام الماضي نحو 
أورد هذه المعطيات النائب .  ألف مستوطن في القدس المحتلة220في إسرائيل، ويضاف اليهم أكثر من 

  .يعقوب كاتس، رئيس كتلة برلمانية تمثل عصابات المستوطنين
  18/1/2011، الغد، عّمان

  
  
  

   ثانية لالحتماء من أي هجوم صاروخي90إمهال سكان تل أبيب : هآرتس .24
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هة الداخلية في جيش االحتالل اإلسرائيلية أمس، أن قيادة الجب” هآرتس“ذكرت صحيفة : االتحاد
غوش “اإلسرائيلي، قررت تقصير فترة اإلنذار المبكر من أي هجوم صاروخي على تل أبيب ومنطقة 

اللبناني ” حزب اهللا“ ثانية فقط، بسبب تحسين مقاتلي 90شمالي فلسطين المحتلة من دقيقتين إلى ” دان
  .والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة قدرتهم الصاروخية

عند سماع دوي صفارات “: وأوضحت الصحيفة ذاتها أن التوجيه األول لإلسرائيليين في المدن هو
، لكن األمر تغير وفقاً لمعطيات ”اإلنذار سيكون لدي السكان دقيقتان للفرار إلى الغرف المحمية والمالجئ

اريخ بعيدة المدى، وفصائل قطاع غزة صو” حزب اهللا“االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية بعد امتالك 
  . ثانية90فتم تقصير فترة اإلنذار إلى 

وحسب المعلومات االستخباراتية اإلسرائيلية، فتلك الصواريخ تصيب أهدافها بدقة كما أنها مخزنة في 
  .مبان سرية وتحت األرض

  18/1/2011، االتحاد، أبو ظبي
  

   1990  اإلسرائيلي األكثر عدوانية منذالمجتمع .25
 نتيجة عوامل عديدة، 1990ثة أن المجتمع اإلسرائيلي صار أكثر عدوانية وإجراما منذ تؤكد دراسة حدي

في حين أكدت دراسة أخرى تفاقم الظاهرة لدى . مشيرة إلى تزايد حدة الجريمة في العقود الثالثة األخيرة
  . فلسطينيي الداخل أيضا بسبب الظروف المعيشية الصعبة والهجمة الشرسة على هويتهم

 الدراسة األولى الصادرة عن قسم علم الجريمة والعلوم االجتماعية في جامعة حيفا إلى ارتفاع وتشير
ونسبة المخالفات الجنسية % 90نسبة الدعاوى القضائية الخاصة بالعنف خالل العقود الثالثة األخيرة بـ

  %. 120بـ
، بينما زادت %15لقتل بنسبة ويظهر صاحب الدراسة البروفسور أرييه راتنر أن هناك ارتفاعاً بجرائم ا

  %. 37نسبة محاوالت القتل بـ
ينم عن ضعف الترابط االجتماعي نتيجة تحوالت اقتصادية ) إسرائيل(ويرى أن ازدياد العنف في 

  . وسوسيولوجية منها التزايد السكاني، وهجرة مليون روسي للبالد
 ظل شعورهم بأن المخاطر الخارجية ويوضح أن اإلسرائيليين تغيروا وباتوا أقل تضامنا وتكافال في

خفت، مؤكدا أن السياسيين لهم دور في زيادة العنف بالداخل، إضافة إلى أن الفساد والغش أيضاً يقلالن 
  . من التكافل الداخلي

ومن جهة أخرى، يشير الباحث اإلسرائيلي إلى انتشار مظاهر العنف لدى فلسطينيي الداخل الذين 
  ). إسرائيل(ي من السكان ف% 18يشكلون 

أنتجت حالة غضب وإحباط كبيرين، مشيراً ) إسرائيل(ويرى أن سياسات التهميش المتواصلة من قبل 
  . أو الثأر" شرف العائلة"إلى اتساع جرائم القتل على خلفية ما يعرف بـ 

ى من جهتها، تؤكد دراسة أخرى صادرة عن المركز العربي للحقوق والسياسات انتشار ظاهرة العنف لد
  . فلسطينيي الداخل في العقد األخير

من المراهقين تعرضوا خالل العام المنصرم للتهديد واالعتداء بأداة حادة % 10وتظهر الدراسة أن 
تعرضوا للصفع على الوجه % 33تعرضوا للدفع والجر بالقوة، و% 26وجارحة، مشيرة إلى أن 

  . والضرب
تعرضوا العتداء أحد أفراد العائلة بعصا أو حزام أو غيره؛ من المواطنين إنهم % 20إلى % 15كما قال 

  . أنهم شاهدوا آباءهم يصفعون أمهاتهم ويدفعونهن بقوة% 17وقال 
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أكدوا مشاهدتهم % 66إنهم شاهدوا شخصا يعتدي على آخر بالضرب المبرح؛ و% 74في حين أكد 
  . شخصا يعتدي على آخر بسالح غير ناري

روفسور محمد حاج يحيى أن من أسباب الظاهرة ما يتعلق بالظروف المعيشية ويذكر معد الدراسة الب
المتدنية والهجمة الشرسة على الهوية الوطنية الفلسطينية، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في الغليان واإلحباط 

  . والتوتر، يضاف إليها غياب الشرطة وعدم ثقة المجتمع الفلسطيني بها
ض الطفل للعنف واإلساءة في أسرته تزداد إمكانية تصرفه بصورة عنيفة كلما زاد واحتد تعر: "ويتابع

  ". مع إخوته وفي المدرسة
ويرجح الباحث بعلم االجتماع أن الظاهرة تتجه نحو التصعيد الخطير أكثر وأكثر من حيث حدتها 

لكافية من حيث اليوم ال يملك الجاهزية ا) إسرائيل(ويقول إن المجتمع الفلسطيني بـ. ونطاقها وآثارها
  . الموارد المهنية والمعنوية لمواجهة المعضلة

وتوصي الدراسة بمواصلة الضغط على الشرطة اإلسرائيلية للقيام بواجبها في ردع ومعاقبة المجرمين 
والمتورطين بالعنف، والقيام بحملة عميقة للتوعية على خطورة السالح وتعميق التربية المنهجية من أجل 

  .م الخاطئة، واستبدالها بقيم إنسانية بناءة مثل التسامح والتكافلتغيير المفاهي
  17/1/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  "إسرائيل" مهاجراً أثيوبياً من يهود الفالشا يصلون الى 370:  العاشرة الصهيونيةالقناة  .26

 من يهود 170 اعلنت القناة العاشرة الصهيونية امس، وصول طائرة الى مطار بن غوريون وعلى متنها
والجدير بالذكر صادقت حكومة .الفالشا، قدموا من أثيوبيا في إطار عملية تهجيرهم من أثيوبيا لالحتالل

وبعد يومين ستصل رحلتين الى ". إلسرائيل" آالف من يهود الفالشا من أثيوبيا 8االحتالل على تهجير 
    . أثيوبيا مهاجر من يهود200وعلى متنها " اسرائيل"مطار بن غوريون في 

  18/1/2011، المستقبل، بيروت
  

  حملة اعالمّية جديدة ضّد الخدمة المدنّية":  بّدو اّياكليبيرمان" .27
... نشجع التزام العرب بالخدمة المدنية، وحتى بالخدمة العسكرية الكاملة أيضا":  ربيع عيد- 48عرب 

 - البسيطة بدأت جمعية الشباب العرب ؛ بهذه الكلمات"للخدمة المدنية، ونحن نقول ال" دا"ليبرمان يقول 
الوطنية االسرائيلية، وذلك في أعقاب الحملة \بلدنا حملتها االعالمية الجديدة ضد ما يسمى الخدمة المدنية

الجديدة لمديرية الخدمة المدنية االسرائيلية التي استهدفت مواقع عربية وابتزتها لنشر إعالناتها عن 
لحكومي، إذ قام األخير بتهديد المواقع العربية التي ترفض نشر إعالن الخدمة طريق مكتب االعالنات ا
  .المدنية بوقف التّعامل معها

الحملة االعالمية الجديدة لجمعية بلدنا موجودة في العديد من المواقع المحلية، ومن ضمنها المواقع التي 
حذير الشباب من مخاطر الخدمة المدنية نشرت إعالن الخدمة المدنية، إذ تعتمد الحملة على أسلوب ت

االسرائيلية عن طريق اقتباسات لوزير الخارجية االسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، ورئيس الوزراء 
ونحن نقول "االسرائيلي بنيامين نتانياهو، تعبر عن رأيهم في تجنيد العرب للخدمة المدنية، ليتلوها جملة 

من الشباب % 80عرب، خاصة وأن آخر اسطالع بين أن أكثر من الشّباب ال" نحن"، والمقصود بـ "ال
 مليون شيقل، من أجل 120العرب يرفضون هذه الخدمة، مما دفع بمديرية الخدمة المدنية إلى تخصيص 

استنهاض المشروع بعد وصوله إلى حدود الفشل بفضل نشاط الحركات السياسية المختلفة ومؤسسات 
  .المجتمع المدني

  17/1/2011، 48موقع عرب
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  بحق الشهيد الجوالني" تثبيت قتل"إغالق ملف شرطي نفذ : هآرتس .28
أغلقت ملفا لشرطي كانت قد أجرى " وحدة التحقيقات  مع رجال الشرطة"أن ما يسمى بـ" هآرتس"كتبت 
  .للشهيد المقدسي زياد الجوالني" تثبيت قتل"عملية 

تفند بالمستوى الذي يقتضيه القانون الجنائي إمكانية لم "وبحسب وحدة التحقيق فإن التحقيقات في القضية 
  ". أن يكون الشرطي مطلق النار قد قام بذلك بدافع اإلحساس بالخطر

 وتابعت الصحيفة أنه بعد إجراء مشاورات مع القائم بأعمال المدعي العام للدولة تقرر إغالق الملف 
 الشرطة لم تنف إمكانية أن يكون انحراف ، رغم أن وحدة التحقيقات مع"عدم وجود أدلة كافية"بسبب 

  .المركبة عن مسارها غير متعمد وأنه لم يكن بهدف الدهس
 يذكر أن شهود عيان كانوا قد أكدوا أن الشهيد الجوالن قد أطلقت النار من مسافة قصيرة على وجهه 

ات القاتلة أطلقت كما أفاد شهود عيان أن الرصاص. بينما كان ال يزال راقدا على األرض بسبب إصابته
باتجاه رأس الشهيد بينما لم يكن هناك أي سبب يجعل أفراد شرطة االحتالل يشعرون بالخطر، وأنهم 

  .كانوا قادرين على اعتقاله
  17/1/2011، 48موقع عرب

  
  المقدمات والنتائج :  حزب العمل اإلسرائيليانقسام .29

من حزب العمل اإلسرائيلي، وتقول المعلومات تحدثت التقارير عن استقالة الجنرال إيهود باراك : الجمل
فما هي : بأن أربعة زعماء قد استقالوا وخرجوا من الحزب مؤثرين الوقوف إلى جانب الجنرال باراك

طبيعة هذا الخروج من حزب العمل اإلسرائيلي، وما هي طبيعة البدائل المتاحة أمام حزب العمل وأمام 
  سوف يؤثر ذلك في العملية السياسية اإلسرائيلية الجارية حالياً؟مجموعة الجنرال باراك؟ وإلى أي مدى 

  توصيف المعلومات الجارية : انقسام حزب العمل اإلسرائيلي* 
أعلن الجنرال إيهود باراك اليوم خروجه رسمياً من حزب العمل اإلسرائيلي وسعيه من أجل تشكيل 

وفي هذا الخصوص . » االستقالل أي حزب-أتزموت«حزب سياسي إسرائيلي جديد يحمل اسم حزب 
  :أشارت المعلومات إلى اآلتي

الجديد سوف يكون صهيوني المذهبية وديمقراطي في األسلوب إضافة إلى ) االستقالل( حزب أتزموت -
  .التزامه بالوقوف في الوسط

ء نائب وزير الدفاع ماتان فيلناي، وأعضا:  خرج مع إيهود باراك أربعة من كبار زعماء الحزب هم-
  .شالوم سمحون، إينات ويلف وأوري نوكيد: من الكنيست هم

  .الدولة أوالً، الحزب ثانياً، ونحن في نهاية:  أولويات حزب أتزموت الجديد سوف تركز على شعار-
هذا، وتقول المعلومات بأن الجنرال إيهود باراك والزعماء األربعة الذين خرجوا معه قد أعلنوا دعوتهم 

  .بة الجميع باالنضمام إلى عضوية حزب أتزموت الجديدالعلنية لجهة مطال
لم تتحدث التقارير حتى اآلن عن مدى وجدها حزب أتزموت الجديد في أوساط اإلسرائيليين وبرغم ذلك 
فمن المتوقع أن ال يجد هذا الحزب المساندة الجماهيرية الواسعة طالما أن الرأي العام اإلسرائيلي أصبح 

لية سالم الشرق األوسط في مواجهة الجنرال باراك الداعم الستمرار إسرائيل في أكثر عدائية لخيار عم
  .هذه المفاوضات وتقديم التنازالت الممكنة الستمرار المفاوضات مع الفلسطينيين

  المحفزات واألسباب: انقسام حزب العمل اإلسرائيلي* 
رة انقسام األحزاب السياسية اإلسرائيلية تشير معطيات الخبرة السياسية التاريخية اإلسرائيلية إلى أن ظاه

 80ليست أمراً جديداً، فقد شهدت الساحة السياسية اإلسرائيلية على مدى الستين عاماً الماضية حوالي 
  .انقساماً حزبياً كان معظمها بسبب الصراعات الداخلية حول السلطة والنفوذ داخل هذه األحزاب

  :انقسام حزب العمل وخروج زعيمه باراك كان بسبب اآلتيتقول المعلومات والتسريبات بأن أسباب 
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الخالفات داخل الحزب بسبب عملية سالم الشرق األوسط والمفاوضات مع الفلسطينيين أدت إلى بروز • 
  .تيارين داخل حزب العمل

الخالفات بين زعيم حزب العمل ايهود باراك الذي يتولى منصب نائب رئيس الوزراء نتنياهو، • 
حزب العمل المشاركين في نفس الحكومة، وفي هذا الخصوص علق الجنرال ايهود باراك قائالً ووزراء 

بأن وزراء حزب العمل يقفون إلى جانب توجهات نتنياهو ويعارضون توجيهات باراك في اجتماعات 
  .الحكومة اإلسرائيلية

م الحزب باراك قيادات الصف الثاني في حزب العمل اإلسرائيلي يعارض معظمها توجهات زعي• 
وبالتالي كان من الصعب إن لم يكن من المستحيل على الجنرال باراك أن يسعى إلى تعيين قيادات حزب 

  .العمل من أجل الضغط على خصومه وزراء العمل
هذا، وقد نقلت التقارير الصحفية اإلسرائيلية تصريحات الجنرال باراك والزعماء األر بعة الخارجين معه 

علومات تصف األعضاء الموجودين حالياً في حزب العمل بأنهم أصبحوا ضحايا والتي تضمنت م
لصراعات حزب العمل الداخلية ، إضافة إلى التأكيدات القائلة بأن الجنرال ايهود باراك والزعماء 
األربعة قد قرروا الخروج من الحزب حتى ال يصبح الحزب مكوناً من فصيلين متناحرين و لما أصبحوا 

عة بأن محاوالت اإلصالح الداخلي وتوحيد توجهات الحزب قد فشلت فإنهم قرروا الخروج أكثر قنا
وتكوين حزب جديد يعبر محتواه عن طموحاتهم وتطلعاتهم السياسية وترك الحزب للفصيل اآلخر الذي 

  .يتزعمه هيرتزوغ
  نظرية المؤامرة : مقاربة انقسام حزب العمل اإلسرائيلي* 

النظريات التفسيرية المتعلقة بأسباب ومحفزات انقسام حزب العمل اإلسرائيلي فإن برغم وجود العديد من 
  :هي األكثر قدرة لجهة تفسير هذا االنقسام، وفي هذا الشأن نشير إلى اآلتي» نظرية المؤامرة«مقاربة 

وتمثل حصراً في عامل اللوبي اإلسرائيلي، فقد ظلت جماعات اللوبي :  تأثير العامل الخارجي-
سرائيلي أكثر عداء لحزب العمل اإلسرائيلي وسعت أكثر من مرة لجهة إزاحة المذهبية الصهيونية اإل

واستبدالها بالمذهبية الليكودية كأساس ونواة لتشكيل الهوية اإلسرائيلية، وفي هذا الخصوص ظلت 
سرائيلية القائمة جماعات اللوبي اإلسرائيلي أكثر حرارة لجهة بناء وتعزيز النموذج األساسي للهوية اإل

  .»أشكينازي«على اليهود الغربيين واألمريكيين 
 تأثير العامل الداخلي ظل حزب العمل اإلسرائيلي والحركة الصهيونية والمناصرين للحزب من اليهود -

أكثر تعرضاً للضغوط الخشنة من قبل المؤسسة الدينية والقوى السياسية التي يشكل » سفرديم«الشرقيين 
، وفي هذا الخصوص فقد تلقى حزب العمل اإلسرائيلي ضربات قاسية »أشكيناز«هود الغربيون قوامها الي

في كل الجوالت االنتخابية اإلسرائيلية الماضية خالل الفترة من منتصف تسعينات القرن الماضي وحتى 
  .2011مطلع العام 

لي أكثر تعرضاً لعمليات شد على خلفية تأثير العاملين الداخلي والخارجي، أصبح حزب العمل اإلسرائي
األطراف والتي تمثلت في مخطط استهداف الحزب والذي كان آخر خطواته ممثالً في السيناريو 

  :المؤامراتي اآلتي
ظل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري المزيد من التفاهمات مع أعضاء حزب العمل • 

لحكومة ونواب العمل في الكنيست اإلسرائيلي، ويقدم لهم وزراء العمل في ا: اإلسرائيلي الممثلين في
اإلغراءات التي دفعتهم إلى عقد الصفقات وبناء ما يشبه التحالف شبه المعلن بينهم وبين الليكودي بنيامين 

  .نتنياهو
ظلت الحكومة األمريكية تجري المزيد من االتصاالت والتفاهمات مع زعيم حزب العمل اإلسرائيلي • 

-  ايهود باراك األمر الذي أغرى باراك لجهة السعي لتقمص دور باني العالقات األمريكيةالجنرال
  .اإلسرائيلية
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بعد ذلك،بدأت عمليات التعبئة السلبية الفاعلة تؤدي مفعولها، فمن جهة نجح الزعيم الليكودي نتنياهو في 
هم الجنرال ايهود باراك، جعل وزراء العمل في الحكومة ونواب العمل في الكنيست يتمردون على زعيم

وفي نفس الوقت نجحت عناصر اللوبي اإلسرائيلي في رصد تفاهمات باراك مع األمريكيين والتي أكد 
لهم فيها بأنه من الضروري وقف االستيطان وتقديم التنازالت الكافية لجعل الفلسطينيين يعودون 

  .للمفاوضات
 أمريكي رفيع المستوى تصريحاً في العاصمة جاءت ساعة الصفر، وانفجر اللغم، فقط أطلق مسئول

األمريكية واشنطن قال فيه بأن اإلدارة األمريكية ناقمة وغاضبة من الجنرال باراك لقيامه بتضليل 
األمريكيين من خالل أحاديثه وتفاهماته معهم والتي ظل يؤكد فيها بأن وقف االستيطان والعودة 

تأكيداته بأنه قادر بالضغط على نتنياهو وإقناعه بضرورة لمفاوضات السالم هما ممكنان، إضافة إلى 
القبول بالموقف األمريكي، وبالمقابل، جاءت الصفعة الكبرى من نتنياهو الذي أطلق تصريحاً نارياً قال 
فيه بأن الجنرال ايهود باراك هو المسؤول عن عدم عودة الفلسطينيين لطاولة المفاوضات وذلك ألن 

 وقف االستيطان وتقديم التنازالت قد أغرت الجانب الفلسطيني لجهة التمسك بعدم إظهاره لمساندة فكرة
  .العودة للمفاوضات طالما أن باراك يتبنى وجهة النظر التي تتوافق مع توجهاتهم

أبرز ردود الفعل جاءت هذه المرة على لسان نتنياهو الذي قال بأن انقسام حزب العمل وخروج الجنرال 
وفي هذا الخصوص تقول . يح للحكومة اإلسرائيلية تحقيق المزيد من االستقرارباراك منه سوف يت

  :المعلومات والتسريبات بأن نتنياهو سوف يسعى إلى إدارة صراعاته على النحو اآلتي
دعم حزب العمل أم " التركيز على دعم الطرف الضعيف، فبعد بضعة أيام سوف يحدد نتنياهو خياراته• 

  .يددعم حزب أتزموت الجد
التركيز على نحر حزب إسرائيل بيتنا وذلك لجهة قطع الطريق أمامه حتى ال يصبح حزباً سياسياً • 

  .كبيراً ومؤثراً
اختلف الزعيم الليكودي بنيامين نتنياهو كثيراً مع زعيم حزب العمل الجنرال باراك حول عملية سالم 

 وتفعيل مخطط نحر حزب العمل الشرق األوسط والمفاوضات مع الفلسطينيين بما أدى إلى نجاح
اإلسرائيلي، وحالياً يختلف الزعيم الليكودي نتنياهو كثيراً مع إفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا 

  .حول موضوع لبنان وحزب اهللا
ومن المتوقع أن تبدأ عملية نحر حزب إسرائيل بيتنا بعد أن تنتهي زيارة الرئيس الروسي ميدفيديف 

ة أن ليبرمان الذي يزعم أمام اإلسرائيليين بأنه قادر على التأثير على قرار السياسة إلسرائيل، خاص
الخارجية الروسية الشرق أوسطية، سوف يتبين أنه تأثير غير حقيقي، إذا فشلت جهود الدبلوماسية 

  !اإلسرائيلي-اإلسرائيلية الجارية لجهة استقطاب موسكو إلى جانب إسرائيل في مسرح الصراع العربي
  18/1/2011، الجمل بما حمل

  
صواريخ حماس تحّولت لتهديد استراتيجي وتساؤالت عن تحصين المجتمع اليهـودي لحـرب             : دراسة .30

  استنزاف 
في احدث دراسة اصدرها مركز االبحاث التابع لجامعة بار ايالن، في تل : الناصرة ـ زهير اندراوس

 2001جنوب الدولة العبرية، والذي بدأ في العام ابيب، جاء ان اطالق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه 
تحول بعد مرور عقد من الزمن من مجرد ازعاج هامشي على خلفية احداث انتفاضة القدس واالقصى، 
ال يهتم به صنّاع القرار في تل ابيب، الى خطر استراتيجي داهم وحقيقي، ال يمكن التنبؤ حاليا في كيفية 

  .ل معه، او التخلص منه نهائياتمكن دولة االحتالل من التعام
ولفت معد الدراسة، البروفسور افرييم عنبار الذي يدرس العلوم السياسية في جامعة بار ايالن، ومدير 

اء العام مركز بيغن ـ السادات للدراسات االستراتيجية، الى انّه خالل عملية الرصاص المسبوك في شت
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قدرتها على اطالق الصواريخ باتجاه جنوب اسرائيل، ) حماس( اثبتت حركة المقاومة االسالمية 2009
كما اشار الى ان حرب . على الرغم من القصف االسرائيلي المكثف، وهذا االمر، برأيه، ال يبشّر خيرا
دولة العبرية وبين سلطة االستنزاف بين اسرائيل وحماس تحولت الى حرب استنزاف حقيقية بين ال

من العام ) يوليو(حماس السياسية، بعد ان سيطرت الحركة على مقاليد الحكم في القطاع في تموز 
، مؤكداً على انّه بعد عملية الرصاص المسبوك باتت حماس تطلق الصواريخ بكمية قليلة، وفي 2007

  . وجود ميزان رعب بين الطرفينالمقابل ترد اسرائيل بعمليات عسكرية محدودة، االمر الذي يؤكد
 قامت حركة حماس باجراء اول تجربة 2009من العام ) نوفمبر(وقال انّه في شهر تشرين الثاني 

لصاروخ مطور يصيب قلب تل ابيب، مفترضا انّه في حال تجدد القتال فان حماس لن تتورع عن 
عبرية بالصواريخ التي تصل برأيه الى استخدام الترسانة العسكرية التي تمتلكها وتقصف مركز الدولة ال

منطقة غوش دان، بما في ذلك تل ابيب والى مطار بن غوريون الدولي، وايضا قواعد الجيش االسرائيلي 
في الجنوب، مشيرا الى ان حماس تستغل بشكل الفت للغاية ما يسمى بالتهدئة لمواصلة تسلحها ومواصلة 

  .مةتدريب عناصرها استعدادا للمواجهة القاد
ورأى البروفسور عنباري ان العمليات العسكرية المحدودة التي قام بها الجيش االسرائيلي لم تعد بأي 
نتائج تذكر، وان الهدف من ذلك كان تحسين قوة الردع االسرائيلية فقط، وزاد ان رد الفعل االسرائيلي 

 وحتى عملية الرصاص 2001م المحدود على االستفزازات التي قامت يبها حركة حماس منذ مطلع العا
المسبوك تم تفسيره في الجانب االخر على انّه ضعف اسرائيلي من ناحية، ولكن االهم من ذلك، بحسب 
الدراسة، هو ان حماس رأت في الرد االسرائيلي المحدود تعبيراً عن خوف القيادة من المواجهة الكبرى 

  .ول في معارك طوليةالن المجتمع اليهودي فقد قدرته ورغبته على الدخ
كما اشار الباحث االسرائيلي الى ان الحكومة االسرائيلية لم تقم بتجهيز الجنوب بآليات دفاعية، وفقط بعد 
التدخالت السياسية والمحكمة العليا االسرائيلية وافقت الحكومة على بناء غرف محصنة في المستوطنات 

انّه حتى االن، لم يحدد الجيش االسرائيلي خطته في الجنوبية، ولكن بموازاة ذلك، اكد الباحث، على 
كما تطرقت . كيفية الدفاع عن المواطنين، الفتاً الى ان قضية القبة الحديدية ما زالت تراوح مكانها

الدراسة الى سلم االولويات لدى الحكومة االسرائيلية، اذ انّها اثبتت مرة تلو االخرى ان القصف 
لة العبرية ليس خطيرا، وبالتالي رفضت جميع الحكومات تخصيص الصاروخي على جنوب الدو

الميزانيات لحماية االسرائيليين في الجنوب، النّها لم ترغب في تغيير سلم االولويات بالنسبة لتوزيع 
ميزانية االمن، مشيرا الى ان الحكومات تلقوا الدعم من الرأي العام االسرائيلي الذي توصل هو االخر 

  بان التهديد الصاروخي القادم من الجنوب ال يلزم تغيير سلم االولوياتالى نتيجة 
وعبر البروفسور االسرائيلي عن اعتقاده بان تصرف الحكومة والشعب في اسرائيل على النحو الذي 
ذكر نبع وما زال نابعاً من انّه في الماضي وعلى جبهات اخرى خاضت اسرائيل تجارب مماثلة، 

 العسكري المحدود ولم تقم بتغيير سلم االولويات الوطني، وبذلك تصرف المجتمع وركزت على الرد
االسرائيلي كمجتمع في حصار بشكل صحيح، وكان على استعداد لمواصلة الحياة اليومية بصورة عادية 

  .في جميع المناطق، اال في المنطقة التي تجري فيها العمليات العسكرية
راسة ايضاً، ان قضية الصواريخ باتت تشكل عبئاً على الدولة العبرية منذ مضافاً الى ما ذُكر، قالت الد

، وهو العام الذي تم فيه اخماد انتفاضة القدس واالقصى، وهي التي سببت اضرارا كبيرةً 2004العام 
السرائيل، وفي مقدمتها فقدان االمن الشخصي والجماعي، ودخول اسرائيل في ازمة اقتصادية خانقة، 

الذي دفع الحكومة الى انتهاج خطة تقشف اقتصادي نجحت، ولكن على حساب عدم تخصيص االمر 
وادى هذا . الميزانيات للسكان االسرائيليين في الجنوب للدفاع عن انفسهم في حرب االستنزاف مع حماس

 بان االمر، الول مرة في تاريخ الدولة العبرية، كما قال الباحث، الى شعور قسم كبير من المواطنين
 الحكومة تركتهم، ورفضت تقديم الحماية لهم من اجل المحافظة على عدم خرق الميزانية التي تم
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اقرارها، وعن هذا التصرف يجزم الباحث قائال ان الحكومة انتخبت لخدمة كل شرائح وروافد الشعب، 
مساً سافراً بالتكتل وليس من اجل المحافظة على عدم خرق الميزانية، الفتَا الى ان هذا التصرف مس 

اما بالنسبة للمستقبل، فتوقع الباحث عنباري ان . االجتماعي الذي كان يميز المجتمع اليهودي في اسرائيل
حرب االستنزاف التي تميز اليوم الجبهة الجنوبية فقط ستتحول قريبا الى حرب استنزاف تشمل الدولة 

س وحزب اهللا وسورية، وعليه فان النموذج االسرائيلي العبرية برمتها، وذلك على خلفية تعاظم قوة حما
 التضحية بالجزء الذي يتعرض العمال عدوانية، لن يستمر الن السابق للتعامل مع حرب االستنزاف، اي
جميع مناطق الدولة سيتم استنزافها، وبالتالي فانّه يتحتم على المجتمع االسرائيلي، اذا اراد مواصلة 

  .ير سلم اولوياته ويتحمل بمجمله نتائج حرب االستنزاف الجيدة التي ستُفرض عليهالعيش هنا، ان يغ
وخلص البروفسور عنباري الى القول ان التكتل االجتماعي وتقاسم الهم داخل روافد المجتمع االسرائيلي 

 االسرائيلي هل المجتمع: ليس كافياً لمواجهة حرب االستنزاف القادمة، انّما السؤال الذي سيبقى مفتوحاً
  .على استعداد للتضحية من اجل منح الجيش القيام بالعمليات العسكرية لمدة طويلة، على حد تعبيره

  18/1/2011، القدس العربي، لندن
  

   خالل عام"غالف القدس" تسعى الستكمال "إسرائيل" .31
لجدار الفاصل في قالت مصادر إسرائيلية، إن إسرائيل ستنتهي من أعمال بناء ا:  كفاح زبون- رام اهللا

، وهو ما يعني تطويق ، في غضون عام واحد تقريباً"غالف القدس"محيط مدينة القدس المحتلة، المسمى 
 للخطة ووفقاً. القدس التي ينادي بها الفلسطينيون عاصمة دولتهم المرجوة، وعزلها عن الضفة الغربية

 سيتم العمل على استكمال بناء جدار الفصل التي أقرها نائب رئيس هيئة أركان الجيش، يائير نافيه، فإنه
 خالل  كيلومترا20ًفي النقاط المتبقية به والموجودة في مناطق قلنديا وغرب شعفاط، بمساحة ال تتجاوز 

  . كيلومتر أنجزت من الجدار حتى اآلن200 الحالي، وهذه تضاف إلى 2011عام 
اريح أعمال البناء ستكون جاهزة خالل وقالت قيادة المنطقة الوسطى في الجيش اإلسرائيلي إن تص

 إلى "بشكل غير قانوني"األشهر المقبلة، مشددة على أن استكمال الجدار سيحول دون دخول أي شخص 
  .1948القدس، أو إلى األراضي المحتلة عام 

الجدار سيعزل .. هذا عزل مركب": "الشرق األوسط"حاتم عبد القادر، وزير القدس األسبق، قال لـ
 ألف 100ويتوقع أن يخرج الجدار نحو . "عن الضفة وسيعزل مناطق عربية في القدس عن القدسالقدس 

فلسطيني خارج حدود بلدية القدس، ورغم أن البلدية تقول إن هؤالء سيبقون مواطنين مقدسيين يحملون 
 دون سلطة، هؤالء سيكونون مواطنين«: الهوية اإلسرائيلية الزرقاء، فإن عبد القادر شكك في ذلك، وقال

  ."ال فلسطينية وال إسرائيلية
، وحسب إحصاءات مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية،  ألفا125ًويعيش خلف الجدار أصال 

واألحياء المهددة بعزلها عن القدس، هي مخيم شعفاط،  .فقد باتوا مهددين بفقدان حق إقامتهم في مدينتهم
فاط، وكفر عقب، وسميراميس، بعدما خرجت اآلن بلدات ورأس خميس، ورأس شحادة من أراضي شع

 من سكان القدس %35ويشكل الفلسطينيون  .مثل أبو ديس والسواحرة الشرقية والرام والضاحية
، وهي نسبة كانت اللجنة الوزارية اإلسرائيلية %22والخطة ستقلص عددهم إلى ) الشرقية والغربية(

 300فيعيش اآلن نحو ) الشرقية(أما في القدس . ول إليها ضرورة الوص1973لشؤون القدس قررت عام 
 ألف إسرائيلي، وإذا ما طبقت إسرائيل خطة إخراج الفلسطينيين وسحب هوياتهم، 200ألف فلسطيني، و

  .فإن األغلبية ستصبح يهودية
  18/1/2011الشرق األوسط، لندن، 
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   وحدة استيطانية في القدس المحتلة32المصادقة على بناء  .32
 جديدة في استيطانية وحدة 32قت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء  في القدس المحتلة اليوم على بناء صاد

وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن  هذه الوحدات ضمن  . بسغات زئيف في المدينة المحتلةاالستيطانيالحي 
 صودق عليها في أن وسبق إجمالي وحدة سكنية بشكل 220 مقاولون خصوصيون تضم إليهاخطة بادر 

 في القدس زعمها انه لم يطرأ االحتاللونقلت اإلذاعة عن مصادر في بلدية  . المتبعةاإلجراءات أطار
ن البلدية تواصل تشجيع أ واألخيرة األربعين تغيير على سياسة البناء في المدينة خالل السنوات أي

  .للخارطة الهيكلية، حسب مزاعم البلدية  البناء لصالح السكان اليهود والعرب على حد سواء وفقاًأعمال
  17/1/2011، 48موقع عرب 

  
  بالقدس" المفتي"في أرض الهدم والبناء  بتجميد  اإلسالمي في فلسطين يستصدر قراراًالمجلس .33

ستصدر المجلس اإلسالمي داخل الخط األخضر بواسطة المحامي قيس ا:  زهير أندراوس-الناصرة 
اث ناصر أمر منع مؤقت يجمد أعمال الهدم والبناء في أرض الحاج يوسف ناصر من مكتب المحامي غي

أمين الحسيني في الشيخ جراح في القدس وذلك حتى البت في شرعية رخصة البناء التي استصدرتها 
  .الشركة االستيطانية التي سيطرت على قطعة األرض

د سالمة والسيد احمد محمود مصالحة والشيخ محم. وقد جاء أمر المنع في إطار التماس قدمه د
ويشرح المحامي . الجربوني من المجلس اإلسالمي للجنة االستئناف اللوائية للتنظيم والبناء في القدس

االلتماس الذي قدمناه هو استئناف للجنة االستئناف اللوائية للتنظيم ": قيس ناصر حيثيات االلتماس بقوله
ها بلدية القدس للشركة االستيطانية التي سيطرت على والبناء في القدس إلبطال رخصة البناء التي منحت
  ."ارض المفتي الحاج أمين الحسيني في الشيخ جراح

استصدار أمر المنع هو بمثابة فرصة هامة : محمود مصالحة رئيس المجلس اإلسالمي بقوله. وعقّب د
ذاته، ومن هنا نطالب  وحدة استيطانية بمحا20إليقاف مخطط تحويل بيت المفتي إلى كنيس يهودي وبناء 

كافة الجهات الفلسطينية والعربية وآل الحسيني بالتعاون مع المجلس اإلسالمي من أجل إبطال هذا 
  .المخطط ومخططات أخرى تحاك في القدس وحول المسجد األقصى والتي يعالجها المجلس اإلسالمي

  18/1/2011القدس العربي، لندن، 
  

  ة العاشرةاالحتالل يهدم قرية العراقيب للمر .34
هدمت السلطات اإلسرائيلية أمس قرية العراقيب البدوية في النقب جنوبي : عالء المشهراوي، وكاالت

فلسطين المحتلة للمرة العاشرة بعدما أعاد أهاليها خالل الليلة قبل الماضية بناء بيوتهم التي تم هدمها 
ط الفلسطيني البروفيسور غادي واعتدت قوات الشرطة اإلسرائيلية بالضرب على الناش. أمس األول

  .الغازي ثم اعتقلته، خالل تصديه مع ناشطين آخرين لجريمة إزالة القرية
  18/1/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
  االحتالل يبعد فلسطينياً من الضفة إلى غزة .35

من مدينة أريحا في )  سنة30( أبعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي المواطن محمود يوسف الدويك :غزة
وكانت قوات االحتالل اعتقلت الدويك أثناء مزاولته عمله داخل . لضفة الغربية إلى قطاع غزة أخيراًا
 من دون حصوله على تصريح يخوله العمل، قبل أن تبعده إلى القطاع نظراً إلى أن بطاقتي "إسرائيل"

  . سنة22مدينة أريحا منذ الهوية التي يحملها والداه تشير إلى أنهما من غزة، مع العلم أنهما يقيمان في 
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وناشد الدويك وزارة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية التدخل لدى سلطات االحتالل لمساعدته في 
  .العودة إلى أهله وزوجته وأبنائه في أريحا

  18/1/2011الحياة، لندن، 
  

   الطيبةعامالً فلسطينياً في 30 واعتقال  فلسطيني بنيران شرطي إسرائيلي في عكاإصابة .36
 أصيب شاب فلسطيني، من سكان مدينة رام اهللا، بجراح متوسطة جراء إطالق النار عليه من :الناصرة

، وتم نقله إلى المستشفى )1948شمال فلسطين المحتلة سنة (قبل شرطي إسرائيلي في مدينة عكا 
 48اخل أراضي ، يمكث د) عاما30ً(وقالت الشرطة اإلسرائيلية إن المصاب هو فلسطيني  .للمعالجة

، وقد أصيب خالل مطاردة الشرطة له بعد أن اشتبه به، حيث أمرته الشرطة بالتوقف لكنه "دون تصريح"
لم ينصع لألوامر، وواصل الفرار فأطلق عليه أحد أفراد الشرطة النار فأصابه بجروح في الجزء السفلي 

  .من جسده، بحسب الرواية اإلسرائيلية الرسمية
نت الشرطة أنها اعتقلت ثالثين عامالً فلسطينياً في مدينة الطيبة العربية وسط من جهة أخرى؛ أعل
  .، بحجة دخول البالد بطريقة غير قانونية48فلسطين المحتلة عام 

  17/1/2011قدس برس، 
  

   يجتاح مخيم البريجاالحتالل .37
م البريج لالجئين قالت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية إن قوات االحتالل اجتاحت، أمس، شرق مخي: غزة

وسط قطاع غزة، وقال سكان في مخيم البريج إن قوات االحتالل تساندها عدة دبابات وآليات عسكرية 
 . متر في األراضي الزراعية شرق المخيم، وسط إطالق نار من دون وقوع إصابات300توغلت لنحو 

 جرف مساحات من وذكر السكان أن الجرافات العسكرية التي رافقت قوات االحتالل شرعت في
  .48األراضي الزراعية المتاخمة للسياج الفاصل بين القطاع واألراضي المحتلة عام 

  18/1/2011الخليج، الشارقة، 
  

  " نقص األدوية"كارثة ستحل بغزة بفعل  .38
جددت وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية بغزة، تحذيراتها من حدوث كارثة صحية : محمد األيوبي

أزمة نقص األدوية والمستلزمات الطبية التي تعانيها مستشفيات قطاع غزة، موضحةً أن جراء استمرار 
وقال مدير عام قسم الصيدلة في . مستودعاتها مازالت تعاني من نقص حاد في العشرات من األدوية

اع إن هناك تهديداً حقيقياً بوقف العمليات الجراحية في مستشفيات القط: "منير البرش. وزارة الصحة د
، الفتاً إلى أن هناك عجز حاد في المستهلكات "إذا استمر منع إدخال المستلزمات الخاصة بغرف العمليات

 183أن قرابة " فلسطين"وأوضح البرش في حديث لصحيفة . الطبية واألدوية الخاصة بغرفة العمليات
 الصفر في مخازن  صنف من المهمات الطبية وصل رصيدها إلى165صنفاً من األدوية باإلضافة إلى 

  . ومستشفيات وزارة الصحة، مشيراً إلى أن العجز مازال يزداد بشكل يومي
واستهجن فرض حكومة رام اهللا للشروط واإلمالءات، بإقحام الدواء في المناكفات السياسية بين غزة 

  . والضفة، واستغالل معاناة المرضى، ومعاقبة الشعب الفلسطيني بأكمله في القطاع
السياق، أفاد البرش أنه أدخل، أمس، إلى قطاع غزة كميات من محاليل غسيل الكلى من جانب وفي ذات 

اللجنة الدولية للصليب األحمر كإنقاذ عاجل لمرضى الكلى الذين تتعرض حياتهم للخطر الشديد، الفتاً إلى 
  . أن الكمية التي تم إدخالها تكفي لمدة شهر فقط

إلنهاء العجز الحاصل في " صحة رام اهللا"ل العاجل، والضغط على ودعا المؤسسات الدولية إلى التدخ
األدوية في وزارة الصحة، وإنهاء الوضع الصحي الكارثي الذي يعانيه القطاع، الفتاً إلى أن وزارة 
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وفند البرش إدعاء صحة رام . الصحة تعاملت بإيجابية مع كافة المبادرات التي قدمت إلنهاء أزمة الدواء
نحن فتحنا مستودعات األدوية التي لدينا أمام : "مخابئ سرية لألدوية في قطاع غزة، قائالًاهللا بوجود 

الجهات المستقلة ومنظمة الصحة العالمية والصليب األحمر، حيث إن هذه المؤسسات خرجت بما يطابق 
 وأوضح أن وزارة الصحة عندما تطالب بضرورة توريد". مع ما تحدثنا به عن النقص في األدوية

األدوية من رام اهللا إلى قطاع غزة هي تتحدث عن مستحقاتها من األدوية التي يوردها البنك الدولي، 
مشيراً إلى أن هناك حصة من األدوية لغزة في رام اهللا تدفع كميزانيه عامة للشعب الفلسطيني من جانب 

 لألخالق، حيث تعمل على وذكر أن سلطة رام اهللا تتحكم في الملف الدوائي بشكل مناف. البنك الدولي
  .ابتزاز غزة، واستخدام موضوع الدواء بشكل سياسي، من خالل منع توريد حصة القطاع من األدوية

  17/1/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   ويتمّسك بحق العودة لالجئين الفلسطينيين مسؤولية اعاقة السالم"سرائيلإ"ل  يحّملبنان .39
ني ميشال سليمان إسرائيل مسؤولية عدم تحقيق تقدم يذكر في عمليـة            حمل الرئيس اللبنا  :  بترا –بيروت  

السالم العام الماضي بسبب تعنّت حكومتها ورفضها مبادرة السالم العربية ومبـادرات تهـدف إلعـادة                
وقال في خطاب ألقاه أمس أمام اعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين فـي            . الحقوق ألصحابها الشرعيين  

 متمسكون بصورة قاطعة ومشروعة بحقّ عودة الالجئين الفلسطينيين الى بالدهم والعمل علـى    إننا"لبنان  
استرجاع أو تحرير ما تبقّى لنا من أراض تحتلها إسرائيل بكل الطرق والوسائل المتاحة بما في ذلك حقّنا                  

يادة اللبنانية وثروات   ودعا الرئيس اللبناني الى الدفاع عن الس      . المشروع في مقاومة االحتالل االسرائيلي    
لبنان الطبيعية بما في ذلك حقول النفط والغاز الواقعة قبالة السواحل والعمل على فرض تنفيـذ القـرار                  

 ومواجهة خطر اإلرهاب وشبكات التجسس والعمالة التي تسعى إسرائيل من خاللها لزرع بـذور               1701
  .الفتنة في لبنان

  18/1/2011، الدستور، عّمان
  

  استمرار حصار غزة مرفوض ويعيق التنمية: ىموسعمرو  .40
 شدد أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى، على ضرورة فك الحصار اإلسـرائيلي            : وفا – شرم الشيخ 

الظالم عن غزة، موضحا أن إحكام الخناق على القطاع يحول دون تحقيق التنمية بالشكل المطلوب فـي                 
  .القطاع

 مساء اليوم اإلثنين، مع وزير التجـارة والـصناعة المـصري            جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده موسى      
المهندس رشيد محمد رشيد، في مدينة شرم الشيخ على هامش الترتيبات لتنظيم القمة العربية االقتصادية               

  .الثانية
وحول وجود قرار بشأن إعمار غزة على غرار القرار الذي صدر عن القمـة العربيـة االقتـصادية                   -

  .سيكون هناك قرار خاص من القمة يتعلق بالوضع الصحي في القطاع: سىالسابقة، قال مو
ال يمكن إعمار غزة في ظل الحصار القائم، والفلسطينيون شعب ماهر، وليسوا أقل مهـارة               ': وتابع قائالً 

، موضحا أن هنـاك مـشروع       'من اإلسرائيليين، ولكنهم يحتاجون لرفع الحصار من أجل إعمار القطاع         
  .للقمة يتعلق بموضوع القدسقرار تم رفعه 

وطالب الجميع بمساعدة المقدسيين من خالل شراء عقارات بالمدينة المقدسة، لتجنيبهم االضطرار لبيـع              
عقاراتهم لإلسرائيليين، في ظل اإلجراءات اإلسرائيلية التي تؤدي إلى تراجع وجـودهم فـي المدينـة،                

جب أن نساعد األفراد في القدس، وليس الممتلكـات         ي': وقال. وقيامهم بشراء العقارات بأسعار ال تنافس     
  .'العامة فقط
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وبين موسى أن من أهم مشروعات القرارات التي أقرها المجلس االقتصادي واالجتمـاعي ورفعهـا                -
للقمة موضوعات غزة، واألزمة المالية، والربط البري والكهربائي، واألمن الغذائي، واألمـن المـائي،              

 من الفقر، وتطوير التعليم، و تحسين الرعاية الـصحية، وتفعيـل دور القطـاع               والبرنامج العربي للحد  
الخاص والمجتمع المدني، وربط شبكات االنترنت العربية، واألهداف التنموية لأللفية، والمشاريع العربية            

  .لدعم صمود القدس
 18/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   بمشروع قرار لمجلس االمن يدين االستيطان االسرائيليالدول العربية تتقدم .41

قرر مندوبو الدول العربية في االمم المتحدة تقديم مشروع قرار رسمي الى مجلس             :  وكاالت –نيويورك  
  .االمن الدولي يدين االستيطان االسرائيلي في االراضي الفلسطينية الثالثاء

شرق االوسط والصراع الفلسطيني االسرائيلي، لكـن       وسيجري مجلس االمن غدا االربعاء نقاشا حول ال       
  .دبلوماسيون استبعدوا ان يجري التصويت على مشروع القرار العربي قبل مرور بضعة ايام اخرى

وتتخوف الدول العربية من ان تقوم الواليات المتحدة باستخدام حق النقض الفيتو ضد اي مشروع قـرار                 
  .ة في الضفة الغربية يدين اسرائيل واعمال البناء المتواصل

وكانت المفاوضات الفلسطينية االسرائيلية قد تعثرت بسبب استمرار اسرائيل فـي اعمـال البنـاء فـي                 
  .المستوطنات ومدينة القدس

  18/1/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

   سورية على هامش القمة االقتصادية- فلسطينية - عراقية -مباحثات مصرية  .42
تجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة          عقد وزير ال  : شرم الشيخ 

والقائم بأعمال وزير االستثمار مباحثات ثنائية مع عدد من الوزراء العرب وذلك على هامش اجتماعات               
وزراء االقتصاد والمالية العرب المشاركين في قمة شرم الشيخ االقتصادية، وشملت اللقاءات نائب رئيس              

زراء العراقي ووزير االقتصاد الفلسطيني ووزيرة التجارة والصناعة السورية، حيث تناولـت آليـات              الو
  .دعم وتشجيع التعاون االقتصادي العربي في المرحلة المقبلة والعالقات االقتصادية الثنائية 

دعم وتنميـة   وقال رشيد إن مباحثاته مع الدكتور حسن إبراهيم وزير االقتصاد الفلسطيني تناولت سبل                
االقتصاد الفلسطيني في المرحلة المقبلة، مؤكداً حرص مصر على تقـديم الـدعم والمـساندة للـشعب                 
الفلسطيني والمؤسسات االقتصادية الفلسطينية من خالل تشجيع التعاون في القطاع الخاص في البلدين في              

/ لزيارة مصر فـي أول مـارس      قطاعات التجارة واالستثمار، فيما رحب الوزير الفلسطيني بتلبية دعوة          
 من رجال األعمال الفلسطينيين من داخل األراضي الفلـسطينية أو           80آذار المقبل على رأس وفد يضم       

  .من بالد المهجر
  18/1/2011، الخليج، الشارقة

  
   تمول صفقة طائرات مروحية عسكرية لحكومة الجنوب"إسرائيل":  سودانيتقرير .43

ني إن مصادر دبلوماسية عربية كشفت النقاب عن انعقـاد اجتمـاع            قال تقرير إعالمي سودا   : الخرطوم
الماضـي بـين مـسؤولين      ) ديسمبر(في تل أبيب منتصف شهر كانون أول        " المهم"استثنائي وصفته بـ    

وزراء بـارزين خـصص لرسـم       ) 5(إسرائليين ووفد من مجلس وزراء حكومة الجنوب يتكون مـن           
فتاء على انفصال الجنوب والترتيبات المتعلقة بعمليات تسليح الدولة         التفاصيل النهائية لما بعد مرحلة االست     

  .الجديدة
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أن ) 17/1(وحسب مصادر المركز السوداني للخدمات الصحفية، الـذي أورد الخبـر اليـوم االثنـين                
االجتماع خرج بوضع اللمسات النهائية لما ستؤول إليه تفاصيل العالقات الدولية والمواقـف المحتملـة                

  .الجاري) يناير( كانون ثاني 15 بما في ذلك مصر التي تقلقها أوضاع المنطقة بعد لألطراف
وأشار إلى أنه وفي سياق متصل تم االتفاق في االجتماع السري على قيـام إسـرائيل بتمويـل صـفقة                    
طائرات مروحية هجومية لتسليح جيش الجنوب الجديد في إطار استكمال منظومة تسليح الجنوب والتـي               

ن قبل أسلحة وذخائر وقاذفات مضادة للدبابات ومنظومة صواريخ ومدافع مـضادة للطـائرات              شملت م 
  .ودبابات وسيارات

إن الترتيبات اإلسرائيلية مع دولة الجنوب الجديدة مضت إلى تكفل إسرائيل الكامـل بترتيـب               : "وأضاف
جانـب تحـرك وسـاطة      أوضاع سفارات الدولة الجديدة وإقناع بعض الدول بإهداء مقار لـسفاراتها، ب           

  .، على حد تعبير المصدر"إسرائيلية لشراء مباني وإعدادها لتكون مقار لسفارات الجنوب
  17/1/2011، قدس برس

 
  غزةقطاع  مليوناً إلغاثة الشعب الفلسطيني في 15تحول " حملة خادم الحرمين" .44

 15 بقطاع غزة مبلـغ      حولت حملة خادم الحرمين الشريفين إلغاثة الشعب الفلسطيني       :  واس - الرياض  
 ألف ريال لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين فـي الـشرق األدنـى                30مليونا و 

والتي تمثل الدفعة األخيرة من اتفاقية وقعتها الحملة مع الوكالة لتأمين المواد الغذائية لقطـاع               » األنوروا«
 طن مـن الـدقيق      6.992.985ة مع األنوروا من شراء      وقد تمكنت الحملة ومن خالل هذه االتفاقي      . غزة
 طـن مـن الحليـب المجفـف و          461.925 طن من السكر و      585.158 طن من األرز و      648.913و

 لتر من زيت الطعام ووزعت جميعها على مئات اآلالف من العائالت المحتاجة، كما تم مـن                 351012
 لتر من الجازولين وتوزيعها على سكان       91.517 لتر من المازوت و    674.828خالل هذه االتفاقية شراء     

  .القطاع
ويأتي هذا التحويل تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي األمير نايف بن عبـدالعزيز النائـب الثـاني                 
لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف العام على حملة خادم الحرمين الشريفين إلغاثة الـشعب               

ارا لعطاء مملكة اإلنسانية التي كانت وما زالت تسهم بشكل فاعـل فـي              الفلسطيني بقطاع غزة واستمر   
  ."التخفيف عن الشعب الفلسطيني

  18/1/2011، عكاظ، جدة
  

  فلسطين بقيمة عشرة ماليين دوالرلسلطنة عمان تقدم مساعدة ل .45
يارة السيد   قدمت سلطنة عمان مساعدة لفلسطين قيمتها عشرة ماليين دوالر، وذلك أثناء ز            :وفا –رام اهللا   

  .الرئيس محمود عباس األخيرة للسلطنة
وقد تسلمها السيد الرئيس من صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد، حيث قام سيادته بتحويـل هـذا                  

  .المبلغ إلى حساب الخزينة الموحدة لفائدة الميزانية العامة الفلسطينية
لجاللة الـسلطان قـابوس بـن سـعيد،         وبهذه المناسبة، أعرب السيد الرئيس محمود عباس عن شكره          

وحكومته وشعب عمان الشقيق، على هذه البادرة الطيبة، وعلى الدعم المتواصل الذي تقدمه السلطنة في               
  .المجال السياسي والمادي وصوالً لقيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

ت وتنجز عدداً من المشاريع في الضفة وغـزة، منهـا مـدارس             والجدير بالذكر أن سلطنة عمان، أنجز     
ومستوصفات ومباني لجامعة القدس المفتوحة ولمستشفى المقاصد الخيرية، كما قدمت مـشكورة أرضـاً              

  .لبناء مقر لسفارة دولة فلسطين في مسقط
  18/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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   في اغتيال عالم نووي"ائيلسرإ"طهران تتقدم بشكوى ضد  .46

اعلن وزير الخارجية االيراني بالوكالة علي اكبر صالحي ان بالده ستتقدم بـشكوى             :  ا ف ب   -طهران  
 فـي   2010ضد اسرائيل بتهمة اغتيال العالم النووي االيراني مسعود علي محمد فـي كـانون الثـاني                 

ة ضد النظام الـصهيوني قريبـا امـام         سيتم رفع شكوى الجمهورية االسالمي    "وقال صالحي انه    . طهران
لقد "وتابع  . ، دون ان يوضح اي سلطة قضائية دولية اختارتها طهران لمقاضاة اسرائيل           " الهيئات الدولية 

  ".انتهينا من جمع االدلة حول تورط النظام الصهيوني في اغتيال هذا العالم االيراني
العاشر من كانون الثاني تفكيك شبكة تجسس       وكان وزير االستخبارات االيراني حيدر مصلحي اعلن في         

لصالح الموساد االسرائيلي ، مؤكدا ان من بين الموقوفين احد المسؤولين عن االعتداء الذي اودى بحياة                
العنـصر  "وعرض التلفزيون الرسمي الحقا صور رجل يدعى ماجد جمالي فاش وصفه بانـه              . محمدي
العديد من المسؤولين االسـرائيليين     "ش للتلفزيون انه التقى     وقال فا . المسؤول عن هذا االغتيال   " االساسي

خصوصا الغتيال محمدي الذي كان مدرسا في       " بالقرب من تل ابيب   "وانه تلقى تدريبا    " الرفيعي المستوى 
وحملت طهران على الفور مـسؤولية مقتـل محمـدي         . جامعة طهران ويعمل ايضا مع الحرس الثوري      

  .ستخبارات االميركية واالسرائيليةيعملون لصالح اال" مرتزقة"لـ
 18/1/2011، الدستور، عّمان

  
  "إسرائيل"يهود إندونيسيا يدعمون  .47

, تقدم الجالية اليهودية في إندونيسيا، رغم قلة إمكانياتها وعددها وحداثة تكوينهـا         :  محمود العدم  - جاكرتا
  .تأييدا غير محدود لالحتالل اإلسرائيلي على أرض فلسطين

, قتي منادو ومنهاسا بجزيرة سالويسي وسط األرخبيل اإلندونيسي نحو مائتي عائلة يهوديـة            وتنتشر بمنط 
وهم من اليهود المتطرفين الذين سبق وخرجوا في مسيرات         ", "تجمع يهود إندونيسيا  "يطلقون على أنفسهم    

  .يا أرتا ويجاياوفقا للباحث بالشؤون الصهيونية بإندونيس" مؤيدة للعدوان اإلسرائيلي على غزة قبل عامين
ويضيف األخير في حديث للجزيرة نت أن هؤالء اليهود نصبوا برجا للشمعدان في منادو يعد األضـخم                 

  .على حد قوله" في العالم، وقد اختاروا هذه المنطقة ألن غالبية سكانها من النصارى الداعمين إلسرائيل
يحاولون فتح عالقات دبلوماسية مع السلطات      إنهم  "وعن فعالياتهم ونشاطهم لخدمة إسرائيل، يقول ويجايا        

اإلندونيسية من خالل تأسيس استثمارات لليهود في البالد وبناء شـبكات لرجـال األعمـال المؤيـدين                 
كما أنهم يستميلون بعض المسؤولين الستدعاء إسرائيليين بحجة السياحة وتعليم الدين اليهودي            , إلسرائيل
تقيم عالقات دبلوماسية مع إسرائيل وال تسمح بـدخول حملـة الجـواز             علما بأن إندونيسيا ال     , والتجارة

  ".اإلسرائيلي ألراضيها
 18/1/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

 
  "إسرائيل"مقتل إفريقية وتوقيف ستة خالل محاولتي تسلل إلى : مصر .48

ا التـسلل إلـى     أشارت مصادر أمنية وطبية إلى أن مهاجرة إفريقية قتلت خالل محاولته          : )مصر(سيناء  
  .  وسط سيناء55إسرائيل عبر العالمة الدولية الرقم 

وقفت أجهزة األمن المصرية ستة مهاجرين أفارقة من دون إصابات بعد استسالمهم لعناصر األمن              كما أ 
وخضع الموقوفون للتحقيق فـور تـوقيفهم أمـام         . عندما طلب منهم عدم االقتراب من المنطقة الحدودية       

لبيان آلية وصولهم إلى المنطقة الحدودية التي تمنع السلطات المصرية وجود أجانـب             الجهات المختصة   
  .فيها من دون موافقة السطات المختصة

 18/1/2011، الحياة، لندن
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  االونروا في غزة والضفة ينهيان عملهما عمليات مديرا .49

يريها في الـضفة والقطـاع      ان مد » االونروا«أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين       : رام اهللا 
تركا منصبيهما لتولي مناصب جديدة خارج فلسطين، وذكر بيان لالونروا امس ان مـدير مكتبهـا فـي                  
الضفة بربارا شينستون وجون جينج مدير عمليات وكالة الغوث في قطاع غزة انهيا عملهما بعد ان أديا                 

  .واجبهما
إن كـال  «: قال مفوض عام األونروا فيليبو غرانـدي وفي رسالة وجهها لطاقم العاملين في وكالة الغوث  

لقد أبديا التزاما رائعا في     ..من جون وبربارا أضافا مساهمات استثنائية لعمل األونروا في أحلك الظروف          
ضمان نوعية خدمات األونروا كما أبديا مناصرة واضحة في دعم الحقوق في خضم القصف الكثيف في                

و في خضم االستجابة لالنتهاكات القاسية للحقوق في الـضفة الغربيـة            قطاع غزة خالل النزاع المسلح أ     
  .»المحتلة

سـنفتقدهم جميعـا كـزمالء      .. إنني أحيي شجاعة وقوة وإصرار قيادتهما المتجـددة       «واضاف جراندي   
  .»لمساهماتهما الرائعة لوكالة الغوث والالجئين الذين نقوم على خدمتهم

ا في غضون األسابيع القليلة القادمة أما شينستون، فمن المتوقـع ان            ومن المتوقع أن يغادر جينج األونرو     
  .يغادر في شهر آذار القادم

  18/1/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  وضع حد للوضع غير المقبول في غزة ويدعو إلى تجميد االستيطان في القدسكي مون بان  .50
كي مون أمس إلى تجميد االستيطان اليهودي في        دعا األمين العام لألمم المتحدة بان       :  أ ف ب   -أبو ظبي   

 .»وضع حد للوضع غير المقبول في غـزة       «األراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية و          
أدعو «وقال بان خالل مؤتمر صحافي في أبو ظبي حيث شارك في افتتاح القمة العالمية لطاقة المستقبل                 

كما دعـا    .» في كل األراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية         إسرائيل إلى وقف النشاط االستيطاني    
الذي يخـضع لحـصار إسـرائيلي منـذ         » وضع حد للوضع غير المقبول في غزة      «الدولة العبرية إلى    

   .سيطرت عليه حركة حماس
  

  .للجنة الرباعية الدولية حول الشرق األوسط» قريباً«وتوقع األمين العام لألمم المتحدة اجتماعاً 
  18/1/2011، الحياة، لندن

  
   يدين االستيطان في مجلس الألمنقراراستصدار  تلّمح باستخدام الفيتو ضد واشنطن .51

الصادرة، أمس، أن واشنطن ألمحت بأنها ستستخدم هـذا         " فايننشال تايمز "ذكرت صحيفة   : )آي.بي  .يو  (
  .ضد قرار لألمم المتحدة حول الشرق األوسط) الفيتو(األسبوع حق النقض 

وقالت الصحيفة إن الواليات المتحدة تحث الفلسطينيين اآلن على التخلي عن خطط لطلب التصويت على               
مشروع قرار في مجلس األمن األربعاء المقبل على أرضية أن مثل هذه الخطوة من شأنها عرقلة الجهود                 

 المستوطنات، بما فـي     وأضافت أن مشروع القرار المقترح يدين بناء      " . السالم"الرامية إلى أحياء عملية     
المحتلة، ويعتبرها غير مشروعة ويطالب بتجميد النشاطات من هذا القبيل للـسماح            " الشرقية"ذلك القدس   

  . باستئناف المفاوضات بين الجانبين 
  18/1/2011، الخليج، الشارقة
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  افتتاح أول متحف روسي بالشرق االوسط.. تعزز تواجدها في االراضي الفلسطينيةروسيا .52
تعمل روسيا على تعزيز تواجدها الثقافي والتجاري في االراضي الفلـسطينية حيـث             :  ا ف ب   -ريحا  ا

سيفتتح الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف في هذا االطار اول متحف روسي في الشرق االوسط خـالل                
لحكومـة  وانهت الكنيسة الروسـية االرثوذكـسية وا      . الزيارة التي يقوم بها هذا االسبوع للضفة الغربية       

الروسية قبل عدة أشهر اعمال بناء هذا المتحف على قطعة ارض تعود ملكيتها للكنيسة على مساحة تقدر                 
  . دونما12,5بـ 

وتسعى الكنيسة حاليا الى شراء المحال التجارية والبيوت المجاورة للمتحف عن طريق سماسرة محليـين               
روس والسياح االخرين خالل رحلة حجهم      من اجل بناء فندق سياحي ضخم ليخدم بشكل خاص السياح ال          

  . الى الديار المقدسة بمدنها الثالث القدس وبيت لحم واريحا
  18/1/2011، الدستور، عّمان

  
  االستيطان عائق أمام عملية السالم:  بريطاني في الناصرةوزير .53

، اليوم اإلثنين،   أكد الوزير في الخارجية البريطانية المسؤول عن الشرق األوسط، اليسنر بيرت          : الناصرة
أن االستيطان عائق أمام تحقيق السالم، وأن حكومة بريطانيا تعارض بشدة االستيطان بشكل عام وفـي                

 سـنوات،  10جاء ذلك، خالل زيارة هي األولى من نوعها لوزير بريطـاني منـذ    .القدس بشكل خاص  
  .لمدينة الناصرة، التقى خاللها شخصيات سياسية عربية ومؤسسات عربية

إن هناك أهمية للقاء ممثلين عن األقلية العربية، خاصة وأن لـه عالقـات مميـزة مـع                  : ال الوزير وق
نحن نصر علـى وقـف االسـتيطان،        ': وأضاف .شخصيات ومؤسسات عربية، وأعضاء كنيست عرب     

ومواصلة المفاوضات المباشرة بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي، وإن حكومة بريطانيا ترفض سياسة            
ستيطان خاصة في القدس الشرقية، والتي يجب أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية، والغربية عاصمة              اال

وكان الوزير البريطاني زار مستشفى الناصرة، والتقى مع مديره الدكتور بـشارة بـشارات،               .'إسرائيل
  .الذي أطلعه على وضع المستشفى

  17/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  منع استصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين" إسرائيل"اني يبحث في  بريطوزير .54
أعلنت الخارجية البريطانية، أمس، أن ألستير بيرت وزير الدولة لشؤون الشرق األوسط            : )آي.بي  .يو  (

نائـب وزيـر    " اسرائيل"وأضافت أنه التقى في     . والسلطة الفلسطينية   " اسرائيل"يجري حالياً زيارة إلى     
الخارجية دان أيالون وناقش معه استئناف المفاوضات مع السلطة، والملف النووي اإليراني، والتطورات             

وأشارت الخارجية البريطانية إلـى أن أطلـع        . اإلقليمية، بما في ذلك األحداث األخيرة في تونس ولبنان          
ئتالفية البريطانية إلى البرلمان مـؤخراً      التقدم المحرز في مشروع قانون قدمته الحكومة اال       "أيالون على   

لتصحيح الوضع الشاذ في قانون الوالية القضائية العالمية لمنع التطبيقات الباطلة والمسيسة الستـصدار              
  " .         اسرائيل"أوامر اعتقال ضد مسؤولين زائرين من دول أخرى من بينها 

  18/1/2011، الخليج، الشارقة
  

  مهتّمة بالغاز القبرصي» ديليك«لية شركة النفط اإلسرائي .55
» ديليـك «أعلن وزير التجارة القبرصي أنطونيس باسكاليدس أمس ان شركة النفط اإلسـرائيلية             : )أ ب (

  .ابدت رغبتها في التعاون مع بالده في مجال الغاز الطبيعي، من غير إعطاء المزيد من التفاصيل
ها اإلقليمية شرقي المتوسط تسعى قبرص، المعتمـدة        وبعد اكتشاف احتياطات من الغاز الطبيعي في مياه       

  .على الواردات النفطية لتوليد الطاقة، إلى بدء عمليات التنقيب بهدف تنويع مصادرها
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العالمية للطاقة فازت بمناقـصة     » شل«وكان باسكاليدس اعلن أوائل شهر كانون الثاني الحالي أن شركة           
  .ليارات دوالر خالل عشرين عاماً م5،9التنقيب عبر عرضها الذي بلغ حوالى 

األميركية للطاقة الستكشاف أراض بحرية شاسعة      » نوبل«كما منحت سلطات الجزيرة الترخيص لشركة       
  . مليار متر مكعب من الغاز450محاذية لمياه لبنان، ويتوقع انها تحتوي على حوالى 

 التي تـشرف علـى االكتـشافات        »نوبل«أحد أعضاء المجموعة النفطية بقيادة      » ديليك«وتعتبر شركة   
  .النفطية في إسرائيل

  18/1/2011، السفير، بيروت
  

  نتائج وتوقعات.. »العمل« بعد اندثار "إسرائيل" .56
  عريب الرنتاوي

ما أسمي حتى اآلن    " قالع"ينهض االنشقاق األخير في حزب العمل اإلسرائيلي ، كشاهد على انهيار آخر             
اإلسرائيلي ، وهو انهيار يتوج سلسلة مـن االنهيـارات المتالحقـة ،    في " اليسار"أو " العمال"، بمعسكر   

وصلت بالحزب المؤسس للدولة العبرية ، والفائز األول في كل انتخاباتها ، منذ التأسيس وحتى االنقالب                
كمـا يـأتي   ..  ، إلى مستوى الحزب الثالث ، المهدد باستمرار بأن يحّل رابعاً وخامساً    1977اليميني في   

" اليسارية"حركة ميريتس   " اندثار"ق العمل الذي قاده رئيس الحزب شخصيا ، بعد سنوات قالئل من             انشقا
  .، ولسنوات طوال" معسكر السالم اإلسرائيلي"، التي عدت ركناً ركينا لما أسمي بـ

يـسين  اندثار ميريتس وانهيار العمل ، هما الوجه اآلخر ، لصعود الليكود وانشقاقه إلى حزبين يمينيين رئ       
، كل واحد منهما بحجم الليكود في سنواته األخيرة ، وهو الوجه اآلخـر أيـضاً                ) باإلضافة إلى كاديما  (

لتنامي دور أحزاب يمينية ، علمانية ودينية ، لعل أبرزها على األطالق حزب إسرائيل بيتنـا بزعامـة                  
  .ليبرمان وحركة شاس وغيرهما

االنزيـاح نحـو   "ات األخيرة ، يشير إلى تفاقم ظاهرة ما نشهده من حراك سياسي ـ حزبي خالل السنو 
، التي يعيشها المجتمع اإلسرائيلي ، وهي ظاهرة تسير في اتجاه واحد ، وال تعرف التناوب كما                 " اليمين

في كثير من الدول والمجتمعات التي تختبر كل أربع أو خمس سنوات ، تداوال علـى الـسلطة ، عبـر                     
  .راع تعكس إرادة الرأي العامانتخابات منتظمة وصناديق اقت

على المستوى السياسي ، هو النتيجة المنطقيـة لسلـسلة مـن التحـوالت              " االنحراف يميناً "والحقيقة أن   
االقتصادية واالجتماعية التي يعيشها المجتمع اإلسرائيلي ، الذي استقبل خالل السنوات العشرين الفائتة ،              

يهـود  "ن من دول االتحاد السوفياتي المنحل ، وغيره مـن           أكثر من مليون ونصف المليون من المهاجري      
صلبة وراسخة ، ومنحوا حزبه     " تصويتية"هؤالء وفّروا الفيغدور ليبرمان ، قاعدة       " أفريقيا والعالم الثالث  

  .مكانة لم يكن يحلم بها ، على الخريطة السياسية والحزبية اإلسرائيلية
وسعها االستيطاني في الضفة الغربية والقدس ، قـد مكّـن           ثم ، أن نجاح إسرائيل في الحفاظ على زخم ت         

فيها من لعب دور متزايد في الحياة السياسية واالجتماعية اإلسـرائيلية ،            " لوبي االستيطان والمستوطنين  "
، إال  " الكتلة العامـة  " بالمائة من    10في أحسن األحوال عن     " كتلته التصويتية "هذا اللوبي الذي قد ال تزيد       

ووجوده على خطوط التماس في الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ، يحتل موقعاً           " صوته المرتفع  "أنه بحكم 
" رقماً صعباً "في قلب الخريطة الحزبية والسياسية اإلسرائيلية ، يفوق بكثير وزنه الحقيقي ، حتى أنه بات                

اآلن ، وال فـي     ليس بمقدور أي حزب او ائتالف في إسرائيل ، أن يتجـاوزه أو أن يقفـز عليـه ، ال                     
  .المستقبل

إيهود باراك غادر حزبه ، حزب العمل ، ومعه أربعة نواب في الكنيست ، مشكالً كتلة برلمانية جديـدة                   
، تاركاً للحزب األم ، ثمانية مقاعد في الكسنيت فحسب ، والغريب في األمر              " كتلة االستقالل "تحمل اسم   

ليكود ، تم بالتنسيق مع بينيامين نتنياهو ، الذي طالمـا      ، أن انشقاق باراك عن حزبه ، الخصم التاريخي ل         
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، باعتبـار أن الـسلطة      " تـشدده "الموقف الفلسطيني و  " صالبة"حمل وزراء حزب العمل المسؤولية عن       
الفلسطينية تستقوي بهذه المواقف ، وتبدي تصلباً أكبر بانتظار أن يتراجع نتنياهو تحت ضـغط انهيـار                 

  .االئتالف الحاكم
جاء ليضع نفسه ورفاقه األربعة ، في جيب نتنياهو ، بين يديه وعلى مائدته ، فهـم لـم يعـودوا                     باراك  

، الذي يضم بالتصنيفات    " التيار الصيهوني المركزي  "محسوبين على معسكر اليسار ، هم باتوا جزءاً من          
  .اإلسرائيلية ، كل من الليكود وكاديما

، المهـم أن يبقـى وزيـر     ) االستقالل(أو الجديد   ) العمل (ليس المهم أين يتموضع باراك أو حزبه القديم       
" تعنـت "الدفاع في الحكم وفي قلب بؤرة الضوء ودائرته ، المهم أن يتوحد التيار المركزي في مواجهة                 

  .عباس وتصلبه ، أنظروا باهللا عليكم؟،
 الفلـسطينيين طـوال     شريكاً للسالم مع  " تنتج"خالصة ما ذهبنا إليه ، هو أن إسرائيل التي لم تستطع أن             

السنوات العشرين الفائتة ، منذ مدريد ، لن تكون قادرة على فعل أمر كهذا طوال العشرين سنة القادمة ،                   
والذين يقبعون في مكاتبهم في رام اهللا وعواصم االعتدال العربي ، بانتظار أن تأتي على حكم إسرائيل ،                  

بية باللغة العبرية ، عليهم أن يدركوا أن ما حصلوا عليه           حكومة تجنح للسلم ، وائتالف يقرأ المبادرة العر       
، هو أقصى ما بمقدروهم تحصيله بوسائلهم وأسلحتهم المثلومة التي استخدموها طوال العقدين المنصرين              

يعيـد  " حالً"، وأنه يتعين عليهم البحث عن أسلحة أخرى وأدوات أخرى وأوراق أخرى ، إن هم أرادوا                 
تصبة ، وهذا أمر أكدته نتائج االنتخابات المتعاقبة في إسرائيل بـصورة ال تـدع               لهم بعض حقوقهم المغ   

مجاالً للشك ، وهذا أمر يبرهن عليه إيهود باراك مجددا بعد أن قرر إلحاق حزب العمل بخانة الطمـس                   
مة والنسيان التي طوت حركة ميريتس من قبله ، فهل من يريد أن يقرأ الخريطة اإلسرائيلية جيداً ، هل ث                  

من يسعى لتعلم الدرس اإلسرائيلي ، أم أن الدرس التونسي ، هو أكثر مـا يـشغل ، أكثـر العواصـم                      
  .العربية؟،

  18/1/2011، الدستور، عّمان
  

   بالدولة الفلسطينية والخيارات البديلةاالعترافات .57
  علي بدوان

راف تشيلي، هي خطوة متقدمة     ال شك في أن االعترافات الدولية المتتالية بالدولة الفلسطينية، وآخرها اعت          
على طريق إنجاز المشروع الوطني الفلسطيني، وهي خطوة لم تكن لتقع بفضل العملية الـسياسية فـي                 
المنطقة، بل جاءت في سياق النضال الوطني للشعب الفلسطيني في شكل عام، وفي سـياق الحراكـات                 

ريع االسـتيطان والتهويـد الجاريـة فـي         الدولية الرافضة لالحتالل والتغطية األميركية المتواصلة لمشا      
األراضي المحتلة، كما جاءت رداً مباشراً على سياسة العدوان والغطرسة الصهيونية، في وقت أعلنـت               

  .الواليات المتحدة عجزها عن ممارسة الضغوط على إسرائيل
 المجلس الـوطني    وفي حقيقة األمر، فان االعترافات الدولية تمت عملياً بعيد إعالن الجزائر الصادر عن            

، حين اعترفـت غالبيـة دول       1989) نوفمبر( تشرين الثاني    15الفلسطيني في دورته الثامنة عشرة في       
الصادر في حينه عن أعمال المجلس الوطني، والذي أعلنه الرئيس ياسر           » اإلعالن الفلسطيني «العالم بـ   

ين الدول التي اعترفت بإعالن     ومن ب . عرفات بعد أن كلف الشاعر محمود درويش بصياغة نصه الكامل         
المجلس الوطني الفلسطيني المشار إليه، كانت غالبية دول أميركا الالتينية بدءاً من كوبا وانتهاء بتـشيلي                

وجاءت تلك االعترافات ليس بسبب إعالن الجزائر فقط، بل بتأثير مباشر من حالة النهوض              . واألرجنتين
نتفاضة الفلسطينية األولى التي دقت أبواب العـالم بأسـره،          الوطني الفلسطيني العارم في ظل صعود اال      
  .ونقلت القضية الفلسطينية من طور الى طور
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لقد اعترفت أكثر من مئة دولة بإعالن االستقالل الفلسطيني الصادر عن المجلس الوطني في تلك الدورة،                
يات في البلدان المعترفة بإعالن     إال أن هذا االعتراف وإن رافقه افتتاح مقرات وسفارات فلسطينية أو ممثل           

الجزائر، إال أن اإلعالن بقي عملياً حبراً على ورق، وذلك لغياب الرؤية واالستراتيجية الفلسطينية، التي               
فضلت اتخاذ خيارات جديدة أملتها التطورات التي وقعت بعد حرب الخليج الثانية وانهيار الحالة العربية               

  .والفلسطينيين الى مؤتمر مدريدوتفككها وصوالً الى ذهاب العرب 
لقد قوبل إعالن الجزائر في حينه بترحيب الجمعية العامة لألمم المتحدة بأكثرية موصوفة تعـدت مئـة                 
صوت، ومن ثم قامت مئة وثماني دول باالعتراف بالدولة الفلسطينية، وكان ممكناً توظيف هذا االعتراف               

، كما يقول خبراء القانون الدولي، تؤكد       1933ونتيفيديو عام   لجهة تثبيت الدولة الفلسطينية، ألن معاهدة م      
أن اعتراف الدول بالدول األخرى غير مشروط وغير قابل للتراجع، إال أن اتفاق أوسلو الالحق أغفل كل                 
هذه االعترافات ولم يشر حتى إلى الحق في تقرير المصير، وإنما أرجأ المواضيع الهامة كالحدود ووقف                

  .ة الالجئين، وقذف بها نحو المجهولاالستيطان وقضي
ومع هذا فان االعترافات الدولية المتتالية اآلن بالدولة الفلسطينية المفترضة، خطوات جيدة ومؤثرة، ولها              
دالالتها القطعية، لكنها تفترض بالفلسطينيين المراكمة عليها في خطوات الحقة من أجـل تحويـل هـذا                 

 بناء الكيان الوطني الفلسطيني وتجسيده التام على أرض فلسطين          االعتراف الى واقع ملموس عبر إنجاز     
بدولة حرة مستقلة، وهو ما يتطلب سياسات فلسطينية جديدة ومغايرة لما تم القيام بـه خـالل الـسنوات                   

  .الماضية
إن الخطوات المتخذة من أصدقاء الشعب الفلسطيني في المنظومات الدولية المختلفة بـصدد االعتـراف               

الفلسطيني القادم، وعلى أهميتها، يفترض أن ال تدفع اإلطارات القيادية الفلسطينية الرسـمية الـى    بالوليد  
االسترخاء والنشوة المبالغ بها، وكأن الدولة الفلسطينية باتت أمراً واقعاً فوق األرض الفلسطينية المحتلـة               

لم ترافقهـا حركـة ديبلوماسـية       ، فاالعترافات الدولية على أهميتها تبقى محدودة التأثير ما          1967عام  
وسياسية وإعالمية فلسطينية نشطة، تنتقل بالعمل الفلسطيني من مرحلة اللهاث وراء نهج المفاوضـات،              
الى آفاق أرحب، يتم من خاللها تثمير كل أوراق القوة في اليد الفلسطينية، وأولى تلك األوراق ضـرورة                  

عتبار الى منظمة التحرير الفلسطينية التي يفتـرض أن         إنجاز وحدة الشعب والبيت الفلسطيني، وإعادة اال      
  .تشكل اإلطار الموحد لعموم الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات

إن االعترافات المتتالية بالدولة الفلسطينية تظهر في جانب مهم منها أن بإمكان الفلسطينيين القيام باشتقاق               
 ظل اختالل عملية التسوية في شكل صارخ، وغياب         خيارات متعددة، كبديل عن خيار التفاوض وحده في       

فاالعترافات الدولية بدولة فلسطين قد يكون لها جدوى إذا استثمرت في سياق خطـة              . الراعي النزيه لها  
ومن هنا فان هذه االعترافات يجب أن تترافق مع         . فلسطينية بعيدة عن المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي      

ية بفشل المفاوضات مع إسرائيل، وهو ما يستوجب وقفة نقدية جادة وخطوات            إعالن من القيادة الفلسطين   
فاستمرار المفاوضات مع الدولة العبريـة فـي   . نوعية وااللتفات الى إعادة بناء البيت الفلسطيني الداخلي 

ومن هنا أهميـة اسـتغالل   . ظل االعترافات بالدولة الفلسطينية سيكون غطاء تستخدمه إسرائيل للمماطلة    
ذا الجهد العالمي ليكون حقيقة، وليس لمصلحة المفاوضات بصيغتها التـي تريـدها الدولـة العبريـة                 ه

  .والواليات المتحدة وبعض األطراف اإلقليمية
  18/1/2011، الحياة، لندن
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  العبرة الفلسطينية من انتفاضة تونس .58
  هاني المصري

ربي والدولي، نظرا ألهميتها التاريخية، ولما      ال تزال انتفاضة تونس تسيطر على المشهد الفلسطيني والع        
يمكن أن تتركه، اذا حققت أهدافها ولم تجهض، من آثار يمكن أن تكون بداية تغيير حقيقي في المنطقـة                   

  .العربية برمتها
ما يهمني في هذا المقال بعد أن أشبعت االنتفاضة التونسية بحثا و تعليقا تناول العبرة الفلسطينية من ثورة                

  .سميناليا
فلقد عبرت أوساط إسرائيلية عن أسفها لسقوط زعـيم صـديق           . أبدأ بالتوقف أمام ردة الفعل اإلسرائيلية     

إلسرائيل وعبرت عن خشيتها على مصير مماثل في األردن ومصر، واعتبر سيلفان شالوم نائب رئيس               
  . خطيرة عليهاالحكومة اإلسرائيلية بأن انتفاضة تونس تهدد أمن إسرائيل وقد تكون لها نتائج

وحذر بنيامين نتنياهو من انتشار عدوى انتفاضة تونس مستغال هذه االنتفاضة للتأكيد والتشديد أكثر على               
صحة الموقف اإلسرائيلي، وطالب بترتيبات أمنية صارمة عند عقد أي اتفـاق إلنهـاء الـصراع، ألن                 

  .األنظمة في المنطقة غير مستقرة وتعيش على رمال متحركة
وقف الفلسطيني الرسمي فقد كان مرتبكاً، وال ينسجم مع الشعور الطاغي بالفرحـة التـي عمـت                 أما الم 

فمن جهة صدر بيان باسم المنظمة يشيد بانتفاضـة الـشعب التونـسي        . صفوف الفلسطينيين أينما كانوا     
وبشجاعته منقطعة النظير، ومن جهة أخرى سارع مستشار للرئيس بنفـي صـدور أي موقـف باسـم                  

  .ةالمنظم
إن الحذر من اتخاذ موقف ال يبدو مفهوما طالما أن األمر يتعلق بضرورة التضامن مع شعب شقيق عبر                  
بإرادته الحرة عن قراره برفض الظلم والطغيان، وانتصر بتحقيق الجزء األول من أهدافه بعـد هـرب                 

  .الل العراق للكويتالطاغية، وهذا يختلف عما حصل سابقا عندما تسرعت القيادة الفلسطينية بتأييد احت
إن الموقف الفلسطيني ال يمكن إال أن يكون داعما ومتضامناً مع انتفاضة شعب تـونس ألنهـا تجـسيد                   

  .إلرادته وحقوقه في مواجهة الفساد واالستبداد،ألن الفلسطينين أكبر المستفيدين منها
سياسي عبـر انتفاضـة    فانتصار أي شعب، خصوصا اذا كان عربيا، بانجاز حقوقه وديمقراطية نظامه ال           

فالديمقراطية حليف دائـم    . شعبية بدون تدخل اجنبي، ال بد بأن تنعكس خيراً على الفلسطينيين وقضيتهم           
وموثوق للقضية الفسطينية، ولقد الحظنا كيف تخلت اإلدارة األميركية في عهد بوش عن الدعوة لنـشر                

العربية، وفضلت عليها االستقرار ولو على      الديمقراطية والدفاع عن حقوق اإلنسان وحرياته في المنطقة         
وواصلت إدارة أوباما نفس السياسة وفضلت الديمقراطية المشوهة واإلصـالح          . أيدي أنظمة ديكتاتورية  

الزائف الممارس لدى حلفائها من االنظمة العربية على الحرية والديمقراطية واالستقالل الوطني، ألنهـا              
دفع إلى سدة الحكم أحزاباً وقادة وطنيين ديمقـراطيين مكـافحين ضـد          أيقنت أن الديمقراطية الحقيقية ست    

االستعمار والتبعية ومدافعين عن الكرامة والمصالح العربية وداعمين للقضية الفلسطينية ضد االحـتالل             
  .اإلسرائيلي االستعماري اإلجالئي العنصري الذي تتحالف و ترتبط بعالقات عضوية إستراتيجية معه 

تونس أعادت االعتبار لإلنسان العربي وللثقافة العربية وكسرت الصورة النمطية الغربية عن            إن انتفاضة   
العرب وعدم قدرتهم على تجسيد الديمقراطية، وهي أكدت مرة أخرى وبقوة أنه إذا الـشعب يومـاً أراد                  

التبعية والتخلـف   الحياة فال بد أن يستجيب القدر، وأن الشعوب العربية قادرة على تغيير واقع االستبداد و              
والجهل والمرض والبطالة والفقر وغياب العدالة والمؤسسة والمساواة، وأكدت أن ما يظهر على سـطح               

  .الحياة السياسية العربية من هدوء ال يعكس الغليان الذي يستقر في األعماق
الـزمن،  انتفاضة تونس برهنت مجدداً بأنه ال يزال هناك أمل، وان الرهان على الشعوب مهمـا طـال                  

  .سيبقى رهاناً رابحاً
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وبدالً من أن نمكن اسرائيل من توظيف النتفاضة تونس لصالحها من خالل محاولة فرض شروطها على                
القادة الفلسطينيين والعرب ال بد من أخذ زمام المبادرة عربياً بتوظيف هذه األحداث إلجراء تغيير حقيقي                

، بوصفها الداعم األكبـر، لالسـتبداد والفـساد والتخلـف           في البلدان العربية، وفي عالقاتها مع إسرائيل      
والتجزئة، خصوصا بالنسبة للبلدان التي ترتبط بمعاهدات وبعالقات ديبلوماسية وتلك التي تقـيم أشـكاالً               

فالقضية الوطنية مترابطة مع الديمقراطية بحيث ال حرية حقاً بدون اسـتقالل            . مختلفة من العالقات معها   
  .وطني حقيقي 

إسرائيل تخشى من انتفاضة تونس ألنها تبرهن أن بقاء الحال العربي، المريح جداً إلسـرائيل، مـن                 ان  
  .المحال

إن من حق الفلسطينيين أن يفخروا بالثورة التونسية، ألن االنتفاضـة الفلـسطينية ألهمـت االنتفاضـة                 
 الشعبية التونسية ضـد     التونسية، كما عليهم أن يدركوا أن بمقدورهم توظيف مغزى ودالالت االنتفاضة          

  .االحتالل وضد االنقسام 
لقد برهنت هذه االنتفاضة أنها الطريق المضمون لالنتصار وقدمت نموذجاً بديالً عن طريـق االنتظـار                
والتمنيات والمناشدات والوساطات التي لم تحقق األهداف الوطنية والديمقراطية، مثلما لم تحقق المصالحة             

  .الوطنية الفلسطينية
لنا أن ندرك أن الرهان على المفاوضات واإلدارة األميركية، وعلى بناء المؤسسات وحـده ال ينهـي                 آن  

فالمطلوب التحلي بقناعة راسخة بالشعب وقدرته على النصر        . االحتالل وال يقيم الدولة مهما طال الزمن      
لحريـة والعـودة    وفرض إرادته إذا اختار االستمرار بالكفاح حتى النهاية لـدحر االحـتالل وتحقيـق ا              

  .واالستقالل وقطع الطريق على إقامة دولة البقايا، دولة ميكي ماوس
ان الضغط الشعبي وصوال الى االنتفاضة الشعبية طريق مضمون لدحر االحتالل، ويمكن ان يكون سبيالً               

  .ال مفر منه النهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية 
 يعيش عيشة كريمة وحراً وهذا يتطلب تعزيز مقومات صـموده           إن الفلسطيني تحت االحتالل بحاجة ألن     

، الى حين ان يعود تحت سلطة واحدة، أن مكافحة التـسيب والهـدر والمحـسوبية                "سلطتاه"وان تدرك   
والفساد بشكل جدي و ليس بشكل انتقائي واستعراضي وموسمي أو كردة فعل، مهمات ال تقبل االنتظار،                

عار السلع األساسية والبحث عن مصادر أخرى الستيرادها خاصـة مـن            كما أن اتخاذ قرارات لدعم أس     
الدول العربية المجاورة كبديل عن االحتكارات اإلسرائيلية للسوق الفلسطيني وتوفير فرص عمل جديـدة              
خاصة للشباب، وتحديد الحد األدنى لألجور والعمل على زيادة رواتب العاملين وربـط الزيـادة بغـالء                 

 األسعار، ومراجعة السياسة الضريبية، التي أدت مع أسباب أخرى عديدة إلى أن يزداد              المعيشة وارتفاع 
األغنياء غنى بينما يزداد الفقراء فقراً، ووقف التزام السلطة باتفاقية باريس االقتصادية، مسائل ال تحتمل               

  .المزيد من التأجيل
ياد نسبة البطالة تجعل التحرك الشعبي      إن تفشي ظاهرة الفقر والجوع وتدني األجور وغالء األسعار وازد         
  .حاجة ال يمكن تفاديها، وعلى السلطة أن تتحرك قبل فوات األوان

إن ما جرى في تونس ليس وصفة سحرية أو عدوى ستنتقل بسرعة إلى البلـدان العربيـة، فلكـل بلـد                     
ا حققـت   شروطه وخصائصه والعوامل المحيطة والمؤثرة فيه، ولكنه جرس إنذار يؤشر، خـصوصاً اذ            

االنتفاضة التونسية اهدافها باحداث تغيير حقيقي، إلى أن العد العكسي لمرحلة جديدة قد بـدأ، وأن هـذه                  
المرحلة لن تكون مثلما هي المرحلة الحالية التي أصبح الوضع الرسمي العربـي يعـاني مـن الهـوان                  

لقائمة، بحيث بلغ السوء حـداً ال       والتبعية واالستبداد والتجزئة، التي وصلت إلى حد البدء بتفكيك الدول ا          
يجعل أحدا في العالم و ليس فقط إسرائيل، يأخذ الحقـوق والمـصالح واألهـداف والكرامـة العربيـة                   

  !!!بالحسبان
  18/1/2011، األيام، رام اهللا
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  ما له وما عليه... اإلعتراف بالدولة الفلسطينية .59

  حسن عبد الحليم
 الالتينية، وفي آخر تطور أعلنـت البيـرو أول أمـس أنهـا              بدأت ثمار جهود  السلطة تأتي من أمريكا       

ستعترف بالدولة الفلسطينية، وانضم إلى الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية مؤخرا كـل مـن البرازيـل                
واألرجنتين وبوليفيا واإلكوادور وأخيرا تشيلي، فيما أعلنت األوروغواي أنها ستتخذ هذا القـرار خـالل               

 سبق أن اعترفت كوبا وفنزويال ونيكاراغوا وكوستاريكا بالدولة الفلسطينية، وحـسب            وقد.  العام الحالي 
 دول منـذ    110وزارة الخارجية الفلسطينية فقد وصل عدد الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية إلـى                

  . في الجزائر1988إعالن الدولة المستقلة عام 
لمفاوضات مع إسرائيل، على المضي قدما بتطبيـق        ركزت السلطة الفلسطينية جهودها، في أعقاب تعثر ا       

وترى قيادة الـسلطة فـي هـذه        . جديدة، أال وهي محاولة نيل االعتراف بالدولة الفلسطينية       –خطة قديمة 
ما هـو تـأثير      .  الخطوة وسيلة ضغط على إسرائيل وخطوة من شأنها أن تقرب إقامة الدولة الفلسطينية            

ة الفلسطينية المتعثرة؟ وهل حقا هي وسيلة ضغط علـى إسـرائيل            هذه الخطوة؟ هل تسهم في دفع العجل      
التي تملك القوة  وكافة  األوراق ومفاتيح الحل، وتتسم بالتعنت المشبع بأيدلوجيات تنكر حق السليب الذي                 

  !سلبته كل شيء؟
ـ                 دون هناك من يبالغون بتأثير هذه الخطوة التي تستحوذ على صناع القرار في السلطة الفلـسطينية ويعق

عليها  اآلمال، وهناك من يضعونها في سياقها، لكن هناك أيضا من يعتبرونها جهودا بال جدوى وال أمل                  
فتحت هذا الملف،  وسعت لسبر أغواره من خالل استطالع أراء           » فصل المقال «يرتجى منها،   صحيفة      

  .عدد من السياسيين والكتاب والمحللين الفلسطينيين
  هل تجدي نفعا؟االعتراف كخطوة سياسية؛ 

عبد الستار قاسم، المحاضر في جامعة النجاح الوطنية، من شأن تلك الخطوة معتبرا أنهـا غيـر                 . قلل د 
ما الجدوى من نيل االعتراف بدولة فلـسطينية فـي هـذه            : "وقال.  مجدية ولن يكون لها نتائج ملموسة     

قات التي شهدتها قـضيتنا منـذ        الظروف وفي ظل هذا الوهن الذي يعتري الفلسطينيين، وفي ظل االنزال          
 فاق عـدد الـدول التـي        1974التوقيع على اتفاقات أوسلو، لدينا تجارب سابقة في هذا الشأن ففي عام             

لدينا أيـضا تجربـة     : "وتابع". اعترفت بمنظمة التحرير تلك التي اعترفت بإسرائيل وماذا كانت النتيجة؟         
سطينية لكن ذلك لم يجد نفعا  ألننا نحـن لـسنا أهـال                حيث اعترفت دول كثيرة بالدولة الفل       1988عام  

فمن أجل  .  باالعتراف، ألننا ال نحاول امتالك الوسائل  الالزمة لتحويل هذه االعترافات إلى حقيقة واقعة             
ترجمة هذه االعترافات على األرض يجب أن نكون أقوياء بينما نحن نقوم بكل ما في وسعنا لكي نكـون          

  ".ضعفاء
لل السياسي هاني المصري كان أكثر تفاؤال، واعتبر أن االعتراف بالدولة الفلسطينية أمـرا              الكاتب والمح 

إيجابيا غير أنه  أكد على ضرورة أن تأتي  تلك الجهود في إطار إستراتيجية شاملة وأال تكون بديال عن                    
ـ                . الوسائل أخرى  ضية وحذّر المصري من المبالغة في أهمية ودور هـذه الخطـوة علـى مـستقبل الق

 دولة بفلسطين، ولم يحقـق ذلـك        100 حيث اعترفت أكثر من      1988الفلسطينية، مستذكرا تجربة عام     
وأكد المصري أن هذه الخطوة غير قادرة على إنهاء االحتالل وإحقاق الحقوق            . تغييرا على أرض الواقع   

 شاملة  تشمل تعزيز     وشدد على أهمية أن تكون الجهود لنيل االعتراف في إطار إستراتيجية          . الفلسطينية
الصمود والمقاومة وإنهاء االنقسام  الفلسطيني  وإعادة اللحمة الوطنية، وإعادة االعتبار لمنظمة التحرير              
الفلسطينية، وإعادة البعد العربي للقضية الفلسطينية، على أن تكون هذه خطـوة مندرجـة فـي إطـار                  

  .لمتعلقة بقضيتنااستراتيجية  شاملة تهدف إلى تطبيق القرارات الدولية ا
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أسعد أبو شرخ، قال إن الجهود لالعتـراف بالدولـة          . د: الكاتب والمحاضر في جامعة األزهر في غزة      
الفلسطينية  مباركة ولكن ال يجب أن تكون بديال عن نضال الشعب الفلسطيني من أجل رفـع الحـصار                   

كن جهودنا يجب أن تنتصب في      والتحرير والعودة، واعتبر أن الدول التي تعترف بفلسطين مرحب بها  ل           
  .نضالنا الوطني والتمسك بالثوابت

جمال زحالقة  أن  اعتراف دول العالم بفلسطين كدولة مستقلة بحدود الرابـع مـن              .  من جانبه اعتبر  د    
لكن االكتفاء بالعمل   .  حزيران هو تطور ايجابي، وهو يعكس السطوة األخالقية لعدالة القضية الفلسطينية          

 الدولية لحشد االعتراف بالدولة ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي، هو من باب رفع العتـب               على الساحة 
السياسي، يجب أن يرافق ذلك رفض لإلمالءات األمريكية واإلسرائيلية، وعدم القبـول بـدخول متاهـة                

  ". المفاوضات العبثية، التي تستفيد منها إسرائيل وتضر بالشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة
لم يرافق هذا الخيار إعالن رسمي عن وقف المفاوضات العبثيـة، فمـا زال هنـاك                : "زحالقة. ابع د وت

استعداد لمفاوضات غير مباشرة، وما زال الشرط الوحيد لتجديد المفاوضات هو تجميد االستيطان لفتـرة               
لتحـرر الـوطني    الخيار المركزي هو إعادة التأكيد على آن القضية الفلسطينية هي في مرحلة ا            .  معينة

وليس إقامة دولة تحت االحتالل،  لهذا الخيار مستحقاته ومحورها اعتماد النضال ضد االحـتالل كحـق                 
  ".وواجب وممارسة

  إزعاج ال يغّير السياسات: أثر االعتراف على إسرائيل
التقليدية عبد الستار القاسم أنه لن يكون لهذه الخطوة تأثير على إسرائيل، بل ستواصل سياساتها               . يرى د 

وفرض األمر  الواقع دون رادع، وعن جهود إسرائيل إلحباط جهود السلطة  نيل االعتراف بالدولة قال                 
إسرائيل بطبيعة الحال ال تترك أية ساحة خالية لخصومها، وال تترك فراغا في أي مجـال، هـي                  : "قاسم

األخرى ميدانا للعرب، لذلك فهـي   وال تترك في المجاالت –تعي تماما أن المسألة برمتها مرتبطة بالقوة        
  ".تعرقل وتعيق االعتراف بالدولة الفلسطينية، وتعي في الوقت ذاته أن االعتراف لن يغير من الواقع شيئا

ال شك أن اعتراف عدد  من دول العالم بفلسطين يـزعج إسـرائيل،              : "أما الكاتب هاني المصري فيقول    
نظن أن إسرائيل بأزمة، فإسرائيل ماضية في سياسـاتها         ولكن ال يجب أن نبالغ في مدى هذا اإلزعاج و         

  .فيما  نفقد نحن األرض شيئا فشيئا ونفقد القدس وتنخر في شعبنا االنقسامات
أسعد أبو شرخ  فلم يعر لتأثير تلك الخطوة على إسرائيل أية أهمية، داعيا  السلطة الفلسطينية إلى                  . أما د 

  .ال تكون جسرا بين العرب وإسرائيلمطالبة دول العالم بمقاطعة إسرائيل، وأ
د جمال زحالقة  أكد أن  إسرائيل عموماً، وباألخص الحكومة الحالية، غير ناضجة للتوصل إلى تـسوية                  

حكومة نتنياهو متطرفة جداً، ولكنها ضعيفة نسبياً، وتخضع للضغوط اذا كان هنـاك             .  معقولة ومتوازنة 
 للشروط اإلسرائيلية، على عكس ما توقع عرب امريكـا          الواليات المتحدة أعلنت خضوعها   .  من يضغط 

الطريق الصحيح للتعامل مع الحكومة اإلسرائيلية هـو حـشد          .  من ان يضغط األمريكان على إسرائيل     
  .الضغوط عليها وليس مساومتها ومهادنتها

  السلطة الفلسطينية وضروريات الوحدة والمقاومة
أظن أننا ال يجب أن نخدع أنفسنا، فهذه        : "طيني الراهن بالقول  قاسم عن تشاؤمه من الواقع الفلس     .  وعبر د 

السلطة ليست من وحي وال من دم الشعب الفلسطيني، والعديد من رموزها لم يكـن لـديهم أي تـاريخ                    
إذا اعتقدنا أن السلطة سـتتغير، وإذا  : "، وتابع"نضالي،  وهناك عالمات استفهام حول وجودهم في القيادة 

غير فحن بذلك نخدع أنفسنا فهي لن تفعل وال يمكنهـا ألنهـا رهينـة ألعـداء الـشعب      طلبنا منها أن تت 
  ". الفلسطيني، واستمرار وجودها وتمويلها مرتبطان بالقوى التي تدعم، وأقامت، إسرائيل

أسعد أبو شرخ اعتبر جهود السلطة الفلسطينية لنيل االعتراف كخيار وحيد يعبر عن عجزها، وقـال                . د
ودعا السلطة الفلسطينية إلى العمل على إعادة الوحدة        . ر ال يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني      إن هذا الخيا  

، ودعاهـا  )حق تقرير المصير العودة والتحرير (الوطنية الفلسطينية، والعودة للتمسك بالثوابت الفلسطينية       



  

  

 
 

  

            38 ص                                     2029:         العدد       18/1/2011 الثالثاء :التاريخ

المقاومة ونشر ثقافـة     مليون فلسطيني في كافة أماكن تواجدهم وتبني نهج          11االستفادة من طاقات    "إلى  
  ".الشعب الفلسطيني بصبره وصموده حتما سينتصر"وأكد أن ". المقاومة
زحالقة إن خطوة االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية لن تغير كثيراً، إذا كانـت وحيـدة ولـم                 . وقال د 

ـ                ضال ترافقها خطوات جدية على األرض مثل المصالحة مع حماس ووقف التنسيق األمني وتحريـك الن
ضد االحتالل، ال يمكن تحويل قضية فلسطين إلى قضية دبلوماسية من اعتراف وسفارات وقرارات، فقد               

 دولة ولم يحدث تغييـر يـذكر،  يجـب           100أعلنت دولة فلسطينية في الماضي واعترفت بها أكثر من          
  .التعامل مع هذه الخطوة كخطوة داعمة للنضال الفلسطيني وليس بديالً عنه

  ذًا؟ ما الحّل إ
  "ال إرادة لحل السلطة"
قاسم يرى أن السلطة الفلسطينية ليست هي  العنوان ألي تغيير متوخى، داعيا إلى البحث عن عنوان                 . د

لـن  . السلطة لـن تحـل   : "وعن إمكانية حل السلطة في حال وصولها لطريق مسدود قال        .  آخر غيرها 
إن : "وتـابع ". 1948ؤية بن غوريون منـذ عـام        يحلها إال الذي أقامها أال وهي إسرائيل، وهذه كانت ر         

وعباس ال يجرؤ أن يستقيل أو أن يحل السلطة  هـو لـيس سـيد                . السلطة ال تملك إرادة أن تحل نفسها      
حتى نحلل سياسيا بالطريقة الصحيحة يجب أن نفهم العالقات الجدلية،  إذا كنـت أنـا                : "وأردف". نفسه

 السلطة تمول من قبـل أعـداء الـشعب          -ت مصدر دخل آخر   أعطيك راتبك فأنت لن تتمرد إال إذا وجد       
  ". الفلسطيني،  ونتيجة لذلك تأتمر  بأمر هؤالء

  "مفاوضات محكوم عليها بالفشل"
وفي حين نسف عبد الستار قاسم إمكانية التغيير في ظل السلطة الفلسطينية، بدا هاني المـصري أكثـر                  

 وطنية، واعتبر المصري المفاوضات التي جرت على        تفاؤال إذ دعا إلى إعادة تشكيل السلطة على  أسس         
 عاما وهما  لم يحقق أية نتيجة مرجوة، ويعلل  ذلك  بأن المفاوضـات غيـر متكافئـة،                    20مدار  نحو    

وقال المـصري إن إسـرائيل ال       .  وميزان القوة فيها مختل بشكل كبير لصالح من يملك القوة واألوراق          
سطيني، وفي المقابل ال يوجد أدوات ضغط عربية وال جهـود دوليـة             يوجد لديها إرادة إلحقاق الحق الفل     

  .ضاغطة،  وهناك االنقسام والعجز الفلسطيني، ونتيجة لذلك فإن المفاوضات محكوم عليها بالفشل
ودعا المصري إلى تبديد األوهام بأن المفاوضات يمكنها أن تعيد الحقوق الفلسطينية أو تحقق شيئا، داعيا                

  .عبرإلى استخالص ال
وأعرب المصري عن دهشته من كون المسار السياسي متعطل في حين يـسير المـسار  االقتـصادي                  
والتنسيق األمني على قدم وساق، داعيا إلى وقف التنسيق األمني مع إسرائيل  أو علـى األقـل ربطـه                    

مج الـوطني   بالمسارات األخرى، ودعا إلى إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية  بحيث تكون جزءا من البرنا             
الفلسطيني وتكون  فرعا من  فروع منظمة التحرير الفلسطينية على عكس الوضع القائم الذي تهيمن فيه                 

  . السلطة على المنظمة وتعتبر فوقه
قال هاني المصري إن المفاوضات الثنائية  يجب أن يسبقها استعداد إسرائيلي لتطبيق القرارات الدوليـة،                 

استعدادها لذلك تفتح مفاوضات لبحث آلية التطبيق، وعلى الفلـسطينيين أن           وإذا ما أعربت إسرائيل عن      
وحذر المصري من احتكـار     . يطالبوا بضمانات دولية على أن ال يغفل الدور العربي في هذا الموضوع           

ويـرى  .  الواليات المتحدة رعاية المفاوضات باعتبارها ليست محايدة بل منحازة بشكل كامل إلسرائيل           
ودعـا  .  عالقات الواليات المتحدة مع العرب تريحها  وتسهل عليها انحيازهـا إلسـرائيل            المصري أن   

العرب إلى استخدام أوراق القوة لتغيير المعادلة ودعم القضية الفلسطينية، وأن   يأخذوا زمام المبـادرة                 
  .أليديهم
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  وقف التنسيق األمني واستعادة الوحدة
ضرورة وقف التنسيق األمني مع االحتالل، وأي شكل من أشكال      أسعد أبو شرخ  على      . من جانبه، أكد د   

التعاون معه، الذي يستغله االحتالل كغطاء لتوسيع  مشروعها الصهيوني في فلسطين وتعزيز االستيطان              
وإتباع سياسة التطهير العرقي، ويرى أبو شرخ أن أولوية السلطة يجـب أن تكـون اسـتعادة الوحـدة                   

  .الوطنية
بو شرخ إن المهمة األولى للفلسطينيين، هي إعادة االعتبار للقضية الفلسطينية،  ووضعها             أسعد أ . وقال د 

إن مقاومة الفلسطينيين الحتالل وطنهم هو الـشيء        : وأضاف".  قضية األمة العربية  "في مكانها الصحيح    
بني خيار الدولة   ت"، ودعا إلى    "المقاومة تمنحنا وجها إنسانيا حضاريا    "الطبيعي والمشروع،  مشيرا إلى أن       

واشاد أبو شرخ بتحركات  مؤسـسات       ".  الفلسطينية الواحدة  في فلسطين التاريخية للفلسطينيين واليهود       
  .المجتمع المدني األوروبية  لمقاطعة إسرائيل، وقال إنها على قدر كبير من األهمية

  ال دعم دولي دون موقف عربي حازم
لدولة الفلسطينية،  وتحذير بنيامين بن إلعيزير  من أن السياسة           وعن إمكانية اعتراف الواليات المتحدة با     

اإلسرائيلية الحالية  قد تؤدي  إلى اعتراف كافة دول العالم  بمن فيهم الواليات المتحدة بالدولة الفلسطينية                  
ال اعتقد ان الواليات المتحدة ستدخل في صراع ومواجهـة مكـشوفة مـع              : زحالقة. خالل عام، قال د   

هناك خالفات بين اإلدارة األمريكية والحكومة اإلسرائيلية، ولكنها تبقى على السطح السياسي،            .  إسرائيل
من السذاجة االعتقاد بأن العالم سيدعم قـضية        .  وال تمس عمق العالقات اإلستراتيجية المتينة والحميمة      

على ورق إذا لم يكـن      القرارات الدولية تبقى حبر     . فلسطين بجدية إذا لم يكن هناك موقف عربي حازم        
هناك من يحملها ويحولها الى عمل فعلي لمحاصرة اسرائيل والضغط عليها بجدية، من خـالل تـصعيد                 

  .النضال ضد االحتالل، ووقف التنسيق االمني وبناء الوحدة الوطنية الفلسطينية
  14/1/2011، 48موقع عرب
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