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أن أقوالها بعد اإلفراج جـاءت نتيجـة الـضغط    وحماس تؤكد .. السلطة تفرج عن الداعية أبو السعود      .1

  البتزازوا
السلطة الفلسطينية أن  ،ا ف بنقالً عن وكالة رام اهللا  من 20/1/2011القدس العربي، لندن،  ذكرت

عود من حركة حماس بعد اعتقالها منذ شهرين على خلفية محاولة  السأبو عن تمام األربعاءافرجت 
  .اغتيال محافظ نابلس ومسؤولين فلسطينيين آخرين

وعبرت ابو السعود في مؤتمر . وتم االفراج عن ابو السعود بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس
ا الرئيس محمود عباس صحافي بمشاركة محافظ نابلس جبريل البكري عقب االفراج عنها، عن شكره

واعلن مصدر امني  .'تكرم علي واصدر قرار العفو عني رغم انني مدانة وتستوجب محاكمتي'الذي 
مستجيبا لمناشدتها باالفراج عنها 'فلسطيني امس ان الرئيس الفلسطيني قرر االفراج عن تمام ابو السعود 

  .'وبطلب العفو والصفح
بالرغم من انها اعترفت انها كانت ' عن تمام ابو السعود اتخذ واوضح المسؤول نفسه ان قرار االفراج

ورأى البكري . 'تخطط في خلية لحركة حماس الستهداف مؤسسات وطنية فلسطينية وشخصيات قيادية
الى الكف '، داعيا حماس 'تم تضليلها من قبل حركة حماس باسم الدين بهدف اعاثة الفساد'ان ابو السعود 

  .' التدميرية التي تعمق االنقسامعن مثل هذه المخططات
اال ليلة العيد واحمد اهللا انه لم يتم اراقة اي قطرة 'واكدت ابو السعود عدم معرفتها بخطة اغتيال المحافظ 

  .'دم واحدة
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ادعو الشيخ اسماعيل هنية للمصالحة مع ابناء فتح 'وقالت . ووجهت ابو السعود رسالة لحركة حماس
لم اتعرض ألي شكل 'وقالت . وردا على سؤال، نفت تعرضها للتعذيب. 'حتى نتمكن من العيش بسالم

واعتقلت السلطة الفلسطينية ابو . 'من اشكال التعذيب وال حتى بالكلمة والمحققون كانوا لطيفين معي
  .على خلفية محاولة الغتيال محافظ نابلس ومسؤولين فلسطينيين) نوفمبر( تشرين الثاني 24السعود في 
ايقنت مدى 'ول االمني على ان ابو السعود التي طالبت حماس باستمرار باطالق سراحها وشدد المسؤ

الضرر المعنوي الذي الحقته بها حركة حماس التي استغلتها لتحقيق اغراض بعيدة كل البعد عن 
  . 'المصلحه الوطنية وتهدف الى تعميق الجرح وتتجاوز به كل الخطوط الوطنية الحمراء

بحسب مصادر حقوقية مطلعة على  رام اهللا   من 19/1/2011فلسطيني لإلعالم، المركز الوأضاف 
 قاموا بتلقين المختطفة أبو السعود ما األجهزة األمنية  إن عناصر - رفضت الكشف عن هويتها–القضية 

يجب قوله، تحت الضغط واالبتزار، حيث إن اثنين من أبنائها ما زاال مختطفين، األول لدى الميليشيا 
  .تها، والثاني لدى قوات االحتالل الصهيونيذا

نفت الداعية تمام أبو السعود أن تكون تورطت أو " المركز الفلسطيني لإلعالم"وفي تصريحات خاصة لـ
، مبينة أن اعتذارها لمحمود عباس ومحافظ "يمس الوضع الفلسطيني الداخلي"اشتركت في أي شيء 

  .نابلس كان شرطا لإلفراج عنها
مبينة " طبعاً ال"سؤال إن كان هذا االعتذار يعني أنها متورطة في أي شيء ضد السلطة، قالت ورداً على 

  .أن االعتذار كان لتأمين اإلفراج عنها بعد أكثر من شهرين من االعتقال
السعود في حديث لمراسل   يوما، قال بعض أفراد عائلة أبو66وبعد االفراج عنها من اعتقال دام 

السعود قد وصلت لمنزلها، منددين باالدعاءات  إن الداعية المختطفة أبو"  لإلعالمالمركز الفلسطيني"
مؤامرة تستهدف اغتيال "الكاذبة التي حاولت مليشيا عباس ترويجها عن المختطفة بوقوفها خلف ما يسمى 

  ".محافظ محافظة نابلس
أنه سيتم اإلفراج عن المربية وكان وزير األسرى األسبق وصفي قبها أكد أن هناك معلومات مؤكدة تفيد ب

  .أبو السعود خالل اليوم محذراً في الوقت ذاته من أن يستغل هذا اإلفراج لمصالح غير معلومة 
لدينا خشية حقيقية أن يوظف اإلفراج عن : "،"المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال قبها في تصريحٍ خاص لـ

ن تقول أنها لم تُعذب في سجون السلطة وبذلك يكون تمام أبو السعود لمصالح غير معلومة، أقلها مثالً أ
  ".اإلعالم خالل الفترة الماضية كاذباً تماماً

وأوضح أن هذا التخوف نبع من خالل زيارة بنات أبو السعود لها اليوم، حيث أكد لها مسؤولوا الجهاز 
ي الفلسطيني، إلى أن قرار أنه لم يتم اإلفراج عنها فيما جاء خبر اإلفراج عنها بعد ساعات، وأشار القياد

اإلفراج عن أبو السعود لم يكن منة من أحد كما يروج اإلعالم فهو حق لها ومعها أيضاً قرار محكمة 
  .عليا لإلفراج عنها

، التي "الضغط وابتزاز المعلمة تمام أبو السعود"السلطة الفلسطينية بـ من جهتها اتهمت حركة حماس 
ا على وضع اعترافات على لسانها، مشككة في حقيقة المؤتمر الذي وإجباره"، االربعاءأفرجت عنها 
  ".ظهرت فيه

إننا في حركة حماس ندين : "نسخة منه" المركز الفلسطيني لإلعالم"وقالت الحركة في بيان لها، وصل 
بشدة األساليب الدنيئة التي اتبعتها أجهزة أمن عباس في ابتزاز المربية والداعية تمام أبو السعود، 

أعد خصيصاً لحفظ ماء وجه " مسجل"الضغط عليها وإرغامها تحت التهديد على عقد مؤتمر صحفي و
تلك األجهزة المدانة والمفتضح كذبها وزيف ادعائها عقب صدور قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية 

  ".القاضي باإلفراج عن المربية تمام أبو السعود من سجون سلطة عباس
محاولة اغتيال محافظ "ها حقيقة ما جرى وحقيقة ما يسمى زورا وبهتاناً بـوكشفت حماس في بيان

لقد خططت مجموعة من نشطاء الحركة لعملية عسكرية ضد إحدى دوريات االحتالل : "، وقالت"نابلس



  

  

 
 

  

            6 ص                                     2031:         العدد       20/1/2011 الخميس :التاريخ

في الضفة الغربية انتقاماً الغتيال القائدين القساميين نشأت الكرمي ومأمون النتشة في مدينة الخليل؛ حيث 
طت المجموعة إلحضار سيارة من مدينة طولكرم إلى مدينة نابلس لتنفيذ العملية ضد هدف خط

صهيوني، غير أن المجاهد المعني بإحضار السيارة ارتطمت سيارته بسيارة أخرى وأصيب أحد الفتيان 
  ".في الحادث، نتيجة خلل في كوابح السيارة األمر الذي أدى العتقاله من الشرطة

لك اللحظة كانت القضية مدنية تتعلق بحادث سير، غير أن األمور تغيرت الحقاً بعد حتى ت: "وأضافت
عثور عناصر الشرطة على بيان للكتلة اإلسالمية بحوزة المجاهد بعد تفتيشه، فقامت الشرطة باالتصال 
 بجهاز المخابرات الذي قام باختطاف المجاهد فوراً وإخضاعه لتحقيق قاسٍ وعنيف، اعترف على إثره

وبعد جوالت أخرى من التعذيب . بأنه ضمن مجموعة من حماس تخطط لمهاجمة دورية لالحتالل
اعترف المجاهد على أسماء المجموعة وكان من بينهم نجل المربية تمام أبو السعود، والتي جرى 

سرحية وقد قامت عناصر األجهزة األمنية بعد ذلك بفبركة م. اختطافها الحقاً بتهمة تمويل تلك المجموعة
من نسج خيالها المريض بتصوير أعضاء تلك المجموعة، والضغط عليهم تحت التعذيب القاسي لإلدالء 
باعتراف حول عالقتهم بما زعموا أنه مجموعة مسلحة كانت تهدف إلى اغتيال شخصيات من السلطة، 

ار المربية تمام أبو وزعزعة االستقرار في الضفة الغربية، وفي السياق ذاته قامت األجهزة األمنية بإجب
السعود على الظهور في مؤتمر صحفي وتقديم اعتذار لمحمود عباس على الرغم من وجود قرار قضائي 

  ".باإلفراج عنها
إننا في حركة حماس نؤكد حقن شعبنا في المقاومة حتى دحر االحتالل عن : "وختمت الحركة بالقول

ية ومحاوالتها تشويه المقاومين عبر مسرحيات أرضنا، ولن يثنينا عن ذلك كذب تلك األجهزة األمن
  ".بوليسية مفبركة وعارية عن الصحة

في قال المتحدث باسم حماس سامي أبوزهري من رام اهللا أن  20/1/2011الخليج، الشارقة، وذكرت 
السعود تعرضت لعملية مقايضة وابتزاز مقابل اإلفراج عنها، وطلب منها  الداعية أبو"تصريح له 

واعتبر أن  ". عن شيء لم تفعله أصالً مقابل اإلفراج بهدف تبرير اعتقالها خالل الفترة الماضيةاالعتذار
  ".السعود ال أخالقية طريقة اإلفراج عن الداعية أبو"
  

  "التحقيق مع دحالن ما زال مستمرا والقصة طويلة" :القدس العربي .2
يق مع عضو اللجنة المركزية لحركـة       اكد مصدر فلسطيني مطلع جدا على التحق      :  وليد عوض  -رام اهللا   

  .االربعاء بأن عملية التحقيق ما زالت متواصلة' القدس العربي'فتح محمد دحالن لـ
ونفى المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه وقف التحقيق واكد ان العملية مستمرة، نافيا ان تكـون مـصر           

تطاول على الرئيس الفلسطيني محمود     ضغطت على القيادة الفلسطينية لوقف التحقيق مع دحالن المتهم بال         
عباس وسعيه الى تشكيل تكتالت داخل حركة فتح للعمل ضده اضافة لسعيه لتشكيل ميليـشيات مـسلحة                 

  .تابعة له في الضفة الغربية
وحول االنباء التي تحدثت االربعاء عن وقف التحقيق ضد دحالن قال المصدر الذي شارك في جلـسات                 

ـ   ، 'هذا كالم غير صحيح ويبدو ان االخ محمد دحالن وراء تلك االخبار           ' 'س العربي القد'التحقيق السابقة ل
  .'التحقيق ما زال مستمرا والقصة طويلة'مضيفا 

ونقل عن مصدر فلسطيني مطلع في القاهرة االربعاء أن القيادة الفلسطينية أوقفت التحقيق مع دحالن بناء                
  . على ضغوط من مصر

  20/1/2011القدس العربي، لندن، 
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  السلطة الفلسطينية محبطة من قرارات قمة شرم الشيخ بشأن دعم القدس .3
قالت السلطة الفلسطينية إنها محبطة من قرارات قمة شرم الشيخ العربية االقتصادية بشأن  :شرم الشيخ

 مليون دوالر، 430دعم القدس، بعد أن أجلت القمة البت في طلب لتنفيذ مشروعات بالمدينة المقدسة بـ
  .القادم) آذار(إلى القمة العربية في بغداد في مارس 

وقال رياض المالكي، وزير الشؤون الخارجية بالسلطة الوطنية الفلسطينية وعضو الوفد الفلسطيني 
بالقمة، إن القضية الفلسطينية لم تأخذ حقها في القمة العربية االقتصادية التنموية واالجتماعية التي 

وأعرب وفد فلسطين في القمة عن أسفه لما وصفه . شرم الشيخ المصري أمساختتمت أعمالها بمنتجع 
وقال عضو الوفد للقمة العربية إن وفد فلسطين تقدم بمجموعة من المشاريع لتنفيذها . بتجاهل ملف القدس

لألسف الشديد رفض وزراء االقتصاد العرب إدراج هذه « مليون دوالر، و430في المدينة المقدسة بقيمة 
روعات، وطلبوا إعادة دراستها من قبل دولة فلسطين واألمانة العامة لجامعة الدول العربية، على أن المش

  .»المقبل) آذار(ترفع للقمة العادية في شهر مارس 
وأضاف المالكي أن البعد الفلسطيني لم يحصل على ما كان يجب أن يحصل عليه في القمة االقتصادية، 

موضوع القدس وتفعيل المشاريع بخصوص المدينة، وتذكير القادة العرب حاولنا إعادة التركيز على «و
بأن القدس تنتظرهم، وأن ما يحدث في المدينة يستدعي تحركا سريعا وطارئا، وقدمنا مجموعة من 

  .»المشاريع لتنفيذها في المدينة ولألسف الشديد رفضت، وقالوا سيتم رفعها للقمة العادية في شهر مارس
 مليون 500ي أن القمة العربية في مدينة سرت الليبية في العام الماضي خصصت مبلغ وأفاد المالك

 مليون 37دوالر لدعم صمود القدس، ولألسف الشديد حتى هذه اللحظة لم يتجاوز ما تم تحويله مبلغ 
  .مما تم تخصيصه لدعم صمود القدس% 7دوالر، أي نحو 

  20/1/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  تمرار دعم الفئات الفقيرة وزيادة مخصصات أسر الشهداء واألسرىفياض يؤكد اس .4
طمأن رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض أمس المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة : رام اهللا

الى توفير دعم دائم للفئات الفقيرة ورفع مخصصات أسر الشهداء وزيادة رواتب الموظفين لتتماشى مع 
  .جدول غالء المعيشة

وفي حديث إذاعي بث أمس بين فياض باألرقام أوجه الدعم التي تقدمها حكومته للفئات الفقيرة ونسب 
واقع البيانات يوضح أن ثمة زيادة «وقال إن . الزيادة في الرواتب ومخصصات أسر الشهداء واألسرى

ي المقابل كانت  في المئة تقريباً، وف40.5 بلغت 2010 و2001تراكمية في مقياس الغالء بين عامي 
 في 55 حوالى 2010 و2003الزيادة التراكمية في معدل رواتب موظفي السلطة الوطنية بين عامي 

، 2003هذه النسبة تحققت كنتيجة مباشرة للبدء في تطبيق قانون الخدمة المدنية في «وأضاف أن . »المئة
 تم تنفيذه من عالوة غالء المعيشة ، إضافة إلى ما2005وكذلك في الزيادة التي تمت استكماالً لذلك في 

 والتي أخذت في االعتبار ما طرأ من ارتفاع في أسعار السلع 2009مع مطلع كل عام بداية من 
  .»والخدمات

، موضحاً أن »إن معدل الرواتب ازداد قياساً لمعدل ارتفاع األسعار ولم يقل أو يتآكل«ولفت فياض الى 
لمتبعة القائمة على أساس إجراء تعديل حيثما أمكن، آخذين في هذا يرتبط في شكل أساسي بالسياسة ا«

االعتبار مستوى التغير في مستوى األسعار، إضافة إلى العالوة السنوية في الرواتب واألجور بالمعايير 
  .»ذاتها التي اتبعت في العامين الماضيين

 20/1/2010الحياة، لندن، 
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  طيني في مجلس األمن بإدانة االستيطانعريقات يدعو العالم إلى دعم القرار الفلس .5

صائب عريقات اليوم . رئيس الوفد المفاوض د' فتح' دعا عضو اللجنة المركزية لحركة : وفا–أريحا 
األربعاء، بريطانيا لدعم مشروع القرار الفلسطيني في مجلس األمن والداعي العتبار كافة األعمال 

  .االستيطانية اإلسرائيلية غير شرعية والغية
عريقات مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية اليستر بيرت، الذي زاره . جاء ذلك أثناء لقاء د

برفقة القنصل البريطاني العام السير فنسنت فين، وعدد آخر من المسؤولين في وزارة الخارجية 
  .البريطانية

يهدد أمن واستقرار منطقة وأكد عريقات، أن سياسات الحكومة اإلسرائيلية باتت تشكل خطرا كبيرا 
الشرق األوسط، إذ إن مفتاح االستقرار في هذه المنطقة يتمثل بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ عام 

، أي انسحاب االحتالل اإلسرائيلي من األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية 1967
  .اللبنانيةوالجوالن العربي السوري المحتل وما تبقى من األرض 

وشدد عريقات على أن المطلوب وقفه هو االستيطان اإلسرائيلي وليس سعي القيادة الفلسطينية الستصدار 
 .قرار من مجلس األمن، ينتصر للقانون الدولي وللشرعية الدولية ولمتطلبات ومرجعيات عملية السالم

  19/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية   
  

  الهباش يلتقي وفد اللوبي اليهودي األمريكيمحمود  .6
قال محمود الهباش وزير األوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية :  جمال جمال-رام اهللا المحتلة 

أن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ليس صراعا دينياً او تاريخياً بل هو صراع سياسي ، ونهاية الصراع "
 وبالتالي نحن نرفض توصيف الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي بانه صراع ديني تأتي مع نهاية اإلحتالل ،

  ".الننا نؤمن بالدين اليهودي ونؤمن بالتوراة وواجبنا كمسلمين أن نحترم جميع العقائد
حيث أكد خالل " اإليباك"جاء ذلك خالل لقائه وفداً من الجمعية األمريكية اإلسرائيلية للشؤون العامة 

نطقة عانت كثيراً بسبب غياب السالم وأن الفلسطينيين ليس لديهم موقف سلبي من حديثه أن الم
اإلسرائيليين ألنهم يهود بل موقفهم السلبي هو من اإلحتالل بغض النظر عن الجهة التي تمارسه ، مشيراً 

الل إلى أنه لو جاءت أي دولة واحتلت فلسطين فسيكون لدى الفلسطينيين الموقف ذاته ، فبزوال االحت
  ".ستزول كل اسباب الصراع

  20/1/2011الدستور، عمان، 
  

  يحذف صفحة هنية بعد وصول عدد المتابعين لها ألكثر من عشرة آالف شخص" فيسبوك"موقع  .7
بحذف صفحة المعجبين برئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنيـة عـن موقعهـا             " فيسبوك"قامت إدارة   

  . ن بها والمتابعين لها ألكثر من عشرة آالف شخصاإللكتروني، وذلك بعد وصول عدد المعجبي
إن صفحة رئيس الوزراء الفلسطيني حذفت بشكل فجـائي         : وقال عدد من المتابعين للصفحة اإللكترونية     

  . ودون سابق إنذار
وطالب المعجبون والمتابعون بإرسال رسائل إلكترونية احتجاجية إلدارة الموقع إلعادة الصفحة، وللعمل            

 الصفحات األخرى التي يعبر الفلسطينييون والعرب بها عن إعجابهم بقـادة المقاومـة فـي                على حماية 
لحذف المزيد مـن    " فيسبوك"وأعرب متابعون عن خشيتهم من أن تتجه إدارة          . فسلطين والوطن العربي  

  . صفحات قادة المقاومة، وطالبوها بعدم الخضوع للضغوط االسرائيلية التي تقف خلف هذا اإلغالق
  48،19/1/2011وقع فلسطينيو م
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  فياض يطلب مزيداً من الدعم للقدس والمالكي يؤكد تجاهل القمة لملفها .8

حث رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض أمس، الحكومات العربية على زيادة : وكاالت -شرم الشيخ
ينية وتطويرها عبر لمواصلة دعمهم للدولة الفلسط"ودعا القادة . االستثمارات في األراضي الفلسطينية 
  " .زيادة االستثمارات، خاصة في القدس

وقال فياض الذي يرأس وفد بالده إلى القمة العربية االقتصادية في شرم الشيخ، إنه يجب على الدول 
  .العربية فتح أسواقها أمام المنتجات الفلسطينية 

هل قمة شرم الشيخ تجا"وأعرب وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي عن أسفه الشديد إزاء 
 مليون دوالر إلى قمة بغداد 430، عقب ترحيل مشروع دعم المدينة المقدسة ب"االقتصادية لملف القدس

  .بعد شهرين 
" القضية الفلسطينية لم تأخذ حقها في القمة"، وأضاف أن "للقدس رب يحميها"وقال المالكي قبل بدء القمة 

 مليون دوالر، 430المشاريع لتنفيذها في المدينة بقيمة وفد فلسطين تقدم بمجموعة من "وأوضح أن . 
لكن وزراء االقتصاد العرب رفضوا إدراج هذه المشروعات وطلبوا إعادة دراستها من فلسطين واألمانة 

  " .العامة للجامعة العربية على أن ترفع للقمة العادية في مارس
  20/1/2011الخليج، الشارقة، 

  
  اد الدواء عن التجاذبات السياسية تطالب بإبعالحكومة في غزة .9

طالب وزير الصحة في الحكومة الفلسطينية المقالة، باسم نعيم، بتشكيل جهة دولية :  حامد جاد-غزة 
لضمان إمداد القطاع الصحي في غزة باألدوية والمستلزمات الطبية الالزمة من دون إعاقة مع عدم ربط 

  .هذا الملف بملفات سياسية
 صنفا، فيما بلغ عدد 190د األدوية التي وصل رصيدها إلى صفر بلغ أكثر من وقال نعيم، إن عد

 2500 صنفا، وأن محاليل الكلى التي دخلت الى غزة يبلغ عددها 165المهمات الطبية التي بلغت الصفر 
  .وحدة تكفي لشهر واحد فقط

، "ة المواطنينالوضع في غزة هش ومعرض في أي لحظة للتصعيد مما قد يؤثر على حيا"وأضاف أن 
مشددا على ضرورة وضع آلية واضحة ومتوافق عليها إلمداد القطاع الصحي بالدواء سواًء بشكل مباشر 

  .بين الضفة وغزة أو عبر مؤسسة أو جهة دولية
ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري إلنهاء هذه األزمة ورفع الحصار الكلي عن غزة، الفتا إلى أن 

 يعاني من نقص األدوية فقط، بل إن انقطاع التيار الكهربائي تسبب بتعطل معظم القطاع الصحي ال
  .األجهزة الطبية

 وأكد ضرورة تحييد الملف الصحي عن المناكفات السياسية بين حركتي فتح وحماس والحكومتين في 
ة أو الضفة وغزة وعدم رهن حياة المواطن الفلسطيني ألي تجاذبات سياسية أو أي انتقامات شخصي

  .اعتبارات تنظيمية
وناشد المؤسسات الدولية أن تضمن وصول المال الخاص بوزارة الصحة بشكل دوري إلى غزة، وأال 

  ".يبقى القرار مرهونا بشخص من هنا أو هناك
كل التمويل الالزم يتم رصده للحكومة في رام " وشن نعيم هجوما الذعا ضد حكومة سالم فياض بقوله 

الشديد لم تتصرف هذه الحكومة على المستوى األخالقي أو السياسي بما يليق مع اهللا، ولكن لألسف 
  ".التضحيات العامة والبعد اإلنساني، خاصة أننا نتحدث عن حياة المرضي والنساء واألطفال

  20/1/2011الغد، عمان، 
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  رفع العلم الفلسطيني في واشنطن نجاح للدبلوماسية الفلسطينية: منظمة التحرير .10

اعتبرت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير اليوم األربعاء، رفع العلم الفلسطيني فوق :  اهللارام
خطوة إيجابية نحو اعتراف الواليات المتحدة األميركية بالدولة الفلسطينية 'مفوضية فلسطين في واشنطن 

  .'المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
رفع التمثيل الدبلوماسي لفلسطين من ممثليه إلى مفوضية ورفع 'ن وقالت الدائرة في بيان صدر عنها، إ

العلم الفلسطيني عليها دليل على نجاح دبلوماسيتنا التي يقودها الرئيس محمود عباس، والتي أدت إلى 
 وعاصمتها القدس الشرقية 1967تتالي االعترافات الدولية بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 

  .'عتراف الذي أعلنت عنه دولة غويانا، وآخرها اال
وأشارت الدائرة إلى أن رفع العلم الفلسطيني فوق المفوضية، إقرار أميركي برسمية الوجود الفلسطيني 

  .في الواليات المتحدة األميركية، واعتراف بأهمية دور منظمة التحرير الفلسطينية على الصعيد الدولي
 األميركية باتخاذ خطوات جدية إللزام إسرائيل بتنفيذ تعهداتها وطالبت الدائرة في بيانها، اإلدارة

واتفاقياتها مع منظمة التحرير والتوقف عن انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني، والعمل على 
  .إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية وفق رؤية حل الدولتين، باعتباره التزام أميركي

  19/1/2011، )وفا(باء والمعلومات الفلسطينية وكالة األن
  

  أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان تدعو للقلق: األسدي .11
أكد القنصل العام في سفارة فلسطين لدى بيروت محمود األسدي، أن أوضاع :  عبد معروف-بيروت 

لتي تتعرض لها المخيمات الالجئين الفلسطينيين  في لبنان تدعو إلى القلق جراء حالة الظلم والحرمان ا
  .الفلسطينية والقوانين المجحفة التي تحرمه من العيش بحرية وكرامة كباقي البشر

، اليوم األربعاء، إن أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان 'وفا'وقال األسدي في حوار خاص بـ
الحقوق في العمل والسكن مأساوية وتدعو للقلق، فما زالوا يعيشون حقبة أليمة بسبب حرمانهم من أدنى 

والتعليم، بل زادت في الفترة األخيرة تعقيدا بعد أن حرموا من حق تملك مسكن كما يحق لباقي األجانب 
  .والعرب في لبنان

رغم هذه المأساوية، هناك سعي حثيث من كافة الجهات الفلسطينية وبعض الجهات اللبنانية : وأضاف
شيرا إلى أن وزير العمل اللبناني اتخذ قرارات في الفترة األخيرة لرفع هذا الظلم والغبن عن الالجئ، م

تساهم في رفع الظلم عن الالجئين، وجرت محاوالت للسماح للفلسطيني بالعمل في بعض المهن البسيطة 
  .وإحالة باقي المهن للنقابات للبحث في سبل المعالجة

، مشيرا إلى أن هناك 'اسي الداخلي في لبنانإن المشكلة تكمن باألساس في االنقسام السي': وقال األسدي
مزايدات من قبل األطراف اللبنانية بالتعقيد على الفلسطيني إلظهار أنه مع السيادة ويرفض التوطين، 
وهذا ما يضع الوضع الفلسطيني تحت رحمة االبتزاز والتجاذبات الداخلية اللبنانية، ليقول كل طرف إنه 

طين، ما يحرم الفلسطيني من حقه اإلنساني في حياة كريمة تحت حجة حريص على لبنان وعلى عدم التو
  .الخوف من التوطين

وأوضح أنه ليس هناك حلحلة للوضع الفلسطيني في لبنان، وأن لبنان ال يتجه لتغيير أو تعديل سياسته 
حقوقهم كبشر، تجاه الالجئين، مؤكدا أن أبناء شعبنا في لبنان ال يطلبون القصور والرفاهية، بل يطالبون ب

  . مهنة72منهم ولدوا في لبنان، ورغم ذلك ال يحق لهم بالعمل بأكثر من % 80مشيرا إلى أن 
المجتمع الدولي وخاصة األونروا هي الشاهد ': وحول دور المجتمع الدولي أمام هذا الواقع، قال األسدي

ذلك نطالب دائما بأن تتحمل ، ل1948على الجريمة التي ارتكبت وما زالت ترتكب بحق شعبنا منذ العام 
الجهات الدولية مسؤولياتها تجاه الالجئين من أبناء شعبنا لحين العودة، ولكن لألسف نلحظ أن هناك 
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تراجعا في دور األونروا وخدماتها في المخيمات الفلسطينية، ونسمع عن عجز مالي تتعرض له األونروا 
  .'مما يضعف من دورها وخدماتها

  19/1/2011، )وفا(معلومات الفلسطينية وكالة األنباء وال
  

  نحاول مع السلطة تنفيس االحتقان بالضفة: " األوسطالشرق"حماس لـفي مصادر  .12
 أن "الشرق األوسط"أكدت مصادر رفيعة في حركة حماس في الضفة الغربية لـ:  كفاح زبون- رام اهللا

ة منذ شهور، في محاولة للوصول إلى مباحثات مستمرة بين الحركة في الضفة الغربية والسلطة الفلسطيني
وكان من ثمار هذه . اتفاق يضمن التوقف عن مالحقة قياداتها وعناصرها مقابل التزامها بالقانون

االتصاالت اإلفراج بأمر رئاسي عن تمام أبو السعود، إحدى قيادات حماس في نابلس، رغم اعترافها 
  .بالمشاركة في محاولة اغتيال محافظ المدينة

عت المصادر موافقة حماس والسلطة، على بدء مباحثات من هذا النوع، القتناع الطرفين بأن وأرج
  .االنقسام سيطول، وبالتالي يجب وقف هذه الحرب

وبحسب المصادر، فإن هذه اللقاءات تمت بشكل مباشر وغير مباشر، نافية أن تكون هذه المباحثات بديال 
أن تلك مسألة أخرى، نحن نبحث حلحلة األزمة " باعتبار لحوارات المصالحة بين قيادتي الحركتين،

  ."ميدانيا
وقالت المصادر، إن المسؤول السياسي لحماس في الضفة الغربية عمر عبد الرزاق، الذي اعتقلته 
إسرائيل هذا األسبوع، التقى أكثر من مرة مدير المخابرات اللواء ماجد فرج، بهدف تنفيس االحتقان، بعد 

ووصفت المصادر تلك الحوارات باإليجابية، .  الوزراء الفلسطيني سالم فياض حول ذلكاتفاق مع رئيس
ووفق المصادر، فقد أبلغت حماس فياض وفرج بأنه . معربة عن األمل في أن تصل بالضفة لبر األمان

ر قلنا لهم بشكل مباشر وعبر وسطاء، إنه ال يوجد قرا": وأضافت. ال نية لديها ألي مواجهة مع السلطة
لكننا حذرنا من أن إحكام السلطة .. في حماس بالضفة في هذا الشأن، كما ال توجد نية لمواجهة السلطة

قلنا لهم إننا قد نفقد سيطرتنا ": وتابعت القول. "قبضتها أكثر على شبان حماس قد يخرج جيال متطرفا
  ."على شبان معرضين دوما لالعتقال ومحرومين من مصدر الرزق

در أن الحوارات أثمرت عن اإلفراج عن المعتقلين المضربين عن الطعام بداية الشهر واعتبرت المصا
نتوقع اإلفراج عن المزيد ": وقال المصدر. الحالي، وعن المربية تمام أبو السعود بأمر من الرئيس عباس

  ."وإعادة المفصولين إلى أعمالهم
  20/1/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  ي غزة فللقاعدةال وجود : حماس .13

 أخيرانفت حركة حماس بلسان القيادي صالح البردويل، صحة ما أشاعه االحتالل : حامد جاد -غزة 
حول وجود لتنظيم القاعدة في قطاع غزة، معتبراً تصريحات قادة االحتالل في هذا الصدد تحريضا 

  .الستعداء الغرب والعالم على حركة حماس والشعب الفلسطيني في غزة
مثل هذه التصريحات قديمة "نسخة منه أمس " الغد"في تصريح صحافي مكتوب تلقت وقال البردويل 

جديدة يحاول االحتالل أن يعيد إنتاجها بين الحين واآلخر من اجل استعداء الغرب والعالم على حركة 
ادعاء االحتالل أن القاعدة تتغلغل في غزة يهدف "وأضاف  ".حماس والشعب الفلسطيني في قطاع غزة

ض الدول ووقف تعاطفها مع الشعب الفلسطيني ومساندته في أي عدوان على غزة فكلما شعر لتحري
  االحتالل بمأزق سياسي سواء كان داخليا أو خارجيا أو مالحقات دولية ، يحاول لفت األنظار عما يحدث 
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العام العالمي  من خالل هذه االدعاءات واألكاذيب التي يضلل بها الرأي العام ألنه يعلم جيدا أن الرأي 
  ".بدأ يتعاطف مع قطاع غزة ويكتشف زيف المقوالت الصهيونية وكذبها

  20/1/2011الغد، عمان، 
  

   بالتعاون األمني مع السلطة يؤكد الخطر على حياة أهل الضفةاإلسرائيليينإشادة : برهوم .14
مخابرات اعتبرت حركة حماس، إشادة رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود باراك، ومدير ال: غزة

اإلسرائيلية يوفال وديسكين بالتعاون األمني مع السلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة، ومباركة 
انجازاتهم، تأكيد على أن التعاون األمني يجري على أعلى مستوى وعلى مدار الساعة، وأنه الشغل 

طينية والمدافعين عن حق الشاغل للسلطة الفلسطينية من أجل حماية االحتالل في مواجهة المقاومة الفلس
  .الشعب الفلسطيني

إن ) 19/1(األربعاء " قدس برس"وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة في بيان صحفي تلقته 
التعاون األمني يؤكد على أنه هناك خطر حقيقي على حياة أهلنا في الضفة وعلى المشروع الوطني "

  .بحسب ما يرى" بيروعلى التعددية السياسية وعلى حرية الرأي والتع
نعتبر أي دعم من أي طرف إقليمي أو دولي ألجهزة أمن السلطة والعدو الصهيوني، أو أي : "وأضاف

مباركة لها ولتعاونها األمني يعني مزيد من االنتهاكات للحريات ومزيد من الدماء والقتل ألهلنا في 
 المدافعة عن النفس وهذا مخالف الضفة ومزيد من التجرؤ على حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حق

  ".لكافة األعراف والقوانين الدولية
واعتبر أن أي دعم سواًء مالي أو عسكري أو سياسي للدولة العبرية والتعاون األمني معها هو مشاركة 

  .ضد الشعب الفلسطيني" العنف واإلرهاب الصهيوني"فعلية في ترسيخ ما اسماه 
فة المحتلة، وقف التعاون األمني مع االحتالل فوراً وإعطاء األولوية وطالب السلطة الفلسطينية في الض

  .ألمن المواطن الفلسطيني، وأن يصبح همها فضح االحتالل وليس إعطائه غطاء الرتكاب جرائمه
  19/1/2011قدس برس، 

  
  مدير عام األنروا مع  الالجئين الفلسطينيين أوضاعبركة يبحث : لبنان .15

حماس في لبنان علي بركة بـمدير عام وكالة األنروا في لبنان، السيد  التقى ممثل حركة: بيروت
، بالمقر الرئيسي للوكالة في بيروت، وتباحث الطرفان في سبل تحسين ظروف "سلفاتوري لومباردو"

  .حياة الالجئين بلبنان
البارد، وناقش اللقاء أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وخاصة قضية إعادة إعمار مخيم نهر 

وطالب بركة األنروا باإلسراع في  .والعوائق التي تحول دون التسريع فيها، وكذلك ملفي الصحة والتعليم
عملية إعادة إعمار مخيم نهر البارد المنكوب، وإعادة سكانه اليه، بإعتباره محطة على طريق العودة إلى 

  .لي الصحة والتعليمفلسطين، كما أكد ممثل حماس على ضرورة تحسين الخدمات في مجا
بدوره أكد مدير عام األنروا أن المال المتوفر إلعادة إعمار نهر البارد ال يكفي إال لبناء ثالث رزم من 
أصل ثمانية، وأن الرزمة األولى سيتم تسليمها للسكان في نهاية آذار المقبل، والرزمة الثانية قبل نهاية 

  .الوكالة في خدمات الصحة والتعليمالعام الحالي، كما عرض التطور الذي حققته 
  19/1/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   منهما سيارات للمستوطنين وتصيب عددثالثالمقاومة تطلق النار تجاه : غزة .16

قالت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بالغ : غزة
اء األربعاء، من إطالق النار بشكل مباشر تجاه ثالث سيارات عسكري أن مقاتليها تمكنوا مس
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وأكدت الكتائب وقوع إصابات  .للمستوطنين، عند بوابة كوسوفيم شمال خان يونس، جنوب قطاع غزة
في صفوف المستوطنين، مشيرة إلى تحليق طائرات في أجواء المكان مع إطالق نار كثيف من قبل 

  .قوات االحتالل
  19/1/2011قدس برس، 

  
   على االنصياع لقرارات الشرعية الدوليةإلجبارها في كافة المحافل الدولية "إسرائيل"سنالحق : األحمد .17

بأن القيادة ' القدس العربي'اكد عزام االحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لـ : وليد عوض-رام اهللا 
ء مجلس االمن الدولي ليدين الفلسطينية لن تكتفي بمشروع القرار الذي وزع االربعاء على اعضا

 بل سيتم تقديم مشاريع قرارات جديدة بشأن 1967االستيطان االسرائيلي في االراضي المحتلة عام 
  .العديد من القضايا الفلسطينية واهمها مدينة القدس التي تتعرض لعملية تهويد بشكل كبير

لمجلس االمن بغض النظر عن واوضح االحمد بأن الجانب الفلسطيني سيقدم مشاريع قرارات اخرى 
نتيجة التصويت على مشروع القرار الذي يدين االستيطان ويدعو إلى وقفه فورا والذي وزع االربعاء 
على أعضاء مجلس االمن الدولي، والذي لم يحدد حتى اآلن اليوم الذي ستتم فيه مناقشة المشروع في 

  .قاعة مجلس االمن
سنتابع حركتنا الدبلوماسية ضمن عالقاتنا الثنائية مع تكتالت ' 'القدس العربي'واضاف االحمد قائال لـ

اقليمية في اطار االمم المتحدة، وسنطرح مواضيع اخرى الحقا مثل قضية القدس وما تتعرض له من 
  .' واالعتراف بها1967تهويد، وفي النهاية سنطرح قضية حدود الدولة على االراضي المحتلة عام 

ستتواصل الجهود الدبلوماسية في اطار ' الجهود الدبلوماسية الفلسطينية بالقول وشدد االحمد على تواصل
االمم المتحدة وفي اطار المنظمات الدولية االخرى مثل مجلس حقوق االنسان مرورا بمحكمة الهيا 

  .'ووصوال للمحكمة الجنائية الدولية ومالحقة اسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني
سنالحق اسرائيل في كافة المحافل الدولية من اجل محاصرتها واجبارها على ' قائال وتابع االحمد

  .'االنصياع لقرارات الشرعية الدولية
وشدد االحمد على االصرار الفلسطيني لمالحقة اسرائيل في االمم المتحدة بغض النظر عن نتيجة 

حن ماضون للنهاية مهما كانت ن'التصويت المرتقب في مجلس االمن الدولي بشأن االستيطان وقال 
  .'النتيجة

في مرحلة الحقة سننتقل الى مواضيع اخرى، ولن نكتف بقرار االستيطان هناك قضايا 'واضاف االحمد 
  .'الزم نرجع دور االمم المتحدة'، مستدركا 'كثيرة

وشدد االحمد بأن طرح موضوع االستيطان على مجلس االمن الدولي هو الخطوة االولى في اطار 
هذه هي الخطوة االولى وهي طرح موضوع االستيطان الن هناك اجماعا 'التحرك الفلسطيني، وقال 

حتى الواليات '، منوها بالموقف االمريكي من مشروع القرار الذي يدين االستيطان بالقول 'دوليا عليه
علنيا للشعب المتحدة االمريكية اذا ما اختارت ان تستخدم الفيتو فهي اختارت علنا ان تكون عدوا 

  .'الفلسطيني
ونفى االحمد ان تكون هناك تطمينات امريكية للفلسطينيين بعدم استخدام حق النقض الفيتو، مستبعدا ان 

  .تقدم واشنطن على استخدامه
وبشأن الجهود الفلسطينية المبذولة على الساحة الدولية من اجل االعتراف بالدول الفلسطينية في ظل 

سنتابع حركتنا الدبلوماسية في عالقاتنا الثنائية مع تكتالت اقليمية في اطار 'الحمد الجمود السياسي قال ا
االمم المتحدة وسنطرح مواضيع اخرى الحقا مثل قضية القدس وما تتعرض له من تهويد، وفي النهاية 

د وقت ، مشيرا الى انه لم يتم تحدي' واالعتراف بها1967قضية حدود الدولة على االراضي المحتلة عام 
  .1967لتقديم مشروع خاص يطالب االمم المتحدة باالعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 
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 في ظل الجمود 1967واشار االحمد الى ان هناك دوال ستعترف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 
لسطينية لالعتراف نحن نسعى مع الدول التي كانت غير معترفة بالدولة الف'السياسي السائد حاليا، وقال 

بها مثل دول امريكا الالتينية، والدول المعترفة نسعى الن نرفع مستوى اعترافها الى ان يرتقي الى 
مستوى االعتراف بالدولة وتحويل المفوضيات فيها الى سفارات وتمثيل فلسطيني كامل فيها وخاصة في 

  .'اوروبا
عتراف بالدولة الفلسطينية ورفع مستوى التمثيل ورفض االحمد الكشف عن اسماء دول اوروبية تعتزم اال

نعمل في الدول غير المعترفة بالدولة الفلسطينية من اجل الحصول على 'الدبلوماسي فيها، وقال 
  .'االعتراف الكامل بها

 على الفلسطينيين للعودة للمفاوضات، اإللحاح ان واشنطن توقفت عن إلىومن جهة اخرى اشار االحمد 
 لن تكون هناك عودة للمفاوضات مع اسرائيل اال بوقف تام لالستيطان في االراضي مشددا على انه

  .1967الفلسطينية المحتلة عام 
  20/1/2011القدس العربي، لندن، 

  
  1967شعث يحض أوروبا على االعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود  .18

نبيل شعث، اليوم األربعاء، .ولية دحض عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض عالقاتها الد: رام اهللا
أوروبا على انتهاج خط أميركا الالتينية باالعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من 

وأوضح شعث خالل لقائه وفدا من مجلس الشيوخ  . وعاصمتها القدس الشرقية1967حزيران عام 
هللا، أن اعتراف المجموعة األوروبية كاتحاد أو دول الفرنسي، في مقر مفوضية العالقات الدولية  برام ا

سيخلق المزيد من الضغط على الحكومة اإلسرائيلية لاللتزام بمتطلبات السالم واالستجابة للحقوق 
  .المشروعة لشعبنا

وفي موضوع التوجه إلى مجلس األمن الدولي الستصدار قرار يدين االستيطان اإلسرائيلي، أعرب شعث 
تستخدم الواليات المتحدة األميركية حق الفيتو، معتبرا ذلك مخالفا للمصداقية األميركية التي عن أمله بأال 

   .تعتبر االستيطان اإلسرائيلي عقبة رئيسية أمام مفاوضات السالم
  19/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  عني فشل السابقيني  روسيا بالمصالحة مباركة وتدخلها الجهود: المصريمنيب  .19

 أكد رئيس وفد المصالحة الفلسطينية، رجل األعمال، منيب المصري على مباركة لجنة :بيت لحم
وأشار المصري خالل حديثه  .المصالحة وتثمينها ألي جهد يصب في إنجاح ملف المصالحة الوطنية

 عباس من الرئيس اإلذاعية إلى سماعه األنباء حول طلب الرئيس محمود" معا"لنشرة أخبار شبكة 
وأضاف  ".وقد أبدى األخير استعداده لذلك"الروسي خالل زيارته للمنطقة بأن يتدخل في ملف المصالحة، 

المصري بأن دخول الرئيس الروسي في ملف المصالحة يسر الجميع، وأن دولة مثل روسيا بمثل هذه 
  .اإلمكانيات التي تتمتع، ستكون موفقة في إنجاح هذا الملف

أن روسيا تتمتع باحترام الجميع وعندها عالقاتها مع جميع الحركات ومنها حركة حماس واعتقد :"وتابع 
  ".ان هذا خيار جيد وموفق

وشدد المصري على ان لجنة المصالحة كانت دائما بحاجة إلى طرف ثالث لينتهي الجميع من هذا الملف 
لروسي في القضية ال يعني فشل جميع وختم حديثه بالقول بأن وجود الرئيس ا ".االنقسام"الشائك و

  ".فأي جهد يبذل نحو هذا الملف نباركه ونقدره ونثمنه"المبادرات السابقة والمتراكمة، 
  19/1/2011وكالة معا اإلخبارية، 
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  المتوسط ثروات إسرائيلية سيدافع عنها البحر  في الغاز حقول دنتنياهو يع .20
نياهو الثالثاء أن إسرائيل ستدافع عن حقولها الغازية المكتشفة أكد رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتا

  ". أعداء إسرائيل"قبالة سواحلها في مواجهة من أسماههم 
ما من شك أن هذه الموارد تشكل الهدف االستراتيجي "وقال نتانياهو خالل مؤتمر اقتصادي في القدس 

  ". منية ستدافع عن هذه الحقولالذي سيعمل أعداء إسرائيل على مهاجمته، ولكن األجهزة األ
ووافق نتانياهو على استنتاجات لجنة مختصة أوصت بمضاعفة الضرائب على أرباح شركات التنقيب 

  ". تم التوصل إلى توازن عادل بين احتياجات كل من مواطني إسرائيل والمستثمرين"باعتبار أنه 
  %. 62 و52على أرباحها بين وبذلك تصبح قيمة االمتيازات التي ستدفعها شركات التنقيب 

" تمار"وكان قد اكتشف مؤخرا حقالن كبيران للغاز في البحر المتوسط قبالة حيفا أطلق عليهما 
  . مليار متر مكعب من الغاز على التوالي450وتقدر احتياطاتهما بثمانية مليارات و". ليفياتان"و

  19/1/2011، 48موقع عرب
  

   دة الجيش اإلسرائيليفضيحة غاالنت تعيد التوتر إلى قيا .21
عاد التوتر إلى قيادة الجيش اإلسرائيلي عقب المعلومات التي كشف عنها في :  نظير مجلي-تل أبيب

وذكرت مصادر موثوقة أن . اليومين األخيرين في فضيحة رئيس األركان الجديد، يوآف غاالنت
الحكومة، يطلون برؤوسهم من الجنراالت الذين كانوا قد عارضوا تعيين غاالنت، لكنهم رضخوا لقرار 

حذرت و. جديد، مطالبين بإعادة النظر فيه وفحص إمكانية فتح باب التنافس على المنصب مرة أخرى
مصادر مقربة من غاالنت ونصيره، وزير الدفاع، إيهود باراك، من خطورة هذه التطورات على أمن 

  .»غاللها لضربهاهذه أفضل فرصة يمكن ألعداء إسرائيل است«إسرائيل قائلين، إن 
وكانت قضية غاالنت قد وصلت إلى محكمة العدل العليا، بناء على طلب هيئة شعبية تسعى لضمان 

وتوجهت الهيئة المذكورة إلى . نزاهة الحكم في إسرائيل وعدم انتخاب مخالفين للقانون في مناصب مهمة
سيطر على قطع من األراضي المحكمة بطلب منع تنصيب غاالنت رئيسا لألركان، ألنها اكتشفت أنه 

  :العامة بطرق غير شرعية
 مترا مربعا مقابل بيته يستغلها كموقف سيارات له ولزواره، علما بأن 350قطعة أرض مساحتها : أوال

على حساب قطعة » طريق هرب«ثم شق .  آالف متر مربع5مساحة األرض التي يقوم عليها بيته تبلغ 
  .منية اضطراريةأرض أخرى من وراء البيت، لدوافع أ

 دونما منحت له رغم أنه يعمل في الجيش، وحتى هذه لم تكفه 35قطعة زراعية أخرى مساحتها : وثانيا
  . دونما أخرى من دون إذن من أحد28فضم إليها 

والجديد الذي وصل إلى النيابة . خالل التحقيق مع غاالنت، لم يقل الحقيقة كاملة عن الموضوع: وثالثا
  .نه كذب على لجنة التحقيق عندما سئل عن هذه المواضيعهو االشتباه بأ

 أيام للتدقيق 10ولكن تطورا جديدا في الموضوع أبلغت عنه النيابة، قبل يومين، وطلبت أن تعطى مهلة 
وقد قررت المحكمة منح النيابة مهلة لفحص المعلومات والرجوع إليها بنتيجة الفحص في موعد ال . فيه

  .المقبل) شباط(راير يزيد على األول من فب
وتثير هذه القضية توترا في قيادة الجيش اإلسرائيلي، حيث إن هناك إمكانية واقعية لعرقلة تسلم رئيس 

وفي هذه الحالة سيكون من الطبيعي أن يبقى غابي أشكنازي رئيسا لألركان، إلى حين . األركان منصبه
ويطرح بديال آخر هو أن يتولى نائب رئيس . لكن باراك يرفض هذه اإلمكانية بقوة. يبت في المعضلة

األركان الجديد، يائير نافيه، المنصب بشكل مؤقت أو يتواله نائب رئيس األركان الحالي، بيني غينتس، 
  . المفترض أن ينهي مهامه سوية مع أشكنازي
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من وفي كل األحوال، فإن هذه الحلول المؤقتة تتسبب في إرباك شديد للجيش والحكومة وهم يخشون 
ولكن هناك من يخشى . تدهور مفاجئ في األوضاع األمنية في غياب رئيس لألركان بكامل الصالحيات

أوراق كل معارضي » يحرق«من تدهور معاكس، كأن يبادر باراك إلى تدهور عسكري في المنطقة 
  .غاالنت ويؤدي إلى تسلمه منصبه بعملية مغلفة بالضرورات األمنية

يس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يبذالن جهودا خارقة لضمان اإلبقاء على ومن الواضح أن باراك ورئ
. غاالنت، ليس فقط ألنه مرشحهما المفضل وحسب، بل ألنه يشاطرهما الرأي في الموضوع اإليراني

فهو واحد من مجموعة قليلة العدد من جنراالت الجيش الذين يشاطرونهما الرأي بضرورة تهديد إيران 
  .رية إذا ما واصلت نشاطها النوويبالضربات العسك

  20/1/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   قانون الخدمة المدنية يسقطالكنيست اإلسرائيلي  .22
 أسقطت الكنيست اإلسرائيلية اليوم األربعاء، اقتراح قانون الخدمة المدنية الذي يلزم من ال يخدم :القدس

  .في الجيش اإلسرائيلي أن يخدم خدمة مدنية
الحكومة واالئتالف واألحزاب العربية ضد اقتراح القانون الذي قدمه عضو الكنيست، يوئل وقد صوتت 
  .الذي هاجم الحكومة على موقفها من القانون' كديما'حسون، من 

ويذكر أن المواطنين العرب، خاصة الشبان منهم يعارضون فكرة الخدمة المدنية على الرغم من 
مها لمن ينضم إلى الخدمة المدنية وهي خدمة تطوعية وليست اإلغراءات التي حاولت السلطات تقدي

  .إلزامية
  20/1/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  1967تصريحاته بالدولة الفلسطينية بحدود في لم يعترف ميدفيديف : الخارجية اإلسرائيلية .23

صريحاته اعتبرت إسرائيل أن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيدف لم يعترف في ت: وكاالت – رام اهللا
  .1967خالل زيارته لألراضي الفلسطينية بالدولة الفلسطينية بحدود العام 

ال يوجد في تصريح الرئيس الروسي أي تغير «وأصدرت وزارة الخارجية اإلسرائيلية بيانا قالت فيه إنه
 » عاما22?، أي قبل 1988?فيما يتعلق بالموقف الروسي المعروف الذي تم نشره في موسكو في العام 

. »1967?ال يظهر من أقوال ميدفيدف بأي حال أنه اعترف بدولة فلسطينية في حدود العام «وأنه
إسرائيل تولي للفدرالية الروسية دورا هاما ومتوازنا ومسؤوال في العملية السياسية «وأضاف البيان أن

  .»وستستمر في العمل على تعميق عالقاتها مع هذه الدولة الهامة والصديقة
روسيا «عن نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني أيالون قوله إن »يديعوت أحرونوت«يفةونقلت صح

 1967?وأن ما تعتبره إسرائيل عدم اعتراف بالدولة الفلسطينية بحدود العام » تصرفت بشكل مسؤول
خالل اإلشارة األوضح للسلطة الفلسطينية بأن إقامة دولة فلسطينية ستتم باالتفاق مع إسرائيل ومن «هو

  .»مفاوضات فقط
للحكومة اإلسرائيلية في أعقاب أقوال » تهدئة«وقالت إن السفارة الروسية في تل أبيب بعثت برسائل 

ميدفيدف في المؤتمر الصحافي المشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة أريحا بالضفة 
 موسكو لم تغير موقفها التقليدي وأضافت أن السفارة الروسية أوضحت في هذه الرسائل أن. الغربية

  .حيال القضية الفلسطينية وأنه ال يوجد أي تغير في التعاون الروسي الودي تجاه إسرائيل
  20/1/2011، البيان، دبي
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   أقل من اليهود رواتب يتقاضون48فلسطينيو الـ :  والعمل اإلسرائيليةوالتجارةوزارة الصناعة  .24
والمكتب المركزي ” اإلسرائيلية“ الصناعة والتجارة والعمل أظهرت بيانات لوزارة: )يو بي آي(

  يتقاضون أقل من اليهود عن العمل نفسه، وأن معدالت 48 أن فلسطينيي ال2008لإلحصاء حول عام 
أن متوسط الراتب ” هآرتس“وذكرت صحيفة . العمالة بين النساء العرب أقل بكثير منها بين اليهوديات 

 دوالر، 2501 .5أي قرابة )  شيكل8818 (48ة كان أقل بكثير عند فلسطينيي الاإلجمالي لألسرة الواحد
 48وذكرت البيانات أن فلسطينيي ال. دوالر عند اليهود ) 4040 .2اي ) ( شيكل1424(مقارنة ب

يتقاضون أقل من نظرائهم اليهود عن العمل نفسه، وأن لدى النساء العربيات معدالت عمل منخفضة 
 6 مقابل 2008فقط من النساء العربيات عام ،% 22فقد وظفت . يراتهن اليهوديات بشكل كبير عن نظ

بين الرجال، % 7 .4مقابل % 11 .3وبلغت معدالت البطالة بين العربيات . من اليهوديات % 66.
% 6 .2والنسبتان تعدان مرتفعتين مقارنة بالمعدالت عند اليهود إذ بلغت نسبة البطالة بين النساء 

  % .      5 .4 والرجال
  20/1/2011، الخليج، الشارقة

  
   إسرائيلي لتصويره المجندات داخل الحماماتضابطاعتقال : معاريف .25

كشفت صحيفة معاريف العبرية، أن محكمة عسكرية إسرائيلية وجهت أصابع :  ردينة فارس- غزة
 اإلسرائيلي، لقيامه االتهام لضابط إسرائيلي كبير، والمسؤول عن إحدى الدورات المشهورة في الجيش
  .بتصوير مجندات يهوديات عاريات داخل الحمامات، وقيامه بالتحرش الجنسي بهن

وذكرت الصحيفة أنه حسب الئحة االتهام التي قدمت ضده في المحكمة العسكرية، فقد قام الضابط 
كما .  خدم بهابتصوير المجندات بتليفونه المحمول العسكري التابع له أثناء رحلة خاصة بالوحدة التي

  .تحرش جنسيا عدة مرات بعدة مجندات في الوحدة، إلى درجة لمس أجسادهن
وفى سياق آخر، أقيل ضابط كبير في الشرطة اإلسرائيلية من منصبه في إحدى محطات الشرطة 
المسؤول عنها بمنطقة في وسط إسرائيل، بعد وجود اشتباه ضده تتمثل في سرقة الكثير من األموال التي 

  .رت من عدة بيوت للدعارة ودور للقمارصود
 20/1/2011، عكاظ، جدة

  
   2010 بداية انتفاضة األقصى حتى نهاية مناإلسرائيلية الخسائر البشرية والمادية  .26

 1676 اإلسرائيليينالمجموع الكلي لعدد القتلى 
 123 األطفال
 306 النساء
 642 الرجال

 240 المستوطنون
 345 الجنود

  31/12/2010 موقع مفتاح،
  

   بالضلوع في مذبحة سربرنيتشااتهاماتاسرائيلي ينفي  .27
نفى مهاجر الى اسرائيل من يوغوسالفيا السابقة يوم االربعاء اتهامات بالمشاركة :  دان وليامز- القدس

في مذبحة ضد مسلمي البوسنة أثناء الحرب األهلية في التسعينات فيما يشير الى انه سيكافح التسليم 
  . اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في سراييفولمواجهة
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وألقي القبض يوم الثالثاء على الكسندر سفيتكوفيتش وهو صربي بوسني انتقل الى الدولة اليهودية في 
 رجل وفتى من 8000 التهامه باالنتماء الى احدى فرق إطالق النار التي أعدمت نحو 2006عام 

  .ا منذ الحرب العالمية الثانيةسربرنيتشا في أسوأ فظائع ترتكب في أوروب
وقال فادم شوب محامي الدفاع الذي تحدث بعد ان أمرت محكمة في القدس بحبس سفيتكوفيتش احتياطيا 

   .1995ان موكله كان يعمل سائقا لدى قوات صرب البوسنة لكنه بريء من تهمة القتل في عام 
كان جنديا . ي أي نوع من جرائم الحربوهو ينفي انه شارك ف. انه ينفي كل المزاعم ضده"وقال شوب 

  ."في الجيش لكنه لم يشترك في أي جريمة
ال نعتقد ان هذا "وقال لرويترز ان اسرائيل لم تسلم على االطالق أيا من مواطنيها في تهم ابادة جماعية و

  ."مكان مناسب للبداية
تح السبيل لالدعاء في وفي تصريحات لراديو اسرائيل قال شوب ان تسليم سفيتكوفيتش يمكن ان يف

الخارج بشأن مسؤولين وعسكريين اسرائيليين يتهمهم نشطون مؤيدون للفلسطينيين بارتكاب جرائم حرب 
  .في الضفة الغربية وغزة

يوجد عدد من األشخاص في اسرائيل بينهم شخصيات كبيرة يخشون ان يجدوا أنفسهم في وضع "وقال 
  ." بعنايةلذلك فان هذا األمر يجب مراجعته. مماثل

  20/1/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

  متعمد في محطات المياه" تسميم" غير قادرة عن الكشف فوراً عن أي "إسرائيل": جيروزاليم .28
كشف تقرير إسرائيلي عن  أن شركات المياه هناك، غير قادرة على التحقق الفوري من أية : الناصرة

تي قد تنجم عن حوادث عرضية أو محاوالت إرهابية سموم يمكن أن تتواجد في إمدادات المياه، وال
  .متعمدة، وفقاً للصحيفة

فإن إسرائيل ليست ) 19/1(اإلسرائيلية اليوم األربعاء / جيوزاليم بوست/وبحسب تقرير نشرته صحيفة 
في مأمن من حوادث تلويث المياه، والتي قد تكون متعمدة، إذ أنه من غير الممكن في ظل األنظمة 

  . جراء تحقق فوري من صحة أية مزاعم حول تسميم إمدادات المياه للمدنالحالية إ
، المتخصصة في "وايت واتر سيكيوريتي آند تشيك اليت"ونقلت الصحيفة عن المدير التنفيذي من شركة 

يتوجب على الحكومة :" مجال تقنيات رصد أنظمة المياه والسيطرة عليها، وهو دوفيف ليوينسوهن، قوله
  ". جديدة تتطلب مراقبة نوعية المياه باستمرار من قبل شركات المياهتبني أنظمة

وأوضح التقرير أن شركة واحدة فقط من بين شركات المياه تمتلك تقنية لمراقبة المياه بشكل مستمر عبر 
المضخات واألنابيب، إال أنه ليس بمقدروها تأمين الحماية لنظامها بشكل كلي، فهي تقوم بإيصال المياه 

  . أبواب المدينة، لتتسلم المسؤولية من هناك األجهزة المحليةإلى
لنقل أن أحداً ما اتصل بالصحف وأخبرها أنه ألقى سماً في موضعين تابعين لنظام : "وأضاف ليوينسوهن

  .، فإن شركة المياه ال تمتلك أية وسيلة للتحقق الفوري من صحة هذا االدعاء، وفقاً لرأيه"مياه تل أبيب
سؤول من الشركة أن التحقق من أية حوادث تسميم للمياه، متعمدة أو عرضية، يتطلب جمع وأوضح الم

عينات من مواضع مختلفة من محطات المياه، وإرسالها إلى المعامل للتحليل، األمر الذي يستغرق فترة 
  . ساعة بحسب نوعية االختبارات التي سيتم تنفيذها72-24تتراوح ما بين 

ث هذا األمر سيقود إلى سيناريو كارثي ال يبدو أن اإلسرائيليين مستعدون له، وهو مشيراً إلى  أن  حدو
  .قطع المياه عن المناطق المعنية، األمر الذي سيشمل المشافي والمصانع

  19/1/2011قدس برس، 
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   مأمن اهللا مقبرة قبر في200 تقضي بهدم إسرائيليةمحكمة : القدس .29
من إقدام  19/1 للوقف والتراث في بيان عممته األربعاء  حذّرت مؤسسة األقصى:محمود أبو عطا

دائرة أراضي "المؤسسة اإلسرائيلية وأذرعها التنفيذية، المتمثلة بالبلدية العبرية بالقدس وما يسمى بـ
على جريمة جديدة كبرى بحق مقبرة مأمن اهللا بالقدس، قد تُرتكب بأقرب وقت، حيث صدر " إسرائيل

  . قبر في مقبرة مأمن اهللا200محكمة الصلح يسمح بهدم أكثر من  من قبل مؤخراً قراراً
،  المحامي محمد سليمان إغباريةاستلمه دوف فولك قراراً اإلسرائيليةهذا وأصدر قاضي محكمة الصلح 

 متولي وقف مقبرة باسم، يقضي به برفض الطلب الذي تقدم به الثالثاء يوم ،محامي مؤسسة األقصى
 قبر في مقبرة مأمن اهللا، 200 أمر مؤقت يمنع هدم أكثر من استصدارن المحكمة مأمن اهللا، حيث طلب م

 220تقدمت بطلب لهدم نحو " دائرة أراضي إسرائيل"حيث كانت البلدية العبرية بالقدس وما يسمى بـ
اهللا، في مقبرة مأمن " قبور وهمية"قبراً إضافياً في مقبرة مأمن اهللا، بإدعاء أن متولي الوقف قاموا ببناء 

دائرة "خالل عمليات ترميم قاموا بها في المقبرة، كما وادعوا أن مقبرة مأمن اهللا هي ملك لما يسمى بـ
 هي صاحبة التصرف والسيادة بهذه األرض وأنهابناء على قانون أمالك الغائبين، " أراضي إسرائيل

  .والمقبرة
سمح للدولة وللبلدية بالعمل داخل ، وياحترازي أمر استصداروجاء في قرار القاضي، أنه يرفض طلب 

  . في مقبرة مأمن اهللا قبرا220ًالمقبرة، أي بمعنى السماح لهم بما طلبوا من هدم 
  19/1/2011، 48و موقع فلسطيني

  
  رض فندق شيبردأ لجنة إسرائيلية تسمح باستئناف مشروع بناء على :القدس .30

ة مشروع بناء بقلب شرقي القدس بعد توقف  بمواصل19/1  سمحت لجنة إسرائيلية يوم األربعاء:تل أبيب
  .دام يومين على الرغم من الدعوى الفلسطينية المرفوعة ضد مواصلة العمل بالمشروع

وكانت إحدى المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن األقلية المسلمة في إسرائيل أقامت دعوى ضد بناء 
  .العربي" شيخ جراحال"برد التاريخي بحي يمجمع سكني يهودي بموقع فندق ش

  19/1/2011القدس، القدس، 
  

   الفاصل سيعزل مائة ألف فلسطيني عن القدسالجدار: وزارة األوقاف .31
، أنه 19/1 أكّدت وزارة األوقاف الفلسطينية في قطاع غزة في بيان صدر عنها يوم األربعاء :غزة

المقرر االنتهاء منها نهاية العام باستكمال أعمال بناء الجدار الفاصل في محيط مدينة القدس المحتلّة و
  .الحالي، سيتم عزل نحو مائة ألف مواطن فلسطيني عن القدس

  19/1/2011قدس برس، 
  

   االحتالل ينتهج سياسة جذب للمستوطنين وطرد للمقدسيين:التفكجي .32
خليل التفكجي إن االحتالل اعتمد سياسة جذب .قال خبير االستيطان د :  منتصر حمدان-رام اهللا 

تواصل سياسة التوسع " إسرائيل "أن في القدس المحتلة، مؤكداً األصليينلمستوطنين وطرد للسكان ل
وكشف أن . االستيطاني في القدس بهدف إغراق المدينة بالمستوطنين وتغيير الوضع الديمغرافي

من خالل زيادة عدد  نجحت في إحداث تغيير جوهري في الواقع الديمغرافي للمدينة" إسرائيل"
 ألف مستوطن، 220 قرابة إلىلمستوطنين عبر سياسة الجذب ومنح االمتيازات حتى وصل عددهم حاليا ا

 ألفاً بعد إخراج نحو 170 قرابة  عدد الفلسطينيين في الشطر الشرقي من القدس يصل حالياًأنفي حين 
  . مقدسي من حدود المدينة عبر جدار الفصل العنصريألف 150
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  20/1/2011الخليج، الشارقة، 
   االحتالل يقوم بعمليات هدم وتجريف بالعيسوية:القدس .33

 دونماً 35قامت قوات عسكرية إسرائيلية أمس بتجريف :  جمال جمال ووكاالت األنباء-القدس المحتلة 
من األراضي الزراعية وهدم جدران وزوايا وبئر ماء شرق قرية العيسوية شمال القدس المحتلة، مما 

كما هدمت الجرافات بئر ماء بحجة البناء دون ترخيص . من األشجار المثمرةألحق الضرر بعدد كبير 
 انه تم إخطاره بالهدم قبل عامين وما زال الملف قيد واألرض المقام عليها هي ملك للدولة، موضحاً

  .البحث في المحاكم اإلسرائيلية
  20/1/2011الدستور، عّمان، 

  
   عشرات اإلصابات في مواجهات:القدس .34

 بجروح وحاالت اختناق 19/1أصيب عشرات الفلسطينيين مساء األربعاء :  محمد القيق-لمحتلة القدس ا
  . إثر مواجهات اندلعت بين قوات االحتالل وأهالي بلدة سلوان ومخيم شعفاط في القدس المحتلة

دة إن قوات كبيرة من جيش االحتالل اقتحمت بل"  الينأونفلسطين "وقال مركز معلومات وادي حلوة لـ
سلوان وباشرت بإطالق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني صوب منازل الفلسطينيين األمر 
الذي أدى إلى اندالع مواجهات عنيفة أصيب خاللها أطفال ونساء بحاالت اختناق، كما أن المواجهات 

  . اجدها في المنطقةامتدت إلى مخيم شعفاط واشتدت وتيرتها بعد تعزيز قوات االحتالل لدورياتها وتو
 مواطنا بينهم نساء 20وأضاف المركز بأن الجنود أطلقوا الغاز بكثافة ما أدى إلى إصابة أكثر من 
  . حوامل وأطفال وانتشرت الوحدات الخاصة المسماة بالمستعربين في أزقة المخيم

سط مواجهات من جهة أخرى ألقى الشبان زجاجة حارقة صوب أحد الجيبات العسكرية اإلسرائيلية و
عنيفة في حي بطن الهوى بعد أن أصاب الجنود أكثر من خمسة فلسطينيين بالرصاص المعدني إضافة 

  . إلطالق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاههم
  19/1/2011، موقع فلسطين أون الين

  
   ألف شجرة20بـ الضفة الغربية مخطط لتوسيع مستوطنات  .35

خطة إسرائيلية تعدها "ن إمس أ اإلسرائيليإذاعة جيش االحتالل قالت :  والوكاالتإبراهيمماهر  -غزة
 ألف شجرة حول البؤر االستيطانية بهدف 20االستيطانية المتطرفة لغرس ما يعادل ) كهانا(حركة 

 ." مناطق الضفة الغربية المحتلةأنحاء المواطنين الفلسطينيين في جميع أراضيالسيطرة على المزيد من 
األشجار ستعطى للبؤر االستيطانية العشوائية شريطة أن يتم غرسها على "ش إلى أن وأشارت إذاعة الجي

 أن تكون المسافة ما بين كل شجرة متر من محيط البؤرة االستيطانية القائمة، ويشترط أيضاً 100بعد 
 "كهانا"وستوزع منظمة . "سم وذلك إلحكام القبضة على اكبر مساحة ممكنة من األراضي150وأخرى 

إن جواسيس السالم اآلن واألقمار الصناعية ال تستطيع التفرقة "ورات على المستوطنات مكتوب فيها منش
  ."بين األشجار العربية واألشجار اليهودية ومن سيكون في الميدان هو الذي سيسيطر على الميدان

  20/1/2011، البيان، دبي
  

   مساكن في الضفةخمسة بهدم إخطارات .36
 فلسطينيين إخطارات بهدم خيامهم في منطقة 5سلمت سلطات االحتالل : ن منتصر حمدا-رام اهللا 

 عام اللجان الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان عزمي أمينواعتبر . جنوب الخليل سوسيا شرق بلدة يطا
  . ترحيل أهالي شرق يطا من خالل تصعيد هدم المنازل واآلبارإلى االحتالل يهدف أنالشيوخي 
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  20/1/2011ة، الخليج، الشارق
  

  واعتقاالت في الضفة مقتل فلسطيني حرقاً في أنفاق قطاع غزة .37
حد أ بحروق أصيب بها في علنت مصادر طبية فلسطينية أمس عن وفاة أحد المواطنين متأثراًأ :رام اهللا

  .األنفاق بمدينة رفح جنوب قطاع غزة
اطق اإلعالمي باسم اللجنة وقال الن. وأصيب فلسطيني برصاص الجيش اإلسرائيلي شمال قطاع غزة

 سلمية إن الشاب أصيب بجراح متوسطة في القدم، إثر أبوالعليا لإلسعاف والطوارئ في قطاع غزة أدهم 
وذكر أن عدد الضحايا من . إطالق نار من الجيش اإلسرائيلي استهدف عمال جمع الحصى شرق جباليا

  . جريحا112ًل وعمال الحصى جراء إطالق النار اإلسرائيلي ارتفع إلى قتي
 من المحسوبين  شابا18ً من أكثر حملة اعتقاالت واسعة طالت اإلسرائيلي ذلك، شنّت قوات االحتالل إلى

  . الشمال الغربي من مدينة نابلسإلى في قرية برقة الشعبيةعلى حركتي فتح والجبهة 
  20/1/2011، بيروت، المستقبل

  
  توفيت نتيجة إهمال طبي في مشفى رام اهللا" و رحمةجواهر أب" جيش االحتالل يزعم أن شهيدة بلعين .38

خلص إلى نتيجة " المنطقة الوسطى" زعم جيش االحتالل أن تحقيقا أجرته قيادة ما تسمى :القدس المحتلة
مفادها أن المواطنة جواهر أبو رحمة التي استشهدت قبل نحو ثالثة أسابيع خالل مواجهات في بلدة 

إن " العبرية الرسمية اإلذاعةوقالت  .طبي تلقته في مستشفى رام اهللابلعين، قد توفيت بسبب إهمال 
التقرير بين أن أبو رحمة توفيت بسبب العالج الطبي السيئ، وليس بسبب استنشاقها الغاز المسيل للدموع 

وأضافت بأن التحقيق أظهر أن األطباء الفلسطينيين حقنوا أبو رحمة بجرعة ". كما ادعى الفلسطينيون
من مادة اإلتروبين وغيرها من المواد الخطيرة مما تسبب في تدهور حالتها، مشيرة إلى أنه سيتم زائدة 

  .استكمال التحقيق خالل أيام وعرضه على قائد المنطقة الوسطى في الجيش اإلسرائيلي
  20/1/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  "مقاتل غير شرعي" أسير من غزة إلى تحولسلطات االحتالل  .39

فلسطيني محمد عبدا لحليم فوزي بوادي، من مخيم الولت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، األسير  ح:غزة
، وذلك بعد انتهاء مدة حكمه البالغة سبع "مقاتل غير شرعي"البريج وسط من قطاع غزة إلى صفقة 

  .سنوات، ليرتفع بذلك عدد هؤالء األسرى إلى ثمانية أسرى
  19/1/2011قدس برس، 

  
  عف مّدة اعتقال أسير فلسطيني ويعيد اعتقال آخرين محّرريناالحتالل يضا .40

 أفادت وزارة شؤون األسرى والمحررين في قطاع غزة، أن سلطات االحتالل قضت بمضاعفة :غزة
وأوضحت  .عقوبة السجن بحق أحد األسرى الفلسطينيين استجابةً لمطالب النيابة العسكرية اإلسرائيلية

اإلسرائيلية أقرت " عوفر"، أن محكمة 19/1نسخة عنه، يوم األربعاء "  برسقدس"الوزارة في بيان تلقّت 
مضاعفة مدة الحكم القضائي الصادر بحق األسير محمد النطاح، ليصار إلى حبسه ثماني سنوات ونصف 

  .عوضاً عن أربع سنوات ونصف
سيرين محررين من وفي سياق متّصل، كشف البيان النقاب عن قيام سلطات االحتالل بإعادة اعتقال أ

  .مدينة الخليل واحتجازهما على ذمة التحقيق بعد مرور أشهر قليلة على إطالق سراحهما
  19/1/2011قدس برس، 
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  2010 بداية انتفاضة األقصى حتى نهاية منالفلسطينية الخسائر البشرية والمادية  .41
 7400 نالفلسطينييالمجموع الكلي للشهداء 

 1298 أطفال
 582 نساء
 5516 رجال

 81  المستوطنينأيديعدد الشهداء الذين قتلوا على 
 2914 اإلسرائيليعدد الشهداء الذي قتلوا جراء القصف 

 401  نتاج الحرمان الطبياإلسرائيليةعدد الشهداء على الحواجز 
 32  على الحواجزأمواتاًوبضمنهم الذين ولدوا 

 841 عدد الشهداء الذين اغتالتهم قوات االحتالل
 354 بضمنهم الذين تصادف وجودهم في المكان خالل عملية االغتيال

  التوزيع الجغرافي للشهداء الفلسطينيين
 2123 الضفة الغربية وبضمنها القدس الشرقية

 5081 قطاع غزة
 51017 : والمستوطنيناإلسرائيليةعدد الجرحى الفلسطينيين الذين جرحتهم القوات 

 9126 رصاص حي
 17529 دني مغلف بالمطاطرصاص مع
 6949 قنابل الغاز
 17659 متفرقات

 3638 اإلصابة شوهوا جراء أو دائمة إلعاقةعدد الفلسطينيين الذي تعرضوا 
   التربويةاإلحصائيات

 932 :المعتقلين 4126 :الجرحى 930 :الشهداء طالب المدارس
 725 :المعتقلين 1265 :الجرحى 200 الشهداء طالب الجامعات

  190 :المعتقلين 55 :الجرحى 37 :الشهداء األساتذة

  

 274295.5 األراضي المصادرة
 83169  التي تعرضت للتجريفاألراضي

 1193074 العدد المقدر لألشجار المقتلعة
 10489 المنازل المهدومة

  31/12/2010موقع مفتاح، 
  

  لدواءالقمح والغاز بعد الكهرباء وا :تفاقم أزمة الخدمات في غزة .42
 وتتفاقم في قطاع غزة، بعضها نتيجة الممارسات اإلنسانيةتتالحق األزمات :  فتحي صباح-غزة 

 واستمرار فرض الحصار على القطاع، وبعضها اآلخر ناجم عن المناكفات السياسية بين اإلسرائيلية
زمات، ما ويدفع مليون ونصف المليون فلسطيني، خصوصاً المرضى، ثمن هذه األ .حركتي فتح وحماس

  .حول حياة الغزيين الى ما يشبه الجحيم
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فبعد أزمة انقطاع التيار الكهربائي الالمتناهية بسبب المناكفات السياسية، جاءت أزمة الدواء، ما زاد 
 الكميات بإدخال بسبب عدم سماحها "إسرائيل"األمر تعقيداً بعد أزمتي غاز الطبخ والقمح التي تسببت بها 

عدد " باسم نعيم إن .وقال وزير الصحة في الحكومة في قطاع غزة د. ك اليوميالالزمة لالستهال
بتشكيل جهة "وطالب نعيم . " صنفا165ً، والمهمات الطبية 190أصناف األدوية التي نفدت بلغ نحو 

دولية لضمان إمداد القطاع الصحي في غزة باألدوية والمستلزمات الطبية الالزمة من دون إعاقة وعدم 
هش ومعرض في أي لحظة للتصعيد، ما "ووصف الوضع في غزة بأنه . "ذا الملف بملفات سياسيةربط ه

كل التمويل الالزم يتم رصده للحكومة في رام اهللا، لكن " أنوأضاف . "قد يؤثر في حياة المواطنين
ت لألسف الشديد لم تتصرف هذه الحكومة على المستوى األخالقي أو السياسي بما يليق مع التضحيا

  ."العامة والبعد اإلنساني
وردت الحكومة في رام اهللا على تصريحات نعيم، وأعلن المدير العام للعالقات العامة واإلعالم في 

الوزارة أجرت التنسيق الالزم مع اللجنة الدولية للصليب األحمر " عمر النصر أن .وزارة الصحة د
هذه الشحنة تأتي بعد التأكد "وقال النصر إن . "طاعإلدخال كمية من األدوية والمستلزمات الطبية إلى الق

التعتيم وإخفاء األدوية التي "، متهماً وزارة الصحة في غزة وحركة حماس بـ"من حاجة القطاع إليها
وصلت إلى القطاع كتبرعات باسم الشعب الفلسطيني في مستودعات خاصة بالحركة، ما يعيق تحديد 

  ."يةاالحتياجات الحقيقية من هذه األدو
ودفعت أزمة النقص الحاد في كمية القمح الواردة . في غضون ذلك، تفاقمت أزمتا الدقيق والغاز المنزلي

. إلى القطاع عدداً من أصحاب المطاحن والمخابز إلى التوقف عن العمل إثر نفاد المخزون لديهم
.  عدد من األرغفةواصطف المواطنون في طوابير طويلة أمام عدد من المخابز العاملة للحصول على

 على يوم واحد فقط )كارني( العمل في معبر المنطار التجاري "إسرائيل"وجاءت األزمة بعدما قصرت 
لى أزمة الكهرباء المستفحلة إ إضافة. أسبوعياً إلدخال القمح، وعدم سماحها إلدخال الكميات الالزمة

 المواطنين الحصول على حاجاتهم منه مكانإيعاني القطاع حالياً أزمة في الغاز المنزلي، إذ لم يعد في 
 عبر معبر كرم أبو سالم التجاري بإدخالها "إسرائيل"لـبسبب النقص الحاد في الكميات التي تسمح 

  .الوحيد الذي أبقته سلطات االحتالل مفتوحاً حتى اآلن
  20/1/2011الحياة، لندن، 

 
   يشكون من ارتفاع أسعار المحروقاتفلسطينيونمقاولون  .43

هدد ممثلون عن اتحاد المقاولين الفلسطينيين وأصحاب شركات فلسطينية تعمل في مشاريع : رام اهللا
الطرق والبنى التحتية بالتوقف عن العمل في ظل االرتفاع الكبير في أسعار المحروقات وبخاصة 

من ويشتكي المقاولون الفلسطينيون . 2002 سبعة أضعاف منذ إلىالسوالر الذي تضاعفت أسعاره 
إشكاليات وإجراءات تفرضها السلطة على عملهم األمر الذي يهدد برأيهم مواصلة العمل، ويؤثر بشكل 

وطالبوا السلطة، خالل مؤتمر .  كبير في مشاريع شق الطرق وتعبيدها في حال توقفهم عن العمل
  . والمسجلةصحافي عقدوه في مقر االتحاد في رام اهللا، أمس، بتحديد أسعار خاصة للشركات الرسمية

  20/1/2011الخليج، الشارقة، 
  

   جبريل الرجوب بعدم المشاركة في لقاء رياضي مع إسرائيليين بسويسرايطالبجمال زقوت  .44
 دعا عضو مجلس إدارة االتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جمال زقوت، رئيس اللجنة األولمبية :غزة

ل الرجوب، عدم المشاركة في االجتماع، المقرر الفلسطينية، ورئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبري
، برعاية رئيس اللجنة 22/1/2011عقده مع اللجنة األولمبية اإلسرائيلية في مدينة لوزان السويسرية، في 

  نسخة منه، االجتماع " قدس برس"ووصف زقوت، في بيان له وصل  .األولمبية الدولية جاك روج
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اجعة حساباته، وعدم المشاركة فيه، خاصة انه يأتي في ظل العدوان مر"بأنه تطبيعي، مطالباً الرجوب بـ

  ".اإلسرائيلي والحصار المفروض على قطاع غزة
  19/1/2011قدس برس، 

  
   مع األسرى في السجون اإلسرائيليةتضامنيحفل : األردن .45

ضامنيا مع  الفلسطينية في المركز الثقافي الملكي حفال تاألردنية األخوة نظمت جمعية : بترا–عمان 
االسرى االردنيين والفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل االسرائيلي برعاية رئيس مجلس النواب 

  .فيصل الفايز
وقال مندوب راعي الحفل العين يوسف الدالبيح اننا نشعر في االردن اننا جسد واحد مع االشقاء في 

السرائيلية هو الهم االول لجاللة الملك فلسطين الفتا الى ان موضوع االسرى المحتجزين في السجون ا
  .عبداهللا الثاني والحكومة

واكد الدالبيح ان قضية االسرى هي اللبنة االولى في حل القضية الفلسطينية الذي يعتبر مصدر االمن 
  .واالستقرار في المنطقة العربية والعالم باسره

ني هم اول من ضحى بالدماء واالرواح واكد رئيس الجمعية سعد البشتاوي ان الهاشميين والشعب االرد
  .فداء لفلسطين ومقدساتها على مد السنيين وهم الذين دافعوا عنها في كل المحافل الدولية

وثمن البشتاوي جهود جاللة الملك عبداهللا الثاني في دعم قضية االسرى المحتجزين والعمل على تقديم 
هم باالضافة الى دور جاللته في الدفاع عن القضية الدعم لهم في كل المحافل الدولية والدفاع عن حقوق

  .الفلسطينية والعمل ليال نهارا في سبيل حلها
وقال رئيس الوفد الفلسطيني المشارك في الحفل عباس زكي ان الحديث عن العالقات االردنية الفلسطينية 

القات والشراكة بالدم المتميزة تأخذ الوقت المطول لما للبلدين من عالقات وثيقة الفتا الى عمق الع
  .والمصير

واضاف زكي ان الصمود الفلسطيني في الدفاع عن القضية الفلسطينية يستمد قوته وصبره من الدعم 
  .االردني الذي ال يتوقف وعلى جميع المستويات مؤكدا ان االردن وفلسطين جزء ال يمكن تجزأته ابدا

ؤولية تحرير االسرى هي مسؤولية عربية وقال وزير شؤون االسرى الفلسطيني عيسى قراقع ان مس
مشتركة كما يجب على المجتمع الدولي التحرك لتفعيل االتفاقيات الدولية المبرمة مع االحتالل الصهيوني 

  .والتي تنص على معاملة االسرى في السجون معاملة انسانية والسعى لتحريرهم وفقا لتلك االتفاقيات
 ووزير شؤون المرأة في السلطة الفلسطينية ربحية ذياب واسرى وحضر الحفل عدد من النواب واالعيان

  .محررين واعالميين
  20/1/2011الرأي، عمان، 

  
   شبان يتعاملون مع فنان إسرائيليوثالثة مطبعا 20الكشف عن : األردن .46

ر من تعتزم لجان مقاومة التطبيع النقابية، اإلعالن قريبا عما أسمته قائمة سوداء تضم أكث: تامر الصمادي
من جهته توقع بادي رفايعة رئيس لجنة مقاومة التطبيع في نقابة ". إسرائيل" مطبعا أردنيا مع 20

  .المهندسين، إعالن القائمة في غضون الشهر القادم
وأوضح رفايعة أن القائمة ستتحدث عن طبيعة األنشطة التطبيعية مع الجانب اإلسرائيلي، وفي مقدمتها 

  . دورات تدريبية تنظمها وزارة الخارجية اإلسرائيلية في تل أبيبمشاركة مسؤولين وطلبة في
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، من خالل التنسيق "إسرائيل" شبان أردنيين يسعون إلى التطبيع الموسيقي مع 3وستكشف القائمة عن 
لتقريب "ويدعي المطبعون في مجال الموسيقى تواصلهم مع فنان إسرائيلي، . والتعاون مع شاب إسرائيلي

  ".بين األردنيين واإلسرائيليين، من خالل العزف على آالت موسيقيةوجهات النظر 
، ”ف.ع “ويكشف رفايعة ان ابرز المروجين للتطبيع في األردن هو خريج من جامعة إسرائيلية يدعى 

  موضحا ان هذه الشخصية تستقطب العديد من الشباب االردني للمشاركة في فعاليات شبابية 
 الثقافة الصهيونية الى المجتمعات العربية، وادماجهم في التطبيع مع العدو ادخال"اورومتوسطية، هدفها 

  ".الصهيوني
  19/1/2011السبيل، عمان، 

  
  "إسرائيل" في التطبيع مع  األردنية تنتقد التساهل" والعنصريةالصهيونيةمناهضة " .47

هال حكوميا امام في االردن، ما اعتبرته تسا» مناهضة الصهيونية والعنصرية«انتقدت جمعية : عمان
  . ذات الطابع التطبيعياإلسرائيليةمحاوالت االختراق 

استمرار التطبيع بأشكاله المختلفة، وعلى رأسه بقاء السفارة االسرائيلية في «واعتبرت في بيان أن 
عمان، في وقت تعلو لغة الحرب والعدوان في الحوار الداخلي الصهيوني هو تواطؤ في العدوان 

هيئة له، االمر الذي يتنافى مع أبسط مشاعر األردنيين، ويشكل استفزازا للشارع ال يقل ومساهمة في الت
استمرار التطبيع الزراعي «واشار البيان الى  .»سوءا عن رفع األسعار والضرائب وتجويع الناس

  .»واستيراد المنتجات االسرائيلية للسوق األردنية
 من ربط لالقتصاد االسرائيلي بأسواق العراق والخليج مما تنطوي عليه مثل هذه الخطوة«وحذر البيان 
كما توقف عند توقيع اتفاق طيران جديد يسمح بزيادة الرحالت الجوية بين عمان وتل .»العربي وغيره

من خالل مذكرات آني فرانك، في منهاج » المحرقة«واشار الى تدريس   . رحلة أسبوعيا13ًأبيب إلى 
ن في بعض المدارس الخاصة األردنية، وهو ما اضطرت وزارة التربية اللغة اإلنكليزية للصف الثام

  .والتعليم إليقافه، بعد اثارة الموضوع إعالميا
  20/1/2011الراي، الكويت، 

  
  إلى رفض االستيطان بصوت واحد   يدعو مجلس األمنة المتحداألمم لدى الدائممندوب لبنان  .48

الحالة في "السفير نواف سالم كلمة أمام مجلس األمن عن ألقى مندوب لبنان الدائم لدى االمم المتحدة 
وعرض سالم في كلمته تفصيليا أحكام القانون الدولي في ". الشرق االوسط بما في ذلك قضية فلسطين

شان االستيطان وقرارات الجمعية العمومية لألمم المتحدة ومجلس االمن ورأي محكمة العدل الدولية 
أنها االحكام والمواقف نفسها " شأن أعمال االستيطان االسرائيلية الفتا الى وموقف الرباعية الدولية في

  ".التي ما انفكت اسرائيل تتجاهلها وتتحداها
 حتى يومنا هذا، ال 1967واقع االمر ان االستيطان سياسة اسرائيلية ثابتة ومتواصلة منذ : "وأضاف

ى سبيل المثال، فان عدد المستوطنين اليوم بات وعل. ردعتها الشرعية الدولية وال أوقفتها مساعي السالم
 الف مستوطن في االراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وهذا أكثر من 517يزيد على 

ومن الملفت ايضا ان عدد المستوطنين أخذ . 1994ضعفي ما كان عليه عددهم عشية اتفاق أوسلو عام 
 سنويا، أي أكثر من ثالثة أضعاف معدل نمو المجتمع االسرائيلي  في المئة4,9 بمعدل 1990يرتفع منذ 
  .  في المئة1,5الذي هو 

ومع تقديرنا لكل الجهود الدولية المبذولة من أجل تسوية الصراع العربي االسرائيلي ال سيما : "وقال
ها االستيطان جهود ادارة الرئيس أوباما، فان عدم تصدي مجلس االمن اليوم للمخاطر الجسيمة التي يمثل
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االسرائيلي، أمر ينال من صدقيته ويقود الى التشكيك بفاعليته، كما يؤثر على صورته اذ يبدو انه يكيل 
  .بمكيالين، يواجه دوال ويتغاضى عن اخرى وكأن هذه فوق القانون وبمنأى عن المساءلة

وبوضعه بالحبر االزرق من هنا قمنا باالمس بتقديم مشروع القرار حول االستيطان االسرائيلي رسميا 
امام هذا المجلس، ونحن نعتز بهذا العدد غير المسبوق من الدول التي التزمت رعايته وعددها يتجاوز 

وألن هدف هذا المشروع هو ان يقوم المجلس بدوره .  دولة، ونعرب لها عن تقديرنا الخاص120
  .ع أعضاء المجلس قريباالمطلوب وأن ينتصر للحق، فاننا نأمل ان يحظى هذا المشروع باجما

 446 و252 و338 و242وكما سبق لهذا المجلس أن تكلم بصوت واحد واعتمد القرارات المفصلية 
، نأمل بالنسبة الى االستيطان االسرائيلي ان يتكلم بصوت واحد ويقول كلمة 1850 و1515 و1397و

  ".كفى: واحد
  20/1/2011النهار، لبنان، 

  
  ال تريدها" إسرائيل"س الن العرب ال يريدونها بل الن  التسوية ليسقطت: أبو فاعور .49

 -اللجنة الشبابية والطالبية لدعم القضية الفلسطينية في كلية الحقوق والعلوم السياسية واالدارية أقامت 
قدمت عرضاً معرضا للصور والفرع األول في الجامعة اللبنانية في مدينة رفيق الحريري الجامعية، 

الدم : غزة«وجاء المعرض على هامش الندوة التي دعت اليها اللجنة بعنوان  . ى غزةموجزاً للعدوان عل
يوم أضعنا التزامنا بالقضية المركزية، دخلنا «: وقال ، وشارك فيها الوزير وائل أبو فاعور،»المنتصر

. عربيةفي صراعاتنا الداخلية، ويوم تهنا عن فلسطين تهنا حتى عن وحدتنا الداخلية في كل أقطارنا ال
فلسطين هي الوحيدة الكفيلة والقادرة على ان تجمع شتاتنا وتعيدنا الى الطريق السوي والصواب، فنتنزه 

واستحضر أبو فاعور موقفين في الموضوع الفلسطيني، األول لكبير . »ونترفع عن صراعاتنا الداخلية
 عاما في وهم 30 اننا أضعنا المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الذي أعلن منذ أسبوعين ما معناه،

موضحا أن هذه الشهادة استحضرها من باب القراءة لمن هو معني . تبين انه فخ المفاوضات مع إسرائيل
: مباشرة بما كان يجري على مدى السنوات الماضية من وهم تفاوضي بين العرب وإسرائيل، وقال

اإلسرائيلي ال يريدها، ولماذا قد يريدها؟ اذا سقطت التسوية ليس الن العرب ال يريدونها، بل الن العدو «
؟ أما الموقف الثاني »كانت موازين القوى كما هي على الساحة العربية، فلماذا ترضى إسرائيل بالتسوية

الغريب «فتناول ما قاله إيهود باراك الذي أكد ان إسرائيل تواجه محناً أمنية وسياسية واجتماعية، وقال 
ها وأزماتها ونحن ال نعرف كيف نستفيد من هذه المحن لكي نقيم الميزان ان إسرائيل تعترف بمحن

  .»الحقيقي بين العرب وإسرائيل
  20/1/2011السفير، بيروت، 

  
  مصر بذلت الكثير لمنع عدوان محقق على غزة:  الفلسطينية السلطةالسفير المصري لدى  .50

ن، ان مصر منعت عـدواناً اسـرائيلياً         اكد السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثما        :طولكرم
محققاً على قطاع غزة، من خالل جهود كبيرة بذلتها في هذا الجانب، داعيـاً الـى تحقيـق المـصالحة                    

  .الفلسطينية بشكل سريع، موضحاً ان اإلنقسام اشد واخطر من اإلحتالل
 اسـتمرار   وشدد عثمان على دعم ومساندة مصر الموقف الفلسطيني الرافض للمفاوضـات فـي ظـل              

االستيطان، وأن مصر تدعم الرئيس محمود عباس في جهوده إلدانة االستيطان في المحافـل الدوليـة،                
  .خصوصاً في مجلس األمن الدولي

وأضاف السفير المصري، انه في الوقت التي ترفض حماس التوقيع على الورقة المصرية لللمـصالحة،               
  .سؤولية استمرار االنقسامقامت حركة فتح بالتوقيع عليها، محمالً حماس م
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ولفت السفير المصري، الى ان مصر ستستضيف مؤتمر خاص باألسرى الفلسطينيين منتـصف شـهر               
مارس القادم، والذي سيبحث السبل الكافية لدعمهم والتخفيف عنهم حتى اطالق سراحهم كافة من سجون               

  االحتالل االسرائيلي
  20/1/2011، وكالة سما اإلخبارية

 
  السلطة الفلسطينية إلى قمة بغداد  رزمة المشاريع التي قدمتهاترحلبية االقتصادية القمة العر .51

 والتي  اختتمت القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية الثانية      :  أحمد رحيم  -) مصر(شرم الشيخ   
باتت «املة   في منتجع شرم الشيخ المصري أمس بتأكيد أن التنمية الش           العرب زعماءمن ال  10 فيها   شارك

  . يضاف إلى التحديات السياسية» تمثل تحدياً جدياً يواجه الدول العربية
 مليون دوالر إلقامة مشاريع لدعم القدس إلى قمـة          430رحلت القمة طلب السلطة الفلسطينية منحها       كما  

  .المقبل، وهو ما أثار غضب الوفد الفلسطيني) مارس(بغداد المقررة في آذار 
على رغم ما نواجهه من تحـديات سياسـية فـي           «مبارك الذي رأى أنه     حسني  صري   الرئيس الم  قالو

منطقتنا والعالم من حولنا، وعلى رغم استمرار معاناة الشعب الفلسطيني، وتعثر جهود الـسالم العـادل                
والشامل وما يحدق بالعالم العربي من أزمات وأطماع ومحاوالت للتدخل، فقد أدركنا أن أولوية التعـاون                

قتصادي والتنمية لم تعد غايتها تحقيق التقدم لشعوبنا فحسب وإنما أصبحت قـضية مـستقبل وبقـاء                  اال
  ومصير ومتطلباً أساسياً من متطلبات األمن القومي العربي

  الرئيس الجزائري
دعا الرئيس الجزائري مصر إلى حشد الجهود على المستوى الـدولي لرفـع الحـصار عـن غـزة                    -

أصبح مـسدوداً   «ورأى أن طريق السالم في الشرق األوسط        . ادة إعمار القطاع  واالنطالق في عملية إع   
قد يتسبب في تفاقم األوضاع ويضع المنطقة برمتها        «، محذراً من أن هذا األمر       »من دون أي أفق منظور    

يتعين على القوى الدولية إيجاد حل شامل لقضية السالم فـي           «واعتبر أنه   . »مجدداً على طريق المجهول   
ق األوسط من أجل تفادي االنزالقات الخطيرة وتبعاتها على السلم واألمن الدوليين بـسبب تعنـت                الشر

  .»إسرائيل وإصرارها على مواصلة االحتالل
  استياء فلسطيني

وبعد انتهاء القادة من إلقاء كلماتهم عقدت جلسة مغلقة تداول فيها رؤساء الوفود في القرارات المعروضة                
إن الوفد الفلسطيني إلى القمة عبر عن غـضبه         » الحياة«وقال مصدر عربي لـ     . هاعلى القمة قبل إقرار   

 مليون دوالر لمـشاريع فـي القـدس لمواجهـة           430من ترحيل طلب السلطة الفلسطينية تمويالً قدره        
 االستيطان اإلسرائيلي إلى قمة بغداد، إذ كلفت القمة األمانة العامة للجامعة العربية بدرس هذه المـشاريع               

بالتنسيق مع السلطة والمنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية، لتمويلهـا مـن خـالل               
 2011) مارس(صندوقي القدس واألقصى وفقاً ألنظمتها، وتقديم نتائج أعمالها إلى القمة المقبلة في آذار              

  .لوضعها موضع التنفيذ
العربية إلى اإلسراع بتسديد االلتزامات الماليـة  ودعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الدول    -

 500الماضـي والبـالغ قيمتهـا       ) مارس(التي تعهدت بها في القمة العادية التي عقدت في ليبيا في آذار             
مليون دوالر لمواجهة إجراءات إسرائيل المستمرة لتهويد القدس، مشيراً إلى أن ما تم تحويله مـن هـذا                  

  . مليون دوالر37لى المبلغ حتى اآلن ال يزيد ع
  20/1/2011، الحياة، لندن

  
  تقديم الدعم والمساندة للقطاع الصحي في غزةب تطالبالقمة العربية االقتصادية  .52
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أقرت القمة االقتصادية والتنموية واالجتماعية في شرم الشيخ أمس، برئاسـة           :  أحمد رحيم  -شرم الشيخ   
مجلس االقتصادي واالجتمـاعي علـى المـستوى         مشاريع قرارات اعتمدها ال    9الرئيس حسني مبارك،    
االستمرار في تقديم الدعم والمساندة للقطاع الصحي فـي غـزة           «وطلبت القمة   . الوزاري أول من أمس   

استمرار الجهود التي تبذلها الدول العربيـة       «وأكدت أهمية   . »بالتنسيق مع مجلس وزراء الصحة العرب     
ا الفاعلة في الجهود الدوليـة لـضمان االسـتقرار المـالي            للتخفيف من تداعيات أزمة المال، ومشاركته     

  .»العالمي
 ترفع نتائجه إلى القمة     2012ودعت إلى عقد مؤتمر عربي حول تنفيذ األهداف التنموية لأللفية في نهاية             

وفوضت إلى األمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع الـسلطة الوطنيـة            . 2013التنموية المقبلة عام    
سطينية والمنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية، دراسة المشاريع التـي قـدمتها             الفل

فلسطين لدعم صمود القدس، لتمويلها من صندوقي القدس واألقصى وفقاً ألنظمتها، وتقديم نتائج أعمالها              
  .» لوضعها موضع التنفيذ2011) مارس(إلى القمة العربية المقبلة في آذار 

 20/1/2011، لندنالحياة، 
  

   يدعو للتصدي لمشروع تهويد القدسالشورىرئيس مجلس : السعودية .53
 أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبداهللا بن محمد بن إبراهيم آل الـشيخ حـرص واهتمـام                  :الرياض

المملكة حكومةً وشعباً بقضية القدس الشريف وما يتعرض له من إجراءات إسرائيلية ممنهجـة لتهويـد                
  . المقدسة، ذلك من منطلق مسؤوليتها الدينية والسياسيةالمدينة

دعا آل الشيخ في كلمة أمام المؤتمر االستثنائي الثاني التحاد مجالس الـدول األعـضاء فـي منظمـة                   و
التـصدي للمـشروع اإلسـرائيلي بكـل        "إلى   المؤتمر اإلسالمي الذي افتتحت أعماله في أبوظبي أمس       

لقانونية والدينية المشروعة؛ حيث إنه يتضمن مضامين خطيرة يأتي فـي           اإلمكانات والوسائل السياسية وا   
مقدمتها االعتراف بمشروعية اإليديولوجية الصهيونية بأهدافها القومية وتجسيد مبدأ النقاء الـديموجرافي            

  ".للكيان الصهيوني الذي عبر عنه الجدار العازل
ضمام إلى معاهدة حظـر انتـشار األسـلحة         وأعرب آل الشيخ عن قلق المملكة إزاء رفض إسرائيل االن         

النووية وبقاء برامجها النووية خارج نطاق الرقابة الدولية، األمر الذي يـشكل تهديـداً خطيـراً ألمـن                  
  .واستقرار المنطقة

  20/1/2011، الوطن اون الين، السعودية
 

  ال تفريط وال تنازل عن عروبة القدس: خليفة بن زايد .54
 أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهللا،              : سالم أبوشهاب     -أبوظبي  

من سياسـات   " اإلسرائيلي"أن عروبة القدس ال يمكن التنازل عنها أو التفريط فيها ومهما فعل االحتالل              
وإجراءات لتهويدها فإن التاريخ والقانون والشرعية والمشروعية الدولية سـتأبي إال أن تؤكـد الحقـوق                

  .إلسالمية الثابتة في القدس ا
عروبة وإسالمية القدس ال يمكن التنازل عنهـا أو التفـريط فيهـا، ومهمـا فعـل االحـتالل       إن  : وقال

من سياسات وإجراءات لتهويدها، فإن التاريخ والقانون والـشرعية والمـشروعية الدوليـة             " اإلسرائيلي"
  .س ستأبي إال أن تؤكد الحقوق اإلسالمية الثابته في القد

من القدس واألراضي الفلسطينية المحتلة، وإرسال رسائل من        " اإلسرائيلي" ضرورة االنسحاب    وأكد على 
 لعـام   487رئيس مجلس االتحاد إلى رؤساء برلمانيات العالم بأهمية االلتزام بقرار مجلس األمن رقـم               

1980.   
  20/1/2011، الخليج، الشارقة
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  معاناة الشعب الفلسطيني وحياته تحت االحتاللل واقعية رةصوالخليل :  لدى األردنالسفير الليبي .55

محمد البرغثي، فـي  ،  استهل السفير الليبي لدى المملكة األردنية الهاشمية  : وسام فوزي الشويكي   -الخليل
أول زيارة رسمية لوفد ليبي لألراضي الفلسطينية، برفقة السفير الفلسطيني لدى ليبيا عاطف عودة، ووفد               

ارجية الفلسطينية، زيارته لمحافظة الخليل، بلقاء محافظها، كامل حميد، مشيرا أن زيارتـه             من وزارة الخ  
لفلسطين جاءت بتكليف من الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، تلبية لدعوة من الرئيس محمود عبـاس،                

ـ                ه لإلطالع على األوضاع الفلسطينية عن قرب، مثمنا صمود الشعب الفلسطيني وحفاظـه علـى هويت
  .ومقدساته

وسبق السفير البرغثي ألمه فرحته، موضحا أنه تألم كثيرا للواقع حينما زار الحرم اإلبراهيمي الشريف،               
مشيرا أنه لم يكن يتخيل حجم المعاناة بهذا الشكل، والظلم الذي يعيشه المواطنون هنا أكبر بكثيـر ممـا                   

 االحتالل يتفنن في صناعة القهر، وقد     تصور، موضحا أنه كان يعرف عن القهر لكنه رأى صناعته، وأن          
  .سعد كثيرا حينما رأى شعبا ثابتا مقاوما متمسكا بأرضه وهويته

  مد الجسور
التي تولدت من رؤية الحرم اإلبراهيمـي الـشريف         » وحملت هذه الصورة الواقعية والزخم من المشاعر      

هنا قصة حياة ناس تريـد      «را أن   ومعاناته، السفير الليبي إلى دعوة العرب إلى مد جسور التواصل، مشي          
أن تصنع الحياة والمستقبل في ظروف استثنائية بالغة التعقيد، ومن المهم أن نمد جسور التواصل بيننـا                 

، موضحا أن االحتالل أراد لهذا الشعب أن يسجن، وهذا الشعب يتمـسك             »وبينكم على مختلف األصعدة   
  .نا وتقديم ما يحتاجون لدعم صمودهمبأرضه وهويته وهذا يتطلب من العرب الوقوف مع أهل

  تكليف من الزعيم
وهذه الزيارة بكل ما حملته من إشارات ودالئل فإنها تعزز العالقة الفلسطينية الليبية ويمكن أن تكون في                 

، إلى درجة أن محافظ الخليل، كامل حميـد وصـف هـذه             »فتح سفارة ليبية في رام اهللا     «إطار خطوات   
يبي كبير وخطوة نموذجية جريئة في االتجاه الصحيح، مشيرا أنها نوعية وتـشكل             الزيارة بأنها اختراق ل   

اختراقا نوعيا وتقدما كبيرا في العالقات الفلسطينية الليبية، ومن شأنها أن تفتح آفاقـاً إضـافية وجديـدة                  
  .لتحسين وتوطيد تلك العالقة

  جامعة الفقراء
خليل، جدد السفير الليبي، سعادته واعتزازه الكبير لما        وأول جامعة فلسطينية، جامعة ال    » بجامعة الفقراء «

وعد بتقديم مـساعدات  كما . رآه من إرادة وتصميم للحياة وبناء المؤسسات العلمية رغم عراقيل االحتالل        
 ألف مواطن   72وبناء عالقات للجامعات الفلسطينية مع الجامعات الليبية، مشيرا الى وجود ما يقارب من              

 ألـف مـدرس، باإلضـافة       30 طبيب و  1500 مهندس ونحو    3000ي ليبيا، بضمنهم    فلسطيني يقيمون ف  
لوجود العديد من الشركات الفلسطينية العاملة هناك، مشددا على أن تسجيل الطلبة الفلسطينيين وقبـولهم               

  .في ليبيا، يمر فقط عبر السفارة الفلسطينية في ليبيا
 20/1/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   مجلس الشيوخ تطالب كلينتون باستخدام الفيتو لمنع إعالن دولة فلسطينيةرسالة من .56

في خطوة تـشريعية    ، أنه و  جو معكرون  عن مراسلها    واشنطن من   20/1/2011،  السفير، بيروت ذكرت  
 عضوا في مجلس الشيوخ األميركي رسالة إلـى وزيـرة           17هي الثانية من نوعها في الكونغرس، وجه        

تون يدعون فيها اإلدارة األميركية إلى استخدام حق النقض ضد أي مشروع قرار             الخارجية هيالري كلين  
في مجلس األمن الدولي إلعالن الدولة الفلسطينية، في وقت وجه مسؤولون حكوميون سابقون رسالة إلى               
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الرئيس باراك اوباما يطالبونه فيها بالتصويت على قرار في مجلس األمن يدين المستوطنات اإلسـرائيلية             
  . في الضفة الغربية

نحن قلقون جدا من    «على نسخة منها،    » السفير«وجاء في نص رسالة أعضاء الكونغرس، التي حصلت         
التقارير التي تفيد بأن السلطة الفلسطينية تعد مسودة قرار سيعرض في مجلس األمـن الـدولي ويتعلـق                

لسلطة الفلـسطينية واسـرائيل، ال      بقضايا يجب إن يتم السعي إليها من خالل المفاوضات المباشرة بين ا           
ونحن نعتقد أن مثل هذه الخطوة تضر باحتماالت اتفاق السالم وليست في            ... سيما الحدود والمستوطنات  
  . »مصلحة الواليات المتحدة

الواليات المتحدة ستضع فيتو على مثل هذا القرار في حـال           «وحثت الرسالة كلينتون على أن تؤكد بأن        
محاوالت استخدام مكان مثل األمم المتحدة، لديه تـاريخ طويـل مـن             «عتبرة أن   ، م »طرح في المجلس  

العدائية تجاه إسرائيل، للتعامل مع قضية واحدة فقط في المفاوضات لن تجعل الجانبين أقرب إلـى حـل                  
  . »الدولتين بل تضر بدال عن ذلك بالثقة الهشة بينهما

لسلطة الفلسطينية بأنها تحتاج إلى الذهاب للمفاوضـات  اإليضاح ل«ودعت الرسالة كلينتون في الختام إلى       
  . »المباشرة مع إسرائيل بدالً من السعي وراء قرارات في األمم المتحدة

تشاك شومر، وجو ليبرمان وكريـستن جيليبرانـد، وطـوم          : ومن بين ابرز الموقعين على هذه الرسالة      
طوة مشابهة قام بهـا اعـضاء مجلـس         وتنضم هذه الرسالة الى خ    . كايسي، وجون باروسو وجون كايل    

 كانون األول الماضي قانوناً لقطع الطريق االميركـي         16النواب في هذا السياق عندما اقر المجلس في         
  . على اي اعالن آحادي لدولة فلسطينية بلهجة اقوى

وفي جهود موازية ومتناقضة، وجهت مجموعة من المـسؤولين الحكـوميين الـسابقين واالكـاديميين               
علقين السياسيين رسالة الى الرئيس باراك اوباما يدعون فيها االدارة االميركية الى ادانة المستوطنات              والم

  . االسرائيلية من خالل دعم إصدار قرار في مجلس االمن الدولي
في ضوء المأزق الذي وصلت اليه الجهود المبذولـة الحيـاء المفاوضـات             «وجاء في نص الرسالة أنه      

سطينية، وبما ان مجلس االمن الدولي ينتقل الى النظر فـي قـرار يـدين المـستوطنات                 االسرائيلية الفل 
االسرائيلية في االراضي المحتلة، نكتب لكم لكي نحثكم على اصدار تعليمات لسفيرتنا لدى االمم المتحدة               

  . »على هذه المبادرة) نعم(للتصويت بـ
سيقوض بـشدة المـصداقية     «نات االسرائيلية   واعتبرت الرسالة ان وضع فيتو على قرار ادانة المستوط        

  . »غير شرعية بشكل واضح«، مشيرة الى ان المستوطنات »والمصالح األميركية
ومن الموقعين على الرسالة وزير الدفاع السابق فرانك كارلوشي، والممثلة التجارية االميركيـة الـسابقة     

 توماس بيكيرينغ، ومساعد وزير الخارجية      كارال هيلز، ووكيل وزير الخارجية السابق للشؤون السياسية       
  .السابق جيمس دوبينز، والسفير االميركي السابق لدى اسرائيل ادوارد والكر

وزارة الخارجية   ، أن حنان البدري عن مراسلتها   واشنطن   من    20/1/2011،  الخليج، الشارقة  وأضافت
 على مـا إذا كانـت واشـنطن    على لسان المتحدث الرسمي جي بي كراولي رفضت التعليق        واألمريكية  
وكرر كراولي أن الموقف األمريكـي       .ضد مشروع القرار داخل مجلس األمن الدولي        " الفيتو"ستستخدم  

ال نعتقد أن نيويورك أو مجلس األمن المكان المناسب لبحث تلك القضايا، وسوف نستمر              "لم يتغير وقال    
كر اسمه أكد أن وجهة النظر األمريكيـة        وكان مصدر أمريكي مسؤول رفض ذ      " .في إقرار هذه الحجة   

تم إبالغ الفلسطينيين بأن واشنطن تعتقد أن فكرة القرار سـيئة           "تلك تم إبالغها للطرف الفلسطيني، وقال       
  " .وقد شجعناهم على التوقف عن تفعيلها

  
  سبانيا األولى بين الدول األوروبيةإ دول عديدة بالدولة الفلسطينية وتوقع اعتراف .57
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ـ  توقعت مصادر دبلوماسية في مقر األمم المتحدة في نيويورك أن تعتـرف   : زهير اندراوسالناصرة 
دول عديدة بالدولة الفلسطينية في الفترة القريبة بمعزل عن الجمود في المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية              

  .وأن اسبانيا ستكون الدولة األوروبية الغربية األولى التي ستعترف بفلسطين
األربعاء عن المصادر الدبلوماسية قولها إن االعتراف المتوقع من جانب اسبانيا           ' هآرتس'يفة  ونقلت صح 

  .بالدولة الفلسطينية ستكون له أهمية وتأثير كبيرين على دول أوروبا الغربية
وأضافت المصادر الدبلوماسية أن عدد الدول التي يتوقع أن تعلن اعترافها بالدولة الفلسطينية أكبر مـن                

وعزا الدبلوماسـيون موجـة االعترافـات        .قديرات السابقة وأنها ستفعل ذلك في الفترة القريبة المقبلة        الت
  .'اتضح أن الجمود في عملية السالم هو نعمة للفلسطينيين'المقبلة بالدولة الفلسطينية إلى أنه 

 في أمريكا الالتينيـة     وتشير تقديرات الدبلوماسيين في مقر األمم المتحدة إلى أنه في أعقاب اعتراف دول            
 دولة، والتـي علـى   12بالدولة الفلسطينية يتوقع أن تعلن عن اعترافها دول جزر الكاريبي البالغ عددها        

كل واحدة من هذه الدول لديها صوت في األمـم          'الرغم من أن تأثيرها ضئيل في المجتمع الدولي إال أن           
  .'المتحدة مواز لصوت الصين أو الهند

ن تعترف بالدولة الفلسطينية دول آسيوية وأفريقية، ووفقا للدبلوماسـيين فـإن مـسؤولين              وبعدها يتوقع أ  
  .فلسطينيين يجرون اتصاالت مع اندونيسيا وغواتيماال وسلفادور

وأضاف الدبلوماسيون أنه على الرغم من أهمية اتخاذ قرار في مجلس األمن الـدولي يعتـرف بالدولـة             
يفضلون التصويت على مشروع قرار االعتراف بدولتهم فـي الجمعيـة           الفلسطينية إال أن الفلسطينيين س    

  .العام لألمم المتحدة ألنه توجد فيها أغلبية ساحقة مؤيدة لمشروع القرار
وال يزال موقف الواليات المتحدة غير واضح من مشروع القرار الفلسطيني في حال طرحه على مجلس                

إلى أنه سيتم استخدام الفيتو األمريكي إلسقاطه خـصوصا         األمن الدولي لكن التوقعات في إسرائيل تشير        
بخطوات أحادية الجانب لإلعـالن     'وأن الكونغرس األمريكي صادق مؤخرا على قرار ينص على التنديد           

  .'عن اعتراف بالدولة الفلسطينية
  20/1/2011، القدس العربي، لندن

  
  التنديد باالستيطان ينتظر واشنطن والرباعية .58

لقي مشروع القرار العربي للتنديد باإلستيطان اإلسرائيلي فـي         :  علي بردى  -) م المتحدة األم(نيويورك  
 تأييداً دولياً ال سابق له، مما أبقى الواليات المتحدة وحيـدة            1967األراضي الفلسطينية المحتلة بعد عام      

ي الشرق  في اعتراضها على اصداره في مجلس األمن، الذي عقد جلسة مفتوحة أمس في شأن الوضع ف               
  . األوسط بما في ذلك المسألة الفلسطينية

أن وضع مشروع القرار العربي بالحبر األزرق على طاولة مجلـس األمـن             " النهار"وأبلغ ديبلوماسيون   
يعني أوالً أنه صار وثيقة رسمية في سجالت األمم المتحدة، وتالياً أن في امكان مجلس األمن التصويت                 "

قدام على هذه الخطوة في الوقت الراهن بسبب معارضة الواليات المتحدة التـي             اإل"بيد أنه استبعد    ". عليه
 177 دولة وتأييد أكثـر مـن        122، على رغم أنه يحظى برعاية       "تستطيع استخدام حق النقض إلسقاطه    

ـ    الجميع سـينتظرون   "، لكن   "المشاورات ستستمر "وأكد أن   .  في األمم المتحدة   192دولة من األعضاء ال
  ". شباط المقبل قبل طلب التصويت على مشروع القرار في مجلس األمن5رباعية وبيانها في اجتماع ال

واستهلت الجلسة التي انعقدت برئاسة المندوب البوسني الدائم لدى األمم المتحدة ايفان بارباليتش، الـذي               
متحـدة للـشؤون    تتولى بالده رئاسة المجلس في الشهر الجاري، باحاطة من وكيل األمين العام لألمم ال             

السياسية لين باسكو الذي كرر التنديد باإلستيطان اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية المحتلة، داعيـاً كـل               
نيات الواليات المتحـدة المـشاركة   "ورحب بـ". اإلنخراط جدياً في قضايا الوضع النهائي    "األطراف الى   

  ". ر مناسباًبفاعلية وتقديمها األفكار وربطها المقترحات حين يكون األم
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وفي ظل غياب اسرائيلي تام بسبب اضراب وزارة الخارجية في القدس، تحدث المراقب الفلسطيني الدائم               
نعتقد أن مشروع القرار الذي قدمه الى مجلس األمن من قبـل            : "لدى األمم المتحدة رياض منصور، فقال     

دول األعـضاء، يمثـل الجهـد البنـاء         لبنان نيابة عن المتبنين لمشروع القرار والذين يشكلون غالبية ال         
بعد سنوات طويلة من الصمت حول نـشاطات اإلسـتيطان          (...) والجماعي لمعالجة هذه القضية الملحة      

  ".اإلسرائيلية
الواليات " ماري ديكارلو التي أعلنت أن       -وتبعته نائبة المندوبة األميركية الدائمة لدى األمم المتحدة روز          

  ". حل الدولتينالمتحدة ال تزال ملتزمة 
وتحدث المندوب اللبناني الدائم لدى المنظمة الدولية السفير نواف سالم، فلم يتناول الوضـع فـي لبنـان           
وركز على مشروع القرار العربي الذي تولى، باعتباره يجلس في المقعد العربي الوحيد بمجلس االمـن،                

م مطالعة في القانون الدولي عن انتهاكات       وهو قد . تقديمه بالحبر االزرق الى سائر االعضاء في المجلس       
اسرائيل الخطيرة باستمرارها في االستيطان وفي احتالل االراضي العربية، محذراً مـن ان االسـتيطان               

  ".الدولتين) حل(يقوض اساس التسوية القائمة على مبدأ "بات 
  20/1/2011، النهار، بيروت

  
  القضية قد تصير مصدراً لنزاعات خطرة جداً : ملف السالم الثانيعبداهللايناقش مع ميدفيديف  .59

على رغم الطابع البروتوكولي لزيارة الرئيس الروسي دميتري ميدفيدف لـألردن           : عمر عساف –عمان  
بدعوة من الملك عبداهللا الثاني بن الحسين، فإنها تركزت على العالقات الثنائية، وعلى الدور الروسي في                

  .تحريك عملية السالم
مان حرصهما على مأسسة آليات عمل فاعلة لتعزيـز التعـاون المتنـامي بـين بلـديهما،                 وابدى الزعي 

وجرى بحث في استثمار روسيا     . وخصوصا في المجاالت االقتصادية والتجارية واالستثمارية والسياحية      
  .في برنامج الطاقة النووية األردني، وفي مجاالت النقل والمياه والزراعة

، تعهد ميدفيديف أن تعمل روسيا كل ما هو ممكن لضمان السالم المستدام فـي             في ما يتعلق بملف السالم    
الشرق األوسط، وشدد على أن بالده ستبقى ملتزمة، كأحد رعاة العملية السلمية، ومدركـة للمـسؤولية                

  .الخاصة التي تتحملها في هذا المجال
ي محمود عباس الثلثاء في أريحـا، إن        خالل لقائه الرئيس الفلسطين   " أصدقائي الفلسطينيين "وقال أنه أبلغ    

  ".إقامة دولة عصرية موحدة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية"الهدف النهائي هو 
وقدر عبداهللا الثاني هذا الموقف الواضح الذي أكده ميدفيديف في دعم قيام الدولة الفلـسطينية المـستقلة                 

  وعاصمتها القدس الشرقية، خالل لقائه الرئيس عباس
عن ميدفيديف أنه يتعين على جميع أعضاء رباعية الوسطاء الـدوليين للتـسوية             " نوفوستي"قلت وكالة   ون

العمل على هذه القـضية،     ) روسيا والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة      (الشرق أوسطية   
ت المتحـدة وروسـيا     مشيرا في الوقت عينه إلى أن مواقف األمم المتحدة واالتحاد األوروبي والواليـا            

  .متطابقة في الكثير من جوانبها في هذه المسألة في الوقت الحاضر
قوتنا تكمن في أننا نعمـل معـا، بهـذا          : "وصرح ميدفيديف للصحافيين الروس في ختام زيارته لألردن       

: وأضـاف ". الشكل وحده يمكن أن نحاول العثور على توافق يرضي الطرفين، اإلسرائيلي والفلـسطيني            
 الواضح أنه إن لم يحل المجتمع الدولي هذه المشكلة في السنوات المقبلة، فقد تصير هـذه القـضية                   من"

. مصدرا لنزاعات خطرة جداً في الشرق األوسط، بما في ذلك دفع مختلف الحركات الدينية الى التطرف               
 األوسطي المهمة   واعتبر تسوية النزاع الشرق   ". عقدة المشاكل تكمن تحديدا هنا في الشرق األوسط أيضا        

  .الرقم واحد
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إن الرئيس الروسي أعلن أن موسكو ستجري مشاورات مع إسرائيل في شأن            " نوفوستي"إلى ذلك، قالت    
وأشار إلى أنه سـيلتقي فـي نهايـة الـشهر     . نية السلطة الفلسطينية إعالن دولة مستقلة من جانب واحد     

 26دافوس االقتصادي الدولي في الفترة من       الجاري الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريس في إطار منتدى         
يجتمع على الغالب مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية فـي المـستقبل           "ورجح ان   .  منه 30كانون الثاني الى    

هذه اللقاءات ال يمكن تجاهلها، ألنه ال يمكن تسوية القـضية الفلـسطينية مـن دون                : "وأضاف". القريب
  ".التواصل مع اإلسرائيليين

ويـتلخص التعـاون   . انبان في التعاون التسليحي بينهما، وخصوصا التصنيع الحربي المشترك     وبحث الج 
الـصاروخية بتـرخيص    ) هاشـم " (3 -آر بي جي    "العسكري الفني بين البلدين حاليا في إنتاج قواذف         
  . إلى األردن" 76إيل "روسي، وتصدير طائرات نقل عسكرية من طراز 

التـي  " 76إيـل   "السنة الجارية طائرتي نقل عسكريتين مـن طـراز          وينتظر أن يتسلم األردن منتصف      
  .حديثة الصنع" 476إيل "ستستبدلها القوات الروسية بأخرى من طراز 

  20/1/2011، النهار، بيروت
  

   مشروعا213ًخطة المساعدات االممية لألراضي الفلسطينية لهذا العام تشتمل على دعم  .60
لمتحدة للشؤون االنسانية ماكسويل جـيالرد خطـة المـساعدات           استعرض منسق االمم ا    :القدس المحتلة 

  .  مليون دوالر575 مشروعاً بمبلغ حوالي213لألراضي الفلسطينية لهذا العام والتي تشتمل على دعم 
وقال جيالرد في مؤتمر صحفي عقده في فندق االمبسادور شرقي أورشليم القدس انه تـم وضـع هـذه                   

وافيـد أن   . لفلسطينية لتلبية االحتياجات االنسانية لسكان المناطق الفلسطينية      البرامج بالتشاور مع السلطة ا    
من بين هذه المشاريع بناء مؤسسات تعليمية جديدة وتوفير الماوى واالسكان والميـاه ومعالجـة الميـاه                 

  . العادمة في قطاع غزة
بما في ذلك مـشاريع لوكالـة       أما في الضفة الغربية فسيتم دعم مشاريع تتعلق بالتعليم والتغذية والصحة            

  .الغوث
وأفادت مصادر ان منسق االمم المتحدة للشؤون االنسانية قـال إن دور الحكومـة االسـرائيلية يتمثـل                  
باالساس بالتعاون في مجال تنقل افراد االمم المتحدة من والى المناطق الفلسطينية وادخال البضائع وتقديم               

  ..المساعدات
  20/1/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  بان كي مون يرفض تعطيل السالم والدولة الفلسطينية .61

 أعرب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون عن قلقه البـالغ  :نيويورك ـ نزار عبود ، خاص بالموقع
ـ   في القضية الفلسطينية، مشدداً على     » غياب أي تقدم في السعي إلى بلوغ تسوية بالتفاوض        «مما وصفه ب

  .»السالم والدولة الفلسطينية«ار تعطيل عدم جواز استمر
وجاء موقف بان في كلمة وكيله للشؤون السياسية، لين باسكو، ضمن التقرير الشهري عن الحالـة فـي                  
الشرق األوسط الذي ألقاه في مجلس األمن الدولي أمس، حيث أكد أن اللجنة الرباعية ستعقد اجتماعاً في                 

  . شباط المقبل5ميونيخ في 
ـ        كذلك، أكد    التنسيق الوثيق وبذل الجهود مـن      «بان لألمين العام للجامعة العربية عمرو موسى االلتزام ب

، مثنياً على دعم العرب لموقف الرئيس الفلسطيني        »أجل عقد اجتماع بين الرباعية ولجنة المتابعة العربية       
ة الفلسطينية ضـمن    وإذ أشار باسكو إلى زيادة عدد الدول التي اعترفت بالدول          .محمود عباس وتحركاته  

، بما في ذلك دول أميركا الالتينية وروسيا، قال مندوب فلسطين المراقب، رياض منصور،              1967حدود  
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، آمالً أن تعترف دول أخرى كثيرة بحيث تنضم فلـسطين إلـى             107إن عدد الدول المعترفة وصل إلى       
العامة، وعددهم اإلجمـالي يبلـغ      األمم المتحدة الصيف المقبل كعضو دائم بغالبية ثلثي أعضاء الجمعية           

192.  
وانتقد باسكو التقويض المتواصل لعمل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، من خالل              
مواصلة أعمال الهدم والتهجير والقتل واالعتقال على نطاق واسع، من دون أن ينـسى اإلشـارة إلـى                  

وأسف لغياب المساعي السلمية بين سوريا وإسـرائيل رغـم          . االمبررات األمنية اإلسرائيلية التي يتفهمه    
ونبه إلى أن   . »استمرار االتصاالت من قبل الالعبين الدبلوماسيين، بينهم مبعوثون فرنسيون وأميركيون         «
  .»نشاط استعمار الجوالن السوري متواصل بينما الوضع هادئ هناك«

  20/1/2011، البيان، دبي
  

  قيادات منظمة التحرير وحماسو "إسرائيل" إلى معلومات سرية حول إدارة بوش سعت: ويكيليكس .62
 عن أن إدارة الرئيس األميركي السابق       "ويكيليكس"كشفت برقية دبلوماسية سربها موقع      : ، أ ش أ   "السفير"

جورج بوش أبدت رغبة في الحصول على معلومات حول مسؤولين إسرائيليين ومـستوطنات ومواقـع               
لسطينية، باإلضافة إلى رسائل إسرائيلية مشفرة، وتفاصيل دقيقة حـول قيـادات            أخرى في األراضي الف   

وأشارت الوثيقة إلى أن الواليات المتحدة أبلغـت دبلوماسـييها فـي            . السلطة الفلسطينية وحركة حماس   
، ووضع تقارير   "رسائل إسرائيل المشفرة  " بضرورة جمع معلومات حول      2008الشرق األوسط في العام     

، 2008 تـشرين الثـاني العـام        31وتوضح الوثيقة المؤرخة في     .  أنشطة قيادات فلسطينية   حول مجمل 
والموقعة من وزيرة الخارجية األميركية السابقة كوندليسا رايس قلق اإلدارة بشأن عدم توافر قدر كـاف                

 الوثيقة بين   من المعلومات االستخباراتية حول المسؤولين اإلسرائيليين والفلسطينيين بالرغم من العالقات         
  . واشنطن وكل من تل أبيب ورام اهللا

وبحسب الوثيقة فقد طلبت رايس من المبعوثين األميركيين إعداد مراجعـة كاملـة لـشبكة االتـصاالت                 
اإلسرائيلية الفائقة التقدم، ومن بينها اإلنترنت والهواتف الخلوية ومستودعات المعلومات المتعلق بترددات            

  . تستخدم للعالمات المميزة لجوازات السفر الحكومية وأنظمة النقلالراديو واألنظمة التي 
وسعت إدارة بوش أيضا وراء الحصول على معلومات بشأن تفاصيل االتصاالت الخاصـة بمـسؤولين               
مدنيين وعسكريين وتحركاتهم والحصول أيضا على تفاصيل شاملة حـول قيـادات منظمـة التحريـر                

اصر الشابة العاملة في الحراسة في غزة والـضفة الغربيـة وخـارج            الفلسطينية وحماس وممثليهم والعن   
  . نطاق المنطقتين

وبحسب الوثيقة التي تم تدوينها قبل شهرين من الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة فقد سعت واشنطن                
، ال سـيما تلـك      "عمليات قوات الجيش اإلسرائيلي الحالية أو المقررة      "إلى الحصول على تفاصيل حول      

المتعلقة بالعمليات القتالية ضد الفلسطينيين في القطاع، وعمليات االغتيال، والتقنيات التي تـستخدم مـن               
  . جانب الوحدات الجوية والبرية اإلسرائيلية

  20/1/2011، السفير، بيروت
  

  رئيسة لجنة العالقات الخارجية بمجلس النواب األمريكي أزعجها رفع العلم الفلسطيني .63
أدانت رئيسة لجنة العالقات الخارجية بمجلس النـواب األمريكـي الينـاروس    :  البدري حنان-واشنطن  

ليتنين رفع العلم الفلسطيني على شرفة مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية وسط واشنطن، وقالت رئيـسة               
إن رفع هذا العلم في العاصمة هو جزء من مخطـط للقيـادة الفلـسطينية        " "جمهورية عن والية فلوريدا   "

للتالعب وللحصول على دعم دولي واعتراف دبلوماسي بدولة فلسطينية لم تنشأ بعـد، فيمـا يرفـضون                 
  " .يهودية وديمقراطية" إسرائيل"أو حتى االعتراف بوجود " إسرائيل"المفاوضات المباشرة مع 
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يكية بإغالق مكتـب  تأكيد مطالبتها لإلدارة األمر " اإلسرائيلي"وأعادت النائبة المعروفة بوالئها التام للوبي       
  " .إسرائيل"المفوضية الفلسطينية طالما بقي الفلسطينيون يرفضون العودة إلى التفاوض المباشر مع 

  20/1/2011، الخليج، الشارقة
  
  
  

   وأراضي الضفة الغربية"إسرائيل"في  تشويشات إسرائيلية على عمل األونروا .64
امس جـراء مـا     ) األونروا(تشغيل الالجئين    اشتكى موظفو وكالة غوث و     : سمر خالد  -القدس المحتلة   

وأراضي الضفة الغربية المحتلـة،     » إسرائيل«يتعرضون له من تضييق على حرية العمل والحركة في          
وبحسب إذاعة الجيش االسرائيلية، ما زالت      . بسبب اإلضرابات المستمرة في وزارة الخارجية اإلسرائيلية      

 األونروا وتعرقله، حيث نأى الموظفون بأنفـسهم عـن          احتجاجات موظفي الخارجية تعيق عمل موظفي     
  .إصدار التصاريح الالزمة للموظفين أو تجديدها، مما يمنع حركتهم بشكل سلس

أو الـضفة   » إسرائيل«وأشارت اإلذاعة إلى أن موظفي وكالة تشغيل الالجئين ال يستطيعون الدخول إلى             
اريح، وهم مهددون باالعتقال مـن قبـل شـرطة          الغربية في هذه األثناء، بسبب عدم حصولهم على تص        

  .الهجرة اإلسرائيلية
 وجاء في برقية عاجلة صادرة عن المستشار القانوني للوكالة األممية أرسلت إلى خارجية االحتالل أنـه         

ومنذ بدأت االحتجاجات لم تستطع الوكالة استصدار تصاريح عمل أو تجديد بعثتها الدولية فـي غـزة                 «
  .، مشيًرا إلى أن التصاريح الباقية ستنتهي مدتها خالل أيام»والقدس والضفة

  20/1/2011، الرأي، عّمان
  

  لندن تحيى الذكرى الثانية لحرب غزة .65
نظمت حركات التضامن في بريطانيا مهرجانا خطابيا للتضامن مع فلسطين وتنسيق           : مدين ديرية  -لندن  

ياء للذكرى الثانية للعدوان اإلسرائيلي على      الجهود في إطار المساعي لكسر الحصار على قطاع غزة إح         
  .القطاع، وذلك بمشاركة مجموعة من الفعاليات السياسية والمدنية والنقابية

 تتويجا للتنـسيق والتعـاون بـين حملـة          -الذي أقيم الثالثاء في قاعة كونواي بلندن      - وجاء المهرجان   
المنتدى الفلسطيني فـي  "و" سالمية في بريطانياالمبادرة اإل"و" تحالف أوقفوا الحرب"التضامن البريطانية و 

  .وعدد من المنظمات المؤيدة للحقوق الفلسطينية" حملة نزع السالح النووي"و" بريطانيا
 وتناوب على إلقاء الكلمات بهذه المناسبة شخصيات نيابية وسياسية وحقوقية كممثلـين لمجموعـة مـن               

منية، من بينهم الوزير والنائب السابق طوني بن وعـضو          المنظمات والهيئات السياسية والحقوقية والتضا    
البرلمان البريطاني السير جيرالد كوفمان والقس غارث هيويت ورئيس المبادرة اإلسالمية في بريطانيـا              

  .والناشط البريطاني المقعد جودي ماكنتاير والدكتورة غادة الكرمي وطارق طهبوب
 الجهود من أجل كسر الحصار عن غزة وناقشوا بحـث            واتفق المتحدثون على ضرورة العمل وتكثيف     

سبل مساعدة المحاصرين في غزة في ظل تفاقم الظروف اإلنسانية الصعبة بعد العدوان اإلسرائيلي الذي               
 آخرين، وتدمير البنية التحتيـة      5000 فلسطينيا في ثالثة أسابيع وجرح أكثر من         1417أسفر عن مقتل    

  . والمزارعوالمنازل والمستشفيات والمدارس
 وفي معرض استعراضها للوضع الميداني في القطاع، نوهت منظمات التضامن إلى أن إسرائيل بـدأت               

كانون الثاني الجاري، فضال عن مقتل      / يناير 6 و 5 و 2العام الجديد بسلسلة غارات جوية على القطاع في         
  . من عمره وإصابة اثنين آخرين برصاص القوات اإلسرائيلية65مزارع في الـ
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ـ       ليندسي جيرمن إن غزة ال تـزال معـسكر         " تحالف أوقفوا الحرب  "في هذا السياق قالت األمينة العامة ل
وأوضحت جيرمن في تـصريح      .اعتقال والمستوطنات غير الشرعية ال تزال في القدس والضفة الغربية         

ار للجزيرة نت إن الوضع وبعد مرور عامين على انتهاء الحرب على غـزة حيـث ال يـزال الحـص                   
والقصف والظلم والتجويع متواصال، ناهيك عن وضع المنطقة المأزوم بسبب توقف محادثـات الـسالم               

  .والتهديدات اإلسرائيلية للبنان
سارة كولبـورن   " حملة التضامن البريطانية مع فلسطين    " من جانبها قالت مسؤولة التعبئة والحمالت في        

، مشيرة إلى   "كفى للحصار واالحتالل  "اضحة مفادها   في تحديث للجزيرة نت إن المهرجان يرسل رسالة و        
  . ضرورة مضاعفة الجهود لدعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل السالم والتحرير والعدالة

يشار إلى أن منظمات التضامن البريطانية حققت نصرا بعد أن استجابت متاجر جون لـويس الكبـرى                 
توقفها عـن بيـع   " لحملة التضامن مع فلسطين  "ي رسالة   لنداءات المقاطعة للبضائع اإلسرائيلية، وأكدت ف     

  .اإلسرائيلية" أهافا"منتجات شركة 
  19/1/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
   ثمناً باهظاً الحتاللها"إسرائيل" ينبغي أن تدفع :"إالم يرمز اسم فلسطين"آلن غريش وكتابه  .66

رير مجلة لوموند دبلوماتيك انعقـد مـساء   في لقاء مفتوح مع آالن غريش نائب رئيس تح     : صفوان حيدر 
الثالثاء الماضي في مقهى التاء مربوطة أعادنا غريش إلى العنوان العريض للقضية الفلسطينية بوصـفها     

مناسبة اللقاء كانت صدور كتاب جديد لغريش بعنـوان         . قضية شعب وقع عليه استعمار استيطاني مباشر      
وآالن غريش صحافي معروف    . ، بالفرنسية 2010الماضي،  صدر في إيلول    » إالم يرمز إسم فلسطين؟   «

بدعمه للقضية الفلسطينية وهو من أصل يهودي وترعرع في مصر، وله عـدة كتـب أحـدها بعنـوان                   
  . »إسرائيل ـ فلسطين، حقائق عن الصراع«

استهل غريش مداخلته، التي ارتجلها بلغة عربية عامية ـ مصرية قريبة من الفصحى، بسرد قارن فيـه   
وأشار غـريش   . ما حدث ويحدث في فلسطين بما حدث في الجزائر في الخمسينيات وفي جنوب افريقيا             

جـان  (إلى أن األوروبيين الذين أيدوا الشعب الجزائري ضد فرنسا لم يؤيدوا مطالب الشعب الفلسطيني               
 االستعمار  وشدد غريش على أن قضية فلسطين ينبغي فهمها ضمن سياق فهمنا لتاريخ           ). بول سارتر مثالً  

وأشار غريش إلى أن أهم ما حدث في نهاية القرن العشرين الماضي كان إنهـاء             . األوروبي للعالم الثالث  
اما فلسطين فهي القضية األخيرة لتاريخ االستعمار المباشر االستيطاني التي لم           . قضايا االستعمار المباشر  
  . تجد حالً لها حتى اآلن

  دولتان أم دولة؟ 
ال هل يمكن التعايش بين دولة فلسطينية ودولة يهودية، رأى غـريش أن فكـرة الدولـة                 ورداً على سؤ  

إذ يوجد توازن ديموغرافي بين العرب واليهود علـى ارض          . الواحدة أصبحت صعبة جداً في هذه األيام      
 فلسطين بخالف ما كان سائداً في الهند تحت االحتالل البريطاني او في جنوب أفريقيا تحت نظام الفصل                

كما يرى غريش أن الدولة الواحدة المقترحة في فلسطين سـتحتوي علـى عـشرة ماليـين                 . العنصري
من اليهـود الحكومـة     % 35واليوم يؤيد   . فلسطيني وخمسة ماليين يهودي وهذا أمر غير ممكن ميدانياً        

فـي  : ريشورداً على سؤال هل القضية الفلسطينية قضية سياسية اخالقية؟ أجاب غ          . االسرائيلية الحالية 
لكن غريش أشار إلى التغيير الذي أصاب الـرأي العـام           . السياسة ال توجد أخالق بل مصالح متصارعة      

 واليوم، لصالح التعاطف مع الفلسطينيين، لكنه استدرك أن الموقـف الرسـمي             1967الفرنسي بين عام    
ا زال الدعم السرائيل قويـاً      وم.. للدول العربية ولفرنسا وأوروبا اليوم أسوأ مما كان أيام الجنرال ديغول          

  . ومتماسكاً
  . وحول مدى رواج كتابه الجديد، أفاد غريش أن الكتاب باع ستين ألف نسخة في اسرائيل



  

  

 
 

  

            37 ص                                     2031:         العدد       20/1/2011 الخميس :التاريخ

ورداً على أسئلة تناولت مصير القضية الفلسطينية ومستقبلها، رأى غريش أن فرنسا دفعت الـثمن فـي                 
لوضع الراهن في فلـسطين فـال تـدفع فيـه           أما ا . حرب الجزائر واضطرت نتيجة لذلك إلى االنسحاب      

  ويجب أن تدفع اسرائيل هذا الثمن أي انه يجـب ان تـستمر المقاومـة بمختلـف                 .. اسرائيل ثمناً باهظاً  
  

وينبغـي أن يمـارس     . أشكالها، وأن يواكبها اعتراف أوروبا بالدولة الفلسطينية في الضفة وقطاع غـزة           
  ..  على اسرائيل وإنزال عقوبات اقتصادية عليهاالغرب األوروبي والواليات المتحدة الضغوط

  20/1/2011، السفير، بيروت
  

  !يومياً... البريطانيون المتزوجون يتشاجرون .67
 مرة في العام، وألسباب 312 يتشاجر البريطانيون المتزوجون يومياً تقريباً، بمعدل .):آي.بي.يو( –لندن 

أن عدم تنظيف الحمام بعد االستحمام وعدم إزالة ووجدت دراسة حديثة  .يتعلق معظمها بنظافة المنزل
المهمالت من المنزل في الوقت المحدد وقضاء أوقات طويلة في االستعداد عند مغادرة المنزل، هي من 

  .بين أكثر العوامل المسببة بوقوع المشاجرات بين أوساط المتزوجين
أيام الخميس وبعد تناول العشاء، وعادة والمتزوجون البريطانيون هم أكثر احتماالً للوقوع في شجار في 

أما المطبخ فهو ساحة . ما يستمر الجدل لمدة عشر دقائق قبل أن تعود األمور بينهم إلى مجاريها الطبيعية
  .المعركة التي تشهد أكثر المواجهات بين المتزوجين في المنزل حول النظافة، يليه الحمام

  20/1/2011الحياة، لندن، 
  

  و الحربلبنان ينجرف نح .68
  عبد الباري عطوان

اذا اراد اي مراقب ان يستقرئ خريطة االحداث المتوقعة في المستقبل اللبناني، القريب منـه او البعيـد،         
فان عليه ان يتابع ما يصدر عن المملكة العربية السعودية، ووزير خارجيتها االمير سعود الفيصل علـى   

الكبير الذي تتمتع به، وعالقاتها التحالفية الوثيقة مـع         وجه التحديد من مواقف وتصريحات، بسبب النفوذ        
الواليات المتحدة االمريكية، واطالعها بالتالي على ادق تفاصيل ما يجري طبخـه فـي دهاليزهـا مـن           

  .مخططات لهذا البلد المنكوب
ـ   'خطيـر 'ان الوضع في لبنـان      ' العربية'فعندما يؤكد االمير سعود الفيصل في لقاء مع قناة           الده ، وان ب

رفعت يدها عن الوساطة التي اجرتها باالشتراك مع سورية لحل االزمة المتعلقة بالمحكمة الدولية، بشأن               
اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري وتداعياتها، فان علينا في هذه الحالة، وبناء على هذه التصريحات               

وقع االسوأ، وهـذا االسـوأ      الواضحة من رجل محسوب على معسكر الصقور في االسرة الحاكمة ان نت           
  :يمكن ان يتبلور في ثالثة احتماالت

تفجير فتنة طائفية، سنية شيعية في لبنان تتطور الى حرب اهلية توفر الذرائع لتدخالت عـسكرية          : االول
  .خارجية، وعمليات استقطاب داخلية

المنيـة، او اسـتخدام   اقدام اسرائيل على شن عدوان كبير على لبنان مستغلة تدهور االوضـاع ا          : الثاني
من خالل اتهام عناصر فيه بـالوقوف خلـف جريمـة           ' حزب اهللا 'القرار الظني للمحكمة الدولية بتجريم      

  .االغتيال كضوء اخضر، او ذريعة النهاء وجود المقاومة في لبنان بالقوة العسكرية
' مونت كارلو 'ة على غرار    تقسيم لبنان الى كانتونات مستقلة او شبه مستقلة، او دول ميكروسكوبي          : الثالث

  .في الجنوب البريطاني وهكذا' آيل اف مان'، او 'ليختنشتاين'او 
اذا وصلت االمور الى االنفصال، وتقـسيم لبنـان،   'االمير سعود الفيصل ال ينطق عن هوى عندما يقول          

لتقـسيم  فهذا يعني ان هنـاك مخططـا ل       ' انتهى لبنان كدولة تحتوي على هذا النمط من التعايش السلمي         
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مطروحا كأحد الحلول، ووفق حدود المعسكرين المتصارعين، تيار الرابع عشر من آذار بزعامة الـسيد               
  .سعد الحريري وتيار المقاومة او المعارضة بزعامة حزب اهللا

وال نعرف ما هي المعايير التي ارتكز عليها االمير سعود الفيصل في حديثه عن التقسيم، فهـل يقـصد                   
الغالبية الشيعية عن الشمال حيث الغالبية السنية والمارونية، وفي هذه الحالة يظل من             فصل الجنوب ذي    

الجائز التساؤل عن الجيوب المسيحية والدرزية والسنية مثال، وهل ستتم عمليات تطهير عرقي، وترحيل              
عربـي  قسري لغير المرغوب فيهم في ظل التغول الطائفي الذي يطل برأسه ويجد تشجيعا من الخارج ال               

  والغربي؟
* * *  

الخريطة السياسية الحالية في لبنان تختلف كليا عن نظيرتها في السبعينات عندما اشتعلت نيران الحـرب                
مدعوم من المقاومة الفلسطينية يـضم  ' تقدمي'االهلية، فقد كان هناك معسكران متقاتالن، احدهما اسالمي     
او ' المحايـدة ' بعض الجيوب الصغيرة جـدا       السنة والشيعة والدروز، واآلخر مسيحي صرف مع وجود       

  .'المعارضة'
اآلن الصورة مختلفة، فهناك سنة مع السيد الحريري وسنة ضده، وهناك تيار ماروني مسيحي قوي مـع                 
معسكر المقاومة بزعامة العماد ميشال عون ويضم السيد سليمان فرنجية وآخرين، مثلما هنـاك شـيعة                

ابع عشر من آذار المناوئ لحزب اهللا وحركة امل بزعامة السيد نبيه            ايضا ينضوون تحت عباءة تيار الر     
  .بري رئيس مجلس النواب

لبنان اصغر بل واعقد من ان ينقسم الى دول او مدن الطوائف والمذاهب، اللهـم اال اذا كانـت هنـاك                     
طين مخططات امريكية ال نعرفها، فمن قسم السودان، وفتت العراق، ومزق االراضي المحتلة فـي فلـس               

الى جيبين متنازعين، يستطيع ان يغرس سكينه في الجسم اللبناني ويقطع اوصاله بتواطؤ داخلي ودعـم                
  .عربي مستغالً حالة االنهيار المهين التي تعيشها االمة العربية حالياً

فالوساطة السورية  السعودية التي اكد االمير سعود الفيصل وفاتها، لم تكن موجودة اصالً، وان وجـدت                 
انها لم تكن جدية، وان كانت جدية، فان جديتها تنبعث من حسن نوايا اصـحابها، ولـيس مـن رغبـة           ف

اللهـاء  ' رضاعة صناعية 'واشنطن وتأييدها لها، وان أيدتها واشنطن فذلك الستخدامها كحقنة تخدير، أو            
وف المالئمـة   اللبنانيين، وتهدئة االوضاع في بالدهم، وكسب اطول فترة من الوقت ريثما تتهيـأ الظـر              

  .الصدار القرار الظني عن المحكمة الدولية في الموعد المقرر
***  

فليس صدفة ان يتم االعالن عن انتهاء الوساطة السعودية  السورية فجأة وبعد انتهاء عطلة اعياد الميالد                 
عاهل السوري  السعودي بعد اجتماع رباعي في جناح ال        ' الطالق'المجيدة، وليس صدفة ايضاً ان يتكرس       

السعودي الملك عبد اهللا بن عبد العزيز في نيويورك وبحضور الرئيس الفرنـسي نيكـوال سـاركوزي                 
والسيدة هيالري كلينتون وزيرة الخارجية االمريكية، عالوة على السيد سعد الحريـري رئـيس تجمـع                

  .الرابع عشر من آذار ورئيس الوزراء في حينه
د باراك وزير الدفاع االسرائيلي على االنسحاب مـن حـزب           وليس من قبيل الصدف ايضاً ان يقدم ايهو       

العمل، وتكوين تكتل سياسي جديد يعزز تحالفه مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، وافيغـدور ليبرمـان                
  .في اسرائيل' لحكومة حرب'وزير الخارجية، ويؤسس 

لجـر  ' مصيدة'لبنان وتكون   ما يجمع نتنياهو وباراك هو االيمان بحتمية شن حرب لتدمير حزب اهللا في              
سورية او ايران او االثنتين معاً، وبما يؤدي الى توفير الذرائع لتوسيع هذه الحرب، وتوريط الواليـات                 
المتحدة واوروبا فيها الى جانب اسرائيل والقوى المتحالفة معها، بطريقة مباشرة او غير مباشـرة فـي                 

  .لبنان
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 الحرب، الن احتماالت السالم تتراجع ان لم تكن قد تبخـرت            يؤلمنا ان نقول ان لبنان يتجه بسرعة نحو       
كلياً، مما يعني ان الجهود الدؤوبة التي يبذلها المثلث السوري  التركي  القطري حالياً تواجه مـصاعب                  
كثيرة، وال نبالغ اذا قلنا ان تصريحات االمير سعود الفيصل التي تزامنت مع قمة دمشق الثالثية كانـت                  

  .ض هذه الجهود، او تقليل فرص نجاحها في افضل االحوالتهدف الى اجها
ما يطمئننا، في وسط ظالم المؤامرات الحالك السواد، ان المقاومة اختارت الصمود، والدفاع عن لبنـان                

، 2006وعروبته في مواجهة اي عدوان اسرائيلي، بالرجولة التي شاهدناها اثناء حـرب صـيف عـام                 
هلة، او طريقاً من اتجاه واحد في مواجهة انظمة منهارة فاسدة جعجاعـة،             فالحروب االسرائيلية لم تعد س    

وانما اصبحت حروباً في مواجهة شعوب بات ابناؤها يلجأون الى حرق انفسهم إلشعال فتيل ثورات تنهي                
  .انظمة القمع والفساد والظلم

  20/1/2011، القدس العربي، لندن
  

  حة الفلسطينية في حوارات المصال"األمنيالملف "إشكاليات  .69
  محمد جمعة

ثمة ما يسترعي االنتباه بشأن مسار الجولة األخيرة من الحوار بين حركتي فتح وحماس، والـذي لعـب                  
لقاء مكة بين مدير المخابرات المصرية، الوزير عمر سليمان، ورئيس المكتب السياسي لحركة حمـاس،               

 دورا رئيسيا في انطالقها بعـد       -اضي   علي هامش أدائهما مناسك العمرة في رمضان الم        -خالد مشعل   
  .توقف استمر ألكثر من عام 

 فـي   2010فاللقاء األول من هذه الجولة الذي ضم وفدي الحركتين في الرابع والعشرين مـن سـبتمبر                 
، بعد أن أعلن الطرفان عن التوافق علي ثالثـة أربـاع            'الملف األمني 'دمشق، انتهت المحادثات فيه عند      

وكان هذا بمثابة اعتراف ضـمني مـن      .  بينهما، وتأجيل الملف األمني إلي اللقاء الثاني       المشكالت العالقة 
قبل قطبي الساحة الفلسطينية بأن اإلشكاليات المتعلقة بهذا الملف أكثر تعقيدا من أن تحسم في لقاء واحـد                  

رد له لقـاء  يضم قضايا أخري محل خالف بينهما، وأن األهمية التي يحظي بها ملف األمن تقتضي أن يف             
  .خاص، يشارك فيه الخبراء من الجانبين إلي جوار القيادات السياسية

 . 2010أما اللقاء الثاني من هذه الجولة التفاوضية، والذي عقد أيضا في دمشق في التاسع من نـوفمبر                  
جنة تشكيل الل 'فتم فيه اختزال الملف األمني في مسألة واحدة فقط وضعت علي جدول أعمال اللقاء، وهي                

التي ستتولي  ' السياسة األمنية  '-، دون التطرق لمسألة أكثر أهمية، وهي تلك المتعلقة ب         'األمنية المشتركة 
وفي النهاية، أعلن عن الفشل في التوصل إلي        . تلك اللجنة األمنية المشتركة مراقبة تطبيقها علي األرض       

  .اتفاق بين الطرفين
  :معضلة األمن في السياق الفلسطيني 

ن عدم حسم الملف األمني في اللقاء األول، وإعالن الفشل في اللقاء الثـاني، أثيـرت العديـد مـن             ما بي 
التساؤالت والتكهنات التي تعكس كلها حقيقة ما لملف األمـن فـي الـسياق الفلـسطيني مـن أهميـة                    
وخصوصية، تلك الخصوصية مستمدة من سوابق تاريخية عديدة، ومعطيات آنيـة ذات أبعـاد محليـة                

  :بية وإقليمية ودولية متشابكة ومعقدة، لعل أهمها ما يلي وعر
، ) حمـاس  -فتح  ( إن اإلشكاليات المتعلقة بالملف األمني الفلسطيني تتخطي حدود الثنائية التقليدية            -أوال

إلي سدة السلطة وتشكيلها الحكومة في      ' حماس'ألن ظهورها علي سطح األحداث لم يرتبط فقط بوصول          
  :والشاهد علي ذلك. نت سابقة لهذا التاريخ بعدة سنوات، بل كا2006مارس 

، بعد تجاذبات ومناكفـات مـع الـرئيس         2003وحكومته في مطلع سبتمبر     ' أبو مازن '  أن استقالة    -1
. عرفات ، جاءت علي خلفية الجدل والخالف حول من له الوالية علي األجهزة األمنية للسلطة الفلسطينية               
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والمفارقة . ء نصر يوسف أداء القسم الدستوري كوزير للداخلية أمام عرفات         ولألسباب ذاتها، رفض اللوا   
  .أن الشخصيتين كانتا ضمن تشكيلة اللجنة المركزية لحركة فتح التي كان يتزعمها عرفات آنذاك

باستمرار سيطرته علي األجهزة االمنية للسلطة الفلسطينية دفعه إلي المنـاورة           ' أبو عمار ' أن تمسك    -2
فكرة مجلس األمن القومي الفلسطيني، كي يـصادر        ' فاخترع'ة الضغوط الخارجية والداخلية،     في مواجه 

 و  69علي الصالحيات األمنية الممنوحة لرئيس الوزراء، بموجب التعديالت التي طالت نص المـادتين              
 من القانون األساسي للسلطة، نتيجة الضغوط الخارجية، بحيث أصبحت كافـة األجهـزة األمنيـة،                71

  .تخضع بمقتضي تلك التعديالت، لسلطة مجلس الوزراء
الفراغ السياسي الذي تولد عن استقالة حكومة أبو مـازن، والتعـاطف الـشعبي              ' أبو عمار 'حيث استغل   

، كي يضم إلي جانب     'مجلس األمن القومي الفلسطيني   'الواسع معه في ظل تهديد شارون له، معلنا تشكيل          
لوزراء، ووزراء الداخلية والخارجية والمالية، وعـضو مـن اللجنـة           رئيس ا : ( رئيس السلطة كال من   

  ).التنفيذية لمنظمة التحرير، وقيادات األجهزة األمنية المختلفة
ألن القانون األساسي يخلو من أي نصوص تتعلق بمجلس األمـن           (وقد تم تسويغ هذه المخالفة الدستورية       

.  مؤقتة، وأن الوضع سيتغير عند االنتهاء من ذلك        ، علي اعتبار أن هناك حالة طوارئ وحكومة       )القومي
لكن وبعد انتهاء حالة الطوارئ، وتشكيل حكومة أحمد قريع الموسعة، رفض عرفات القيام بحل مجلـس                

إلي الرضوخ في مواجهة    ' أبو العالء 'واضطر  . األمن القومي، وإعادة المسئولية األمنية لمجلس الوزراء      
أبـو  'وفي النهاية، تخلـي     . للجنة المركزية لحركة فتح إلي جوار األخير      عرفات، ال سيما بعد أن وقفت ا      

' نـصر يوسـف   'عن صالحياته األمنية كرئيس للوزراء، وتخلي كذلك عن وزير داخليته المعين            ' العالء
  .الذي تولي حقيبة الداخلية بتسمية من عرفات' حكم بلعاوي'لصالح 

، لـم تكـن فـي       2004وارع غزة في يوليو من عـام         أن حوادث االنفالت األمني، التي شهدتها ش       -3
جوهرها إال تعبيرا عن سخط بعض القيادات األمنية للسلطة علي استمرار سيطرة عرفات علي الملـف                

ولهذا، فقد شكل انتشار العناصر األمنية لحركة حماس في غزة آنذاك، في اصطفاف ضمني إلي               . األمني
لصالح عرفات في مواجهة من أعلن      ) ميدانيا علي األقل  (ر  جوار عرفات، عامل التوازن الذي حسم األم      

  .عليه' التمرد'
 أن الخطأ بشأن الحسابات المتعلقة بالسياسة األمنية للسلطة، والزج ببعض األجهـزة األمنيـة فـي                 -4

كما فتح البـاب    . االنتفاضة، كلف الساحة الفلسطينية الكثير من الخسائر، بعضها ذات طابع إستراتيجي            
راعيه أمام التدخالت الدولية في صميم عمل تلك األجهزة، ناهيك عن أن عرفات نفـسه ربمـا                 علي مص 

  .دفع حياته بعد ذلك ثمنا لكل هذا
إذ بقدر ما   . الملف األمني، في الساحة الفلسطينية    ' مركزية'وفي الحاصل األخير، تجلت في تلك المرحلة        

في تلك المرحلـة الحرجـة مـن تـاريخ القـضية            علي األجهزة األمنية    ' النفوذ والسيطرة 'أتاح صراع   
الفلسطينية، الفرصة لمزيد من التدخالت الدولية، وهو ما فاقم من المأزق الفلسطيني، بقدر ما شكل حالة                
كاشفة لحقيقة ما كان يعتمل داخل بنية الحركة الوطنية الفلسطينية، وبين نخبها السياسية واألمنية آنـذاك،                

لنفوذ والسيطرة واالمتيازات، وإنما جدل وصراع، مركب وذو مـستويات          من جدل وصراع، ليس علي ا     
كحركة ' فتح'جدل بين منطق الدولة ومنطق الثورة، بين        ) فتح والسلطة (فهو داخل المؤسسة الواحدة     : عدة

اإلنابـة  'جدل بين نهج اإلدارة الجماعيـة والديمقراطيـة، ونهـج           . كحزب السلطة ' فتح'تحرر وطني، و  
فـي إدارة   ' األبـوي 'ذلك جدل حول التطلع نحو المؤسسية، في مواجهة التشبث بـالمنطق            ، وك 'الثورية

بعـض فـصائل    ' فـتح ' التي تضم إلي جوار      -العالقات والتفاعالت الداخلية، وجدل في الدائرة األوسع        
 حـول الـسياسات والمـسارات، حـول         -' الجبهة الديمقراطية 'و  ' الجبهة الشعبية  '-منظمة التحرير ك  

واستحقاقات مرحلة التحرر الوطني، جدل حـول متـي نقـاوم       ' سلطة تحت االحتالل  'قاقات مرحلة   استح
  .ومتي نفاوض
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. 'المقاومـة 'و  ' التسوية'، صراع بين نهجي     'الجهاد'و' حماس'وهو في الدائرة األكثر اتساعا، التي تضم        
مـن  ' المقاومة المسلحة'قط حيث اختارت الحركتان االنحياز إلي عرفات، ألنه، من وجهة نظرهما، لم يس   

  .حساباته بالمطلق
إلي سـدة   ' حماس' إن إشكاليات الملف األمني الفلسطيني، وإن لم ترتبط برابطة السببية مع صعود              -ثانيا

للحكومة بمفردها  ' حماس'السلطة، علي النحو الذي سبقت اإلشارة إليه، فإن هذا ال ينفي حقيقة أن تشكيل               
  )ملخص. ('صفيح ساخن'ووضع الساحة الفلسطينية كلها فوق فاقم من تلك اإلشكاليات، 

  20/1/2011، مركز االهرام للدراسات السياسية واالستراتيجة
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  محمد خليل مصلح

ب ؛ باراك الجندي األول كما كت     ) إسرائيل  ( من األهمية بمكان أن نتابع وبتعمق مجريات األحداث داخل        
  . عنه؛ لن يكون المنشق األخير 

هناك ظاهرة مستديمة في المكونات السياسية الحزبية في الدولة العبرية ، فاألحزاب اإلسرائيلية عبـارة               
عن مجموعة من االنشقاقات المتجمعة على مصالح قيادات أو أعضاء تبحث عن موقع فـي الـصفوف                 

ى يقف الحزب األم حائال دون تحقيقها مثل ما فعل          األولى للحزب أو لتحقيق سياسات وأهداف بعيدة المد       
  . شارون؛ قد تختلف على دوافع التجمع كما تختلف بكل تأكيد على دوافع أو حوافز االنشقاق 

لذلك حرص باراك في مؤتمره الصحفي على تصوير نفسه بأنه يخطو خطوات من سبقه مـن القيـادات                
  . اتاإلسرائيلية التاريخية مع ما فيها من المغالط

باراك يذكر اسم بن غوريون لما انسحب من حزب مباي؛ الذي قاد الدولة اليهودية منذ اإلعالن عن مـا                   
  . سمي باالستقالل واغتصاب فلسطين وشكل حزب رافي

  . الذي وصل إلى الحضيض ) العمل ( باراك يركز جل اهتمامه اآلن حول وضعه في الحزب األم 
ب مجهول؛ وان الصراع احتدم مع رفاقه في الحزب؛ وانه فقد سحره            أدرك باراك أن مستقبله داخل الحز     

العسكري والسياسي، فقد قدرته على القيادة الطوعية لألعضاء فلن يتمكن بعد اليوم من صياغة سياسات               
الحزب واستراتيجياته المستقبلية حسب تقديراته الشخصية وخبراته العسكرية والسياسية ، فاألغلبية فـي             

  .  الفشل الذي أصاب الحزب بعد هزيمته أمام شارون وأخيرا أمام نتنياهو الحزب تحمله
حزب العمل فقد البوصلة والهوية واأليديولوجية ما أفقده المصداقية أمام الرأي العام اإلسرائيلي ، باراك               
عمل بعد أن وصل لتلك النتيجة والقناعة على االنشقاق بعد أن ضمن بقاءه علـى رأس وزارة الجـيش                   

  . سرائيلي؛ لذلك اهتم أن يصور خطوته بخطوة بن غوريون وشارون و شمعون بيرساإل
باراك لم يكلف نفسه قراءة الظروف التي دفعت ببن غوريون االنسحاب من الحزب مباي وتشكيل حزب                
رافي، بن غوريون شكل حزبه الجديد وعاد إلى السياسة بعد انتخابات ليفرض نفسه دون أن يضع نفسه                 

  . لغادر أو المنشق أو المدمر لحزبه األساسفي وضع ا
 مقاعد على رأس حزب رافي ؛ لكن ذلك لم يمنع بن غوريون من              10بن غوريون عاد للحياة السياسية ب     

  . العودة للبيت الذي شكله مع مباي وحزب آخر سماه حزب العمل
تي ال تتوافق ودوافـع     باراك حاول أن يستفيد من سبب جمعه ببن غوريون من جملة األسباب الكثيرة ال             

باراك االنشقاقية وهي السياسة األمنية والخارجية الحازمة التي اختلف عليها بن غوريون مـع القيـادات      
  . القديمة في الحزب

وفي ذلك خداع للرأي العام اإلسرائيلي من باراك اتهم حزبه انه يقوده إلى اليسار المتطرف وهو يـدفع                  
  .  للحزبللحافظ على التوجه الوسط المركز
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باراك الجندي األول ال يعني أنه القائد أو السياسي األول، هناك جانب خفي ال يراه البعض في شخصية                  
االثنين نتنياهو وباراك؛ يجمع بينهما، باراك يخاف من الجلوس على مقاعد المعارضة فهـو ال يجيـدها                 

العمل فـي الحكومـة اللتقـاط       بعكس القادة التاريخيين الذين فضلوا المعارضة في بعض األوقات على           
  . األنفاس ومراجعة النفس واألداء 

الجانب الخفي الذي اشرنا له والذي يجمع بينهما الخوف كل من اآلخر وخوفهما من اآلخرين من حولهما                 
  ) . إسرائيل(والعامل المشترك لذلك أن كال منهما يرى في نفسه آخر الزعماء الكبار التاريخيين في 

م هزيمة نكـراء    1999لمشترك أن كل منها اخفق أمام اآلخر باراك هزم نتنياهو في العام             القاسم اآلخر ا  
  . طعنت كبرياء نتنياهو وما زالت في أعماقه 

  .  م2009لباراك في االنتخابات األخيرة ) النفسية ( نتنياهو رد تلك الهزيمة المادية والمعنوية 
 باراك مع أن حزب الليكود ال يفتقر للجنراالت القـادرة           نتنياهو يفتقر لهذا الجانب العسكري الموجود في      

على تولى تلك المهمة؛ لكن لنتنياهو الحذر ممن حوله خاصة الجنراالت التي تظهر أنها منافسة له لـذلك           
 عن أعـضاء حزبـه إذ جلهـم         - في هذا الجانب المفقود في شخصيته وحياته         -يفضل مشاركة باراك    

  . يجلسون على أقصى اليمين 
هو بحاجة إلى قائد عسكري حذر مثل باراك ذاق طعم اإلخفاق في لبنان وغزة، وسـبب خفـي آخـر                    و

  . يجمعهما هو غريزة االنتقام من تسيفي ليفني فكالهما له حساب مفتوح مع زعامة كاديما
اهو نتني. هذا الحدث أو المشهد الحزبي السياسي انعكاس خطير للحالة األخالقية للزعيمين نتنياهو وباراك            

يولي سياسة التحريض على شق األحزاب كثيراً من تفكيره ووقته ؛ ما يدمر أخالقيات الممارسة السياسة                
  . في الحياة الحزبية ، يشرع أسلوب الشراء لألحزاب واألفراد وأنه لكل منهما ثمن

ـ                      ي مهمة باراك صعبة ؛ سوف يجد صعوبة في بلورة هوية فكرية وسياسية له ؛ مـا سـيدفعه إلـى تبن
السياسات اليمينية؛ خطوة باراك تلك في اتجاه الشراكة مع نتنياهو واألحزاب اليمينية القومية والمتدنيـة               
حفزت اليسار والوسط العلماني في التفكير بتشكيل لوبي يساري علماني داخل الكنيست لمواجهـة تلـك                

محاسبة المؤسسات غيـر الحكوميـة      الحالة اليمينية المتطرفة الداعية لتخوين اليسار وإبادة الفلسطينيين و        
  . التابعة لليسار

أسئلة كثيرة تطرح نفسها اليوم داخل المجتمع اإلسرائيلي؛ إلى أين يتجه الصراع داخل الدولـة العبريـة                 
  غير المتجانسة ؟ 

  هل سيشهد المجتمع اإلسرائيلي انقالباً على ما يسمى الديمقراطية اإلسرائيلية ؟ 
تطور في اتجاه الشيفونية العرقية واحتدام الصراع بـين األعـراق واالثنيـات             هل المجتمع اإلسرائيلي ي   

  باعتبار أنها من مكونات المجتمع اإلسرائيلي ؟ 
  .ال شك أن في األيام القادمة القليلة سيحتدم الصراع الداخلي بين مكونات المجتمع الصهيوني وتياراته 

  19/1/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  !األكثر نفوذاً  بحليبرمان إذ يص .71
  أنطوان شلحت

لم يبالغ بعض كبار المسؤولين في حزب الليكود اإلسرائيلي الحاكم حين رأوا أن وزير الخارجية ورئيس                
في إسرائيل فـي    " رئيس الحكومة الفعلي  "اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان أصبح      " إسرائيل بيتنا "حزب  

قاق عن حزب العمل وإقامة كتلة مستقلة من خمسة أعضاء فـي            إثر قيام وزير الدفاع إيهود باراك باالنش      
فحتى يوم حدوث   . الكنيست، وما تال ذلك من انسحاب حزب العمل ببقية أعضائه من الحكومة واالئتالف            

 عضو كنيست، وعقب    120 من مجموع    74هذا كله كان االئتالف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو يضم          
فـإن هـذا االئـتالف      )  أعضاء كنيست بعد انشقاق باراك ومؤيديه      8قي مع   الذي ب (استقالة حزب العمل    
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بنـاء  . التي أعلن باراك تأسيسها   " استقالل" أعضاء من كتلة     5 عضو كنيست، بمن فيهم      66أصبح يضم   
باتت أكثر أهمية لسالمة هذا االئتالف، حيث       )  عضو كنيست  15" (إسرائيل بيتنا "على ذلك فإن قوة حزب      

  . سحابه فإن ذلك سيعني سقوط الحكومة اليمينيةأنه في حال ان
بأن أحد كبار المسؤولين في الليكود كان أشد صراحة مـن غيـره             " يديعوت أحرونوت "ونوهت صحيفة   

 باراك حتـى اآلن     -إن ليبرمان يمكنه أن يسقط الحكومة متى يشاء، وإذا كان الثنائي نتنياهو           : "حين قال 
فإن ليبرمان يمكنه من هذه اللحظة المطالبة بأن يـصبح شـريكاً            هو صاحب القرار األول في الحكومة،       
  ". كامالً في عملية اتخاذ القرارات السياسية

لعل األهم من هذه األرقام، التي ال يجوز االستخفاف بها، كامن في الداللة السياسية التي ستترتب علـى                  
سـرائيلية الحاليـة اليمينيـة أصـالً،        تحول ليبرمان إلى الزعيم السياسي األكثر نفوذاً في الحكومـة اإل          

 وعلـى الحريـات     48وخصوصاً في ما يرتبط بالهجمة التي يؤججها في اآلونة األخيرة علـى عـرب               
الديموقراطية عامة، والتي انعكست أكثر ما انعكست في مبادرته في الكنيست إلى إقامـة لجنـة تحقيـق        

لمعلومات حول الجنود ومتابعـة مـصادرها       لتقصي نشاطات المنظمات اإلسرائيلية الضالعة في جمع ا       "
وقد وسع ليبرمان دائرة البيكار في هجومه ليشمل مسؤولين كباراً في الليكـود اتهمهـم بمنـع                 ". المالية

تكريس سلطة معسكر اليمين في إسرائيل، ومع أنه لم يذكر أي مسؤول منهم باالسم، إال إنه كان يقـصد                   
يفلين والوزراء ميخائيل إيتان وبني بيغن ودان مريدور، وذلك         بهجومه كال من رئيس الكنيست رؤوبين ر      

ووفقاً لما قاله فإنـه بـسبب هـؤالء         . بسبب معارضتهم إقامة لجنة التحقيق مع منظمات حقوق اإلنسان        
  . من تطبيق برنامج اليمين وأيديولوجيته" إسرائيل بيتنا"األشخاص ال تتمكن حكومة نتنياهو مع 

ن على هجوم ليبرمان اكتفى بتأكيد أن وزير الخارجية يثبت مرة تلو األخـرى              رد منظمات حقوق اإلنسا   
أنه ال يفهم كيف يعمل المجتمع المدني في دولة ديموقراطية، وهو أمر ال يعيب ليبرمان الـذي قـرر أن             

ثنية يبني مجده على المجاهرة بأن الديموقراطية التي تروق له هي الديموقراطية االنتقائية ذات النزعة اإل              
  . المركزية

  : وهنا ال بد من االنتباه إلى أمرين
أوالً، على الرغم من أن ليبرمان ما زال يستمد قوته األساس من المواقف والتقاليد السياسية التـي تـسم                   
الجمهور الروسي، فإنه ال يمكن فهم نشاطه العام والسياسي بمعزل عن الجهود التي يبذلها بهدف تمييـز                 

سياسي "زعماء اليمين اآلخرين، والتي تكمل جهوداً ومساعي أخرى لموضعة نفسه ك            نفسه عن أحزاب و   
  .، وهو ما يشكل مصدر قوته ونجاحه االنتخابي"من طراز مختلف تماما

ثانياً، إن ليبرمان يستند إلى قاعدة شعبية في أوساط الجمهور اإلسرائيلي تزداد باستمرار، وهذه القاعـدة                
، وترى أن الحل األفضل     "غير الناجعة "و" الضعيفة"ية اإلسرائيلية القائمة ب     تميل إلى وصف الديموقراط   

وفي آخر استطالع لمؤشر الديموقراطية اإلسرائيلية أعلـن أكثـر مـن نـصف     . هو حكم مركزي أكثر 
الوضع العام إلسرائيل كـان يمكـن أن        "أنه يؤيد الطرح القائل بأن      )  في المئة  55(الجمهور اإلسرائيلي   

وهو ما يتسق مع مـا يفكـر فيـه          ".  كثيرا لو كانت هناك مراعاة أقل لقواعد الديموقراطية        يكون أفضل 
ليبرمان، كما أنه قد يحيل إلى ما يمكن أن يسعى نحوه بعد أن أصبح األكثر نفوذاً في الحلبـة الـسياسية                     

  . الحكومية والشعبية
  20/1/2011، النهار، بيروت
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  :كاريكاتير .72
    

  
  20/1/2011ين، فلسطين اون ال


