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  درات الفلسطينيين في االمم المتحدةكلينتون تؤكد معارضة الواليات المتحدة لمبا .1

اكدت وزيرة الخارجية االميركية هيالري كلينتون امس       :  وكاالت – واشنطن   -رام اهللا   -القدس المحتلة   
معارضة الواليات المتحدة لمبادرات الفلسطينيين في االمم المتحدة، معتبرة ان اتفاقا تفاوضيا يظل السبيل              

السبيل الوحيد لحـل هـذا      «وقالت كلينتون خالل مؤتمر صحفي ان       . االفضل لتحقيق السالم مع اسرائيل    
ال نعتبر اذا ان تحركا في االمم المتحدة او في اي هيئة اخرى سـيكون               . هو اتفاق تفاوضي  (...) النزاع  

وكان السفير الفلسطيني في االمم المتحدة رياض منصور دافع االربعـاء           . »مفيدا لبلوغ النتيجة المأمولة   
واذ لـم   . قرار تم التقدم به مساء الثالثاء امام مجلس االمن، يدين االسـتيطان االسـرائيلي             عن مشروع   

ضد مشروع القرار هذا، كررت امس      ) الفيتو(توضح كلينتون ما اذا كانت واشنطن ستستخدم حق النقض          
 يقـررا  في نهاية المطاف، على الشعبين الفلسطيني واالسرائيلي ان  «ورأت انه   . رفض بالدها لالستيطان  

  . بغية تحقيق السالم» ما اذا كانا يستطيعان خوض مفاوضات تفترض تسويات من الجانبين
   21/1/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  أمريكية برعاية اإلسرائيلييننفي فلسطيني لعقد لقاء تفاوضي مع  .2

 بين الفلسطينيين نفى الجانب الفلسطيني الخميس امكانية عقد لقاء تفاوضي: وليد عوض -رام اهللا 
دنيس روس احد كبار  واالسرائيليين برعاية امريكية خالل االيام القادمة وذلك بالتزامن مع وصول

المسؤولين في مجلس االمن القومي االمريكي يرافقه ديفيد هيل نائب المبعوث الخاص للشرق االوسط 
  .الى اسرائيل الخميس، لبحث امكانية تجديد المفاوضات في المنطقة

ومن جهته نفى الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية امكانية 
عقد لقاء تفاوضي مع االسرائيليين برعاية امريكية قبل وقف االستيطان، مضيفا أن هذه المعلومات 

ت مع ميتشل عارية عن الصحة تماما وال علم له بوصول دينيس روس إلى المنطقة، وال وجود لترتيبا
للحضور في الوقت الحالي، معتبرا هذه التصريحات ال تتعدى كونها زوبعة في فنجان ومحاولة إسرائيلية 
إلقناع الرأي العام اإلسرائيلي بأن كل األمور على ما يرام، مؤكدا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

يق المفاوضات حتى تلتزم إسرائيل ومنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح أعطت قرارها بتعل
  .بالمرجعيات الدولية والوقف الكامل لالستيطان في األراضي الفلسطينية بما فيها القدس

وتعقيبا على تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال إن الفلسطينيين ال يمكنهم 
ال الدكتور عريقات إن الفلسطينيين ال االنتظار لحكومة أخرى في مسعى لتحقيق انجازات أفضل ق
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ينتظرون حكومة إسرائيلية جديدة بل ينتظرون من الحكومة الحالية ان تفي بالتزاماتها وتوقف االستيطان 
  .من اجل إفساح المجال امام استئناف المفاوضات

ت به ومن جهته نفى الدكتور نبيل شعث عضو الوفد الفلسطيني التفاوضي، الخميس، علمه بما تحدث
وسائل إعالم إسرائيلية عن لقاء يجمع مسؤولين فلسطينيين بإسرائيليين مع الموفدين األمريكيين دنيس 

  .روس وجورج ميتشيل في االيام القادمة لدراسة احتماالت استئناف عملية السالم
 وتعمل ،االستيطانيوشدد شعث على أن حكومة إسرائيل الحالية معادية للسالم، فهي مستمرة في نشاطها 
وأوضح شعث في  .على تقويض كافة الجهود المبذولة إلعادة السالم بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي

تصريحات صحافية أن السلطة الفلسطينية تنتظر أن يحدد مجلس األمن جلسة لمناقشة الورقة، وعندها 
ضد ' الفيتو'كية حق النقض وتوقع شعث بأن ال تستخدم الواليات المتحدة األمري .سيتم اتخاذ القرار

مشروع القرار الذي يدين االستيطان متسائالً كيف تستخدم واشنطن الفيتو ضد األفكار التي تبناها الرئيس 
وأكد شعث أن بعض الدول األوروبية وتحديداً  .األمريكي باراك أوباما منذ لحظة دخوله على الحكم
 الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل منعه من أمريكيا حاولت الضغط على الجانب الفلسطيني وعلى

  .'لكننا قررنا الذهاب وبالفعل ذهبنا ولم نرضخ للضغوط'الذهاب لمجلس األمن، مضيفاً 
  21/1/2011القدس العربي، لندن، 

  
  فياض يدعو المجتمع الدولي للتدخل الفاعل لضمان إنهاء االحتالل .3

، المجتمع الدولي، إلى تحمـل مـسؤولياته المباشـرة          سالم فياض .  دعا رئيس الوزراء د    :وفا –القدس  
لضمان إنهاء االحتالل، وإلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ووقف             

وشدد فياض خالل اجتماعه مع وزيـرة        كافة األنشطة االستيطانية، وخاصةً في مدينة القدس ومحيطها،       
 اليو ماري، اليوم الخميس، في مقر القنصلية الفرنسية في القدس، في مـستهل              الخارجية الفرنسية ميشال  

زيارتها األولى للمنطقة، على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف االجتياحات العسكرية لمناطق السلطة، ورفع             
  .الحصار، وفتح كافة المعابر

  20/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  وجود أي من عناصر تنظيم القاعدة في قطاع غزةينفي الغصين  .4
نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية واألمن الوطني إيهاب الغصين، وجود أي من : رجب الخريبي

عناصر تنظيم القاعدة في قطاع غزة، مشدداً في الوقت ذاته على أن وسائل اإلعالم العبرية تحاول 
  .  على القطاع مجدداًالترويج لألكاذيب من أجل خلق ذريعة للهجوم

إلى أن التصريحات اإلعالمية لقادة االحتالل اإلسرائيلي " فلسطين"وأشار الغصين في حديثه لصحيفة 
  . تسعى لتهيئة الرأي العام الدولي لتوجيه ضربة عسكرية ينفذها جيش االحتالل ضد أهالي القطاع

اصر من القاعدة في قطاع غزة، موضحاً وجدد المتحدث باسم وزارة الداخلية التأكيد على عدم وجود عن
وحذر الغصين من الخبايا التي . أنه ال يوجد في القطاع سوى فصائل المقاومة المعروفة لدى الجميع

أن القادة العسكريين في "وذكر  ".إستراتيجية خبيثة"تحملها تصريحات قادة االحتالل والتي تندرج تحت 
من أجل إظهار وجود كيان معاد متمثل بالقاعدة " البروباجندا"اية دولة االحتالل يمارسون استراتيجية الدع

  ". في القطاع تبرر من خالله حربها القادمة على غزة
وأشار المتحدث باسم الداخلية إلى أن االحتالل يسعى من خالل تصريحاته اإلعالمية إلى تهيئة وترتيب 

ئل المقاومة وسكان قطاع غزة، مشددا على الرأي العام الدولي الحتمال توجيه أي ضربة عسكرية لفصا
وأوضح أن الحكومة  . أن وزارة الداخلية تتابع بشكل مستمر آلية حركة األنفاق بين القطاع ومصر
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الفلسطينية واجهت هذا األمر بقوة من خالل رفضها دخول أو تواجد أي فرد في غزة يضر بمصالح 
  .سكان القطاع

  20/1/2011فلسطين اون الين،
  

  على الواليات المتحدة دعم مشروع قرار إدانة االستيطان في مجلس األمن: يعشراو .5
حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية وعضو . صرحت د: رام اهللا

المجلس التشريعي، امس، أنه يتوجب على الواليات المتحدة األميركية دعم مشروع القرار المقدم لدى 
  .والذي يدين االستيطان باعتباره يتناقض مع الشرعية الدوليةمجلس األمن 
عشراوي أنه ال يمكن فصل القانون الدولي عن المفاوضات أو التعامل معهما على أنهما . وأضافت د

نقيضان، كون المفاوضات ال تشكل بديال عن القانون الدولي أو نقيضاً للحقوق الفلسطينية، واصفةً موقف 
: ، وأضافت»المستهجن«ة الرافض لعرض مشروع القرار على مجلس األمن بِـ اإلدارة األميركي

  .االستيطان هو في األساس مخالفة للقانون الدولي«
  21/1/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  من المعتقلين في سجونهاً% 95تتهم السلطة بتعذيب اإلنسان المنظمة العربية لحقوق  .6

لسلطة الوطنية الفلسطينية ل حقوقية بارزة أجهزة األمن التابعة اتهمت منظمة :هيام حسان -لندن 
  .بممارسة التعذيب في السجون والمعتقالت على نطاق واسع وبشكل ممنهج

 بالمئة من المواطنين الفلسطينيين الذين 95وقال تقرير صادر عن المنظمة العربية لحقوق االنسان ان 
 بالمئة من هؤالء المعتقلين 77تعرضوا لتعذيب شديد، وبينت أن اعتقلتهم أجهزة األمن التابعة للسلطة قد 

 قبل أن تطلق اسرائيل سراحهم ثم يعاد اعتقالهم على أيدي اإلسرائيليةوالسجناء كانوا يقبعون في السجون 
  .قوات األمن الفلسطينية على خلفية التهم ذاتها التي وجهتها لهم اسرائيل

سان أمس مؤتمراً صحافياً في وسط العاصمة لندن بالتعاون مع ونظمت المنظمة العربية لحقوق االن
مرصد الشرق األوسط، ووزعت على الصحافيين نسخاً من التقرير الذي قال ممثلوها في المؤتمر انه 

  .جرى تنفيذه بسرية بالغة خوفاً من بطش رجاالت األمن الفلسطينيين
 الفلسطينية تستخدم التعذيب بمنهجية وعلى نطاق وقال معدو التقرير انه من الثابت اآلن أن قوات األمن

الشبح بمختلف أنواعه والضرب بالكابل : واسع ضد المواطنين الفلسطينيين وان أشكال التعذيب تشمل
ونزع األظافر والتعليق من السقف والجلد والركل والصدمات الكهربائية والتعدي باأللفاظ البذيئة 

  .بوالتحرش الجنسي والتهديد باالغتصا
وأكدوا أنه ذهب ضحية التعذيب ستة مواطنين فلسطينيين خالل مدة التقرير التي تمتد لثالث سنوات، 

شادي شاهين ومجد البرغوثي من رام اهللا ومحمد الحاج من جنين وكمال أبو تيمة : والمواطنون الستة هم
العام ) أكتوبر(رين أالول ويغطي التقرير الفترة من تش. وهيثم عمرو من الخليل وفادي حمادنة من نابلس

 واعتمد على مقابالت مع الضحايا أو أقاربهم 2010من العام ) أكتوبر( وحتى تشرين األول 2007
وافادات مكتوبة منهم حيث فضل غالبيتهم عدم ذكر أسمائهم الى جانب نتائج استبيان تم تنفيذه سرياً في 

  .المتعلقة بفترات سابقةأوساط المعتقلين وتحليل لقاعدة البيانات والمعلومات 
 الى 600 حاالت في كل يوم مع ازدياد يتراوح بين 8 حالة اعتقال أي ما يعادل 8640ورصد التقرير 

 حالة اعتقال خالل مناسبات معينة تعرض خاللها الضحايا للتعذيب والمعاملة المهينة والمذلة بشكل 900
  .الفت منذ اللحظات األولى العتقالهم

ى أن حرمة البيوت والمدارس والجامعات والمستشفيات لم تتم مراعاتها خالل عمليات ولفت التقرير ال
االعتقال والقاء القبض على الضحايا فيما سجلت حوادث استيالء رجال األمن على ممتلكات قيمة من 
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 للضحايا' الخطف'بيوت المواطنين خالل اعتقالهم ألحد أفراد العائلة الى جانب حوادث يمكن وصفها بـ
  .من أماكن عملهم أو دراستهم

وسجل التقرير أن االعتقال يتم دون توجيه مذكرة اعتقال أو شرح لألسباب الداعية لالعتقال باستثناء 
  .حاالت نادرة

  21/1/2011القدس العربي، لندن، 
  

   توقفت عن شراء السوالر اإلسرائيليحكومة غزة: اإلذاعة العبرية .7
برية أن حكومة غزة توقفت عن شراء السوالر من إسرائيل الستخدامه  ذكرت اإلذاعة الع:القدس المحتلة

مشيرة إلى أنه يتم تشغيل هذه المحطة منذ حوالي أسبوعين بكميات من (..) في محطة التوليد في القطاع
  . السوالر تم تهريبها من مصر عبر األنفاق على امتداد الحدود المصرية الفلسطينية في منطقة رفح

اإلسرائيلية عن طريق ) دور ألون(ة أن حكومة غزة اشترت السوالر حتى اآلن من شركة وذكرت اإلذاع
السلطة الفلسطينية إالّ أن مصادر في القطاع أكدت قررت التقليص من مدى اعتمادها على السلطة 

  .الفلسطينية
  20/1/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
   توفير غطاء للتسويةحماس تحذر السلطة من العودة للمفاوضات وتطالب بعدم .8

حذرت حركة حماس، السلطة الفلسطينية من العودة إلى المفاوضات، مع الدولة العبرية، مطالبة : غزة
  ".رفع الغطاء الوطني والعربي عن أية محاوالت للعودة لتلك المفاوضات"بـ 

لعودة إلى المحمومة ل" فتح"إن محاوالت سلطة : "إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس.دوقال 
المفاوضات العبثية مع االحتالل، والنفخ في هذا المسار الميت؛ يمثل طعنة لتضحيات وجهاد وصمود 
شعبنا الفلسطيني، وانحداراً سياسياً، وأمنياً وأخالقياً ووطنياً، تجاه تقديم الخدمة المجانية لالحتالل في ظل 

  ".ى شعبنا الفلسطينياستمرار االستيطان، وتهويد القدس، واستمرار العدوان عل
هذا التحرك يدلل على أن هناك فريقاً يستفيد من استمرار " :"قدس برس"وأضاف رضوان في تصريح لـ

ايهود باراك وزير (هذه العملية التفاوضية مع االحتالل، واستمرار التعاون األمني الذي أثنى عليه باراك 
؛ حينما أكدا على أن )الجنرال يوفال ديسكن(باألمس، وكذلك مسؤول االستخبارات ) الحرب اإلسرائيلي

التنسيق والتعاون األمني قد أثمر بانجازات غير مسبوقة لالحتالل، مقابل حرص هذا الفريق على 
  ".استمرار التنسيق، مقابل مصالح شخصية فئوية ضيقة ال تخدم القضية الفلسطينية

لمربع الخاسر والضار بالقضية الفلسطينية، نحن نحذر من العودة إلى هذا ا": "حماس"وتابع القيادي في 
ويجب على الفصائل الوطنية واإلسالمية أن تتخذ مواقف صريحة وواضحة تجاه هذه المحاوالت، للعبث 
بمسار القضية الفلسطينية، ورفع الغطاء عن أي محاولة للعودة للمفاوضات العبثية مع االحتالل، سواء 

  ".هذا الغطاء كان فلسطينيا أم عربيا
  20/1/2011قدس برس، 

  
  أصبحت مندوباً عن االحتالل اإلسرائيلي وتنفذ مخططاته وأجندته بامتيازالسلطة ": الجهاد" .9

حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين استنكرت من غزة أن  20/1/2011وكالة سما اإلخبارية،  نشرت
يش بحق عناصرها بالضفة  الفلسطينية لحمالت االعتقال والمداهمة والتفتاألمنية األجهزةمواصلة 
  .المحتلة
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لقد تأكد اليوم أن هذه الممارسات ال تخدم أية أجندة وطنية بل ال :" وقالت الحركة في بيانها الصحفي 
هذه الممارسات قد كشفت مجددا الدور الوظيفي للسلطة "مشيرة إلى أن  ".تخدم سوى مصالح االحتالل

  ."وأجهزتها
االلتزامات األمنية التي تنفذها السلطة "عه المكتب اإلعالمي على أن وأكدت الحركة في بيانها الذي وز

االستمرار في هذا النهج " محذرة السلطة من أن , "والتنسيق األمني لن يقدر على إخماد جذوة المقاومة
  ".ولن يشفع لها أبدا , األمني سيزيد من عزلتها شعبيا وجماهيريا

إلى التصدي لهذه " لوطني والغيورين على مصالح الشعب وناشدت الحركة أصحاب الضمائر والحس ا
  .داعية المواطنين للوقوف في وجه األجهزة األمنية وحماية المجاهدين من تغول هذه األجهزة, "السياسات

ودعت الحركة في ختام بيانها المجاهدين في الضفة إلى الصبر والثبات ومواصلة الجهاد والمقاومة 
  .حتالل ومصالحهبصبر وعزيمة لضرب اال

 القيادي في حركة الجهاد في غزة  أنغزة نقال عن وكاالت من 21/1/2011الحياة، لندن، وذكرت 
أصبحت مندوباً عن االحتالل اإلسرائيلي، وتنفذ مخططاته «السلطة الفلسطينية بأنها اتهم خضر حبيب 
شعب الفلسطيني، نجدها اليوم بدالً من أن تكون السلطة ساهرة على أمن ال": وقال. »وأجندته بامتياز

  ."بأجهزتها األمنية، تالحق عناصر المقاومة من كل الفصائل
األصل أن يحظى الشهيد باحترام ألن " المحلية أمس أن "صفا"وأوضح حبيب في تصريح إلى وكالة 

 "الجهاد"وكان حبيب يعلق على حملة اعتقاالت قالت . »المقاومة هي حق للشعب الفلسطيني وشرف لها
إن األجهزة األمنية التابعة للسلطة شنتها على عناصرها في الضفة الغربية في أعقاب استشهاد أحدهم في 

  .اشتباك مسلح مع قوات االحتالل أمس
  

  مارس المقبل/ مصر ستوجه دعوة للفصائل لمناقشة الوضع الفلسطيني قبل آذار: حزب الشعب .10
ستوجه دعوة قبل " إن مصر "الحياة"العوض لـ وليد "الشعب"قال عضو المكتب السياسي لحزب : غزة

مارس المقبل للفصائل الفلسطينية كافة لمناقشة مجمل الوضع الفلسطيني ودرس سبل مواجهة / حلول آذار
ورفض التأكيد إن كانت هذه المناقشات ستشمل المصالحة الفلسطينية وسبل إنهاء . »المخاطر والتحديات

  .االنقسام
حاضراً بقوة على مائدة » حماس«و» فتح«االنقسام السياسي بين حركتي لكن من المرجح أن يكون 

وأشار العوض الى أنه التقى صباح أمس في القاهرة وفداً أمنياً مصرياً رفيعاً ضم . الحوار في القاهرة
وأوضح أنه بحث مع الوفد . وكيل المخابرات العامة اللواء محمد إبراهيم والعميد وائل الصفتي

إلسرائيلية األخيرة ضد قطاع غزة، والتطورات السياسية الراهنة على الساحة السياسية التهديدات ا«
العربية عموماً والفلسطينية خصوصاً، وسبل تحريك ملف المصالحة الفلسطينية وإخراجه من حال 

  .الحالية» المراوحة
اً، وسبل تعزيز صمود مناقشة التهديدات اإلسرائيلية األخيرة ضد القطاع تفصيلي«وقال العوض إنه تمت 

ولفت الى . »المواطنين، وتفويت الفرصة على مخططات االحتالل الهادفة لشن عدوان مبيت على القطاع
المعطيات المتوافرة تفيد بأن دولة االحتالل أعدت العدة لشن عدوان واسع على الشعب الفلسطيني «أن 

نتيجة تحميلها مسؤولية وصول عملية بغية خلط األوراق والخروج من أزمتها الداخلية والخارجية 
  .»المفاوضات الى طريق مسدود

المسؤولين المصريين تحدثا بوضوح وصراحة عن جدية تلك التهديدات وعن التدخل «وأشار الى أن 
وقال إنهما شددا على أن . »المصري القاطع الذي حال دون تنفيذ إسرائيل عدوانها خالل األيام األخيرة

 اإلسرائيلية ال تزال مبيته، وهي تنتظر اللحظة المناسبة لذلك، األمر الذي يتطلب حكمة النيات العدوانية«
اللقاء «وأضاف أن . »فلسطينية كبيرة في إدارة الصراع مع االحتالل وتفويت الفرصة على مخططاته
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س بحث في شكل معمق األوضاع الداخلية الفلسطينية في ظل جمود ملف المصالحة، وتزايد مخاطر تكري
  .»االنقسام

  21/1/2011الحياة، لندن، 
  

  حماس تنفي مزاعم فتح عن لقاء بين العاروري ومسؤولين صهاينة في أوروبا .11
نفت حركة حماس ما نشرته وسائل إعالم فتحاوية، عن لقاءات أجراها القيادي في الحركة الشيخ : غزة

 إعالم فتح محاولة مكشوفة صالح العاروري مع مسؤولين صهاينة في أوروبا، معتبرة أن ما ينشرة
  .لتشويه صورة الحركة

إننا : "نسخة منه" المركز الفلسطيني لإلعالم"وقالت الحركة، في بيان صادر عن مكتبها اإلعالمي، وصل 
في حركة حماس ندين بشدة حملة التشويه التي تقوم بها بعض المواقع اإلعالمية التابعة لحركة فتح، من 

اءات مزعومة بين األخ صالح العاروري القيادي في الحركة، ومسؤولين خالل نشر األكاذيب عن لق
صهاينة في أوروبا، ونؤكد بأنها أخبار كاذبة ال أساس لها من الصحة، هدفها تشويه صورة الحركة 

  ".وقياداتها، وهي غير موجودة إال في خيال من فبركوا مثل هذه األخبار واألكاذيب
فذة في فتح والسلطة الغارقين في وحـل المفاوضات واللقاءات أن بعض القيادات المتن"وأضافت 

والتنسيق األمني مع الصهاينة، والذين أصابهم هوس اللقاء مع األعداء وباتوا ال يجدون لهم دورا في 
الحياة، في حال توقفت لقاءاتهم ومفاوضاتهم المذلة مع الصهاينة، يحاولون تشويه صورة قيادات الحركة 

 الوطنية المتمسكة بثوابت شعبنا ومقاومته، لتبرير لقاءاتهم المشبوهة مع قيادات العدو وقيادات شعبنا
  ".الصهيوني

الرافض ألية لقاءات مع العدو الصهيوني المجرم، الذي ال يفهم إال "ماس على موقفها حوأكدت حركة 
 المهنية الذين ال يقيمون وزنا لغة المقاوم؛ فإننا نؤكد ثقتنا الكبيرة بأبناء شعبنا الواعي وبوسائل اإلعالم

  ".وال اعتبارا لتلك األبواق اإلعالمية المشبوهة وصفحاتها الصفراء المعروفة بعدائها للمقاومة
  20/1/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  رضوان يستهجن تصريحات فرنسا بخصوص شاليط .12

صريحات وزير خارجية رفضت حركة حماس على لسان القيادي الدكتور اسماعيل رضوان، ت: غزة
فرنسا التي قالت فيها أن احتجاز شاليط جريمة حرب، داعياً الدول األوروبية إلى الحيادية والنزاهة في 

نرفض هذا ": "المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال رضوان، في تصريح خاص أدلى به لـ .هذا الموضوع
، مضيفا أن وزيرة خارجية "األسرىالتصريح الذي يعبر عن الكيل بمكيالين في التعاطي مع قضية 

يعانون أقسى الظروف " آالف أسير فلسطيني خلف قبضان االحتالل، 8فرنسا تناست أن هناك أكثر من 
المطلوب من فرنسا :" وتابع ".ويتعرضون لالضطهاد ال لشي سوى النهم يدافعون عن حقهم الشرعي

، الفتاً إلى أن  "اختطفوا من أرضهم الشرعيةوالمجتمع الغربي أن يعمل على إطالق سراح أسرانا الذين 
  ".شاليط أسر في ساحة المعركة وهذا شيء مشروع"

  20/1/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

    االحتالل قرب جنين جنودفي اشتباك مع" سرايا القدس"استشهاد مقاوم من  .13
من بلدة اليامون )  عاما23(استشهد ظهر الخميس سالم محمد سمودي :  محمد القيق-الضفة الغربية 

  . قرب جنين بعد إطالق جنود االحتالل النار عليه على حاجز عسكري قريب من بلدة يعبد جنوب المدينة
ومن ثم " ميفو دوتان"وقالت القناة اإلسرائيلية العاشرة إن الشهيد أطلق النار صوب موقع عسكري يسمى 

 استشهاده على الفور، مبينة بأنه لم تقع إصابات قام الجنود بالرد وإطالق الرصاص عليه مما أدى إلى



  

  

 
 

  

            10 ص                                     2032:         العدد       21/1/2011 الجمعة :التاريخ

في صفوف الجنود الذين شرعوا بإغالق الحاجز أمام حركة المركبات والمشاة، وباشروا بعمليات تفتيش 
وتعزيز لقواتها في المكان، في حين لم تسمح للطواقم الطبية الفلسطينية في البداية بدخول المكان للتأكد 

  . ويتهمن وجود شهيد ومعرفة ه
من جهتها أكدت مصادر محلية أن الشهيد أسير محرر من سجون االحتالل، وأنه أمضى ما يقارب 

  . خمسة أعوام فيها، علماً أنه متزوج وأب لطفلة واحدة
وفي وقت الحق تبنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي الشهيد السمودي مؤكدة أنه 

حه الرشاش على جنود االحتالل والبدء باشتباك مسلح معهم أسفر عن قام بإطالق النار من سال
  . استشهاده

من جانبها قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين إن األجهزة األمنية 
الفلسطينية تشن حملة اعتقاالت واسعة في صفوف أنصار الحركة عقب عملية جنين التي استشهد فيها 

  .  عناصرهاأحد
  20/1/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
   نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية داخل السجن"شهداء األقصى"من االحتالل يرفض عالج أسير  .14

أكد حقوقي فلسطيني أن الحالة الصحية لألسير الفلسطيني هيثم عزات عبد اهللا صالحية مستقره، : رام اهللا
  .ا ال زالت سلطات االحتالل ترفض عالجهبعد نجاته من محاولة اغتيال، بينم

وقال رامي العلمي، محامي وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين، الذي تمكن من زيارة األسير 
إن حالة األسير صالحية مستقرة، لكنه ال زال يعاني من عدة مشاكل : "أمس" ايشل"صالحية في سجن 

 له إدارة السجن الرعاية الصحية والعالج، ولم تقم  وأعراض مرضية لم تظهر من قبل، دون أن توفر
في التاسع من كانون ثاني ) محاولة اغتياله(بنقله للمستشفى رغم خطورة حالته عقب وقوع الجريمة 

  ".الماضي) يناير(
في ذلك اليوم شعرت بدوران في رأسي : "ونقل العلمي عن األسير صالحية تفاصيل ما حدث معه، وقال

وقف الجانب األيمن من جسدي وعانيت بشدة من ضجيج عالي في أذني، ثم أصبت بشكل مفاجئ وت
  ".بتشنج استمر أربع ساعات، ورغم ذلك لم تنقلني اإلدارة للمستشفى وعولجت في العيادة بالمسكنات

فوجئت وإخواني األسرى بقيام احد األسرى يوم الخميس الماضي باالعتراف لي انه قام يوم "وأضاف 
بة دواء سامة في كأس الشاي الخاص بي، زودته بها وبتعليمات من إدارة السجن، التي  بوضع ح8-1

واجهها لدى حضورها الستدعائه بدعوى النقل للعيادة، وأكد أمام المعتقلين وممثل األسرى وضابط 
، مشيراً إلى أن اإلدارة عزلت ذلك األسير في زنزانة انفرادية "السجن مسؤولية اإلدارة عن ذلك

  .قطعت أخبارهوان
التابعة لحركة " كتائب شهداء األقصى"من سكان مدينة البيرة، من )  عاما28ً(ويعتبر األسير صالحية 

، 2002) نوفمبر(فتح، واعتقل بعد مطاردة دامت عامين في عملية خاصة في الثاني من تشرين ثاني
تائب األقصى والمشاركة في  عاما بتهمة نشاطه في ك20ويقضي حكماً بالسجن المؤبد مرتين، إضافة لـ

  .عمليات ضد المستوطنين وقوات االحتالل
  20/1/2011قدس برس، 

  
  "إسرائيل"واهم من يعتقد أنه يمكن صنع السالم مع  :البرغوثيمروان  .15

 استحالة تحقيـق أو صـنع       ، أكد عضو اللجنة المركزية في حركة فتح األسير مروان البرغوثي          :رام اهللا 
  . هذه المرحلةالسالم مع إسرائيل في 
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واهم من يعتقد بإمكانية صنع السالم أو تحقيقه مع إسـرائيل           ", وقال البرغوثي من داخل سجون االحتالل     
ألن حكومة إسرائيل هي حكومة احـتالل       , وال يوجد شريك للسالم الحقيقي في إسرائيل      , في هذه المرحلة  

  ". واستيطان وإرهاب وحصار وعدوان 
 ميتة ومحاوالت إحيائها اصطناعيا منذ سنوات هده لم ولن تجـدي، ألنـه ال             وأشار إلى أن عملية السالم    

يوجد قرار استراتيجي في إسرائيل بالسالم الذي يعني بالنسبة لنا إنهاء االحتالل واالنسحاب إلى حـدود                
م مؤكداً أن مفتاح السالم في المنطقة هو إنهاء االحتالل أوالً ألن اليوم األول للسالم هـو اليـو                 , ١٩٦٧

  . األخير من عمر االحتالل
وأوضح البرغوثي أن الخطوة األولى للخروج من المأزق والطريق المسدود هو في المصالحة الوطنيـة               
أوال، وثانياً بنقل الملف الفلسطيني كامالً إلى األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي واالستناد إلى قـرارات                

لهذا الملف، وثالثاً اتخاذ موقـف عربـي صـلب وواضـح            الشرعية الدولية وإنهاء االحتكار األمريكي      
وصريح بالضغط على أمريكا وإسرائيل وابتداع وسائل جديدة لهذا الـضغط، ورابعـاً تعزيـز الجبهـة                 
الداخلية الفلسطينية من خالل توسيع وتعزيز وتصعيد المقاومة الشعبية وتوسيع دائـرة المـشاركة فيهـا                

على عزل إسرائيل ومحاصرتها علـى المـستوى الـدولي رسـمياً            ورقعتها الجغرافية ومواصلة العمل     
  . وشعبياً، وسادساً مواصلة عملية بناء مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية

وهي تضعف الحالـة    , وشدد على أن حالة االنقسام كارثة على الشعب الفلسطيني وذريعة يستغلها أعداءه           
والمخجل أن تستمر هذه الحالة، وهـي تمثـل إدارة          وتشوه الوجه المشرق له، ومن المؤسف       , الفلسطينية

  . الظهر للشهداء والجرحى ولمعاناة وتضحيات الشعب الفلسطيني
ودعا البرغوثي حركة حماس التخاذ قرار استراتيجي بالمصالحة ألن المصالحة هي حجر الزاوية فـي               

واالستيطان وتهويد مدينة   بناء موقف فلسطيني قوي وجبهة فلسطينية موحدة قادرة على مواجهة العدوان            
القدس والحصار الظالم لقطاع غزة وتوفير الحصانة والقوة للموقـف الـسياسي الفلـسطيني الـرافض                

  .الستئناف المفاوضات
وأكد أن الوحدة الوطنية هي قانون االنتصار للشعوب المقهورة ولحركات التحرر الوطني وهي بمثابـة               

  . الماء والهواء في الحالة الفلسطينية
إن ما يهمنا أوالً هو حرية شعبنا الذي فقدنا حريتنا من اجل حريته، وشـعبنا العظـيم                 " :وقال البرغوثي 

موضحاً أن األولوية المقدسة اآلن هي إنهاء االحتالل وجالئه عـن األرض            , "يستحق منا كل التضحيات     
  .حرير جميع األسرىالفلسطينية وإنجاز الحرية والعودة واالستقالل وعودة الالجئين إلى وطنهم وت

ونوه إلى أن اتفاقية أوسلو انتهت وداست عليها الدبابات اإلسرائيلية واالستيطان وتهويد القدس واغتيـال               
  . الرئيس الراحل ياسر عرفات، حيث كان ذلك قرار إسرائيلي واضح بإنهاء أوسلو إلى غير رجعه

سطينيين عامةً وللقـدس خاصـةً دون       وشدد على أن الموقف العربي الرسمي ضعيف والدعم العربي للفل         
يقدم دعمـاً للمـستوطنين     " موسكوفيتش"ومن المخجل أن يهودياً أمريكياً واحداً يدعى        " وقال, الحد األدنى 

  . اليهود في القدس أكثر مما يقدمه النظام العربي الرسمي مجتمعاً
فلسطين وإنهاء االحـتالل    وأوضح أن النظام العربي الرسمي لم يكتف بإسقاط الخيار العسكري لتحرير            

  .وتحرير القدس، بل أسقط حتى خيار الدعم السياسي والمالي واالقتصادي للفلسطينيين
  19/1/2011الشعب، الجزائر، 

  
  تجاه أبو السعود أخالقية وحماس تعدم الثقة بقياداتهاعباس مبادرة الرئيس : فتح .16

 صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة اليوم  أحمد عساف، في بيانحركة فتحقال المتحدث باسم : رام اهللا
أن مكرمة الرئيس محمود عباس باإلفراج عن المواطنة تمام أبو السعود قد اتى اعتبارا وتقديرا : الخميس

  .'واحتراما لمنظومة القيم االجتماعية واألخالقية التي تحكمنا كمناضلين في حركة التحرر الوطنية
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لسعود بمسؤوليتها في المجموعة المسلحة التي ضبطت في اللحظة رغم اعتراف أبو ا ":وأضاف عساف
األخيرة قبل تنفيذ خطة اغتيال محافظ نابلس اللواء جبريل البكري فإن قرار الرئيس باإلفراج عنها جاء 
منسجما مع المسؤولية الوطنية واألخالقية واالجتماعية الناظمة لقرارات وتوجهات الرئيس، واألجهزة 

  .'سطينيةاألمنية الفل
دليال ال يقبل الشك على أنهم يضعون مشروعهم  'بغزة ' حماس'واعتبرت الحركة ردود فعل قيادة 

االنقالبي فوق كل اعتبار، وأنهم ماضون في العبث بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني وبمعاناة أبناء 
  .'شعبنا في القطاع

 والعربي بأن تكذيب حماس لقيادية متقدمة في لفتت أبو السعود أنظار الرأي العام الفلسطيني: وقالت
صفوفها اعترفت أمام  الصحافة ووسائل اإلعالم  بالذنب، وطلبت الصفح من الشعب الفلسطيني، يعني 
أن هذه القيادات تسقط حالة انعدام الثقة القائم بين قياداتها في الصف األول على المستويات 

  .ما صرحت به المواطنة أبو السعودومثال ذلك إصرارهم على تكذيبهم ..األخرى
، ونكران المبادرات اإليجابية لحركة فتح 'حماس'الالمسؤولية الطاغية في عقلية قيادات 'ونبه عساف إلى 
  .مستمرة  بالتحريض رغم جالء الحقائق' حماس'،  مشددا على أن قيادة 'والقيادة  الفلسطينية

تغرير بأعضاء حماس والتحضير النقالب في من محاوالت ال' :وحذرت الحركة  على لسان عساف
الضفة الفلسطينية، مطمئنا الشعب الفلسطيني بأن األجهزة األمنية الفلسطينية على يقظة ومهنية عالية،  

وطالبت . 'تتحمل بأمانة مسئولية حماية الوطن والمواطن والمحافظة على النسيج االجتماعي الفلسطيني
 المواطنين من النساء واألطفال،  وتقدير مبادرات الرئيس باقرار بالكف عن استغالل' حماس'قيادات 

  .المصالحة والعودة إلى الشرعية  والنظام
  20/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  إدالئها بتصريحات تؤكد ابتزازها من أجل اإلفراج عنها أبو السعود تنفي": وكالة وفا" .17

ام أبو السعود التي أفرجت األجهزة األمنية عنها، مساء أمس األربعاء، بمكرمة  نفت المواطنة تم:نابلس
، وبأنها نفت 'المركز الفلسطيني لإلعالم' من الرئيس محمود عباس، أن تكون أدلت بأي تصريحات لـ

عبر هذه التصريحات تورطها بأي نشاط يمس الوضع الفلسطيني الداخلي، وأن اعتذارها للرئيس محمود 
نفيها ' وفا'وجددت أبو السعود في تصريحات لـ .ومحافظ نابلس كان شرطا لإلفراج عنهاعباس 

  .التعرض ألي ابتزاز قبل اإلفراج عنها، مؤكدة أن اعتذارها للرئيس كان شخصيا
  20/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   معالم القدس االحتالل الساعية لتغييرأهداف تحذر من "جبهة التحرير" .18

حذرت جبهة التحرير الفلسطينية من بناء جدار الضم والتوسع العنصري حول القدس الذي سيتم : رام اهللا
من خالله عزل نحو مئة ألف فلسطيني مقدسي ، مؤكدة ان االحتالل يرمي إلى تحقيق أهداف 

وقال عضو المكتب  .ديموغرافية وسياسية هدفها تهويد القدس وتغير معالمها اإلسالمية والمسيحية
السياسي للجبهة محمد السودي في تصريح صحفي ان اعالن االنتهاء من بناء الجدار حول القدس بالعزل 

واستغرب الصمت . المركب، سيعزل القدس عن الضفة وسيعزل مناطق فلسطينية في القدس عن القدس
وقال ان االحتالل يهدف  .لقدسالعربي واإلسالمي والدولي ، تجاه ما يجري من جرائم واعتداءات في ا

الى ترحيل اهالي القدس ، واضاف ان عمليات الهدم والترحيل للشعب الفلسطيني من فوق ارضه ومن 
  .ممتلكاته تتنافى مع ابسط حقوق اإلنسان وهي نوع من العقاب الجماعي

  21/1/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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   والكهرباء  التخلي عن تزويد غزة بالماءيعتزمنتنياهو  .19
ماري ان اسرائيل تريد التخلي عن مسؤولية تزويد غزة - اعلن نتنياهو خالل لقائه اليو: وكاالت–القدس 

خالل محادثاتهما، اعلن نتانياهو ان «وجاء في بيان اصدره مكتب رئيس الوزراء . بالماء والكهرباء
ولم يقدم . »تحتية مثل الماء والكهرباءاسرائيل تسعى الى فك ارتباطها بقطاع غزة في ما يتعلق بالبنى ال

ولم يوضح البيان من اين ستأتي الكهرباء الى غزة اذا ما توقفت اسرائيل عن . مزيدا من التفاصيل
  .تزويده بها

  21/1/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  الفلسطينيةسرائيلية والسلطة العالقات بين الحكومة اإلب هناك فجوة خطيرة :ليبرمان .20
 حذر وزير الخارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان ان اسرائيل لن تتساهل بعد اآلن مع :دسالق
وقال ليبرمان . التي يوجهها اليها الفلسطينيون من خالل الشكاوى المقدمة في االمم المتحدة» االهانات«

سرائيلية والسلطة في العالقات بين الحكومة اال» فجوة خطيرة«خالل لقائه مع نظيرته الفرنسية ان هناك 
  . الفلسطينية برئاسة محمود عباس

 تصريح 5300في حين كانت اسرائيل تضع موافقتها على «واضاف في بيان صادر عن مكتبه انه 
للفلسطينيين للعمل في اسرائيل االسبوع الماضي، قدمت السلطة الفلسطينية اقتراحا في مجلس االمن 

اليميني » اسرائيل بيتنا«وقال زعيم حزب . »ل انواع الخطاياالدولي يدين اسرائيل ويتهمها بارتكاب ك
، محذرا من »هذه الفجوة ال يمكن ان تستمر وستؤدي الى ازمة في العالقات بين الجانبين«المتطرف ان 
وطلب أن تمتنع . »لن تبقى مكتوفة االيدي وتتحمل االنتقادات واالهانات الى ما ال نهاية«ان اسرائيل 

واشار ليبرمان الى ان وزارة . دة عن تقديم المساعدات الخارجية للحكومة الفلسطينيةالواليات المتح
الخارجية تعكف حاليا على اعداد تقرير يتضمن كافة بوادر حسن النية والتسهيالت التي قدمتها اسرائيل 

تبذل جهودا وقال ان جامعة الدول العربية تعمل جاهدة من اجل ادانة اسرائيل ولكنها ال . للفلسطينيين 
  .لمعاجلة قضايا هامة مثل االوضاع في تونس ولبنان والعراق 

  21/1/2011 ، القدس، فلسطين
  

   اننا نواجه صعوبات كبيرة في عملية السالم: بيريز .21
اننا «.  الفرنسية الخارجيةخالل لقائه وزيرة شمعون بيريسقال الرئيس اإلسرائيلي :  وكاالت–القدس 

دور فرنسا «واضاف ان . »عملية السالم، لكن ذلك ليس مبررا لليأسنواجه صعوبات كبيرة في 
ال يجب «وتابع . »وأوروبا هو اضفاء شرعية على ما يجري كي ال نجد انفسنا في وضع فوضى عارمة

في اي حال من االحوال اضفاء الشرعية على االرهاب، يجب اضفاء الشرعية على المفاوضات وعلى 
  . »، ال بد من ابداء حسن نية العادة احياء المفاوضاتعملية تدفع باالقتصاد قدما

  21/1/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   لمباحثات أمنية"إسرائيل"روس وهيل في : مكتب نتنياهو .22
وصل إلى إسرائيل ، أن  برهوم جرايسي- الناصرة، عن مراسلها من 21/1/2011، الغد، عمانذكرت 

ون الشرق األوسط، دينيس روس، ومساعد المبعوث األميركي أمس، مستشار الرئيس األميركي لشؤ
  .الخاص للشرق األوسط ديفيد هيل، في إطار مباحثات وصفت بأنها ذات طابع أمني إقليمي

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن روس وهيل وصال إلى 
لى ضمان التفوق النسبي اإلسرائيلي من الناحية العسكرية، إسرائيل، بهدف إجراء مباحثات أمنية تهدف إ

  .في إطار اي اتفاق يبرم في المنطقة
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إال أن اإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية، قالت أمس، إن روس وهيل سيبقيان لعدة أيام في إسرائيل، وانه في 
ص إمكانية استئناف نهاية األسبوع، سيلتقيان ممثلين فلسطينيين، في إطار محادثات غير رسمية، لفح

  .المفاوضات بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني
المتحدث باسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي ، من لندن، أن 21/1/2011، الشرق األوسط، لندنونشرت 

إلجراء مباحثات عن االحتياجات األمنية «قال لإلعالم العربي، إن روس وهيل وصال  أوفير جندلمان
تأتي في سياق الجهود للحفاظ على التفوق «وإن هذه المباحثات . »ا أمنية إقليميةاإلسرائيلية وقضاي

النوعي لجيش الدفاع اإلسرائيلي في إطار المفاوضات مع الفلسطينيين وألجل الحفاظ على ذلك في نطاق 
  .»أي اتفاق مستقبلي معهم

  
  من الداخليوزارة األ وإنشاء .. تصادق على تعيين وزراء جدداإلسرائيليةحكومة ال .23

صادق مجلس الوزراء اإلسرائيلي أمس الخميس على تعيين وزراء جدد في الحكومة، كما  :قنا - القدس
  .قرر إنشاء وزارة جديدة هي وزارة األمن الداخلي على أن يرأسها عضو الكنيست ماتان فيلنائي

ارات الموجودة في وقال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، في بدء اجتماع لمجلس وزرائه، إن الوز
الحكومة ومن بينها وزارة األمن الداخلي منتشرة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الواليات 
المتحدة، وأشار إلى أن حكومته أسندت حقيبة التجارة والصناعة واالستخدام وحقيبة األقليات إلى شالوم 

يبة الرفاه بشكل مؤقت لمدة ثالثة أشهر لـ سمحون، وحقيبة الزراعة لـ اوريت نوكيد، فيما تم إسناد حق
  ". موشيه كاحلون فيتولى

التي شكلها وزير الدفاع إيهود باراك بعد انسحابه / االستقالل/وينتمي الوزراء الجديد كلهم إلى كتلة 
وأربعة أعضاء آخرين في الكنيست من حزب العمل، مما أدى الحقا إلى انسحاب الحزب من الحكومة 

  .ته ألعضاء الكتلة الجديدةوإسناد وزارا
  21/1/2011، الشرق، الدوحة

  
   وتنجح في طرح تحديات"إسرائيل" تشخص نقاط ضعف  الفلسطينيةالسلطة: ديسكين .24

حذر رئيس جهاز المخابرات اإلسرائيلي يوفال ديسكين في لقاء مع لجنة الشؤون :  علي الصالح- لندن
 ستدخل على خط االعتراف بالدولة الفلسطينية، بما الخارجية والدفاع في الكنيست، من أن دوال أخرى

معابر حدودية ونظام «ودعا ديسكين الحكومة اإلسرائيلية إلى وضع . فيها دول في االتحاد األوروبي
إذا لم نحرص على ذلك سنجد «: وقال. حتى وإن كانت هذه الحدود مؤقتة وغير معترف بها» حدودي

 2011وزعم ديسكين أن االستراتيجية الفلسطينية لعام . »هذه الفصلأنفسنا في ارتباط ال يسمح لنا بمثل 
السلطة تشخص نقاط «: وأضاف. 1967تتضمن هدفا مركزيا إلقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود 

ضعف إسرائيل وتنجح في طرح تحديات أساسا في مجال نزع الشرعية، والصراع القانوني، وفرض 
  .»ي مضبوط مثل الخطوات أحادية الجانب التي يمكنهم أن يقوموا بهامقاطعات اقتصادية وتصعيد سياس

  21/1/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  كابل رئيسا لحزب العمل بعد انشقاق باراكإيتان  .25
  . صادق حزب العمل باإلجماع على انتخاب عضو الكنيست إيتان كابل رئيسا للحزب :قنا - القدس

  21/1/2011، الشرق، الدوحة
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   تخشى قطع العالقات بين تل أبيب وتونس"ئيلإسرا" .26
نقلت إذاعة الجيش أمس األول عن مصادر سياسية عليا خشيتها من قطع العالقات غير الرسمية التي 

وكانت تونس قد ارتبطت بعالقات دبلوماسية مع إسرائيل . نسجت بين إسرائيل ونظام الحكم في تونس
. د عامين افتتحت مكاتب ارتباط في تونس وتل أبيبوبع.  سوية مع موريتانيا والمغرب1994عام 

ويشير موقع وزارة الخارجية اإلسرائيلية إلى أن العالقات مع دول بالمغرب العربي هامة وحيوية للسالم 
ويشار إلى أنه عقب االنتفاضة الثانية قطعت تونس والمغرب عالقاتهما الدبلوماسية . والتطبيع مع العرب

كما استمرت عالقات تعاون في مجاالت . قات التجارية والسياحية استمرتمع إسرائيل، لكن العال
  .أخرى

  19/1/2011، )الجزائر(الشعب 
  

  هناك حقيقة واحدة وهي أنني سأكون رئيسا لألركان: غالنت .27
، امس، أنه على رغم أن المحكمة العليا االسرائيلية أكدت أن تعيين »معاريف«ذكرت صحيفة : القدس

النت، رئيسا لألركان لن يتأخر عن موعده، خصوصا بعد مساندة وزير الدفاع ايهود الجنرال يوآف غ
  .باراك له، أكد مصدر قضائي مطلع أن قضية غالنت بعيدة عن نهايتها

أن هناك «ونقلت الصحيفة عن غالنت، تأكيده خالل لقائه عدد من مقربيه، أن الحقيقة سترى النور و
  .» أركان الجيش اإلسرائيليحقيقة واحدة وهي أنني سأكون رئيس

  21/1/2011، الراي، الكويت
  

   من مجزرة أسطول الحرية "إسرائيل"لجنة تيركل تبرئ : معاريف .28
أسطول «التي شكلتها إسرائيل للتحقيق في مجزرة » لجنة تيركل«، أمس، أن »معاريف«ذكرت صحيفة 

يهم العضوان الدوليان، قد وقعوا على ، أنهت تحقيقها، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة كافة، بمن ف»الحرية
التقرير النهائي الذي تضمن نفي التهم الموجهة إلسرائيل كافة، والتأكيد على أن الجيش اإلسرائيلي 

  . »تصرف وفقاً للقانون الدولي«
سيسلم إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد » لجنة تيركل«فإن تقرير » معاريف«وبحسب 
  . د، وسيتبعه مؤتمر صحافي من قبل اللجنة إلعالن النتائج النهائية والرسمية للتحقيقغد األح

ستطهر إسرائيل حكومة وجيشاً من كل ذنب، وستقضي بأن الجيش «إلى أن اللجنة » معاريف«وأشارت 
  . »اإلسرائيلي والحكومة لم يخرجا في عملهما عن قواعد القانون الدولي

  21/1/2011، السفير، بيروت
  

   تكتفي بفصل قاتل القواسمي من الخدمة العسكرية"اسرائيل" .29
في تبرير وتستر على جريمة جنوده زعم الجيش اإلسرائيلي أمس أن نتائج التحقيق العسكري : سالقد

بينت أن الجندي الذي أطلق النار باالشتراك مع جندي آخر على المسن عمر القواسمي لم يخالفا تعليمات 
 قد شعر بأن حياته معرّضة للخطر ، على حد زعم التقرير ورغم ان الرجل كان نائما إطالق النار كونه

  .في فراشه
وقرر قائد المنطقة الوسطى في الجيش اإلسرائيلي جنرال أفي ميزراحي تسريح الجندي من خدمته 

واسمي في  وقرر ان قتل المسن الفلسطيني عمر الق-إبقاءه في الجيش حتى نهاية فترة خدمته -الدائمة 
  .غرفة نومه في الخليل قبل نحو اسبوعين كان دفاعا عن النفس

  21/1/2011، الدستور، عمان
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  حسم ملف فساد ليبرمان نهاية الشهر المقبل .30
 أعلن مسؤول كبير في النيابة اإلسرائيلية أمس، أن النيابة العامة سترد على : برهوم جرايسي - الناصرة

ديم الئحة اتهام خطيرة ضد وزير الخارجية افيغدور ليبرمان، حتى نهاية توصية الشرطة اإلسرائيلية بتق
الشهر المقبل، وبذلك يكون قد مر على توصية الشرطة أكثر من عام ونصف العام، وال يعرف القضاء 

  .اإلسرائيلي حالة مشابهة لهذه، مما يثير الشبهات حول سطوة ليبرمان على جهاز النيابة العامة أيضا
الحقوقية اإلسرائيلية، وهذا بعد مرور فترة طويلة لم " أوميتس"يح النيابة هذا ردا على جمعية وجاء تصر

تعلن فيها النيابة موقفها من توصية الشرطة، فعادة ما ترد النيابة في مثل هذه الحاالت التي تطال 
  .مسؤولين كبار أو منتخبي جمهور ما بين خمسة إلى سبعة اشهر على األكثر

برمان احتمال تقديمه للمحاكمة في واحد من أخطر ملفات الفساد، التي تصل أطرافها إلى ويواجه لي
عصابات إجرام مالي دولية، والتهم التي يواجهها ليبرمان متعددة، منها الحصول على أموال غير 
مشروعة، وحجب أموال عن سلطات الضريبة، وتلقي رواتب مبالغ بها، خالل توليه مناصب في الحكم 

إسرائيل، إضافة إلى محاولة لتشويش عملية التحقيق، والحصول على ملفات بشكل مخالف للقانون في 
  .وغيرها

وفي حال أعلنت النيابة قبولها بتوصية الشرطة، فبموجب القانون يحق لليبرمان ان يعترض على القرار 
 االعتراض خالل عدة أمام المدعي العام، خالل أربعة إلى ستة اشهر، ويكون على المدعي أن يرد على

اشهر، وهذا يعني انه حتى في حال تقرر تقديم الئحة اتهام ضد ليبرمان تجبره على االستقالة، فإن أمرا 
  .2011كهذا لن يكون خالل العام الحالي 

  21/1/2011، الغد، عمان
  

  عربيةالبلدان الشعبية التونسية في النتفاضة االحذر من انتشار دراسة إسرائيلية ت .31
رت دراسة إسرائيلية أن إسقاط حاكم تونس بانتفاضة شعبية ال عسكرية عملية غير مسبوقة في العالم اعتب

وصدرت هذه الدراسة عن . محذرة من تكرار التجربة في بلدان أخرى خاصة مصر واألردن. العربي
عهد ويرى معد الدراسة الدكتور شلومو بروم أن . معهد دراسات األمن القومي في جامعة تل أبيب

االنقالبات العسكرية في العالم العربي انتهى بفعل تزايد قوة أجهزة األمن الداخلي واتساع حجم الجيوش 
  . وازدياد وتنوع وسائل اإلعالم

ويوضح أن سقوط الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي يلهب حماس الجماهير العربية كما 
 إلى ظهور قوة وسائل اإلعالم الجماهيرية خاصة اإلنترنت مشيرا. يظهر في اإلعالم ومظاهرات التأييد

  .خالل ثورة تونس، وهو ما حدث خالل مظاهرات إيران في العام الماضي
وال يستبعد أن تنتشر العدوى التونسية على المدى القصير في بلدان عربية أخرى خاصة في تلك التي 

.  سفك دماء لقمع االحتجاج في مرحلة مبكرةويتسببون في. قال إن حكامها يفرطون في استخدام القوة
. وعلى المدى البعيد يشير الباحث إلى أن تأثير انتفاضة تونس على بقية البلدان العربية مرهون بمستقبلها

  .مبرزا أن نجاحها في بناء نظام ديمقراطي جديد سيجعلها قدوة لبقية العرب نحو تقليدها
لصعب التنبؤ بنتائج انتخابات ديمقراطية تجري في تونس إن من ا: ومن جهة أخرى، قال شلومو بروم

قريبا بعد فترة طويلة منع فيها الحاكم الناس من كشف ميولهم الحقيقية، لكنه يرجح أن تكشف انتخابات 
  .البرلمان عن الميول المكبوتة للتونسيين خاصة في األرياف

مقراطية ستشكل دفعة هامة للمد ويشير إلى أن سيطرة الحركة اإلسالمية في تونس بانتخابات دي
: ويقول. وتحثها على القيام بخطوات عينية وقلب أنظمة حكم فيه. اإلسالمي المتصاعد في العالم العربي

إن ذلك منوط بمدى إصرار األنظمة الحاكمة العربية خاصة في الدول الكبرى كمصر على صيانة 
  .اجتماعية لها مصلحة في استمرار هذه األنظمةسلطتها، وبمدى قدرتها على بناء أجهزة أمنية وطبقات 
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موضحة أن األولى تعيش . وتؤكد الدراسة أن إسرائيل قلقة من تطورات محتملة في مصر واألردن
أجواء انتقالية بفعل العمر المتقدم للرئيس مبارك وحالته الصحية وضبابية احتماالت نجله بوراثته التي 

 أن األردن أيضا يواجه أزمة اقتصادية متراكمة وتوترات داخلية وتشير إلى. تلقى معارضة شعبية قوية
  .مما يزيد مخاطرها على المدى البعيد على األقل. وتزايد قوة الحركة اإلسالمية

  19/1/2011، )الجزائر(الشعب 
  

   تبارك ثورة الشعب التونسي وتحذر من سرقتها48الحركة اإلسالمية في أراضي الـ  .32
 ثورة الشعب 1948 اإلسالمية في األراضي الفلسطينية المحتلة في العام  باركت الحركة:الناصرة

وقالت الحركة التي  .التونسي، محذرة في نفس الوقت من سرقة هذا اإلنجاز الكبير، حسب تعبيره
إننا نبارك ألهلنا في تونس "نسخة عنه " قدس برس"يتزعمها الشيخ رائد صالح، في بيان مكتوب وصل 

هم المجيدة وسعيهم الحثيث لنيل الحرية من براثن الظلم والظالمين، من براثن الطغاة ثورتهم وانتفاضت
ودعت الحركة التونسيين إلى أخذ الحيطة  ".والطغيان، فالظلم مرفوض أنّى كان اسمه وأيا كان مصدره

بيرها، والحذر من أن يقوم بعض اللصوص والمتسلقين من مصادرة ثمار هذه الثورة أو إفشالها، وفق تع
داعية كل الدول العربية واإلسالمية إلى مصالحة حقيقة وصادقة وجادة بين الشعوب والحكام تتكامل فيها 
األدوار ما بين الحاكم والمحكوم نحو مستقبل زاهر وواعد بالخير ألمتنا اإلسالمية وعالمنا العربي، 

  .مضيفة أن ذلك ليس ببعيد، حسب تقديرها
  20/1/2011قدس برس، 

  
   والقدس الغربية في الضفة13صابة وإ فلسطينياً 18ل ااعتق .33

 خالل عمليات دهم  فلسطينيا18ًاعتقلت قوات االحتالل : األنباء وكاالت - جمال جمال -القدس المحتلة 
 قوات االحتالل دهمت مدن نابلس وبيت لحم أنذكرت مصادر فلسطينية حيث لمدن الضفة الغربية، 

 بلدة سعير شمال شرق الخليل وقامت باعتقال إسرائيلية اقتحمت قوة كما. ياً فلسطين11ورام اهللا واعتقلت 
  . فلسطينيين بينهم خمسة قاصرينةسبع

قالت مصادر ، وفة والقدسضمواجهات عنيفة مع قوات االحتالل في الخالل  13صيب  أمن جهة أخرى،
ء الجيش اإلسرائيلي قنابل  جراء إلقا الخميس فلسطينيا أصيبوا بحاالت اختناق فجر يوم11محلية إن 

في القدس  و.الواقعة غربي مدينة جنين" زبوبا"الغاز المسيل للدموع على أحد المنازل السكنية في قرية 
 العشرات بينهم سيدات حوامل وأطفال وشيوخ إصابة إلى إضافة فلسطينيان بجروح أصيبالمحتلة، 

  .اإلسرائيليةبحاالت االختناق خالل مواجهات مع الشرطة 
  21/1/2011الدستور، عمان، 

  
   المواطنين في منطقة بيت لحمأراضيالمستوطنون يقتحمون  .34

 المواطنين في بلدة الخضر جنوب أراضياقتحم المئات من المستوطنين الخميس : وليد عوض -رام اهللا 
 "مخلة الفح" أكثر من ثالثة آالف مستوطن اقتحموا الخميس أراضي أنكدت مصادر محلية أو .بيت لحم

  .التابعة لمواطني الخضر، وعلى جبل أبو زيد في قرية إرطاس في محافظة بيت لحم
  21/1/2011القدس العربي، لندن، 

  
  "تشريع التطبيع والتعايش مع المستوطنات"تتهم وزير االقتصاد بـ" حماية المستهلك: "رام اهللا .35

يوخي، بفتح تحقيق رسمي مع ، عزمي الش"جمعية حماية المستهلك الفلسطيني" طالب رئيس :رام اهللا
تشريع التطبيع "التي من شأنها " تجاوزاته القانونية"وزير االقتصاد الوطني في رام اهللا، على ضوء 
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وأكّد الشيوخي، في نص الشكوى التي رفعها  .، كما قال"والتعايش مع المستوطنات اليهودية في الضفة
الوثائق واألدلة "، على وجود "هيئة مكافحة الفساد"و، إلى النائب العام أحمد المغني 19/1يوم األربعاء 

والشهود التي تؤكّد تجاوزات الوزير حسن أبو لبدة القانونية، والتي تمثّلت آخرها بقراره فك ضبط 
والتي تمت مصادرتها مؤخراً خالل حضور " بركان"بضاعة أحد المستوطنين اليهود من مستوطنة 

، مشيراً إلى أن هذا "فظة سلفيت، لتسليمها ألحد التجار الفلسطينيينصاحبها إلى بلدة كفر الديك في محا
  .، كما قال"غير قانوني ومخالف لقانون مكافحة بضائع المستوطنات"القرار هو 

، على حد تعبيره، "ذر الرماد في العيون"وفي سياق متّصل، اتهم الشيوخي وزير االقتصاد الفلسطيني بـ 
ال يتجاوز المائة عامل، في حين أن " عطروت"طينيين في مستوطنة موضحاً أن عدد العمال الفلس

محاولة لتشريع التطبيع "تصريحات أبو لبدة تفيد أن عددهم بلغ عشرة آالف، األمر الذي اعتبره الشيوخي 
  .، وفق تقديره"والعمل والتعايش مع المستوطنات

  20/1/2011قدس برس، 
  

  ة في ظل نفاد القمحبالضف" انتفاضة زراعية"دعوة فلسطينية لـ .36
زراعية في الضفة لالحتجاج على النقص " انتفاضة"دعت اللجان الشعبية الفلسطينية، أمس، إلى : رام اهللا

عن أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية عزمي الشيوخي، " أ.ب.د"وكالة ونقلت . الحاد في مخزون القمح
تعيد "، داعياً إلى إطالق انتفاضة زراعية " واحديكفي ليوم"قوله في بيان، إن مخزون القمح في الضفة 

واعتبر انه كان يتعين على وزير االقتصاد ". االعتبار للمزارع الفلسطيني وتوفر االكتفاء الذاتي ألسواقنا
وذكر أن . إنشاء صوامع لتخزين القمح تكفي الفلسطينيين لمدة ال تقل عن ستة أشهر، كباقي دول العالم

يهدد األمن الغذائي للمستهلك والمواطن الفلسطيني ويجعل شعبنا مرهوناً "مع عدم وجود هذه الصوا
وطالب الحكومة بأن تصدر تعليماتها ". برحمة المحتلين ويعزز من تبعية اقتصادنا الوطني لالحتالل

من % 3بإنشاء صوامع للقمح بأسرع وقت، موضحاً أن المطاحن الفلسطينية تنتج ما ال يزيد على 
  .حين للمستهلك الفلسطيني ويجعل تجار الطحين واألفران يعتمدون على أسواق االحتاللالط

  21/1/2011الخليج، الشارقة، 
  

  غزة بال خبز والمطاحن والمخابز تتوقف عن العمل بعد منع االحتالل إدخال القمح .37
ابز ومطاحن  المخيمالك، أن  حامد جاد،غزة نقالً عن مراسلها في 21/1/2011الغد، عمان، نشرت 

 من خطورة نفاد ما لديهم من مخزون القمح والدقيق، مؤكدين أن مخابز واالدقيق العاملة في غزة حذر
غزة باتت جميعها مرشحة للتوقف عن العمل في غضون الساعات القليلة المقبلة وذلك اثر امتناع 

 منذ يومين كافة مطاحن فعلياًوتوقفت  .االحتالل منذ  نحو أسبوعين عن تزويد غزة باحتياجاتها من القمح
  .الدقيق في غزة عن العمل عقب نفاد مخزون القمح لديها

وفي أحاديث منفصلة أجرتها الغد أكد زياد الفرا مدير عام شركة المطاحن الفلسطينية التي تعد من أكبر 
بين الفرا أن و . عن العمل أن المطاحن توقفت كلياً طنا250ًالمطاحن العاملة في غزة وتنتج يوميا نحو 

، ما يعني ضرورة تزويد  طن يوميا500ًاالحتياجات االستهالكية اليومية ألهالي غزة من الدقيق بنحو 
  . لتشغيل المطاحن والمخابز العاملة في قطاع غزة طن من القمح يوميا700ًغزة بما ال يقل عن 

للحكومة المقالة حاتم عويضة من جهته حذر مسؤول ملف المعابر التجارية في وزارة االقتصاد التابعة 
 من تجار بلغ عدداًأ إلى أن االحتالل  اثر نقص الدقيق مشيراًإنسانيةمن خطورة تعرض غزة لكارثة 

 من الوقت الحالي لهم بإدخال القمح عبر معبر المنطار وسيتم إدخاله عبر غزة بأنه لن يسمح اعتباراً
ل التجار الذين اعترضوا على قرار إدخال القمح وأكد عويضة أن إرغام االحتال .معبر كرم أبو سالم

 400"عبر أكياس سيضعهم أمام مشكلة كبيرة تتمثل بارتفاع كلفة النقل للشاحنة الواحدة بنحو ألفي شيكل 
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إن االحتالل كان في السابق يدخل القمح على شكل كمية "وقال عويضة  .بدال من سبعمائة شيكل" دينار
 في الشاحنة الواحدة ولكن مع االشتراط  طنا40ًي معبر المنطار أي واحدة عبر الجنزير المخصص ف

 األمر الذي سيؤدي إلي ارتفاع  كيسا40ً-30الجديد بإدخال أكياس كبيرة ستصبح حمولة الشاحنة من 
أسعار التعبئة والتفريغ لكل طن ما سيكون له أثر سلبي على سعر سلعة الدقيق وسيخلق حالة من 

 إلىونوه بأن االحتالل عمد منذ ثالثة أشهر إلى تقليص كمية القمح الواردة  .لتفريغالفوضي عند النقل وا
  .من االحتياجات االستهالكية الفعلية ألهالي غزة % 60غزة ولم يسمح بدخول سوى ما نسبته 

لحقوق اإلنسان أن تقليص كميات الدقيق واألعالف يمس بالحاجات " الميزان" مركز اعتبر ذلك  إلى
ية اآلنية المباشرة لسكان قطاع غزة الذي لم تسمح سياسة الحصار لسكانه بالحفاظ على أي اإلنسان

  .مخزون استراتيجي للسلع األساسية على مدار السنوات الماضية
نائب رئيس الحكومة وزير االقتصاد في غزة أن غزة،  من 21/1/2011الخليج، الشارقة، وأضافت 

  . بإدخال القمح واألعالف للقطاع13/1/2011 لم تسمح منذ زياد الظاظا ذكر أن سلطات االحتالل
وأكد مدير مطحنة السالم طالل عواد أن المطحنة توقفت عن العمل منذ السبت، مقدراً أن الدقيق في غزة 

  .ال يكفي ليوم أو يومين
  

  إغالق معبر المنطار أدى ألزمة في توريد البضائع لغزة ال سيما الطحين: الطباعماهر  .38
ماهر الطباع، مدير العالقات العامة في الغرفة التجارية الفلسطينية بغزة، والخبير . دحذر : غزة

 من وقوع أزمة كبيرة في توريد البضائع إلى قطاع غزة، ال سيما األساسية منها، مثل ،االقتصادي
صاً ، الذي كان مخص"كارني"الطحين وغاز الطهي، وذلك إثر إغالق قوات االحتالل معبر المنطار 

  .غير الجاهز" كرم أبو سالم"إلدخال الحبوب واألعالف للقطاع، واالعتماد بشكل كامل على معبر 
  20/1/2011قدس برس، 

  
  المحملة بالمستلزمات الطبية تدخل إلى قطاع غزة" 5قافلة القدس " .39

 ، أناألنباءوكاالت وعن  ، سمير حمتو،غزةنقالً عن مراسلها في  1/1/2011الدستور، عمان، نشرت 
 من معبر رفح البري، وهي تحمل مساعدات ليبية مقدمة من عدة أمسدخلت قطاع غزة " 5القدس "قافلة 

التي كانت تحمل مواد " المروة"جهات ومنظمات مجتمع مدنى وشعبى ليبي، فيما غادرت سفينة 
  .المساعدة، ميناء العريش إلى طرابلس

" 5القدس"ة للذهب والمعادن النفيسة الليبية ورئيس قافلة كد نورى عبد اهللا الشهاوى رئيس النقابة العامأو
  . ا ليبيإلىفور عودته  "6القدس "البدء في اإلعداد إلرسال قافلة مساعدات جديدة تحمل اسم 

المقصود مدير عام ميناء   الربان جمال عبد أنغزة،من  21/1/2011الخليج، الشارقة، وأضافت 
 أطنان من المساعدات 10تحمل على متنها " المروة"دات الليبية العريش البحري أكد أن سفينة المساع
 مولدات كهربائية، ومساعدات إنسانية عبارة عن بطاطين 4الطبية واألدوية، وسيارتي إسعاف، و

  .وأغطية، مقدمة من الشعب الليبي ألهالي غزة
  

  البحرية اإلسرائيلية تعتقل أربعة صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ خان يونس .40
اعتقلت البحرية اإلسرائيلية أربعة صيادين فلسطينيين خالل عملهم قبالة : عالء المشهراوي، وكاالت

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن زوارق البحرية . ساحل بحر خان يونس جنوب قطاع غزة
اإلسرائيلية هاجمت أربعة صيادين كانوا على متن مركب صغير أثناء ممارستهم مهنتهم، حيث تم 

  .يادهم ومركبهم إلى جهة مجهولةاقت
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  21/1/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

  دعوة لدعم صمود الصيادين إزاء استهدافات االحتالل .41
دعا القطاع الزراعي في شبكة المنظمات األهلية في غزة، السلطة الفلسطينية إلى :  رائد الفي- غزة

لى التشبث بمهنتهم، في وقت تأسيس صندوق وطني لدعم الصيادين وتطوير مهنتهم بما يساعدهم ع
واستنكر القطاع الصحي في . اعتقلت قوات االحتالل أربعة صيادين وأفرجت عنهم بعد بضع ساعات

  .بيان، أمس، التصعيد اإلسرائيلي ضد الصيادين
  21/1/2011الخليج، الشارقة، 

  
   في األراضي الفلسطينية المحتلةا تواصل جرائم حربه"إسرائيل": تقرير حقوقي .42

 واصلت خالل اإلسرائيلي قوات االحتالل الحربي إن اإلنسان المركز الفلسطيني لحقوق أفاد : اهللارام
 عن استمرارها في فرض حصار  الماضي جرائم حربها في األراضي الفلسطينية المحتلة، فضالًاألسبوع

 المزيد من وبالضفة، استمرت تلك القوات في فرض. جائر على قطاع غزة للسنة الرابعة على التوالي
العقوبات على السكان المدنيين، في إطار سياسة العقاب الجماعي المخالفة لكافة القوانين الدولية 

وفي الوقت الذي تقوم فيه بقضم المزيد من األراضي لصالح مشاريعها االستيطانية، ولصالح . واإلنسانية
تواصل سياستها في تهويد مدينة على أراضي الضفة الغربية، ) الفاصل(أعمال البناء في جدار الضم 

حمالت إسرائيلية محمومة بهدف تشهد ) C(ما زالت مناطق الضفة المصنفة بمنطقة  و.القدس المحتلة
  .تفريغها من سكانها الفلسطينيين لصالح مشاريع التوسع االستيطاني

الحتجاج كما واصلت قوات االحتالل استخدامها للقوة المفرطة بشكل منهجي في مواجهة مسيرات ا
السلمي التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون، والمدافعون الدوليون واإلسرائيليون عن حقوق اإلنسان ضد 

والنشاطات االستيطانية، وضد فرض حزام أمني على ) الفاصل(استمرار أعمال البناء في جدار الضم 
خالل الفترة التي يغطيها وقتلت قوات االحتالل اإلسرائيلي  .امتداد الشريط الحدودي في قطاع غزة

 مدنياً فلسطينياً في قطاع غزة بعد إطالق القذائف المدفعية تجاه اإلنسانالمركز الفلسطيني لحقوق 
وأصابت تلك القوات ثمانية مدنيين فلسطينيين واثنين من المتضامنين، . مجموعة من عمال جمع الحصى

 المصابين أربعة عمال أصيبوا شمالي القطاع، وكان من بين. أحدهما إسرائيلي واآلخر هولندي الجنسية
  .فيما أصيب اآلخرون، أحدهم طفل وآخر مسن، بالضفة

  21/1/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  مؤسسة حقوقية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لحماية المدنيين الفلسطينيين في غزة .43
وتوفير الحماية الدولية للسكان الفلسطينيين  دعت مؤسسة حقوقية، المجتمع الدولي للتحرك العاجل، :غزة

إلعادة االعتبار للعدالة ومبدأ المحاسبة عن انتهاكات قواعد القانون الدولي "في قطاع غزة، كمقدمة 
" الميزان"وعبر مركز  ".اإلنساني، كمدخل لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره

نسخة منه، عن استنكاره الشديد لمواصلة قوات االحتالل " قدس برس"لحقوق اإلنسان، في بيان له وصل 
ما "وضحاياها " جمع الحصى"استهداف المدنيين وتعمد قتلهم على خالف القانون، مشيراً إلى أن ظاهرة 

كان لها أن تكون لوال استمرار الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة، واستمرار عجز المجتمع 
  ".اء بالتزاماته والعمل الفوري على رفع الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزةالدولي عن الوف
الحصار يقوض أي جهد حكومي أو مجتمعي للحد من ظاهرتي البطالة والفقر، كما "وشدد على أن 

  يتسبب في حرمان السكان من أبسط حقوقهم اإلنسانية، ال سيما حقهم في السكن، ويدفع استمرر منع 
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االحتالل دخول مواد البناء إلى قطاع غزة الستمرار ظاهرة جمع الحصى، وبالتالي تعريض حياة قوات 
  ".المزيد من الفقراء والعاطلين عن العمل الذي يجدون في هذه المهنة مالذاً من الجوع والفاقة
  20/1/2011قدس برس، 

  
  ليوميناألسرى الفلسطينيون في سجني نفحه وايشل ينفذون إضراباً عن الطعام  .44

 أكدت وزارة األسرى والمحررين الفلسطينية، أن األسرى في سجني نفحه وايشل قرروا خوض :رام اهللا
وذلك احتجاجاً على  إضراب عن الطعام لمدة يومين يبدأ من يوم غد الجمعة ويستمر حتى السبت،

  .والتي تصاعدت وزادت سوء في اآلونة األخيرة ظروفهم القاسية،
  20/1/2011قدس برس، 

  
   مراسل الجزيرة نت من السفر االحتالل لمنع حقوقيةإدانة .45

أدانت مؤسسات حقوقية وصحفية منع سلطات االحتالل اإلسرائيلي مراسل : عاطف دغلس -نابلس 
الممر الوحيد "الجزيرة نت بالضفة الغربية الزميل الصحفي عوض الرجوب من السفر معبر الكرامة 

وصفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين برام اهللا ما جرى بأنه انتهاك و ".لفلسطينيي الضفة إلى الخارج
  .واضح لحقوق الصحفيين في التنقل والحركة

وقال نقيب الصحفيين عبد الناصر النجار للجزيرة نت إن هذا جزء من تقييد حرية الحركة للصحفيين 
  .واجز وغيرهاليس فقط على المعابر وأثناء السفر وإنما داخل األراضي المحتلة عبر الح

 لها، أن ما كما اعتبر ياسر أبو هين رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني، والتي تتخذ من قطاع غزة مقراً
جرى مع الزميل الرجوب انتهاك لكل المواثيق واألعراف التي تكفل للمواطن والصحفي واإلعالمي 

  .حرية التنقل والحركة من بلد إلى آخر
  21/1/2011نت، .موقع الجزيرة

  
  ن الضفة يواصل اعتقال الكاتب عصام شاورأم .46

تواصل األجهزة األمنية في الضفة الغربية لليوم الرابع على التوالي اعتقال الصحفي عصام شاور الكاتب 
ثنين  وجهت له استدعاء صباح اإلاألمنيةوأفادت عائلة شاور أن األجهزة ". فلسطين"في صحيفة 

  . الماضي، ومن ثم قامت باعتقاله
أمن " استنكرت كتلة الصحفي الفلسطيني اعتقال الزميل شاور، منتقدة في الوقت ذاته استمرار بدورها،
ودعت الكتلة المؤسسات الحقوقية والدولية إلى . في مالحقة أصحاب الكلمة الحرة والمسئولة" الضفة

يين لممارسة العمل سريعا من أجل اإلفراج عن الكاتب الزميل شاور، وإفساح المجال للصحفيين الفلسطين
  . المهنة الشريفة بحرية واقتدار

  20/1/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  ابتكار جديد يتيح التحكم بمؤشر الحاسوب عبر العين البشرية: الخليل .47
  جديداً ابتكر طلبة قسم االلكترونيات التطبيقية في جامعة بوليتكنيك فلسطين بمدينة الخليل، جهازاً:الخليل

  .تحكم بمؤشر الحاسوب عبر العين البشرية، تتيح ال"فارة"
  20/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  مصرية ولبنانيةو الطفل لكتب فلسطينية ألدبنا ليند آجائزة مؤسسة  .48
 وهي جائزة األطفال ألدب فازت خمسة كتب مصرية ولبنانية وفلسطينية بجائزة مؤسسة أنا ليند :القاهرة
  .اإلسكندرية للحوار بين الثقافات وتستضيفها مكتبة األورومتوسطيةمنحها مؤسسة أنا ليند سنوية ت

) العين(تأليف ورسوم وليد طاهر لدار الشروق و) أحالم الحيوانات (والجوائز فاز بها من مصر كتاباً
الء نصير تأليف نج) تمسحية(تأليف عفاف طبالة ورسوم هنادي سليط لدار نهضة مصر ومن لبنان كتابا 

تأليف فاطمة شرف ) الضحك والبكاء(بشور ورسوم ياسمين نشابة طعان لمؤسسة تالة للوسائل التربوية و
تأليف ابتسام بركات ) التاء المربوطة تطير(الدين ورسوم سنان حالق لدار أصالة ومن فلسطين كتاب 

  .ورسوم حسني رضوان لمؤسسة تامر للتعليم المجتمعي بفلسطين
  19/1/2011ز، وكالة رويتر

  
  "أسطول الحرية"تجمع اللجان والروابط الشعبية يكرم رواد : بيروت .49

خصص تجمع اللجان والروابط الشعبية حفل عشائه السنوي هذا العام، والذي أقامه في فندق البريـستول                
ة في بيروت، لتكريم رواد أسطول الحرية الذي استهدفته القوات اإلسرائيلية في طريق إبحاره إلـى غـز   

واستقبل المدعوين منسق عام التجمع معن بشور وأركان التجمع فـي بيـروت، والـشمال،               . المحاصرة
  . والجنوب، وجبل لبنان والبقاع

وتنوع الحضور لبنانياً وعربياً ودولياً، وحضر ثالثون شخصاً من رواد األسطول من تركيا وبريطانيـا               
تجمع قائد األسطول، ورئـيس مؤسـسات العـون    ونيوزيلندا واألردن والجزائر وسوريا، وكان ضيف ال  

وشارك في العشاء ايضاً مطران القدس في المنفى ايالريون كبوجي، والنائـب            . اإلنساني، بولنت يلدريم  
الدكتور حيـان   ) الموجود في السعودية  (البريطاني السابق جورج غاالواي، وممثل الرئيس سليم الحص         

عون، الوزيران السابقان بـشارة مـرهج وعـصام نعمـان،           حيدر، وناصيف قزي ممثالً العماد ميشال       
والنواب السابقون حسين اليتيم وبهاء الدين عيتاني وحسن يعقوب وسفير السودان ادريس سليمان، وسفير              

عبد اهللا عبد اهللا، والسكرتيرة االولى في السفارة التركية فايزة إفجينر، والسكرتير االول فـي               . فلسطين د 
  . ، وممثل سفارة ايران سعيد اسديالسفارة الجزائرية

وتحدت في العشاء التكريمي مقرر لجنة المبادرة لكسر الحصار على غزة ديب حجازي مرحباً، ورئيس               
البعثة اللبنانية في أسطول الحرية هاني سليمان، والمطران كبوجي وعضو البعثة اللبنانية فـي أسـطول                

  . ارة مرهجالحرية نبيل حالق، وبلدريم، والوزير السابق بش
، وابـن الـشهيد   ) عاما19ً(كما تحدث احمد دوغان، والد أصغر شهيد في أسطول الحرية فرقان دوغان         
  . ابراهيم بلغين الذي قال ان اإلسرائيليين قتلوه لشدة شبهه بالشيخ رائد صالح

   21/1/2011، السفير، بيروت
  

  لى الزوال عمليات التهريب إلى قطاع غزة عبر األنفاق أوشكت ع:القاهرة .50
حدود مصر الشرقية مؤمنـة بآليـة ال        «صرح محافظ شمال سيناء اللواء مراد موافي أمس بأن          : سيناء

عمليات التهريب عبر األنفاق إلى قطاع غزة أوشكت على         «وأضاف ان   . »تسمح باختراقها في أي وقت    
تجاهين من دون سقف    الزوال، عقب قرار الرئيس حسني مبارك بإعادة تشغيل معبر رفح البري بكال اال            

الماضي وإدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة عبـر المنافـذ            ) يونيو(زمني منذ حزيران    
، مؤكداً دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية وحرصها الدائم على إدخال المساعدات إلى قطاع              »الشرعية

ل العالم في إطار اآللية المصرية المتبعـة        غزة واستعدادها الستقبال المساعدات اإلنسانية من مختلف دو       
  .في إدخال المساعدات إلى القطاع
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واستنكر المسؤول المصري ما روجت له بعض وسائل اإلعالم عن األوضاع في سيناء عموماً والمنطقة               
الحدودية خصوصاً، الفتاً إلى أن حدود مصر مؤمنة بآلية ال تسمح بأي اختراق لهـا، سـواء لتهريـب                   

أمن مصر فوق كل اعتبار، وشبه جزيرة سـيناء تمثـل العمـق             «وشدد على أن    . و المتسللين السالح أ 
  .»االستراتيجي لألمن القومي المصري، لكونها بوابة مصر الشرقية

  21/1/2011، الحياة، لندن
 

  القاهرة تحقق مع فلسطينيين متهمين بمساعدة إسالميي غزة .51
من الدولة تحقق مع مجموعة فلسطينية بتهمـة تكـوين          كشفت صحيفة مصرية أن نيابة أ     : )آي.بي  .يو  (

  .شبكة اتصاالت سرية في مصر لمساعدة الجماعات اإلسالمية المسلحة في قطاع غزة 
المستقلة الصادرة أمس، أن هذه المجموعة تقيم في القاهرة وحاولت          " المصري اليوم "وأوضحت صحيفة   

  .ل في مصر بما يهدد األمن القومي تكوين شبكتها عن طريق اختراق عدد من شبكات االتصا
وبحسب الصحيفة، التي قالت إنها اطلعت على أوراق القضية، فإن أحد المتهمين هو مهندس فلـسطيني                

  . أكتوبر، وأضافت أنه هناك متهمون آخرون، هاربون 6يعمل في إحدى الجامعات الخاصة في مدينة 
ية من دون رقابة مـع عـدد مـن الجماعـات            وأضافت أن جميع المتهمين حاولوا تمرير مكالمات دول       

اإلسالمية في قطاع غزة، وإنشاء جهاز اتصاالت أعده مجموعة من المهندسين المصريين، مـن دون أن             
  .يعرفوا هدف المجموعة الفلسطينية 

الشروع في نظام لتمرير المكالمات الدولية      :  اتهامات في القضية، وهي    3ووجهت نيابة أمن الدولة العليا      
ولة أجنبية لتهديد األمن القومي المصري، وحيازة أجهزة تنصت ودوائر كهربائية للتواصـل مـع               مع د 

  .عناصر في دولة أجنبية، وتمرير مكالمات من دون رقابة 
وقال رمضان العربي، محامي المجموعة، إن المتهمين أنكروا جميع االتهامات، ولم يقصدوا كـل هـذه                

  .منية أو اتهامات النيابة األبعاد التي وردت في التحريات األ
وأمرت النيابة بحبس المتهمين على ذمة القضية التي انتهى التحقيق فيها أول أمـس األربعـاء، تمهيـداً                  

  .إلحالتهم للمحاكمة خالل أيام، وذلك حسب األحراز وإدانة المتهمين 
 كونهـا المتهمـون     آب الماضي بأن الشبكة التـي     / وكانت أنباء أولية عن القضية قد أفادت في أغسطس        

يمكنها إجراء اتصاالت تبدو صادرة من أي رقم يريدونه حول العالم، رغم إجراء المكالمة من القـاهرة،                 
  .كما يمكنهم استخدام أرقام خاصة بمواطنين أو شخصيات عامة من دون أن يعلموا 
مكالمـات التـي تـم      وأشارت الصحيفة إلى أنه تبين ألجهزة األمن، آنذاك، أنه من غير الممكن تتبـع ال              

  .  إجراؤها عبر هذه الشبكة، أو الوصول لمصدر المكالمة الحقيقي 
  21/1/2011، الخليج، الشارقة

 
   ممنوع "إسرائيل"العمل فى دير بالقدس مسموح لكن التطبيع مع : البابا شنودة .52

 المرقـسية،   جدد البابا شنودة الثالث، بابا اإلسكندرية، بطريرك الكـرازة        : رجب رمضان  -عماد خليل   
رفضه التطبيع مع إسرائيل، فيما أكد أن الكنيسة طوال عمرها فى منتهى القوة ولم تطلب حمايـة مـن                   

وشدد البابا فى أول عظة أسبوعية له فى العام الجديد، على رفضه الدائم للتطبيع، لكنه قـال                  .»الملوك«
بهـدف العمـل   « زيارة القـدس  لشاب طلب المشورة فى الذهاب للقدس والعمل فى دير هناك، إنه يمكن   

  .»وليس بهدف التطبيع مع اليهود
 21/1/2011، المصري اليوم، القاهرة

  
  ذا اقيمت دولة فلسطينيةإ سيكون مضموناً اكثر "سرائيلإ"أمن : وزيرة الخارجية الفرنسية .53
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ائيل وصلت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال اليو ماري الـى اسـر          :  أ ف ب   -القدس المحتلة، رام اهللا     
  . لبحث سبل استئناف مفاوضات السالم المتوقفة بين االسرائيليين والفلسطينيين

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية صرحت بعد وصولها الى اسرائيل أمس وقبل ان تلتقي ابـرز القـادة                 
 كل  ندعم«: واضافت. »يجب االتجاه نحو السالم، انه في مصلحة كل العالم وأمن اسرائيل          «: االسرائيليين

، داعية الواليات المتحدة الى توسيع عدد االطراف المشاركة         »جهود السالم، وذلك يحدد مستقبل المنطقة     
  .»االتحاد االوروبي ودول عربية معتدلة«في هذه العملية لتشمل 

) نـوفمبر (والوزيرة الفرنسية التي تقوم بأول جولة لها في المنطقة منذ توليها مهامها في تشرين الثـاني                 
تقي زعيمة المعارضة االسرائيلية تسيبي ليفني ونتانياهو والرئيس شمعون بيريز ووزيـر الخارجيـة              ستل

ومن الجانب الفلسطيني، ستلتقي رئيس الوزراء سالم فياض قبـل          . افيغدور ليبرمان والدفاع ايهود باراك    
لـت الـوزيرة    وقا. 2005ان تتوجه اليوم الى غزة لتكون اول وزيرة فرنسية تزور القطاع منـذ عـام                

اذا أردنا عالقة ثقـة، يجـب محاولـة دفـع       «: ، مضيفة »سألقي الخطاب نفسه امام الطرفين    «: الفرنسية
امن اسرائيل سيكون مضموناً اكثر اذا اقيمـت دولـة فلـسطينية            . المفاوضات قدماً وعلى أسس ملموسة    

  .»مستقرة
شاليت الذي يحمل الجنـسية الفرنـسية       وستلتقي الوزيرة الفرنسية ايضا عائلة الجندي االسرائيلي غلعاد         

وبالنسبة الى باريس، فان هذا الرهينة الفرنسي يعتبر        .  في غزة  2006عام  ) يونيو(واالسير منذ حزيران    
  .وضعه مماثال لوضع الرهائن الفرنسيين الذين خطفوا في افغانستان او الساحل او الصومال
  21/1/2011، الحياة، لندن

  
  2010 فقط من المساعدات الدولية للفلسطينيين في %52جمع : األمم المتحدة .54

من المساعدات اإلنسانية التـي     % 52أعلنت األمم المتحدة أنها لم تتمكن من جمع سوى          : )آي.بي  .يو  (
 وهي المرة األولى التي تسجل فيها       2010أرادت تقديمها للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة عام          

 المساعدة المطلوبة وأموال التبرعات منذ بدء المنظمة مناشداتها اإلنسانية فـي             مثل هذه الهوة الكبيرة بين    
عن إحصاءات كشف عنها األربعاء في مؤتمر       " اإلسرائيلية) "جيروزاليم بوست (ونقلت صحيفة    . 2003

من المـساعدات اإلنـسانية التـي       % 52صحافي بالقدس المحتلة أن األمم المتحدة تمكنت فقط من جمع           
  .2010ان تقدمها لفلسطينيي الضفة الغربية وغزة في العام ارادت 

فـي  % 75 و 2009من مطالبها اإلنسانية للفلسطينيين في العـام        % 79وكانت المنظمة تمكنت من جمع      
وقال منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلـة ماكـسويل              . 2008العام  

األرقام "زمة االقتصادية العالمية وكذلك فيضانات باكستان وهايتي اسهمت في          غيالرد، للصحافيين، إن األ   
   .          2010لعام " المخيبة لألمل

  21/1/2011الخليج، الشارقة، 
  

  نتمسك برؤيتنا لدولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سالم وأمن: سفير ألماني .55
ى األمم المتحدة بيتر فيتيغ ان حكومته تتوقع من اللجنة          نقلت وكالة األنباء األلمانية عن السفير األلماني لد       

أمـر  «ورأى أن الدعم الفعلي من الـدول العربيـة          . لدعم السالم » توجيه إشارة سياسية قوية   «الرباعية  
نحن بحاجة إلى توجيه رسالة واضحة ال لبس        «: وأضاف. »ضروري لتهيئة مناخ يفضي إلى إحراز تقدم      

وهنأ الـسلطة   . »ؤيتنا المشتركة لدولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سالم وأمن         فيها مفادها أننا نتمسك بر    
على التقدم الذي أحرزته حتى اآلن في بناء المؤسسات، وحضها على االستمرار في برنامج بناء الدولـة                 
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ة وجدد معارضة حكومته الشديدة لسياس    . وتحقيق السالم المستدام استنادا إلى تسوية تفاوضية مع إسرائيل        
  .االستيطان المستمرة

  21/1/2011، الحياة، لندن
  

   االستيطانية في الضفة والقدس الشرقية"إسرائيل"من يوجه حملة انتقادات لسياسة مجلس األ .56
وجه مسؤولون دوليون ودبلوماسيون في األمم المتحـدة انتقـادات واسـعة            :  من محمد سعيد   -واشنطن  

ل اإلسرائيلي تنفيذها في الضفة الغربية المحتلة بما فيهـا          لسياسة االستيطان التي تواصل سلطات االحتال     
وقد حذر وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون السياسية لين باسكو، من التـداعيات              . القدس الشرقية 

  .بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني" عملية السالم"السلبية لالستيطان على 
ما زال التوسـع    "من حول الحالة في الشرق األوسط يوم األربعاء         وقال باسكو في جلسة عقدها مجلس األ      

االستيطاني في الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية، يهدم الثقة بين الجـانبين ويـؤثر سـلبا علـى                    
مفاوضات الوضع النهائي، خاصة أن وتيرة النشاط اإلستيطاني اإلسرائيلي تنامت بشكل حاد مع انتهـاء               

 سبتمبر من العام الماضي ، وذلك بشن عمليات بناء لمـا يـصل   26المؤقت لالستيطان في    فترة التجميد   
  "إلى ألفي وحدة سكنية في الضفة الغربية منذ ذلك الوقت 

وقـال  .. ونوه باسكو باالنتهاكات التي ترتكبها قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق الفلـسطينيين المـدنييين              
ل قتل رجل أعزل عند نقطة تفتيش في الثاني من ينـاير الحـالى،              أخطر الحوادث المسجلة مؤخرا تشم    "

وقتل رجل يبلغ من العمر خمسة وستين عاما في سريره خالل عملية توغل في الخليـل بهـدف إلقـاء                    
القبض على نشطاء من حماس ، باإلضافة إلى مقتل امرأة فلسطينية بعد استنشاقها قنابل الغـاز المـسيل                  

  ".لجيش اإلسرائيلي أثناء تفريق متظاهرين ضد الجدار الفاصل للدموع التي استخدمها ا
أما المندوب الدائم لبريطانيا لدى األمم المتحدة، السفير مارك ليال جرانت فقد حذر من الجمود الحـالي                 

 عاما مرت على مؤتمر مدريد للسالم ، وينبغي على المجتمع الدولي العمل             20وقال إن   .. لعملية السالم   
الفلسطينى "ون العام الحالي هو العام األخير لهذه العملية والتوصل إلى اتفاق دائم بين الطرفين               على أن يك  
  ".واإلسرائيلى

من األهمية بمكان أن يجد الطرفان وسيلة الستئناف المفاوضات، والتـي تمثـل أفـضل               " وقال جرانت   
افيا، وتعيش في سالم وأمن جنبـا       الطرق إلقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، وقابلة للحياة ومتواصلة جغر         

وحتى تتاح الفرصة أمام المفاوضات     " ، واضاف   "إلى جنب مع إسرائيل وغيرها من جيرانها في المنطقة        
في حال استئنافها، ينبغي لجميع األطراف أن يدرك أن المعايير التي يعملون عليها تتمثل فى حل الدولتين                

ولتين في المستقبل ، ومع وجود تسوية عادلة لقـضية          ، والقدس عاصمة لد   1967على أساس حدود عام     
  ".الالجئين 

وشدد جرانت على أن بالده كانت واضحة دائما في موقفها من إقامة المستوطنات بأنها غيـر قانونيـة ،     
  .فضال عن كونها تمثل عقبة في طريق السالم

  20/1/2011، القدس، فلسطين
  

  أوباما دعم قرار دولي ضد المستوطناتمسؤولون أميركيون سابقون ومفكرون يناشدون  .57
وجه عدد من المسؤولين السابقين والمفكرين األميركيين رسالة مفتوحة للرئيس          :  مينا العريبي  - واشنطن

 المطالب بوقف االسـاتيطان     باراك أوباما يطالبونه بدعم مشروع القرار العربي الذي قدم لمجلس األمن          
 -ى وضع الواليات المتحدة كوسيط فـي الـصراع العربـي            ، محذرين من تبعات نقضه عل     االسرائيلي
: ستيف كليمونز الذي نسق العمل على كتابة الرسالة       » مؤسسة أميركا الجديدة  «وقال مؤسس    .اإلسرائيلي

ـ   . »لم نحصل على رد من البيت األبيض بعد       « بغـض  «: »الشرق األوسـط  «وأضاف في تصريحات ل
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من الوضع فـي    »  ال، فإنه يمثل الحيرة المتصاعدة والمحتدمة      النظر عما إذا تم التصويت على القرار أم       
  .»على الواليات المتحدة أن تصوت لصالح القرار أو تمتنع عن التصويت«: وتابع. »الشرق األوسط

على نسخة منها، أوباما دعـم مـشروع        » الشرق األوسط «وتناشد المجموعة في الرسالة، التي حصلت       
الوقت حان إلشـارة واضـحة مـن        «أن  ) كانون الثاني ( يناير   18رخة  وتشرح في الرسالة المؤ   . القرار

واشنطن لألطراف والمجتمع الدولي األوسع بأن الواليات المتحدة تستطيع أن تعالج الصراع بموضوعية             
وأقـرت  . »واستمرارية واحترام للقانون الدولي المطلوب إذا كانت ستلعب دورا بناء في حل الـصراع             

لن يحل قرار مجلس األمن قضية المستوطنات أو يمنع المزيد من البناء االسـتيطاني              بينما  «الرسالة أنه   
في األراضي المحتلة، فإن المجلس يبقى المكان المناسب لطرح هذه القضايا وإعالم جميع األطراف بأن               

رار وأضافت الرسالة أن المصادقة على هذا الق      . »الخرق المتواصل للشرعية الدولية لن يبقى مسموحا به       
الحاجة للمفاوضات المستقبلية لحل القضايا العالقة ولن تقلل مـن التزامنـا القـوي بـأمن                «ال تقلل من    

طريقة استخدام الواليات المتحدة لتصويتها حول القرارات المتعلقة باالسـتيطان    «وأضافوا أن   . »إسرائيل
، مـشيرين إلـى أن      »سطيني فل -ليس فقط في أي اتفاق إسرائيلي       .. ستؤثر على موقعنا كوسيط للسالم    

ومن بين الموقعين على الرسـالة وكيـل     . يعتمد على هذه القضية   » الشرعية الدولية «وضع واشنطن في    
وزير الخارجية األميركي السابق للشؤون السياسية توماس بيكرينغ، ومساعد وزير الخارجية األميركـي             

ق روبرت باستور، باإلضافة إلى وزيـر       السابق جيمس دوبينز، ومساعد وزير الخارجية األميركي الساب       
الدفاع األميركي السابق فرانك كارلوتشي، والسفير األميركي السابق إلسرائيل إدوارد والكـر، وكـذلك              
كارال هيلز رئيسة مجلس العالقات الخارجية، التي كانت ممثلة التجارة األميركية سـابقا، وعـدد مـن                 

 -ورئيس المعهـد العربـي      » مؤسسة أميركا الجديدة  « من   المفكرين مثل ستيف كليمونز وأمجد عطا اهللا      
وكرر ناطق باسم وزارة الخارجية الموقف األميركي الرافض لقـرار مجلـس            . األميركي جيمس زغبي  

ـ   موقفنا لم يتغير وهو أن المفاوضات هي الطريق األمثـل لتحقيـق            «: »الشرق األوسط «األمن، قائال ل
وحـول  . » أي تحرك أحادي الجانب يؤثر على المفاوضات       نحن نعارض «: ، مكررا »طموحات الطرفين 

إذا ما كانت واشنطن تعارض فكرة طرح مشروع القرار الذي تقدم به لبنان العـضو العربـي الوحيـد                   
  .»لن أشخص التحركات هناك«: بمجلس األمن، اكتفى بالقول

  21/1/2011، الشرق األوسط، لندن
  

58. ض مجلس االمن لالستيطانواشنطن ترفض تعر  
 الواليات المتحدة االميركية تعرض مجلس االمـن الـدولي          ترفض:  طارق فتحي  -نيويورك  : المصدر

المكان المناسـب لمناقـشة الـصراع الفلـسطيني          واعتبرت انه ليس هو    لقضية االستيطان االسرائيلي،  
وذلك خالل الجلسة التي عقدت مساء أول من أمس حول حالـة الـشرق األوسـط، آخـر                   االسرائيلي،

  .ستجدات على الساحة الفلسطينية وال سيما االستيطان في الضفة الغربيةالم
في كلمتهـا أمـام     ،  وأكدت نائبة المندوبة األميركية الدائمة لدى األمم المتحدة السفيرة روزماري ديكارلو          

،ودعت كال الطـرفين    »التزام واشنطن بحل الدولتين للصراع االسرائيلي الفلسطيني      «جلسة مجلس األمن    
عودة إلى والمفاوضات المباشرة ، التي مازالت تشكل السبيل األفضل للطرفين من أجل التوصل إلـى                لل«

الحل الشامل لجميع القضايا ، وينهي كل المطالبات ، ويؤسس لدولة فلسطينية ذات سيادة و تنعم بـاألمن                  
متحـدة بـشأن    إن سياسـة الواليـات ال     «وقالت الـسفيرة األمريكيـة    .»جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل     
ونحن نعتقد أن استمرار التوسع االستيطاني يؤدي الى تآكل ليس فقـط            . المستوطنات لم تتغير ولن تتغير    

ونحن ال نقبل مشروعية استمرار   لجهود السالم والحل القائم على دولتين ، ولكن لمستقبل إسرائيل نفسها،          
  .»النشاط االستيطاني

  21/1/2011، البيان، دبي
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  تعترف بدولة من جانب واحد وستصوت ضد االستيطانبريطانيا لن  .59

 رفض وزير الخارجية البريطاني اليستر بيرت ان تعترف بالده بدولة فلسطينية معلنة من جانب               :رام اهللا 
المح الى امكانية ان تصوت بريطانيا لصالح مشروع القرار الفلسطيني الذي قدم امـس لمجلـس                , واحد

ال نـستطيع ان    " عالن األحادي الجانب القامة دولة فلسطنية قال بيرت         وحول اإل  .االمن يدين االستيطان  
  ."نعترف بدولة ليس لها عاصمة وال حدود

اننا نتطلع لالعتراف بدولة فلسطينية مع نهاية المفاوضات حول االستيطان الننا ومرة اخـرى              " واضاف  
ش بامان ومعترف بها جنبـا الـى        موقفنا واضح جدا حيث اننا نتمنى ان نرى حل الدولتين السرائيل تعي           

هذا ما نود الوصـول     , جنب مع دولة فلسطينية قابلة للحياة والقدس عاصمة مشتركة وحدود متفق عليها           
  ."اليه وعند بلوغنا ذلك فان ذلك يتضمن اعترافا بدولة فلسطين

ن قرارا بهـذا    مع وزير الخارجية البريطاني اليستر بيرت والذي قال ا        "معا  " وخالل لقاء اجرتة مراسلة   
الخصوص غير جاهز ليتخذ سريعا مضيفا ان موقفنا من االستيطان والذي تضمنه مشروع القرار هـو                

فنحن نعتبر االستيطان غير قانوني في المناطق المحتلة ولقد أوضحنا ذلك للحكومـة             ... موقف معروف   
  .اإلسرائيلية

  20/1/2011، وكالة معاً اإلخبارية
  

   تكبل سياستها في الشرق االوسط "سرائيلإ" الخاصة مع ركاأميعالقة : كاتب أميركي .60
:  األميركية اليوم الخميس مقاالً للكاتب ستيفن وولت جـاء فيـه          " فورين بوليسي " نشرت مجلة    :واشنطن

في ) ليس سيطرتها : مالحظة(ليس من المفاجئ أن الواليات المتحدة فقدت بشكل تدريجي وثابت تأثيرها            
مع إسرائيل، وهذه تقلل من حريتنا في المناورة، وتجعل         " بالعالقة المميزة "يدون  نحن مق . الشرق األوسط 

خطابنا بشأن العدالة والديموقراطية وحقوق اإلنسان يبدو نوعاً من انواع النفاق، ويغضب الماليين مـن               
  . الناس في العالم العربي واإلسالمي

  20/1/2011، القدس، فلسطين
  

  لم تقدم " إسرائيل"و" أسطول الحرية"تقريرها حول أحداث تركيا قدمت : األمم المتحدة .61
قال المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة مارتين نيزيركي إن لجنة التحقيق التي شكلها بان كي مون                 
برئاسة رئيس وزراء نيوزلندا السابق جيفري بالمر والرئيس السابق لكولومبيا الفارو يوريبه وممثل عن              

 واسرائيل، كان من المفترض أن تقدم تقريرها في مطلع الشهر المقبل بعـد تلقـي نتـائج                  كل من تركيا  
  . التحقيقات المحلية التي تقوم بها أنقرة وتل أبيب

. وأوضح أن تركيا قدمت تقريرها للجنة في أيلول الماضي، لكن إسرائيل لم تقـدم تقريرهـا حتـى اآلن        
حكومة اإلسرائيلية ولجنة تيركل على ضـمان أن يـتم تـسليم    يحثّ كالً من ال   «وأضاف أن األمين العام     

التقرير بشأن حادثة األسطول في أسرع وقت ممكن إلى لجنة التحقيق، التي تحتاج إلى مثل هذه العناصر                 
  . »لكي تتمكّن من المضي بشكل سريع نحو تحقيق مهامها

  21/1/2011السفير، بيروت، 
 

  الهند تتسلح ببنادق إسرائيلية .62
ئول بوزارة الدفاع الهندية أن قوات الكوماندوز البحرية الهندية ستتسلح ببنادق هجوم إسـرائيلية              أكد مس 

  .الصنع والتي من شأنها تعزيز قدراتها الدفاعية كقوة مدربة على العمليات الخاصة
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عن المسئول فى وزارة الدفاع الهندية أن شحنة مكونة من أكثـر مـن              " تايمز أوف انديا  "ونقلت صحيفة   
 3.5 بندقية هجومية من نوع تافور وشحنة من بنادق القناصة من طراز الجليل تبلغ قيمتها أكثر من                  500

  .2010مليون دوالر أمريكي تم تسليمها إلى قيادة كوماندوز البحرية في ديسمبر 
 وصلت بالفعل الكثير من البنادق من طراز تافور والجليل اإلسرائيلية وصلت بالفعـل            "وأضاف المسئول   

، مشيرا إلى أن قوات كوماندوز البحرية الهندية ستبدأ         "إلى الهند وهى ستكون قيد عملية التفتيش المشترك       
  .استخدام هذه البنادق وبدء التدريب عليها من هذا الشهر

، وهى الشركة المـصنعة لألسـلحة ،        ) ايمي(وسيقوم فريق من شركة الصناعات العسكرية اإلسرائيلية        
إلجراء تفتيش مشترك لجودة األسلحة في مرحلة ما بعد تـسليم الـشحنة لـضمان أن                بزيارة إلى الهند    

  .األسلحة في حالة جيدة
يشار إلى أن هذه األسلحة هي بالفعل قيد استخدام الوحدات الخاصة في الجيش الهندي الخاصة والقـوات                 

 تافور فـي عـام       من بنادق  3000وقد حصلت القوات الخاصة في الجيش على حوالي         . الجوية الهندية 
  . بندقية من طراز الجليل1000 ، وأكثر من 2004

  21/1/2011، السبيل، عمان
  

  حركة الجهاد اإلسالمي في المشهد الفلسطيني .63
  ياسر الزعاترة

منذ نشأتها خالل النصف الثاني من الثمانينيات إلى اآلن، تلعب حركة الجهاد اإلسالمي دورا مهما فـي                 
تلف عاقالن منصفان في أنها الحركة الثالثة من حيث القوة والتأثير في الساحة             المشهد الفلسطيني، وال يخ   

  .الفلسطينية بعد حركتي حماس وفتح
في الساحة الفلـسطينية    " اإلخوانية"وقد نشأت الحركة قوة مقاومة قبل حركة حماس، إال أن انتشار الحالة             

نها في صدارة المنظومة اإلسـالمية،      منذ النصف الثاني من السبعينيات هو الذي وضع حماس حال إعال          
من دون أن يلغي ذلك حضور حركة الجهاد وال دورها باعتبارها قوة مقاومة ضمن اإلطار اإلسـالمي                 

  .أيضا
خالل االنتفاضة األولى لم يكن باإلمكان تلمس أي فرق جوهري بين الحركتين، ربما باسـتثناء مـسألة                 

وازية لحركة فتح، األمر الذي كانت إرهاصـاته سـابقة          الوزن والتأثير، حيث تصدرت حماس المشهد م      
، حيث كانت الكتل اإلسالمية في الجامعات والنقابات تنافس حركة فتح           87على إعالن الحركة نهاية عام      
  .بشكل قوي منذ مطلع الثمانينيات

 في البدايات برزت حركة الجهاد تنظيما مسلحا، قبـل أن تـشرع فـي صـياغة امتـداداتها الـسياسة                   
واالجتماعية، األمر الذي يبدو مختلفا عن حالة حماس التي كانت تنظيما دعويا واجتماعيا، وسياسيا بقدر               

، وتاليا بعـد بدايـة     83ما، قبل أن تشرع في بناء نشاطها المقاوم، ومن ثم جناحها المسلح، أوال في عام                
  .87االنتفاضة األولى وإعالن الحركة نهاية عام 

سبق حركة الجهاد هو الذي دفع حماس نحو دخول ساحة المقاومة كما يذهب إليـه              من الصعب القول إن     
بعض المراقبين، ذلك أن الفكرة كانت متوفرة في عقل الشيخ أحمد ياسين وقادة الحركة، وكان الخـالف                 

سـرايا  (، لكن المؤكد أن ظهور العمل المسلح لحركة الجهاد          ) دليل على ذلك   83مجموعة  (على التوقيت   
قد ساهم في تسريع األمر بهذا القدر أو ذاك، وهو ما يذكر لمؤسـس الحركـة الـشهيد            ) د قبل ذلك  الجها

  .فتحي الشقاقي ولمن صنعوا الفكرة ووقفوا معها وخلفها منذ البداية
طوال الوقت ظلت العالقة بين جناحي العمل اإلسالمي المقاوم تتسم بالحساسية، األمر الذي يبدو طبيعيـا                

، فهما يتنافسان على ذات الجمهور، وربما ذات منابع الدعم، كما كان لبعض الحـساسيات      في واقع الحال  
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القديمة بين بعض رموز الحركتين في قطاع غزة دورها في تأجيج الخالفات بين حين وآخر، إال أن ذلك                  
  .لم يدفع الخالفات نحو مستوى غير مقبول

دو معقدة، إذ ستدخل في األطر النفسية والعوامل البشرية         إذا قيل لماذا لم تندمج الحركتان، فإن اإلجابة تب        
التقليدية أكثر من الجوانب السياسية، ونتذكر هنا عددا كبيرا من الحاالت المشابهة التـي تتـوفر فيهـا                   
حركات تتبنى ذات األيديولوجيا ولها ذات األهداف السياسية لكنها لم تندمج، وال حاجة لتعداد األمثلة، بل                

االت قد ذهبت بعيدا في الخصومة كما هو حال الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ وجماعـة الـشيخ                إن بعض الح  
  ).حركة مجتمع السلم(محفوظ نحناح في الجزائر 

تـشرين الثـاني    /في احتفالي حركة الجهاد بذكرى تأسيسها في قطاع غزة ودمشق مطلع شهر نـوفمبر             
كما شارك محمد الهندي من الجهاد بكلمة قوى        الماضي، شهدنا حضورا الفتا لقادة حركة حماس الكبار،         

المقاومة في احتفال حماس بذكرى تأسيسها الثالثة والعشرين في القطاع، األمر الذي يشير إلى العالقـة                
الحسنة بين الطرفين، والتي ال تقلل من شأنها بعض االحتكاكات التي تجري على األرض في قطاع غزة                 

  .بين حين وآخر
فـتح  (س التي تعاني من عالقات سيئة مع أكثر األطراف في الـساحة الفلـسطينية               ويبدو أن حركة حما   

ال تريد خسارة الجهاد أيضا رغم شعورها بأن األخيرة ال تناصرها بما            ) وقوى اليسار والسلفية الجهادية   
  .يكفي في صراعها المحتدم مع حركة فتح

قمع من قبل السلطة في الضفة الغربيـة،        ما يزيد من تقارب الحركتين في الوقت الراهن هو تعرضهما لل          
وإن كان الفارق كبيرا بين ما تتعرض له حركة حماس وما تتعرض له الجهاد، األمر الذي ال يتصل فقط                   
بمسألة الحجم والوزن على أهميتها، وإنما يتصل أيضا بحرص السلطة وحركة فتح على التأكيد على أن                

نقالبية كما هو التعبير الشائع، وليس لكونها خـصما سياسـيا           ما تتعرض له حماس إنما يعود لنواياها اال       
تتكرر هنا مقولة تكرار ما جرى في قطاع غزة في الضفة الغربية رغم اسـتحالته بـسبب وجـود    (فقط  

  ).جيش االحتالل في الضفة
وبينما يرى بعضهم أن حضور حركة الجهاد في الضفة الغربية ال يوازي حضورها في قطـاع غـزة،                  

قع الحال إنها كانت الحركة األكثر نموا في الضفة خالل مرحلة انتفاضة األقصى، وعدد أسراها               يقول وا 
في السجون الصهيونية أكبر دليل على ذلك، إذ تأتي في المرتبة الثالثة بنسبة ال بأس بها مـن األسـرى                    

ت، وإن  كما أن أطرها الطالبية أصبحت ذات حضور معقول فـي الجامعـا           . قياسا بحركتي حماس وفتح   
  .بقي التنافس األكبر على حاله بين حماس وفتح

بالنسبة للعمل العسكري، يمكن القول إن خاليا الجهاد في الضفة الغربية قـد تعرضـت بـدورها لمـا                   
تعرضت له خاليا حماس من ضربات قاسية على يد الصهاينة وعبر التنسيق األمني مع السلطة، بـدليل                 

 خالل العامين الماضيين، خالفا لحماس التي نجحت في تنفيذ عدد محدود            أنها لم تنجح في تنفيذ أية عملية      
من العمليات، مع العلم بأن دور حركة الجهاد في انتفاضة األقصى كان كبيرا ومهما، حيث كانت الثالثة                 
من حيث العطاء بين القوى الفلسطينية، وقد استفادت من أجواء الحشد الجهادي في ظل مد تدين واسـع                  

ق، وفي ظل عدم قدرة الجناح المسلح لحماس على استيعاب موجة إقبال شباب المساجد على العمل                النطا
  . المسلح

وعموما فإن العطـاء المقـاوم   . والخالصة أن الحركة كانت األكثر نموا بين الفصائل خالل تلك المرحلة   
ع غـزة، وبـالطبع     كان في الضفة الغربية أكبر بكثير منه في قطـا         ) المسلح منه على وجه الخصوص    (

المستوطنات المحصنة قبل تفكيكها إثر االنـسحاب       (تتعلق بقلة األهداف في القطاع      " لوجستية"العتبارات  
األحادي الجانب، مع الحواجز المحصنة أيضا، وبالطبع في ظل السياج األمني الـذي يحـيط بالقطـاع                 

  ).48ويحول دون الوصول إلى األراضي المحتلة عام 
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بعض الشيء بين حركـة     ) سياسيا( قد باعدت    2006سيرة األحداث منذ انتخابات مطلع      من المؤكد أن م   
صـحيح أن   . الجهاد وحركة حماس، وبالطبع بسبب رفض األولى مبدأ دخول االنتخابات في ظل أوسلو            

لم تكن كبيرة، لكن ذلك لم يكن السبب وراء عـدم           ) لو شاركت (فرصتها في الحصول على نسبة معتبرة       
وعموما كان بوسعها الحصول على المرتبة الثالثة من دون شك في القائمة النسبية، حتى لـو                المشاركة،  

  .صعب عليها الحصول على مقاعد في الدوائر
السبب الحقيقي وراء عدم المشاركة يتعلق بالرؤية السياسية الخاصة بالمرحلة ومسألة وطبيعـة الـسلطة               

وفي اعتقـادي أنهـا رؤيـة       .  بخاصة في الضفة الغربية    واستحالة الجمع العملي بين السلطة والمقاومة،     
صائبة إلى حد كبير، من دون أن يثير ذلك حساسية أحد، ألن موقف صاحب هذه السطور معروف على                  

  ).كان وال يزال، بل ازداد تأكيدا في ضوء التطورات التالية(هذا الصعيد 
 هي عنوان المشهد الفلسطيني، في حين ال        بعد الحسم العسكري بدا المشهد أكثر تعقيدا، وصارت الثنائية        

ينفتح أفق حقيقي على مصالحة تحفظ الثوابت بالمعنى الحقيقي للكلمة، وليس بالمعنى الذي يتـوفر فـي                 
أعنـي  (وثيقة الوفاق الوطني التي تحفظت الجهاد على بعض بنودها، في موقف يبدو صائبا أيضا، ألنها                

  .الخطاب األصيل لحماس والجهادأقرب إلى خطاب فتح منها إلى ) الوثيقة
ما جرى في القطاع وتداعياته زاد من منسوب االحتجاج لدى حركة الجهـاد علـى سـلوكيات حمـاس         
المتعلقة بالتعامل معها، لكنه ظل في إطار محدود، وساهمت قيادة الدكتور رمضان شلح العاقلة، وعالقاته               

ات الطيبة بين بعض قيادات الداخل من الطرفين        المتميزة مع قيادات حماس في الخارج، فضال عن العالق        
  .في استيعابها

وكما عانت حماس من الخطاب السلفي المتشدد، األمر الذي أسفر عن صدامات مسلحة معروفة، عانـت                
الجهاد من ذات الخطاب بشقيه الجهادي والتقليدي، وبالطبع على خلفية تلقي الدعم من إيـران، وتهمـة                 

الضفة والقطاع، مع العلم بأن قيادتها لم تأل جهدا في التأكيد على أنهـا حركـة                التسامح مع التشييع في     
سنية، وال تتسامح ال هي وال حماس مع أي نشاط يتعلق بالتشييع، رغم أن الدعم اإليراني للحركتين ليس                  

حتى ما قبل الحـسم العـسكري علـى         (خافيا على أحد، وهو دعم اعتمدت عليه الجهاد أكثر من حماس            
، وبالطبع بسبب قلة الداعمين اآلخرين الذين توفر بعضهم لحماس، سواء في اإلطـار الـشعبي أم                 )لاألق

  .الرسمي
في أي حال، فإن حركة الجهاد كانت وال تزال رقما مهما في الساحة الفلسطينية، وتزداد أهميتهـا هـذه                   

لحركة علـى تميزهـا     األيام في ضوء مأزق حماس في السلطة ومتطلباتها، ومن الضروري أن تحافظ ا            
برفض كل ما من شأنه المس بثوابت القضية بمفرداتها األصيلة من دون الخوض فيما يقبل وما ال يقبـل                   

 العتيدة بتفاصيلها المعروفة ليست معروضة على الفلسطينيين حتى مع اعتـراف            67من حلول ألن دولة     
  . تعرض عليهم من دون اعترافوشطبٍ للمطالب التاريخية بحسب كالم محمود عباس، فضال عن أن

من الضروري بالطبع أن ال تغادر العالقة بين الجهاد وبين حركة حماس مربع األخوة والتفاهم، ال سيما                 
أن مسيرة األحداث ال بد أن تعيد الجميع إلى مربع المقاومة والثوابت األصيلة بعد اليأس مـن مـسارات     

ة االحتالل، وحين يحدث ذلك يمكن لعالقة الحركتين        السياسة ومنظومة الحفاظ على سلطة صممت لخدم      
رأس حربة لألمة في    "أن تتطور نحو آفاق أفضل بكثير لتحقيق المشروع اإلسالمي، وأقل ذلك أن يكونا              

  .، كما هو تنظيرهما األصيل في األدبيات األولى"مواجهتها مع المشروع الصهيوني
  20/1/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  "!جدران الخزان"روبا ودق قناصل أو .64

  أسعد عبد الرحمن. د
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نقر جميعاً بأن االتحاد األوروبي يقف، بشكل عام، موقفاً مؤيـداً للـشعب العربـي الفلـسطيني، علـى                   
واالتحاد األوروبي هو أكبر جهات     . المستويين السياسي واالقتصادي والمجتمعي وحتى المستوى العلمي      

ورغم بياناته السياسية الجيدة، سواء حول مدينـة القـدس المحتلـة أو             . الدعم المالي للسلطة الفلسطينية   
، بل والحصار على غزة، فإن بقاء هذه البيانات دون التحرك على األرض             )المستعمرات" (المستوطنات"

من هنا كان أمراً متوقعاً أن يثير التقرير الحاد الذي صـاغه ممثلـو              ! يجعل دور االتحاد شبه أفالطوني    
لدول األوروبية في القدس المحتلة ورام اهللا، ورفع مؤخراً إلى مفوضية االتحاد األوروبي، أن              وقناصل ا 

، المتحدثـة باسـم مـسؤولة       "ماجا كوسيجانيك "وكما جاء على لسان     . يثير غضب الحكومة اإلسرائيلية   
ي الموجودة علـى    السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي، فإن التقرير الذي أعدته بعثة االتحاد األوروب           

األرض هناك، يقضي بضرورة تشديد االتحاد خطوات االحتجاج تجاه إسرائيل والتعامـل مـع شـرقي                
  .لفرض عقوبات على الدولة العبرية" العملياتية"القدس كعاصمة فلسطين، متضمناً سلسلة من التوصيات 

أجل العمل على اعتبار القـدس      ولعل الجديد في هذا التقرير، هو الدعوة الصريحة لالتحاد األوروبي من            
الشرقية عاصمةً للدولة الفلسطينية، وعدم االنتظار حتى التوصل إلى اتفاق سياسي بين السلطة الفلسطينية              

ما يعني عملياً أنه على االتحاد التصرف بشكل مستقل عن المفاوضات، األمر الذي يقضي              ... وإسرائيل
رائيل داخل القدس الشرقية حتى لو تطلب األمـر فـرض           بمعارضة كافة اإلجراءات التي تقدم عليها إس      

لبيـان القناصـل،    " القاطع"من هنا جاء الرفض اإلسرائيلي      . مقاطعة من االتحاد األوروبي على إسرائيل     
في منطقة مقر مفتي القدس األسبق الحاج أمين الحـسيني، حيـث قـال              " شيبرد"لجهة انتقاده هدم فندق     

"! تسمية القدس مستوطنة فهم خاطئ وإهانة لتاريخ المدينـة        "إلسرائيلية إن   الناطق باسم وزارة الخارجية ا    
الخلط بين مسائل الحقوق الخاصة والحق الدولي والـسياسي أمـر غيـر             "زعماً في هذا الخصوص أن      

هذا التطور المقلق يـضر بـالجهود       "بل رفض موقف وزيرة الخارجية األميركية التي رأت أن          "! مفهوم
  ".ل السالم والهادفة إلى إقامة دولتين للتوصل إلى حلالتي تبذل من أج

التوسع االستيطاني، وسياسة هدم منازل الفلسطينيين وإخالء       "وبحسب التقرير، يستمر في القدس الشرقية       
وكل ". عائالت من منازلها، وعدم المساواة في التعليم، والنواقص في الخدمات الطبية للسكان الفلسطينيين            

تشكل ليس فقط مساً إنسانياً، بل وتضعف أيضاً الوجود الفلسطيني في           "، يضيف التقرير،    هذه اإلجراءات 
هناك معاني سياسية واسعة تثير القلق الشديد، فنشاطات إسـرائيل فـي            "ويستخلص التقرير أن    ". المدينة

الحالية ) يديةالتوسعية التهو (وإذا لم تتوقف الميول     ... المدينة تتعارض والمسيرة السلمية وتصعد الصراع     
في شرقي المدينة بسرعة، فإن إمكانية أن تصبح شرقي القدس عاصمة الدولة الفلـسطينية غيـر قابلـة                  

  ".كما أن هذه الخطوة تُعرض للخطر الكبير احتمال الحل السلمي على أساس الدولتين. للتحقق
صل بتقديم توصية إجرائية    بل إن الموقف الملفت، والذي زاد من غضب اإلسرائيليين كذلك، هو قيام القنا            

أن يكون الممثلون األوروبيون حاضرين في كل حالة هدم منازل أو إخـالء عـائالت               "جريئة دعت إلى    
وبأن يكون الممثلون حاضرين أيضاً في اإلجراءات القانونية المتعلقة بهدم المنازل           . فلسطينية من منازلها  

  ".غير العنيف في شرقي المدينةأو اعتقال نشطاء فلسطينيين، بسبب النشاط السياسي 
للحكومة اإلسرائيلية الحالية لن تؤدي سوى إلى مزيد من تـأجيج           " االستيطانية"إن السياسات االستعمارية    

المواقف وإثارة المشاعر، ليس في فلسطين وحدها وإنما في العالمين العربي واإلسالمي، وبالذات بعد أن               
وفـي واقـع   . لشرقية مكشوفة وظاهرة للعيان، بل ومتغطرسـة  باتت المخططات اإلسرائيلية في القدس ا     

األمر، أصبح جلياً أن األوروبيين رأوا بأم عيونهم، وأدركوا عبر معايشتهم اليومية لألوضاع في القـدس             
تعزيز التواجد اليهودي في عاصمة فلسطين، وإفراغها من أبنائها         : الشرقية، ما تهدف إسرائيل إلى تحقيقه     

ر هدم منازلهم وسحب هوياتهم والتضييق عليهم، ووضعهم في غيتوهات معزولة تمهـد             الفلسطينيين عب 
 ديسمبر الماضي تأكيـد  13هذا التحول في الموقف األوروبي، كان قد سبقه في        ). ترانسفير(لعملية طرد   

عنـدما يحـين الوقـت      "وزراء خارجية دول االتحاد األوروبي استعدادهم لالعتراف بالدولة الفلسطينية          
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 للدولـة الفلـسطينية     1967لن يعترف بأي تغيير في حدود عـام         "، وتشديدهم على أن االتحاد      "لمناسبا
، مع التأكيد القديم الجديـد      "المقبلة، ما لم يكن هذا التغيير متفقاً عليه بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي           

  .السلبي على عملية التسويةعلى قلق االتحاد األوروبي فيما يتعلق بالحقائق على األرض وتأثيرها 
في عملية التسوية والتأثير الفعلي على      " دور مالئم "لكن رغم أن االتحاد يملك مقومات هائلة تؤهله للعب          

الساحة الدولية، فإنه مايزال، حتى اآلن، يحجم عن التصرف وفق حجمه الحقيقي، بل مايزال يتعامل مع                
  !الفلسطينية، بتردد خجولمختلف القضايا العالمية، ومن بينها القضية 

مساهمة في النقاش األوروبي الداخلي مـن       "، ال يتعدى كونه     "كوسيجانيك"وربما يكون التقرير، كما قالت      
، خاصة علـى    "أجل تحديد آليات التعامل مع الصراع في الشرق األوسط، وأنه غير ملزم وغير رسمي             

إال أن غالبيـة    .  على العمل باتجاه السالم    صعيد فرض عقوبات أو إجراءات أوروبية على إسرائيل لحثها        
المراقبين والمهتمين أصبحوا اآلن بانتظار إثبات االتحاد األوروبي جديته في التعامـل مـع مثـل هـذه              

فالتقرير األخير يسجل، بما ال يدع مجاالً للشك، أن إسرائيل          . التقارير، كي ال تبقى مجرد حبر على ورق       
هوية الفلسطينية العربية في القدس، وأنها غيـر معنيـة ال بالـسالم وال              جادة في عملية التهويد ومسح ال     

باستقرار األوضاع في الشرق األوسط، مثلما يسجل ارتفاعاً في منـسوب الـوعي، وبالتـالي القلـق،                 
فهل يتجسد هذا الوعي القلق في إجراءات عملية على أرض الواقع؟ وهل يكون لدق              . األوروبي والعالمي 

الذي يجدون أنفسهم يحترقون قلقاً داخله، هل يكون له الصدى          " جدران الخزان "بيين على   القناصل األورو 
  المطلوب عربياً، وإسالمياً، وعالمياً؟

  21/1/2011، االتحاد، أبو ظبي
  

  ضد الغزاة والطغاة… من فلسطين الى تونس .65
  ماجد عزام

 ومميزة ليس فقط بسبب الروابط      يفترض ان تكون النظرة الفلسطينية الى ثورة الياسمين في تونس خاصة          
التاريخية والقومية واحتضان الشعب التونسي للثورة الفلسطينية وقيادتها اثر الخروج من بيـروت فـي               
ثمانينات القرن الماضي وانما كونها اكدت استحالة الفصل بين النضال ضد الغزاة والمواجهة مع الطغاة               

لخاطئة للطغاة والمستبدين اصحاب النوايا الحسنة او السيئة        ناهيك بأن الفلسطينيين دفعوا ثمن السياسات ا      
وعمومـا  . من عبد الناصر الى قبيح العباد مرورا بالشهيدين صدام وعرفات وصغار المستبدين اآلخرين            

 االحتضان التونسي للثورة    -: كعربي وفلسطيني فانني افهم الثورة التونسية واضعها في السياقات التالية         
حنونا على المستوى الشعبي كتعبير عفوي وصادق وتلقائي عـن العاطفـة            .. نونا ومؤلما وقيادتها كان ح  

تحول األمر فيما بعد أمام صدمة البذخ والترف        -القومية الصادقة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة        
ل نظام قبيح    اما األلم فقد جاء من قب      - ال سيدى بوزيد   -والسفه لبعض القيادات الذين سكنوا سيدي بوسعيد      

العباد الذي تآمر ضد القضية والثورة وسهل بعض كبار رموزه التغلغل االسرائيلي المتعدد االبعاد لتونس               
.  سياسيا وأمنيا واقتصاديا وصوال الى التواطؤ في تنفيذ جرائم القتل والقصف بحق قادة الثورة ورموزها              

نظمة التي فشلت في امتحانات الحريـة       كفلسطيني وعربي ال استغرب من حيث المبدأ سقوط أي من اال          
والكرامة والخبز وفلسطين وال أفهم أصال كيف يمكن ان تستمر انظمة فشلت هذا الفشل الذريع وعلى كل                 

وفي الحالة التونسية تحديدا يبدو صعبا تصور او استيعاب كيف حكـم            .. المستويات الداخلية والخارجية  
غير ان القاء نظرة على الدول العربية       ..!! بشرية والمادية الغنية  مخبر وكوافير بلدا مثل تونس بثرواته ال      

االخرى الكبيرة منها والصغيرة قد يوفر االجابة حيث ال فرق في القدرات واالمكانيات بين قبيح العبـاد                 
ونظرائه العرب والتفسير يكمن في غياب الحكم الرشيد والمؤسسات الراسخة واآلليات السليمة والـشفافة              

هة للوصول الى المناصب القيادية ووجود الرجل المناسب في المكان المناسب واالستبداد والقمـع              والنزي
زعمـاء  : والوالء الحزبي والعشائري والشخصي جعلنا امام نموذجين للزعماء والقـادة ال ثالـث لهمـا             
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تمي آخرون الـى    واذا كان المخبر قبيح العباد ينتمي الى النموذج االول ين         .  الصدفة وزعماء البيولوجيا  
النموذج الثاني، وهنا البد من سجدة شكر هللا من قبل التوانسة والفلسطينيين والعرب على انه لـم يهـب                   
القبيح ذكورا واال لكنا شهدنا نموذجاً آخر رديئا من نماذج التوريث تحت غبار كثيف من األكاذيب عـن                  

ا نجل الزعيم القائد القـادر علـى مواجهـة         حيوية الشباب والدم الجديد والمواهب العظيمة التي يتمتع به        
طالما نتحدث عن زعماء الصدفة ال بد من اإلشارة الى ما قاله محمد دحالن              . التحديات وصنع المعجزات  

 حيـث   - المصداق والمهنى  48نشر تفاصيله موقع عرب     -عن الرئيس محمود عباس فى الشريط الشهير      
ال غبار على ما قاله ابو فادي       ..!! نعه قائد وكزعيم   شخصيا بص  -دحالن–وصفه بانه رئيس بالصدفه قام      

بحق ابي مازن غير انه هو نفسه بات قائداً امنياً وصانع للرؤساء بالصدفة، وفقـط غيـاب المؤسـسات                   
والشفافية والنزاهة والتنافس الحر والشريف والعادل مكن ابو مازن من الوصول للرئاسة وجعلت شخصا              

لوصول الى زعامة وقيادة الشعب الفلسطيني بالضبط مثلما تصور حسين          مثل دحالن يفكر بانه يستحق ا     
وهنا ايضا البد من االنتباه الى ان الفرصة متاحة امام          ..!!  كامل انه يصلح ليكون رئيسا وزعيما للعراق      

الفلسطيينين الستنساخ التجربة التونسية ولكن بشكل محدث القفز فوق التباينات والمصالح الحزبية الذهاب             
الى المصالحة وفق الورقة المصرية وتحت اشراف لجنة خبراء تابعة للجامعة العربية واجراء انتخابـات        
حرة ونزيهة رئاسيا وتشريعيا ومن يفوز لن يكون زعيما بالصدفة وبامكانه تنفيـذ برنامجـه الـسياسي                 

تـشريعي المنتخـب    واالنتخابي ولكن بالتعاون والتنسيق وحتى الخضوع الرادة الشعب ممثلة بالمجلس ال          
نتساءل دائما كفلسطينيين عن اسباب هذا التخلي العربـي         . وفق نظام انتخابي منصف وعادل، ومتوازن     

الرسمي عن القضية الفلسطينية وترك الشعب الفلسطيني لمصيره في مواجهة آلـة القتـل االسـرائيلية                
ي عن مسؤولياتها القومية ثم القطرية      والحقيقة ان االنظمة العربية االستبدادية والقمعية تخلت بشكل تدريج        

ايضا وباتت منشغلة بالدفاع عن مصالحها الضيقة ونهبها المتواصل للمال العام والثروات الوطنية بمعنى              
وهنا البد مـن    . ان تخليها عن مسؤولياتها تجاه فلسطين كان مقدمة لتخليها عن مسؤولياتها تجاه شعوبها            

في اختيار قادتها ومحاسبتهم وفق آليات ونظم شفافة ونزيهة وراسخة          التأكيد على اعطاء الحرية للشعوب      
ويجب ان نثق في ان الشعوب اذا ما امتلكت الحرية التامة فانها ستصوت ضد الفـساد والتبعيـة                  . ايضا

وهنا البد ايضا من كلمـة للنـشطاء        .. واالستبداد والظلم وفي الوقت نفسه مع فلسطين وقضيتها العادلة        
العرب مع الشعب الفلسطيني ال يمكن ان تكونوا ضد الغزاة في فلسطين ومع الطغـاة فـي               والمتضامنين  

بالدكم ومعركتكم من اجل االصالح السياسي ووقف الهدر والفساد والتسلط والقمع هي جزء من المعركة               
ضد المشروع الصهيوني في فلسطين الذي يحصل على الدعم والحماية مباشرة او غيـر مباشـرة مـن                  

.  االستبداد ويقوم بدوره بتقويتها ومساندتها ودعم بقائها لضمان بقائه مهيمنا على فلسطين والمنطقة             انظمة
لم تخف اسرائيل انزعاجها من هرب قبيح العباد وتفكك نظامه األمني والقمعي، هذا طبعا يثير أسئلة عن                 

يؤكد ايضا ان وجود االنظمة     زيف ووهم االحاديث اإلسرائيلية عن الديمقراطية وحقوق االنسان، غير انه           
القمعية واالستبدادية هو جزء من المخطط المعادي االسرائيلي واالمريكي للهيمنة على المنطقة، وازالـة              

وليس كما يزعم صغار االستبداديين الذين يدعون       .  هذه االنظمة جزء من المواجهة الشاملة مع المخطط       
لتسلط جزء من المخطط المعادي لبث الفتنة والفوضى في         ان الثورات الشعبية لالطاحة بانظمة الفساد وا      

المنطقـة  . المنطقة رغم ان العكس هو الصحيح كما اثبتت الوقائع التاريخية والتجربة التونسية االخيـرة             
تذهب حيث تذهب مصر ال يمكن الجدال او التشكيك في ذلك وتخيلوا لو استغل القائد الكبير عبد الناصر                  

تي اتيحت له لتكريس نظام حكم ديمقراطي حر وشفاف ونزيه في مـصر النتقلـت               الفرصة التاريخية ال  
العدوى حتما الى بقية الدول العربية، ولما وصل شخص معدوم القدرات مثل انور السادات بالصدفة الى                

كامـب  " ولما نجح في تمرير معاهدة       -بعدما رفض كبار رجاالت الثورة لعب دور الكومبارس       -السلطة
رثية ال في مجلس شعب يعبر عن األمة بصدق ونزاهة وال في استفتاء يصوت فيـه الـشعب                  الكا" ديفيد

المصري الصابر والمجاهد بحرية دون خوف او قمع، وال كان االزهر المؤمم والخاضع اصدر الفتـوى                
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ائـه  الشهيرة بتحليل الجدار الفوالذي الذي يتكامل مع الحصار االسرائيلي لغزة وال كان قبيح العباد ونظر          
وصلوا الى السلطة ال في تونس وال في غيرها من البالد العربية المنكوبـة بهـم والمهـدورة ثرواتهـا        

عموما اثبتت الثورة التونسية والنضال المتواصل لحماية منجزاتها ان الشارع العربي مـا زال              . لحسابهم
 بهذا االنجاز، وعبارة أن سقوط      حيا نابضا بالحياة والحيوية والنشاط، ونحن الفلسطينيين أسعد الناس حتما         

انظمة االستبداد المتحالفة سرا او علنا مع اسرائيل خطوة في الطريق نحو سقوط هذه االخيرة هي قاعدة                 
صحيحة ايضا، فبدون هذه االنظمة ما كانت اسرائيل لتستمر لستين عاما، وفي غيابها لن تستمر باذن اهللا                 

    .لستين عاما اخرى
  20/1/2011، )أمين( العربي ملإلعالشبكة االنترنت 
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