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   ثورة فلسطينيةأوحدوث انتفاضة شعبية فشل المفاوضات قد يسفر عن  :عباس .1

أن فشل المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي قد , كشف الرئيس محمود عباس امس: رام اهللا
يسفر عن حدوث انتفاضة شعبية او ثورة فلسطينية، مستبعداً في الوقت ذاته الذهاب الى مواجهة عسكرية 

  .مع اسرائيل
امس، انه سيتم اللجوء الى مجلس األمن، وانه في حالة فشل " الجزيرة"ع قناة وقال عباس، خالل حواره م

المفاوضات سيتم اتخاذ قرارات أخرى، رافضاً الكشف عنها، مشيراً الى انه سيتم اإلعالن عن هذه 
 مشيرا الى ان السلطة 1967الخطوات في حينها، مضيفاً ان عملية االستيطان غير شرعية منذ عام 

  . ستواصل النضال السياسي حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقيةالفلسطينية
واتهم عباس اسرائيل بزرع العقبات أمام عملية السالم، مؤكداً انه إذا فشلت محاولة السالم في الشرق 

ن طرف األوسط ستكون العواقب وخيمة على المنطقة بكاملها، مستبعداً اإلعالن عن الدولة الفلسطينية م
  .واحد في الوقت الراهن

ان التفاهمات بين اسرائيل والفلسطينيين في عهد الرئيس االميركي السابق جورج بوش وصلت : وأضاف
الى ان يعترف الطرف االسرائيلي بأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية وكذلك أن تقام 

االسرائيلية تنصلت من محاولة الرئيس االميركي ، اال ان الحكومة 1967الدولة الفلسطينية على حدود 
  .في تنفيذ هذا االتفاق

ولفت الى ان هناك عرضاً على السلطة الفلسطينية بخصوص فتح قناة تواصل سرية مع وزير الدفاع 
االسرائيلي، اال انه رفض هذا العرض مرجعاً ذلك الى عدم فائدة هذا التواصل طالما اسرائيل ال تعترف 

وأكد على ان السلطة تسعى الى إنجاح  . والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية1967بحدود 
حماس على ورقة المصالحة المصرية، موضحاً انه سيتم بعد ذلك  المصالحة الفلسطينية من خالل توقيع

 .تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مهمتها إعمار غزة وإجراء انتخابات وإعادة هيكلة السلطة الفلسطينية
ونوه عباس الى ان حماس كانت تطلع على محاولة مصر إتمام المصالحة من خالل كتابتها بنداً قبل 
اطالع السلطة الفلسطينية، مشيرا الى انه ال يفهم سبب رفض حماس التوقيع على اتفاقية المصالحة، الفتا 
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أجهضتها بحجة الى ان مفاوضات دمشق توصلت الى تفاهمات بشأن عملية المصالحة اال ان حماس 
  .حماساالعتقاالت التي تقوم بها السلطة في صفوف قيادات 

ولفت الى ان السلطة ال تقوم باعتقال احد إال عند محاولة الحصول على متفجرات والحصول على أسلحة 
ومحاولة تبييض أموال، مشيرا الى ان ذلك يهدف الى الحفاظ على الهدنة مع الجانب االسرائيلي في 

  .بيةالضفة الغر
حماس ملتزمة بالتهدئة في غزة ولكن لماذا ال تلتزم "وأكد ان حماس ملتزمة بالتهدئة في غزة قائالً 

  .، مشيرا الى ان ذلك موقف غير مفهوم"بالتهدئة في الضفة
واتهم أطرافاً غير عربية بمحاولة تعطيل المصالحة، مشيرا الى انه أكد باعتباره رئيساً للسلطة الفلسطينية 

أخذ جميع مالحظات حماس في االعتبار اال ان حماس عندما يتم الوصول الى اللحظة الحاسمة انه سي
  .تتنصل من المصالحة

ورفض إمكانية إجراء انتخابات رئاسية او انتخابات تشريعية قبل إتمام المصالحة، مشيراً الى انه سيتم 
  .ةاالتفاق على المدة التي يتم إجراء االنتخابات بعدها في المصالح

واشار الرئيس الى ان هناك لجنة تحقيق مع محمد دحالن وإذا ثبتت إدانته سيتم احتجازه، موضحاً ان 
لجنة التحقيق هي لجنة داخلية في فتح، نافياً ان تكون هناك ضغوط داخلية او خارجية إليقاف التحقيق مع 

ي حالة إثبات إدانته ستتم دحالن، وشدد على انه في حالة إثبات براءة دحالن ستعتذر فتح له وانه ف
  .محاسبته

واكد ان الواليات المتحدة لم تبذل الجهد الكافي لوضع األمور في نصابها، مشيرا الى ان الواليات 
  . هي حدود الدولة الفلسطينية الى جانب قضية األمن1967المتحدة هي التي اكدت على ان حدود 

 ستعود السلطة 1967ن حدود الدولة الفلسطينية وشدد على ان في حالة اعتراف الواليات المتحدة با
وكشف ان العام الجاري هو اخطر األعوام في تاريخ الدولة الفلسطينية،  .الفلسطينية الى المفاوضات

مشيرا الى ان االستحقاقات تتمحور حول ما أكده الرئيس االميركي بأن شهر ايلول المقبل سيشهد ميالد 
ة ألزمت نفسها بإقامة دولة فلسطينية خالل هذا العام، مشيرا الى ان وأوضح ان السلط .دولة فلسطينية

  .االعالن عن اقامة دولة فلسطينية يحتاج الى مجهودات من الواليات المتحدة
  22/1/2011األيام، رام اهللا، 

  
   في موعدها  الفلسطينيةواثق من قيام الدولة: "لوس انجليس تايمز "فياض لـ .2

قالت ان ' لوس انجليس تايمز'لحكومة الفلسطينية سالم فياض اجرته صحيفة في لقاء مع رئيس ا :لندن
المسؤول الفلسطيني منشغل ببناء اسس الدولة الفلسطينية ايا كانت الظروف، استمرت محادثات السالم ام 

  .توقفت
زا واشارت الى ان التكنوقراط الفلسطيني الذي يحرص دائما على الظهور بمظهر جيد يمثل للكثيرين لغ

خاصة لالسرائيليين، فيما يراه الفلسطينيون رجال خارجا عن المكان النه لم يعان من الغاز المسيل 
للدموع ولم يجرح في المظاهرات، كونه كان يعمل في البنك الدولي، كل هذا مع ان سالم فياض شوهد 

  .في االعوام االخيرة وهو يحرث ويأكل مثل الفالحين
كومة الفلسطينية هو تحويل ما يراه فكرة مجردة عن الدولة الى حقيقة لكن ما يطمح اليه رئيس الح

ويعتقد ان العامل الرئيسي هو التأكيد على فكرة . القادم) اغسطس(واقعة، ويأمل ان يتم هذا بحلول آب 
  .حتمية والدة الدولة

ينيين الشاكين واشارت الى الجهود التي قام بها المسؤول الفلسطيني من اجل تعزيز صورته بين الفلسط
به من مثل المشاركة في تظاهرات ضد الجدار العنصري وتنظيم مقاطعة للبضائع التي تنتجها 
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وتشير الى ان نسبة الدعم لحكومته ارتفعت . المستوطنات اضافة الى المشاركة في موسم قطاف الزيتون
  . بالمئة في الشهر الماضي43 الى نسبة 2008 بالمئة عام 34من 

اض عندما زار اريحا في الخريف الماضي استقبل من قبل اطفالها مثل البطل وهتفوا وقالت ان في
ومع جهوده في داخل الدائرة الفلسطينية فان االسرائيليين يتابعون نشاطاته التي تعبر عن حس . بحياته

وقالت ان فياض قام بعملية عالقات عامة تشبه انقالبا احرجت اسرائيل . سياسي ذكي حسب الصحيفة
 ماليين 5عن قيام السلطة التي تعاني خزينتها من مشاكل بانفاق ) نوفمبر(عندما اعلن في تشرين الثاني 

  .دوالر الصالح مدارس وطرق في القدس الشرقية
وكتب بسخرية ان ' سيقتلنا باعتداله'ان فياض ' هآرتس'واشارت الى ما كتبه يوسي سريد في صحيفة 

انه بن غوريون 'فيما يقول شمعون بيريس، الرئيس االسرائيلي . فياض يعتبر العدو االول السرائيل
ويعتقد البعض انه يطمح للوصول للرئاسة خاصة ان )  عاما58(ويبلغ فياض من العمر. 'الفلسطيني

ولكن ما يعوق طموح فياض انه ليس من حركة . هدد اكثر من مرة باالستقالة)  عاما75(محمود عباس 
ونقلت عن هاني .  بعد تحجيم محمد دحالن الذي انتقد الرئيس عباسفتح، والتي عانت من مشاكل

المصري، المحلل السياسي قوله ان فياض سيتحول لالعب سياسي مهم خاصة انه يعرف شروط اللعبة، 
لكن مشكلة . ولن يكون امام فتح اي خيار اال فياض في ظل غياب المرشحين لخالفة عباس كما يقول

ستقال انه ليس محبوبا من دوائر في فتح الذين ينظرون الى المقاومة السلمية فياض الذي يريد البقاء م
  .التي ينتهجها ضد اسرائيل بأنها عبثية ولن تقود لبناء الدولة

لكن فياض يؤكد ان ال طموحات سياسية لديه اال تنفيذ خطته السياسية باعادة بناء المؤسسات من اجل ان 
. 'لماذا يطمح رجل لديه كل هذه المسؤوليات من اجل وظيفة اخرى 'وتساءل. تكون جاهزة لوالدة الدولة

وفي المقابل رفض االتهامات االسرائيلية التي تتهمه بالعمل من اجل اعالن الدولة من طرف واحد بدون 
التوصل التفاق حول الحدود، خاصة في ظل اعتراف عدد من دول امريكا الالتينية بالدولة الفلسطينية، 

ونحن 'واكد قائال ان اسرائيل تريد حل الدولتين .  دولة ستظهر ستكون عبر العملية السياسيةمؤكدا ان اي
، مشيرا ان االسرائيليين جربوا الطريقة ونجحت بالنسبة لهم 'نقوم بعمل هذا وعليه ال توجد خطط سرية

د العادة اصالح  قام بجهو2007وقالت انه منذ تولي فياض رئاسة الحكومة عام . 'فلماذا ال تنجح معنا'
  .المؤسسات المالية واالمنية ويخطط لبناء مدن ومشاريع طموحة

ما يؤمن موقع فياض هو 'وحظي فياض بدعم من المانحين الدوليين، فبحسب مسؤول اوروبي قال ان 
وقد فهمت السلطة الوطنية انه في حالة التخلص منه فستخسر الدعم الدولي، . 'الدعم من المجتمع الدولي

وهذا ما يفسر بقاء فياض في الحكومة على الرغم من النقد الذي . عبير المسؤول االوروبيحسب ت
لكن مسؤوال امنيا اسرائيليا قال ان فياض ال يزال في موقع ضعيف ويعتمد في . يواجهه من كوادر فتح

نتمائه لحزب بقائه على تحالفه مع عباس، وفي حالة تقاعد االخير فقد يجد نفسه خارج اللعبة نظرا لعدم ا
  .يدعمه حسب قول المسؤول االسرائيلي

وتخلص الصحيفة الى ان فياض على الرغم من كل الجهود التي يقوم بها يظل بالنسبة للكثير من 
الفلسطينيين رجال خارج السرب ويأتي في المرتبة الثالثة بعد مروان البرغوثي واسماعيل هنية من ناحية 

  .الشعبية
واكد على ان .  فياض عن حلمه بالدولة التي يقول ان قيامها لن ينهي االحتاللفي الوقت الحالي يدافع

المفاوضات والعملية السياسية جزء من عملية بناء الدولة التي يدخل في حيثياتها التعاون مع المجتمع 
. طويبدو فياض واثقا من بناء مؤسسات الدولة في الوقت على الرغم من ان امامه سبعة اشهر فق. الدولي

وعن سبب .  حيث كانت السلطة على حافية التمزق2007مشيرا الى ان الكثير قد تم انجازه منذ عام 
 تعمق اآلن ووضع الكثير من المعوقات 2007عدم عقد انتخابات قال ان االنفصال بين غزة والضفة عام 

  .التي تجعل من عقد االنتخابات اشكالية
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طنية، اجاب فياض انه ال يمكن حدوث ذلك الن الدولة التي وعن امكانية انشاء دولة قبل الوحدة الو
واكد انه ال دولة فلسطينية بدون غزة .  بما فيها غزة1967ينشدها الفلسطينيون هي دولة على حدود 

وعن امكانية فشله في تحقيق حلمه بنهاية الصيف في ظل هذه المشاكل اكد انه رجل . والقدس الشرقية
وعليه فهو ال يريد التراجع . 'ب'ال يفكر في ماذا سيحدث بعد فليست لديه خطة يعمل بناء على سيناريو و
  .او تخفيض سقف التوقعات

ليست عندي خطة بديلة او 'ودعا الصحافي لزيارة فلسطين في الصيف ليرى ان الدولة قد قامت 
عليك ان 'لدولة وينفي ان تكون نشاطاته العامة من اجل الرئاسة بل هي جزء من حملة بناء ا. 'باراشوت

' في سالم مع نفسه'وعن انتقادات حماس له وشك فتح به يقول انه . 'تكون مع الشارع وتتواصل معه
ويتعامل مع النقد على انه صوت في ' وليست لديه خطة للبقاء في السلطة وانه يقوم بمهمة يؤمن بها

نضمام الي حزب النه كبير في ويقلل من فكرة اال. خلفية الصورة ولن يسمح له بالتأثير على المهمة
ويشكك فياض في االستطالعات التي تقلل من . السن، ويعترف ان الدعم الدولي له يظل نقطة ضعف

  .شعبيته وهو مرتاح لعالقته مع الشارع
  22/1/2011القدس العربي، لندن، 

  
  ال مجال للتراجع عن مشروع قرار إدانة االستيطان: رياض منصور .3

أكد الدكتور رياض منصور، رئيس البعثة الفلسطينية الدائمة لدى األمم المتحدة، : يمينا العريب: واشنطن
أن ال مجال بأي حال من األحوال للتراجع عن مشروع القرار العربي الذي يدين االستيطان في 

  .األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ويعتبره غير شرعي ويطالب بوقفه فورا
مشروع القرار أصبح مشروع قرار رسمي «: »الشرق األوسط«ور في تصريحات لـوقال منص

 دولة، وهذا 122وموجود في اللون األزرق على وثيقة رسمية من وثائق مجلس األمن، ويحمل توقيع 
لكن . »التراجع غير وارد، وكل ما في األمر هو تحديد متى التصويت«: وأضاف. »الرقم مرشح للزيادة
صعب التكهن آلن هناك تحركات متواصلة، وغرض «: وقال. ديد موعد للتصويتمنصور رفض تح

  .»الجميع النجاح في هذا المسعى، ال الفشل أو التصادم مع طرف
  22/1/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  لقاءات بين قيادات من حماس وسالم فياض للحديث حول األوضاع في الضفة .4

النقاب من رام اهللا أن مصدرا مطلعا في حماس كشف  20/1/2011المركز الفلسطيني لإلعالم،  نشر
سالم فياض، بناء على طلب ) غير الشرعية(رام اهللا " حكومة"عن فحوى لقاء قيادات من الحركة برئيس 

  .األخير، لبحث األوضاع المتأزمة في الضفة الغربية المحتلة
ء القيادي في حماس الدكتور عمر إن فياض طلب لقا": "المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال المصدر لـ 

، نافياً وجود لقاءات "عبد الرازق وعدداً آخر من قيادات الحركة، للحديث حول األوضاع في الضفة
، مقابل التوقف "التزام نشطاء الحركة بالقانون"متواصلة أو أي اتفاق بين سلطة عباس والحركة يتضمن 

  ).20/1(ائل إعالم عربية الخميس عن مالحقة مليشيا السلطة لهم، بحسب ما نقلت وس
 عقد لقاءين اثنين مع فياض ومعاونيه األمنيين، - الذي فضل عدم الكشف عن هويته -وكشف المصدر 

أن تعلن الحركة تهدئة في " حماس"بحضور الدكتور عبد الرازق، حيث طرح فياض على القيادي في 
مالحقاتها ضد نشطاء حماس، األمر الذي رد الضفة ضد قوات االحتالل مقابل وقف السلطة الجراءاتها و

عليه الدكتور بأنه من اختصاص قيادة الحركة، وتوقفت اللقاءات بعدها، بسبب عدم اعتراف الحركة 
  .أساسا بشرعية فياض
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كما نفى المصدر أي عالقة بين ما يتم ترويجه من وجود لقاءات بين الحركة وقيادة سلطة عباس أو 
ية، واالفراجات التي شملت مؤخرا عناصر في الحركة، باعتبار أن ما جرى فياض غير الشرع" حكومة"

  ".من افراجات هو حق للمختطفين بحسب قرارات المحاكم وآخرها ما جرى مع المربية تمام أبو السعود
نقال عن مراسلها من القدس عبد الرؤوف  22/1/2011األيام، رام اهللا،  في السياق نفسه ذكرت

استجاب لطلب من قبل عمر عبد الرازق وعقد اجتماعين معه تم خاللهما ت بأن فياض أرناؤوط أنها علم
  .بحث مجمل األوضاع في الضفة الغربية

اللقاءان بين فياض وعبد الرازق عقدا بناء على طلب من ": "األيام"وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ
احترام سيادة القانون ) حماس (في الضفة الغربية، حيث طلب فياض من حركة) حماس(قيادة حركة 

في ) حماس(والسياسة األمنية للسلطة الفلسطينية المتبعة في الضفة الغربية تماماً كما تمارسها حركة 
  ".قطاع غزة

في االجتماعين تم التوافق على أن يقوم عبد "وأضافت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، 
  ".في الخارج) حماس(حركة الرازق بنقل ما تم فيهما إلى قيادة 

فياض اعتبر ان التوافق على السياسة األمنية من شأنه ان يفتح الطريق جذرياً أمام .أن د" األيام"وعلمت 
  .إنهاء حالة االنقسام وتوحيد الموقف الوطني الفلسطيني

رائد فإن ذات الموقف طرحه فياض أمام لجنة المتابعة العربية بحضور الشيخ " األيام"وكما علمت 
  .صالح، رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني، أثناء اجتماع عقد في رام اهللا قبل أسبوعين

بعقد االجتماعين غير أنها لم تعط سبباً لعدم توصل هذه االجتماعات الى ) حماس(وقد أقرت حركة 
عى لم تجد ما يبرر في الخارج وبعد أن أفشلت هذا المس وعلى ما يبدو فان قيادة حركة حماس. نتيجة

  .موقفها سوى تكرار مواقفها السابقة المعروفة من الحكومة
عقد لقاءان اثنان " في الخارج) حماس(وقالت مصادر الحركة لموقعها االلكتروني الذي تشرف عليه قيادة 

أن ) حماس(عبد الرازق، حيث طرح فياض على القيادي في . مع فياض ومعاونيه األمنيين، بحضور د
 الحركة تهدئة في الضفة ضد قوات االحتالل مقابل وقف السلطة إلجراءاتها ومالحقاتها ضد نشطاء تعلن

بأنه من اختصاص قيادة الحركة، وتوقفت اللقاءات ) عبد الرازق(حماس، األمر الذي رد عليه الدكتور
  ".فياض) حكومة(بعدها، بسبب عدم اعتراف الحركة أساساً بشرعية 

  
   ستزول قريبا"إسرائيل"واليط بسرية تامة لحساسيته ندير ملف ش :الزهار .5

محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن حركته تدير ملف الجندي األسير .دأكد : غزة
  .2006منذ أسره صيف العام " سرية تامة"لدى فصائل المقاومة في غزة جلعاد شاليط بـ
ليس لدينا أي جديد :"الليبية مساء أمس الجمعة، " 5س القد"وقال الزهار خالل لقائه مع متضامني قافلة 

  .، مبيناً أن إسرائيل تثير هذا الملف عبر مصادرها وإعالمها"نستطيع أن نقوله في قضية الجندي شاليط
حساسية هذا الموضوع كبيرة وأي كلمة تخرج لإلعالم لها تأثير كبير جداً على ذوي :"واكتفى بالقول 

ي معلومات جديدة تتعلق بالملف الشائك بين حماس والكيان اإلسرائيلي منذ ، دون التعرض أل"األسرى
  .أربع سنوات على أسر شاليط

وفي سياق متصل، اعتبر الزهار التصريحات التي أطلقتها وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال أليو ماري 
  .بشأن شاليط تدلل على النموذج الصارخ لسياسة النفاق األوروبية

وزيرة خارجية فرنسا تعتبر ذلك جريمة :"دي في حماس أن شاليط اُختطف من دبابته، مضيفاً ولفت القيا
  ".حرب وعندما ضربت باألحذية غيرت أقوالها واعتبرتها محرفة على لسانها

ونوه الزهار أن إسرائيل تتوقع أن مستقبلها في العقد القادم بات في خط كبير، موضحاً أن المقاومة 
  . بشكل سلبي على نسبة الهجرة للكيان الصهيوني خالل السنوات الماضيةالفلسطينية أثرت
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إن :"وأشار إلى محاولة االحتالل اإلسرائيلي من خالل نظرية األمن القومي انهاء المعركة بسرعة، وتابع 
  ".االحتالل يسعى من معاركه المختلفة نقلها خارج األراضي الفلسطينية المحتلة"

وب إسرائيل السابقة كانت تسير في مجال تحقيق األمن القومي الصهيوني وأوضح الزهار أن كل حر
فقط، وضرب أمثلة على حديثه بالحرب التي شنتها على مصر وسوريا واحتلت فيها باقي فلسطين في 

  .1967حزيران 
إسرائيل ال تستطيع "كما استبعد الزهار قدرة إسرائيل على ضرب قطاع غزة بالسالح النووي، مستدركاُ 

  .، حسب تعبيره"ضربنا بالسالح النووي ألنه ال يميز بين الخط األخضر والخط األصفر
، في إشارة لصاروخ "إسرائيل قالت أخيراً أن حماس تمتلك أسلحة تغير المنظومة القتالية"ومضى يقول 

ي الماض) ديسمبر(الكورنيت الذي استهدف دبابة إسرائيلية على حدود غزة في الثامن من كانون أول 
  .واتهمت إسرائيل فيها حماس بامتالك ذلك السالح المضاد للدروع

 مدرعة اسرائيلية دمرت قبل أن تدخل المناطق المأهولة في غزة خالل الحرب 25ونبه الزهار إلى أن 
  .2009 ومطلع 2008األخيرة نهاية 

تقرير غولدستون الكيان الصهيوني بكل المعايير زائل، و:"وبشر الزهار قرب زوال إسرائيل، وقال 
  ".وقافلة أسطول الحرية تؤكد هذا

الحرب األخيرة االحتالل استهدف كل شيء في قطاع غزة، وارتكبت مجازر عدة منها قتل "واستطرد 
 سيدات في مدرسة الفاخورة شمال غزة، إسرائيل لم تستطع تحقيق أي من أهدافها خالل 9 طفل و16

  ". يوما22ً بالقطاع على مدار معركة الفرقان وطائراتها ضربت عدة أهداف
بصبرنا وثباتنا وما "على صعيد آخر، أكد الزهار أن وعد بلفور كان في األساس قضية دينية، مستدركاً 

نستطيع أن نحققه في مواجهة االحتالل نضرب المشروع الصهيوني واألمن القومي اإلسرائيلي ونضيق 
  ".ضدنا" الكاثوليكية"على سطوة الحملة الغربية 

لى ذلك، عد القيادي البارز في حماس أن العقيدة التي تحملها حركته تشكل خطراً على كل المشاريع إ
  .األخرى،موضحاً أن العالم أصبح في القرن الواحد والعشرين مقسماً حسب الفكر واأليديولوجية

" 5القدس "ة  متضامناً ليبياً وصلوا غزة الخميس على متن قافل18واستعرض الزهار خالل حديثه أمام 
  .تقسمات العالم في الفترة الحالية، مبيناً أنه مقسم لخمس كتل على أساس ديني

ليس من العجب أن تكون كل المناطق المستهدفة في الحروب موجدوة في كتلة واحدة "وأردف قائالً 
يشمل دول ، وتوقع أن االستهداف القادم قد "كالسودان والصومال واليمن وفلسطين وأفغانستان وباكستان

  ".لبنان وسوريا وإيران"
  22/1/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
  "المستفزة"حماس تدعو فرنسا إلى التراجع عن تصريحات وزيرة خارجيتها  .6

 تصريحات وزيرة خارجية فرنسا أن حركة حماس دانت 21/1/2011فلسطين أون الين، موقع نشر 
جريمة " فيها أسر الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط والتي اعتبرت" المستفزة لمشاعر شعبنا الفلسطيني"

  ". حرب
إن الجندي اإلسرائيلي : نسخة عنه" فلسطين أون الين"وقالت حماس في بيانٍ صحفي مكتوب وصلت لـ

  . جلعاد شاليط ُأسر عن ظهر دبابة كانت تحاصر قطاع غزة وتصوب مدفعها باتجاه أهلنا العزل
والتي عبرت فيها عن انحيازها الفاضح لالحتالل، , سية إليو ماريوأضافت أن تصريحات الوزيرة الفرن

تأتي في سياق خارج اللياقة الدبلوماسية في إساءة لشعبنا الفلسطيني وأسراه في سجون االحتالل الذين "
وتتجاهل معاناة آالف األسرى الذين خطفهم , يعانون شتى أصناف التعذيب واالنتهاك ألبسط حقوقهم

  ". يوتهماالحتالل من ب
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وطالبت حماس الحكومة الفرنسية بالتراجع عن تلك التصريحات التي قالت إنها تسيء لفرنسا، وتعطي 
  . غطاء الستمرار جرائم العدو اإلسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني

كما دعت وزراء خارجية الدول العربية واإلسالمية والمنظمات اإلنسانية كافة الداعمة لحق شعبنا في 
إلى اتخاذ مواقف عملية للرد على تلك التصريحات المستفزة لمشاعر شعبنا وأمتنا "ن االحتالل، التحرر م

  ". العربية واإلسالمية
نقال عن مراسلها من غزة فتحي صباح، أن الناطق باسم حماس  22/1/2011الحياة، لندن، وذكرت 

ه التصريحات تعكس ازدواجية هذ«، وقال في إن »منحازة لالحتالل«سامي أبو زهري تصريحاتها بأنها 
ُأسر من أرض المعركة وهو يقتل مواطنين فلسطينيين على حدود قطاع «، مضيفاً أن شاليت »المعايير

. »غزة، بينما هناك أكثر من ثمانية آالف أسير فلسطيني اعتقلهم االحتالل من بيوتهم من دون أي ذنب
  .»تي ال تخدم الدور الفرنسي في المنطقةإعادة النظر في مثل هذه المواقف ال«ودعا فرنسا الى 

تشكل دعماً «تصريحات أليو ماري بأنها » أبو مجاهد«من جهته، اعتبر الناطق باسم لجان المقاومة 
اليو ماري تعلم أن شاليت ُأسر من على ظهر دبابة «وأضاف أن . »كامالً لسياسة االحتالل في المنطقة

وقال إن . » أن تأسر كل إسرائيلي يعتدي على أبناء شعبهاومن حق المقاومة... كانت تقتل أبناءنا 
مرتكبي جرائم الحرب هم من احتلوا أرضنا واقترفوا في حق شعبنا آالف المجازر، وما زالوا جاثمين «

تدخلت «وطالب فرنسا التي . »على أرض فلسطين ينهبون خيراتها ويستبيحون دماء أبنائها األصليين
جيل في إنجاز ملف شاليت بالكف عن تصريحات تبين والءها للمشروع أكثر من مرة لمحاولة التع

  .»اإلسرائيلي في المنطقة وال تنصف الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن حريته
  

   السري1391لمحكمة العليا اإلسرائيلية تسمح بمواصلة تفعيل المعتقل ا :هآرتس .7
، التي تقع 1391نشأة التحقيقات السرية رقم سمح قضاة المحكمة العليا في اسرائيل بمواصلة االحتفاظ بم

النقاب عن مكان المنشأة في تقرير " هآرتس"وقد كشف ملحق . في القاعدة العسكرية السرية لالستخبارات
وعملت المنشأة على ". هموكيد"، في أعقاب شكاوى رفعت الى مركز حماية الفرد 2003نشره في 

في االنتفاضة الثانية وكانت قبل ذلك تستخدم اساسا " واقيالسور ال"اعتقال فلسطينيين في فترة حملة 
  .كمعتقل للمشبوهين من لبنان

 271، مكث في المنشأة 2004 – 1993 وحسب المعلومات التي نقلت الى الحكمة العليا، ففي سنوات 
 لبنان ثالثة معتقلين، بين الشيخ عبيد ومصطفى ديراني اللذين اختطفا من. معتقال معظمهم لفترات قصيرة

كما أنه جرى في . لغرض المساومة على تحرير مساعد الطيار رون أراد، احتجزوا هناك لفترات طويلة
  .عذبه ونكل به" جورج"المنشأة التحقيق موضع الخالف مع ديراني، الذي ادعى بان محققا يدعى 

ية الفرد والنائبة لحما" هموكيد"أن االلتماسات في قضية المنشأة رفعها مركز " هآرتس" وذكرت صحيفة 
اصدار أمر للدولة بإلغاء المنشأة وطلبت غلئون اصدار االمر " هموكيد"وطلب . في حينه زهافا غلئون

  .لوزير األمن السماح لها، بصفتها نائبة في الكنيست، بزيارتها
ان  وانتظر االلتماس سنوات طويلة الحسم، وأمس نشرت رئيسة المحكمة العليا، دوريت بينش، والقاضيت

ومع ذلك، في ترتيب سري نقل الى علم . استر حايوت ومريم ناؤور قرارا قضائيا يرد االلتماسين
  .المحكمة العليا أخذ جهاز االمن على عاتقه التزاما بشأن االعتقال والتحقيق مع المشبوهين في المنشأة

المنشأة؛ على تسليم  وأضافت الصحيفة إنه ضمن امور اخرى وافقت الدولة على حصر مدة االعتقال في 
تفاصيل معينة عن مكانه للمعتقلين؛ عن استخدام المنشأة فقط تبعا لمصادقة القيادات العليا؛ نقل بالغ لكل 

؛ عن اعطاء عائالت المعتقلين ومحاميهم عنوانا للتوجه 1391متوجه عن أن المعتقل يوجد في المنشأة 
كما تعهدت الدولة اال يعتقل في المنشأة . دام المنشأةاليه، واطالع المستشار القانوني للحكومة على استخ

  .سكان اسرائيل او سكان المناطق
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كما رد .  لم يعتقل ولم يحقق مع أحد في المنشأة2006وحسب بيان الدولة لمحكمة العدل العليا، فانه منذ 
 تنفي وجوده القضاة المقارنة مع منشآت اعتقال سرية في اماكن اخرى في العالم، وذلك الن الدولة ال

  ".الناس ال يختفون حين يؤتى بهم الى المنشأة"وكتبت بينش في قرارها تقول ان . وهو خاضع للرقابة
كما رد القضاة طلب غلئون وقبلن موقف الدولة في ان السماح للنواب بزيارة المنشأة قد تمس بسرية 

  .رية بزيارة المكانومع ذلك أمرن بالسماح العضاء اللجنة الفرعية لالجهزة الس. مكانها
داليا كيرشتاين أعربت عن خيبة أملها من قرار المحكمة ومن تجاهل " هموكيد" المديرة العامة لمركز 

القرار ال يتناول "وقالت ان . القضاة عمليا السلوك الفاسد للدولة على مدى سنين في استخدام المنشأة
 ولحقيقة ان الناس بالفعل اختفوا ولم تكن هناك االحداث التي أدت الى الكشف، محاوالت االخفاء للمنشأة

محكمة العدل العليا خضعت "وانضمت غلئون الى االنتقاد وقالت ان ". وسائل رقابة على هذه المنشأة
. سبع سنوات استغرقت المحكمة كي تحسم االمر الذي يجعل رقابتها غير ناجعة. المالءات جهاز االمن

  ". سرية وخلق مكانتين للنوابفقد أعطى القرار شرعية العتقاالت
  21/1/2011، 48موقع عرب

  
   يزيد من قدرة الطيران البعيد المدىاإلسرائيليسالح الجو : ليم بوستاالجيروز .8

، النقاب عن ان سالح الجو االسرائيلي ) الجيروزليم بوست( كشفت صحيفة : علي سمودي-القدس
ن الشهر الحالي مع توقع وصول طائرة من سيحقق قفزة في قدراته البعيدة المدى في موعد الحق م

  .سيتم تحويلها الى طائرة إمداد بالوقود في الجو) 707بوينغ (طراز 
سالح الجو كان قام بشراء هذه الطائرة قبل عدة أشهر وانه سيتم نقلها الى "ان : واضافت الصحيفة

الزمة فيها لتحويلها الى الصناعات الجوية االسرائيلية حيث ستجرى ادخال التغييرات والتركيبات ال
وذكرت ان سالح الجو كان تسلم الطائرة االخيرة من هذا النوع في ". طائرة لإلمداد بالوقود في الجو

 ،علما بأن عدد طائرات االمداد بالوقود التي يملكها سالح الجو محاط بجدار من 2009أواخر عام 
  .السرية والكتمان

 16اف (و) 15اف ( درة على تزويد جميع المقاتالت من طراز قا707واشارت الى ان طائرات البوينغ 
  ).10هيركوليس سي (في سالح الجو بالوقود في الجو ،وكذلك سرب طائرات النقل من طراز )

ان القدرة على تزويد الطائرات الحربية بالوقود في الجو تعتبر حيوية في حال إقدام :" واضافت الصحيفة
  ".ة الى المنشآت النووية االيرانيةاسرائيل على توجيه ضربة عسكري

ونقلت عن مصادر مطلعة ان الخطط المستقبلية تشمل احتمال التزود بطائرات كبيرة بدون طيار تستخدم 
  .لإلمداد بالوقود في الجو

وبحسب ماقبين فان هذا النوع من الطائرات سيقلص الى الحد األدنى الخطر للطيارين، فيما سيخلق 
جهزة الرادار المعادية لرصدها كونها صغيرة نسبيا ، زد على ذلك ان باستطاعة صعوبات أكبر بوجه أ

 ساعة تقريبا دون الحاجة الى التزود بالوقود 24هذه الطائرات بدون طيار التحليق في الجو على مدار 
  .في الجو او الهبوط الستبدال طياريها

  22/1/2011، القدس، فلسطين
  

  ى نتنياهو ألول مرةليفني تتفوق شعبيا عل: استطالع .9
 مرة منذ انتخابه رئيسا للوزراء، خسر بنيامين نتنياهو مكانته كأفضل مرشح لرئاسة لألو: تل أبيب
فقد دل استطالع رأي جديد نشر في تل أبيب الليلة قبل الماضية على أن الجمهور يفضل عليه . الحكومة

  .لنتنياهو% 38واته مقابل من أص% 40رئيسة حزب كديما المعارض، تسيبي ليفني، ويمنحها 
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» كديما«وأفاد االستطالع، الذي أجرته القناة الثانية، وهي قناة تلفزيون تجارية مستقلة في إسرائيل، بأن 
 28 (120 مقعدا في الكنيست من أصل 30سيحظى في حال جرت االنتخابات في الوقت الحاضر بـ

ووفقا لالستطالع ).  حاليا27( مقعدا 28 على أما حزب الليكود بزعامة نتنياهو فسيحصل). مقعدا حاليا
سيختفي عن الخريطة السياسية اإلسرائيلية حزب االستقالل الجديد، الذي أسسه هذا األسبوع وزير 

فإذا جرت االنتخابات اليوم، . الدفاع، إيهود باراك، بعد أن انسحب من حزب العمل الذي كان يتزعمه
ما حزب العمل، الذي تركه باراك وبدا أنه سيتفكك، فقد منحه أ. فإن حزب باراك لن يعبر نسبة الحسم

  . مقاعد، أي بزيادة مقعد واحد عما تركه فيه باراك9الجمهور 
واعتبر المراقبون هذه النتائج بمثابة ضربة لتحالف نتنياهو وباراك، حيث إن الجمهور لم يحب 

الت رينا متسلياح، محررة وق. مخططهما لتحطيم حزب العمل، وهو الحزب المؤسس في إسرائيل
الشؤون الحزبية في القناة الثانية، إن أوساطا واسعة من القوى التي هجرت حزب العمل بسبب قيادة 

  .باراك له، تعطي اإلشارة إلى رغبتها في العودة إلى صفوف الحزب
  22/1/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  صرف الصحي في غزةمياه ال  توافق على مشروع لتوسيع محطة تنقية"إسرائيل" .10

وافقت إسرائيل بعد خالفات استمرت لشهور على مشروع ألماني لتوسيع محطة لتنقية :  د ب أ-القدس 
  .مياه الصرف الصحي في قطاع غزة

  . ورحب وزير الخارجية األلماني جيدو فيسترفيله في برلين بقرار السلطات اإلسرائيلية
وتدعم الحكومة . ه للشرق األوسط في تشرين الثاني الماضيوكان فيسترفيله قد زار المحطة أثناء زيارت

  .  مليون يورو20األلمانية المشروع بـ
 ألف شخص 600وتتعامل المحطة الموجودة في غزة مع مياه الصرف لمنازل يعيش فيها ما يزيد على 

ي الكمية ولكن ال تستطيع المحطة حتى اآلن سوى معالجة نصف الكمية فقط في حين يتم التخلص من باق
ويشمل المشروع األلماني توسيع هذه المحطة بشكل يمكنها من معالجة كميات مياه . في البحر المتوسط
  .ووعد فيسترفيله باستثمار مهم من شأنه المساعدة في تحسين حياة الناس في غزة.الصرف بالكامل

  22/1/2011، الدستور، عمان
  

  ةحكوم سيبقى في الاإلسرائيلياليمين : استطالع .11
افاد استطالع للرأي ان االئتالف اليميني بقيادة رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين :  ا ف ب-القدس 

  .نتنياهو سيبقى في السلطة في حال اجراء انتخابات مبكرة
وافاد االستطالع الذي اجري بعد استقالة ثالثة من وزراء حزب العمل من الحكومة االثنين ان تحالف 

 مقعدا يشغلها في الكنيست حاليا ، من اصل 64واليمينية المتطرفة والدينية سيحتفظ ب االحزاب اليمينية 
 مقعدا 32على ) يمين(وفي حالة اجراء انتخابات مبكرة يتوقع ان يحصل حزب الليكود .  مقعدا120

بمقاعده الخمسة عشر ) يمين متطرف( في الكنيست الحالي ويحتفظ حزب اسرائيل بيتنا 27مقابل 
  . االحزاب الدينية في االئتالف بعشرين مقعداوتحتفظ

واشار االستطالع الى ان حزب كاديما الوسطي بقيادة تسيبي ليفني سيحصل على مقعدين اضافيين 
  . الى خمسة مقاعد13 مقعدا اما حزب العمل فسينخفض عدد مقاعده من 30ليصبح عدد مقاعده 

  22/1/2011، الدستور، عمان
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  سرائيليين يؤيدون إلغاء تعيين غاالنت رئيسا لألركانغالبية اإل: استطالع .12

دلت نتائج استطالع رأي آخر، على أن غالبية اإلسرائيليين يؤيدون فكرة إلغاء قرار تعيين : تل أبيب
% 73وأظهرت النتائج أن . الجنرال يوآف غاالنت رئيسا لألركان بعد كشف تورطه في فضيحة الفساد

ؤال حول رأيهم في فضيحة رئيس أركان الجيش الجديد، إنهم يؤيدون إلغاء من الجمهور قالوا ردا على س
تعيين غاالنت في منصبه، في حال ثبوت أنه كذب في التقارير أو خالف قانون امتالك األراضي بأي 

  .شكل من األشكال
  22/1/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  رفض تصريحاتها حول شاليطغزة تستقبل وزيرة خارجية فرنسا باألحذية والبيض الفاسد وت .13

العشرات من ، أن  سيد إسماعيل،غزةنقالً عن مراسله في  21/1/2011، موقع فلسطين أون اليننشر 
 استياءهم من تصريحات وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل إليو ماري، المنحازة واأهالي األسرى أبد

جريمة "ئيلي جلعاد شاليط في غزة بـلالحتالل اإلسرائيلي، والتي وصفت خاللها أسر الجندي اإلسرا
، الوزيرة الفرنسية 21/1واستقبل أهالي األسرى الذين اعتصموا قرب معبر بيت حانون، الجمعة ". حرب

، )"إسرائيل(انحيازها التام لـ"خالل دخولها لقطاع غزة برشق موكبها بالبيض واألحذية، احتجاجاً على 
 دون التطرق إلى معاناة ثمانية آالف أسير فلسطيني في وتضامنها مع الجندي األسير في غزة شاليط

  . ، مطالبين إياها في هتافاتهم باالعتذار عن تصريحاتها، والرحيل عن غزة"سجون االحتالل
، على أن الوزيرة "فلسطين"من جانبه، شدد مدير شبكة المنظمات األهلية، أمجد الشوا، في حديث لـ

مجرد المطالبة : لقد استمعنا إلى مواقف فرنسا االعتيادية" :اً بالقول، مضيف"لم تأت بشيء جديد"الفرنسية 
للتخفيف من معاناة الغزيين، على الرغم من مرور أربع سنوات على حصار غزة، " بخطوات وإجراءات

وبالنسبة : "وتابع قائالً". وعامين على العدوان عليها، دون اتخاذ أي إجراءات حقيقية إلنهاء معاناتنا
زيرة الخارجية الفرنسية عن تجريمها الحتجاز شاليط، فماذا عن آالف المعتقلين الفلسطينيين في لحديث و

طيلة ما ) إسرائيل(السجون اإلسرائيلية، ومنع أهالي األسرى الغزيين من رؤية ذويهم المعتقلين لدى 
  ".يقرب من أربع سنوات؟

لفرنسية إلى حفل استقبالها بالمركز وزيرة االبدوره، قال الصحفي، فتحي صباح، والذي رفض دعوة 
)". إسرائيل(احتجاجاً على تحيز وزيرة الخارجية الفرنسية لـ"الثقافي الفرنسي بغزة، بأنه رفض الدعوة 

هنالك ثالثة تصرفات ألليو ماري أكدت انحيازها مع ": "فلسطين"وأكمل صباح في حديث خاص بـ
، في حين أن هناك أكثر من سبعة "جريمة حرب"شاليط ، أولها تصريحها بأن استمرار احتجاز )إسرائيل(

، على الرغم من اإلجراءات اإلسرائيلية التعسفية "جريمة"آالف أسير فلسطيني لم تعتبر استمرار اعتقالهم 
يمتلك جنسية "التي يعانون منها في السجون، والنقطة الثانية هي عقدها لقاء مع أسرة شاليط بحجة أنه 

تمع مع أسرة أسير فلسطيني في السجون اإلسرائيلية ويحمل الجنسية الفرنسية هو ، دون أن تج"فرنسية
والنقطة األخيرة هي أنها زارت مدينة سديروت اإلسرائيلية، : "وأردف صباح". األسير صالح الحموري

ة في ، بيد أنها لم تقم بزيارة المناطق المدمر)التي تعد الهدف األقرب للقذائف الفلسطينية محلية الصنع(
 قد تسبب بأضرار رهيبة ال يمكن مقارنتها بما 2008قطاع غزة، علما بأن العدوان على غزة أواخر عام 

  )".إسرائيل(جرى لسيديروت، مما يكشف انحيازا واضحا وغير مقبول منها لصالح 
رجال األعمال ، أن  فتحي صباح،غزةنقالً عن مراسلها في  22/1/2011الحياة، لندن، وأضافت 

 حفلة االستقبال للوزيرة الفرنسية في المركز الثقافي الفرنسي احتجاجاً على واسطينيين قاطعالفل
  .تصريحاتها، فيما انتدبوا رجل األعمال مأمون أبو شهال لتمثيلهم في اللقاء إلبالغها باحتجاجهم
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صابر  أن ، حامد جاد وبرهوم جرايسي،غزةنقالً عن مراسليها في  22/1/2011الغد، عمان، وجاء في 
بحق " مسيئة والأخالقية"لألسرى اعتبر تصريحات وزيرة خارجية فرنسا " واعد"أبو كرش مدير جمعية 

إن هذه التصريحات أثارت حفيظة أهالي األسرى "األسرى الفلسطينيين، وساوت بين الجالد والضحية، 
  ".واألسرى أنفسهم داخل السجون

  
  العربأنقذوا القدس أيها : المطران عطااهللا حنا .14

سرائيلية في جراءات اإل قال المطران عطااهللا حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس بأن اإل:القدس
  . غير مسبوق وكأنهم في سباق مع الزمن خطيراًالمدينة المقدسة بدأت تأخذ منحى تصعيدياً

، الجامعات الفلسطينيةاستقباله صباح يوم الجمعة في القدس وفداً من الطالب الجامعيين في خالل وقال 
نساننا يراد له أن يعيش إفكل عربي مستهدف في هذه المدينة المقدسة فمقدساتنا مستباحة وأوقافنا مهددة و"

جراءات تعسفية ظالمة تستهدف األحياء العربية في القدس إنكبة جديدة متواصلة ومستمرة من خالل 
. نواب والوزير في باحة الصليب األحمروتطال عدد من الشخصيات الوطنية المقدسية ال سيما ال

بأننا كمسيحيين فلسطينيين مقدسيين نشعر بقلق شديد ونحن نرى القدس مستباحة ومهددة في : وأضاف
  ". والتشرذماالنقسامكل يوم وفي كل ساعة في ظل حالة عربية معقدة ووضع فلسطيني يعاني من 

ه األمة العربية وجزء من هذا الشعب نحن منحازون لعروبة القدس، فنحن جزء من هذ" :وأضاف
فنحن في فلسطين رغم كم كل . الفلسطيني المظلوم، فآالمه آالمنا وجراحه جراحنا ومعاناته معاناتنا

أن أمتنا " :وتابع ".المؤامرات والضغوطات نحن شعب واحد مسلمين ومسيحيين ال يقبل القسمة على أثنين
ستثنائية ولكن هذا ال يجوز أن اعربية تعاني من أوضاع العربية تمر بمرحلة عصيبة وهنالك أقطار 

ال نخون أحد وليست رسالتنا ودورنا " :وقال .يجعلنا نفقد البوصلة التي هي فلسطين وعاصمتها القدس
ولكن هذا ال يمنعننا من أن نقول بأن هنالك تقصير تجاه القدس، . بأن نشهر بأحد أو نشكك بوطنية أحد

.  ضياع القدس من أيديناإلىر على حاله فنحن قادمون على كارثة كبرى ستؤدي ستمر هذا التقصيا وإذا
فال تدعوا القدس تضيع منا فهي لنا ولشعبنا وأمتنا وليست للعنصرية التي تعيث في األرض فسادا 

أننا نخاطب أمتنا العربية بمؤسساتها وهيئاتها " :ضافأو ."وتشويها وظلما بحق الشعب الفلسطيني
أنقذوا القدس يا أيها العرب، فهي تستصرخ .  تترك القدس وحيدة تقارع جالديهابأالشعوبها وقيادتها و

  . واستعادتهاوإنقاذهاالضمائر الحية فيكم وتنشادكم وتتمنى منكم أن تتحركوا لنصرتها 
  21/12/2010وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  حلقة جديدة في تهويد محيط حائط البراق".. المبكى الصغير" .15

هو اسم آخر مخطط استيطاني تم افتتاحه في محيط " حائط المبكى الصغير":  يوسف الشايب-اهللا رام 
المسجد األقصى المبارك من الجهة الغربية، ولما يحمله هذا االسم من دالالت دينية توراتية أعلن عن 

الل عليه منذ افتتاحه كمكان مقدس للصالة فيه على غرار ما يجري في حائط البراق، الذي سيطر االحت
وهذا المكان ما هو إال جزء من أجزاء المسجد األقصى المبارك،  .االحتالل بحجة مكانته الدينية أيضاً

  .الواقع إلى الشمال من باب الحديد أهم أبواب األقصى" رباط الكرد"والمسمى بـ
ربع كما يوضح وبهذا االفتتاح يكون االحتالل سيطر بالكامل على محيط المسجد األقصى من جهاته األ

ما جرى هو تهويد تدريجي للمكان، فمنذ عشرات : ويقول عمر . جمال عمر.الخبير في مجال اآلثار د
المبكى "، وحول جزءاً منه إلى مزار يهودي تحت اسم حائط "رباط الكرد"السنين سيطر االحتالل على 

إلى انهيارات وتشققات في ، وأجرى في سنوات الحقة حفريات واسعة أسفل الموقع، ما أدى "الصغير
، وعلى إثرها قامت األوقاف واألهالي "حوش الشهابي"البيوت الفلسطينية المجاورة والمعروفة باسم 

  .بوضع شبكة من السندات والدعامات الحديدية الكبيرة، لمنع انهيار المباني
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واب المسجد األقصى  لباب الحديد أحد أبويشير عمر إلى أهمية موقع هذا المبنى، فهو مجاور تماماً
 عن حائط البراق إلى الشمال منه ويفضي على ساحات المسجد المبارك، من الناحية الغربية، ليس بعيداً

األقصى، قائال إن االحتالل عمل ومنذ سنوات خطوة خطوة للسيطرة عليه وتهويده، حيث أعلن قبل 
  .لى كنيس يهوديسنوات عن االستيالء على منزل بالقرب من هذا العقار، وتحويله إ

اآلن وللمرة األولى يضعون يدهم على هذا الجزء التاريخي من الجدار الغربي، والذي : ويضيف عمر
" حائط المبكى الصغير"يعتبر جزءاً ال يتجزأ من بنيان المسجد األقصى، مشيراً إلى أن مجرد التسمية 

، لذا يطلقون عليه "م حائط المبكىالذي يطلقون عليه اس"تعكس استيالءهم بشكل كلي على حائط البراق 
  .اسم المبكى الصغير أي انه ملحق بالحائط الكبير، وجزء منه

من هنا نرى رؤية االحتالل واضحة فيما يتعلق : نسخة منه، أمس" الغد"ويؤكد عمر في بيان تلقت 
الشرقية بتهويد األقصى حيث باتت المخططات تحيط باألقصى من كل الجهات بشكل فعلي، فمن الناحية 

استولوا على جزء من مقبرة الرحمة ومنعوا الدفن بها وطمسوها بالتراب، واستولوا على الجزء الجنوبي 
  .واآلن على الجزء الغربي بحائط البراق والحائط الصغير" للقصور األموية"بالكامل 

لمتطرفين، قال وحول ارتباط هذا الحائط بأي رواية توراتية، كما يدعى االحتالل وقادة المستوطنين ا
هذه الرواية استحداث ديني ال أساس له من الصحة، فهي مجرد أوهام يحاولون من خاللها : عمر

السيطرة على أكبر قدر ممكن من المكان، فال يوجد أي إشارة مطلقا بالتوراة لهذا المكان، وباعتراف 
حفريات التي جرت فيه ال يوجد علماء اآلثار اليهود أنفسهم فإن المكان وبعد أكثر من خمسة عقود من ال

ما يجري هو مخططات تهويد منظمة تقوم : وأضاف .له أي عالقة بالهيكل المزعوم، أو بالعقيدة اليهودية
بها جمعيات يهودية استيطانية، والالفت في األمر والغريب أن هذه الجمعيات بدأت تتلقى علنا وبشكل 

 أنحتالل لتنفيذها هذه المخططات، ومن هنا تأكيد على غير مسبوق الدعم من حكومة االحتالل وبلدية اال
  .هذه اإلجراءات هي سياسة احتاللية ممنهجة، للسيطرة على محيط األقصى المبارك وتهويده

هذا المخطط برأي مسؤول ملف القدس في الرئاسة أحمد الرويضي يأتي في سياق استبدال الحضارة 
 .فضاء توراتي يهودي بالمدينة وبالتحديد البلدة القديمة منهااليهودية مكان اإلسالمية في القدس، لخلق 

االحتالل يسعى لهدم البلدة القديمة لقيام مدينة يهودية مصطنعة ومحو : الغد"ويقول الرويضي لـ
الحضارة اإلسالمية قدر اإلمكان، وبالتالي نحن نرى مخططات متكاملة لتهويد محيط المسجد األقصى 

نرى الحفريات األثرية : وتابع الرويضي .رز المعالم اإلسالمية في المدينةالمبارك، كونه يمثل أب
والمخططات وبناء الكنس في كل مكان في محيط المسجد األقصى، منطلقة من البلدة القديمة باتجاه 
سلوان، الواجهة الجنوبية للمسجد األقصى، وانتهاء بجبل الطور، إلحاطة المكان بإرث يهودي توراتي 

وارتبط كل ذلك، كما يشير الرويضي،  .إسقاط الدين على المكان، لخلق إيحاء بأحقيتهم بالمدينةمصطنع و
بمخططات لخلق واقع ديمغرافي األغلبية فيه لليهود من خالل طرد الفلسطينيين وسحب هوياتهم 

 أكثر من المقدسية، ووقف لم شمل العائالت وبناء الجدار العازل، األمر الذي من شأنه التسبب بإخراج
  . ألف مقدسي إلى خارج حدود القدس200

  22/1/2011الغد، عمان، 
  

  "حريش"تحذيرات من مصادرة ألفي دونم في وادي عارة لصالح مستوطنة  .16
المحلي، زيدان " بسمة عارة" الخميس، طالب رئيس مجلس يومفي مؤتمر صحفي عقد : توفيق عبد الفتاح

 قتطاع نحو ألفي دونم من أراضي قريتي برطعة وعين السهلةبدران، بالتصدي لمخططات خطيرة تهدد با
" حريش" إلى أن المخطط سيضم هذه الدونمات إلى مسطح مستوطنة في منطقة وادي عارة، مشيراً

  .المنوي إقامتها
  21/1/2011، 48موقع عرب 
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  حمى استيطان وجدران ببيت جاال .17
بية المسيحية أعمال بناء استيطاني واسعة، تشهد بلدة بيت جاال ذات األغل: عوض الرجوب -بيت لحم 

في وقت تتسارع فيه وتيرة العمل إلقامة األجزاء المتبقية من الجدار العازل المحيط بالمدينة من الجهات 
وانعكس االستيطان والجدار العازل على حياة السكان، مما دفع كثيرين إلى  .الشمالية والجنوبية والغربية

فضل للعيش، بينما يتوقع نشطاء فلسطينيون عزل منازل وأحياء فلسطينية خارج  عن مكان أالهجرة بحثاً
  .الجدار، وتحول البلدة ذاتها إلى ما يشبه المخيم المغلق

ففي الجهة الشرقية من البلدة يمر شارع النفق المؤدي إلى مدينة القدس من جهتها الجنوبية، ورغم إقامته 
 للمستوطنين  يمنع الفلسطيني من استخدامه، إذ غدا مخصصاًعلى عشرات الدونمات من أراضي القرية،

 عن وبإقامة هذا الشارع تم فصل أجزاء كبيرة من بلدة بيت جاال غرباً .وحملة الهوية اإلسرائيلية
، مما اضطر السكان إلى السير مسافات بعيدة للوصول إلى بيت المناطق المحاذية لها من بيت لحم شرقاً

ل منذ شهور في إقامة جدار عازل التهم عشرات الدونمات األخرى، بارتفاعات كما شرع االحتال. لحم
به باشر االحتالل األعمال التمهيدية إضافة إلى شارع النفق والجدار المحيط  .متفاوتة على جانبي الشارع

إلكمال مقاطع من الجدار بجوار مساكن المواطنين ومستشفى الجمعية العربية شمال البلدة من جهة 
  .مستوطنة غيلو المقامة على أراضي القدس، مصادرا بذلك آالف الدونمات المشجرة

اطع من الجدار العازل وتواصل العمل  فيقع شارع التفافي آخر، إضافة إلى إقامة االحتالل مقأما غرباً
  ).هار غيلو(في مقاطع أخرى، وذلك بالتوازي مع بناء استيطاني متسارع في مستوطنة رأس بيت جاال 

ويقول الناشط ضد الجدار محمد بشير إن ثمانية بيوت ومدرسة على األقل ستبقى معزولة خارج بيت 
طر أصحابها للتواصل مع بيت جاال عبر بوابات جاال بفعل الجدار، وستحاط بالسياج والجدران وسيض

  .وبتصاريح خاصة
 الناشط ضد االستيطان إيلي شحادة أن إقامة الجدار واستمرار االستيطان واقتطاع األراضي أثرا وبين

على نفسية ومعنوية السكان المحليين، مشيرا إلى سعي الكثيرين للبحث عن حياة أفضل في مكان آخر 
 إلى حوالي أربعة 1948 آلف دونم عام 35بعد أن تقلصت مساحة بلدتهم من نحو خارج البالد، خاصة 

وأوضح أن عدد المسيحيين البالغ نحو عشرة آالف نسمة في تناقص مستمر بسبب  .آالف دونم حالياً
 إلى مغادرة أربع عائالت على األقل خالل األيام العشرة األوضاع السياسية واالقتصادية، مشيراً

  .األخيرة
 فذكر أن طول ، منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في بيت لحم،ما الناشط مازن العزةأ

 إلى أنه حول المدينة إلى  كيلومترا، مشيرا87ًيبلغ نحو ) بيت لحم(الجدار المخطط في محيط المدينة 
 الجدار عند من مساحة المدينة ستكون خلف% 60وأوضح أن  .ستة معازل، يصعب التواصل بينها

اكتمال بنائه، مؤكدا أن غالبية أراضي بيت جاال أصبحت مصادرة لصالح مستوطنتي غيلو وهار غيلو 
وأكد أن التضييق  ".مما يدل على خطة ممنهجة إلغالق البلدة من جهتيها الشمالية والغربية"وشارع النفق 

مل دفعت كثيرين للتفكير في على حياة الناس االقتصادية وقلة فرص العمل ومصادرة األراضي عوا
المساعي الشعبية "وبشأن ما يمكن فعله لمواجهة الجدار واالستيطان وتثبيت الناس، قال إن  .الهجرة

مستمرة لخلق رأي عام دولي متضامن مع الشعب الفلسطيني وفضح الممارسات اإلسرائيلية، بالتوازي 
مة الشعبية في فلسطين، واالستمرار في تعزيز مع استنهاض طاقات الناس وإعادة االعتبار لحركة المقاو

  ".صمود الناس
  21/1/2011، نت.موقع الجزيرة
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   في مسيرات ضد الجدار واالستيطاناإلصاباتوعشرات .. تجدد المواجهات في سلوان .18
 تجددت المواجهات بين المواطنين وقوات االحتالل : وفا، وكالة العيسةأسامة ، نائل موسى-محافظات ر

ة سلوان جنوب األقصى المبارك مساء أمس وسط إطالق مكثف للقنابل الغازية السامة المسيلة في بلد
وكانت مواجهات متفرقة اندلعت بعد صالة الجمعة . للدموع والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط

 في خيمة االعتصام بحي البستان في سلوان، وتركزت على مفترق وادي الربابة وأسفرت عن إصابة
، في "بالميديا"عشرات المواطنين بينهم الصحفي حمزة نعاجي الذي أصيب في ظهره، ويعمل في شركة 

  .حين شنت قوات االحتالل حملة اعتقاالت في صفوف الشبان واألطفال
وقمعت قوات االحتالل بالقوة أمس مسيرات شهدتها قرى وبلدات ريف رام اهللا الغربي المنتفضة ضد 

 طفل بحروق برذاذ الفلفل في إصابةضم والتوسع والفصل العنصري ما تسبب في االستيطان وجدار ال
 عشرات حاالت االختناق الشديد بالغاز المسيل إلى إضافةالوجه، ومواطن آخر بجروح في الساق 

 جوناثان اإلسرائيليوشهدت القريتان الجارتان نعلين وبلعين مسيرات تضامن مع ناشط السالم . للدموع
 شهور على خلفية 3 بسجنه إسرائيلية اعتقلته سلطات االحتالل مؤخرا وقضت محكمة بوالك الذي

 ضد االحتالل واالستيطان والجدار والحصار على قطاع غزة في األسبوعيةمشاركته في التظاهرات 
 عن األسرى الفلسطينيين والعرب باإلفراجوقت هتف فيه متظاهرون في قرية النبي صالح مطالبين 

  . الجمعأيامق الذي تفرضه قوات االحتالل على القرية وبرفع الطو
 قرب بيت لحم، بينما اعتقلت قوات االحتالل األسبوعية مشاركين في مسيرة المعصرة أربعة وأصيب
  . ذلكأعقاب، ووقعت مواجهات في أجنبياً متضامناً

  22/1/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  ناً مع مؤتمر الرباط تزام"األسرى للدراسات"تقرير شامل عن  .19
 األخذ بعين االعتبار "بالمغرب" مؤتمر الرباط في دعا مركز األسرى للدراسات المشاركين :رام اهللا

 قضية األسرى لمناقشتها فيالبيانات األساسية والتقارير المعتمدة عن المراكز الحقوقية المتخصصة 
والتعريف بانتهاكات االحتالل المتواصلة  السجون، فيووضع الحلول المتاحة لحل اإلشكاليات القائمة 

 أسير 6700واعتبر المركز أن قضية األسرى ليست محصورة بقضية ما يقارب الـ  .بحق األسرى
 السجون بل قضية عوائلهم ومحبيهم والمتضامنين معهم وقضية كل حر وشريف، وأضاف أن فيوأسيرة 

كز تحقيق وتوقيف بظروف ال تليق بحياة األسرى موزعون على أكثر من عشرين سجناً ومعتقالً ومر
 معتقل إداري وما يسمى 200 أسيرة، وما يقارب من 35 طفل، و300اآلدمي، منهم ما يقارب من 

 المخالف الطوارئ بعد انتهاء المحكومية أو دون تهمة أو محاكمة ضمن قانون "بالمقاتل غير الشرعي"
لنواب والوزراء السابقين والعشرات ممن هم في ، كما وهنالك عدد من ااإلنسانللديمقراطية وحقوق 

زنازين العزل اإلنفرادي منذ سنوات طويلة وأكثر من ألف حالة مرضية منهم من يعاني من أمراض 
خطيرة كالسرطان والقلب والكلى والربو وأمراض أخرى باستهتار طبي مقصود ودون تلقي الرعاية 

  .ألمن اإلسرائيليةالالزمة من قبل إدارة مصلحة السجون وأجهزة ا
 سنوات متتالية والمئات 4 من قطاع غزة دون زيارات لذويهم منذ  أسيرا750ًكما وهنالك ما يقارب من 

من األسرى المحرومين من الزيارات من أسرى الضفة، وهنالك مجموعة من األسرى الفلسطينيين من 
  ."سير سعوديأردنيين ومصريين وسودانيين وسوريين وأ" وأسرى عرب 48 ـأراضى ال

 كعميد 1978 االعتقال منذ العام في من األسرى القدامى منهم من لهم 303 اإلسرائيليةوفى السجون 
   االعتقال في لهم  أسيرا127ًاألسرى الفلسطينيين والعرب نائل البرغوثي، ومن بين هؤالء ما يقارب من 
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كثر من ربع قرن بشكل متواصل، ومن  االعتقال منذ أفي لهم  أسيرا27ًمنذ أكثر من عشرين عام منهم 

  . حالة مرضية تحتاج لعمليات وعناية مركزة1500بين األسرى ما يقارب من 
  22/1/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  مليون كتاب إلى غزة .20

تضامناً مع أبناء غزة، ومساهمة من الناشرين العرب في رفع الحصار الثقافي والمعرفي المفروض على 
 قطاع غزة منذ أكثر من اثنين وأربعين شهراً، يطلق اتحاد الناشرين فيفلسطينيين المحاصرين األشقاء ال

 مليون كتاب حوالي، وهي مبادرة مجتمعية عربية تستهدف جمع "كتاب ضد الحصار"العرب مبادرة 
  .2011وإرسالها إلى قطاع غزة المحاصر على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب 

 عبد اللطيف طلعت رئيس اتحاد الناشرين العرب، أن مبادرة كتاب ضد الحصار محمد. وقد صرح د
تأتي انطالقاً من أن الكتاب يحمل نفس أهمية الغذاء والدواء وربما يفوقها، خصوصاً أن أحد أهم 

 أرضنا وتأكيد السيطرة، هو العمل على تجهيل الشعب في للبقاء اإلسرائيليمخططات االحتالل 
 حضارته وسرقة تاريخه، في وقت تعتبر فيه المعرفة قوة أساسية، فبالعلم والثقافة الفلسطيني ومحو

  .والمعرفة نستطيع أن نبني جيالً قادراً على تحرير األرض، واإلسهام في بناء الحضارة اإلنسانية
  22/1/2011السفير، بيروت، 

  
  فراهام بن تسفي أل كتاب:"صعود وبداية أفول عالقات أميركا وإسرائيل.. من ترومان إلى أوباما" .21

 بدأت باألفول "إسرائيل"يدعي كتاب إسرائيلي جديد أن عالقات الواليات المتحدة و: وديع عواودة -حيفا 
ويوضح البروفيسور  .بعد عقود من التعاون التام والحميمية، نتيجة عدة أسباب تتعلق بكلتا الدولتين

" صعود وبداية أفول عالقات أميركا وإسرائيل.. امن ترومان إلى أوبام"أفراهام بن تسفي في كتابه 
الصادر هذا الشهر عن دار يديعوت أحرونوت للنشر، أن العالقات الثنائية تأثرت بالقاسم القيمي الثقافي 

ويقول بن تسفي المحاضر في العالقات الدولية  .واأليدولوجي المشترك للشعبين وبسلة المصالح المتبادلة
عقود مرت منذ تم تأسيس القاعدة لشراكة إستراتيجية بين البلدين والتي أضيف بجامعة حيفا إن خمسة 

عليها  أساس أمني فوق المدماك القيمي األيدولوجي، وعليه بنيت عالقات استثنائية وشكلت أرضية 
  .واسعة ومتنوعة للدعم األميركي رسميا وجماهيريا

 بخصوص المسيرة "إسرائيل"آلن على ورغم عدم وجود نتائج عملية لفشل الضغط األميركي حتى ا
السياسية مع الفلسطينيين، يرى المؤلف أن هناك تراجعا في العالقات اإلستراتيجية كما يتجلى اآلن في 
والية الرئيس الحالي باراك أوباما نتيجة تآكل مركبها األخالقي وتساؤالت اإلدارة األميركية حول القيمة 

النظرة اإليجابية التضامنية في أوساط الرأي " تآكل"ويشير إلى  .اشنطناإلستراتيجية إلسرائيل بالنسبة لو
العام األميركي خالل العقدين األخيرين، الفتا إلى ضعف ارتباط يهود الواليات المتحدة بإسرائيل خاصة 

 أن ،وهو خبير بارز بالشؤون األميركية، ويرى المؤلف .الشباب ممن ينصهرون في المجتمع األميركي
 ، محذراً دولياً"إسرائيل"ات الثنائية تقف اليوم أمام مفترق طرق مصيري بموازاة استمرار عزلة العالق

يحذر المؤلف  و. ستتصاعد من قبل إدارة أميركية طموحة ومثابرةمن احتمال مواجهتها وحيدة ضغوطاً
ي إلسرائيل بقيمة من ربط البيت األبيض بين العملية السياسية وتقدمها في المنطقة وبين الدعم األميرك

من ميزانية % 20 يبلغ "إسرائيل"ـويوضح أن حجم الدعم العسكري األميركي ل.  مليار دوالر سنويا2.8
  .األمن اإلسرائيلي، مما يمكّن تل أبيب من تطوير واقتناء مختلف أنواع السالح المتطور
  21/1/2011نت، .موقع الجزيرة
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   الفلسطينيين في سجون االحتاللسرىاألالرباط تستضيف المؤتمر الدولي لنصرة  .22

افتتحت في العاصمة المغربية الرباط، الجمعة، أعمال المؤتمر الدولي لنصرة األسير الفلسطيني تحت 
  ". مسؤولية دولية.. تحرير األسرى الفلسطينيين"شعار 

 العقاب، ويناقش المؤتمر الذي تتواصل فعالياته السبت واألحد، مواضيع تختص في محاربة اإلفالت من
وبناء ائتالف دولي حقوقي لنصرة األسرى الفلسطينيين، وبناء ائتالف دولي إعالمي لنصرة األسرى 

  . الفلسطينيين، على أن يصدر في ختامه بيان الرباط
ويتميز هذا المؤتمر بحضور فعاليات سياسية وحقوقية وإعالمية وفنية فلسطينية وعربية ودولية، إضافة 

  . رى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيليإلى بعض أهالي األس
وأكد رئيس الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني المنظمة للمؤتمر محمد بنجلون أندلسي في كلمة 
له في افتتاح المؤتمر، أن األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي الذين يناضلون من أجل تحرير 

  .  أنواع اإلهانة واالضطهادفلسطين واستقاللها يتعرضون لكل
، مؤكدا أن ما )إسرائيل(واعتبر أندلسي مسألة األسرى في سجون االحتالل مدخالً حقيقيا لمحاكمة 

  . يتعرض له األسرى هو انتهاك لحقوق اإلنسان
إن األسرى الفلسطينيين حملوا الهيئات المنظمة لهذا المؤتمر رسالة تؤكد على أنه ال ينبغي أن : "وقال

هيمن على أعماله الشعارات والخطاب الحماسي، بل يجب تبني خطوات نضالية في إطار مهام موكولة ت
  ". لكل المشاركين، وأن يشكل انطالقة لعمل جاد ولمبادرات ممنهجة

ودعا إلى إنشاء ائتالف دولي لمناصرة األسير الفلسطيني وفق برامج والتزامات محددة لكل الذين 
  . ي سجون االحتالليرصدون قضية األسرى ف

وأشار إلى أن من مهام هذا االئتالف سيكون العمل على نقل الملفات التي بحوزة نادي األسير الفلسطيني 
تعتبر نفسها فوق القانون، وتتعالى على الشرعية ) إسرائيل(إلى المحكمة الجنائية الدولية بالنظر إلى أن 

  . الدولية والمبادئ اإلنسانية
مندوبة الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان إلى هذا المؤتمر، أمينة بوعياش، أن هناك من جانبها، أكدت 

  . قصورا دوليا في مجال حماية الفلسطينيين وعلى الخصوص األسرى في السجون اإلسرائيلية
وأوضحت أن هؤالء األسرى يتعرضون لكل أشكال التعذيب واإلهانة، مشيرة إلى أن مئات الفلسطينيين 

  . ون بناء على قرارات إدارية يتم تمديدها بقرارات عسكرية إلى أمد غير محدديحتجز
واعتبرت بوعياش أن الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان مقتنعة بأن هذا المؤتمر الذي ينعقد في لحظة 
تاريخية تمر بها منطقة الشرق األوسط سيساهم في الكشف عن الحقيقة من أجل التدخل للدفاع عن 

  .  حقوق اإلنسان باألراضي المحتلةضحايا
من ناحيته، أشار رئيس وفد منظمة التحرير عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي للمبادئ 
السامية التي انطلقت في سبيلها الثورة الفلسطينية، مشيدا بحالة التضامن العربي مع الثورة والشعب 

  . الفلسطيني
األسرى في سلم األولويات الفلسطينية والعربية، وفي الوجدان وأكد زكي على وجوب أن تبقى قضية 

ال معنى :"اإلنساني، مشددا على أن ال سالم دون حل قضية األسرى وعودة آخر أسير إلى بيته، مضيفا 
  ". للثورة وللدولة وللسلطة دون اإلفراج عنهم

واقع األسرى واألسيرات، بدوره، تحدث رئيس نادي األسير الفلسطيني قدورة فارس، بإحصائيات عن 
 طفل في ظروف اعتقالية قاهرة ومعاناة 300 أسير يعانون من المرض، و1500مشيرا أن أكثر من 

  . مستمرة لألسيرات الفلسطينيات، وسط تلذذ إسرائيلي في تعذيبهن وحرمانهن من أبسط الحقوق
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 الكافية لمحاكمة الدولة العبرية وطالب بتدويل قضية األسرى، مشيرا إلى أن نادي األسير لديه الوثائق
  . وإدانتها عبر تلك الوثائق الحقوقية والقانونية

من جهته، لفت وزير األسرى في حكومة رام اهللا عيسى قراقع النظر لمقابر األرقام، مؤكدا على 
ضرورة التحرك إلغالق هذا الملف المؤلم حيث تحجز جثامين الشهداء من األسرى لسنوات في مقابر 

  . ولة وسط حسرة وألم للعائالت المكلومة على أبنائهامجه
الهدف من هذا المؤتمر هو كسر العزلة عن قضية األسرى، وتدويل قضيتهم، وفضح سياسة "وأضاف أن 

  ".االحتالل بحقهم وخلق رأي عام عالمي لمناصرتهم
  21/1/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
   فرص السالم الضئيلة وتجهض أي مبادرة تقوض" إسرائيل"السعودية تؤكد أن ممارسات .23

أكدت المملكة العربية السعودية أن الممارسات اإلسرائيلية والتدابير غير القانونية التي تقوم بها : نيويورك
إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ال تمثل خرقاً لميثاق األمم المتحدة والقانون اإلنساني وقرارات الشرعية 

تقوض كذلك فرص السالم الضئيلة أمام المجتمع الدولي، وتجهض كل مبادرة أو الدولية كافة فحسب، بل 
حل أو جهد دولي للسالم، وتجعل الجهود الدولية عاجزة عن تحميل إسرائيل السلطة القائمة باالحتالل 

  .المسؤولية عن أفعالها
لد بن عبدالرزاق النفيسي في ودعا المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى األمم المتحدة السفير خا

الوضع في منطقة « الجمعة التي عقدت لمناقشة -كلمة المملكة أمام جلسة مجلس األمن ليل الخميس 
، المجتمع الدولي واألمم المتحدة، خصوصاً اللجنة »الشرق األوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية

قف فوري لجميع مشاريع االستيطان في الرباعية الدولية، إلى إتباع نهج استراتيجي شامل نحو و
األراضي المحتلة والذي أصبح أحد أكبر العقبات التي تضعها إسرائيل أمام جهود تحريك ودفع 

  .واستمرار مفاوضات السالم
وجدد في ختام كلمته تأكيده استمرار التزام جميع الدول العربية السالم العادل والشامل المبني على 

ية، موضحاً أن ذلك االلتزام ما زال ينتظر التزاماً إسرائيلياً جدياً في مقابله يتمثل قرارات الشرعية الدول
في القبول الفوري لمبادرة السالم العربية التي توفر الطريق الوحيد لسالم دائم وشامل بين الجانبين يمكن 

  .البناء عليه للتوصل إلى حل نهائي ينصف جميع األطراف
  22/1/2011الحياة، لندن، 

  
  وزيرة الخارجية الفرنسية تدعو إلى رفع الحصار عن غزة وتنفي تصريحاتها حول شاليط .24

 وزيرة الخارجية الفرنسية    ، أن  رام اهللا   من كفاح زبون ، عن   22/1/2011الشرق األوسط، لندن،    ذكرت  
وصلت إلى غزة أمس، في زيارة خاطفة، ضمن أول زيارة تقوم بهـا للمنطقـة منـذ                  ميشيل أليو ماري  

والمركز » األونروا«، التقت خاللها رجال أعمال وزارت مقر        )تشرين الثاني (ها منصبها في نوفمبر     تولي
الفرنسي ومستشفى تدعمه فرنسا، وافتتحت فيه بعض العيادات، دون أن تلتقي أيا من قـادة حمـاس أو                  

مبـادلتهم  وسمحت حماس للمتظاهرين ومعظمهم من أهالي أسرى يفترض أن تتم           . الحكومة المقالة هناك  
، وهـاجموا الـسيارة   »ايريز«بشاليط، بالتعبير عن غضبهم، فسدوا بأجسادهم موكب الوزيرة عند عبور          

ولم يكتف المتظاهرون بذلك، بل منعوها الحقا مـن الخـروج مـن             . »!اخرجي من غزة  «وصاحوا بها   
  .مستشفى القدس الذي تموله فرنسا وقذفوا سيارتها مرة أخرى بالبيض واألحذية

ر غضب أهالي األسرى أن الوزيرة الفرنسية كانت أيضا زارت أسرة شاليط، وأبدت تضامنها الكامل               وأثا
  .معها، بينما لم تقم بخطوة مماثلة تجاه عائالت أسرى فلسطينيين
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الـشرق  «لـ» مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان   «ووصفت الوزيرة الفرنسية، حسب خليل أبو شماله مدير         
 ضمها مع ممثلـين للمجتمـع المـدني ورجـال أعمـال، المتظـاهرين               ، في اجتماع مصغر   »األوسط

، ونفت أنها صرحت بأن احتجاز شاليط يعتبر جريمـة حـرب، وقالـت إن               »المدفوعين والمضللين «بـ
  .التصريح محرف

أبو شماله الذي كان من بين الذين التقوا الوزيرة الفرنسية عن رد فعلها علـى               » الشرق األوسط «وسألت  
إنها فعال نفت تصريحاتها بخصوص شاليط، وقالت إن ذلك كان تـصريحا لوالـده              «: فقالالمظاهرات،  

  .»ووعدت بإصدار بيان واضح بتصريحاتها نصا حرفيا.. وليس لي
وأكد أبو شماله أن أليو ماري قالت ذلك ردا على سؤال له حول صحة التصريحات، مؤكـدا أن أجـواء                    

قلت «:  الفرنسية المتظاهرين بالمضللين والمدفوعين، وقال     االجتماع شهدت توترا عندما وصفت الوزيرة     
إنهم ليسوا كذلك، وإن االزدواجية في التعامل مع عائلـة شـاليط وعـائالت األسـرى                : لها بنبرة عالية  

الفلسطينيين هي من دفع المتظاهرين الذين شعروا بالظلم إلى التعبير عن غضبهم، كم مسؤول زار عائلة                
  .»! أسير فلسطيني؟6000ورون أي عائلة من عائالت ولماذا ال تز! شاليط

 ممثلين للمجتمع المدني ورجال أعمال، وناقشت معهـم بعـض التفاصـيل             4وكانت أليو ماري، التقت     
وفـي  . المتعلقة باألوضاع المعيشية الصعبة في القطاع، بفعل الحصار اإلسرائيلي وإغالق المعابر كافة           

يل برفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والسماح بتـصدير          مؤتمر صحافي، وجهت نداء إلى إسرائ     
  .واستيراد السلع، مؤكدة أن هذا الحصار يولد الفقر والعنف

أليو ماري لم تنـف فـي مـؤتمر    أن ،  من غزةفتحي صباح، عن 22/1/2011الحياة، لندن،   وأضافت  
لتي أدلت بها أثنـاء لقـاء       صحافي عقدته في مقر المركز الثقافي الفرنسي في مدينة غزة التصريحات ا           
كمـا رفـضت الـسماح      . عقدته مع عائلة شاليت في مدينة القدس المحتلة أول من أمس، ولم تكررهـا             

بطرح أي أسئلة، وتجاهلت الحديث عن أكثر مـن سـبعة آالف أسـير              » الغزيين«لعشرات الصحافيين   
نها نفت تصريحاتها في لقـاء      لك. فلسطيني في سجون االحتالل، ولم تتطرق الى قذفها باألحذية والبيض         

  .مغلق عقدته مع عدد محدود من أقطاب المجتمع المدني في القطاع
خليل أبو شمالة أثناء اللقاء انتقادات لتـصريحات أليـو          » مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان   «ووجه مدير   

من حق  « الى أن    إنه عبر عن رفضه تصريحاتها وانتقاداتها أثناء اللقاء، مشيراً        » الحياة«ماري، وقال لـ    
  .»ذوي األسرى أن يعبروا عن احتجاجهم على تصريحاتك عندما يرون الظلم بأم أعينهم

... ليست المرة األولى التي يزور فيها مسؤولون أوروبيون رفيعون األراضي الفلسطينية            «وأضاف إنها   
هـؤالء  « على أن    وشدد. »ويتجاهلون آباء وأمهات وزوجات وأبناء أكثر من سبعة آالف أسير فلسطيني          

المعتقلين ليسو مجرمين، بل هم مناضلون من أجل حرية وطنهم ومقاومتهم المشروعة لالحـتالل وفقـاً                
  .»للقانون الدولي، وأن استمرار اعتقالهم هو جريمة حرب

وتعليقا على تظاهرات غزة، قال الناطق باسم وزارة الخارجيـة الفرنـسية برنـار فـاليرو إن بعـض                   
رة لن تخفي حقيقة أن زيارة الوزيرة للقطاع هي األولى لوزير خارجية فرنـسي منـذ                التظاهرات الصغي 

، مضيفاً إن الوزيرة توجهت الى غزة بعد لقاءات في إسرائيل طالبت خاللها برفع الحـصار                2005عام  
ر ، وهو التزام يعب   »الغزيين«عن غزة، وإنها بعد ذلك توجهت الى القطاع لتأكيد التزام فرنسا الى جانب              

وأضـاف إن   . عنه أيضاً وجود مركز ثقافي فرنسي في غزة، وأيضاً إعادة إعمـار مستـشفى القطـاع               
التظاهرات جرت نتيجة أقوال غير دقيقة نقلتها اإلذاعة اإلسرائيلية عن الوزيرة التي عملت على توضيح               

  .األمور، مشيراً الى أن اإلذاعة صححت ما نسبته الى الوزيرة
 الفرنسية أكدت خالل زيارتها لقطاع غزة أمس أن فرنسا تدعو إسـرائيل الـى               وكانت وزيرة الخارجية  

وقالت في خطاب ألقته في المركز الثقافي الفرنسي في غزة          . الحصار الذي تفرضه على القطاع    » رفع«
باسم قيم الحرية والكرامة التي نتـشاطرها، تـدعو فرنـسا           . حصار غزة يولد الفقر ويؤجج العنف     «إن  



  

  

 
 

  

            21 ص                                     2033:         العدد       22/1/2011 السبت :التاريخ

. فرنسا لن تتخلى عن غزة، وتعمل من أجل السالم وتنمية فلـسطين           «وأضافت إن   . » رفعه إسرائيل الى 
تم اتخـاذ   «: وتابعت. »السالم يمر عبر إقامة دولة فلسطينية تكون غزة جزءاً ال يتجزأ منها مثل الضفة             

الـسماح  يجب من اآلن وصاعداً     . إجراءات لتخفيف الحصار، إنها إيجابية لكن يجب القيام بأكثر من ذلك          
  .»بواردات مواد البناء ومواد أولية والصادرات وحرية تنقل األشخاص

  
  األولوية للتوصل التفاق نهائي يسمح لديمومة الدولة الفلسطينية: وزيرة الخارجية الفرنسية .25

» القدس«ميشيل أليو ماري في مقابلة مع صحيفة         أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية   :  فتحي صباح  -غزة  
ورداً على سؤال عن سبب عدم      .  أساس المفاوضات  1967 أن االتحاد األوروبي يعتبر حدود       الفلسطينية

 كما سبق لدول أميركية التينيـة أن فعلـت،          1967اعتراف االتحاد األوروبي بدولة فلسطين على حدود        
عندما  2009عام  ) ديسمبر(قام االتحاد األوروبي بالتذكير بموقفه بوضوح شديد في كانون األول           «: قالت

 ما لم تتم الموافقة عليها من األطراف المعنيـة،          1967أشار الى أنه لن يعترف بأي تعديالت على حدود          
 13كما أكد االتحاد في خالصات مجلس وزراء الخارجية الذي عقـد فـي              ... ويشمل ذلك أيضاً القدس   

وتابعـت  . » فلـسطينية الماضي بأنه مستعد في الوقت المناسب ألن يعترف بدولة ) ديسمبر(كانون األول   
إن األولوية اليوم هي استئناف عاجل للمفاوضات للتوصل التفاق نهائي يسمح لحل دائم للنزاع ولنهاية               «

كانت األولى في أوروبا في رفع التمثيـل        «، مشيرة الى أن فرنسا      »االحتالل ولديمومة الدولة الفلسطينية   
  .»ضيالما) يوليو(الديبلوماسي الفلسطيني لديها في تموز 

وجهـت دعـوة   «: ماري عن مشاريع الدعم المالي واالقتصادي للسلطة الفلسطينية، وقالت   -وتحدثت اليو 
لرئيس الوزراء سالم فياض الذي التقيت به مساء الخميس ورؤساء مؤتمر بـاريس للدولـة الفلـسطينية          

 خاللـه عقـد     المقبل في باريس، وسنناقش في شكل خـاص       ) فبراير(لعشاء متابعة في الثالث من شباط       
بالنجاح الذي أحرزه مؤتمر المانحين الذي عقد في باريس فـي           «وذكرت  . »مؤتمر دولي جديد للمانحين   

 بليـون   7,7، فخالل السنوات الثالث التي غطاها المؤتمر، تم صرف          2007عام  ) ديسمبر(كانون األول   
  .الفلسطينية» عامة للسلطة بليون كمساعدة للموازنة ال4,3دوالر من جميع المساعدات المقدمة، منها 

  22/1/2011، الحياة، لندن
  

  كي مون ينتقد بشدة االستيطان اإلسرائيلي في الضفة والقدس .26
فـي  " اإلسـرائيلي "انتقد األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون بشدة، أمس، االسـتيطان             : )ب.ف  .أ  (

 أن من حق الفلـسطينيين إقامـة دولـة          إلى تجميده، وأكد  " إسرائيل"األراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا     
  .مستقلة 

، وأكد أن األمـم المتحـدة واالتحـاد         "قلقه الشديد من عدم التقدم نحو السالم      "وأعرب بان كي مون عن      
تجميد البناء  " إسرائيل"األوروبي والواليات المتحدة واللجنة الرباعية للشرق األوسط انتقدت جميعاً رفض           

  .بية والقدس في المستوطنات بالضفة الغر
 -"اإلسرائيلي"وقال أمين عام األمم المتحدة، خالل جلسة للجمعية العامة لألمم المتحدة خصصت للصراع              

المستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجـب القـوانين الدوليـة،             "الفلسطيني إن   
لمساعي الرامية إلى إعادة األطـراف    بخريطة الطريق وتنسف الثقة وتعرقل ا     " إسرائيل"وتنتهك التزامات   

، وشـدد   "إلى تجميد كل نشاطات االستيطان    " إسرائيل"أجدد دعوتي ل    "، وأضاف   "إلى طاولة المفاوضات  
  " .ال يمكننا تضييع مزيد من الوقت"

أن من حق الشعب الفلسطيني إقامة دولة مستقلة قابلة للحياة تعيش إلـى             "وأوضح أمين عام األمم المتحدة      
، "السلطة الفلسطينية حققت تقدماً كبيراً في تعزيز مؤسساتها       "، وأعلن أن    "في سالم وأمان  " إسرائيل"جانب  
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لقد شجعني رأي البنك الدولي القائل إن السلطة الفلسطينية في وضع جيد إلقامة دولة في مـستقبل                 "وأكد  
  " . قريب

  22/1/2011، الخليج، الشارقة
  

  ل المقاطعة األكاديمية في جامعة لندن لالقتصاد صحيفة يهودية تحتفي بفش: بريطانيا .27
احتفت صحيفة الجالية اليهودية في بريطانيا في عددها الـصادر الجمعـة بفـشل     :لندن ـ هيام حسان  

وقالـت صـحيفة     .المساعي لتبني موقف المقاطعة األكاديمية ضد اسرائيل في جامعة لنـدن لالقتـصاد            
أن تدعم الجامعة موقف المقاطعة األكاديمية ضـد الجامعـات          ان مقترحاً للتصويت ب   ' الجويش كرونيكل '

  .االسرائيلية قد باء بالفشل الذريع يوم الخميس الماضي
ونظم حلقة التصويت والنقاش في الجامعة الجناحان االسرائيلي والفلسطيني في اتحاد الطلبة، وهـو مـا                

' القدس العربـي  'ضافت رئيس تحرير    أشارت اليه الصحيفة على أنها بوادر اصالح في الجامعة التي است          
الماضي فأثـارت   ) ديسمبر(عبد الباري عطوان في ندوة خاصة عن اللوبي الصهيوني في كانون االول             

  .بذلك سخط اللوبي المؤيد السرائيل في بريطانيا
ب وقالت الصحيفة ان الجامعة اآلن تشهد تشديداً في االجراءات األمنية واجراءات الدخول اليها في أعقـا            

ندوة عطوان التي أعقبها فتح تحقيق في اتهامات المعاداة للالسامية من طرف البوليس البريطاني علـى                
  .حد زعم الصحيفة

وفي خصوص قرار المقاطعة نفسه، قالت الصحيفة ان التصويت سبقه حلقة نقاش وجدال بين أكـاديميين               
  .بريطانيين أحدهما يؤيد المقاطعة واآلخر يعارضها

سور دانيل هاتشسير المعارض لقرار المقاطعة خالل النقاش انه ليس من مهام الجامعـات أن             وقال البروف 
تكون لها وجهة نظر سياسية وان المقاطعة تتنافى مع أساسـيات البحـث العلمـي، أمـا األكـاديميون                   

أمـر  وحاجج بأن المقاطعة    . االسرائيليون المعرضون للمقاطعة فإنهم يعانون التمييز على أساس الجنسية        
غير أخالقي وغير بناء وأنه يجب أن تبذل الجهود لبناء الجسور والمشاريع المشتركة في منطقة الشرق                

  .األوسط
ورد عليه الدكتور جون تسلكرافت المؤيد لقرار المقاطعة بأن المقاطعة األكاديمية ال تكون ضـد أفـراد                 

يلي مادياً وأيديولوجياً بمـا فـي ذلـك         ولكن ضد المؤسسات األكاديمية التي تتواطأ مع االحتالل االسرائ        
انتهاك القانون الدولي وحقوق االنسان وأن اسرائيل تعزل نفسها بنفسها من خالل احتاللها ألراضي الغير               
  .وبنائها المستوطنات وحيازتها لبرنامج نووي وانكارها لحق العودة واقترافها المجازر والتطهير العرقي

  22/1/2011القدس العربي، لندن، 
  

   خاصة بهاواشنطن مطالبة بطرح خطة سالم : األسبقاألميركينائب وزير الخارجية  .28
قال نائب وزير الخارجية االميركي األسبق ريتشارد أرميتاج ان اي تحريـك  :  فكتور شلهوب -واشنطن  

لعملية السالم بين الفلسطينيين واسرائيل يتطلب من الواليات المتحدة ان تقوم بطرح خطة سالم خاصـة                
أن الواليات المتحدة لم تتراجع عن إمكانية حّل الدولتين ،مشيرا الـى     » البيان«وأضاف في حوار مع   . بها

ال تبدو أنها جـاهزة لإلقـدام       )االميركية(لكن اإلدارة   . ان لحظة االعتراف بدولة فلسطينية، سيأتي وقتها      
  .على هذه الخطوة في الوقت الحالي

  22/1/2011، البيان، دبي
  

  "شخص غير موثوق"رة الخارجية البريطانية وصفت نتنياهو بأنه وزا: كتاب .29
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كشف كتاب جديد أن وزارة الخارجية البريطانية وصفت رئيس الوزراء االسرائيلي           : »الراي «-القدس  
، خالل أول زيارة يقوم بها توني بلير إلى الشرق األوسط في            »شخص غير موثوق  «بنيامين نتنياهو بأنه    

وكتب مدير االتصاالت السابق ألستير كامبيل فـي مكتـب          . رئيس لوزراء بريطانيا   ك 1998ابريل العام   
مقتطفات منها  » الغارديان«في مذكراته التي نشرت صحيفة      ) داوننغ ستريت (رئاسة الحكومة البريطانية    

اعتقد أن سيارته خضعت للتنصت خالل زيارته األولى السرائيل         «رئيس الوزراء البريطاني السابق     «أن  
ونقلت عن كامبيل ان إيهود باراك، رئيس الوزراء االسرائيلي السابق وزير الـدفاع             . »ئيس للوزراء كر

 ابريـل   20كان يعتقد أيضا أن األخير غير جدير بالثقة، وعقدنا اجتماعاً معه فـي              «في حكومة نتنياهو    
ن نتنياهو ال يمكن     وكان يشغل وقتها منصب زعيم حزب العمل، وابلغنا بأنه كان متشائما أل            1998العام  

  .»الوثوق به النه قذر وتافه وزبالة
  22/1/2011، الراي، الكويت

  
   لن يؤثر على حقوق لبنان "إسرائيل"اتفاقنا النفطي مع : وزير خارجية قبرص .30

موضوع ترسيم الحدود البحرية في     ،  وزير خارجية قبرص ماركوس كبريانوس خالل زيارته لبنان       بحث  
بحثنا في قضية المنطقة االقتصادية، وهنـاك       «قال  ، و والغاز بين قبرص ولبنان   ما يتعلق بموضوع النفط     

اتفاق موقع بين قبرص ولبنان ولألسف لم يبرم حتى اآلن، ولدينا أيـضاً اتفـاق موقـع بـين قبـرص                     
، مؤكـداً أن  »وإسرائيل، ولكن هذا االتفاق تال االتفاق مع لبنان ومع مصر، وهو يرتكز الـى االتفـاقين            

  . » مع إسرائيل لن يؤثر سلباً على حقوق لبنان، وقد أكدت ذلك لدولتهاالتفاق«
  22/1/2011،  السفير، بيروت

  
   تريليون دوالر14الَدْين األميركي تجاوز  .31

 تريليون دوالر، مقترباً للمرة األولى من الحد 14 فاق حجم الدين األميركي .):آي.بي.يو( –واشنطن 
إن إن األميركية أمس، أن وزارة الخزانة األميركية أصدرت بياناً وأوردت شبكة سي . األقصى القانوني

 تريليون دوالر، ما يعني أنه يقل عن السقف 14.001أشارت فيه إلى أن حجم الدين في أميركا بلغ 
 بليون دوالر فقط، وهو السقف الذي يعني 300 تريليون دوالر بنحو 14.294القانوني المحدد، البالغ 

وقدرت الوزارة أن يصل حجم . حكومة الفيديرالية أن تقترضه في صورة قانونيةمقدار ما يمكن ال
  . مايو المقبلين/ أيار16 مارس و/ من آذار31االقتراض الحكومي إلى السقف المحدد بين 

وأشارت سي إن إن إلى أن الكونغرس يبحث في إمكان رفع هذا السقف، لكن الجمهوريين يقولون إنهم 
  .ف كأداة إلجبار الحكومة على تقليص حجم اإلنفاقسيستخدمون هذا السق

  22/1/2011الحياة، لندن، 
  

  الفلسطينيون وأميركا واألمم المتحدة .32
  حنان عشراوي

من حق الفلسطينيين أن يطرحوا قضية المستوطنات اإلسرائيلية وعدم شرعيتها أمام مجلس األمن التـابع               
 اإلسرائيلي لتجميد النشاط االستيطاني في األراضـي        ويأتي هذا القرار في أعقاب الرفض     . لألمم المتحدة 

. الفلسطينية المحتلة، واإلخفاق األميركي في ضمان خضوع إسرائيل للقانون الدولي واالتفاقيات الموقعـة      
إن عـدم شـرعية     . ينبغي على الواليات المتحدة أن تدعم هذه الخطوة ال أن تـضع أمامهـا العراقيـل               

معترف به على مستوى العالم بموجب القـانون الـدولي، كمـا أنـه مـن      المستوطنات اإلسرائيلية أمر  
 اإلسرائيلية وحل الـدولتين مـن دون الوقـف الكامـل للنـشاط         -المعروف أن المفاوضات الفلسطينية     

ورغم التصريحات األميركية المضللة، ال تزال الواليات المتحدة تقر         . االستيطاني سيكون مصيره الفشل   
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ان، حيث ال يمثل انتهاكا للبند الرابع من اتفاقية جنيف فقط، بل يعد كـذلك جريمـة                 بعدم شرعية االستيط  
  .حرب بموجب اتفاق روما

وفي ظل عدم وجود نية أميركية إلخضاع إسرائيل للمساءلة بموجب القانون الدولي واالتفاقيات الموقعة،              
 .حقيقيـة عادة إحياء مفاوضات    ال تزال إسرائيل تصر على تعنتها في مواجهة الجهود الدولية من أجل إ            

وسيعيد قرار مجلس األمن تأكيد التوافق الدولي حاليا على دعم حل الدولتين من خالل االعتراف بالخطر                
  .الذي تشكله المستوطنات غير الشرعية

إن األمر ليس مستعصيا على الفهم، فالمستوطنات مبنية على األراضي الفلسطينية المحتلة، بل ويترتـب               
ها استغالل الموارد الطبيعية لفلسطين، بما في ذلك المياه، وكالهما مـن حـق دولـة فلـسطين          على بنائ 
يمكن تحديد التـأثير الحقيقـي      . فمن دونهما لن يكون هناك وجود لدولة فلسطينية قابلة للحياة         . المستقبلية

ـ              ضا مـن خـالل     للمستوطنات اإلسرائيلية، ليس فقط من خالل النظر إلى تقويضها لحل الدولتين، بل أي
وتعمل المستوطنات كقبضة استعمارية    . الضرر الهائل الواقع على عدد ال يحصى من األحياء الفلسطينية         

على الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتمثل ممارسة غير قانونية للتعدي اإلسـرائيلي علـى                 
ألراضـي وسـرقة األراضـي      وتحتل هذه المستوطنات القائمة على مـصادرة ا       . األراضي الفلسطينية 

الفلسطينية قمم التالل المحيطة بالضفة الغربية المحتلة في حصار للمدن والقرى الفلسطينية التي تقع عند               
  .السفح

إن المستوطنات تقع في قلب شبكة متنامية من نقاط التفتيش والجـدران العازلـة والحـواجز والطـرق                  
ع الفلسطينيين وتجعل الحياة بشكل طبيعي ضربا من        المخصصة لمرور المستوطنين فقط والتي تهمش واق      

لقد تم تدمير أراضي الفلسطينيين الزراعية، فضال عن أعمالهم ومنازلهم من أجـل التوسـع               . المستحيل
وتنطبـق الحقـوق    . االستيطاني، في حين تمزقت حياة الفلسطينيين ومصادر رزقهم خالل تلك العمليـة           

ويوجـد فـي مركـز      . لي على الفلسطينيين مثلما تنطبق على اآلخرين      والحماية التي يكفلها القانون الدو    
. الصراع الفلسطيني عزم وإصرار على استعادة هذه الحقوق والحماية التي أنكرتهـا علينـا إسـرائيل               

 عاما مثلمـا    60وينطبق هذا على حقوق الالجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في المنفى منذ ما يزيد على               
 من الفلسطينيين الذين عانوا من وحشية االحتالل العسكري اإلسـرائيلي ألكثـر مـن          ينطبق على الكثير  

  .أربعة عقود
إن المستوطنات جزء أساسي من هذا، ففي ظل االستمرار في التوسع االستيطاني في انتهـاك صـارخ                 

ن خالله إلى   للقانون الدولي، من المنطقي أن يتجه الفلسطينيون إلى األمم المتحدة بصفتها محفال يسعون م             
ليس السؤال هو ما إذا كان على الفلسطينيين التوجه إلى األمم المتحدة، فلنا كـل               . نيل حقوقهم المشروعة  

الحق في انتهاج كل السبل القانونية سواء في ظل غياب مفاوضات أو حتى بموازاتها مثلما فعل المؤتمر                 
لماذا ينبغـي   : بل السؤال هو  . لعنصريةالوطني األفريقي في صراعه من أجل وضع حد لسياسة التفرقة ا          

على الواليات المتحدة أن تعارض مثل هذه الخطوة، خاصة في ظل إحبـاط مـساعيها إلعـادة إحيـاء                   
ليـست  .  اإلسرائيلية مرارا وتكرارا نتيجة الرفض اإلسرائيلي لوقف االستيطان        -المفاوضات الفلسطينية   

تسترشد به وتسير على هداه، فهو الذي يؤسـس معـايير           المفاوضات بديال للقانون الدولي، بل عليها أن        
كذلك ال تعد المستوطنات قضية من القضايا الثنائية التي يعد عدم شرعيتها أمرا مطروحا              . السالم العادل 

ويمثل هذا رسالة تواجه إدارة أوباما خطر إرسالها من خالل معارضة قرار مجلس األمن الـذي             . للنقاش
كذلك يمثل هذا تعارضا زائفا بـين المفاوضـات         . رعية المستوطنات اإلسرائيلية  يعيد التأكيد على عدم ش    

وفي ظل توقف المفاوضات، من شأن هذا أن يعرقل السبل          . والقانون الدولي باعتبار أحدهما بديال لآلخر     
  .القليلة التي يستطيع الفلسطينيون انتهاجها لالستمرار في نضالنا الوطني من خالل وسائل سلمية

والحاجـة إلـى التمـسك      » اإليمان بحقوق اإلنسان األساسـية    « ميثاق األمم المتحدة بوضوح إلى       يشير
بالشروط التي تضمن احترام العدالة وااللتزامات التي تحددها المعاهدات والمصادر األخـرى للقـانون              «
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ائيلية، وبوجـه   ما الذي يمكن أن ينطبق عليه ذلك أكثر من الدمار الناتج عن االنتهاكات اإلسر             . »الدولي
  خاص اإلجراءات أحادية الجانب مثل النشاط االستيطاني؟

  »نيويورك تايمز«
  22/1/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  عبق الياسمين التونسي لم يصل فلسطين بعد .33

  نقوال ناصر
 2008جغرافيا، موريتانيا أبعد عن فلسطين من تونس، لكن جيشها الوطني عندما انحاز إلى شعبه عـام                 

 بالده ثالث دولة عربية بعد مصر واألردن تقيم عالقات مع دولة االحتالل اإلسرائيلي لم يضع وقتا                 ووجد
طويال قبل أن يتجاوب مع النبض الشعبي الموريتاني والفلسطيني خاصة والعربي بعامة في قطـع هـذه                 

  ... سهالعالقات بعد العدوان اإلسرائيلي العسكري الشامل على قطاع غزة في نهاية العام نف
ليثبت بأن بالد شنقيط وبني حسان الذين منحوها لهجتها العربية أقرب إلى النبض الوطني الفلسطيني من                

 مقر منظمة التحريـر الفلـسطينية،       1982تونس في عهد زين العابدين بن علي التي استضافت منذ عام            
لطسيني بلهفة أن يصل إليه عبق      واليوم ينتظر الشعب الف   . المعترف بها عالميا ممثال شرعيا وحيدا لشعبها      

الياسمين التونسي الذي تفجر ثورة من أجل الحرية والتحرر، انحاز فيها الجيش الوطني لـشعبه، لكـي                 
  . تثبت تونس كما فعلت موريتانيا بأن نبض الشارع العربي واحد في كل أقطاره

وأن يدعو  " عن كثب "التونسية  " نثورة الياسمي "لذلك لم يكن مستغربا أن تراقب دولة االحتالل اإلسرائيلي        
رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إلى عقد اجتماع أمني رفيع المستوى لتقويم تطورات الوضع في تـونس،                
ألن أي تكرار في تونس للمثال الموريتاني الذي قاده الرئيس محمد ولد عبد العزيز سـوف يقـود إلـى                    

  ... الصهيوني في فلسطين, ن الصراع العربيانقالب استراتيجي على الموقف التونسي التاريخي م
وقد وضع هذا الموقف تونس في موقف جعل مساهمتها في الوضع الراهن الذي آل إليه الـصراع أهـم                   
حتى من الدول العربية التي أقامت عالقات دبلوماسية مع دولة المشروع الصهيوني في فلسطين بـالرغم           

فالتطبيع التونسي مع دولة االحتالل اإلسرائيلي كان اختيارا        من أن تونس ال عالقات دبلومسية لها معها،         
تونسيا طوعيا لم يفرضه اختالل موازين القوى الذي فرض العالقات المصرية واألردنية المماثلـة بعـد                

  . حروب لم تخض تونس مثلها
  وإعالنهـا  1956فقد كانت تونس في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة بعد اسـتقاللها عـن فرنـسا عـام                  

الجمهورية في العام التالي شاذة بين الدول العربية في الدعوة إلى االعتراف بدولة االحتالل اإلسـرائيلي                
والتعايش السلمي معها، وأثار خطاب بورقيبة الذي ألقاه في حشود من الجئي النكبة الفلسطينية في مدينة                

كون أول زعيم عربي يـدعو إلـى         غضبا فلسطينيا وعربيا عارما لي     1965عام  ) األردنية آنذاك (أريحا  
االعتراف بدولة االحتالل وتحميل الشعب الفلسطيني المسؤولية عن قـضيته فـي أول تنـصل عربـي                 

  . وإسالمي من المسؤولية تجاه قضية هي عربية وإسالمية في المقام األول
 األميركيـة   أذعنت تونس للضغوط1982وبعد الغزو فاالحتالل اإلسرائيلي للبنان وعاصمته بيروت عام     

المطالبة باستضافة منظمة التحرير في أراضيها خشية أن تستجيب المنظمة لدعوة سورية مماثلة، وفـي               
التي كانت أول دولة في العالم تعترف       (العاصمة التونسية بدأ الحوار بين المنظمة وبين الواليات المتحدة          

نظمة في فـخ المفاوضـات واتفاقيـات        وهو الحوار الذي قاد إلى توريط الم      ) باستقالل تونس عن فرنسا   
  . أوسلو التي انبثقت عنها وإلى مصيدة الحكم الذاتي اإلداري المحدود تحت االحتالل المباشر

وقد استغل بن علي عالقات تونس مع منظمة التحرير غطاء لكي يترجم دعوة سلفه بورقيبة إلى التعايش                 
سياسية منها العلنـي وأكثرهـا سـري وأخـرى          السلمي مع دول االحتالل والتطبيع معها إلى عالقات         

وتبادل زيارات  " رعاية المصالح " إلى تبادل فتح مكاتب اتصال ل      1996اقتصادية وسياحية قادت في سنة      
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مسؤولين مع دولة االحتالل حتى بعد أن اضطرت رئاسة بن علي إلى إغالق هذه المكاتب إثر انفجـار                  
زيارة التي قام بها نائب رئيس وزراء دولة االحتالل ووزيـر           انتفاضة األقصى عام ألفين ميالدية، مثل ال      

  . 2005خارجيتها سيلفان شالوم اليهودي التونسي األصل على رأس وفد إسرائيلي عام 
وإذا كانت زيارة عضو الكنيست يائيل دايان، ابنة وزير الحرب اإلسرائيلي موشى دايان الذي قاد احتالل                

 أدانها رئيس وزراء    1993قد تمت بدعوة من منظمة التحرير عام         1967أراضي أربع دول عربية عام      
دولة االحتالل آنذاك اسحق رابين لكن تونس لم تعترض عليها فإن زيارة رئيسة جامعة بـن غوريـون                  
رفقة كارمي العام الماضي وإلقاءها محاضرة في اليهود التونسيين بجزيرة جربة، على سبيل المثال، كان               

  . ةمبادرة تونسية خالص
وهذه السياسة التونسية سهلت في وقت مبكر جدا، وحتى قبل إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، هجـرة                
الطائفة اليهودية التونسية إلى دولة المشروع الصهيوني في فلسطين بحيث لم يبق منها سوى حوالي ألفي                

التاريخيـة اليهوديـة    وقـد قارنـت الكتابـات       . يهودي تونسي بعد أن كان يزيد عديدها على مائة ألف         
  . التونسية بانعدام مثيل مغربي لها" التسهيالت"واإلسرائيلية هذه 

وقد لوحظ خالل السنوات القليلة الماضية أن تونس هي التي طالبت برفع الحظر اإلسرائيلي على زيارة                
وقـد  . نيةإليها وهو حظر فرضته دولة االحتالل بعد انتفاضة األقـصى الفلـسطي           " السياح اإلسرائيليين "

يزورون تونس سنويا في عهد بـن علـي بتأشـيرات           " سائح إسرائيلي "تحدثت تقارير عن عشرة آالف      
رسمية تقدم طلباتها مسبقا دون أن يعرف الجمهور التونسي كيف ولمن تقدم هذه الطلبات في غيـاب أي                  

  . تبادل دبلوماسي بين الجانبين
مـن  " سائحا إسـرائيليا ) "21(أجلت جوا عبر ألمانيا  " ةعملية سري "إن ما نشره إعالم دولة االحتالل عن        

ما تبقى من يهود تـونس      " إنقاذ"، وتحرك الوكالة اليهودية علنا من أجل        "ثورة الياسمين "جربة في خضم    
من مخاطر محتملة عليهم من ثورة شعبها، ووصول عشرة منهم إلى دولة االحتالل األسـبوع الماضـي          

هي أخبار ربما لم ينتبه لها الرأي العام التونسي في خـضم االنـشغال              وطلبهم الحصول على جنسيتها،     
بالتغيير التاريخي الجاري في بالده، لكنها أخبار جديرة بأن تدفع هذا التغيير إلى وضع السياسة التونسية                

 الصهيوني في فلسطين علـى رأس       –التاريخية المرتبطة بحزب التجمع الدستوري تجاه الصراع العربي         
  . عمال أي سياسة خارجية تونسية جديدةجدول أ

فالقلب والعقل الفلسطيني ال شك لديه في أن نبض الشارع التونسي هو نفسه نبض الـشارع الفلـسطيني                  
والعربي الرافض لسياسة عهد بورقيبة وبن علي تجاه هذا الصراع، فهذا الشارع كان يعبـر عـن هـذا                

لمشاركة في مهرجان قرطاج السنوي العام الماضي       النبض العربي عندما حرم المطرب سليم بكوش من ا        
في حفل سنوي بجربة أمام جمهـور مـن         " كنيس الغربية "بعد نشر شريط فيديو يصوره وهو يغني في         

اليهود واإلسرائيليين، وعندما نشر شريط آخر يصور مطربا تونسيا آخر هو محـسن           "  السياح –الحجاج  "
عاش نتنياهو، عاش   " الصهاينة اسمها إلى تل أبيب، ويهتف        الشريف وهو يغني في تل الربيع، التي حول       

، لكن الشارع التونسي الثائر يدرك أيضا بأن هذين المطربين هما           )"اسم التحبب االسرائيلي لنتنياهو   (بيبي  
 الصهيوني منذ استقاللها عـن فرنـسا،        –نتاج ثقافة السياسة التي انتهجتها تونس تجاه الصراع العربي          

يني الرازح تحت االحتالل، أو الذي ما زال يعاني ما عاناه العائدون التونسيون اليوم إلى               والشعب الفلسط 
وطنهم ممن هاجروا أو هجرهم عهد بن علي، ما زال ينتظر من أشقائه التونسيين في عهـدهم الجديـد                   

ـ                اه قـضية   إلغاء ثقافة التطبيع مع دولة االحتالل وإعادة نظر كاملة وجذرية في سياسة العهد السابق تج
  . فلسطين وشعبها، تدعم مقاومته لالحتالل ونضاله من أجل حقه في تقرير المصير فوق ترابه الوطني

فعبق الياسمين التونسي لم يصل فلسطين بعد، مع أنه تجاوز حدود تونس وبدأ ينـشر رائحتـه الفواحـة              
  .لتنعش كل القلوب العربية المتعطشة للحرية والتحرر والوحدة

  21/1/2011، أون الينموقع فلسطين 
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  اتفاق اإلطار األمريكي .34
  عبد الزهرة الركابي

تعطلت عجلته، بعدما أمعنت    " اإلسرائيلي "-ال مناص من القول إن مسار السالم على المحور الفلسطيني           
حكومة نتنياهو في مواصلة االستيطان على نحو ال يشي بجديتها في مواصلة مفاوضات الـسالم بـشكل               

 مباشر، وقد ساعدها في ذلك، تنصل إدارة أوبامـا عـن مطالبتهـا بوقـف االسـتيطان                  مباشر أو غير  
ولم يقف األمر عند هذا التنصل وحسب، وإنمـا عمـدت           . الصهيوني في األراضي الفلسطينية المحتلة      

 للدولة الفلسطينية الموعـودة، واسـتمر هـذا النكـوص           1967اإلدارة األمريكية إلى التخلي عن حدود       
بالتخلي أيضاً عن خطتها السابقة في المفاوضات غير المباشرة، بعدما تـذرعت إدارة أوبامـا               األمريكي  

اتفـاق  "بوجود ظروف سائدة تجاوزت الرؤى السابقة، ما يتطلب بلورة خطة جديدة بفحـوى ومـسمى                
  ".إطار

سطينيين أن  سبق للفل " إسرائيلية"الخطة األمريكية هذه، لم تأت بشيء جديد، بعدما اعتمدت على طروحات            
فـي الجـوهر    " اإلسـرائيلية "رفضوها في جوالت المفاوضات السابقة، وهي بذلك ال تبتعد عن الرؤية            

  .والغرض
الفلسطينيون عبر السلطة الفلسطينية وأمام النكوص األمريكي في هذه المرحلة، أصـبحوا أكثـر مـيالً                

هم ال يخفون في هذا الجانب معرفتهم       لالستنجاد المعنوي بمجلس األمن، بهدف إدانة االستيطان ووقفه، و        
األكيدة، بأن مثل هذا التوجه، سيقابل بالفيتو األمريكي، وأن مجرد ذهابهم إلى مجلس األمن، المراد منـه                 

  .التعبير عن امتعاض السلطة الفلسطينية من الموقف األمريكي المنحدر
سالة موجهة لألمريكيين، تترجم خيبـة      وقد عزا المراقبون التلويح الفلسطيني بمثل هذا التوجه، لمجرد ر         

األمل من مواقف اإلدارة األمريكية ال أكثر، بيد أن اإلدارة األخيرة لم تكترث لهذه الرسالة وهي ليـست                  
  .في وارد تعديل مواقفها األخيرة، كما أنها تعتبر إدانة الدولة الصهيونية في مجلس األمن خطاً أحمر

التي اطلع عليها األوروبيون، تتوزع علـى       ) اتفاق اإلطار ( فإن خطة    ووفقاً لمصادر دبلوماسية أمريكية،   
ثالث قضايا في مجملها عالقة، من خالل تشتيت تفاصيلها وتمييعها، على نحو تيئيسي وطويـل، وهـذه                 

، وهو أمـر ال  %35الخطة حتى لو اكتملت في الزمن البعيد، فإنها ال تلبي المطالب الفلسطينية إال بنسبة            
هة فلسطينية الموافقة عليه، وقد يكون أحد األسباب التي جعلت السلطة الفلسطينية في هـذا               يمكن ألي ج  

الوقت، تفكر جدياً في اللجوء إلى المحافل الدولية، نكاية بإدارة أوباما التي بدت في الفترة األخيرة، تظهر                 
نتنياهو يقـول   " إلسرائيليةا"بقناع متشدد أكثر من تشدد حكومة نتنياهو اليمينية، ما جعل رئيس الحكومة             

تمديد العمل بتجميد البناء في المستوطنات، وفي الحقيقة، كنا مستعدين          " إسرائيل"إن واشنطن طلبت من     "
تمديد التجميد، ولكن في النهاية قـررت الواليـات         " إسرائيل"للقيام بذلك على عكس ما أشيع عن رفض         

  ".رأييالمتحدة أال تكمل هذا الطريق، وهذا خيار صحيح ب
 القدس، الالجئون، وفـي القـضية       1967وهذه القضايا العالقة هي، إعالن الدولة الفلسطينية في حدود ،         

األولى ال يمكن قيام دولة فلسطينية في ظل انتشار المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية، بينما يرى                
يام الدولة الفلسطينية فـي حـدود       األمريكيون، وبدعم من األوروبيين، في هذه القضية أنه ال بأس من ق           

، على أن يـتم تعـويض الفلـسطينيين         "اإلسرائيلية" مع بقاء المستوطنات الكبرى تحت السيطرة        1967
بمساحة من األراضي تساوي مساحة أراضي هذه المستوطنات من مناطق أخرى، ومن الطبيعي أن هذه               

  .عليها المستوطنات في الضفة الغربيةاألراضي التعويضية ليست بمستوى أهمية األراضي التي تقوم 
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وفي قضية القدس، يقترح األمريكيون، ويشاطرهم في هذا االقتراح األوروبيون والفاتيكـان، أن تكـون               
للمدينة إدارة دولية بما يكفل للديانات الثالث أن تحصل على أماكنها المقدسة، علـى أن تظـل المدينـة                   

وعلى جزءين، وبحسب سكان وأحياء المدينة، وباالعتماد على        " ةاإلسرائيلي"عاصمة للدولتين الفلسطينية و   
تفاصيل كثيرة ودقيقة، تساعد على تحديد الجزء المتعلق بكل دولة، بيد أن هذه الخطة لـم تـشر بـشكل            

 وهذا يعني أن مثل هذا الحـل ال         1967واضح إلى الواقع الجغرافي الذي كانت عليه المدينة في حدود ،          
 خصوصاً أن القدس العربية تعرضت إلى االستيطان والتجاوز والتشويه مـن قبـل              يعترف بهذه الحدود،  

 وهم بهذا الحـل يتـذرعون بإصـرار         1967الدولة الصهيونية منذ احتاللها لهذه المدينة المقدسة عام ،        
الطرفين على أن تكون المدينة عاصمة لهما، وبالتالي فإن طبيعة المدينة الدينية الخاصة، تجعلها بمنـأى                

   .1967عن بقية حدود عام 
بينما قضية الالجئين يتمثل حلها في الخطة األمريكية التي يؤيدها األوروبيون، على عودة عدد محـدود                
من الالجئين وفق ضوابط سبق وأن أعلنت عنها الدولة الصهيونية، في حين تُمنح تعويضات لآلخـرين                

طيعون العودة إلى أراضـي الدولـة الفلـسطينية         الذين يمثلون الكثرة الساحقة من الالجئين، وهؤالء يست       
 قد نُفذ بأي صيغة كانت، وبهذا الواقع يتم إعالن الدولـة            194الموعودة، ليقال تبريراً إن القرار الدولي       

  .الفلسطينية خالل ثالثة أشهر، في حال وافق الطرفان على هذه الحلول
  22/1/2011، الخليج، الشارقة
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