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كشفت وثائق سرية اطلعت عليها الجزيرة أن السلطة الفلسطينية تنازلت عن المطالب بإزالة كل 
بحسب التسمية " هارحوما"المستوطنات اإلسرائيلية في شرقي القدس باستثناء مستوطنة جبل أبوغنيم أو 

لية، وأبدت استعدادها لتقديم تنازالت غير مسبوقة في الحرم الشريف وحيي األرمن والشيخ اإلسرائي
 حضره مفاوضون أميركيون وإسرائيليون، قال 15/6/2008وبحسب محضر اجتماع بتاريخ . جراح

هذا المقترح األخير يمكن أن يساعد في "رئيس طاقم المفاوضات في السلطة الفلسطينية أحمد قريع إن 
اقترحنا أن تضم إسرائيل كل المستوطنات في القدس ما عدا جبل أبوغنيم "وأضاف  ".ية التبادلعمل

هذه أول مرة في التاريخ نقدم فيها مقترحا كهذا وقد رفضنا أن نفعل ذلك في كامب "ويتابع )". هارحوما(
  ".ديفد

فلسطيني المفاوض  الوفد ال، بالخرائط،وقد مثل حديث قريع هذا خالصة صريحة وواضحة لما عرضه
، وهو االجتماع نفسه الذي قال فيه قريع لإلسرائيليين إن هناك مصلحة مشتركة 4/5/2008برئاسته في 

  .في اإلبقاء على بعض المستوطنات
 لمحاضر سرية  وفقاً، لدولته المفترضةأظهرت خرائط قدمها الوفد الفلسطيني المفاوض لتكون أساساً

  . من التنازل بشأن مستوطنات كل من القدس والضفة الغربيةبيراً مستوى ك،حصلت عليها الجزيرة
 قدم الوفد الفلسطيني برئاسة رئيس طاقم المفاوضات في السلطة الفلسطينية 4/5/2008ففي اجتماع في 

هناك مصلحة "أحمد قريع إلى المفاوضين اإلسرائيليين هذه الخرائط، مشفوعة بتأكيد من قريع على أن 
  .اء على بعض المستوطناتمشتركة في اإلبق

هي مستوطنات في شمال القدس الشرقية، ) 1رقم (جميع المناطق الظاهرة باللون األزرق في الخريطة 
 ، ألف مستوطن اقترح المفاوض الفلسطيني سميح العبد136وتمثل كتلتين كبيرتين يعيش فيهما أكثر من 
أما المنطقة الظاهرة باللون البرتقالي  .سر أن يتم ربطهما بج،الذي كان يشرح الخرائط خالل االجتماع

، اقترح الجانب الفلسطيني أن تكون تابعة لسيطرته، في إطار تبادل "إسرائيل"فتمثل أراضي داخل 
  .األراضي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

مرافقة لتصبح نسبة التبادل بحسب األرقام ال) 2الخريطة رقم ( في جنوب القدس ويبدو األمر ذاته واضحاً
  ). 50-1(للخرائط الفلسطينية واحدا إلى خمسين 

وجاء تبادل األراضي في إطار حديث الجانبين عن الحدود بما فيها القدس، لتظهر الخريطة الكلية للضفة 
  .3الغربية كما يبدو في الخريطة رقم 

 حولها، أبدى واللون األسود في هذه الخريطة يمثل أراضي فلسطينية، نسبة مهمة منها في القدس أو
المفاوض الفلسطيني استعدادا للتنازل عنها للجانب اإلسرائيلي، ليس مقابل حصوله على أراض مماثلة 

 في منطقة -كما هو ظاهر-في القدس ذاتها، بل مقابل حصوله على أراض في مناطق أخرى، أبرزها 
  .، وأخرى شرق غزة جنوباًبيسان شماالً

رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب وبشأن المستوطنات بالضفة، اقترح 
 في اجتماع حضره إلى جانب قريع مع وزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقة تسيبي ليفني في ،عريقات

، مشبها وضعهم إذ ذاك "مواطنين كاملي الحقوق في فلسطين" أن يكون المستوطنون اليهود 4/5/2008
وطالب قريع في نفس  ."إسرائيل"داخل " العرب اإلسرائيليين"لمفترضة بوضعية داخل الدولة الفلسطينية ا

  ".أي مستوطن يريد أن يعيش تحت السيادة الفلسطينية للقانون الفلسطيني"الجلسة بخضوع 
تبقى " استحسن قريع فكرة أن 15/6/2008وفي اجتماع ثالثي أميركي إسرائيلي فلسطيني بتاريخ 

  ". تحت السيادة الفلسطينية، ويمكن أن تكون أنموذجا للتعاون والتعايشمعاليه أدوميم) مسوطنة(
، "كيف لي أن أوفر األمن إلسرائيليين يعيشون في فلسطين"لكن ليفني رفضت تلك االقتراحات، وقالت 

  ".سيقتلونهم في اليوم التالي"وتضيف 
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 مع المبعوث 21/10/2009وقد نحا صائب عريقات نفس المنحى عندما قال في اجتماع بتاريخ 
بالنسبة للمدينة القديمة فإنها تكون " لوثيقة سرية، األميركي إلى منطقة الشرق األوسط جورج ميتشل، وفقاً

  ".تحت السيادة الفلسطينية ما عدا الحي اليهودي وجزء من الحي األرمني
رمني إذا ما قورن هذا وتعتبر هذه المرة األولى التي يظهر فيها التراجع الفلسطيني عن التمسك بالحي األ

  .الموقف بما تسرب من موقف للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في كامب ديفد
الحرم يمكن تركه " في االجتماع نفسه وحول الموقف من الحرم القدسي الشريف يتابع عريقات قائالً

  ". الحفرهناك طرق خالقة، كتكوين هيئة أو لجنة، الحصول على تعهدات مثالً بعدم. للنقاش
أشارت المحاضر السرية لجلسات المحادثات بشأن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي إلى أن السلطة و

الفلسطينية أبدت استعدادها لتقديم تنازالت غير مسبوقة في الحرم الشريف، ليحل الخالف بشأنه عبر ما 
يرة، قال صائب وبحسب وثيقة من تلك الوثائق التي حصلت عليها الجز ".طرق خالقة"وصف بـ 

 لمحضر اجتماع مع المبعوث األميركي إلى الشرق األوسط جورج ميتشل، والمستشار  وفقاً،عريقات
بالنسبة  "21/10/2009القانوني في الخارجية األميركية جوناثان شوارتز وديفد هيل نائب ميتشل، في 

 ".هودي وجزءا من الحي األرمنيللمدينة القديمة فإنها تكون تحت السيادة الفلسطينية ما عدا الحي الي
تكوين هيئة أو لجنة، أو الحصول : هناك طرق خالقة. الحرم يمكن تركه للنقاش"وأضاف عريقات أن 

 منه بمستوى حجم التنازالت التي قدمها في هذا الصدد، دون وشعوراً". على تعهدات مثالً بعدم الحفر
  ".أن أقوم به هو أن أتحول إلى صهيونيالشيء الوحيد الذي ال يمكن "مقابل، قال عريقات إن 

 أننا عرضنا في خريطتنا أن ليس سراً" قال عريقات 30/6/2008وفي اجتماع آخر مع ليفني بتاريخ 
  ".في التاريخ) القدس بالتعبير اليهودي(نمنحكم أكبر أورشاليم 

ه رئيس  مع وحدة دعم المفاوضات، تحدث عريقات عما عرض9/9/2008وفي اجتماع آخر عقده في 
، فقال إن أولمرت 31/8/2008الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت على الجانب الفلسطيني في 

، مكونة من السعودية واألردن ومصر "عرض علينا أن تكون منطقة الحرم تحت إشراف هيئة مشتركة"
ط أن تكون مهمة وبحسب عريقات فإن أولمرت اشتر .والواليات المتحدة وإسرائيل والجانب الفلسطيني

هذه الهيئة اإلدارة وليس السيادة، على أن يتم التفاوض حول السيادة الحقا بمشاركة الفلسطينيين 
واإلسرائيليين وأطراف الهيئة، من دون أن تكون لهذه الهيئة سلطة إلجبار أي من الطرفين الفلسطيني 

  .واإلسرائيلي على التوصل التفاق
دس هو اآلخر نصيبه من مسلسل التراجع الفلسطيني كما تشير إليه وقد نال حي الشيخ جراح في الق

 بشأن عملية متحدثاً(، خاطب أحمد قريع ليفني، بقوله 30/6/2008ففي اجتماع مطول بتاريخ . الوثائق
في إطار تبادل األراضي، بالنسبة لمنطقة الشيخ جراح، ال بد أن أحصل على "إنه ) تبادل األراضي
  ". ذلك يعتمد على التقدم بشأن المسائل المطروحة على الطاولة"ت عليه ليفني ، فرد"منطقة مكافئة

 مع عريقات، قال مبعوث األمم المتحدة لعملية السالم روبرت 13/10/2009وفي اجتماع آخر بتاريخ 
إن الشيء الوحيد الذي نحن بحاجة إليه هو إيجاد حل مشرف "سيري إنه التقى في القدس سالم فياض، و

". ت الشيخ جراح، بإعطائهم مبلغا من المال الستئجار مساكن جديدة في نفس المنطقة، القدسلعائال
هو من يجب أن يدفع تلك "فرد عليه عريقات بأن سالم فياض  . أنه تحدث بشأن ذلك مع األردنيينمضيفاً

دت عوائل وكانت إسرائيل قد طر". طبعا"فأجابه سيري ". األموال للعائالت، ال أنتم وال األردنيون
 550فلسطينية من هذا الحي الواقع في قلب الجزء الشرقي للقدس، في حين يهدد بالطرد اليوم قرابة 

ويوجد اليوم مخطط إسرائيلي لبناء مائتي . مقدسيا هم سكان الحي، وذلك وفقا ألحكام قضائية إسرائيلية
  .وحدة استيطانية جديدة في الحي

 الفلسطينية، رفض اإلسرائيليون مناقشة القدس التي تصر وبحسب عريقات فإنه في مقابل العروض
  .  على أنها خارج دائرة التفاوض"إسرائيل"
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 مع قريع ووزيرة الخارجية األميركية إذ ذاك كوندوليزا 15/6/2008وتؤكد ذلك ليفني في لقاء في 
قاصدة بذلك ، "أخبرنا الفلسطينيين أننا لن نعوضهم عن أي أرض هي جزء من إسرائيل"رايس قائلة 

  .القدس الشرقية التي كانت تل أبيب قد أعلنت ضمها للسيادة اإلسرائيلية
هي العاصمة الموحدة وغير المقسمة إلسرائيل "وفي اجتماعات أخرى كانت ليفني تصر على أن القدس 

  ". سنوات3007والشعب اليهودي منذ 
 يرفض عريقات أي عالقة 5/4/2009وخالل اجتماع عقده مع محامين من وحدة دعم المفاوضات في 

  ".ال أريد أن تكون لألردن أي عالقة بالقدس"لألردن بالمدينة المقدسة ويقول 
ما في تلك " مع ديفد هيل، نائب ميتشل، شدد عريقات على أن 15/1/2010وفي اجتماع آخر له بتاريخ 

يقول " أكثر تحديدا"ن يكون وبعد أن طالبه هيل بأ ".الورقة يمنحهم أكبر يوراشاليم في التاريخ اليهودي
  ". الورقة التي أعطيتها لدانيال، كتبها أبو مازن بنفسه-أنت تعرف الورقة"عريقات 

تكون القدس مدينة " أن ، مع قريع وعريقات29/7/2008 لمحضر اجتماع بتاريخ  وفقاً،واقترحت رايس
 1967"وأضافت رايس فيما بعد  ".ال أريد للفلسطينيين أن ينتظروا إلى األبد إجابة قد ال تأتي. مفتوحة

فإن ... هو خط األساس ولكن إذا انتظرنا إلى أن تقرروا بخصوص السيادة على الحرم أو جبل الهيكل
عندما يتعلق األمر باألماكن المقدسة، ال أحد سيجادل بشأن سيادة . أوالد أوالدكم لن يتوصلوا إلى اتفاق

 أحد االجتماعات إلى أن التشديد على موضوع القدس هو وأشار عريقات في ".اتركوها بدون حل. اآلخر
  .قضية سياسية مرتبطة بالحرص على مستقبل وجود السلطة الفلسطينية

     التمسك بالقدس لبقاء السلطة : عريقات
، وذو صلة "في نهاية المطاف سياسي"هو " القلق بشأن القدس الشرقية"قال صائب عريقات إن ما أسماه و

/  أثناء اجتماع في األول من أكتوبر،وبحسب كالم عريقات .السلطة الفلسطينية بالحرص على مصير
إذا غضضنا " فإنه ، مع المبعوث األميركي إلى الشرق األوسط جورج ميتشل2009تشرين األول 

 ".الطرف عن مثل تلك التسوية، فستكون لذلك عواقب وخيمة على السلطة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية
وختم ". نتيجة االستهانة بأهميتها لدى الفلسطينيين"كانت " اإلخفاقات في الماضي"ى أن ما أسماها وأشار إل
  ".يجب أن تكون هناك وسيلة لمعالجة مخاوفنا بشأن القدس"بالقول 

وبحسب الوثائق السرية التي اطلعت عليها الجزيرة، فقد مثلت القدس واحدة من أهم العقد التي استحكم 
  .كل منعرج من منعرجات التفاوض بين اإلسرائيليين والفلسطينيينتشابكها مع 

فوسط إصرار بعض مفاوضي السلطة ذوى الرتب الدنيا على بحثها في بعض جلساتهم التفاوضية تلك، 
  .جاء رد الفعل اإلسرائيلي غير متحمس، بل ومستنكر أحيانا

إلسرائيلي أودي ديكل، يخاطب عريقات فهذا رئيس شعبة المفاوضات بشأن قضايا الحل النهائي العميد ا
. لماذا يصر فريقكم على ذكر القدس في كل اجتماع" بقوله 2008 يوليو /في اجتماع في الثاني من تموز

استثناء " أن ، كما يبدو،بيد أن مفاوضي السلطة كانوا مدركين ".أليس هناك تفاهم على ذلك بين الزعماء؟
، كما قال "قد يكون أكثر إضرارا من عدم التوصل إلى اتفاق) لمن أي اتفاق نهائي مع إسرائي(القدس 

المفاوض الفلسطيني خالد الجندي، وفقا لمحضر اجتماع بين مسؤولين أميركيين وفلسطينيين في األول 
  .2009 أكتوبر /من تشرين الثاني

  24/1/2011نت، الدوحة، .موقع الجزيرة
  

  ن وجود وثائق تخص المفاوضاتالجزيرة عقناة  يبدي استغرابه مما تردده عباس .2
 أبدى الرئيس محمود عباس استغرابه، الليلة، مما تردده قناة الجزيرة القطرية : محمود خلوف- القاهرة

، في مستهل لقائه مع عباسوقال  .عن وجود وثائق سرية لديها تخص الوضع الفلسطيني وعملية السالم
كل ما قمنا به " :األوسط، ووكالة وفا في القاهرةرؤساء تحرير الصحف المصرية، ووكالة أنباء الشرق 
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من نشاطات مع الجانب اإلسرائيلي واألميركي، يبلغ بها العرب بالتفاصيل من خالل لجنة المتابعة، أو 
االتصاالت الثنائية أو من خالل أمين عام الجامعة العربية الذي لديه علم بكل شيء ويبلغ األشقاء 

ال أعلم من أين جاءت الجزيرة بأشياء سرية، وال يوجد شيء ": وتابع ."بتطورات األوضاع باستمرار
مخفي على األشقاء العرب، وعندما يحصل شيء نتصل بعدد من الدول، وبالسيد عمرو موسى ونطلعهم 

  ."على ما يجري
وشدد الرئيس عباس على أن القيادة الفلسطينية وحركة فتح جادتان في تحقيق المصالحة، وأن حماس 

  . مسؤولية استمرار االنقسامتتحمل
وردا على سؤال لوكالة وفا حول عدم االلتزام العربي بما اتفق عليه في قمة سرت بخصوص تخصيص 
مبلغ نصف مليار دوالر، وتأجيل البت في مشاريع دعم القدس من القمة االقتصادية إلى القمة العربية 

 مليون دوالر، وسمعت أن الكويت تريد 37مي إال لم يصل البنك اإلسال": العادية في بغداد، أجاب سيادته
 مليون أقرتها قمة 500 مليون دوالر من أصل الـ52 مليون، وبذلك سيصل المبلغ إلى 15أن تدفع 

يوجد تقصير عربي، والمدينة المقدسة بوضع ) دعم القدس(في هذا الموضوع ": وأضاف ."سرت العربية
  ."راتصعب وهي بحاجة لمئات الماليين من الدوال

 االدعاء بأن سبب عدم مشاركته في القمة العربية االقتصادية في شرم الشيخ كان بسبب عباسورفض 
  .عدم رضاه من الدعم العربي للقدس

وأشار إلى أنه ضد العمل العسكري، وأنه يرى بأن التحركات الشعبية لمقاومة االستيطان وضد الجدار 
من المشاركين بهذه % 50فلسطينية، الفتا إلى أن تأتي بمردود إيجابي واضح لصالح القضية ال

 أن القيادة الفلسطينية جادة عباسوأوضح  .منهم من األجانب% 25المظاهرات هم من اإلسرائيليين، و
  .في طرح موضوع االستيطان بمجلس األمن

وردا على سؤال حول تعقيب القيادة الفلسطينية عن االتهامات التي وجهت لتنظيم جيش اإلسالم 
ال أدري بالضبط هل ألقي القبض ": بالمسؤولية عن تفجير كنيسة القديسين في اإلسكندرية، قال سيادته

  ."على أحد أم أنها معلومات، ومهما كان الفاعل، فما جرى عمل مشين نرفضه وندينه بأشد العبارات
 شخصية أو توجد اتهامات ضده، وليس هي": وبشأن ما يثار عن خالف مع النائب محمد دحالن، قال

سببها الرأي أو التصريح، واألمر عرض على اللجنة المركزية لحركة فتح بأكملها، وهي التي قررت 
التحقيق معه، وال أنوي الخوض أكثر بهذا الموضوع، ولكن أشدد بأن القضية ليست شخصية، والتحقيق 

  ."داخليةمستمر، ومحمد دحالن يسافر ويذهب ويأتي دون قيود، وال يوجد أزمة فتحاوية 
ونفى عباس األنباء التي ترددت بأن مصر تفكر في توجيه الدعوة للفصائل الفلسطينية خالل الشهرين 

  .المقبلين للحوار في القاهرة حول مستقبل القضية الفلسطينية
  23/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   حقائق وأنصاف كاذيبأ"ما نشرته قناة الجزيرة ليس سوى : عريقات وقريع .3

صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة . أكد كل من د:عبد الرؤوف أرناؤوط
التحرير الفلسطينية، واحمد قريع، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تصريحات 

، متسائلين " حقائقوأنصاف ذيبأكا" ليس سوى أمس ما نشرته قناة الجزيرة الفضائية أنعلى " األيام"لـ
 أي ال تنازل عن الثوابت الفلسطينية في أن هذه الحملة في هذا الوقت تحديدا، ومؤكدين على أسبابعن 

  .مرحلة كانت
 الدولي األمن مجلس إلىفي الوقت الذي نذهب فيه ": "األيام"وقال عريقات في اتصال هاتفي مع 

 الواليات المتحدة، وفي الوقت الذي نرفض فيه الستصدار قرار ضد االستيطان رغم معارضة
 أن الذي يبرر إلسرائيل اإلسرائيليالمفاوضات في ظل االستيطان، وفي اليوم الذي يصدر فيه القرار 
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تدمر مرمرة وان تقتل الناس تأتي هذه الحملة، فما هو المغزى منها وما هو سبب توقيتها ولصالح من؟ 
ى عريقات الكثير من المعلومات التي وردت في التقارير التي بثتها ونف ". حقائقوأنصاف أكاذيب إنها

 علناً، أولمرت واحد تبادل أراض، وهذا ما قاله إلى عرض علينا واحد أولمرت كان إذا"، وقال "الجزيرة"
 تحدثنا مع الجانب أنلم يحدث  "وأضاف، " خمسين التي تدعيها الجزيرة؟إلىفكيف جاءت نسبة واحد 

 كان موقع إذاواستغرب عريقات الحملة وتوقيتها متسائالً انه  ". لالجئينأعداد عن أية إطالقاًاإلسرائيلي 
 صراحة اسم الشخص الذي قام بتسريب الوثائق للموقع فلماذا ال تقوم الجزيرة بنشر أعلنويكليكس قد 

  .الذي قام بتسريب الوثائق للجزيرة؟" احدهم"اسم 
 عدم صحة الكثير مما ورد في إلثباتؤون المفاوضات لفتح ملفاتها وشدد عريقات على استعداد دائرة ش

  ".الجزيرة"الوثائق التي نشرتها 
ما ورد في الوثائق التي نشرتها الجزيرة متسائال عن دوافع النشر في هذه " األيام"لـقريع بدوره نفى 

 الجانب إلدانةاولة  في عدد من الوثائق في محإدخاله التزوير الذي تم أسبابالمرحلة تحديدا وعن 
" الجزيرة"ونفى ما قيل في تقارير  ".كل ما قيل هو خطأ وتحريض في مرحلة دقيقة جدا"وقال .الفلسطيني

 أصالً "وأضاف، "إطالقاًلم يحدث هذا "عن استعداد للتنازل عن المستوطنات اإلسرائيلية في القدس، وقال 
 بحث أنت البحث في موضوع القدس بادعاء  تسيبي ليفني رفضآنذاكفان رئيسة الوفد اإلسرائيلي 

 يسقط الحكومة اإلسرائيلية وبالتالي لم يتم بحث موضوع القدس فكيف جاء أنموضوع المدينة من شأنه 
   من القدس القديمة؟ أجزاءكل هذا الحديث عن االستعداد للتنازل عن مستوطنات وعن الشيخ جراح وعن 

 24/1/2011األيام، رام اهللا، 
  

  ة تؤكد استعدادها للتعاون مع مصر لكشف حقائق انفجار اإلسكندريةحكومة غز .4
 الحكومة المصرية بالتواصل معها بشأن االتهامات في قطاع غزةطالبت الحكومة : حامد جاد - غزة

الموجهة لتنظيم جيش اإلسالم الفلسطيني حول ضلوعه بحادثة تفجير كنيسة القديسين في اإلسكندرية 
وأكدت الحكومة . عاون في مجريات التحقيق وكشف الحقائق والتأكد من مدى صحتهامؤكدة استعدادها للت

بلسان المتحدث باسمها طاهر النونو خلو قطاع غزة من تنظيم القاعدة مشددا على أن كافة فصائل 
المقاومة الفلسطينية توجه بنادقها باتجاه العدو الصهيوني سعيا إلنهاء االحتالل المفروض على الشعب 

  .لسطيني داعية مصر لتقديم الدليل حول اتهاماتها المذكورةالف
وشدد النونو على تمسك حكومته بالعالقة مع مصر التي ستظل عالقة متينة وسيظل األمن القومي 

 حرص حكومته على الحفاظ على إلىالمصري والعربي احد أولويات حكومته منوها في السياق ذاته 
  .لسطينيين وانها لن تسمح بأي عمل يمس بهذه العالقةعالقة طيبة مع المسيحيين عربا وف

وأوضح أن حكومته المقالة طالبت الجهات التي تتصل بمصر بالتواصل معها للوقوف على حقيقة ما 
  .نشر مؤكدا استعداد حكومته للتعاون في كشف الحقائق ومجريات التحقيق

  24/1/2011الغد، عمان، 
  

   فلسطينية مؤقتة تعيسة وتافهة ونرفضها"دويلة"خطة ليبرمان إلقامة  :عريقات .5
رفضت القيادة الفلسطينية يوم أمس الخطة التي أعدها وزير الخارجية اإلسرائيلي : وليد عوض -رام اهللا 

، ووصف الدكتور صائب 'حدود مؤقتة'المتشدد أفيغدور ليبرمان، والقاضية بإقامة دولة فلسطينية على 
إلخراج ' محاولة بائسة'، فيما أعلنت حركة حماس أن الخطة تمثل 'تعيسة وتافهة'عريقات الخطة بأنها 

هذه الخطة تعيسة وتافهة، 'وقال عريقات في اتصال مع القدس العربي  .إسرائيل من ورطتها الدولية
وأكد عريقات أن إسرائيل تهدف من وراء مثل هذه الخطط تمرير حمالت  .'ونحن نرفضها جملة وتفصالً

  .' من خاللها إلقاء الكرة في الملعب الفلسطينيعالقات عامة، تهدف'
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تريد من ورائها القول انها تطرح الخطة للسالم وان 'علق عريقات على الخطة بالقول إن إسرائيل و
وأعاد عريقات تأكيد السلطة على رفضها ألي حل سياسي مع إسرائيل يقوم  .'الفلسطينيين يرفضونها

وأشار إلى ان المجتمع الدولي بما فيه الواليات المتحدة يؤيد  .'قتةحدود مؤ'على أساس القبول بدولة على 
إيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية وليس حلوال مؤقتة، وأكد مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير 

يشعرون بالحرج والعزلة في المجتمع الدولي المؤيد لحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة 'أن قادة إسرائيل 
وشدد عريقات على أن إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على حدود العام  .'لة عاصمتها القدسمستق

وجدد عريقات  .، وأن إسرائيل ال تستطيع مهما فعلت أن تغير خارطة الجغرافيا'قادمة ال محالة '1967
 إلتمام عملية السالم، وقال موقف القيادة الفلسطينية المؤكد على أن الحكومة اإلسرائيلية الحالية ال تسعى

 كحدود لدولة فلسطين، سيكون هناك تغيير يثبت جديتها تجاه 67عندما تعترف هذه الحكومة بحدود العام '
  'السالم

وطالب المسؤول الفلسطيني إسرائيل بوقف كامل لالستيطان في الضفة الغربية ومدينة القدس، وااللتزام 
  .'دداً عملية المفاوضات المباشرةحتى تعود مج'بمتطلبات عملية السالم 

والعودة للصف الفلسطيني لمواجهة ' إنقالبها في قطاع غزة'وحث عريقات حركة حماس على التخلي عن 
، وأكد عريقات ان إسرائيل تستغل الفرقة واالنقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة 'المخاطر اإلسرائيلية

طينية الداخلية تشكل األساس ألي تحرك فلسطيني في مواجهة الوحدة الفلس'وقال  .في التهرب من السالم
  .'التحديات اإلسرائيلية

  24/1/2011القدس العربي، لندن، 
  

  دائرة شؤون الالجئين ستخصص ميزانيات ثابتة لخدمة الالجئين: األغا .6
لالجئين قال الدكتور زكريا األغا، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ومسؤول دائرة ا :حسن جبر

إن األخيرة ستخصص ميزانيات ثابتة للجان الشعبية المنتشرة في مخيمات قطاع غزة بما يضمن : فيها
  .خدمة الالجئين بشكل مناسب

وأكد األغا خالل زيارة تفقدية لمخيم البريج وسط قطاع غزة ولقائه أعضاء لجنة الالجئين، أمس، أن 
لبية الحد األدنى من متطلبات التشغيل، الفتاً إلى وجود الميزانيات التي تم تخصيصها ستكون ثابتةً لت

  .طموح لتوفير ميزانيات شهرية تتمكّن من خاللها اللجان من أداء عملها
وشدد األغا على أهمية تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية لالجئين في المخيم، مشيراً إلى ضرورة إعداد 

  . يتم ترتيبها وفق األهميةالئحة بالمشاريع الحيوية داخل المخيمات بعد أن
 24/1/2011األيام، رام اهللا، 

  
  من المبالغ المخصصة لدعم القدس فقط% 7 الدول العربية دفعت:تيسير جرادات  .7

 تيسير جرادات مساعد وزير الشئون الخارجية الفلسطيني أن الدول العربية .أعلن السفير د :محمد شعير
 المبالغ التي حددتها القمة العربية في سرت الليبية لدعم فقط من% 7 قيمته  اآلن بدفع ماىأسهمت حت
 في ،والحفاظ علي هويتها العربية واإلسالمية والمسيحية التي قدرت بنصف مليار دوالر مدينة القدس
  .مليون دوالر37يزيد علي  اآلن الىتم دفعه بالفعل حت حين أن ما
 عقب مشاركته في القمة االقتصادية األخيرة ول الفلسطيني في تصريحات صحفية في القاهرةؤوقال المس

في مدينة شرم الشيخ إن العمل يجري حاليا علي قدم وساق للتحضير لعقد المؤتمر الدولي لدعم القدس 
بمشاركة , تطبيقا لقرارات قمة سرت أيضا, في العاصمة القطرية الدوحة في الثاني من فبراير المقبل

موضحا أن عدد المشاركين من , من مختلف القارات, دولة75رجال دين وعلماء وخبراء من أكثر من
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 جميعهم ممن هم علي صلة مباشرة بملف االعتداءات اإلسرائيلية ، مشاركا37المدينة المقدسة يتجاوز
  .علي المدينة ومقدساتها

  24/1/2011األهرام، القاهرة، 
  

  ق معهمهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية تطلب رفع الحصانة عن وزراء للتحقي .8
 الهيئة طلبت رسميا في اآلونة إن قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية :علي صوافطة - رام اهللا
 من رئيس الحكومة الفلسطينية سالم فياض رفع الحصانة القانونية عن عدد من الوزراء في األخيرة

  .حكومته الجراء تحقيق معهم في قضايا تتعلق بالفساد
حصلنا عليها وطالبنا حسب ... هناك ملفات"يس الهيئة في مقابلة مع رويترز وقال رفيق النتشة رئ

حتى نبدأ التحقيق معهم / وزراء)االصول القانونية من رئاسة مجلس الوزراء ان ترفع الحصانة عنهم 
 ملفا ولكن الذي الحظناه ان كثيرا من 80 "النائب العام "حول الينا"واضاف  ."وهذا ما لم يتم حتى االن

 ملفا 20منذ استلمنا الملفات وجدنا . ذه الملفات قد مضى عليه عدة سنوات دون أن يتخذ فيه اجراءه
ليست من اختصاص هيئة مكافحة الفساد وانما من اختصاص النائب العام فاعدناها وبطبيعة الحال 

عدد ورفض النتشة الكشف عن ." وحسب القانون كل قضايا الفساد تحول الى هيئة مكافحة الفساد
  .الوزراء المطلوب التحقيق معهم او طبيعة القضايا التي سيتم التحقيق فيها

لدينا في هيئة مكافحة الفساد نيابة متخصصة مستقلة تعمل مع هيئة مكافحة الفساد وحين "وقال النتشة 
تنتهي من اي ملف وتستكمل االوراق الالزمة له تقدمه الى المحكمة الخاصة التي خصصت للنظر في 

قضايا التي تحولها الهيئة الى هذه المحكمة وال شك ان هناك الكثر من الشخصيات قد توصلنا الى ال
  ."التحقيق معها سواء كان من هذه الملفات او من غيرها وهناك وزراء سابقون تم التحقيق معهم

د اال اذا نحن ال نستطيع ان نتحدث عن قضايا فسا"ويرى النتشة انه من الصعب معرفة حجم الفساد وقال
تاكد لدينا قضايا فساد بالوثائق حتى نستطيع ان نعلن عنه لكن استطيع ان اقول بكل صراحة هناك كثير 

  ."من الفساد عندنا لكنه ال يرقى الى مستوى الشائعات التي تطرح في الشارع
وقال وتحدث النتشة عن تحقيق يجري مع مسؤولين سابقين في السلطة الوطنية وموظفين كبار حاليين 

وبعضهم توصلنا معه ) موظفين كبار في السلطة(هذا االمر موجود وبدانا التحقيق مع كثير من هؤالء "
الى ارقام وحقائق جيدة جدا وهناك معطيات تستوجب المساءلة القانونية في المحكمة نفسها واحيل بعضها 

هم حسب طبيعة العالقات بين الحقنا ومازلنا نالحق مسؤولين في الخارج ونالحق"واضاف ." الى المحكمة
فلسطين والدول الشقيقة وقمنا بارسال وفد من نيابة الهيئة للتحقيق مع احد المسؤولين الكبار وتم االجتماع 
معه في احدى الدول العربية الشقيقة وسنتابع هذا العمل حتى نحصل على حقوق الشعب الفلسطيني 

  ."لوطن ارض اإلى إحضارهالمتهم فيها الى ان نتمكن من 
  23/1/2011، وكالة رويترز لألنباء

  
   عاماً لتعاونه مع االحتالل12الحكم على فلسطيني بالسجن  .9

أصدرت محكمة بداية قلقيلية شمالي الضفة الغربية، صباح أمس، حكماً :  منتصر حمدان-رام اهللا 
حق مواطن فلسطيني  عاماً مع األشغال الشاقة، ب12باألشغال الشاقة المؤبدة، تم تخفيضها إلى السجن 

وخفضت هيئة المحكمة الحكم من المؤبد . جرى التكتم على اسمه بتهمة الخيانة والتعاون مع االحتالل
  . عاماً نظراً لكون المتهم من جيل الشباب وإلعطائه الفرصة للتراجع عما قام به12إلى السجن 

  ات من النائب العام أحمد المغني ستقوم وأكد رئيس نيابة قلقيلية، أحمد حنون، أن النيابة العامة وبتوجيه
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بتقديم لوائح االتهام ضد كل من تثبت عليه مثل هذه التهم وتقديمه للقضاء الفلسطيني كي ينال العقاب 
  .وفق القانون

  24/1/2011الخليج، الشارقة، 
  

   ذلكبتفجير اإلسكندرية وتطالب القاهرة بالتعاون مع حكومة هنية لتأكيد" الموساد"حماس تتهم  .10
 التعاون معها لفحص االتهامات التي إلىدعت حركة حماس الحكومة المصرية :  اشرف الهور-غزة 

المتشدد الذي ينشط في قطاع ' اإلسالمجيش 'وجهها وزير الداخلية المصري اللواء حبيب العادلي لتنظيم 
ميالدية مما اسفر عن وقوع  في ليلة رأس السنة الاإلسكندريةفي ' القديسين'غزة بتنفيذ الهجوم ضد كنيسة 

  . قتيال23
جيش 'وقالت حركة حماس في بيان لها عقب تصريحات اللواء العادلي التي وجه فيها اتهامات لتنظيم 

ودعت حماس  .لهذه التصريحات' تنظر بقلق' انها اإلسكندريةوحمله مسؤولية تنفيذ هجوم ' اإلسالم
لفحص هذه المعلومات والتأكد ) المقالة في غزة(سطينية التعاون مع الحكومة الفل 'إلىالحكومة المصرية 
  .'من مدى صحتها

بالوقوف وراء تلك العملية وذلك بحسب حماس ' الموساد الصهيوني'ووجهت حركة حماس االتهام لـ 
يستهدف مصر وشعبها من خالل شبكة التجسس '، الفتة الى ان جهاز الموساد ثبت وانه 'خلط االوراق'لـ

تقود مقاومة ضد االحتالل الصهيوني داخل فلسطين ولم ولن تسمح 'واكدت انها  .'رائموغيرها من الج
، مشيرة الى ان االمن القومي العربي والمصري هو 'بنقل صراعنا مع اي طرف آخر خارج فلسطين

  .على قائمة اولوياتها
، وذكرت 'ساس بهعمقنا االستراتيجي الذي ال نقبل الم'مشددة على انها تعتبر مصر والوطن العربي 

  .'عالقة طيبة وال نقبل ابدا بالمساس بها'ايضا ان عالقتها بالمسيحيين على مر التاريخ 
  24/1/2011القدس العربي، لندن، 

  
   تكشف تورط سلطة فتح في محاوالت تصفية القضية الفلسطينية"الجزيرة "وثائق: أبو زهري .11

ق السرية حول المفاوضات بين االحتالل وسلطة أكدت حركة حماس أن العرض األولي العام للوثائ: غزة
يكشف تواطؤ السلطة مع االحتالل، وتعكس دورها في التورط في محاوالت تصفية القضية " فتح"

  .الفلسطينية
": المركز الفلسطيني لإلعالم"في تصريحٍ خاصٍ لـ" حماس" سامي أبو زهري، المتحدث باسم .دوقال 

زيرة حول تواطؤ سلطة فتح في رام اهللا مع االحتالل حي، وثائق الوثائق السرية التي عرضتها الج"
  ".في محاوالت تصفية القضية الفلسطينية" فتح"خطيرة للغاية وتدلل على تورط سلطة 

في محاولة تصفية حقوق الشعب الفلسطيني " فتح"وأضاف أن هذه الوثائق تكشف عن تورط سلطة 
رط ضد المقاومة في الضفة وغزة، والتعاون مع االحتالل خاصة في ملفي القدس والالجئين، وكذلك التو

  ".2008في حصار غزة والتورط في العدوان عليها أواخر عام 
، "نعتبر هذه الوثائق هي دليل إضافي على االنحطاط األمني والسياسي الذي وصلت إليه السلطة: "وقال

اجهة هذا االنحدار في هذه مشدداً على ضرورة أن يكون هناك كلمة فصل من القوى الوطنية لمو
  .القضية

سيمثل المزيد من "وعبر أبو زهري عن اعتقاده بأن التعرف على تفاصيل هذه الوثائق في األيام المقبلة 
  ".القناعات ويكشف المزيد من الوجه القبيح لهذه السلطة ومستوى ارتباطها مع االحتالل
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المية لمتابعة تفاصيل هذه الوثائق للوقوف على مستوى ودعا أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية واإلس
  ."الهبوط الذي وصلت إليه هذه السلطة

  23/1/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  همحاولة بائسة إلخراج الكيان الصهيوني من ورطتخطة ليبرمان : برهوم .12
ي تلقت االقدس قال فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة حماس في تصريح صحاف: اشرف الهور -غزة 
نسخة منه ان حركته تعتبر الخطة التي أعدها وزير الخارجية اإلسرائيلي المتشدد أفيغدور ' العربي

ترحيل وإزاحة أزماتهم الداخلية 'عبارة عن ' حدود مؤقتة'ليبرمان، والقاضية بإقامة دولة فلسطينية على 
  .'صهيونيباتجاه مناكفات سياسية من أجل تقطيع الوقت لصالح الكيان ال

حالة الحرج الذي يسببه الحراك الدولي في دعم حق الشعب الفلسطيني 'وقال ان الخطة تمثل تأكيدا على 
  .'1967في دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 

محاولة بائسة إلخراج الكيان الصهيوني من ورطته وتحديداً بعد حالة العزلة التي بات يعاني 'وأكد أنها 
لكيان الصهيوني بعد حربه على غزة وفشل مشروع التسوية واستمرار االستيطان والتهويد منها ا

  .'وارتكاب الجرائم بحف الشعب الفلسطيني
وأكد المتحدث باسم حماس على ضرورة فرض هذه العزلة على هذا إسرائيل واستمرار حالة الحراك 

 القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني على الدولي جماهيرياً وشعبياً ومؤسساتياً ورسمياً لدعم عدالة
  .أرضه واتخاذ قرارات رادعة دولياً لهذا الكيان

  24/1/2011القدس العربي، لندن، 
  

  حماس ترفض فكرة الحدود المؤقتة للدولة الفلسطينية : البردويل .13
د المؤقتة جدد القيادي في حركة حماس الدكتور صالح البردويل رفض الحركة االعتراف بالحدو: غزة

وبالمقاومة بكل أشكالها " فلسطين من البحر إلى النهر"بمطلب " حماس"للدولة الفلسطينية، وأكد تمسك 
  .سبيال لتحقيق ذلك

تقبل بدولة فلسطينية على حدود " حماس"أن " قدس برس"وأوضح البردويل، في تصريحات خاصة لـ 
نحن من : "ة وترفض الحدود المؤقتة، وقال وعاصمتها القدس مع عودة الالجئين مقابل هدنة محدود67

ناحية المبدأ مع دولة من البحر إلى النهر، ولم نشطب المقاومة بكل أشكالها بما فيها المقاومة المسلحة، 
 وعاصمتها القدس مع عودة الالجئين مقابل هدنة محددة الزمن، أما 1967ونحن مع دولة على حدود 

سرائيليون وبعض قادة السلطة الفلسطينية في رام اهللا فهي مرفوضة الحدود المؤقتة التي يتكلم عنها اإل
  .، على حد تعبيره"عندنا

  23/1/2011قدس برس، 
  

  التونسيون قدموا نموذجا إلرادة التغيير يجب المحافظة عليه: أسامة حمدان .14
في " اسيثورة التغيير السي"أشاد مسؤول العالقات الخارجية في حركة حماس أسامة حمدان بـ : بيروت

، ودعا إلى المحافظة على هذا االنجاز من "نموذج لما يمكن أن تفعله إرادة التغيير"تونس، ووصفها بأنها 
  .خالل تحويله إلى نموذج ديمقراطي يختار فيها الشعب حكامه وطريقة حكمهم

ن ، التونسيين على مواصلة ثورتهم حتى نهاياتها م"قدس برس"وحث حمدان، في تصريحات خاصة لـ 
أعتقد أن أهل تونس قدموا نموذجا لما يمكن أن تفعله : "أجل تجسيد التحول الديمقراطي الحقيقي، وقال

إرادة التغيير، والمطلوب بعد أن أنجز هذا النموذج هو المحافظة على هذا التغيير من خالل تجسيده في 
.  الثورة إلى نهاياتهاتطبيقات عملية يختار فيها الشعب حكامه وطريقة حكمه، وهذا يتطلب مواصلة
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الشعب التونسي يقدم نموذجا للتغيير، وهو نموذج يستوجب اتمامه بالكامل، وأعتقد أن األمور تحتاج إلى 
  ".كثير من الحكمة

التعلم من المراحل السابقة، وتجسيد "ودعا حمدان التونسيين بمختلف نوجهاتهم الفكرية والسياسية إلى 
لتجربة التي مرت في تاريخ تونس أكدت أنه ال أحد يستطيع أن يلغي ا: "، وقال"التعايش على األرض

أحداً، وأن المطلوب هو أن يعيش جميع أبناء تونس في سياق وطني عام، يضمن الحرية والمشاركة 
  .، على حد تعبيره"للجميع وبهذا تكون الثورة قد حققت أهدافها

  23/1/2011قدس برس، 
  

  عدم نزاهة االحتالل وعدالتهتأكيد على " تيركل"تقرير  :برهوم .15
امس قرار لجنة التحقيق االسرائيلية في » حماس«اعتبرت حركة : كاالت و- ماهر إبراهيم - غزة

الهجوم االسرائيلي على قافلة سفن محملة بالمساعدات االنسانية لقطاع غزة محاولة إلضفاء الشرعية 
تأكيد «زي برهوم ان قرار اللجنة االسرائيلية وقال الناطق باسم الحركة فو. االسرائيلية» الجرائم«على 

على عدم وجود اي عدالة داخل الكيان الصهيوني وهي محاولة بائسة لتبرير اخفاقات الجيش الصهيوني 
واضاف . »المتكررة واضفاء الشرعية على جرائم االحتالل وتجميل صورته والتغطية على هذه الجريمة

، »ف على المالحقات الدولية والقانونية لمرتكبي هذه الجريمةهي محاولة من اللجنة لاللتفا«برهوم 
ضرورة القيام بخطوات عملية سريعة لمحاكمة مرتكبي الجريمة وكل الجرائم ضد الشعب «مطالباً بـ

  .»الفلسطيني بما فيها الحصار في المحافل الدولية
  24/1/2011البيان، دبي، 

  
  وأفضت لنتائج تناسب االحتالل فقط الدولية لإلرادة مخالفة "تيركل"لجنة : فتح .16

االحتاللية التي شكلت في مجزرة أسطول الحرية، تشكلت » تيركل« قالت حركة فتح، ان لجنة :رام اهللا
دون قبول أممي وخلصت لنتائج ومسوغات تخدم سلطة االحتالل ومبرراته، الفتا الى معارضة دولة 

  .ة برعاية األمم المتحدةاالحتالل لجهود أممية بهدف تشكيل لجنة تحقيق دولي
جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم حركة فتح وعضو مجلسها الثوري فهمي الزعارير، الذي 

لقد تشكلت لجنة تيركل بمعاندة االرادة األممية، وبقرار احتاللي خالص وكان من الطبيعي أن : قال
اً عن أمن اسرائيل المحتلة، ومحاولة تخلص لنتائج تسوق العتداءات االحتالل باعتبارها مجازة ودفاع
  .لتشريع سياساتها بحق الشعب الفلسطيني والمتضامنين مع حقوقه

وشدد المتحدث أن كل المحاوالت االحتاللية عبر أي جهة كانت، لن تنجح في تجميل وجه االحتالل 
 تهيؤ االحتالل وواقعه المرفوض في الرأي العام الدولي، ومؤكدا على أن الطريق األقصر واألنجع هو

لجالئه عن األراضي الفلسطينية، ووقف االعتداءات المتواصلة بحق شعبنا بما في ذلك الحصار الخانق 
  .المفروض على قطاع غزة، واالعتداءات االنتقائية المنظمة بحق شعبنا في الضفة والقدس

  24/1/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  "الجزيرة"لطة بشن هجوم على فتح تستعد للرد على وثائق تدين الس .17
، اجتماعا طارئاً في مدينة رام اهللا، استمر لساعات طويلة منذ الليلة الماضية "فتح"عقدت حركة : رام اهللا

، تخلله اتصاالت هاتفية مع األذرع اإلعالمية للحركة، للتباحث )24/1(وحتى ساعات فجر اليوم االثنين 
الفضائية من وثائق رسمية، تحمل أختام دائرة المفاوضات " يرةالجز"في سبل الرد على ما أوردته قناة 

التي قدمتها السلطة للجانب اإلسرائيلي، دون الحصول " التنازالت"في السلطة الفلسطينية، وتُظهر حجم 
  .على مقابل مقنع
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إن االجتماع عقد " قدس برس"، فضلت عدم الكشف عن هويتها، لوكالة "فتح"وقالت مصادر في حركة 
ى أعلى المستويات، ال سيما في ظل حالة اإلرباك التي ظهر فيها رئيس دائرة المفاوضات في منظمة عل

نفسها، حيث " الجزيرة"التحرير الفلسطينية صائب عريقات، عندما كان يرد على هذه الوثائق عبر قناة 
  . التفاوضيظهر على غير عادته بصورة متوترة، والمعروف عنه مهارته في الدفاع عن نهج السلطة

في جزء كبير " التشكيك"وأضافت المصادر أن من بين الخطوات التي ستنتهجها حركة فتح والسلطة هو 
من هذه الوثائق، ال سيما تلك التي تدين السلطة، وتوضيح الجزء اآلخر، مع األخذ باالعتبار تحميل 

  .على علم بهاالدول العربية المسؤولية عن بعض هذه الوثائق، على اعتبار أنها كانت 
، "الجزيرة"، التي ضمنت الناطقين اإلعالميين باسمها، شن هجوم على قناة "فتح"وتقرر خالل اجتماعات 

يستهدف التشكيك بنواياها في بث هذه الوثائق، والتركيز على أن توقيت بثها كان مقصوداً من أجل النيل 
  .ستيطان في األمم المتحدةمن المفاوض الفلسطيني الذي يستعد للدخول في معركة ملف اال

  23/1/2011قدس برس، 
  

  السلطة غير ملزمة لنا" تنازالت"لم نفاجأ بوثائق الجزيرة و: نافذ عزام .18
الفضائية، مساء " الجزيرة"أكدت حركة الجهاد اإلسالمي، أنها لم تفاجأ بالوثائق التي عرضتها قناة : غزة

اإلسرائيلية، وذلك لقراءتها لموازين القوى على ، حول سير المفاوضات الفلسطينية )23/1(أمس األحد 
األرض جيداً، معتبرة موافقة جامعة الدول العربية أو غيرها من المؤسسات ليس مبرراً بالقبول بأي 

  .تنازالت تقدم
قدس "وقال الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي تعقيبا على ذلك لوكالة 

قف واضح ومعروف تجاه المفاوضات أصال، نحن رفضنا المفاوضات، ألنها تأتي نحن لنا مو": "برس
في ظروف صعبة بالنسبة لشعبنا، وان الخلل الصارخ في موازين القوى يعكس نفسه على مجرى 
المفاوضات وعلى أي اتفاقات توقع، لذلك نحن ضد االتفاقات أصال ونرى بأن الضغط على الفلسطينيين 

فاوضات، وفي كل المرات التي وقعت فيها اتفاقات كان التنازل يأتي من قبل يتواصل في تلك الم
  ".الفلسطينيين ولمصلحة اإلسرائيليين

لذلك هذه الوثائق لم تفاجئنا، ونحن نتخيل شكل التفاوض بناء على المعطيات الموجودة على : "وأضاف
ال تكون هناك عدالة، وأن ال تكون األرض، وبناء لقراءتنا لمراكز القوى في العالم، ومن الطبيعي أن 

هناك موضوعية، إضافة إلى أن الوفود الفلسطيني المفاوض ال يتمسك بمواقفه، وأحيانا يستجيب 
  ".للضغوط التي تمارس عليه ومن ثم يقدم تنازالت

أي تنازالت تقدمها السلطة حول القدس أو وغيرها من األمور، ال تلزم الشعب الفلسطيني "واعتبر أن 
المسجد األقصى، والقدس، وأي شبر من األرض الفلسطينية ليس ملكا لشخص : "، وقال" اإلطالقعلى

بعينه، أو جهة بعينها، وبالتالي ما نشرته الوثائق حول التنازالت، وحول النسب، ال يلزم أحداً في شعبنا 
  ". الواقععلى اإلطالق، وال يمكن لقوة ما على وجه األرض أن تجبرنا على القبول به على أرض

وحول المرجعية التي تحدث عنها رئيس دائرة المفاوضات الدكتور صائب عريقات، وهي جامعة الدول 
العربية ووضعها هي ودول أخرى في صورة ما يجري خالل المفاوضات؛ قال القيادي في حركة الجهاد 

ا على اإلطالق بالقبول حتى لو كانت األمور تتم بعلم جامعة الدول العربية، هذا ليس مبرر: "اإلسالمي
بالتنازالت، ونحن نتصور أننا نتحدث بلسان الشعب الفلسطيني بأسره، ال يمكن على اإلطالق أن يلزمنا 
احد بالتنازل عن المسجد األقصى، أو بالتنازل عن القدس، أو بالتنازل عن شبر واحد من أرضنا، وال 

  ".يمكن على اإلطالق أي جهة أن تلزمنا بذلك
  24/1/2011قدس برس، 
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   الهجوم على كنيسة القديسينته مسؤولي ينفي الفلسطينياإلسالمجيش  .19
 الفلسطيني الذي يسير على اإلسالمقال متحدث باسم تنظيم جيش   :)رويترز( نضال المغربي  - غزة

جيش االسالم ال عالقة له بالهجوم على الكنيسة في مصر بالرغم "نهج تنظيم القاعدة لرويترز في غزة 
  ."مباركتنا لاليادي التي قامت بهامن 

وزير الداخلية المصري حبيب العادلي يوم االحد ان الحكومة لديها دليل قاطع على أن تنظيم جيش وكان 
االسالم الفلسطيني المرتبط بتنظيم القاعدة يقف وراء تفجير وقع أمام كنيسة في مدينة االسكندرية ليلة 

  . قتيال23رأس السنة الميالدية وأسفر عن سقوط 
  24/1/2011وكالة رويترز لألنباء، 

  
  "ياألمن اإلسرائيل"األصل من قيام السلطة أن تسهر على حماية المواطن ال على تحقيق : الجهاد .20

شارك المئات من الفلسطينيين، مساء أمس، في مسيرة جماهيرية في مدينة غزة، تنديدا بالتنسيق : غزة
  .اسية في الضفة الغربيةاألمني مع االحتالل واالعتقاالت السي

وأشار خضر حبيب، القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي في كلمة له خالل المسيرة، إلى أن التنسيق 
األمني واالعتقال السياسي اللذان تقوم بهما السلطة، يتزامنان مع التصعيد اإلسرائيلي ضد أبناء الشعب 

  .الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة
إنه في اللحظة التي يتطلع فيها شعبنا الفلسطيني إلى الوحدة وطي صفحة االنقسام النكد، وفي ظل : "لوقا

التصعيد الصهيوني بتهويد المسجد األقصى، وسرقة األراضي والعدوان في غزة والضفة؛ تخرج على 
  ".شعبنا سلطة أسلو لتعتقل أبناء المقاومة والجهاد اإلسالمي والمجاهدين المناضلين

إن االعتقال السياسي والتنسيق األمني، ليس خدمة للقضية الفلسطينية بل خدمة لمصالح أعدائنا : "وأضاف
  ".على حساب كرامة المواطن الفلسطيني وأمنه

التي ناضلت وقدمت الدماء " فتح"ودعا القيادي في الجهاد، كل األحرار في العالم وكل شريف في حركة 
  .عتقال السياسي ومالحقة األحرار من أبناء شعبهملنصرة فلسطين بأن يوقفوا اال

أن تسهر على حماية أمن المواطن ال "ولفت القيادي حبيب النظر إلى أن األصل من قيام السلطة، وهو 
أسباب إصرار سلطة رام اهللا "وتساءل القيادي في الحركة عن  ".على تحقيق ما يسمى باألمن اإلسرائيلي

  ".يدير االحتالل ظهره أمام الشعب الفلسطينيعلى التنسيق األمني، بينما 
  23/1/2011قدس برس، 

  
   لتحقيقه وهم"إسرائيل"االستقالل ينتزع وانتظار موافقة : لبرغوثيمروان ا .21

 اكد القائد االسير النائب مروان البرغوثي ان انتظار تحقيق االستقالل الوطني بموافقة اسرائيل :رام اهللا
  .تقالل الشعوب تم انتزاعه بالتضحيات والمقاومة والصمود والكفاحان اس: وقال. ما هو اال وهم

الى مؤتمر الرباط الدولي لنصرة » هداريم«جاء ذلك في رسالة بعثها المناضل البرغوثي من سجنه 
ووصف البرغوثي حالة االنقسام بأنها مدمرة ومخجلة ومخزية، داعيا الى انهائها  .االسرى الفلسطينيين
  . عبر العودة لوثيقة االسرى للوفاق الوطني باعتبارها القاسم المشترك لشعبنا وفصائلهوانجاز المصالحة

واعرب عن امله في ان يشكل المؤتمر نقلة نوعية في التضامن مع االسرى وفي انتزاع اعتراف دولي 
  ولالطالع على.باالسرى الفلسطينيين والعرب كأسرى حرب واستقالل وطني ومقاتلين من اجل الحرية

  :نص الكلمة
2117=cid&128609=id&3=opt?php.details/newsite/com.j-alhayat.www://http  

  24/1/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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   صفات قانونية لدى االحتاللالتعذيب في السجون اإلسرائيلية يكتسب: "الديمقراطية" .22
 شارك وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعلى رأسه عضو المكتب السياسي للجبهة :الرباط

في المؤتمر الدولي لنصرة األسرى المنعقد في الرباط بالمغرب، وقدم محمود ) أبو ليلى(قيس عبد الكريم 
 األسرى في قطاع غزة مداخلة أكد فيها على ان خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة والمهتم في ملف

  .االحتالل اإلسرائيلي يشرعن التعذيب وفق قوانين جرى إقرارها في البرلمان اإلسرائيلي
وان إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تشرع التعذيب بقوانين تسمح للمحقق اإلسرائيلي بممارسة الضغط 

  .نتزاع االعتراف منهالنفسي والجسدي على المعتقل الفلسطيني ال
وأكد خلف ان العشرات من المعتقلين الذين تم الضغط الجسدي عليهم قد استشهدوا في أقبية التحقيق ولم 
تتم محاكمة المحققين على تلك الجرائم التي ارتكبوها، مشيرا إلى إن إسرائيل سنت مؤخرا قانونا يجيز 

 شهور وذلك تحت 6لسطيني لمحاميه لمدة تصل إلى لجهاز المخابرات اإلسرائيلي منع مقابلة األسير الف
حجة ان يتم عزل المعتقل الفلسطيني عن العالم المحيط فيه، االمر الذي يتعارض مع القانون الدولي 

  .اإلنساني
وتابع خلف بان حرمان األسرى من الزيارة الشهرية لذويهم لمدد طويلة واستخدام الزيارة كابتزاز 

اف التفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحقوق األسرى، مبينا أن ما يزيد على وعقاب لألسرى هو امر من
 أسيرا افلسطينيا من أسرى قطاع غزة محرومون من الزيارة منذ أكثر من أربع سنوات بسبب 750

  .التعامل مع غزة ككيان معاد من قبل االحتالل
  24/1/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  من يتنازل عن ذرة من تراب فلسطين خارج عن الصف الوطنيكل ": المقاومة الشعبية" .23

الفضائية، الليلة الماضية، فيما يتعلق " الجزيرة"أكدت حركة المقاومة الشعبية أن ما بثته قناة : غزة
يكشف أيديولوجية التنازل والتفريط "بالوثائق السرية لملف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية واالحتالل، 

  ". سلطة عباس تجاه ثوابت شعبنا الفلسطينيالتي تسلكها
نسخة منه، إن ما نُشر فيما يتعلق بمدينة القدس " قدس برس"وقالت الحركة في بيان صادر عنها، وصل 

تجاوز خطير لكافة المعايير الوطنية، وسقوط وطني ال يمكن القبول "وحق عودة الالجئين الفلسطينيين، 
  .، كما قالت"به

حقنا الديني والتاريخي بفلسطين كل فلسطين، وأن كل من يتنازل "مة الشعبية على وشددت حركة المقاو
  " .عن ذرة من ترابها هو خارج عن الصف الوطني واالنتماء لدينه وعروبته

إن عباس ومن حوله ال يمثلون إال أنفسهم، ولهذا فهم ال يملكون حق التفاوض عن الوطن باسم "وقالت 
مشروعنا هو "، مشيراً إلى أن "سقوط خيار المفاوضات وسقوط أصحابه"على ، مؤكدة "شعبنا الفلسطيني

مشروع الشعب الفلسطيني مشروع المقاومة والتمسك بالثوابت حتى تحرير أرضنا وانتزاع كافة حقوقنا 
  ".المشروعة

  23/1/2011قدس برس، 
  

  لحريري لسالحهاسعد  تدين مقايضة "القيادة العامة" .24
تحرير فلسطين ـ القيادة العامة ما كشف عن مقايضة رئيس الحكومة سعد دانت الجبهة الشعبية ل

واعتبرت أن الجميع بات يعلم بأن نزع السالح الفلسطيني . الحريري لسالحها بحل أزمة المحكمة الدولية
خارج المخيمات هو مطلب صهيوني أميركي، رافضة التعامل مع الملف الفلسطيني من زاوية أمنية 

  .ضيقة
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ت الجماعة أن السالح الفلسطيني في لبنان ومنه على وجه الخصوص السالح خارج المخيمات كما أكد
  .هو الركيزة لمواجهة مؤامرة توطين الفلسطينيين في لبنان، وهو سالح عنوانه حماية حق العودة

  24/1/2011السفير، بيروت، 
  

  ضفة  من مساحة ال%40 فلسطينية مؤقتة على  دولة خطة إلقامةيعدليبرمان  .25
ذكر مصدر كبير في وزارة الخارجية في تل أبيب أن ليبرمان قام بإعداد : الناصرة ـ زهير أندراوس

عن المصدر قوله ان إعداد هذه ' هآرتس'ونقلت صحيفة ' حدود مؤقتة'خريطة لدولة فلسطينية في 
) سبتمبر(ر أيلول تحسبا الحتمال حدوث اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية المستقلة في شه'الخريطة جاء 
  .'من العام الحالي

وذكر ان الخطة جاءت أيضاً اعتقادا من الوزير ليبرمان بأنه يتعين على إسرائيل إطالق مبادرة سياسية 
  .'التخفيف من الضغوط الدولية الممارسة عليها'لـ 

تعديالت وأوضح المصدر السياسي أن الخريطة تنطوي على تجميد الوضع القائم على األرض مع إدخال 
  .بسيطة عليه

 بالمئة من أراضي الضفة 42ووفق المصدر تقوم الخطة على السماح للفلسطينيين بإقامة دولة على 
، وفق اتفاقية أوسلو 'Bب و اAالغربية، على أساس أن تكون هذه الدولة مقامة على أراضي مناطق ا

  . بالمئة من أراضي الضفة الغربية42للسالم، حيث تمثل ما مجموعة 
ب بأنها خاضعة بشكل كامل للسيادة الفلسطينية، في حين Aووفق اتفاقية أوسلو للسالم تصنف أراضي ا

ب إدارياً للسلطة، ويظل الكم األكبر من مساحة الضفة مسجال تحت مسمى مناطق Bتخضع المناطق ا
Cبب التي تخضع لإلدارة اإلسرائيلية بشكل كامل.  

ذه الدولة التي وضعها ليبرمان على الورق من خالل جعلها وتقوم الخطة على إضافة مساحة أخرى له
  . بالمئة من أراضي الضفة50تمتد لـ 

ووفق ما كشف المصدر اإلسرائيلي فإن الخطة تقوم على أساس إنشاء شبكة طرقات لربط المناطق 
  .، بحيث تجعلها منطقة جغرافية واحدة'Bب و اAالفلسطينية المتمثلة في مناطق ا

اسرائيلية إن وزير الخارجية كان قد أطلع رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو وقالت مصادر 
على الخطة، وأبلغه بأنّه قام بإعداد خطة لدولة فلسطينية مؤقتة، إال أنّه حتى اآلن لم يقم بعرض الخطة 

 يعتقد أنّه كلّما مر وتابعت المصادر عينها قائلةً ان وزير الخارجية. بكامل تفاصيلها على رئيس الوزراء
الوقت يزداد اإلجماع بضرورة اإلعالن عن دولة فلسطينية مؤقتة، تكون ضمن ما أسمته المصادر بالحل 

عن مقربين من وزير الخارجية قولهم إن نتنياهو ' هآرتس'ونقلت صحيفة . المرحلي للقضية الفلسطينية
نية المؤقتة، كما لفتت المصادر إلى أقوال عبر عن رضاه التام من خطة ليبرمان حول الدولة الفلسطي

نتنياهو في الحديث الذي أدلى به للقناة العاشرة بالتلفزيون اإلسرائيلي عندما قال إن الحل المرحلي 
  .للقضية الفلسطينية هو النتيجة الحتمية لهذا التطور

سي واألمني المصغر عالوة على ذلك، قالت المصادر السياسية في تل أبيب، إن وزراء المجلس السيا
يقترحون عدم الخوف أو القلق من الخطوة الفلسطينية بالتوجه إلى األمم المتحدة للحصول ) السباعية(

، إنّما تحويل هذه 1967من العام ) يونيو(على اعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود ما قبل حزيران 
  .الخطة إلى فرصة لصالح الدولة العبرية

يعلون، يتبنى ) بوغي(برية إلى أن نائب رئيس الوزراء، الجنرال المتقاعد موشيه وأشارت الصحيفة الع
موقفا مشابها للموقف الذي عرضه ليبرمان، ويعتقد أنّه يتحتم على إسرائيل فحص إمكانية إقامة دولة 

ينية فلسطينية في حدود مؤقتة، ألن خطوة من هذا القبيل، بحسب يعلون، ستؤدي إلى تقوية السلطة الفلسط
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من ناحية، ومن ناحية أخرى تُوجه تل أبيب عن طريق هذه الخطوة رسالة إلى العالم بأنّها خففت من 
  .سيطرتها على الفلسطينيين بالضفة الغربية

وقالت الصحيفة العبرية، نقالً عن المصدر الرفيع ذاته، إن الخارطة التي أعدها طاقم الخارجية 
 تشمل أيضا الشوارع والروابط بين المدن الفلسطينية الواقعة في اإلسرائيلية بإشراف ليبرمان نفسه،

 وهي المنطقة التي تحكمها السلطة الفلسطينية من الناحية األمنية وأيضا المدنية، كما أن Aمنطقة 
 والتي تسيطر فيها السلطة من الناحية المدنية فقط، Bالخارطة تشمل المنطقة الثانية المسماة بالمنطقة 

صدر ذاته فإن الخريطة تضمن التواصل الجغرافي بين المدن والقرى الفلسطينية، بحيث وبحسب الم
  .تكون الدولة الفلسطينية في الحدود المؤقتة قابلة للحياة، على حد تعبيره

وأشار المصدر أيضا إلى أن خارطة ليبرمان الجديدة تعتمد في ما تعتمد على تطبيق البند الثاني من 
ريكية، ولكنّها ال تشمل بتاتا إخالء مستوطنات إسرائيلية، أو نقل مناطق من السيطرة خريطة الطريق األم

وبحسب تقديرات مختلفة، أشارت المصادر السياسية الى إن الخطة . اإلسرائيلية إلى السيطرة الفلسطينية
، ومن  بالمئة من مساحة الضفة الغربية42 وهما المنطقتان اللتان تشكالن B وAتعتمد على مناطق 

المحتمل أن يتم ضم نسبة أخرى من األراضي إليهما، بحيث تصل مساحة الدولة الفلسطينية المؤقتة إلى 
  .نسبة أربعين حتى خمسين بالمائة من مساحة الضفة الغربية

  24/1/2011، القدس العربي، لندن
  

  "إسرائيل"في تحضيرات عسكرية كبيرة و.. لبنانفي نتنياهو يعقد مشاروات خاصة لبحث األوضاع   .26
اإلذاعة اإلسرائيلية العامة ذكرت أن  رئيس الوزراء بنيامين ، أن 23/1/2011، 48موقع عربنشر 

  .نتنياهو  سيعقد جلسة مشاورات امنية على نطاق مقلص لبحث األوضاع في لبنان
ونقلت اإلذاعة عن  مصدر سياسي رفيع المستوى قوله إن النائب وليد جنبالط عن دعمه لقوى 

عارضة اللبنانية بقيادة حزب اهللا من شأنه ان يؤدي الى انشاء امتداد ايراني في لبنان على غرار الم
  .الوضع في قطاع غزة مما سيزيد من خطورة التهديد على الحدود الشمالية للبالد

وأضاف المصدر  انه ال توجد في الوقت الراهن مؤشرات على نية حزب اهللا تسخين االوضاع على 
  .ر ان التطورات االخيرة في لبنان تستلزم اجراء االستعدادات الالزمةالحدود غي
فليحرق اللبنانيون بعضهم «: الموقف اإلسرائيلي العام هوأن ، 24/1/2011، الوطن، سورياوذكرت 

وجود تحضيرات عسكرية كبيرة في إسرائيل «كما أن المعلومات تشير إلى . »بعيداً من الحدود الشمالية
دريب على كيفية احتالل كامل لقرية شيعية مع ورود معلومات عن تمكين الترسانة التابعة كما يجري الت

  .»لحزب اللـه بدعم إيراني على الحدود الشمالية
  

  مجزرة الحرية وحصار غزة ضمن القانون الدولي: تيركللجنة  .27
 في أعقاب مجزرة اإلسرائيلية التي شكلتها الحكومة" الفحص"لم تأت لجنة :  برهوم جرايسي- الناصرة

أسطول الحرية، بأية مفاجأة مع نشر الجزء األول من تقريرها أمس األحد، إذ قررت أن المجزرة 
اإلرهابية التي ارتكبها جنود االحتالل على متن سفينة مرمرة، كبرى سفن أسطول الحرية، والحصار 

  ".ون الدوليالقان"التجويعي المفروض على قطاع غزة، يندرج ضمن ما تعتبره إسرائيل 
وكانت لجنة الفحص برئاسة القاضي تيركل، قد قدمت أمس إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجزء 

 اشهر على المجزرة التي سقط فيها تسعة شهداء أتراك، واعتبرت 8األول من تقريرها، بعد مرور قرابة 
 الرغم من أنهم تفاجأوا من القوة في تعاملهم مع أسطول الحرية، على" نموذجا"أن جنود االحتالل قدموا 

  .التركية" IHH" التي استخدمها نشيطو منظمة
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بشكل عام، فإن الجنود االسرائيليين تصرفوا بشكل مهني مقابل العنف القاسي الذي "وجاء في التقرير، 
 واجهوه على متن السفينة ولم يتوقعونه من قبل، وهذه المهنية كانت ملموسة، حينما عمل الجنود على

  ".استبدال أسلحتهم النارية بأسلحة اقل فتكا، وبالعكس، بهدف الرد على العنف الذي مورس ضدهم
 منها أن الجنود تصرفوا 127 حادثة على متن سفينة مرمرة، تبين في 133وقالت اللجنة إنها فحصت 

  .ى، بينما كان من الصعب على اللجنة تحديد شكل تصرف الجنود في ست حاالت أخر"مهني"بشكل 
وانتقد التقرير عدم الحصول على معلومات استخباراتية كافية قبل البدء بعملية السيطرة على سفن 
األسطول، وقال التقرير، إن شكل تعامل الجيش اإلسرائيلي مع سفن سابقة اتجهت نحو قطاع غزة، 

قضبان ، ويعددها التقرير بأنها عصي و"اسلحة خطيرة" الستخدام IHHأعطت فرصة لناشطي منظمة 
  .حديدية وسكاكين وما شابه

يذكر في هذا المجال ان رئيس أركان جيش االحتالل غابي أشكنازي، قال في عدة مناسبات في األشهر 
، حتى قبل وصول أول "لينهوا المهمة"السابقة، إنه كان على الجيش أن يستخدم القناصة من المروحيات 

  .جندي إسرائيلي إلى سطح سفينة مرمرة
للجنة الحصار التجويعي الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، وادعت اللجنة أنه من خالل ا" فحصت"و

تقارير تسلمتها من جمعيات حقوقية، فال يظهر أن في قطاع غزة جوع، وقالت اللجنة، إن الحرب مع 
من ، أن تقطع الطرق الدولية نحو قطاع غزة، "فمن حق إسرائيل"قطاع غزة، تأخذ طابعا دوليا، ولهذا 

، تقييد حركة المواطنين من والى قطاع غزة، في اطار حماية "حق إسرائيل"اجل حماية أمنها، كما من 
اإلسرائيلية أن إسرائيل لم تخرق القانون " الفحص"وعلى هذا األساس، فقد اعتبرت لجنة . إسرائيل لنفسها

أو في حالة حصار قطاع الدولي، إن كان في حال المجزرة التي ارتكبتها على متن أسطول الحرية، 
  .غزة

  24/1/2011، الغد، عمان
  

   العربية  منع تفكك الدول"سرائيلإ"يجب تهنئة جنوب السودان على االنفصال وعلى :مستشار نتنياهو .28
دوري غولد، المستشار السياسي لرئيس الوزراء اإلسرائيلي، . رأى د: الناصرة ـ زهير أندراوس

ورشلمي للشؤون العامة أن االستفتاء الشعبي الذي جرى حول استقالل بنيامين نتنياهو، ومدير معهد األ
جنوب السودان يشكل ضربة قاسية ألحد األنظمة الظالمية في العالم، الفتًا إلى أن النظام اإلجرامي 
للجنرال عمر البشير سيضطر ليس فقط إلى التخلي عن سيطرته على نحو ثلث أراضي السودان بل 

بما أكثر، من مصادر النفط فيه، والتي سيضطر إلى تقاسمها مع جاره الجديد من وأيضا عن نصف، ور
  .الجنوب

مراقبون كثيرون ليسوا على علم : وتابع قائالً في مقاٍل نشره على الموقع االلكتروني للمعهد الذي يديره
السودان إلى دولة نقطة االنعطافة في االنتقال الذي قام به . تام بحجم دور السودان في اإلرهاب الدولي

مؤيدة لإلرهاب وجدت تعبيرها في الحلف السياسي للبشير مع حسن الترابي، زعيم الجبهة اإلسالمية 
  .الوطنية، الذراع السودانية لمنظمة اإلخوان المسلمين

 استضاف السودان مؤتمرا مناهضا ألمريكا 1991من العام ) أبريل(مثال في نيسان : غولد قائالً.وساق د
حت سقف واحد عناصر إسالمية متطرفة بما فيها حماس، الجهاد اإلسالمي، مجاهدون أفغانيون فجمع ت

في المؤتمرات بعد ذلك شارك حزب اهللا . 1996وأسامة بن الدن الذي عمل من السودان حتى العام 
  .أيضا، زاعما أنه في هذه الفترة فتحت حماس معسكرات تدريب في السودان

لد، استضاف السودان ليس فقط بن الدن بل عمل أيضا على تعزيز عالقاته مع مضافًا إلى ذلك، قال غو
ونبع االستثمار اإليراني في السودان في قسم من األمل في تحويل مدينة بورت سودان إلى قاعدة . إيران

  .لسالح البحرية اإليراني في اللحظة التي يصل فيها هذا إلى مستوى يسمح بوجود سفن في البحر األحمر
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وفي األسبوع األخير أعرب الكثير من . تابع قائالً إن العناصر التي هرعت لنجدته كانت دول عربيةو
الكتاب العرب عن خشيتهم من أن ما يحصل في السودان سيتحول إلى مرض معد سينتشر في العالم 

أنه ينبغي وخلص إلى القول إنّه من ناحية إسرائيل، رغم . العربي ويؤدي إلى تفكيك دول عربية أخرى
التهنئة باستقالل جنوب السودان، فان مزيدا من االنفصال في العالم العربي من شأنه أن يضعف قدرتها 

  .على التصدي لتآمر إيران، التي ستكون الرابح األكبر من هذه العملية، على حد قوله
  24/1/2011، القدس العربي، لندن

  
   مواجهة محور الشر في الشرق االوسطنعالدول الغربية والعربية عاجزة : تسفي مازئيل .29

قال سفير تل ابيب االسبق في القاهرة، تسفي مازئيل، ان الدول الغربية  :الناصرة ـ زهير اندراوس
والعربية البراغماتية عاجزة في مواجهة محور الشر في الشرق االوسط الذي يضم بحسبه كال من ايران 

يف السفير مازئيل، يعمل بال كلل من اجل زعزعة وهذا المحور، يض. وسورية وحزب اهللا وحماس
استقرار البلدان في المنطقة، وفي الغرب ال توجد االجابة الكافية والشافية لوقف هذا المحور عند حده، 
زاعما ان ايران وسورية تعمالن على اذكاء الفتنة في الدولتين االكثر خطورة في الشرق االوسط، لبنان 

ن المعركة التي يقودها حزب اهللا اللبناني في هذه االيام ضد المحكمة الدولية التي وزعم ايضا ا. والعراق
تحقق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني االسبق، رفيق الحريري، تدار عمليا من دمشق 

  .وطهران، مشددا على ان االسوأ في لبنان ما زال امامنا، على حد وصفه
ن لسورية واليران مصالح مشتركة والعالقة بينهما وثيقة تقوم على المصالح وتابع السفير مازئيل قائال ا

الهامة اكثر من غيرها، وبرأيه تسمح طهران لدمشق بالتدخل في االمور الداخلية اللبنانية عن طريق 
. حزب اهللا، معبرا عن قلقه البالغ من ان يتحول لبنان الى قاعدة امامية اليران في مواجهة اسرائيل

ص الى القول انّه في ظل سكوت الغرب وتقاعس الدول العربية المعتدلة، فان النفوذ االيراني وخل
السوري في لبنان سيزداد، وانّه اذا بقي النظام الحاكم في ايران مسيطرا على االوضاع وكذلك نظام 

  .ن، على حد قولهاالسد في سورية، فانّه ال يوجد اي امل باحداث تغيير ايجابي لصالح اسرائيل في لبنا
  24/1/2011، القدس العربي، لندن

 
   بريئة"إسرائيل"لجنة تيركل لن تستطيع إقناع العالم أن  :زعبيحنين  .30

في ردها على تقرير لجنة تيركل أكدت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي والتي كانت على متن 
سرائيلية الرسمية لمن قرر مهاجمة سفينة سفينة مرمرة، حنين زعبي، أن التقرير هو بالكاد الشهادة اإل

 ناشط سياسي من قلب المياه الدولية، ولمن أعطى الضوء األخضر لقتل تسعة 600مرمرة وخطف 
  . سنة65 و19نشطاء سياسيين تتراوح أعمارهم بين 

اجمة التقرير يعتمد بكامله على شهادة المسؤولين السياسيين والعسكريين الذين أخذوا قرار المه: وأضافت
واالختطاف والقتل، كما لم تعط للجنة صالحية التحقيق في تفاصيل قتل تسعة النشطاء السياسيين، وهو 

مما يفرغ اللجنة من قيمتها كلجنة تحقيق في ! الدافع األول للمطلب التركي والعالمي بإقامة لجنة التحقيق
  . قتل وخطف سفينة مرمرة

دت على انتقائية واضحة في القضاة، المراقبين الدوليين، وقالت النائبة زعبي إن لجنة تيركيل اعتم
بما يتعلق بالقضاة والمراقبين الدوليين فهم من أقرباء . األسئلة التي وجهت، والشهود الذين تم استدعاؤهم

وأصدقاء إسرائيل، وقد أكد بعض القضاة على آرائهم السياسية المنحازة إلسرائيل حتى خالل إجراءات 
  .هانفس" التحقيق"

باإلضافة إلى االعتماد على شهادات المسؤولين عن مهاجمة السفينة، تم استدعاء رئيس " وتابعت قائلة 
لجنة المتابعة السيد محمد زيدان، ورئيس الحركة اإلسالمية الجنوبية الشيخ حماد ابو دعيبس الذين أكدوا 
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ة بشكل مقصود ومدروس، شهادة أنهم لم يروا ما حدث ساعة هجوم القوات اإلسرائيلية، وتجنبت اللجن
مضمون "المواطنة الوحيدة التي رأت ما حدث على ظهر السفينة، وذلك خوف من أن تشوش شهادتها 

  .، وتجبر اللجنة على إعادة النظر في الشهادات التي جمعتها"التقرير
منهجية ومثابرة وأكدت النائبة زعبي أن تقرير لجنة تيركيل ال يستطيع تبرئة إسرائيل من كونها منتهكة 

فمقابل هذا التقرير هنالك تسع جثث لتسعة ضحايا من النشطاء السياسيين الذين كانوا . للقوانين الدولية
على متن السفينة، وهنالك تقرير دولي للجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة والذي أقر أن إسرائيل 

  . قتلتهم بشكل متعمد
كيل أعطت مجاالً للمسؤولين السياسيين والعسكريين اإلسرائيليين بأن وأنهت زعبي قائلة إن لجنة تير

من الوقت، دون توجيه أي أسئلة محرجة أو صعبة أو محققة، مما يدل أن  % 90-80يتحدثوا لمدة 
  .اللجنة شكلت منبراً حراً وواسعاً للدعاية اإلسرائيلية

  23/1/2011، 48موقع عرب 
  

  "جيلو" وحدة استيطانية في 1400تالل بالقدس تلغي بحث مخطط بناء بلدية االح: اثر الضغوط الدولية .31
 وحدة استيطانية 1400 ألغت بلدية االحتالل في القدس بحث مخطط بناء - وفا2011-1-23تل أبيب 

  .في حي جيلو االستيطاني في جبل أبو غنيم جنوب القدس المحتلة
الحتالل بهذا الخصوص، والمطالبة الفلسطينية جاء ذلك اثر الضغوط الدولية والتنديد بمخططات بلدية ا

  .من الدول الكبرى العمل على إلغاء القرار
وكانت بلدية االحتالل قد قررت فيل أكثر من أسبوع بحث وإقرار الطلب الذي قدم للجنة التنظيم والبناء، 

  .لكن وبعد النشر عن القضية أثارت ردود فعل دولية مناهضة له
 االحتالل عضو البلدية من حركة ميرتس اليسارية، مئير مرغليت، بأنه يقف وراء واتهم ناطق باسم بلدية

إن الضغوط الدولية هي التي أرغمت البلدية على 'وقال . الكشف عن عملية البناء من اجل وقف المخطط
  .'إلغاء الخطط

  23/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  "لسجالت فلسطينية داخلية"أولمرت ينفي وليفني لن تتطرق : يرةرداً على وثائق قناة الجز .32
رفض رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق، ايهود أولمرت، التعقيب على الوثائق السرية التي نشرتها قناة 
الجزيرة مساء اليوم، واكتفت مصادر في محيطه بالقول إن هناك عدم دقة في العديد مما نشر، لكنها لم 

  .كلياًتنف ما ورد 
  .بدورها رفضت وزير الخارجية السابقة، تسيبي ليفني، التعقيب على النشر

سجالت داخلية فلسطينية أو لتحليالت "وقال بيان صادر عنها إنها في كل األحوال ال تنوي التطرق الى 
  ".داخلية فلسطينية، إن كانت صحيحة أم ال، بما في ذلك النشر األخير

مساء اليوم عن مصادر اسرائيل كانت مطلعة على المفاوضات خالل " يديعوت أحرونوت"ونقل موقع 
فترة حكومة أولمرت قولها إنه تم نشر أمور غير صحيحة في ما يتعلق بمواقف أولمرت، وقالت إن 

، ينص على أن ال يكون تحت سيادة أي "الحوض المقدس"أولمرت قدماً مقترحاً للحل النهائي لما يسمى 
بإتاحة حرية الوصول اليه لكافة أبناء الديانات، ) ستاتيكو(بقى الوضع القائم كما هو من الطرفين، وإنما ي

  .  فيما يدار من قبل اسرائيل والسلطة الفلسطينية والسعودية واألردن والواليات المتحدة
ونفى أولمرت أن يكون قد وافق على السماح بعودة الف الجئ فلسطيني الى اسرائيل في العام الواحد 

  . أعوام كحاالت انسانية، كما ورد في الوثائق5ى مدار وعل
  24/1/2011، 48موقع عرب



  

  

 
 

  

            23 ص                                     2035:         العدد       24/1/2011 اإلثنين :التاريخ

  
  "إسرائيل"التعصب والعنصرية يجتاحان : لوس أنجلوس تايمز .33

األمريكية في تقرير نشرته، أمس، إن التعصب الديني " لوس أنجلوس تايمز"قالت صحيفة : )آي.بي .يو (
وباتت تظهر على شكل تهديدات وتحولت " اإلسرائيلي"تمع والعنصرية ورهاب المثليين تسود في المج

  .حتى إلى قرارات حكومية 
تجاه األشخاص من ديانات وأعراق وميول مختلفة تجتاح " موجة من التعصب"وأكدت الصحيفة أن 

، مقدمة أمثلة عدة على ذلك من حيث تحريم بعض الحاخامات على اليهود بيع منازلهم للعرب "إسرائيل"
 زوجات الحاخامات، الفتيات اليهوديات باالمتناع عن مواعدة الشبان العرب، ومالحقة الحكومة ومطالبة

باألشخاص الذي يعلنون والءهم " اإلسرائيلية"للناشطين اليساريين، ومحاولة سن قانون يحصر الجنسية 
امة بجوار عربي، ال يريدون اإلق" اإلسرائيليين"لدولة يهودية، كما أظهر استطالع للرأي أن نحو نصف 

ولكن الئحة األشخاص الذين يشملهم التمييز ال تنحصر بالعرب، بل تشمل المهاجرين، وبخاصة األفارقة 
وتظهر العنصرية أيضاً من خالل شريط على االنترنت يطالب .والمثليون الجنسيون والمضطربون عقلياً 

ية بسبب فتحه تحقيقاً حول صفحتين على جذوره اليهود" خان"بقتل نائب المدعي العام شاي نيتزان ألنه 
  . الفيسبوك بالعبرية تطالبان بقتل العرب، كما تظهر من خالل تراجع القدرة على تقبل آراء اآلخر 

  24/1/2011، الخليج، الشارقة
  

     حي استيطاني جديد في الجوالناإلسرائيلية تعلن عن" افيق هغوالن"منظمة  .34
الصهيونية االستيطانية عن إقامة حي جديد في " افيق هغوالن"نظمة  الدستور  أعلنت م-القدس المحتلة 

، المقامة على أنقاض قرية قصرين السورية المدمرة في مرتفعات الجوالن المحتلة ، " كتسرين"مستوطنة 
ووفق المنظمة اليمينية ، التي تعمل على تشجيع االستيطان ، سيضم . لتشجيع اليهود على السكن هناك

 حدائق ومدارس ، باإلضافة لمركز تحضيري عسكري للطالب ما قبل الخدمة العسكرية ، الحي الجديد
" كتسرين"وذكرت المنظمة اليهودية في بيان لها أن الحي الجديد في مستوطنة .  ومركز جماهيري

 980 مترا مربعا إلى 180سيتكون من ثالثة نماذج من المباني والمنازل ، وسيصل ثمن شقة بمساحة 
وأشارت إلى أن نشاطاتها االستيطانية ال تقتصر على مرتفعات الجوالن ). دوالر( 250كل ألف شي

وكان وزير المالية . السورية المحتلة ، بل لها نشاطات مختلفة في المناطق الفلسطينية المحتلة أيضا
 مليون 8,5مبلغا ماليا بقيمة " كتسرين"االسرائيلي يوفال شتينيتس أصدر قرارا منح بموجبه مستوطنة 

    . ، الذي يتوقع االنتهاء من تجهيزه مع نهاية العام الجاري" مركز أبحاث الجوالن"شيكل إلقامة 
  24/1/2011، الدستور، عمان

  
   من ألمانيا تعويضاً"دولفين" يغواصتبالحصول على لمحرقة استغلت ا "إسرائيل" :ويكيليكس .35

، استغالل اسرائيل »ويكيليكس«، وسربها موقع 2005أظهرت برقية دبلوماسية أميركية، تعود إلى العام 
، بغية الحصول على غواصات ألمانية، ومواصلتها عبر »هولوكوست«للجان المطالبة بتعويضات الـ

  .»استرداد االمالك واألصول اليهودية من األراضي العربية«هذه اللجان لعملية 
، بأن رئيس مكتب 2005 كانون الثاني 4وأفادت برقية من السفارة االميركية في تل ابيب، بتاريخ 

الشؤون اليهودية العالمية في وزارة الخارجية االسرائيلية حينها نمرود بركان، كلّف في أواخر العام 
 بتقديم خطة عمل خماسية األعوام للحكومة في مجال المطالبات االسرائيلية الممكنة 2003
  .رقة النازيةالمرتبطة بفترة المح» التعويضات«و» االستردادت«بـ

ونقلت البرقية عن مسؤول اسرائيلي حذف اسمه عنها، قوله إن التوصيات التي ستقدمها لجنة برئاسة 
أموال تستحقها اسرائيل بعد اتفاق التعويضات الذي وقعته مع ألمانيا «ـبركان، ستشمل مطالبة ألمانيا ب
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 845، معتبرا أن المبلغ الذي ستطالب به اسرائيل يعادل ثلثاً، تبقى من مبلغ الـ»1953الغربية في العام 
 ولم ،»قيمة قالت ألمانيا الغربية حينها إن على ألمانيا الشرقية تسديده«مليون دوالر المتفق عليه، وهي 

  .تقم األخيرة بذلك
وفي هذه الحالة، ومع تعديل المبلغ الصافي بحسب تقديرات تحول أسعار الصرف، تفيد البرقية بأن 

 مليون دوالر 500بقيمة » دولفين«اسرائيل ستطالب بالحصول على هذا التعويض على شكل غواصتي 
 عن أمله في أال تتخذ أميركا أية وأعرب المسؤول االسرائيلي للدبلوماسيين األميركيين. من ألمانيا

  .»تعارض أو تعرقل مقاربة اسرائيل الثنائية إزاء ألمانيا«إجراءات من شأنها أن 
منطقة التركيز المقبلة لجهود الحكومة «وأكد المسؤول االسرائيلي أن بولندا ستكون على األرجح 

لك يضاف إلى جهود اللجان كل ذ«، مشددا على ان »االسرائيلية في مجال مطالبات فترة المحرقة
الوزارية المتواصلة في مجال توسيع المطالبة باسترداد األمالك واألصول اليهودية من األراضي 

  .»العربية
  24/1/2011، السفير، بيروت

  
  اعتقال رجل أعمال إسرائيلي في تونس : يديعوت .36

عمال عربي إسرائيلي، فيما أعلنت مصادر إسرائيلية ان السلطات التونسية اعتقلت رجل أ: )يو بي أي(
يسود تخوف من وجود صعوبة في تحريره بسبب عدم وجود عالقات ديبلوماسية بين الدولتين ولذلك 

رجل األعمال وقع ضحية "امس، ان " يديعوت أحرونوت"وذكرت صحيفة . لجأت إسرائيل إلى دولة ثالثة
ل رجل األعمال يوقع باالحتيال على عملية احتيال في تونس وأنه على ما يبدو، أن محاميا تونسيا جع

رجل األعمال نجح باالتصال مع "وأضافت الصحيفة أن ".  ألف يورو500عقد شراء فيال يبلغ ثمنها 
محاميه اإلسرائيلي وطلب منه إبالغ بنك في ايطاليا يدير حسابه فيه بأال يحترم أمر تحويل األموال 

في الحكومة التونسية وأنه تسبب باعتقاله لمدى أربعة ،كاشفا إن للمحامي التونسي عالقات مع مسؤولين 
  ".  شهور

  24/1/2011، المستقبل، بيروت
  

  "           أسطول الحرية"ارتفاع معدل كراهية اليهود في العالم عقب أحداث : تقرير إسرائيلي .37
ل كراهية اليهود ، النقاب عن ارتفاع معد"الوكالة اليهودية"كشف تقرير إسرائيلي رسمي أعدته : الناصرة

الدولية أثناء توجهها لفك الحصار " أسطول الحرية"في العالم، بعد أحداث الهجوم اإلسرائيلي على قافلة 
  .الماضي) مايو(عن قطاع غزة في أيار 

العبرية، في عددها الصادر اليوم األحد / معاريف/وبحسب التقرير الذي نشرت تفاصيله صحيفة 
زادت من محاوالت "واالعتداء على ركّابها " أسطول الحرية"الء على سفن ، فإن أحداث االستي)23/1(

  .، وفق التقرير"نزع الشرعية عن إسرائيل وضاعفت أحداث معاداة السامية في العالم
" مرمرة"نتان شرانسكي، أنه في أعقاب عملية االستيالء على سفينة " الوكالة اليهودية"وأفاد رئيس 

األسط، وما نجم عنها من مقتل تسعة متضامنين أتراك وإصابة عشرات التركية، التي كانت ضمن 
لهم، " كراهية عنيفة"تعرض اليهود في جميع أنحاء العالم لهجمات وحوادث تدلّل على "النشطاء الدوليين، 

  ".سجل من بينها عشر هجمات نفذت في فرنسا وخمسة أخرى في النمسا
د من تلك الهجمات التي تستهدف اليهود في كل من الهند وتركيا فيما لفت التقرير، إلى أنه تم منع عد

  .وبريطانيا والواليات المتحدة األمريكية، حسب قوله
  23/1/2011قدس برس، 
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  " ضد الال سامية"الحكومة اإلسرائيلية تطالب دول العالم بسن قوانين  .38
 دول العالم بطلب سن وتشريع جملة أعلنت الحكومة اإلسرائيلية، عن اعتزامها التوجه لقيادات: الناصرة

  ".نزعة الال سامية"من القوانين المناهضة لما وصفته بـ 
التهديد االستراتيجي "، أن "الوكالة اليهودية"وأوضحت الحكومة، في جلستها المقرر لمناقشة تقرير 

ة إنكار حق المركزي األكثر على إسرائيل وعلى المجتمع اليهودي في العام الماضي، هو تنامي ظاهر
  .، كما قالت"قيام إسرائيل

ضد "وعليه، فقد قررت الحكومة إنشاء لجنة وزارية تعنى بالتوجه لدول العالم بطلب دعم سن قوانين 
  ".الالسامية وعداء الشعب اليهودي

قد كشف النقاب عن ارتفاع معدل كراهية اليهود في العالم، بعد أحداث " الوكالة اليهودية"وكان تقرير 
الدولية أثناء توجهها لفك الحصار عن قطاع غزة في أيار " أسطول الحرية"هجوم اإلسرائيلي على قافلة ال
  .الماضي) مايو(

  24/1/2011قدس برس، 
  

   دونماً بالقدس85مشروع استيطاني يسرق  .39
طرحت ما تسمى لجنة البناء والتخطيط في بلدية االحتالل في القدس :  محمد القيق- القدس المحتلة

الذي بموجبه ستتم مصادرة " 13456المخطط رقم "، مشروعاً للمناقشة تحت عنوان 23/1محتلة، األحد ال
وقال محمد صادق مدير مركز إعالم القدس .  دونماً من أراضي بلدة بيت حنينا شمال شرق المدينة85
نفي "و" ئيفبزغات ز"إن المخطط يهدف إلى إقامة شارع جديد يصل مستوطنتي " ":فلسطين أون الين"لـ

 وذلك عبر مصادرة ما ، لتسهيل حركة المستوطنين من وإلى غرب المدينة المحتلة443بشارع " يعقوب
  ". دونماً من أراضي أهالي بيت حنينا بحجة إقامة الشارع ومرافقه العامة85يقارب 

  23/1/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   للفلسطينيين زراعياً دونما120ً  أكثر منالمستوطنون يستولون على: الخليل .40
صعد المستوطنون، أمس، من اعتداءاتهم على أراضي وممتلكات المواطنين في محافظة الخليل، : غزة

  .واستولوا على المزيد من األراضي، وحرثوا األراضي المحاذية للمستوطنات
ية  شرق يطا، بحراثة أراضي المواطنين المحاذ"سوسيا"وشرع عشرات المستوطنين من مستوطنة 

وفا، إن عشرات المستوطنين من وكالة وقال خبير الخرائط واالستيطان عبدالهادي حنتش ل. للمستوطنة
 دونماً تعود ملكيتها 46 شرعوا تحت حماية قوات االحتالل اإلسرائيلي يحرثون نحو "سوسيا"مستوطنة 

  .لعائلة النواجعة وعائالت أخرى
 دونماً من أراضي أم 80 جنوب الخليل على نحو "لكرمئي"واستولى عشرات المستوطنين من مستوطنة 

على رعاة األغنام ومنعوهم من الوصول  وشرعوا يزرعونها بأشجار الزيتون، واعتدوا الخير،
بيت "ألراضيهم، فيما منعت قوات االحتالل مزارعي بيت أمر من حراثة أراضيهم القريبة من مستوطنة 

  ."عين
  24/1/2011، البيان، دبي

  
  نع مزارعي بيت أمر من حراثة أراضيهم م:الخليل .41

 منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مزارعي بيت أمر في منطقة العرق، القريبة من مستوطنة :رام اهللا
وأفاد الناطق اإلعالمي للجنة الوطنية لمقاومة الجدار في . بيت عين شمال الخليل، من حراثة أراضيهم
ل منع أربعة مواطنين كانوا يعملون على حراثة أراضيهم بيت أمر محمد عياد عوض، بأن جيش االحتال
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الشقيقان محمد وخليل عبد القادر قوقاس، والشقيقان علي وجمال محمد : على الدواب في المنطقة، وهم
وأشار عوض إلى أن مساحة األراضي . حسين عادي، وسلموهم تباليغ لمراجعة المخابرات اإلسرائيلية

 أن قوات االحتالل عملت هي مزروعة بأشجار اللوزيات والعنب، مؤكداً دونم، و100تقدر بأكثر من 
على عزل مئات الدونمات من أراضي بيت أمر خالل هذا العام في منطقة عين البيضة، ووادي أبو 

  . ، بحجة أنها منطقة عسكرية مغلقة"بيت عين"رميش، والعرق، القريبة من مستوطنة 
  24/1/2011، بيروت، المستقبل

  
  شتلة زيتون فلسطينية في مقاومة اعتداءات المستوطنين المتواصلةألفا  .42

شارك مئات المواطنين الفلسطينيين، أمس، في زراعة حوالي ألفي شجرة :  يوسف الشايب–رام اهللا 
زيتون في أراضي قصرة جنوب نابلس المهددة بالمصادرة، في حملة كبيرة لزراعة األشجار، رداً على 

  .لمتكررة لالستيالء على أراضيهم وزراعتهامحاوالت المستوطنين ا
وشارك بالحملة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول، وعدد من أعضاء المجلس التشريعي، 

وأشار المشاركون إلى أن حملة  .ومحافظ نابلس جبرين البكري، وممثلون عن المؤسسات المختلفة
  .مية في جميع المناطق التي تتعرض لالستيطانزراعة األشجار تعتبر جزءا من المقاومة السل

  24/1/2011الغد، عمان، 
  

   تسمح بتصدير الفلفل كثالث محصول زراعي من غزة للعالم"إسرائيل" .43
، أوروبا إلى بتصدير الفلفل من قطاع غزة أمس يوم اإلسرائيليةسمحت السلطات  : اشرف الهور-غزة 

 من أكثر محكما على قطاع غزة منذ  تفرض حصاراً التي"إسرائيل"كثالث محصول زراعي تسمح به 
  .ثالث سنوات ونصف

 قررت فتح اإلسرائيلية السلطات إن قطاع غزة إلى البضائع إدخالوقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق 
 مساعدات وسلع غذائية ووقود، إلدخال سالم التجاري جنوبي قطاع غزة بشكل جزئي أبومعبر كرم 
 إنقال فتوح  و.ألوروبا مرة من القطاع ألولحصول الفراولة والزهور والفلفل  تصدير مإلى باإلضافة

 أبو القطاع من معبر كرم إلى شاحنة محملة بالبضائع 170 بإدخال أمس سمحت اإلسرائيليةالسلطات 
 أيضاً قررت اإلسرائيليةن السلطات إوقال  . شاحنة تقل مواد بناء لصالح مؤسسات دولية13سالم، بينها 

  .واألعالف شاحنة محملة بالقمح 135 إلدخال )كارني( معبر المنطار فتح
  24/1/2011القدس العربي، لندن، 

  
  تقرير أممي يحذر من نفاذ مخزون الطحين في قطاع غزة خالل أربعة أيام .44

 حذر تقرير أممي من أن وكاالت األمم المتحدة قد تضطر إلى تعليق عمليات توزيع طحين القمح :القاهرة
 من مليون مستفيد في قطاع غزة ألن المخزون يوشك على النفاد ما لم يسمح بدخول إرسالية قمح ألكثر

وبين تقرير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة  .استثنائية عاجلة
/ كانون الثاني 17 من ، أن مخزون القمح المتوفر في غزة23/1 األحد  الذي وزع بالقاهرة يوم)أوتشا(

يناير لن يغطي حاجة السكان سوى لفترة ما تقرب من أربعة أيام ونصف بعد انخفاض المخزون الذي 
ولفت إلى أن هذا االنخفاض طرأ بعد إغالق السلطات  .كان يكفي لمدة تسعة أيام خالل األسبوع الماضي

لحزام الناقل في معبر كارني وهي المنشأة يناير ا/ كانون الثاني 18 إلى 12اإلسرائيلية في الفترة من 
الوحيدة المستخدمة لنقل حبوب القمح إلى غزة، وذلك خالل اليوم الوحيد المخصص لهذا الغرض وفتحه 

  . في يوم آخر مخصص لنقل القمح وعزى سبب اإلغالق في كال المرتين إلى دواع أمنية إسرائيليةجزئياً
  23/1/2011، )وفا (وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
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   إلى أجل غير معلوم48سلطات االحتالل تؤجل اإلفراج عن أسير من فلسطيني  .45

 امتنعت سلطات االحتالل اإلسرائيلية، عن اإلفراج عن أحد األسرى الفلسطينيين، من سكان :الناصرة
لغة سبعة أعوام ، بعد أن أتم يوم الجمعة الماضي قضاء مدة محكوميته البا1948األراضي المحتلة سنة 
، فإن السلطات ) عاما22(وبحسب ما أورده ذوو األسير أحمد عبد الحميد  .في السجون اإلسرائيلية

، بقرار تأجيل اإلفراج عن ابنهم حتى أجل غير معلوم وألسباب لم 23/1اإلسرائيلية أبلغتهم يوم األحد 
  .يتم اإلفصاح عنها، األمر الذي أثار سخط عائلة األسير وغضبهم

  23/1/2011قدس برس، 
  

   في سجون االحتالل24ثالثة أسرى من القدس والخليل يدخلون عامهم الـ  .46
 قالت وزارة األسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية بغزة إن ثالثة أسرى من القدس والخليل :غزة

  .دخلوا عامهم الرابع والعشرين في سجون االحتالل اإلسرائيلي بشكل متواصل
نسخة منه، بان " قدس برس"األشقر، مدير اإلعالم بالوزارة في بيان مكتوب وصل وأوضح رياض 

، وهما ) عاما44ً(، واألسير جهاد احمد مصطفى عبيدي ) عاما46ً(خالد محمد شفيق طه : األسرى هم
، من الخليل، وثالثتهم معتقلون منذ كانون ) عاما45ً(من القدس، واألسير عامر احمد محمود القواسمة 

  . ، ويقضون أحكاما بالسجن المؤبد مدى الحياة1988 يناير /انيثال
  23/1/2011قدس برس، 

  
   هي الدولة الوحيدة التي تشرع التعذيب ضمن قوانينها"إسرائيل": "حريات"مركز  .47

 هي "إسرائيل"، إن )حريات( قال حلمي األعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية :الرباط
 التعذيب النفسي والجسدي يمارس على أندة التي تشرع التعذيب ضمن قوانينها، مشيرا إلى الدولة الوحي

نطاق واسع بحق األسرى الفلسطينيين منذ عقود من الزمن، حيث استشهد العشرات من األسرى في 
  يقدم أي من المسؤولين اإلسرائيليين عن هذه الجرائم ألي مساءلة أو محاسبةأنزنازين التحقيق دون 

  .سواء في المحاكم اإلسرائيلية أو الدولية
 اللجنة الحقوقية المنبثقة عن مؤتمر مناصرة األسرى أمام األعرججاء ذلك خالل ورقة عمل قدمها 

المنعقد في مدينة الرباط بالمغرب، حول سياسة التعذيب والعزل واإلهمال الطبي التي تستخدمها مصلحة 
  .مبرمجة ضد األسرى واألسيراتالسجون اإلسرائيلية كسياسة مدروسة و

 إلى تزايد الحاالت وتحدث األعرج عن سياسة اإلهمال الطبي التي ترتكب ضد األسرى المرضى، مشيراً
وعن  . أسيرا57ًالمرضية بفعل سوء الظروف االعتقالية لدى األسرى، حيث استشهد جراء هذه السياسة 

إرادة األسير الفلسطيني، التي استشهد جراءها  ترمي إلى كسر شوكة وإنها: األعرجسياسة العزل قال 
  . حماد ومحمد عبد السالم عابدينأبوخالل العام الماضي رائد 

  24/1/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   لدى السلطة يعلنون عزمهم خوض إضراب عن الطعام  فلسطينياً معتقال13ً .48
للسلطة الفلسطينية في نابلس المحتلة، عزمهم  في سجن جنيد التابع  سياسياً معتقال13ً أعلن :رام اهللا

 للمطالبة باإلفراج عنهم، أو إعادة محاكمتهم 24/1ثنين إلخوض إضراب عن الطعام اعتباراً من يوم ا
  .أمام محاكم مدنية قانونية وليس عسكرية

  23/1/2011قدس برس، 
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  "مواهب العرب"حملة فلسطينية لدعم الطفل عصام بشيتي في تصفيات برنامج  .49

 Arabs’ Got "مواهب العرب"منذ ظهوره المميز في الحلقة األولى من برنامج :  بديعة زيدان–رام اهللا 
Talent األسبوع الماضي، تتواصل الحمالت الداعمة للطفل الفلسطيني عصام "4إم بي سي "، على قناة ،
 درجة أن إلىربي، ، الذي بات حديث الشارع الفلسطيني وكثيرين في العالم الع) سنوات10(بشيتي 

القصيدة التي قدمها حول أطفال فلسطين، بما تحمله من تشبيهات جميلة، ودعوة إلى التفاؤل، أصبحت 
  .العنوان األساسي للترويج للبرنامج على القناة التي تستضيفه

وعمم عدد من الفلسطينيين القصيدة مصورة أو صوتية على عدد من المواقع االلكترونية الشهيرة 
، فيما أقام فلسطينيون وعرب خمس مجموعات لدعمه عبر شبكة التواصل "يوتيوب"صة موقع وبخا

، وأخرى "ادعموا الطفل الفلسطيني"، بعضها حمل عنوان "فايسبوك"االجتماعي االلكترونية الشهيرة 
، فيما أشار عدد من مؤسسي هذه المجموعات إلى "ادعموا عصام بشيتي"، و"كلنا عصام"حملت عنوان 

 الطفل بشيتي يملك مواهب أخرى إضافة إلى إلقاء الشعر، من بينها تأليف الشعر، وتصميم مواقع أن
ألنه "ودعت كل هذه المجموعات إلى دعم الطفل بشيتي . االنترنت، عالوة على إبداعه األكاديمي

  ."المتسابق الفلسطيني الوحيد الذي اشترك في أولى حلقات برنامج المواهب األكبر عربياً
كان بشيتي أبهر لجنة التحكيم المكونة من النجمة اللبنانية نجوى كرم واإلعالمي المصري عمرو أديب و

أنا هنا ألعبر بشعري ": قال بشيتيو. "أحالم الطفولة"واإلعالمي واألكاديمي علي جابر، بإلقاء قصيدة 
لذي يتمتع بحضور هو ابن شاعر مقدسي قدم قصائده البنه ا ، وبشيتي"عن مأساة الشعب الفلسطيني

كنت متوتراً في البداية لكنني عدت وحفظت القصيدة من جديد، وشعرت بارتياح ": وأضاف. الفت
  ."وبمعنويات مرتفعة وأنا أقدم قصيدتي أمام لجنة التحكيم

  24/1/2011الحياة، لندن، 
  

  شاب من غزة يصنع مجسمات لألسلحة اإلسرائيلية إلبراز معاناة الفلسطينيين .50
لع الشاب عبد اهللا السدودي، من خالل إنتاج مجسمات بأحجام مختلفة لوسائل عسكرية  يتط:غزة

تستخدمها قوات االحتالل اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين، إلى لفت أنظار العالم لحجم المعاناة الفلسطينية 
  .المتواصلة وحقيقة الصراع الدائر بين الفلسطينيين ودولة االحتالل وميزان القوى

اب الفلسطيني إنتاجه، الذي يهدف إلى تجسيد ما عايشه خالل الحرب اإلسرائيلية األخيرة على وبدأ الش
واستغل هذا الشاب وقت  .غزة، قبل سنتين، وسنوات الحصار على القطاع الساحلي المكتظ بالسكان

  ).نالفلي(الفراغ الطويل، نظراً ألنه متعطل عن العمل، إلنتاج تلك المجسمات عبر استخدام مادة 
، التي طروتها الدولة العبرية "4الميركافة "وخالل أيام معدودة سينتهي السدودي من إنتاج مجسم لدبابة 

ومن بين ما أنتجه أيضاً، مجسماً لقوات إسرائيلية وهي تداهم منازل سكنية وتقوم بعمليات  .وتتباها بها
قبل جنود خفر السواحل اإلسرائيليين التركية خالل اقتحامها من " مرمرة"اعتقال، ومجسماً آخر لسفينة 

  .الماضي) مايو(واالستيالء عليها في عرض البحر األبيض المتوسط نهاية أيار 
  23/1/2011قدس برس، 

  
  قناة األقصى الفلسطينية تبث من تونس ألول مرة في تاريخها .51

ري في تونس، وبدأت الفضائية، التابعة لحركة حماس، التغيير السياسي الجا" األقصى" واكبت قناة :تونس
ببث برامج حوارية بعضها مباشر وبعضها اآلخر مسجل، مع قيادات سياسية تونسية ومحللين متابعين 
للتطورات السياسية الجارية في تونس، منذ فرار الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي يوم 

لفضائية من تونس في إطار حالة وهذه هي المرة األولى التي تبث فيها قناة األقصى ا .14/1/2011
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االنفتاح اإلعالمي غير المسبوق في تونس، حيث فُتح المشهد اإلعالمي على مصراعيه لجميع وسائل 
  .اإلعالم التونسية والعربية والدولية لتنقل للعالم طبيعة التحول السياسي الذي تشهده تونس
  23/1/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  راق نفسه أمام محكمة في نابلس احتجاجاً على الضائقة الماليةفلسطيني يحاول إح .52

أشعل فلسطيني النار في جسمه أمس أمام محكمة الصلح في نابلس احتجاجاً على الضائقة : ).أي.بي.يو(
وذكرت وسائل إعالم فلسطينية محلية أن . المالية التي يمر بها، في حادث هو األول من نوعه في الضفة

، أشعل النار بنفسه بعد أن سكب مادة البنزين على جسمه أمام محكمة  عاما42ً العمر مواطنا يبلغ من
، ونقل إلى مكتب المحافظ في بإطفائهوأضافت أن عناصر األمن هرعوا على الفور وقاموا . الصلح
  . بأن المواطن يعاني أزمة مالية خانقةإياهاوأفادت الوسائل . المدينة

  24/1/2011، بيروت، المستقبل
  

  "النكبة مستمرة"فعاليات أسبوع ضحايا الشعب الفلسطيني أكدت أن : بريطانيا .53
 ُأقيمت في بريطانيا على امتداد أسبوع كامل نشاطات متنوعة وفعاليات جماهيرية وأحداث رمزية، :لندن

ي إحياء لذكرى ضحايا الشعب الفلسطيني عبر عقود الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي، وهو ما جاء ف
  .الذكرى السنوية الثانية للعدوان الحربي اإلسرائيلي على قطاع غزة

فللعام الثاني على التوالي، تم تخصيص أسبوع كامل ليكون مناسبة سنوية، إلحياء ذكرى ضحايا الشعب 
ونظّم فعاليات . شعاراً له" نكبة مستمرة"الفلسطيني طوال عهود الصراع مع االحتالل، الذي اتخذ له من 

، ائتالف من مؤسسات وتجمعات فلسطينية وأخرى متضامنة مع الشعب )22/1/2011-15( األسبوع هذا
  . ووافقت هذا المناسبة، األسبوع األخير من العدوان اإلسرائيلي على غزة. الفلسطيني

 وقال ماجد الزير، المدير العام لمركز العودة الفلسطيني في لندن، إن أسبوع ضحايا الشعب الفلسطيني،
 هذا الشعب ليس منسياً "جاء ليؤكد أن مسيرة التضامن مع الشعب الفلسطيني متواصلة ومتراكمة، وأن

وتابع الزير أن  ".وليس وحيداً، وأن االحتالل بات في الواقع يواجه عزلة متزايدة في الرأي العام العالمي
للجمهور كي يتعرف على حقيقة أن أتاح فرصة إضافية "تنظيم هذا األسبوع للعام الثاني على التوالي، 

 ح لذلك بأن يستمرسمة عبر جرائم االحتالل اإلسرائيلي وعذابات الشعب الفلسطيني، وال يالنكبة مستمر
  .، كما قال"في عالم تستيقظ فيه الضمائر التي تكسر جدران الصمت

يا، حيث سلّطت فعاليات وانهمكت لجان عمل في عدة مدن بريطانية، في تنسيق تحركات أسبوع الضحا
األسبوع األضواء على السجل الطويل لالنتهاكات اإلسرائيلية الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، بما في 

واشتملت . ذلك ممارسات التهجير الجماعي القسري وجرائم الحرب المركّبة ضد المواطنين الفلسطينيين
 من بينها مؤتمر نظّمه مركز العودة الفعاليات على مؤتمرات وملتقيات وندوات واعتصامات، كان

الفلسطيني في لندن، بينما اتجهت فعاليات أخرى إلى حثّ الجمهور على مقاطعة المتاجر التي تعرض 
  . بضائع المستوطنات اإلسرائيلية، كما جرى في مدينة بريستول مثالً

  24/1/2011قدس برس، 
  

   للمتوكل طه"سرد فلسطيني"إصدار الطبعة الثانية من  .54
سرد " صدر عن المجلس األعلى للثقافة في القاهرة، الطبعة الثانية من كتاب المتوكل طه :ام اهللار

يقع الكتاب في خمس مئة صفحة، اشتمل على مختارات نثرية من مؤلفات سردية للمتوكل  ."فلسطيني
 "فعىرمل األ" و"كشكول الذهب" و"نصوص إيلياء" و"سرديات الجنون" و"عباءة الورد"طه، وهي كتب 

  ."مرايا الزلزال"من كتاب ) رمل يافا حلو(وفصل 
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  . برام اهللا"الشيماء"،عن دار 2009ويذكر أن الطبعة األولى من الكتاب صدرت في العام 
  23/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

    
   النهائييؤكد ضرورة استئناف مفاوضات جادة تعالج جميع قضايا الوضعالعاهل األردني  .55

 وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل اليو ماري، في اجتماع         أمساهللا الثاني     استقبل الملك عبد   : بترا –عمان  
 الجهود المستهدفة تجاوز    ركز على عالقات التعاون الثنائي، وتطورات األوضاع في المنطقة، خصوصاً         

وفاعلة تقود إلى حل الدولتين، الـذي       العقبات التي تحول دون إطالق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية جادة          
وشدد الملك خالل اللقاء    .  يشكل أساس حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ومدخل تحقيق السالم الشامل         

على ضرورة أن يتوافق المجتمع الدولي على خطوات فورية إلنهاء الجمود الذي يواجه الجهود السلمية،               
رص ألن بديل التقدم في السالم سيكون المزيـد مـن التـوتر             مؤكدا أنه ال مجال إلضاعة المزيد من الف       

وأكد الملك  أهمية دور فرنسا واالتحاد األوروبي في دعـم جهـود       .  والصراع الذي سيدفع ثمنه الجميع    
تحقيق السالم في الشرق األوسط، وصوال إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة               

وطني الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تعيش بـأمن وسـالم إلـى جانـب               على التراب ال  
وثمن الملك  الموقف الفرنسي الداعم إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة من أجل تحقيق الـسالم           .  إسرائيل

 مـع   ووضعت الوزيرة الفرنسية جاللة الملك في صورة المباحثات واللقاءات التي أجرتها          .  في المنطقة 
المسؤولين في الدول التي تضمنتها جولتها الحالية في المنطقة، والتي شملت مصر وإسرائيل واألراضي              

  .  الفلسطينية، والجهود التي تقوم بها باريس لدعم مساعي تحقيق السالم في الشرق األوسط
 ضـرورة   ،المملكـة  مجموعة من السفراء األجانب المعتمدين لدى        أمس ئهاهللا الثاني، خالل لقا    وأكد عبد 

تكثيف الجهود المبذولة لتجاوز العقبات التي تحول دون استئناف مفاوضات فلسطينية إسـرائيلية جـادة               
 إلى حـل الـدولتين    وفاعلة، تعالج جميع قضايا الوضع النهائي وتنطلق وفق مرجعيات واضحة، وصوالً          

. قيق األمن واالستقرار في المنطقة     اإلسرائيلي، وتح  -الذي يشكل السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني        
وشدد على ضرورة وقف جميع اإلجراءات اإلسرائيلية األحادية، والتي تستهدف تغيير الحقـائق علـى               

  . األرض، خصوصا بناء المستوطنات
  24/1/2011الدستور، عمان، 

  
     حل الصراع في المنطقةأساسحل القضية الفلسطينية : فيصل الفايز .56

 نائب رئيس مجلس النـواب      أمسرض رئيس مجلس النواب فيصل الفايز خالل لقائه         استع:  بترا –عمان  
 الراهنة في المنطقة وبخاصة القـضية       األوضاعالتشيلي ايفان باروس والوفد البرلماني المرافق مختلف        

 حل الصراع في    أساسوأكد الفايز ان االردن يؤكد على الدوام ان حل القضية الفلسطينية هو              .الفلسطينية
 دولتـه المـستقلة     إقامةالمنطقة وهذا االمر ال يمكن ان يتأتى اال من خالل تمكين الشعب الفلسطيني من               

القابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني، وعودة كافة الالجئين الفلسطينيين وتعويضهم، مشيرا الـى              
 ان مـن شـأن حـل القـضية          وقال .ان هذا االمر هو اساس الثوابت االردنية تجاه القضية الفلسطينية         

الفلسطينية اعادة االمن واالستقرار للمنطقة والعالم، مؤكدا خالل اللقاء حـق الـشعوب بـالعيش بـامن                 
  .واستقرار

  24/1/2011الدستور، عمان، 
  

   أضعاف ما يستهلكه المواطن العربي من المياهسبعةال يجوز لإلسرائيلي استهالك : الحسن بن طالل .57
قال سمو األمير الحسن بن طالل خالل مؤتمر صـحافي، إلطـالق مجموعـة              :  تغريد الرشق  -عمان  

ال يجوز لإلسرائيلي ان يـستهلك  "مساء أمس، انه  " السالم األزرق "فورسايت االستراتيجية تقريرا بعنوان     
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سبعة اضعاف ما يستهلكه المواطن في مناطق مجاورة، لذا ال بد من معالجة مواضيع الخروقات المائيـة              
  ".ر جماعي فوق قطري في المنطقةمن منظو

، مـشيرا   "المياه قلت بسبب غياب السالم    "سنديب وازليكر ان    . رئيس مجموعة فورسايت في الهند د     قال  
، "الى دراسة اجراها المركز بينت ان أي دولتين تملكان مصادر دائمة لمياه نقية، ال وجود لحرب بينهما                

عنى انه معتمد على التوزيع المنصف للمياه، فإننا سنكون في          اذا استطعنا ايجاد سالم ازرق بم     "مضيفا إنه   
  . "سالم دائم

  24/1/2011، الغد، عمان
  

   بالضلوع في انفجار كنيسة القديسين  الفلسطيني"جيش اإلسالم "مصر تتهم تنظيم .58
أحمـد  و محمـد عبـد الـرءوف         عن مراسلها  القاهرة من   24/1/2011الشرق األوسط، لندن،    ذكرت  

جيش «مصر اتهمت أمس تنظيم     ،  أن    كفاح زبون  عن مراسلتها     رام اهللا   ومن طارق عباس و  الغمراوي  
، الذي يعتقد أنه مرتبط بتنظيم القاعدة، بالضلوع في انفجار كنيسة القديـسين التـي               »اإلسالم الفلسطيني 

  .وقعت أمام كنيسة باإلسكندرية ليلة رأس السنة
ي احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة، أمس، أنه تأكـد          وأعلن وزير الداخلية المصري، حبيب العادلي ف      

ـ            ، ضالع في   »القاعدة«لدى الحكومة المصرية بأدلة قاطعة أن تنظيم جيش اإلسالم الفلسطيني، المرتبط ب
عملية التفجير الذي استهدف كنيسة القديسين مار مرقس واألنبا بطرس باإلسكندرية عشية رأس الـسنة               

الداخلية المصري إلى أن التنظيم الفلسطيني كان يظن أنـه لـن يـتم اكتـشاف                وأشار وزير   . الميالدية
إن ظـن   «: وأضـاف موضـحا   . مسؤوليته في حادث الكنيسة ألنه كان يتخفى وراء عناصر تم تجنيدها          

عناصر تنظيم جيش اإلسالم الفلسطيني المرتبط بتنظيم القاعدة أنهم قد تخفوا وراء عناصر تم تجنيـدها،                
بالدليل القاطع تورطهم الدنيء بالتخطيط والتنفيذ لهذا العمل اإلرهابي الخسيس الذي راح ضحيته             فقد تأكد   

  .»شهداء على أرض مصر
وألقى الرئيس المصري كلمة في احتفال أمس هنأ فيها وزارة الداخلية على الكشف عن مالبسات الحادث                

ادة على اإلرهاب، مشيرا إلـى أن       واإلعالن عن كشف هوية الجناة وضبطهم، وتعهد بشن حرب بال هو          
أقول لمن يتدخل في شؤون مـصر       «: وقال مبارك . مصر ال تقبل أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية        

إن زمن الحماية األجنبية والوصاية قد ذهب بغير رجعة، وأقول لهم إننا لن نقبل ضغوطا أو تدخال فـي                   
  .»الشأن المصري

 المرقسية بإعالن وزير الداخلية المـصرية توصـلها إلـى           ورحب القمص سرجيوس وكيل البطريركية    
نـشكر اهللا ألنـه   «: »الشرق األوسـط «وقال لـ. مرتكبي حادث االنفجار الذي وقع أمام كنيسة القديسين 

أظهر الحقيقة، ونشكر رجال الشرطة على جهودهم لكشف الحقيقة، لتعرف مـصر مـن معهـا ومـن                  
قعت أن يكون منفذوه من خارج مصر، ألن من يقـوم بهـذا     منذ وقوع الحادث وأنا تو    «، مضيفا   »ضدها

  .»العمل اإلرهابي ال يمكن أن يكون مصريا أو يهمه مصلحة مصر
: وأرجأ ضياء رشوان، الخبير في شؤون الجماعات اإلسالمية، التعليق على تصريح وزير الداخلية، قائال             

ءهم، مما ال يصلح التعليق عليه قبل أن        إنه كالم غامض وغير محدد، ولم يذكر أعداد المتهمين أو أسما          «
إال أن منتصر الزيـات،     . »يصدر بيان رسمي مفصل عن وزارة الداخلية المصرية، يوضح كل الحقائق          

محامي الجماعات اإلسالمية، شكك في إمكانية ضلوع التنظيم المشار إليه في ارتكاب الجريمة لكنه فضل               
  .التي وصفتها بالقاطعة حول المتهمين في تلك القضيةاالنتظار حتى تقدم وزارة الداخلية أدلتها 

ـ         إنه ما دامـت الداخليـة      » الشرق األوسط «وقال العميد محمود قطري، الخبير األمني في تصريحات ل
أعلنت ذلك وفي هذا التوقيت فإنه من المؤكد أن لديها األدلة على ذلك والتي من المنتظر اإلعالن عنهـا                   
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ا إلى أن تنظيم القاعدة ليس بريئا في أي من األحوال وهو غير بعيد عن دائرة                خالل األيام المقبلة، مشير   
  . االتهام في العمليات المشابهة

مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى، أعربت      ، أن    غزة ، من 23/1/2011وكالة قدس برس،    وأضافت  
جـيش  "وقـوف تنظـيم     عن استغرابها ودهشتها لما أعلنه وزير الداخلية المصري حبيب العادلي، حول            

، "قدس بـرس  "ونقل مسؤول فلسطيني، خالل حديثه لوكالة        .الفلسطيني وراء تفجير اإلسكندرية   " اإلسالم
لقد فوجئنا مثلما فوجئتم بما أعلنه وزير الداخلية حبيب العادلي، حـول            : "عن ضباط مصريين كبار قولهم    

  ".انفجار اإلسكندرية، واتهام تنظيم جيش اإلسالم
استغرابنا هذا نابع من أن خيوط التحقيق في هذا الحادث بعيدة كل البعـد              : "باط المصريون وأضاف الض 

  ".عن الفلسطينيين، وعن قطاع غزة، وتتجه إلى اتجاهات أخرى
  

  األشعل يدعو النظام المصري للكف عن مسلسل تشويه الشعب الفلسطيني المناضل .59
شعل في قيام اي عناصر فلـسطينية بـالتورط فـي    شكك الدكتور عبد اهللا األ: القاهرة ـ حسام أبوطالب 

ـ               القـدس  'الحادث داعياً النظام المصري للكف عن مسلسل تشويه الشعب الفلسطيني المناضل وقـال لـ
النظام المصري يحرص في كل مناسبة على ان يثبت والءه إلسرائيل حيث يقوم بتوجيه الـتهم                (' العربي

لعالم في الوقت الذي يحتاج هذا الشعب لمن يدعمه ولـيس           للفلسطينيين من أجل أن يشوه صورهم أمام ا       
  لمن يالحقه بالتهم المعدة سلفاً،

وأضاف األشعل كل المؤشرات تشير إلى أن جهاز الموساد اإلسرائيلي هو الذي قام بتلك التفجيرات عبر                
كـر األشـعل    عمالء في الداخل داعياً إلى إقالة وزير الداخلية ورحيل الحزب الحاكم عن سدة الحكم وذ              

 ثم سرعان ما تراجعـوا      دةبالتفجيرات التي وقعت في طابا ووجه المسؤولون األمنيون فيها االتهام للقاع          
عن تلك اإلتهامات وفي ذات السياق نفت مصادر قضائية باإلسكندرية وصول أدلة اتهام لهـا ضـد أي                  

  .فصيل حتى اللحظة
 أو ورود اسمه أو معلومات عنه خـالل التحقيقـات،           كما نفت علمها بهذا التنظيم أو معرفتها المسبقه به        

، موضحة أنه حتى اآلن لم تقـدم الداخليـة اي           'سمعنا الكالم اللي قاله الوزير زينا زيكم      'قالت المصادر   
  .متهمين أو معلومات عنهم أو مستندات تشير الى تورطهم في الحادث

  24/1/2011 ،القدس العربي، لندن
  

  والقرار الدولي قال إن هناك عملية إجرامية.. لهمصداقيةال قيمة وال ل تقرير لجنة تيرك: ردوغانأ .60
 رجب طيب اردوغان تقرير اللجنة، وقال في         تركي  رفض رئيس الوزراء   : يو بي اي   - رويترز –ا ف   

هذا قرار داخلي وال يعنينـا مـن   "وقال ". التقرير ال قيمة وال صدقية له  "تصريح للصحافيين في نقرة ان      
قرار اللجنة الدولية التي شكلتها األمم المتحدة واضـح وصـريح، والقـرار         "اضاف  ". بعيدقريب أو من    

الدولي قال إن هناك عملية إجرامية قام بها الجنود االسرائيليون على األبرياء في المياه الدولية، ونحـن                 
  ".مواقفنا معلنة وواضحة حول هذه القضية

فوجئـت وروعـت    "قيق الوطنية التركية في بيـان إنهـا         عن لجنة التح  ) األناضول(نقلت وكالة أنباء    و
واستاءت مما نتجت عنه عملية التحقيق الوطني في إسرائيل من تبرئة القوات المسلحة اإلسرائيلية رغـم                

وقالت اللجنة التركية إن الهجوم اإلسرائيلي ضـد        ". كل الحقائق التي اكدتها لجنة تقصي الحقائق الدولية       
على كـل المبـادئ والقواعـد       " داس"انية الذي خرق قانون السلم والحرب الدولي،        قافلة المساعدة اإلنس  

  لكن اللجنة التركية قالت إن الجانب اإلسـرائيلي أعـاق عمـل            . والمعايير الدولية، بالطريقة التي نفذ بها     
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لجنـة  اللجنة الدولية عبر تأخيره المستمر لتقريره الذي اختار أن يفصح عن مضمونه حتى قبل تقديمـه ل         
   ".غير متكافئ"في استعمال القوة بشكل " باالفراط"واتهمت اللجنة اسرائيل . األمم المتحدة

  24/1/2011، المستقبل، بيروت
  

  مهاتير محمد يدعو لمواصلة دعم الفلسطينيين إلقامة دولتهم .61
مـن أجـل    دعا مهاتير محمد الماليزيين إلى مواصلة تفهم المشاكل التي يواجهها الفلسطينيون            : عواصم

وقال رئيس وزراء ماليزيا األسبق أثناء تدشينه قافلـة          .االستمرار في تقديم الدعم إلقامة دولتهم المستقلة      
يجب علينا أن نساهم بكل ما يمكننا لمساعدة سكان غزة حتى يجدوا            «: فلسطين الماليزية ليلة أمس األول    

 نقصها خاصة الماء والغذاء، مع البقاء رهينة        ، الفتاً إلى الحاجة للمؤن التي يعاني الفلسطينيون من        »الحل
  .التدخل الدولي إلمدادهم بالمساعدات

في السياق نفسه، أعرب عن أمله في أن يحافظ الماليزيون على إيمانهم القوي وتفهم آمال سكان غزة في                  
يلي أن يثمر كفاحهم عن تحقيق حياة أفضل داخل بلدهم المستقل، معتبـراً أن وحـشية النظـام اإلسـرائ                  

وعدوانه على الفلسطينيين لم يكن ليطول كل هذه المدة لوال الدعم الذي يتلقاه مـن الواليـات المتحـدة                   
واستغرب كيف أن هاتين الدولتين، اللتين تعطيان الدروس بقوة عن حقوق اإلنـسان             .األميركية وبريطانيا 

  .والوحدة، تساندان القتل البشع لسكان غزة من طرف الكيان اإلسرائيلي
  24/1/2011، لعرب، الدوحةا

  
   سرا"إسرائيل"بن علي زار : األكبر ليهود تونس حاخامال .62

بما اسماه أفضال الرئيس التونـسي      " حاييم بيتان "اعترف الحاخام األكبر ليهود تونس      : سمير أبو الهيجاء  
  .على يهود تونس وإحاطتهم بالرعاية والحرية الدينية" زين العابدين بن علي"المخلوع 

جيد للغاية  , نحمد اهللا على أن وضع اليهود في تونس       : "العبري عن بيتان قوله   " القناة السابعة "موقع  ونقل  
  ".وكل شئ على ما يرام

 .النقاب عن قيامه بزيارة سرية خاطفة إلسرائيل استغرقت يومين قبل الثـورة التونـسية             " بيتان"وكشف  
مة اليهود واألكثر من ذلك إذا ما وصـل إلـى           وأشار الى أن الحكومة التونسية السابقة كانت تؤمن سال        

 ".البالد سائحين من المؤسسة االسرائيلية ترسل الحكومة الشرطة لمتابعتهم حتى ال يحدث لهم أي مكروه              
يجـب أن أشـهد   "وبخصوص ممارسة الشعائر الدينية وقراءة التوراة استطرد الحاخام الصهيوني بالقول          

  ".شخصيا أعفانا من الضرائببان الرئيس التونسي زين العابدين 
  22/1/2011، 48موقع فلسطينيو 

  
  المجر تؤكد دعمها إلقامة دولة فلسطينية .63

أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوريان أن موقف بالده واالتحاد األوروبي الـذي يرأسـه                :القاهرة
ابة عن ما إذا كانت     يقومان على ضرورة تحقيق حل إقامة دولتين إسرائيلية وفلسطينية، لكنه رفض اإلج           

وقال أوريان، في مؤتمر صحافي مشترك عقده أمـس مـع            .1967الدولة الفلسطينية تشمل حدود سنة      
هذا الحـل   "األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في ختام أول زيارة له للجامعة العربية، إن                

ة االتحاد األوروبي في التعامل مع هذا       يعد مدخالً إليجاد حل لألزمة في منطقة الشرق األوسط لكن طريق          
  ".األمر ليست قوية كما ينبغي، ونتطلع أن نعبر عن موقفنا بشكل أكثر وضوحاً

  24/1/2011، الخليج، الشارقة
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       لالجئين في األراضي المحتلةاألونروا لبرامج  يابانياً ماليين دوالر تبرعاًعشرة .64
في عمان تيتسو شيوجوتشي والمفوض العام لألونروا فيليبو        وقع السفير الياباني    :  زيد أبوخروب  -عمان  

 ماليين دوالر من الحكومة اليابانية لـصالح        10جراندي امس مذكرة تفاهم يتم بموجبها تقديم تبرع بقيمة          
وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين من اجل دعم برامج التعليم والصحة والخـدمات االجتماعيـة               

  . الفلسطينية المحتلةلالجئين في األراضي
 مدرسة تابعة للوكالة في األراضي الفلسطينية حيث توفر الوكالة التعلـيم            335ويعمل التبرع على تمويل     

ويعتبر برنامج التعليم أكبر برامج األونروا حيث        .األساسي لمدة تسع سنوات ألبناء الالجئين الفلسطينيين      
يتم االستفادة من مبلغ التبرع في تمويل خدمات صحة         كما س  .انه يستحوذ على أكثر من نصف ميزانيتها      

األمومة والطفولة وبرنامج الصحة المدرسية، والخدمات االجتماعية التي تقدمها الوكالة للنساء واألطفال            
 مليون دوالر لدعم المشاريع في غزة فيما سيتم تخـصيص المبلـغ             6,8والشباب وسيتم انفاق ما قيمته      

  .ن دوالر للضفة الغربية مليو3,2الباقي وقيمته 
ان اليابان تشعر بالقلق إزاء انعكاسات األزمة المالية الحادة التي تعاني منها الوكالة             "وقال السفير الياباني    

  ".وان اليابان تأمل بأن يساهم هذا التبرع في تخفيف معاناة الالجئين الفلسطينيين
 ألف طالـب وطالبـة فـي        270تعليم حوالي   إن هذا التبرع السخي سيمكننا من مواصلة        "وقال جراندي   

مدارسنا في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وسيوفر خدمات صحية واجتماعية لهذه الشرائح السكانية التي               
  ".هي بحاجة ماسة لمثل هذه الخدمات

   24/1/2011، الدستور، عمان
  

  %5خرائط لتبادل األراضي بأقل من : اقتراح ديفيد ماكوفسكي للتسوية .65
معهـد  " الشلل الحاصل في عملية التسوية في الشرق األوسط، رفع المحلل ديفيد ماكوفسكي من               في ظل 

، وهو مركز دراسات مؤيد إلسرائيل، الغطاء عن ثالث خـرائط قـدمها             "واشنطن لسياسة الشرق األدنى   
كيف يمكن  للمفاوضين اإلسرائيليين والفلسطينيين األميركيين، وأراد أن يظهر من خاللها، بشكل ملموس،            

، مـع األخـذ بالحـسبان       1967التوصل إلى اتفاق حول إقامة دولة فلسطينية على أساس حدود العـام             
  . ألف300المستوطنين اليهود الذين يقرب عددهم من 

ـ         التي تفصل  " العقبات الحدودية "على  " تسليط الضوء "أما الهدف من هذا االقتراح، فقد حدده ماكوفسكي ب
فلسطينيين، ما ينفي برأيه، المبدأ القائل بأنه ليست هناك طريقة للتوفيق بين المطلـب              بين اإلسرائيليين وال  

  .الفلسطيني بالسيادة على الضفة الغربية، والمطلب اإلسرائيلي للسيطرة على الكتل االستيطانية
ء وال تعد خرائط ماكوفسكي سوى تمرين أكاديمي، فقد انهارت المحادثات المباشرة بين رئـيس الـوزرا               

بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في أيلول الماضي، بعد ثالثـة أسـابيع علـى                 
  .افتتاحها من قبل الرئيس األميركي باراك أوباما في البيت األبيض

ومع ذلك، فقد حظيت هذه الخرائط باالهتمام، بعدما قدم ماكوفسكي ملخصاً عنها للمسؤولين في حكومـة                
لطة الفلسطينية والمبعوث األميركي جورج ميتشل وأعضاء مجلس األمن القومي في البيـت             نتنياهو والس 

  .األبيض
ـ           ، التـي تظهـر أن      "خريطة ماكوفـسكي  "ويقول دانيال ليفي، وهو باحث ليبرالي إنه صدم بما يسمى ب

 في المئة من سكان المـستوطنات عـن طريـق تبـادل األراضـي مـع                 80بإمكان إسرائيل استيعاب    
 في المئـة    6.3فلسطينيين، بمعدل يقل عن خمسة في المئة من مساحة الضفة الغربية، أي أقل من نسبة                ال

، عندما ناقشا   2008التي اقترحها رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق ايهود أولمرت على عباس في العام             
  .س في المئة المقترحة من قبل عبا1،9مسألة تبادل األراضي، لكنها تزيد عن نسبة 
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أمـن  "ولكن انتقادات عديدة وجهت إلى خطة ماكوفسكي، ألنها ال تأخذ في االعتبار قضايا أخرى مثـل                 
كما انها ال تتطرق إلى وضع مدينة القدس، التي يعتقد بعض           ". مصير الالجئين الفلسطينيين  "، أو   "إسرائيل

 غير أن ماكوفـسكي يقـول إن        .المحللين بأنها ستكون األكثر إثارة للجدل بين قضايا الحل النهائي كافة          
  .األمر متروك لألطراف المعنية، مشيراً إلى أن وظيفته هنا تقوم على مجرد تحفيز تفكيرهم

  ")نيويورك تايمز"عن (
  24/1/2011، السفير، بيروت

  
  اعترفنا بالدولة الفلسطينية إيماناً بعدالة القضية الفلسطينية: رئيس مجلس النواب التشيلي .66

نائب رئيس مجلس النواب التشيلي ايفان باروس خالل لقائه رئيس مجلـس النـواب              ال  ق:   بترا –عمان  
ان تشيلي اعلنت اعترافها بالدولة الفلسطينية المستقلة عند اعالنها ايمانـا منهـا              فيصل الفايز خالل امس   

 االردن،  بعدالة القضية الفلسطينية ولعالقات الصداقة التي تربط تشيلي مع مختلف الدول العربية وخاصة            
واضاف باروس انه والوفـد      .مشيرا الى اننا نأمل بتعزيز عالقاتنا البرلمانية في مختلف المحافل الدولية          

البرلماني المرافق له سيقومون بزيارة الى االراضي الفلسطينية المحتلة للوقوف عن قرب على المشاكل              
ى خالل اللقاء بحث مختلف االوضاع      وجر .والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني للمساهمة في حلها       

  . وتشيلياألردنالراهنة في المنطقة وسبل تعزيز وتطوير العالقات الثنائية بين 
   24/1/2011، الدستور، عمان

  
  حقائق مرعبة عن السّل .67

فهو مرض شائع شديد العدوى وينتقل . مازال مرض السل أو الدرن الرئوي، يشكل مشكلة صحية عالمية
. مع تزايد حركة السفر، فإن الجميع عرضة اللتقاط المرض، حتى في البلدان المتقدمةو. عبر الهواء

سي "وتكثر المفاهيم الخاطئة حول السل، فما هو قدر الحقائق التي تعرفها عن هذا المرض؟ ونشر موقع 
  : اإللكتروني العربي بعض الحقائق القاتلة عن الدرن الرئوي، منها"أن أن

  .السل بشخص ما حول العالم ثانية يفتك 20 كل -
 من هؤالء ستتطور 10وواحد من بين كل .  هناك بليونا شخص، يحملون البكتيريا المسببة للمرض-

  .حالتهم في مرحلة الحقة لإلصابة بالسل النشط
 شخصاً 15 في حال إهمال عالج المرض، يمكن لشخص مصاب بالسل إصابة ما بين عشرة إلى -

  .بالمرض سنوياً
  .سل القاتل األول لألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب أو األيدز حول العالم يعد ال-
، أي بزيادة قدرها 2006 مليون حالة إصابة جديدة بالسل في كافة أنحاء العالم عام 9.2 وقعت قرابة -

  .، ويرجع ذلك في معظمه إلى النمو السكاني1990 عن عام 40%
من الحاالت الجديدة المطلقة، تليها الصين وإندونيسيا وجنوب أفريقيا  حملت الهند عبء أكبر عدد -

  .ونيجيريا
 من حاالت اإلصابة بالسل في جميع أنحاء العالم، علماً بأن هذا المرض %80 دولة تمثل 22 هناك -

  .هو أكثر انتشارا في البلدان النامية
 تستجيب للعقاقير الطبية المعتادة ويجب  انتشر السل المقاوم للعالج أخيراً، وهو ساللة من المرض ال-

 ألف 130وفي السنوات األخيرة تسبب هذا النوع من الدرن الرئوي في وفاة . معالجته باألدوية الخاصة
  .شخص سنوياً

 هناك نوع أكثر فتكاً من السل، ويعرف بالسل الشرس المقاوم لألدوية وهو غير قابل للعالج تقريباً، -
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن هذا النوع من السل . نحاء متفرقة من العالمظهرت حاالت منه في أ
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ويقول .  ما يهدد بانتشاره كوباء-  العالج المتاح حالياً للمرض-ال يتجاوب مع المضادات الحيوية 
ز خبراء الصحة إن السل في حد ذاته مرض قابل للعالج، إال أن سوء استخدام العقاقير المعالجة له، أفر

  .نوعيات شرسة
  24/1/2011الحياة، لندن، 

  
  محاضر التفاوض إذ تفضح مواقف السلطة .68

  ياسر الزعاترة
) 23/1(تبدو الوثائق التي حصلت عليها الجزيرة وشرعت في نشرها وتغطيتهـا منـذ مـساء األحـد                  

بخصوص جوالت طويلة من المفاوضات بين السلطة والكيان الصهيوني، أشبه بوثائق ويكيلـيكس فـي               
السياق العربي على وجه التحديد، إذ إنها ال تضيف الكثير بالنسبة للمراقبين العارفين بالشأن الـسياسي،                
ولكنها تمنحهم أدلة يصعب نفيها على مواقف دأب القوم على نفيها، وإن لم يستبعد أن تتنطـع جماعـة                   

  . تسجيالتبنفي بعض ما ورد فيها على قاعدة أنها مجرد محاضر وليست" عنزة ولو طارت"
أيا يكن األمر، فنحن إزاء وثائق نعرف عن مضامينها الكثير، نحن الذين نتابع بشكل يومي ومنذ عقـود                  
تفاصيل الشأن الفلسطيني، ال سيما أن الصحافة اإلسرائيلية التي نتابعها أيضا بشكل يومي ال تبخل عـادة                 

الكثيرة هنا وهناك، سواء أكان منها      ببث الكثير من التفصيالت بخصوص جوالت المفاوضات واللقاءات         
  .ما خص الوضع األمني أم السياسي

نبدأ هنا بالشق األمني الذي سال حبر كثير في متابعته خالل السنوات األخيـرة، تحديـدا منـذ الحـسم                    
العسكري في قطاع غزة، حيث لم تبخل الصحافة اإلسرائيلية بالحديث عنه، في الوقت الذي كانـت فيـه                 

ى األرض تفضح الكثير من حيثياته على نحو يومي، لكن الحصول علـى وثيقـة تؤكـد                 الممارسات عل 
كما في واقعة حسن المدهون التـي        -التعاون المباشر إلى درجة التفاوض بشأن اغتيال رموز المقاومة          

  . يبدو أكثر فضائحية مما هو متوقع- وردت في األوراق
عن خلو قائمة المطلوبين في الضفة الغربية مـن أيـة           قبل أسابيع فقط كانت األجهزة الصهيونية تتحدث        

أسماء، باستثناء خلية مجهولة لحماس في الخليل، دون أن تنسى التأكيد على فضل أجهزة الـسلطة فـي                  
تحقيق ذلك اإلنجاز، بينما جاءت حكاية المطلوبين الستة الذي أضربوا عن الطعام في سجون السلطة ثـم                 

 قليلة في الخليل، لتؤكد ذلك الدور القذر الذي تلعبه أجهزة السلطة، حيث             أفرج عنهم واعتقلوا بعد ساعات    
وال تسأل عن   . تمت مراقبة الرجال من السجن حتى بيوتهم، وصوال إلى مجيء قوات االحتالل العتقالهم            

  .قتل اثنين من المقاومين بدم بارد في قلقيلية العام الماضي
رات عديدة لتفقد الوضع في المدن الفلسطينية بـصحبة رجـال         وعندما يأتي قادة االحتالل األمنيون في م      

  . األمن الفلسطينيين، فذلك يدل على مدى الوقاحة التي بلغها التنسيق األمني
األهم من ذلك كله أن التنسيق األمني والتعاون مع االحتالل لم يقف عند حدود المقاومة المـسلحة، بـل                   

المؤسسات، التحويالت المالية، األشـخاص،     (مقاومة بصلة   وصل حد استهداف كل ما يمت إلى برنامج ال        
  ). إلخ.. الجامعات، المساجد

وفي هذا السياق يتحدث صائب عريقات في المحاضر عن استهداف خطب الجمعة إرضـاء لالحـتالل                
وتجدر اإلشارة هنا إلى محاولة الجنرال دايتون والجهات الغربية النأي بنفسها عن قـضايا              . واألميركان

عذيب، مع علمها بما يجري في سجون السلطة من ممارسات مشينة بحق المعتقلين من ذلك اللون الذي                 الت
  .وثقته العديد من مؤسسات حقوق اإلنسان

الجانب األهم في المحاضر والوثائق يتعلق بقضيتين تصنفان من قضايا الوضع النهائي، وهمـا قـضيتا                
  .الالجئين والقدس
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 ثمة جديد غير إثبات ما ينفيه القوم، إذ يعلم الجميع أن السلطة شطبت حق               فيما خص ملف الالجئين ليس    
العودة من حساباتها، ونتذكر أن محمود عباس شخصيا قال إن الالجئين فـي األردن والـدول الغربيـة                  
مرتاحون في أماكن تواجدهم، كما نتذكر أن المبادرة العربية تحدثت عن حل متفق عليه لهذا الملف، مما                 

  .48شطب حق العودة لمناطق يعني 
فـي مـا    -في هذا السياق كانت الصحف اإلسرائيلية أيام إيهود أولمرت قد كشفت عن موافقته األوليـة                

 ألف الجئ خالل عشر سنوات ضمن ما عرف بلـم شـمل             30 على إعادة    -عرف بتفاهماته مع عباس   
لكن أولمرت نفسه عاد وتراجع      ألف،   100العائالت، في حين تكشف الوثائق عن مطالبة السلطة بإعادة          

  . آالف يعودون خالل ذات المدة10عن عرضه األول وهبط بالعدد إلى 
أما بالنسبة لمسألة التعويض فيظهر في المحاضر ما هو معروف منذ سنوات، أعني رفـض االحـتالل                 

ك المعاناة  االعتراف بمسؤوليته عن معاناة الالجئين، وبالطبع ألن ذلك سيرتب عليه دفع تعويضات عن تل             
بحسب القانون الدولي، األمر الذي يرفضه رفضا قاطعا، مقترحا أن يكون التعويض من العرب والـدول                

  . الغربية
األخطر في سياق ملف الالجئين يتعلق بمسألة يهودية الدولة التي يقر بها المفاوض الفلـسطيني العتيـد،                 

محه مع الحديث عن إمكانية تبادل المنـاطق        وإن رفض التصريح بذلك في العلن كما قال ممثلوه، ثم تسا          
  . لكي يصبح سكانها تحت والية الدولة الفلسطينية48ذات الغالبية العربية من األراضي المحتلة عام 

في هذا السياق، نتذكر أن تسيبي ليفني التي كانت ممثلة الطرف اإلسرائيلي في أكثر المحاضر التي نحن                 
 هو في   48تجسيد الحلم بالنسبة لفلسطينيي األراضي المحتلة عام        بصددها، كانت أول من تحدث عن أن        

الدولة الفلسطينية، قبل أن تتراجع عن التصريح بعد الضجة التي أحدثها، ثم ما لبث نتنيـاهو أن تبنـى                   
  .الطرح عبر مقولة يهودية الدولة التي تتحدث عنها ليفني صراحة في المحاضر، وبلغة جازمة

، إذ حتـى    2000 الالجئين هذه لم تكن هي التي أفشلت محادثات كامب ديفد عام             للتذكير فقط، فإن قضية   
ياسر عرفات رحمه اهللا كان قد أبدى تسامحا حيالها، معتبرا أن باإلمكان إعادة الالجئـين إلـى منـاطق                   
السلطة، وهو ما عاد وصرح به على نحو أكثر وضوحا إلحدى الصحف اإلسرائيلية أثناء حصاره فـي                 

  .2003 في رام اهللا عام المقاطعة
في المحاضر فضائح من العيار الثقيل تتعلق بالملف الذي أفشل عمليا فرصة التوصل إلى اتفـاق بـين                  

إنه ملف القدس، إذ على الرغم من أن المفاوض الفلسطيني كان           .. ليفني-محمود عباس وحكومة أولمرت   
، فـإن   )فـي التـاريخ   " أورشليم"يكم أكبر   عريقات قال لإلسرائيليين إننا نعرض عل     (كريما إلى حد كبير     

الطرف اإلسرائيلي كان متشددا على نحو استثنائي، مع ضرورة التذكير بأن تـشدد ليفنـي فـي تلـك                   
  .المفاوضات ال يعكس موقفها فقط، إذ تحظى قضية القدس بإجماع في الساحة السياسية اإلسرائيلية

يقول إن جبل الهيكل بالنسبة لليهـود مثـل الكعبـة          كان   -حمامة السالم اإلسرائيلية  -وحتى يوسي بيلين    
بفرض أنه موجود أصال    -والمصيبة أن الهيكل المذكور ال يزال مجهول مكان اإلقامة          . بالنسبة للمسلمين 
 لم تسفر عن شيء، لكنه برأيهم موجود في         1967 ألن كل الحفريات التي تتم منذ عام         -وهو ليس كذلك  

، ممـا يعنـي أن      )المسجد األقصى وقبة الصخرة   (فيه المقدسات اإلسالمية    الكيلومتر المربع الذي تتواجد     
تلك المساحة ينبغي أن تبقى تحت السيادة اإلسرائيلية، وهو ما رفضه ياسر عرفات وأدى إلـى انهيـار                  

  .محادثات كامب ديفد
ربيـة للعـرب    صيغة كلينتون التي وافق عليها عرفات قبل انهيار القمة المشار إليها، هي أن األحياء الع              

حائط البراق، وقيل جزء آخر يقام عليه كنيس        (واليهودية لليهود، مع منح اليهود جزءا من منطقة المسجد          
، لكن قريع وعريقات يظهران كرما استثنائيا مع نظرائهما الصهاينة، إذ يعرضان التنازل عمليـا               )يهودي

جبل أبو غنيم   " هارحوما"عدا مستوطنة   عن سائر المناطق التي استولت عليها المستوطنات في القدس ما           
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وهنا يصل الحال بأحمد قريع حد القـول إن بقـاء تلـك             !). لماذا يطالبون بوقف االستيطان فيها إذن؟     (
  !!).كيف؟ ال ندري(المستوطنات مصلحة للطرفين 

رة الالفت بالطبع أن ليفني ترفض حتى مناقشة الموضوع، وتدعمها في ذات السياق كوندوليزا رايس وزي              
  .الخارجية أثناء والية بوش، مما يعني أن ما يريده اإلسرائيليون عمليا هو أكثر من ذلك

كان ذلك قد تسرب أثناء المحادثات، وكان واضحا أن المهم بالنسبة لمحمود عباس هو الحـصول علـى                  
.  عليـه  حصة في القدس الشرقية يقيم عليها العاصمة، وتمكنه من القبول بالدولة البائسة التـي تُعـرض               

ونالحظ في المحاضر أن الخالفات ال تنتهي عند هذا الحد رغم موافقة الطرف الفلسطيني علـى مبـدأ                  
مبادلة األراضي الذي يعني بقاء المستوطنات الكبيرة، ليس في القدس وحدها، ولكن في الضفة الغربيـة                

  .يان الفلسطيني الجديدأيضا، إذ تشمل قضايا السيادة والوسائل التي سيتحكم العدو من خاللها بالك
يالحظ في السياق أن كثيرا من حيثيات التفاوض تمت اإلجابة عليها في وثيقة جنيف وملحقهـا األمنـي                  
اللذين أنجِزا بمباركة عباس ويدعمهما األميركان، لكن المسألة تبقى برسم التفـاوض علـى مـا يبـدو،                

ما ورد في الوثيقة التي تكشف عـن كيـان          وبالطبع ألن الطرف اإلسرائيلي يمني النفس بما هو أفضل م         
يشمل ذلك السيطرة على منطقة الغور      (فلسطيني هزيل مفتت األوصال يتحكم به االحتالل من كل جانب           

، بينما يبدو الوضع في القدس كاريكاتيريا إلـى حـد           )التي تفصل الكيان الفلسطيني عن الحدود األردنية      
  .كبير

موافقة فلسطينية على صيغة خالقة إلدارة الحرم، مع أن أي إدارة           وفي المحاضر التي نحن بصددها ثمة       
دولية لن تغير في حقيقة أن السيادة ستبقى للطرف اإلسرائيلي الذي يصر على حرية الحفر بحثـا عـن                   

  .الهيكل، مع أن صائب عريقات في الوثائق لم يوافق على ذلك
رفة محمود عباس المسبقة بهـا، وكـذلك        من الفضائح التي تكشفها المحاضر ما يتصل بحرب غزة ومع         

تقرير غولدستون، وهنا ال جديد يذكر بعد ما كشفته وثائق ويكيليكس، وقبل ذلك حكاية غولدستون التـي                 
كانت فضيحة على رؤوس األشهاد، لكن وجود المحاضر يضيف المزيد من المصداقية لما تداوله الناس               

  .وحاول البعض إنكاره
لسياق ما يتعلق باألبعاد المعنوية، إذ يظهر صائب عريقات وأحمد قريـع أمـام              من القضايا المهمة في ا    

اإلسرائيليين بصيغة مختلفة عن التي يسمعنا إياها عريقات في وسائل اإلعالم، بينمـا يبـدو المفـاوض                 
أما األهم فهو المتعلق بالدور األميركي الذي ال يظهـر إال ضـاغطا علـى               . الصهيوني أكثر قوة بكثير   

  .ف الفلسطينيالطر
في المحاضر ما يثير الغثيان فيما يخص تحريض صائب عريقات وأحمد قريع على حماس، بما في ذلك                 
مطالبة األخير باحتالل معبر فيالدلفيا، وتشديد الحصار على قطاع غزة، لكن األهم هو التحريض علـى                

قصى، والحديث السلبي عـن     عدد من الدول العربية مثل قطر، والمطالبة بكف يد األردن عن المسجد األ            
السعودية، بل وحتى مصر أيضا، فضال عن التكرار الممل لحكاية حماس وإيران وحزب اهللا وأسامة بن                

  .الدن اعتقادا بأنها فزاعة يمكن أن تخيف اإلسرائيليين
هكذا يتبدى المشهد موغال في الفضيحة، ويتأكد الجميع أن حكاية الثوابت التي يتشدقون بهـا كـل يـوم                   
ليست سوى معزوفة سخيفة، بينما الواقع أن مسلسل التنازالت كبير جدا، وأن حكاية الدولة على حـدود                 

  . ليست سوى كالم فارغ، فضال عن أن تضاف إليها عودة الالجئين67
إن استعداد القوم لتقديم التنازالت أكبر بكثير مما يعتقده الكثيرون، وقد آن لألصوات التي تتبرع بالـدفاع             

الء أن تسكت، كما آن لحركة فتح أو من تبقى من الشرفاء فيها أن يخرجوا عن صمتهم ويعلنـوا                   عن هؤ 
البراءة من هذا الذي يجري إذا أرادوا الخروج من دائرة الذين تشملهم لعنة فلسطين وشـعبها وقـضيتها                  

  .المقدسة
  فاصل بالغ األهمية
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ديدة لحركة فتح، خرج أحمد قريع يقـول         وإثر استبعاده من اللجنة المركزية الج      2009آب  /في أغسطس 
المرحلة صعبة وقاسية، وهناك عروض لدولة مؤقتة وحـل بـال           "في حديث لصحيفة القدس العربي إن       

الجئين أو قدس، وتقطيع أوصال، وكتل استيطانية باقية، ويبدو أن بعض النـاس يـضعون ذلـك فـي                   
ألن هذا الحل بات شبه مستحيل، فأي دولة هذه         يؤمن مطلقا بحل الدولتين،     "، مضيفا أنه لم يعد      "االعتبار

التي ال تُعرف لها حدود وال تتمتع بأي سيادة، وتمزق تواصلَها الجغرافي الكتُل االسـتيطانية، والقـدس                 
  ". ربما ال تكون عاصمة حقيقية لها

  24/1/2011نت، .موقع الجزيرة
  

  أكبر أورشليم في تاريخ اليهود"السلطة تعرض على إسرائيل  .69
  د عبد اهللاداو

من أهم الكشوف المثيرة للصدمة في األوراق الفلسطينية التي حصلت عليها الجزيرة، ما يتعلق بتنازالت               
وتظهر الوثـائق أن مفاوضـي منظمـة    . في القدس الشرقية استعدت السلطة الوطنية الفلسطينية لتقديمها   

اء المستوطنات التي أقامتهـا إسـرائيل       التحرير الفلسطينية لم يعبروا فقط عن استعدادهم للموافقة على بق         
، بل عبروا أيضا عن استعدادهم للتخلي عـن         )هار حوما (حول القدس باستثناء مستوطنة جبل أبو غنيم        
  .أجزاء من األحياء العربية في القدس الشرقية

 واألسوأ من هذا هو المرونة التي عبر عنها كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات فيمـا يتعلـق                
فقد وصف أحمد قريع التنـازالت الفلـسطينية بخـصوص المـستوطنات            . بالسيادة على الحرم الشريف   

هذه أول مرة في تاريخ المفاوضات نقدم مثل هذه االقتراحـات،           "اإلسرائيلية في القدس الشرقية بقوله إن       
  ".وهو ما رفضنا تقديمه في محادثات كامب ديفد

 العودة إلى النقطة التـي      -2008أثناء مفاوضات عام    -ئيلي رفض   والجدير بالمالحظة أن الجانب اإلسرا    
أثناء لقاء مـع    -فقد قال رئيس الفريق اإلسرائيلي عودي ديكل        . 2000انتهت إليها محادثات السالم عام      

ألن أمورا   "-2008أيار  / مايو 29خبير الخرائط في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور سميح العبد، في           
لقد بدأتم حرب إرهاب ضدنا،     . ، فإننا لم نعد نقف عند نقطة البداية نفسها        )الماضية(سنوات  حدثت خالل ال  

هذا هو الواقع الذي نعيشه اليوم، وعليه فال نستطيع العـودة إلـى            . وقمنا نحن بخلق حقائق على األرض     
  ". كامب ديفد ألن الظروف قد تغيرت منذئذ

 كانت في   -تحديدا وضع األماكن المقدسة   -س الشرقية المحتلة    والمرة األولى التي ناقش فيها الطرفان القد      
ويعتبر القانون الدولي القدس والحرم الشريف أماكن محتلة بطريقة غير قانونيـة  . 2000كامب ديفد عام  

وفي تلك الفترة حاول رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود باراك والـرئيس            ). 1967في حرب عام    (
وبحسب عدد من المشاركين في تلك القمـة المثيـرة          . لموضوع أثناء قمة كامب ديفد    الفلسطيني مناقشة ا  

للجدل فإن فشلها القاسي جاء بسبب الفشل في التوصل التفاق على وضع مدينة القدس واألماكن المقدسة                
  .فيها

يـة  المنـاطق العربيـة للفلـسطينيين، والمنـاطق اليهود        "في تلك القمة قامت خطة كلينتون على اعتبار         
وفي ملمح  .  مثيرة للجدل  -بشكل كبير -لكن االقتراحات فيما يتعلق بالحرم الشريف كانت        ". لإلسرائيليين

آخر بدا من الخطة األميركية أنها كانت تحاول تحضير األجواء لقيام جيوب فلـسطينية منفـصلة عـن                  
 المناطق مترابطة، مـع     وعلى خالف الفلسطينيين، فإن اإلسرائيليين كانوا متمسكين ببقاء       . بعضها البعض 

 هـو أن    -بشكل عملي -لكن ما تم فهمه     . أن خطة كلينتون دعت لدرجة قصوى من التواصل الجغرافي        
  . ذلك خاص بإسرائيل وحدها

وعليه فعندما عرف الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بالعواقب الخطيرة لنتائج القمة هذه، رفض العرض              
ية، وعدم استعدادها لتقديم تنازالت تتعلق بالسيادة على الحـرم          ودافع عن موقف منظمة التحرير الفلسطين     
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وبسبب ذلك وجه األميركيون واإلسرائيليون انتقادات حادة له، وفي المقابل حصل على دعـم              . الشريف
  .شعبي واسع له في فلسطين والعالم اإلسالمي

ية أن قيادة منظمة التحريـر      األوراق الفلسطين /وخالفا لموقف عرفات، وبعد عشرة أعوام، تظهر الوثائق       
اآلن باتت في وضع ضعيف وممزق، لدرجة أنها مستعدة للمس بالخطوط الحمر التي أقسم عرفات على                

 هذا  -وهو صائب عريقات  -فعلى األقل، أظهر واحد من أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة          . عدم تجاوزها 
وة من أجل  الحـصول علـى دعـم اإلدارة           االستعداد، وال يعرف ما إن كان عريقات قد قام بهذه الخط          

األميركية، أم فقط من أجل كسر الجمود في المحادثات الذي سببته الحكومة اإلسرائيلية المتطرفة بقيـادة                
بنيامين نتنياهو،  لكن ما هو واضح فعال هو أن التالعب بوضعية الحرم الشريف القانونية أمر خطيـر                  

  . وغير مسبوق
الواضحة التي تنتج عن هذا التالعب، فقد قام الدكتور عريقات بتقديم اقتـراح             وعلى الرغم من المخاطر     

 في العاصمة األميركية واشنطن، إذ قال لكل من ديفد هيل،           2009تشرين األول   / أكتوبر 21في  " إبداعي"
حتى "نائب المبعوث الخاص للشرق األوسط، والمستشار القانوني لوزارة الخارجية جوناثان شوارتز، إنه             

المدينة القديمة يمكن التفاهم حولها باستثناء الحرم الشريف، أو ما يطلقون عليه جبل الهيكل، ففـي هـذه                  
  ". األمور فإنك تحتاج إلى مواقف أشخاص مبدعين مثلي

لقـد  "وعندما سأله شوارتز عما إن كان النقاش سيتم حول القدس مع الحدود أم بال حدود، أجاب عريقات          
معايير كلينتون التي تحدثت عن سيادة فلسطينية على القدس القديمة باستثناء الحـي             حلّت، لدينا صيغة و   

اليهودي وجزء من الحي األرمني، والحرم يترك للنقاش، فهناك طرق إبداعية يمكن اللجوء إليها، مثـل                
  ". إنشاء لجنة أو جهاز، أو التعهد بعدم القيام بحفريات

ي الوقت الذي رفض فيه عرفات معايير كلينتون، فإن الفريـق           والذي يبدو واضحا من هذا الحوار أنه ف       
وإضافة لهذا فإن عريقات يسلم بأن الحـي اليهـودي          . الفلسطيني الذي يقوده عريقات مستعد للقبول بها      

وبتصرف كهذا، فإن عريقات يعمل علـى نقـل         . وجزءا من الحي األرمني هما تحت السيادة اإلسرائيلية       
البعيدة اآلن عن الحرم الشريف وخارج البلدة القديمة، لتصبح بالضبط على           ) رالخط األخض (حدود الهدنة   

  . أسوار الحرم الشريف
نيـسان  / أبريـل 18وإذا قلنا هذا، فيجب التذكير بأنه عندما قامت إسرائيل بمصادرة الحي اليهودي فـي               

ـ   .  بيوت يملكها يهود   105 بيتا، منها    595 فإنه كان يتكون من      1968 وف أكثـر هـو أن      ومما يثير الخ
إلدارة الحرم، فقد أظهر مرونة غيـر منـضبطة حـول الحـرم       " إنشاء لجنة أو هيئة   "عريقات باقتراحه   

  . الشريف نفسه، مما يعني أن الحرم الشريف لم يعد خطا أحمر
ولكي يوضح طبيعة عرض السلطة الفلسطينية، فإن عريقات قال لواحد من فريق الـسناتور األميركـي                

، "ما تحتويه تلك األوراق يمنحهم أكبر أورشليم في التاريخ اليهودي         "كانون الثاني إن    /ناير ي 15ميتشل في   
وكان عريقات يعرف منذ البداية الطبيعة الحساسة للحرم الشريف وما يمثله للعـرب والمـسلمين حـول      

كـانون  /ديسمبر 2العالم، عندما أكد لديفد ويلش مساعد وزيرة الخارجية األميركية بعد لقاء أنابوليس في              
  . عند السعوديين" القدس هي الحرم الشريف" أن 2008األول 

كانـت تعـرف    ) وزيرة الخارجية السابقة  (ويبدو واضحا في األوراق الفلسطينية أنه حتى السيدة رايس          
الطبيعة الحساسة للحرم الشريف، حيث أخبرت المفاوضين الفلسطينيين واإلسرائيليين في لقاء معهم فـي              

حولـه،  " أبناء أبنائكم لن يتوصلوا التفاق    " أنه فيما يتعلق بالحرم الشريف فإن        2008تموز عام   / يوليو 29
  ". بدون حل"وعليه طالبت الطرفين باإلبقاء عليه كما هو 
 عن شعبه، وكذا عن القطاعات الواسعة مـن         -بشكل كامل -ومع ذلك يبدو المفاوض الفلسطيني منفصال       

. حول المدينة القديمة والحرم الشريف    " االقتراح اإلبداعي "ألميركيين بهذا   العرب والمسلمين عندما فاتح ا    
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ويبدو واضحا أنه منخرط في المفاوضات لدرجة أنه لم يعد يلتفت لتأثير تعليقاته بين العرب والمـسلمين                 
  . وأبناء شعبه

 كتبه قبل فترة أن     وألن اقتراحات عريقات تبدو صبيانية لإلسرائيليين، فقد الحظ دانيال سيدمان في مقال           
أي محاولة لفهم المبادرة العربية بدون كونها تعني سيادة كاملة فلسطينية أو عربية على الحرم الشريف،                "

  ".ليست سوى تمرين في خداع النفس
وفي الوقت الذي تظهر فيه األوراق الفلسطينية مالمح هامة حول المرونة التي أبداها كبير المفاوضـين                

 تؤكد ميل القيادة في السلطة الوطنية للتخلي عـن          - وألول مرة أيضا   - الشريف، فإنها    فيما يتعلق بالحرم  
  ).هار حوما(أجزاء كبيرة من القدس الشرقية بما فيها المستوطنات باستثناء جبل أبو غنيم 

رايـس،  : حضره كـل مـن     (2008حزيران  /  يونيو 15فلسطيني في   /إسرائيلي/ففي لقاء ثالثي أمريكي   
، قدم السيد قريع لمستمعيه نتائج لقاء سـابق عقـد مـع             )، وأحمد قريع، وصائب عريقات    وتسيبي ليفني 

قيام اإلسرائيليين بـضم كـل      ) الفلسطينيون(نقترح  "، حيث جاء فيه     2008أيار    / مايو 4اإلسرائيليين في   
التاريخ هذه هي المرة األولى في      "، مضيفا أن    )هار حوما (المستوطنات في القدس باستثناء جبل أبو غنيم        

  ".التي نقدم فيها مقترحا كهذا، مع أننا رفضناه في كامب ديفد
وإذا أخذنا بعين االعتبار أن هذه المستوطنات غير القانونية أقيمت علـى أراض يملكهـا الفلـسطينيون                 

فاألوراق الفلسطينية تظهر أيضا أنه عندما قامت لجنـة         . وسرقت منهم، فاألمر يبدو مدهشا إلى حد كبير       
 ببحث موضوع ملكيـة     -2008أيلول  / سبتمبر 22في لقاء عقد في     -إسرائيلية  /ة مشتركة فلسطينية  قانوني

األراضي الخاصة بالفلسطينيين بعد أن يتم تبادل األراضي، فقد فشل الطرفان في التوصل إلـى نتيجـة                 
  .واضحة

ضحنا للفلسطينيين  عندما قررنا الضم، فقد و    "وعلقت ليفني، وبأسلوب واضح، على مقترح قريع قائلة إنه          
ويفهم من كالمها أن اإلسـرائيليين      ". أننا لن نقوم بتعويضهم عنها بأراض تعتبر اآلن جزءا من إسرائيل          

ليس لديهم استعداد حتى للتفكير في فكرة تبادل أراض في القدس الشرقية، ألن المدينـة كمـا يعتقـدون                   
  .إسرائيلية

نيون كرما زائدا عن الحد، أبدى اإلسرائيليون حرصا على         وبناء عليه، ففي الوقت الذي أبدى فيه الفلسطي       
وكما يبدو فالموقف اإلسرائيلي بشأن القدس لم يتقدم ولـو          . انتزاع أكبر كم من التنازالت مقابل ال شيء       

تشرين الثاني عـام    / نوفمبر 13وكما يشير محضر لقاء رسمي عقد في        . بوصة واحدة أثناء المفاوضات   
وهـم الـشعب    " مواطنيها"وأحب أن أؤكد معنى     -يل هي دولة الشعب اليهودي      إسرائ" جاء فيه أن     2007
  ...". أعوام3007 وأن القدس عاصمة موحدة وغير مقسمة  إلسرائيل والشعب اليهودي منذ -اليهودي

إذ . 2008أيار  / مايو 4وإذا أردنا التعرف على تفاصيل التنازالت الفلسطينية فعلينا أن نقرأ محضر لقاء             
في القدس  ) غير الشرعية (د المحضر المفاوضين الفلسطينيين وهم يسلمون بوجود المستوطنات         تظهر بنو 

وتظهر الخريطـة  . الشرقية، بما فيها رامات شلومو وبيسغات زئيف والتلة الفرنسية ونيفي ياكوف وغيلو         
ستيطاني الكبيـر   المفصلة التي قدمها الفريق الفلسطيني أنه في الوقت الذي لم يوافقوا فيه على السياج اال              

، فإنهم عرضوا التسليم ببقاء عدد ال يستهان بـه          )معاليه أدوميم  وغوش عتسيون    " (القدس الكبرى "حول  
  .من المستوطنات التي أقيمت في محيط البلدة القديمة

فالخريطة التـي قـدمها المفاوضـون       .  وتقدم األوراق الفلسطينية أيضا مجموعة من التنازالت المثيرة       
 كيلومترا مربعا من المدينة تقع في الجزء الشمالي منها،        15.1ون تظهر أن إسرائيل قامت بضم       الفلسطيني
ونفس االتجـاه يظهـر     . ولم يتلق الفلسطينيون أي شيء مقابل هذا التنازل       .  ألف مستوطن  136ويحتلها  

تلهـا   كيلومترات مربعـة يح    6.68فقد قدمت منظمة التحرير تنازالت عن       . بوضوح في الجزء الجنوبي   
 كيلومترا مربعا،   22وعليه يبلغ مجموع ما تنازلت عنه منظمة التحرير في القدس،           .  مستوطن 41.500

  . مستوطن لها177.500ومع التنازل فقد سلمت منظمة التحرير بشرعية احتالل 
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 لصالح إسـرائيل،    50 إلى   1 وحسب لعبة التناسب فيما يتعلق بمقترح لتبادل األراضي، فإنه يميل بنسبة            
هذه هي المـرة األولـى فـي        "فقد أشار عريقات نفسه إلى ذلك بقوله        . وهو المقترح الذي رفضته ليفني    

اإلسرائيلي التي يتم فيها تقديم اقتراح رسمي كهذا، وما نقوم بعمله ال أحد فعله لنا، ال                /التاريخ الفلسطيني 
  ".األميركيون وال األوروبيون

 سياسة توسيع االستيطان الكولونيالي فـي القـدس، فـإن أداء            ومع أن إسرائيل لم تكن بحاجة إلى تبرير       
فاليوم يزعم رئيس الوزراء اإلسـرائيلي      . المفاوضين الفلسطينيين المتهور أدى إلثارة شهية اإلسرائيليين      

 فهموا أن أحياء مثل غيلو ورامات شلومو سـتبقى          -بمن فيهم الفلسطينيون  -الجميع  "بنيامين نتنياهو  أن     
التي أعدت  ) االستيطانية(ئيل في اتفاقيات الحل النهائي، وهذا ينطبق على مختلف الخطط           جزءا من إسرا  

  ". على مدى السنوات الماضية
وفي محاولة لفهم هذا السلوك المتهور، يبدو أنه يكمن في الوعود التي قدمت للمفاوضـين الفلـسطينيين                 

من هنا واصلوا تحديـد المنـاطق التـي         . ةوآمال ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية بتأمين دولة فلسطيني       
  .سيتنازلون عنها في القدس الشرقية

وبالعودة لألوراق الفلسطينية مرة أخرى، فإنها تظهر أن مفاوضي المنظمة لم يكونوا منضبطين خـالل               
  .  لم تكن خاتمة المطاف2008أيار /عملية التفاوض، كما أن التنازالت التي قدموها في الرابع من مايو

بعد كل ذلك أظهر  السيد قريع استعدادا لتقديم تنازالت أخرى حول تبادل األراضـي فـي المنـاطق                   إذ  
فيما   "2008حزيران  / يونيو 30الساخنة بالقدس الشرقية، مثل منطقة الشيخ جراح، وذلك بعد لقاء تم في             

نا هنا أن نؤكد أن     وعلي". يتعلق بتبادل األراضي في منطقة الشيخ جراح  على أن أجد منطقة مساوية لها             
ويعـيش فيهـا    .  منطقة الشيخ جراح هي حي سكاني يقع في شمال المدينة القديمة شرقي القدس المحتلة             

أميركـان  "، وفنـدق    "بيت الشرق " مواطن فلسطيني وفيها عدد من المعالم الفلسطينية الهامة، مثل           2800
كـانون  / ينـاير  9سرائيليون بهدمه في    ، والمسرح الوطني الفلسطيني، وفندق شبرد الذي قام اإل        "كولوني
  . من أجل بناء مستوطنة2011الثاني 

 بجهود حثيثـة    -خالل األعوام الماضية  -وبسبب الموقع اإلستراتيجي للشيخ جراح، فقد قام المستوطنون         
 فلسطينيا  60وخسر  . من أجل السيطرة على األرض والبيوت فيه، كجزء من محاوالت بناء مستوطنات           

 منهم مخاطر الترحيل من بيوتهم، وبالتالي مواجهـة مـصير           500ذه الجهود فيما يواجه     بيوتهم بسبب ه  
  .التشريد في المستقبل القريب القادم

إن قراءتنا لألوراق الفلسطينية تظهر اعترافا بالوضع القائم على األرض من ناحية تغيير طبيعة المكـان                
مع العلم بأن سياسة األمر الواقع قـد تـؤدي        . ردوالسكان الناجمة عن الجهود اإلسرائيلية في الضم والط       

إلى عملية تهجير جماعي  ونقل ألراضي القدس إلى اإلسرائيليين ومستوطناتهم االسـتعمارية مقابـل ال                
  .شيء

لمـاذا  "والالفت أن اإلسرائيليين قد تمسكوا برفض مناقشة الموضوع أو حتى قبول شـكوى فلـسطينية،                
وقد قالـت ليفنـي     ". ، أليس هناك تفاهم بين القادة حول هذا الموضوع؟        تواصلون ذكر القدس في كل لقاء     

  . إن حبلها السري نبع من معبد الهيكل مع أنها لم تولد في القدس" جيروزاليم بوست"لصحيفة 
كل ممثل لكل حكومة إسرائيلية يمثل المصالح اإلسرائيلية للوطن، عليه العمل علـى الحفـاظ               "وقالت إن   

 مهمة لنا، قد أكون ولدت في تل أبيب،         -من زاوية تاريخية ووطنية ودينية    -التي تعتبر   على هذه األماكن    
  ".لكن حبلي السري ينبع من معبد الهيكل

وفي المقابل تظهر األوراق الفلسطينية مدى التناقض بين التصريحات العامـة والخاصـة للمفاوضـين               
 التالعب بالوضع القانوني للقدس، وكـذلك       الفلسطينيين، كما تظهر هذه المواقف جرأة غير مسبوقة على        

  .المقدسات تحت الفتة الحلول اإلبداعية
  23/1/2011نت، .موقع الجزيرة
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  هل تخلص الحرب القادمة حماس من أعباء الحكم؟ .70

  صالح النعامي
معنية بشن عمل عسكري ضد غزة، في حال رغبت في إعـادة خلـط األوراق فـي            " إسرائيل"قد تكون   

اوضات إلى طريق مسدود، في سعي منها لفرض أجندة سياسية جديدة على المنطقة،             أعقاب وصول المف  
من دائرة المطالبات الدولية بتغيير     " إسرائيل"بحيث تسمح نتائج الحرب القادمة بفتح صفحة جديدة تخرج          

  .سلوكها في الجانب التفاوضي، بحيث يتم الوفاء بشروط تل أبيب في هذه المفاوضات
ن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو مثقل بإرث كبير من الفشل، منذ أن جلس              في نفس الوقت فإ   

في ديوان رئاسة الوزراء، فشعبيته وشعبية حزب الليكود الحاكم في تدهور بسبب الفشل فـي مواجهـة                 
ـ    ، وعلى رأسها العجز المدوي عن إطفاء حرائق الكرمل وما مثله هذا            "إسرائيل"األزمات التي عصفت ب

الواقع من مس بثقة المستوطن اليهودي بالحكومة القائمة، عالوة على تجذر االنطباع لدى الـرأي العـام     
، حيـث   "إسـرائيل "اإلسرائيلي والنخب اليهودية بأن نتنياهو يعتبر أضعف رئيس وزراء على مر تاريخ             

ن فـي أداء    ، ويجبن عن مساءلة وزرائـه الـذين يقـصرو         "إسرائيل"يقف عاجزاً أمام مواجهة أزمات      
  .واجباتهم

. من هنا فإنه يمكن القول إن نتنياهو قد يتشجع لشن عمل ضد غزة لتحسين صورته وصـورة حكومتـه                  
ـ         أن تشن فيها مغامرات عـسكرية، وهـي        " إسرائيل"ومن المعروف أن هناك ثالث جبهات كان يمكن ل

ثل الهدف األسهل الـذي     ومن الواضح أن غزة هي الحلقة األضعف، وهي تم        . إيران ولبنان وغزة  : جبهة
ـ  عالوة على تراجع مسوغات    . مهاجمته وتسجيل نقاط ضده، مقارنة بالجبهات األخرى      " إسرائيل"يمكن ل

بشن حرب على إيران في أعقاب تأكيدات رئيس الموساد المنصرف مئير دغان، القاطعة             " إسرائيل"قيام  
ن تسمح لطهران بتطوير قدرات عسكرية      بأن الحرب السرية التي قادها ضد المشروع النووي اإليراني ل         

  . على األقل2015نووية قبل عام 
في نفس الوقت فإنه باإلضافة للبون الشاسع بين القدرات العسكرية لحركة حمـاس وحـزب اهللا، فـإن                  

ليس بإمكانها في ظل الواقع القائم تبرير شن حرب على حزب اهللا، حيث حافظ الحزب علـى                 " إسرائيل"
أن تتـذرع بعمليـات إطـالق القـذائف     " إسـرائيل "بنان، في الوقت الذي بإمكـان    هدوء جبهة جنوب ل   

  .لكي تبرر شن الحرب على القطاع" إسرائيل"الصاروخية المتفرقة من قطاع غزة على 
على القطاع فـي حـال      " إسرائيل"لكن كيف يمكننا أن نتصور حجم الحرب التي من المرجح أن تشنها             

لسؤال ستكون مرتبطة بالقيود التي ستفرضها تل أبيب على نفـسها عنـد            اإلجابة عن هذا ا   . قررت ذلك؟ 
أال تؤدي الحرب القادمة إلى إسقاط حكم       : ستكون مقيدة بقيدين أساسيين، وهما    " إسرائيل"فـ. شن الحرب 

مسؤولية القطاع من جديد، في نفس الوقت فـإن         " إسرائيل"حركة حماس في قطاع غزة، حتى ال تتحمل         
قطاع غزة يمكن تل أبيب من ممارسة الضغوط عليه وجبي أثمان منه، عبـر فـرض                وجود جهة تحكم    

الحصار وشن العمليات العسكرية، دون أن يؤدي ذلك إلى ردة فعل دولية كبيرة، على اعتبار أن حركـة                  
" إسـرائيل "عالوة علـى أن     . في كل من أوروبا وأمريكا    " اإلرهابية"حماس توجد على قائمة التنظيمات      

أي ضربة ستلحقها بالفلسطينيين مهما كانت قوية، فإنها لن تـؤدي إلـى القـضاء علـى روح        تدرك أن   
  .المقاومة

الدولية، حيـث   " إسرائيل"أما القيد الثاني فيتمثل في السعي لتجنب إن تؤدي الحرب القادمة للمس بمكانة              
 الحـرب علـى     تخشى من تواصل حمالت نزع الشرعية عنها التي تعاظمت في أعقاب          " إسرائيل"باتت  
شن عمل ما ضد غزة، فإنه سـيكون علـى          " إسرائيل"من هنا فإن أغلب الظن أنه في حال قررت          . غزة

شكل حملة عسكرية كبيرة تزواج بين تنفيذ عمليات اغتيال تطال أكبـر عـدد مـن القـادة الـسياسيين                    
 شخصيات قياديـة    والعسكريين من حركة حماس، مع العلم أنه من غير المستبعد أن تطال هذه العمليات             
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من تنظيمات فلسطينية أخرى، عالوة على استهداف ما تعده تل أبيب بنى تحتية للمقاومة، مـن مراكـز                  
تدريب وتصنيع وغيرها، باإلضافة للقيام بعمليات توغل في مناطق محددة بهدف تحقيق احتكاك يـسمح               

  .بقتل أكبر عدد من عناصر المقاومة
ة في شن عمل عسكري على غزة، أم أن التهديدات مجرد أسـلوب             جاد" إسرائيل"بغض النظر إن كانت     

، "إسـرائيل "من أساليب الحرب النفسية، فإنه يتوجب على حركة حماس أال تسمح بإبقاء المبادرة في يد                
" إسـرائيل "فإن كانـت    . فعلى الحركة أن تعمل على جعل الحرب القادمة فرصة أمام الشعب الفلسطيني           

س في حكم غزة محطمة مهشمة، مجرد جسد، بدون أعضاء قادرة علـى القيـام               معنية باإلبقاء على حما   
بالعمليات الحيوية، فإنه يتوجب على حماس أن تتحكم في وتيرة الحرب، بحيث تنتهي الحـرب بتـوريط          

في غزة وقتا طويال، بشكل يبرر لحماس التخلص من حكم القطاع، مع التشديد هنـا علـى أن            " إسرائيل"
تناول السعي لتحقيق انتصار عسكري نظراً لموازين القوى التي ال تخفى على أحد، بـل               الطموح هنا ال ي   

مع العلم أن التخلص من حكم القطاع يحقق للشعب الفلـسطيني ولحمـاس             . تحقيق اختراق سياسي كبير   
التخلص من التبعات السياسية والمالية المترتبة على حكم القطاع، فلن تكون           : ثالث منجزات هامة، وهي   

الحركة بعد ذلك ملزمة بالمسؤولية تجاه عشرات اآلالف من الموظفين، عالوة على المسؤولية عن توفير               
 من الغزيين يعيشون تحت خط الفقر، ونقل        ةالمائ في   80ظروف الحد األدنى لحياة المواطنين، حيث إن        
  .هذه المسؤولية للمجتمع الدولي واألمة العربية

السيناريو سيمثل انجازاً للقضية الوطنية الفلسطينية، حيث سيركز أنظـار          ومما ال شك فيه أن تحقيق هذا        
العالم على الجرائم اإلسرائيلية واالستيطان والتهويد، بدالً من التركيز على المشهد العبثي الـذي يفـرزه                

 في نفس الوقت فإن هذا الواقع يعزز موقف حركة حماس في الحوار الوطني ويحد الى              . االنقسام الداخلي 
حد كبير من قدرة األطراف اإلقليمية العربية على ابتزازها، عبر ممارسة الضغط عليها من خالل زيادة                

  .وتيرة الحصار
قد يكون من المفيد أحياناً التفكير من خارج اإلطار المفاهيمي المعهود والمعروف، والذي يفـرز واقعـاً                 

  .هذا الواقع ليس قدراً. ..يكون في كثير من األحيان يتقاطع مع ما يرسمه االحتالل
  23/1/2011، السبيل، عمان

  
  أرضناشعب حر في  .71

  شلومو افنيري
 وهي دولة – األخضرإسرائيل في حدود الخط :  كانت إسرائيل دولتين في واقع األمر1967منذ 

 إلدارةديمقراطية يتمتع مواطنوها بحرية التعبير والتنقل؛ والى جانبها المناطق الفلسطينية الخاضعة 
 إحراز الحديث عن وضع مؤقت حتى أنكان يبدو في البدء . عسكرية وهي لذلك على العكس بالضبط

ولم .  اللذين تستعملهما إسرائيلاإلدارةتسوية ما، ولهذا لم يفهم فهما عميقا التناقض الداخلي بين نوعي 
  . عمقت التصور في شأن توقيت هذا الوضعأن على أوسلوتزد اتفاقات 
لمستمر منذ عشرات السنين منطقا داخليا خاصا به وقد زيد عليه سكان من المستوطنين لكن للوضع ا

 يعيشون في مناطق الضفة خاضعين للقانون اإلسرائيلي – هم اليوم ربع مليون تقريبا –أخذوا يزدادون 
 يعيش في نفس المنطقة طائفتان من السكان تحت أنوهكذا نشأ وضع .  العسكريةلإلدارةالمدني ال 

ليس هذا تمييزا عنصريا بالضبط لكن من المؤكد . نظامي قانون، ويكون االنتماء القومي هو الذي يقرر
  .انه ليس مساواة أمام القانون

 الذين يعتقدون انه ينبغي االنسحاب من أولئككان يبدو مدة عشرات السنين ألكثر اإلسرائيليين وفيهم 
 الخيارات في السياق أسوأا نريد رؤيته لكنه ليس ليس بالضبط م:  الضفة أن هذا وضع محتملأراضي

  .المؤقت بيقين
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لكن أخذ يتضح انه وهم أكثر فأكثر، وأن ما يحدث في المنطقة التي يعيش فيها سكان يقعون تحت 
إن كثيرين ممن اعتادوا في خدمتهم العسكرية معاملة السكان . أيضا إسرائيل نفسها إلىاالحتالل يتغلغل 
 ذهنيا على األقل إن لم نقل – يعامل جيش احتالل الواقعين تحت االحتالل، بدأوا يعاملون الفلسطينيين كما

 عرب إسرائيل بالطريقة نفسها؛ وتسامح معاملة السلطات مع عنف فريق من المستوطنين الموجه –عمليا 
 حيل على الفلسطينيين صاغ تصورا أصبح مقبوال عند كثيرين في شأن معاملة عرب إسرائيل؛ وأصبحت

 في المناطق نموذجا للسيطرة على أمالك عربية داخل القدس الشرقية التي أراضمريبة للسيطرة على 
  .أخرىوال تعوزنا أمثلة .  تكون جزءا ال ينفصل عن إسرائيلأنيفترض 

 بحيث أن معايير مأخوذة من واقع االحتالل أصبحت مقبولة أكثر األخضرجرى الطمس على الخط 
 مبادرات سن قوانين عنصرية وتعبيرات الحاخامين أنال يمكن تجاهل حقيقة . يلفأكثر داخل إسرائ

وتنبع المقترحات . األثيمة تستمد من الجو الذي مصدره السيطرة اإلسرائيلية على سكان المناطق
 سلوك الجيش اإلسرائيلي في إلىالمكارثية للتحقيق في مصادر تمويل الجمعيات التي توجه االنتقاد 

  .أيضامن حقيقة االحتالل الطويل البسيطة هذه المناطق 
وال يحدث هذا بين عشية :  حريتهأيضا األمر من يضطهد شعبا آخر يفقد في نهاية أنيتضح مبلغ صحة 

  .وضحاها بل بالتدريج قطرة قطرة
مدركين لمعنى االستمرار في حكم شعب آخر فيما يتعلق بمستقبل دولة " إسرائيل بيتنا"قد يكون أفراد 

 يكون بنيامين نتنياهو الذي جاء من خلفية مختلفة، عالما بهذه التأثيرات وأن أنكان يمكن توقع : رائيلإس
 انه يرى تحدي دولة اليهود أمنيا بالمعنى الضيق من توازن القوى وقوة النار إلينالكن يخيل . يثور عليها

 أنع منه قط كلمة تشهد بأنه يفهم ولم تسم. ونوعية الردع ومساحة المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل
 ليست السيطرة على ارض بل – غير قليل في سلب إسرائيل شرعيتها إسهاماً التي تسهم –المشكلة 

  .إرادتهمالسيطرة على بشر بخالف 
ليس يجب على إسرائيل بذل كل جهد لمضاءلة وتقليص السيطرة على شعب آخر قدر المستطاع من اجل 

  .ينبغي فعل هذا حتى مع عدم التفاوض.  من اجل حريتنا نحن بل–حرية الفلسطينيين 
  23/1/2011هآرتس، 

  24/1/2011الغد، عمان، 
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