
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

    
  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

  لعبة رخيصة كشفت ستر من روجوها " الجزيرة"وثائق : عباس
  أيمن نوفل من السجون المصرية" القسام"اإلفراج عن القيادي في 

   للتوسع االستيطاني في القدس المحتلةتمخططاصادق على ياالحتالل 
   األوسطقوتوقعات بزلزال في الشر".. قواعد اللعبة"قلق كبير من تغيير ": إسرائيل"

  أصبح أسوأ"ٍإسرائيل"وضع :  بن إليعيزر..في ظل الغضب المصري

 تشكل لجنة  الفلسطينيةالسلطة
تحقيق في تسريب الوثائق 

  "الجزيرة"لـ
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            ٢ ص                                     ٢٠٤١:         العدد       ٣٠/١/٢٠١١ األحد :التاريخ

    :السلطة
 ٥  لعبة رخيصة كشفت ستر من روجوها " الجزيرة"وثائق : عباس.٢
 ٧  قرار لجنة التحقيق في تسريب وثائق للجزيرة سيعلن قريبا : عريقات.٣
 ٨  من المطروح على مجلس األ رفض االستيطان دولة وقعت على قرار١٠٠ أكثر من :رياض منصور.٤
 ٨  األوضاع في الدول العربية تدلّل على الحاّجة الملحة لدفع عملية السالم قدماً: فياض.٥
 ٨  قرارات مهمة وتعديل يطال حكومة فياض :"عكاظ"مصادر فلسطينية لـ.٦
 ٩  على الحدود مع مصر ويضبطهااألمن الفلسطيني ينتشر: غزة.٧
 ٩   سيعلن عنها رسميا الحقا عباسانتهينا من وضع خطة تنمية القدس والرئيس: الرويضي.٨

    
    :المقاومة

 ٩  أيمن نوفل من السجون المصرية" القسام"اإلفراج عن القيادي في .٩
١٠  إرجاء زيارة وفد حماس للقاهرة": الحياة".١٠
١٠  "الفوضى الخالقة األمريكية" ما يجري في مصر جزء من :األحمد.١١
١٠  حماس تتهم أجهزة السلطة باعتقال سبعة من أنصارها   

١٠ استئناف الحوار والحقوق المدنية والسالح ميقاتيمع  لمرجعية فلسطينية تتابع مشاورات: لبنان.١٢
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١١   يطلب من وزرائه عدم التحدث عما يحصل في مصرنتنياهو.١٣
١١   األوسطققعات بزلزال في الشروتو".. قواعد اللعبة"قلق كبير من تغيير ": إسرائيل".١٤
١٢   أصبح أسوأ"ٍإسرائيل"وضع :  بن إليعيزر..في ظل الغضب المصري.١٥
١٣  مبارك انتهى: نائب إسرائيلي.١٦
١٣   من مصرإسرائيلي ٢٠٠ إجالء .١٧
١٤  " الحقائق القاسية"يجدر بعباس عدم إنكار الوثائق ومواجهة الفلسطينيين بـ: جيروزاليم بوست.١٨
١٤   إسرائيلي يقدمون على االنتحار سنويا٤٠٠ً: تقرير إسرائيلي.١٩
١٥   نشقاق باراكرئيس جديد بعد احزب العمل يعلن األحد موعدا الختيار .٢٠
١٥  ٤٨ يحذّر من ثورة فلسطينيي في الكنيست نائب.٢١
    

    :األرض، الشعب
١٥   للتوسع االستيطاني في القدس المحتلةمخططاتصادق على ياالحتالل .٢٢
١٦  تالل موكب تشييع شهيد فلسطيني في الخليلإصابة العشرات جّراء مهاجمة االح.٢٣
١٦  "عسقالن"و" هشارون"سجانات االحتالل يقتحمن غرف األسيرات في سجني .٢٤
١٧  االحتالل يشترط إبعاد طفل عن قريته لقاء اإلفراج عنه.٢٥
١٨   وقود في غزة بسبب األوضاع في مصرمخاوف من أزمة.٢٦
١٩  يستنكر تنازالت المفاوض الفلسطيني" مهرجان الثوابت": ٤٨ـ فلسطينيو ال.٢٧
٢٠  آالف الغزيين يفقدون أمواال طائلة استثمروها في تجارة األنفاق.٢٨
٢١  جنوب لبنانملثمان يعتديان بالضرب على مدير الجمعية في صيدا ": راصد"جمعية .٢٩
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   :عربي، إسالمي
٢١  اإلفراج عن ثمانية معتقلين فلسطينيين من السجون المصرية.٣٠
٢٢ الضفة وغزة العام الماضيبر  مليون درهم قيمة برامج ومشروعات الهالل األحم١٣٣: اإلمارات.٣١
    

    :حوارات ومقاالت
٢٢  محمد السعيد ادريس... ومسؤولية الشرعية الفلسطينية" التفريط"وثائق .٣٢
٢٤  محمد نور الدين... ؟"إسرائيل"لـ لماذا تواصل تركيا توددها .٣٣
٢٥  نضال حمدان... على ماذا؟ ولماذا؟.٣٤
    

 ٢٧  :كاريكاتير
***  

  
    "الجزيرة" تشكل لجنة تحقيق في تسريب الوثائق لـ  الفلسطينيةالسلطة .١

صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة . كشف د:  يوسف الشايب- رام اهللا 
التي نظمتها مؤسسة جسور الديمقراطية، في رام اهللا، أمس، عن لجنة " اجهةالمو"التحرير، في جلسة 

تم التحقيق معي ألربعة أيام متواصلة، ولم : وقال".. تسريب الوثائق"تحقيق فلسطينية فيما يتعلق بـ 
 يسمح لي باستخدام هواتفي النقالة وشبكة اإلنترنت، والتحقيقات جارية مع جميع العاملين في دائرة شؤون

  .المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية
، حال أبرزت التحقيقات أنه تم "تسريب الوثائق"واعترف عريقات بمسؤوليته بالدرجة األولى عن 

أنا أتحمل مسؤولية حفظ السجالت بالدرجة األولى دون : وقال.. تسريبها من الدائرة التي يرأسها
ى ثالثين شخصاً يعملون في الدائرة لالستئناس كنت حريصاً على نقل محاضر الجلسات إل.. غيري

بآرائهم، وكنت أكلف بعضهم بتدوين جميع محاضر جلسات المفاوضات بيننا وبين الجانب اإلسرائيلي 
  .بكامل تفاصيلها

أنا أكرر .. التسريبات ليس قضية صغيرة، وهي جريمة بحق األمن الوطني برمته: وأضاف عريقات
يب حال أثبتت التحقيقات أنه جاء من دائرة شؤون المفاوضات التي أنني أتحمل مسؤولية أي تسر
لكن ال عالقة لنا بأية وثائق أمنية تم تسريبها، فنحن ال نشارك في أية .. أترأسها، وستعلن نتائجها قريباً

  ".الجزيرة"اجتماعات ذات طابع أمني، وليس لدينا أية وثائق أمنية من تلك التي تحدثت عنها قناة 
ريقات أن الرئيس المصري حسني مبارك، ابلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في آخر لقاء وكشف ع

بينهما، أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغه بشكل واضح أن أي اتفاق سالم بين الجانبين 
الحالية بخصوص الفلسطيني واإلسرائيلي ال يمكن أن يتم اال بعد تنحية صائب عريقات خاصة مع مواقفه 

  .العملية التفاوضية، وعملية السالم
  تلميح بالتنحي

أعتذر للشعب الفلسطيني عما سببت هذه التسريبات له : وألمح عريقات إلى نيته التنحي عن منصبه، وقال
علينا أن نبني نظاماً .. من أضرار، رغم ما حدث فيها من تزوير، ومبالغة، وتحريف، واقتطاع

من .. هناك أفضل من صائب عريقات..  على الشفافية، وتعزيز حضور المجتمع الوطنيديمقراطياً قائماً
حال كان مصدرها الدائرة التي أترأسها، وفي النهاية صائب " التسريبات"العيب أن ال أتحمل مسؤولية 

ل أنا أتحم.. عريقات فلسطيني لديه مهام وظيفية، وعليه تحمل مسؤوليات أي إخفاق كان في هذه المهام
  .المسؤولية كاملة
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 متراً في البحر الميت، وجزء من مياه نهر ٣٧لنا .. أوصيكم بالتشبث بالحقوق الفلسطينية: وقال عريقات
 كيلومتراً في المنطقة الحرام، وكامل ٤٦، و١٩٦٧األردن، وبكامل القدس الشرقية المحتلة في العام 

  .١٩٦٧األغوار الفلسطينية المحتلة في العام 
  وير واقتطاعتحريف وتز

أحياناً بث : وقال.. اعتمدت على التحريف والتزوير واالقتطاع" حملة الجزيرة"وأكد عريقات أن 
 ،معلومات ال تشتملها أية وثائق مما وصفتها القناة القطرية بالخطيرة، كتلك المعلومات التي نسبت إلي

اعة للمعارض اإليراني موسوي وتتحدث عن دفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس رجل أعمال بتمويل إذ
نحن ال نملك خمسين دوالراً لدعم إذاعاتنا المحلية، ونسب إلي أيضاً تصريحات ..  مليون دوالر٥٠بمبلغ 

أقول فيها لمسؤول أميركي أن الرئيس القطري يتصل هاتفياً بعزمي بشارة وعبد الباري عطوان ليشتموا 
  !من هم بشارة وعطوانأبو مازن، وكأن هذا المسؤول األميركي يعرف 

 آالف الجئ سنوياً فقط، لم يرد ١٠وأشار عريقات إلى أن ما قالته الجزيرة عن مقترح فلسطيني بدخول 
أتحدى أن : وقال.. على لسان الرئيس الفلسطيني، أو على لسانه وأي من فريق المفاوضات الفلسطيني

 اليهودي واألرمني، والتي نطلق وهذا ينطبق على ما قيل حول الحي.. يكون صدر عنا موقف كهذا
  .عليها في جميع وثائقنا حي المغاربة، وحائط البراق

كان هناك اقتطاع للكالم المنسوب لي من سياقه، وأدعو الجميع إلى مراجعة كامل الوثائق من : وأضاف
ممثلي االلكتروني، فكانوا يقتطعون بعض ما أقوله، دون أية إشارة لسياق الحديث مع " الجزيرة"موقع 

المهم إدراكه هو أن محاضر الجلسات هذه غير رسمية، وغير ملزمة، وهذا واضح .. الجانب اإلسرائيلي
  .الوثائق جميعها" ترويسات"في 
الغريب مما نسب إلي الحديث عن أنني أفاوض على مدن وتجمعات فلسطينية داخل الخط : وتابع

ت كان على األراضي المحتلة في العام أنا لم أفاوض قط على حيفا، فسقف المفاوضا.. األخضر
أكبر عملية تحريف في التاريخ، إنهم يقومون كمن يأتي بسيدة محترمة، " الجزيرة"ما قامت به .. ١٩٦٧

ويتم اتهامها بالزنى، ومن ثم يقومون بسحلها على األرض بعد تربيط يديها وقدميها، ويقول إن كانت 
  .د وتنجو، وإن لم تكن فإنها تستحق الموتصادقة فإن اهللا سيمنحها القوة على الصمو

دعتني قناة الجزيرة للقاء حول وثائق مسربة من مكتبي، ولم ينقلوا لي فحواها، وقالوا : وفصل عريقات
الحملة أديرت .. بأنهم سيمنحونني ساعة ونصف الساعة لالطالع عليها من ثم الرد، وهذا لم يحصل

، وفي "أنت مدان ويجب إعدامك"ض الفلسطيني، وكأنهم يقولون باستنتاجات مسبقة بإدانتي وفريق التفاو
  .هذا تحريض على اغتيالي، وتعريض حياتي وأسرتي للخطر

حول ما وصفته بالتنسيق األمني وتمويل قوى " الجزيرة"وشدد عريقات أن العديد من المزاعم التي ساقتها 
هناك قانون في الكونغرس : وقال.. دهااألمن الفلسطينية من الواليات المتحدة األميركية يمكن تفني
نحن نتلقى ألف بندقية وأربعة آالف .. األميركي ال يجيز تقديم أية معونات أمنية للجانب الفلسطيني

رصاصة كل ستة أشهر من مصر، وهناك شحنات ترفض سلطات االحتالل تمريرها، وهي موجودة في 
  .بيةاألردن بانتظار السماح لها بالعبور إلى الضفة الغر

من أالعيب، تهدف إلى خفض سقف المفاوض الفلسطيني، خاصة مع ما " الجزيرة"ما قامت به : وأضاف
نحققه من إنجازات بخصوص التوجه إلى مجلس األمن الدولي إلدانة االستيطان، والذي تم تأجيله لبعض 

" كشف المستور" حملة التي كشفتها" الفضائح"الوقت كي ال يقال إننا نقوم بذلك للتغطية على ما أسموه 
وتأتي أيضاً في وقت كشفت فيه وثائق ويكيليكس عن وصف نتنياهو للرئيس عباس .. لقناة الجزيرة

بالخطير، مطالباً بضرورة التخلص منه، وفي وقت تتواصل فيه اعترافات عديد الدول، وخاصة في 
  .١٩٦٧أميركا الالتينية بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 

  لست صاحب قرار
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وشدد عريقات على أن المفاوض الفلسطيني ليس صاحب قرار، وأنه يعمل تحت مظلة الرئيس الفلسطيني 
، وفي ٢٠١٠عينت رئيساً للوفد المفاوض الفلسطيني بشكل رسمي في آذار : وقال.. محمود عباس

ية ممثلة باألمين العام لها حزيران من العام نفسه قمنا بتسليم وثائق المفاوضات إلى جامعة الدول العرب
عمرو موسى، وهو ما أكده موسى مؤخراً، كما قدمت هذه الوثائق إلى الشيخ حمد بن جاسم آل خليفة، 
رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري بصفته رئيساً للجنة المتابعة العربية، ولألشقاء في األردن، 

  ".الوثائق بحوزته، كما فعل موسى مشكوراًضرورة اإلعالن عن أن هذه "ومصر، مطالباً خليفة بـ 
، "كشف المستور"وأشار عريقات إلى أنه توجه إلى منظمة الصحافة العالمية، وأنه تمت ترجمة حلقات 

.. وعرضها على هذه المنظمة للتحقق مما إذا كانت تتساوق هذه الحملة مع الميثاق الصحافي العالمي
، واالفتراءات التي اشتملت عليها، حيث "الجزيرة" قامت به قمنا بدراسة عن حجم التحريض الذي: وقال

 ١٩إال أقواالً مجتزأة وخارجة عن سياقها من " الجزيرة" وثيقة، فيما لم تقدم ١٦٠٠تم الحديث عن 
  .صفحة فقط

  عالقات متينة مع األردن
العاهل األردني وشدد عريقات، على متانة وعمق العالقة بين الجانب الفلسطيني والجانب األردني، وأن 

  .عبد اهللا الثاني بن الحسين أكبر داعم لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة
وهناك تنسيق عال بيننا وبين األشقاء في األردن في .. عالقتنا بأشقائنا في األردن متينة: وقال عريقات

اتها، فالقدس قدسهم، كافة المجاالت، بما فيها صيرورة العملية التفاوضية مع الجانب اإلسرائيلي وتطور
  .والحدود حدودهم، وهناك تنسيق عالي المستوى فيما بيننا

هناك من يدعو هذه األيام إلى إعادة القضية الفلسطينية إلى الحاضنة العربية، بذريعة فشل : وأضاف
منظمة التحرير الفلسطينية في إدارة الموقف، وهناك من يتحدث عن دور أردني ممن كانوا يرفضون فك 

رتباط، لكني والقيادة الفلسطينية على قناعة تامة بأن جاللة الملك عبد اهللا الثاني بن الحسين هو أكبر اال
داعم لقيام دولة فلسطينية مستقلة، حيث عبر أكثر من مرة أن قيام دولة فلسطينية مصلحة عليا لألردن، 

  .الذي يرفض بشكل قاطع استبدال جنود االحتالل بجنود أردنيين
  حماس

: وقال.. وه عريقات إلى أن البعض يتحدث عن ضرورة إحالل حركة حماس بدل منظمة التحريرون
نحن عرضنا عليهم وال زلنا .. استغرب هذا الموقف من حماس، وتعاطيها السلبي مع هذه الحملة

الغريب أن خالد .. االحتكام للشعب الفلسطيني عبر انتخابات رئاسية وتشريعية، لكنهم يرفضون ذلك
ل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يقلل من إنجاز اعترافات الدول في العالم بالدولة مشع

ما يحدث نسخة عما حدث ضد الرئيس الشهيد ياسر عرفات، ".. التافهة"الفلسطينية المستقلة، ويصفها بـ 
دة ، واآلن الهدف هو التحريض على القيا"أبو عمار"في تلك الفترة تم فرض أكثر من حصار على 

  .ويجب إطالق النار عليهم، والتخلص منهم" الخونة"الفلسطينية، ووصفها بأنها مجموعة من 
وشدد عريقات أن على إسرائيل أن تعي أن ال حل للصراع دون االعتراف بحق الفلسطينيين بإقامة 

راف ، وعاصمتها القدس الشرقية، ودون االعت١٩٦٧دولتهم المستقلة كاملة السيادة على حدود العام 
بالمسؤولية التاريخية عن معاناة الالجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض، ودون إطالق سراح 
  .كافة األسرى عند توقيع اتفاق سالم، وتسليم الجانب الفلسطيني جثامين الشهداء المحتجزة لدى االحتالل

  ٣٠/١/٢٠١١األيام، رام اهللا، 
  

  كشفت ستر من روجوها  لعبة رخيصة "الجزيرة "وثائق: عباس .٢
قال الرئيس محمود عباس، إن الرد على األكاذيب والتحريفات التي جاءت فيما : ع.ف/ غ. م -  رام اهللا

ال لألكاذيب، ': يسمى وثائق كشف المستور، رد عليها الشعب الفلسطيني بكل مكوناته بعفوية مطلقة، قائال
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نفسنا والشعب يعرف تماما بأنه ال يمكن ولن يمكن أن وال تلعبوا معنا هذه اللعبة الرخيصة، ألننا نعرف أ
  .'نفرط في ثوابته

وأضاف خالل استقباله اليوم السبت، وفد من االتحاد العام للمرأة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام 
هذه األكاذيب حاولوا أن يروجوها، ألنهم اعتقدوا أن ما حصل في تونس يمكن أن يحصل هنا، 'اهللا، 
  'ما أسهل، ولكن نحن نعرف أنفسنا، والشعب يعرف تماما بأنه ال يمكن ولن نفرط في ثوابتهورب

لقد ظنوا أن بإمكانهم إن يقضوا علينا من خالل قناة فضائبة، ولكن الرد جاء من الشعب الفلسطيني 'وتابع 
لتحضير لها أكثر بكل مكوناته ليرد على هذه الترهات والتحريفات، وليرد على األكاذيب التي حاولوا ا

 شهور بسرية تامة كأنهم يخترعون الذرة وجاءوا بما أسموه الوثائق لكشف المستور، وكشفوا ٦من 
  .'المستور وانكشف سترهم

ال يمكن أن نفرط بالقدس كعاصمة لدولة فلسطين، وال توجد دولة فلسطينية بدون القدس وحدود ': وقال
 سنوات وستبقى ٧دولة ذات الحدود المؤقتة رفضت منذ  ال تنازل عنها، وهنا أقول ان ال١٩٦٧عام 

  .'مرفوضة إلى يومنا هذا
إذا كانت حماس قد قالت أنها مع الدولة ذات الحدود المؤقتة، وتقبل بطريق إلى القدس، وتقبل ': وأضاف

ين بهدنة دائمة وال حاجة لبحث موضوع الالجئين، وهذا تماما ما قالوه، ال يمكنها ذلك، ألننا نحن الذ
  .'نتكلم باسم الشعب الفلسطيني

القضايا الست باإلضافة إلى قضية األسرى وبالتالي أصبحت سبعة، فلن يكون هناك حل بدون ': وتابع
حل هذه القضايا، بما فيها قضية الالجئين والتي قلنا أكثر من مرة ان موضوع الالجئين كما ورد في 

حالً عادالً ومتفق عليه '  خطة خارطة الطريق، والتي تقولالمبادرة العربية للسالم والتي تعتبر جزءاً من
  .'، ولن نتنازل عنه إطالقا١٩٤لقضي الالجئين حسب القرار 

هذا هو ': وجدد، التأكيد على ان الشعب الفلسطيني هو الفيصل في اتفاق سالم يتم التوصل إليه، قائال
ني، ال احد، عندما نأخذ قراراً بالحل فإننا موقفنا المعروف، وأكدنا انه ال أحد يقرر عن الشعب الفلسطي

  .'لسنا المرجعية األخيرة، وإنما لكل فلسطيني كلمته في كل قضايا المرحلة النهائية
نحن سنسأل كل فلسطيني ما هو رأيك بالقدس والحدود والمستوطنات والالجئين 'وأضاف الرئيس، 

  .'ضوا لن يتمواألسرى وغيرها، فإذا قالوا نعم سيتم االتفاق، وإذا رف
حاولوا أن يتحدثوا عن قضية الدولة ': وحول التحريفات المتعلقة بقضية يهودية الدولة، قال الرئيس

اليهودية، ونحن تكلمنا بكل صراحة ليس أمامكم فقط، وإنما نقوله لكل اإلسرائيليين الذين التقيناهم سواء 
 ١٢٠ازيل، وعندما جاءوا إلى هنا حوالي كانوا رسميين آو غير رسميين في نيويورك أو باريس أو البر

نحن نعلم ماذا '، وأضاف 'شخصية إسرائيلية وقالوا ما رأيك بموضوع الدولة اليهودية، قلت لن نقبلها
يقصدون من وراءها، لذلك لن نقبل الدولة اليهودية، وبالتالي اذهبوا إلى حيث تريدون ،إنما هنا فلن نقبلها 

  .'راءها، وماذا يريدونألننا نعرف ماذا يقصدون من و
أيضا كانت من ضمن ': وأشار إلى تحريف الوثائق فيما يتعلق بالتبادل الجغرافي والبشري، قائال

طروحاتهم أننا يمكن أن نقبل بتعديالت جغرافية وبشرية، وحددوا عدداً من القرى في المثلث، ولكن 
 وهراء، وكذب ألننا نعلم تماما موقف النائب محمد بركة خرج عليهم باألمس وقال لهم، إن هذا افتراء

  .'السلطة الوطنية، وبأنها قالت أن هذا خطر احمر وال يمكن أن نقبل بتبادل األرض والسكان
نؤكد أن جميع السكان داخل الخط األخضر سيبقون بالداخل، ولن أقبل أي مواطن من ': وقال الرئيس

  .'داخل الخط األخضر إطالقا، والجميع يعلم لماذا
ان هذه اللعبة تأتي في الوقت الذي نجلس فيه في مجلس األمن، ونصر على استمرار 'د الرئيس وأك

كذلك يأتي في .. القرار الذي يدين االستيطان، ونرفض فيه العودة للمفاوضات بدون وقف االستيطان
ية المستقلة على الوقت الذي حققنا فيه نجاحاً دبلوماسيا، وحصلنا على اعترافات متزايدة بالدولة الفلسطين
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 من قبل دول العالم، خاصة في دول أميركا الالتينية التي كل أسبوع هناك دولة فيها ١٩٦٧حدود عام 
تعترف بفلسطين، وأيضا هناك دول أوروبية ألول مرة ترفع مستوى التمثيل إلى مستوى سفارة، فماذا 

 الذي نقوم به أزعج نتنياهو وجعله اذا هذا الجهد الدبلوماسي'وأردف سيادته ' تعني كلمة سفارة ولمن
  .' مليون فلسطيني١٠خلصونا من هذا الرجل، والتخلص مني سهل، ولكنه ال يستطيع التخلص من 'يقول 
عندما أتحدث فانا أتحدث باسم الشعب الفلسطيني، ورأيي هو رأي الشعب الفلسطيني، وعندما ': وقال

ج، إنما الشعب سيبقى عنيدا مقاتال من اجل الوصول يقول لي الشعب الفلسطيني ال اقبل ما تقول فسأخر
إلى حقوقه، وسنستمر في بقاءنا على أرضنا حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 

 .'الشريف
  ٢٩/١/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  قريبا قرار لجنة التحقيق في تسريب وثائق للجزيرة سيعلن : عريقات .٣

صائب عريقات إن لجنة التحقيق في .  قال رئيس دائرة شؤون المفاوضات د:ع.ف/ ع.م رام اهللا
  .موضوع تسريب وثائق وأوراق لقناة الجزيرة ستعلن قريبا، وسأتحمل أي مسؤولية

عريقات خالل مؤتمر صحفي عقده في رام اهللا، اليوم السبت، إن تسريب هذه الوثائق مسألة . وأضاف د
وطني قومي، وأي خلل حصل من قبل دائرتي التي أرأسها وحدي أتحمل هذه المسؤولية، وسننتظر أمن 

  .قرار لجنة التحقيق وقرارها
اتصلت بدول أجنبية للحصول للوصول ألشخاص إلجابة بعض األسئلة، وال يعني أني أتهمهم بأي 'وتابع 

رجية في األمن والحماية األميركية شيء، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته، وهم سويشرد موظف الخا
السباق مراسل الجزيرة اليوم، ورئيس المخابرات البريطانية في الضفة الغربية الستري كروك، والزميل 
السابق زياد كلو مسؤول ملف الالجئين في دائرة المفاوضات، واآلن هو في الديوان القطري، إلحضار 

  .'هؤالء األشخاص حسب قوانين دولهم
لم يشهد نهائيا في منظمة باسم الرأي والرأي اآلخر وباسم حرية الصحافة، تخرج بموسيقى 'نه وأوضح أ

تصويرية ومراسلين يضعون ميكروفونات بأفواه الناس، ويتهمون صائب عريقات بالتنازل عن الالجئين 
  .'ويحكمون عليه فورا بالقتل

طينية بزيارة موقع الجزيرة اإللكتروني عريقات جميع المواطنين والمهتمين في القضية الفلس. ودعا د
وقراءة الوثائق كما أوردتها القناة، ونشرتها على موقعها، مبينا أن هناك أمور نشرت كما هي في 

  .الوثائق، وأمور أخرى حرفت، ومعلومات أضيفت بشكل جذري
 مليون ٥٠الرئيس محمود عباس أحضر 'واستغرب ما ذكر في هذه الوثائق قوله للجنرال جيم جونز 

منوها إلى أننا ال نملك أن نمول إذاعة فلسطين، وهذا ما يؤكد ' دوالر للموسوي في إيران ليفتح إذاعة
  .التالعب الواضح بالوثائق وإضافة الكثير من المعلومات، وتحريف اآلخر

أصال طلبت من الجزيرة أن أسلمهم الوثائق األصلية التي يملكها لنشرها واإلطالع عليها، ألنها 'وقال 
موجودة عن رئيس الوزراء القطري األمير حمد بن جاسم بصفته رئيس لجنة متابعة السالم العربية، 
الذي حتى اآلن لم يخرج على اإلعالم ليؤكد الموضوع، وكذلك هذه الوثائق موجودة عن أمين عام 

  .'جامعة الدول العربية عمرو موسى، والجانب األردني، وكذلك المصري
 الوثائق قبل أن تسلم إلسرائيل للتفاوض عليها ندرسها مع األشقاء العرب ودراستها أن جميع'وأضاف 

من قبل قانونيين عرب أحضرهم عمرو موسى، ونشاور بها أشقاءنا األردنيين والمصريين والقطريين، 
  .'ثم نسلمها لإلسرائيليين

فيها، بدال من االعتذار من وطالب خنفر باالعتذار للشعب الفلسطيني عن المسرحية الهزلية التي قام 
إن البرنامج الذي أعده غسان بن جدو يوم السبت 'رئيس الوزراء اإلسرائيلي قبل فترة برسالة قال فيها 
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 تموز حول القنطار، شكل خرق للقواعد المهنية التي تتبعها المحطة، وننظر لهذه التجاوزات بأنها في ١٩
برامج التخاذ إجراءات تحول دون تكرار ما حدث، خاصة غاية الخطورة، وأعطينا التعليمات لمدراء ال

  .'بإطالق لقب بطل عربي على القنطار
وأشار إلى أنه سيتوجه إلى منظمة الصحفيين الدوليين ألسألهم إن كانت الجزيرة بما نشرته وقامت به 

لمهم حق صحفي، وسأسجل جميع اللقاءات والمقابالت والوثائق األصلية وما نشرته من تزوير، ألس
  . إياها

  ٢٩/١/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
   المطروح على مجلس األمن رفض االستيطان دولة وقعت على قرار١٠٠ أكثر من :رياض منصور .٤

رياض منصور مراقب فلسطين الدائم لدى األمم المتحدة في نيويورك، خالل .  اطلع السفير د:نيويورك
، ورئيس )البوسنة والهرسك( إلى األمين العام لألمم المتحدة، ورئيس مجلس األمن رسائل متطابقة وجهها

الجمعية العامة لألمم المتحدة، على الوضع الصعب في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس 
منصور في الرسالة التي بعثها، امس، أن األوضاع مستمرة في التدهور بسبب . وأوضح د. الشرقية
ت وممارسات إسرائيل السلطة القائمة باالحتالل غير القانونية، والتدميرية واالستفزازية ضد سياسا

شعبنا، من أعمال العنف واإلرهاب المستمرة ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، وممتلكاتهم من قبل 
  . المستوطنين اإلسرائيليين من دون عقاب ومساءلة عن جرائمهم

 دولة عضو في األمم المتحدة وقعت على مشروع القرار المعروض حاليا ١٠٠ولفت إلى أن أكثر من 
على مجلس األمن، الذي يرفض حملة االستيطان اإلسرائيلية غير القانونية، ويطالب بالوقف الكامل لها، 

 وحدة ١٤٠٠ كانون الثاني موافقتها على بناء أكثر من ١٥في حين أعلنت الحكومة اإلسرائيلية في 
غير القانونية، التي بنيت على أراض من بيت جاال، وشرفات، » جيلو«ديدة في مستوطنة استيطانية ج
  و . وبيت صفافا

  ٣٠/١/٢٠١١الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  
  األوضاع في الدول العربية تدلّل على الحاّجة الملحة لدفع عملية السالم قدماً: فياض .٥

سالم فياض أن التطورات األخيرة التي طرأت على رأى رئيس الحكومة الفلسطينية في رام اهللا : بيرن
األوضاع األمنية والسياسية في عدد من الدول العربية، إنما تدلّل على مدى الحاجة لتحقيق تقدم ملموس 

  .في عملية السالم بين رام اهللا وتل أبيب، وفق تقديره
 مشاركته في منتدى ، على ضوء)٢٩/١(وقال فياض، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم السبت 

ما يحدث في مصر ولبنان ودول عربية أخرى يشير إلى "االقتصادي المنعقد حالياً في سويسرا، " دافوس"
الضرورة الملحة إلنجاز التقدم في عملية السالم اإلسرائيلية الفلسطينية، وذلك قبل أن تأخذ القوات 

وأفاد رئيس الحكومة الفلسطيني، أنه يتعين على  .، كما قال"المتربصة بهذه العملية بزمام األمور بأيديها
الحكومات العربية االستجابة لمطالب شعوبها بالتغيير من أجل إعادة االستقرار إلى المنطقة واستمرار 

  .استقطاب االستثمارات والمساعدات إليها، وفق تصريحاته
  ٣٠/١/٢٠١١قدس برس، 

  
  يطال حكومة فياضقرارات مهمة وتعديل  :"عكاظ"مصادر فلسطينية لـ .٦

أنه من المتوقع أن يتخذ الرئيس محمود عباس » عكاظ«أكدت مصادر فلسطينية لـ:  فهيم الحامد-  جدة
خالل الفترة المقبلة سلسلة من القرارات المهمة المتعلقة بمنظمة التحرير الفلسطينية وإمكانية إجراء تعديل 
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ر المفاوضات ساهمت في تسريع القرارات وأشار المصدر إلى أن تسريبات أسرا .وزاري في الحكومة
  .التي كان أبو مازن قرر اتخاذها في المستقبل

من جهة أخرى، انتقد نبيل عمرو القيادي الفلسطيني في تصريحات صحافية ما وصفه بالركاكة التي 
طأ أن الزمت المسؤولين الفلسطينيين في الرد على ما بثته قناة تلفزيونية عربية، مؤكدا أنه كان من الخ

يبدي المفاوض الفلسطيني استعداده تقديم ملف المفاوضات كامال كي يكون هو بريئا، إذ أن هذا المنحى 
  .أعطى انطباعاً لدى كل من سيفاوض بأنهم ال يؤتمنون على شيء

  ٣٠/١/٢٠١١عكاظ، جدة، 
  
  األمن الفلسطيني ينتشر على الحدود مع مصر ويضبطها: غزة .٧

ة الفلسطينية في قطاع غزة منطقة الحدود بين قطاع غزة ومصر منطقة أعلنت السلطات األمني :غزة
وذكر شهود عيان أن تعزيزات أمنية فلسطينية مكثفة شوهدت قرب بوابة . عسكرية يحظر االقتراب منها

صالح الدين على الحدود، مشيرا إلى أن األمن سيعمل على تعزيز تواجده مجددا بعدد من الدوريات في 
من ناحية ثانية حذرت األذرع العسكرية في حركات المقاومة عناصرها . رورة لذلكحال اقتضت الض

، الجناح العسكري لحركة »سرايا القدس«وحذرت . من االقتراب لمنطقة الحدود بين مصر والقطاع
عناصرها من أن كل من يقترب من الحدود يتحمل المسؤولية عن سلوكه وسيتعرض » الجهاد اإلسالمي«

  . للمساءلة
  ٣٠/١/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 

  
   سيعلن عنها رسميا الحقا عباسانتهينا من وضع خطة تنمية القدس والرئيس: الرويضي .٨

 كشف المحامي احمد الرويضي رئيس وحدة القدس في الرئاسة :  عيسى الشرباتي-القدس المحتلة 
وان الرئيس , عية في القدس الشرقيةعن االنتهاء من اعداد الخطة االستراتيجية للتنمية القطا, الفلسطينية

وتتعلق الخطة بتنمية القطاعات في . سيعلن عنها رسميا في وقت الحق, ابو مازن الذي يشرف عليها
ومن ,  مليون دوالر٤٢٨وبتكلفة اجمالية تصل الى حوالي , القدس لمدة ثالثة أعوام تبدأ من العام الحالي

رغم التحديات , ية في الوضع الفلسطيني القائم في المدينةشأنها كما يشير الرويضي ان تحقق قفزة نوع
وقال الرويضي خالل لقاء صحفي نظمه ظهر امس نادي الصحافة المقدسي بالتعاون مع . والعراقيل

انه والول مرة يكون االتحاد االوروبي شريكا اساسيا « في مقر الصالون الثقافي بالمدينة, المكتبة العلمية
في حين ستكون , ان السلطة الوطنية تشارك ايضا وبشكل رسمي من خالل موازنتهاكما , في هذه الخطة

تنمية احد عشر قطاعا » وتناقش الخطة . المرجعية لتنفيذ الخطة منظمة التحرير والرئيس ابو مازن
, الرفاه االجتماعي, الشباب, السياحة, االسكان, االقتصاد, الصحة, هي التعليم, اساسيا في القدس الشرقية

      . حقوق االنسان والمواطنة, البيئة, التخطيط الحضري, الثقافة
  ٣٠/١/٢٠١١الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  أيمن نوفل من السجون المصرية" القسام"اإلفراج عن القيادي في  .٩

، الذراع العسكري لحركة حماس، الذي "كتائب القسام"، عن القيادي في )٢٩/١(أفرج مساء السبت : غزة
" قدس برس"وقالت زوجة أيمن نوفل، القيادي في القسام لوكالة  .قالً لدى مصر منذ ثالث سنواتكان معت

إنه تم إخالء سبيل زوجها من سجن المرج برفقة معتقل أخرى يدعى محمد الشاعر، وهما اآلن في 
  .طريقهما لقطاع غزة

  ٣٠/١/٢٠١١قدس برس، 
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  إرجاء زيارة وفد حماس للقاهرة": الحياة" .١٠
الذي كان مفترضاً ان يصل الى » حماس«ان وفد حركة » الحياة«علمت :  جيهان الحسيني-  القاهرة

القاهرة اليوم قادماً من غزة عبر معبر رفح الحدودي، والذي يضم قيادات بارزة من ضمنها محمود 
مر الزهار وخليل الحية، ارجأ زيارته بطلب من السلطات المصرية نظراً الى الوضع االستثنائي الذي ت

  .به مصر
وكان مفترضاً ان يجري هذا الوفد محادثات في القاهرة غداً مع المسؤولين المصريين، قبل ان يزور 

  .دمشق للقاء قيادات الحركة، لكن االحداث في مصر ادت الى إرجاء الزيارة الى اجل غير مسمى
  ٣٠/١/٢٠١١الحياة، لندن، 

  
  " األمريكيةالفوضى الخالقة" ما يجري في مصر جزء من :األحمد .١١

فتح عزام األحمد إن ما يجري في مصر من احتجاجات،  قال عضو اللجنة المركزية لحركة: رام اهللا
التغييرات التي جرت في "يعبر عن انشغاالت مصرية داخلية، لكنه لم يستبعد دور أمريكا، وأشار إلى أن 

أن أمريكا انتهجتها في تونس والتي تجري في مصر اآلن هي جزء من الفوضى الخالقة التي قال ب
  ".المنطقة منذ عدة سنوات

من تأثير أي تغيير سياسي في مصر على موقع " قدس برس"وقلل األحمد في تصريحات خاصة لـ 
حتى اآلن ال يمكن لي أن أقول شيئا عما يجري في مصر من : "القضية الفلسطينية لدى المصريين، وقال

وبالنسبة للقضية الفلسطينية فهي في ضمير . ها كل الخيراحتجاجات شعبية سوى أن أتمنى لمصر ولشعب
وقلب وعقل كل مصري مهما كان انتماؤه السياسي أو الفكري، ومصر طول تاريخها مع القضية 

  ".الفلسطينية وال خوف من ذلك إطالقا
من : "وأشار األحمد إلى أن ما جرى في تونس ومصر هو جزء من الفوضى األمريكية الخالقة، وقال

واضح أن سياسة الفوضى الخالقة التي انتهجتها أمريكا منذ عدة سنوات ما تزال مستمرة في تونس ال
  .، على حد تعبيره"وفي المنطقة العربية" الجزيرة"ومصر وفي غزة وفي قناة 

  ٣٠/١/٢٠١١قدس برس، 
  
  حماس تتهم أجهزة السلطة باعتقال سبعة من أنصارها  .١٢

، إن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلّة  في بيانقالت حركة حماس: رام اهللا
  .اعتقلت سبعة من أنصار الحركة خالل اليومين الماضيين

  ٣٠/١/٢٠١١قدس برس، 
  
  استئناف الحوار والحقوق المدنية والسالح ميقاتيمع مشاورات لمرجعية فلسطينية تتابع : لبنان .١٣

ئل الفلسطينية واإلسالمية في لبنان تتجه الى تشكيل أكد مصدر فلسطيني إسالمي ان القوى والفصا
 - مرجعية منها لتتولى التنسيق مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إلعادة الزخم الى الحوار الفلسطيني 

اللبناني ليشمل كل األمور خصوصا الحقوق المدنية واإلجتماعية واإلنسانية للشعب الفلسطيني في 
السالح الفلسطيني بعدما قفز الى الواجهة على لسان أكثر من جهة المخيمات، واستئناف البحث في 

ان السالح الفلسطيني مرتبط بحق العودة ولن يكون عامل توتير " المركزية"وأبلغ المصدر . لبنانية
لالستقرار في لبنان، مشددا على ان المخيمات منضبطة والسالح فيها للدفاع عن أمنها فقط، الفتا الى ان 

 الفلسطينية حسمت موقفها بعدم التدخل في التجاذبات اللبنانية ـ اللبنانية ال من قريب وال من جميع القوى
" يوم الغضب"وأوضح المصدر ان تعليمات الفصائل الفلسطينية الى شعبها داخل المخيمات في . بعيد

متهم الذي حصل الثلثاء الفائت، كانت بوجوب الحد من التحركات خارج المخيمات حرصا على سال
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وسالمة الجوار اللبناني ومنعا ألي محاوالت للزج بهم في اي خالفات لبنانية، مشيرا الى ان ذلك دليل 
    .حرص على األمن واإلستقرار في لبنان وحماية لهذا البلد الذي دعم القضية الفلسطينية وال يزال

  ٣٠/١/٢٠١١المستقبل، بيروت، 
  
  حصل في مصر يطلب من وزرائه عدم التحدث عما ينتنياهو .١٤

طلب مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو من كافة الناطقين الرسميين ومن الوزراء عدم 
وكان قد أعلن المكتب، إضافة إلى وزارة  .التحدث إلى وسائل اإلعالم بشأن ما يحصل في مصر

إن الخارجية " هآرتس "وقالت .الخارجية، مساء أمس الجمعة، أنهم يتابعون عن كثب التطورات في مصر
اإلسرائيلية تجري مباحثات تقييم للوضع كل بضع ساعات، وأن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان تحدث 

وبحسب الصحيفة فإنه حتى  .مع السفير اإلسرائيلي في القاهرة يتسحاك ليفانون من أجل سماع تقديراته
  .هم من القاهرةاللحظة لن يتم إخالء الدبلوماسيين اإلسرائيليين وعائالت

وأضافت أن مكتب رئيس الحكومة طلب من كافة المتحدثين الرسميين للحكومة ومن الوزراء عدم 
وقال مصدر سياسي إسرائيلي إن إسرائيل  .التحدث مطلقا إلى وسائل اإلعالم بشأن ما يحصل في مصر

جهات ذات الصلة ليست معنية بأن تكون متداخلة بأي شكل في ما يحصل في مصر، وطلب من كافة ال
  .عدم التحدث عن ذلك إلى وسائل اإلعالم

  ٢٩/١/٢٠١١، ٤٨موقع عرب
  
   األوسطقوتوقعات بزلزال في الشر".. قواعد اللعبة"قلق كبير من تغيير ": إسرائيل" .١٥

 نقال عن وكالة ا ف ب، أن مسؤولين ومحللين اسرائيليين عبروا ٣٠/١/٢٠١١األخبار، بيروت، نشرت 
ى اتفاقات السالم مع القاهرة، ألن في مصر جيشاً وأجهزة أمنية قادرة على مواجهة عن عدم الخشية عل

القاهرة «عن مصدر أمني مصري رفيع المستوى تأكيده أن » إسرائيل اليوم«ونقلت صحيفة . أي تغيير
تتابع بقلق اتساع االحتجاج، لكن أجهزة الحكم واثقة بأنه في غضون يوم أو يومين، سيتبدد الغضب 

  .»ماهيريالج
النظام المصري «أمس، إن » فرانس برس«وقال وزير إسرائيلي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة 

وبحسب . »قوي بما فيه الكفاية، وإن مصر قادرة على الصمود أمام الموجة الحالية من التظاهرات
زين العابدين ) عالرئيس التونسي المخلو(مبارك، ليس «الوزير اإلسرائيلي، فإن الرئيس المصري حسني 

  .»بن علي، فالنظام المصري، بما في ذلك المؤسسة العسكرية، راسخ بقوة وقادر على مواجهة الوضع
النظام المصري قد يكون اهتز بسبب «وقال مسؤول إسرائيلي آخر رفض الكشف عن اسمه، إن 

 مصر ليس في خطر، اتفاق السالم الموقّع مع«، مضيفاً أن »االضطرابات، لكن األمور ال تبدو خطيرة
  .»ومن المهم للقاهرة أن تبقي على عالقاتها المميزة مع العالم الغربي، وإسرائيل جزء منه

من جهة ثانية، قال الرئيس السابق لشعبة االستخبارات العسكرية، أهرون زئيفي فركش، إن من الصعب 
لمصري لديه السلطة والقوة التي يمكن القول إن الحكم ا«معرفة تطور األمور وإلى أين تتجه مصر، لكن 

المسألة تتعلق بكيف يمكن أن يقلص النظام «، مشيراً إلى أن »تخوله مواجهة االضطرابات الداخلية
بسرعة حجم المواجهات القائمة، إذ تملك القاهرة القدرة على المواجهة بما لديها من أجهزة أمنية 

ي تونس ومصر، وأيضا في لبنان، غير مرتبط ما يجري ف«وأضاف . »واستخبارية مركزة على الداخل
بالصراع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني، وهي أحداث تجري في عمق العالم العربي، وقد تكون مرتبطة بعام 

، ألن الواليات المتحدة ستغادر العراق وأفغانستان، وسوف نعود إلى اإلرهاب وإلى ٢٠١١التحول، عام 
  .»القلق من النموذج العراقي
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كش ما يجري في البالد العربية، وال سيما مصر، إلى التوترات الداخلية والصراع القائم بين ورد فر
ال ركائز استقرار في «، مشيراً إلى أن »األمر الذي يثير توتراً كبيراً في الدول السنية«السنة والشيعة، 

 عام يجب إيجاد فرص الدول العربية، ألن ستين في المئة من السكان هم ما دون الثالثين عاماً، وكل
 بالمئة، وهذا كله يؤدي مع الوقت، الى عدم استقرار ٤٠عمل لمليون شاب، فيما البطالة تصل الى 

  .»األوضاع في هذه الدول
ال قيادة لدى المتظاهرين في مصر، وهذا هو الخطر الحقيقي، ألننا نجد ألماً عمره «وقال فركش 

استمعت قبل عامين «، وأضاف »ة على الخروج من المأزقسنوات، وفي الوقت نفسه شعوراً بعدم القدر
إلى شخصيات مقربة من الرئيس حسني مبارك، ووجدت أنهم خائفون من عدم القدرة على توفير الغذاء 

  .»لثمانين مليون مصري، وهذه هي المشكلة األولى في هذا البلد
ولية في جامعة حيفا، يوري بن من جانبه، قال الباحث المختص في شؤون االستخبارات والعالقات الد

مصر ليست ايران، وحتى بين اإلخوان المسلمين، هناك تيار معتدل، لن يخاطر برفض «جوزف، إن 
قد تتجه األمور نحو تهميش الرئيس مبارك وعائلته، إال أن «وأضاف . »اتفاقات السالم مع إسرائيل

األمني مع إسرائيل ضد الجماعات جميع األوراق ستكون في يد الجيش، الذي سيبقي على التعاون 
  .»اإلرهابية وإيران

في مقابلة مع نقال عن وكاالت، أن وزيرا إسرائيليا وصف  ٢٩/١/٢٠١١، ٤٨موقع عرب وجاء في
، وذل قبل التصعيد في أعمال االحتجاج يوم أمس "األحداث في مصر زلزال في الشرق األوسط" "تايم"

  ".جمعة الغضب"في 
ضو في المجلس الوزاري بدون نشر اسمه، إن إسرائيل تعتقد أن النظام سوف  وقال الوزير، وهو ع

  .يتغلب على المظاهرات، وأن الرئيس المصري حسني مبارك سوف يظل في رأس السلطة
، وقبل صدور تعليمات من قبل "غضب الجمعة" جاءت أقوال الوزير هذه قبل التصعيد الذي حصل في 

  .التحدث إطالقا عما يحصل في مصررئيس الحكومة اإلسرائيلية بعدم 
ورغم أنه من المريح التعامل مع حاكم قوي في .. يجب النظر إلى المستقبل"ونقل عن الوزير قوله إنه 

القاهرة ومع ملك في عمان، إال أنه من األفضل العيش بجوار ديمقراطيات، ألن الديمقراطيات ال تبادر 
  ".نه حان الوقت لدمقرطة العالم العربيليس من المؤكد أ"وبحسبه فإنه ". إلى الحرب

حصلت سابقة في قطاع غزة عندما سألوا الناس ماذا يريدون، وصعدت حركة "وقال الوزير اإلسرائيلي 
العالم العربي بحاجة إلى عملية طويلة من الدمقرطة بالتوازي مع "وادعى أن ". حماس إلى السلطة

  ".إصالحات تربوية لتشجيع انتخاب جهات معتدلة
ال يمكن فعل ذلك اآلن مع إجراء االنتخابات، وخاصة في الوضع الحالي مع جهات "وادعى الوزير أنه 

  .، على حد تعبيره"متطرفة، والذي يتيح للمنظمات اإلسالمية استغالل الوضع
  
   أصبح أسوأ"ٍإسرائيل"وضع :  بن إليعيزر..في ظل الغضب المصري .١٦

 الشبكة، قال وزير األمن اإلسرائيلي سابقا، بنيامين بن على" يديعوت أحرونوت"في حديثه مع موقع 
إليعيزر، الذي يعتبر مقربا من القيادة المصرية واإلسرائيلي األقرب للرئيس المصري حسني مبارك، إن 
وضع إسرائيل أصبح أسوا، وإن الوضع في مصر ليس بسيطا، بل هو خطير بالرغم من توقع القيادة 

  .المصرية واستعدادها لذلك
وقال إنه أجرى محادثات مع المسؤولين المصريين في األيام األخيرة، وإن األمور ليست بسيطة وتسير 

  .بتسارع
وبحسب بن إليعيزر فإنه ال يوجد بديل لمبارك، وأن اإلخوان المسلمين ليسوا في الصورة، وال يوجد 

إن الجيش يقف كالصخرة "أيضا وقال  .على حد تعبيره. قيادة مقابل القيادة القائمة، وإنما الشارع فقط
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التقديرات تشير إلى أن ذلك يستغرق وقتا طويال، حيث أن قائد . داعما لمبارك، والسؤال هو إلى متى
 عاما، وعمر سليمان معه كل ١٧الجيش المصري هو من عناصر مبارك، ووزير الدفاع يعمل معه منذ 

أعتقد أنه .. بدون إطالق نار، وهذا أمر مهم جداحتى اللحظة لم يطلقوا النار، والدبابات تتجول .. الوقت
  ".سيستمر بهذا االتجاه

هل "وتساءل . ، ويجب النظر إلى أبعاد ذلك"ما بعد خطاب مبارك"وأضاف أن الوضع اآلن في مرحلة 
وبحسبه فإنه سيكون من الصعب على مبارك ". نحن أمام عصر جديد أم أن نظام مبارك سيتجاوز ذلك؟

وأشار إلى أنه يعتقد أن . ه سيجد صعوبة في ذلك ألن الشارع لن يسمح بالتوريثتوريث الحكم ألن
وبحسب بن إليعيزر فإن مبارك سوف يتجاوز  .مبارك سيتجه نحو اإلصالح ويقوم بتشكيل حكومة جديدة

مبارك قوي، فهو قائد سالح الجو، ونائب السادات "وأضاف أن ". إلى متى؟"األزمة، وأن السؤال هو 
والسؤال إلى متى سيصمد؟ وإلى أي مدى سيعمل عامل الدومينو؟ فمن الممكن أن تنتقل .. تدلورجل مع

األحداث من القاهرة باقي المدن، ومن مصر إلى باقي الدول العربية، وليس صدفة أن الملك السعودي 
حذر من قلق على مستقبل الشرق األوسط، وأنه سبق وأن "وقال أيضا إنه  ".يوفر الدعم الكامل لمبارك

وقال . وأضاف أنه تحدث عن شرق أوسط جديد، وعن ضرورة اإلسراع في المفاوضات السياسية. ذلك
  .أيضا إن وضع إسرائيل أصبح أسوأ

ولفت إلى ". سالما باردا"وتابع أنه ال يمكن معرفة من سيتسلم السلطة، حتى لو كان هناك سالم فسيكون 
فهو الذي صنع االستقرار في الشرق األوسط، وحارب أن العالقات مع مبارك كانت دافئة وحميمة، 

وقال أيضا إنه تحدث مع مسؤولين مصريين كبار، وإنهم يتحدثون بثقة، بيد  .حماس والجهات المتطرفة
  .أنه تساءل إذا ما كان ذلك صحيحا، وإذا ما كانت هذه هي الصورة الصحيحة

  ٢٩/١/٢٠١١، ٤٨موقع عرب
  
  مبارك انتهى: نائب إسرائيلي .١٧

إن الرئيس المصري محمد :" ل الوزير اإلسرائيلي السابق والنائب في الكنيست أفيشاي بروفيرمان،قا
، مشيراً إلى أن أمله في توريث ابنه األكبر جمال مبارك للحكم في "حسني مبارك في نهاية طريقه اآلن

  ". ربما تبدد"مصر 
كل ما ) إسرائيل(نحن في :" ان قولهالعبرية عن بروفيرم" معاريف"ونقل الموقع االلكتروني لصحيفة 

  ". نتمناه هو أن تبقى األوضاع مستقرة في هذه المنطقة بعد زوال مبارك ويخلفه رئيس جديد
  ٢٩/١/٢٠١١موقع فلسطين أون الين، 

  
   من مصرإسرائيلي ٢٠٠ إجالء  .١٨

زم الصمت، من الجيد ان اسرائيل تلت"رأى السفير االسرائيلي السابق في مصر ايلي شاكيك أنه : ب أ
إنها مسألة وقت قبل صعود . وإن يكن ما يجري في مصر ليس جيداً بالنسبة إلى المصالح االسرائيلية

 ٢٠٠" العال"وأجلت شركة الطيران االسرائيلية  ".قائد للثورة، وهو سيأتي من االخوان المسلمين
وأشار مسؤول . طارئةاسرائيلي من مصر، بينهم أسر ديبلوماسيين وعشرات السياح، في رحلة طيران 

وأكد مسؤول في ". الوقت الراهن"اسرائيلي إلى أن الديبلوماسيين االسرائيليين سيبقون في القاهرة في 
  . تلك الرحلة، علماً ان الشركة االسرائيلية ال تسير رحالت لها أيام السبت" العال"مطار القاهرة تنظيم 

  ٣٠/١/٢٠١١النهار، بيروت، 
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  " الحقائق القاسية"يجدر بعباس عدم إنكار الوثائق ومواجهة الفلسطينيين بـ: جيروزاليم بوست .١٩
محمود عباس عدم إنكار " سلطة فتح"قالت صحيفة جيروزاليم بوست إنه يتوجب على رئيس : الناصرة

والتي قد يمنح تسربها فرصة له إلطالع "خالل األيام الماضية، " الجزيرة"الوثائق التي كشفت عنها قناة 
  ". ب الفلسطيني على الحقائق القاسيةالشع

؛ يقف الشعب الفلسطيني اليوم أمام "ديفيد هوروفيتتز"وبحسب مقالة لرئيس تحرير الصحيفة الصهيونية 
خالل " الجزيرة"خيارين بعد تسرب الوثائق حول المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية، والتي نشرتها قناة 

في وجه عباس لجريمته في االعتراف بعدم منطقية المطلب إما الوقوف : "األيام الماضية، وهما
الذي يقضي بتدمير ما أسماه الدولة اليهودية، " حق العودة"الفلسطيني المقدس وعدم قابليته للتطبيق، وهو 

أو وسم عريقات بالخيانة لجريمته فيما أبداه من استعداد إلعادة النظر في اإلصرار الفلسطيني على 
  ". لى الحرم الشريفامتالك السيادة ع

إرادة من الفلسطينيين وجرأة من قياداتهم وهو االعتراف بوجود "ويتابع الكاتب بأن الموقف اآلخر يتطلب 
  ". حقوق سيادية لليهود في هذه المنطقة، وإدراك أن إقامة دولة فلسطينية يتطلب تقديم تسوية دراماتيكية

يمنح فرصة "، أن ما حدث )٢٨/١(فة مساء الجمعة واعتبر هوروفيتز في مقالته، التي نشرتها الصحي
للسلطة ال بد من استثمارها إلطالع الشعب الفلسطيني على الحقائق القاسية، األمر الذي سيزيد من 

  ". مصداقيتها في الشارع اإلسرائيلي
الً من من األفضل لعباس أن يطلع الشعب الفلسطيني على ما كان يفعله هو ورفقاؤه، بد"ويرى الكاتب أنه 

إنكاره االتهامات بالخيانة المزعومة، وأن يخبرهم بأنهم لن يحصلوا أبداً على الحق بإقامة دولة، إذا ما 
  ". حق العودة"أصروا على 

إن من يستغلون تلك التسريبات يشجعون الجمهور العربي، والفلسطينيين بشكل ": "هوروفيتز"وقال 
النتفاض بغضب في وجه في ما أبداه عباس ورفقاءه من مواقف تتسم باالعتدال وحسن خاص، على ا

  ". النية والجاهزية لتقديم التسويات خالل اتصاالتهم مع نظرائهم األمريكيين واإلسرائيليين
 التي ،"النكبة"وأشار الكاتب إلى أنه قد تكون اللحظة قد حانت ليبدأ فيها الفلسطينيون أخيراً بتجاوز كارثة 

  .تسببت في إثارة العداء والنزاع منذ ذلك الحين في ما ما دعاه بالدولة اليهودية، على حد تعبيره
  ٢٩/١/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   إسرائيلي يقدمون على االنتحار سنويا٤٠٠ً: تقرير إسرائيلي .٢٠

لى االنتحار سنويا في  إسرائيلي يقدمون ع٤٠٠أفاد تقرير إسرائيلي أن نحو : ردينة فارس - غزة 
واستند . منهم من الرجال، وفقا لتقرير نشرته وزارة الصحة اإلسرائيلية يوم أمس% ٧٥إسرائيل، 

، وجدت أن هذه النسبة مستقرة على مدى العقد ٢٠٠٩ حتى عام ١٩٨٨التقرير إلى بيانات من عام 
 في ١١ات في الفئات العمرية من الرجال أو الصبيان والنساء والفتي% ٦٦وفي المتوسط فان . الماضي

 سنة يقدمون على االنتحار كل عام خالل العقد الماضي، في المقابل، كان هناك ارتفاع في ٢٤ و ١٥
وذكر التقرير أن معدل .  سنة٢٤ و١٥معدل االنتحار بين النساء والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 

، رغم أنه ال يزال ٢٠٠٠تي السابق، انخفض منذ عام االنتحار بين الرجال المهاجرين من االتحاد السوفيا
أعلى بكثير من المعدل بين اإلسرائيليين، ومع ذلك، فإن نسبة النساء المهاجرات من هذه المنطقة قد 

وفي المقابل، فإن نسبة الذكور بين المهاجرين من إثيوبيا عالية جدا حيث ال يزال في ارتفاع . ارتفعت
إن معدل االنتحار بين الرجال والفتيان األثيوبيين ارتفع سبعة أضعاف بين ، ف٢٠٠٦ و٢٠٠٤فبين عامي 
  .اإلسرائيليين

  ٣٠/١/٢٠١١عكاظ، جدة، 
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   رئيس جديد بعد انشقاق باراكحزب العمل يعلن األحد موعدا الختيار  .٢١
قالت صحيفة يديعوت احرونوت أن أعضاء حزب العمل يحاولون إعادة  :محمد جمال -  القدس المحتلة

الح وتأهيل حزبهم بعد انشقاق زعيمه السابق ايهود باراك وتكوين حزب جديد، مشيرة إلى انه بعد إص
مضي أسبوعين من االستعدادات، سيعلن يوم األحد القادم عن موعد االنتخابات لتعيين رئيس جديد 

  .للحزب
رئيس الحزب وأضافت الصحيفة انه سيعقد صباح األحد القادم، اجتماع داخل الحزب يضم كال من 

المؤقت ميخا حريش وسكرتير الحزب حيليك بار، باإلضافة إلى ثمانية أعضاء من كتلة الحزب في 
الكنيست في مقر الحزب من أجل رص الصفوف وتقليص الفجوات بين أعضائه الذين ينوون التنافس 

  .على زعامته
ر المنتسبين الكثيرين الذين ولفتت الصحيفة إلى أن عضو الكنيست يتسحاق هرتسوغ متخوف جداً من قرا

انضموا مؤخراً للحزب، والذي من شأنه أن يضعف فرصه في زعامة الحزب ولذلك يطالب بإجراء 
  .انتخابات رئاسة خالل ثالثة شهور

  ٣٠/١/٢٠١١الشرق، الدوحة، 
  
   ٤٨  يحذّر من ثورة فلسطينييفي الكنيست نائب .٢٢

الصهيوني، من ثورة المواطنين الفلسطينيين في " كنيستال"حذّر أفيشاي برافيرمان، النائب في : الناصرة
على السلطات الصهيونية، في حال امتناع األخيرة عن تطبيق القانون ١٩٤٨األراضي المحتلّة عام 

في فلسطين (إن المواطنين العرب : "وقال وزير شؤون األقليات السابق .والنظام في األوساط العربية
ولة في حال لم تلب الحكومة حاجياتهم ولم تراع القانون والنظام في قد يخرجون على مؤسسات الد) ٤٨

  . ، كما قال"الوسط العربي
  ٢٩/١/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   للتوسع االستيطاني في القدس المحتلةمخططاتصادق على ياالحتالل  .٢٣

مدير دائرة الخـرائط    أن   ، نادية سعد الدين   عن مراسلتها عمان    من    ،٣٠/١/٢٠١١،  الغد، عّمان  ذكرت
سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي      " قـال إن     ،والمساحة في بيت الشرق في القدس المحتلة خليل التفكجي        

   ". ماليين دوالر لشق طرق استيطانية في القدس المحتلة٥صادقت مؤخراً على تخصيص 
ربـط البـؤر    سلطات االحتالل تخطط من وراء ذلـك إلـى          "من القدس المحتلة إن     " الغد"وأضاف إلى   

االستيطانية التي أقيمت داخل األحياء الفلسطينية في الجانب الشرقي من القدس المحتلة، بخاصة في رأس               
  ".العمود وحي الشيخ جراح وجبل المكبر وجبل الزيتون، مع جانبها الغربي

ـ             "وأوضح بأن    ضة المخطط الجديد يشكل جزءاً من مشاريع إقامة السكك الحديدية وشق الـشوارع العري
ومد الجسور واألنفاق، وربط المستوطنات بعضها ببعض لجعلها كتلة واحدة ال يمكن تقـسيمها، وذلـك                

  ".لتجهيز البنية التحتية الالزمة وتقديم التسهيالت للمستوطنين الجدد في المنطقة
 بـؤرة اسـتيطانية     ٢٦ بؤر استيطانية من أصـل       ١٠سلطات االحتالل أقامت حتى اآلن      "وأشار إلى أن    

البؤر التي أقيمت تقع داخل األحيـاء الفلـسطينية فـي           "، الفتاً إلى أن     "طط إلقامتها في القدس المحتلة    تخ
المدينة المحتلة، تمتد من حي الشيخ جراح وفندق شبرد وكرم المفتي وجبل الزيتون ورأس العمود وجبل                

لبنية التحتية الالزمة لـربط     السلطات اإلسرائيلية تخطط إلقامة ا    "وبين أن    ".المكبر وسلوان حتى أبو ديس    
البؤر االستيطانية الموجودة في الجانب الشرقي من القدس المحتلة مع جانبها الغربي، وذلك فـي إطـار                 

وتخصيص الباليين لتوسيع المـستوطنات وتهويـد المدينـة         " القدس مدينة ذات أفضلية قومية    "مشروع  
  ".المحتلة
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في فلسطين المحتلـة عـام      " العربي للتخطيط البديل  المركز  "على صعيد متصل، أظهرت دراسة أعدها       
 ٤٨ مبنى تعود ملكيتها للفلسطينيين، تم هدمها في مختلف أنحاء فلسطين المحتلة عـام               ٢٢٧" أن   ١٩٤٨

  ".من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي
طات ، حيث هدمت السل   ٢٠٠٩بالمقارنة مع سنة     % ٣٨هذا يشكل زيادة مقلقة بنسبة      "وقالت الدراسة إن    

القرى العربية غير المعترف بها من االحتالل في النقب حظيت          "وأوضحت أن    ". مبنى ١٦٥اإلسرائيلية    
  ". مبان فيها٢٠٥مجدداً بحصة األسد، حيث قامت سلطات التنظيم والداخلية اإلسرائيلية بهدم 

 ألـف   ١٨٠إلـى   ويصل عدد المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة اليوم، بما فيها القـدس المحتلـة،               
  .مستوطنة، تضم أكثر من نصف مليون مستعمر

زمـان  “صـحيفة   أن   ، رام اهللا   من عبد الرحيم حسين    عن    ،٣٠/١/٢٠١١،  االتحاد، أبو ظبي  وأضافت  
اإلسرائيلية ذكرت أن اللجنة المحلية االسرائيلية للتنظيم والبناء في القدس المحتلة صادقت على             ” يروشاليم

 دونماً بين حيي أم ليسون وصور بـاهر         ٥٣كنية استيطانية على مساحة نحو       وحدة س  ١٨٠مخطط لبناء   
وقال نائب  ،  وأوضحت أنه تمت مصادرة أراضٍ من سكان صورباهر لتنفيذ المخطط         . في القدس الشرقية  

إن الحديث يدور عن سياسة تستهدف إبراز سيادتنا علـى          “رئيس بلدية االحتالل في القدس ديفيد هدري        
 واإليضاح للعالم أجمع أن القدس كاملة وموحدة وستستمر كذلك لالبد، ومن خالل شـبكة               القدس الشرقية 

  .”الشوارع ستكون المدينة مترابطة
” متحـف العـين   “اإلسرائيلية إن اللجنة ذاتها صادقت على مخطط إلقامـة          ” كول هعير “وقالت أسبوعية   

ت وأعمال صيانة فـي مـستوطنة       التهويدي في منطقة بركة عين سلوان بضاحية سلوان، يتضمن حفريا         
  .هناك” مدينة داود“
أعلن أهالي بلدة لفتا غرب القدس رفضهم المطلق لمخطط إسرائيلي يقضي ببناء وحدات سكنية ومناطق               و

  .  دونماً من أراضي البلدة٤٥٥سياحية تشمل المالهي الليلية والمطاعم وصاالت لعب القمار على مساحة 
  
   االحتالل موكب تشييع شهيد فلسطيني في الخليلإصابة العشرات جّراء مهاجمة .٢٤

أصيب في بلدة بيت أمر شمال الخليل، بعد ظهر أمس، عـشرات المـواطنين جـراء                ": األيام "–الخليل  
مهاجمة قوات االحتالل موكب تشييع الشهيد يوسف فخري إخليل، الذي قُتل برصاص أحد المـستوطنين               

وشارك في موكب تشييع الشهيد اخليل، اآلالف        .ول من أمس  في منطقة حي صافا، شمال غربي البلدة، أ       
من أهالي بيت أمر، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات والفعاليات الوطنيـة، حيـث عمـدت قـوات                   
االحتالل المتمركزة على مدخل البلدة الشرقي القريب من المقبرة، إلى إغراق الموكب بوابل من القنابـل                

ا أدى إلى اندالع مواجهات أضرم خاللها المتظاهرون النار في مدخل برج            الصوتية والمسيلة للدموع، م   
  .للمراقبة يستخدمه جنود االحتالل

وقالت مصادر لجنة مقاومة االستيطان في بيت أمر، أمس، إن المواجهات بين قوات االحتالل والمئـات                
ناً ومواطنة، بينهم عـدد      مواط ٤٠من الشبان المشاركين في موكب التشييع، أصيب خاللها ما يزيد على            

أصيب بالعيارات المعدنية وشظايا الرصاص الحي، فيما اعتدى جنود االحتالل بالضرب على عدد مـن               
  .المواطنين

  ٣٠/١/٢٠١١، األيام، رام اهللا
  
  "عسقالن"و" هشارون"سجانات االحتالل يقتحمن غرف األسيرات في سجني  .٢٥

سرى والمحررين الفلسطينية، أمـس، أن عـددا مـن           أفادت وزارة شؤون األ    : يوسف الشايب  –رام اهللا   
السجانات اإلسرائيليات قمن باقتحام إحدى غرف سجن هشارون للنساء في الرابعة من فجر أمس، وقمن               
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بإيقاظ األسيرات ووضع كلبشات في أيديهن وإجراء تفتيش مذل وعار، وإخراجهن إلى غـرف أخـرى،           
  .ة محتويات األسيرات وأغراضهن الشخصيةوإجراء تفتيش في الغرفة بحيث تم تدمير كاف

نسخة منه، عن األسيرة أحالم التميمي، أن الـسجانات قمـن بمـصادرة             " الغد"ونقل بيان للوزارة تلقت     
الدفاتر والرسائل لألسيرات وأن االقتحام تم بصورة مرعبة ووحشية مما أثـار الفـزع فـي صـفوف                  

 القيام بخطوات تصعيدية للمطالبة بحقوقهن اإلنسانية       وأشارت التميمي إلى أن األسيرات بصدد      .األسيرات
واألساسية، وأن هذه الطلبات تم نقاشها مع إدارة السجن اإلسرائيلي، ولكن اإلدارة قامت برفضها، وأهـم                

األسيرة أحالم التميمي وزوجهـا المعتقـل نـزار         (السماح بزيارة األزواج المعتقلين مثل      : هذه المطالب 
يللي الصفدي وزوجها المعتقل عباد بالل، واألسيرة ايرينا سراحنة وزوجها المعتقـل            التميمي، واألسيرة ن  

  ).إبراهيم سراحنة
كما طالبت األسيرات بالسماح لهن باالتصال الهاتفي مع أهاليهن ألسباب إنـسانية، والـسماح بإدخـال                

يات جديدة تتناسب   المالبس واألحذية والكتب عن طريق الزيارات، وتحسين وضع الكنتين، وإدخال مشتر          
مع احتياجات األسيرات، وتقديم العالج الطبي لألسيرات المريضات وزيادة االهتمام بالوضـع الـصحي              

  .لألسيرات، إضافة إلى وقف سياسة االقتحامات والتفتيشات المذلة والفجائية بحق األسيرات
ام خمس غرف في سجن عسقالن      من جهة ثانية أفاد تقرير للوزارة بأن قوات قمعية إسرائيلية قامت باقتح           

بذريعة البحث عن أجهزة خلوية، وقامت هذه القوات بالعبث بمحتويات األسرى، وتفتيشهم بـشكل مـذل                
  .ومهين

  ٣٠/١/٢٠١١، الغد، عّمان
  
  االحتالل يشترط إبعاد طفل عن قريته لقاء اإلفراج عنه .٢٦

، بهذه العبارة   ”هم وقوانينهم العنصرية  يريدون تقسيم عائلتي وتدميرها بقرارات    “:  منتصر حمدان  -رام اهللا   
وصف الفلسطيني صالح أيوب صالح، حالته إذا ما وافق على تنفيذ قرار محكمة االحـتالل بخـصوص                 

التابع لقاعدة لجيش االحتالل غرب رام اهللا، وينتظـر   ” عوفر“الموقوف في سجن    )  عاماً ١٤(طفله إسالم   
  .صدور حكم بحقه اليوم 
الد الطفل األسير خالل جلسة عقدت، أول أمس، بضرورة البحث عـن مـسكن              وأخبر قاضي المحكمة و   

خارج قريته مع توفير هاتف أرضي يتيح للجهات األمنية االتصال بالطفل في أية لحظة للتأكد من عـدم                  
مع كفالة اثنـين    )  دوالر ٢٦٠٠حوالي  ( آالف شيكل    ١٠مغادرته المنزل، إضافة إلى دفع كفالة مقدارها        

  .للطفل لقاء اإلفراج عنه ) ”إسرائيلية“(وية الزرقاء من حملة اله
ويعيش صالح الموظف في بلدية البيرة مع أسرته في قرية النبي صـالح شـمال رام اهللا، التـي تـشهد                     

وتعرضـت األسـرة    . المجـاورة   ” حلميش“مواجهات واشتباكات دائمة مع جنود االحتالل ومستوطني        
، ) عامـاً ١٤(، وإسـالم  ) عاما١١ً(ال أوالده الثالثة عبد الكريم الستهداف قوات االحتالل من خالل اعتق  

، خالل أقل من أسبوع، حيث أجبرته سلطات االحتالل على دفع كفالة مالية باهظة لقاء               ) عاماً ٢٤(وعمر  
اإلفراج عن طفله عبدالكريم، في حين تواصل اعتقال طفله إسالم وتحاول ابتزازه بـشروط وإجـراءات                

 ٢٢فراج عنه من حيث إبعاده عن القرية وإلزامه بالسكن في منطقة ال يقل بعـدها عـن                  معقدة مقابل اإل  
كيلومتراً عن قريته، وإخضاعه لإلقامة الجبرية في منزله رغم أنه ما زال تلميذاً في المرحلة اإلعداديـة،      

  .قبيل اإلفراج عنه” اإلسرائيلية“كما تشترط بتوفير كفالء من حملة الهوية الزرقاء 
وقال . إنهم يمزقون عائلتي ويريدون تدميرها من خالل هذه الشروط التعجيزية           ” الخليج“ل صالح ل    ويقو

  .”أفضل أن يبقى طفلي في السجن على أن أقبل بهذه الشروط“
  ٣٠/١/٢٠١١، الخليج، الشارقة
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  المستوطنون يصعدون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين .٢٧
وطني للدفاع عن االرض ومقاومة االستيطان، في اللجنـة         قال المكتب ال   :محمد جمال  - فلسطين المحتلة 

التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ان االسبوع المنصرم شهد سقوط شهيدين برصاص المـستوطنين،             
كما استمرت سلطات االحتالل اإلسـرائيلي فـي     .حيث ان اجراءات تهويد القدس تجري على قدم وساق        

لقدس، حيث استمرت الحفريات االسرائيلية اسفل وفـي محـيط الحـرم            اجراءاتها التهويدية في مدينة ا    
  .القدسي وهي تسير وفق خطة مدروسة ولتحقيق اهداف معروفة

وفيما يتعلق بالخليل اشار التقرير، لتصعيد المستوطنون من اعتداءاتهم على أراضي وممتلكات المواطنين             
وحرثوا األراضي المحاذية للمستوطنات حيـث      في محافظة الخليل، واستولوا على المزيد من األراضي،         

شرق يطا، بحراثـة أراضـي المـواطنين المحاذيـة          " سوسيا"شرع عشرات المستوطنين من مستوطنة      
 دونما تعود ملكيتها لعائلة النواجعـة     ٤٦للمستوطنة، تحت حماية قوات االحتالل اإلسرائيلي وحرثوا نحو         

  .وعائالت أخرى
الحتالل اإلسرائيلي مزارعي بيت أمر في منطقة العرق، القريبـة مـن            وفي ذات السياق، منعت قوات ا     

 ١٠٠شمال الخليل، من حراثة أراضيهم، علما أن مساحة األراضي تقدر بأكثر من             " بيت عين "مستوطنة  
  .دونم، وهي مزروعة بأشجار اللوزيات والعنب

 دونما زراعيا   ٢٠مساحتها  اما في بيت لحم، فقد شرعت جرافات االحتالل بتجريف أراض زراعية تبلغ             
وفي قلقيلية، ألحقـت    . في أراضي بلدة الخضر الواقعة جنوب محافظة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة           

قوات االحتالل اإلسرائيلي، أضرارا بمنازل وممتلكات المواطنين في بلدة عزون شرق قلقيلية، وقـوات              
الـى  )  كفر اللبد—شوفة (الل اإلسرائيلي طريق    االحتالل داهمت القرية، وفي طولكرم اغلق جيش االحت       

الجنوب الشرقي من طولكرم، والتي تم تأهيلها وتنفيذها مؤخراً من قبل اإلغاثة الزراعية التي اعتبـرت                
  .في حينه إنجازاً كبيراً لمساعدة ودعم المزارع المحاصر في شوفة منذ نحو عشرة أعوام

 في منطقة األغوار الشمالية، واعتدوا على عدد من أفرادها          اما في األغوار فقد هاجم مستوطنون عائالت      
  .بالضرب ومهاجمة الرعاة في منطقة عين الحلوة بعد ان حاولوا سرقة مواشيهم

وفتح جنود االحتالل امس الحاجز العسكري الثابت المقام على مقربة من مدخل مخـيم شـعفاط وسـط                  
  .لة قبل الماضيةالقدس المحتلة، وذلك بعد إغالقه طوال ساعات اللي

أن جنود االحتالل على الحاجز المذكور، يقومون منـذ سـاعات           " وفا"وذكرت وكالة االنباء الفلسطينية     
  .الصباح بتوقيف مركبات المواطنين وتفتيشها بشكل استفزازي والتدقيق في بطاقات المواطنين

ه قوارب الصيد الفلـسطينية     في قطاع غزة، فتحت زوارق االحتالل اإلسرائيلي امس نيران اسلحتها تجا          
  .قبالة سواحل خان يونس جنوبي قطاع غزة

وقال مصدر فلسطيني ان زوارق االحتالل فتحت نيران رشاشاتها تجاه قوارب الصيادين قبالة شـواطئ               
خان يونس مما اضطر بعض الصيادين لمغادرة البحر بعد استهداف قواربهم دون أن يبلغ عـن وقـوع                  

   .إصابات
  ٣٠/١/٢٠١١، ةالشرق، الدوح

  
  مخاوف من أزمة وقود في غزة بسبب األوضاع في مصر .٢٨

شهدت محطات الوقود في قطاع غزة، أمس، إقباالً شديداً من المواطنين الفلـسطينيين فـي               : )آي.بي.يو(
 .ظل التخوفات من وقف تدفقها عبر األنفاق في ظل التطورات األمنية الجارية على الـساحة المـصرية                

اطنين يمألون غالونات بالبنزين والسوالر أو يعبئون سياراتهم التي اصـطفت فـي             وشوهد عشرات المو  
وقال عضو في جمعيـة أصـحاب محطـات     .طوابير طويلة في كافة محطات الوقود العاملة في القطاع   

إن الشركات لم تتمكن أمس من إدخال أية كميات وقود عبر األنفاق بسبب قطـع               “الوقود والغاز في غزة     
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، ولفت إلى أن المناطق المصرية سيناء والشيخ زويـد والعـريش لـم              ”ي المؤدي إلى سيناء   طريق الدول 
  .يصلها أيضاً الوقود، وتوقع أن تكون هذه أزمة مؤقتة

وطمأنت وزارة االقتصاد الوطني في غزة المواطنين أن الوقود بجميع أنواعه والمواد الغذائيـة بكافـة                
  . ”ال داعي للقلق“فية وقالت أنواعها متوفرة في قطاع غزة بكميات كا

  ٣٠/١/٢٠١١، الخليج، الشارقة
  
  يستنكر تنازالت المفاوض الفلسطيني" مهرجان الثوابت": ٤٨ـ فلسطينيو ال .٢٩

) ١-٢٩( عـصر اليـوم الـسبت        ٤٨شارك آالف من فلسطينيي األراضي المحتلة عـام         : باقة الغربية 
، وذلـك اسـتنكارا     "مهرجـان الثوابـت   "عنوان  تحت  " باقة الغربية "بمهرجان خطابي حاشد، أقيم بمدينة      

وشارك بالمهرجان العديد مـن رؤسـاء األحـزاب         . للتنازالت التي قدمها المفاوض الفلسطيني لالحتالل     
  . ، والحركة اإلسالمية بشقيها الجنوبي والشمالي"الكنيست"السياسية وأعضاء 
  التمسك بالثوابت

وجودنا في مدينـة باقـة      "سالمية الشيخ رائد صالح إن      وخالل كلمته بالمهرجان، قال رئيس الحركة اإل      
الغربية هو جزء من وجودنا في أم الفحم، والناصرة، وعكا، وحيفا، ويافا، وهذا هو تعريـف وجودنـا،                  

  ". ومن لم يعجبه ذلك فليرحل عنا
ء علـى  هناك حاجة لتثبيت الثوابت في ضمير كل واحد منا، ألننا نحن األمنا"وأكد الشيخ صالح على أن    

حق الالجئين، وحق العودة، نحن هنا المنزرعون في الجليل والمثلث والنقب والكرمل والمدن الـساحلية،               
عكا وحيفا واللد والرملة، نحن المحافظون على هذا الحق الثابت، حق الالجئين وحق العودة، لذلك فـي                 

  ". هذه األجواء المغبرة، والتي انتشر فيها ضباب
وهو وجود احتاللي ال يكـون ولـن        "الحتالل الصهيوني في القدس المحتلة باطل،     وأشار إلى أن وجود ا    

يكون في يوم من األيام للوجود الصهيوني حق ولو لحجر في القدس المحتلة، ولو في ذرة تـراب مـن                    
ودعا صالح إلى إجـراء     . ، موضحاً بأن الحل العادل لقضية القُدس هو زوال االحتالل         "المسجد األقصى 

لسطينية يشارك فيها جميع الشعب بغض النظر عن مكان سكناه، من اجل انتخاب قيادته التـي                انتخابات ف 
  ". ستقف في وجه التحديات

  مرحلة حاسمة
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الشعبية في مدينة باقة الغربية سميح أبو مخ أن الشعب الفلسطيني في المدن                  

سـيبقى  "الفلسطينية، يرفض أية مخططات لترحيله، وأنه       والقرى التي يسعى االحتالل إلى ضمها للدولة        
  ". صخرة صامدة تتحطم عليها مؤامرات المتآمرين وكيد الكائدين
إن من يتتبع األحداث يجد أن نكبة عـام         : "وفي السياق ذاته، قال واصل طه رئيس حزب التجمع الوطني         

لبطش بشعبنا، ومرة أخرى بالمجازر،      غير منتهية، وهي مستمرة، بألوان وأشكال مختلفة، مرة با         ١٩٤٨
  " . ١٩٦٧من كفر قاسم مرورا بكل المجازر، والضفة والقطاع قبل 

شعبنا الفلسطيني مقبل على مواقف ال يحسد عليها، يحاصرون غزة، باعتبارها أرض عـدوة              : "وأضاف
اينة يعملون  وسيتم تعميق االستيطان في الضفة الغربية، وهذا ما حصل، واآلن يجب أن نعرف أن الصه              

  ". وفق إستراتيجية تفاوض على ما هو لي هو لي، وما هو لك، هو لي ولك
ودعا طه الشعب الفلسطيني إلى الوحدة وإنهاء االنقسام وبناء منظمة التحرير على قاعدة متينة، مـشيرا                

  . إلى أن المفاوضات ليست عقبة أمام مقاومة االحتالل
تالعب فيها، حق العودة في الميثاق الوطني في حينه اعتبر حقـا            هناك ثوابت ال يحق ألي كان ال      : "وقال

  ". جماعيا وفرديا ال يجوز التصرف فيه وال التالعب فيه، هذا ليس من حق هذا القائد وال ذاك
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الـسلطة  " إن: بدوره، قال الشيخ حماد أبو دعيبس رئيس الشق الجنوبي للحركة اإلسالمية فـي الـداخل              
، مشيرا إلى أن األمة كلها تـرفض أي تنـازل           " كبيرة حول طاولة المفاوضات    الفلسطينية قدمت تنازالت  

   . ٤٨يتعلق بالقدس واألقصى، أو التفاوض باسم فلسطينيي
التفريط في حق عودة الالجئين، إلى جانب التنسيق األمني مع االحتالل، ما هـو إال عـار                 "وأضاف أن   

  ". أخيه إرضاء لألجنبيوفضيحة وخزي، ألنه ليس من شيم المسلم أن يفرط في 
، حيث أكد المشاركون على دعمهم للجمـاهير        ٤٨وخيمت ثورة مصر وتونس، على مهرجان فلسطينيي      

الثائرة، مشيرين إلى أن هذه الثورة ال بد أن تشمل كل األقطار اإلسالمية، حتى يصل األمر إلى تحريـر                   
  .المسجد األقصى

  ٢٩/١/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم
  
  لغزيين يفقدون أمواال طائلة استثمروها في تجارة األنفاقآالف ا .٣٠

.. ال يشي مظهره األنيق، واهتمامه الواضح بشكله، بالواقع النفسي الذي يعيـشه           :  صالح النعامي  - غزة
 عاما، الذي يقطن في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، فقد ماله وبيته فيما بات يعرف في                 ٥٧فأبو حاتم،   

ـ  ولم يكن أبو حاتم إال واحدا من آالف الفلسطينيين الذين تشجعوا على اسـتثمار              . »نفاقتجارة األ «غزة ب
في تجارة األنفاق، على أمل تحقيق ربح سريع ومجزٍ فـي ظـل األوضـاع               ) مدخراتهم(تحويشة العمر   

ق المعيشية الصعبة التي يمر بها القطاع، بعد أن أصبح الكثير من التجار يعملون وكالء ألصحاب األنفـا                
وهكذا وقعت في أيدي عدد محدود مـن التجـار           .والمهربين، لجمع األموال من الراغبين في االستثمار      

وسرى الحديث عـن األربـاح      .  مليون دوالر  ٧٠عشرات الماليين من الدوالرات يقدرها البعض بنحو        
س بـسحب   الكبيرة التي يحققها المستثمرون في القطاع كما تسري النار في الهشيم، فقـام بعـض النـا                

مدخراتهم من البنوك، واستثمارها في هذه التجارة، عالوة على أن بعض الموظفين تقدموا طلبات تقاعـد                
  .مبكرة لكي يتسنى لهم استثمار مستحقات التقاعد في تجارة األنفاق

) كـانون األول  (لكن سرعان ما حلت الصدمة بالمستثمرين، عندما شنت إسرائيل في أواخـر ديـسمبر               
وأدرك المستثمرون، وضـمنهم    .  الشرسة على القطاع، وتم استهداف األنفاق بشكل واسع         حربها ٢٠٠٨

  .أبو حاتم، أن أحالمه لم تكن إال قصورا في الهواء
وواصلت إسرائيل بعد الحرب عمليات قصف األنفاق التي تتم أحيانا بقنابل تـزن الواحـدة طنـا مـن                   

إطالق صواريخ حركات المقاومة على بلداتها في       المتفجرات وذات قدرة اهتزازية ضخمة، مبررة ذلك ب       
وتعتبر إسرائيل أن التخلص    . النقب الغربي لتبرير مواصلة عمليات قصف األنفاق على الشريط الحدودي         

من أكبر عدد من األنفاق يقلص من قدرة الحركات الفلسطينية، وتحديدا حركة حمـاس، علـى تهريـب                  
لكن جمال، وهو صاحب    . ستعدادا للمواجهات المتوقعة في المستقبل    السالح والوسائل القتالية ومراكمتها، ا    

ـ      أن الضربة الكبرى التي تلقتها تجارة األنفاق جاءت عقب         » الشرق األوسط «أحد األنفاق في رفح، أكد ل
 من المتضامنين األتـراك؛ إذ اضـطرت        ٩العدوان اإلسرائيلي على أسطول الحرية الذي راح ضحيته         

الضغط الدولي، إلى فتح المعابر التجارية مع غزة والسماح بدخول معظم البضائع            إسرائيل، تحت طائلة    
والسلع االستهالكية التي كانت تمر عبر األنفاق، فتراجع الطلب على البضائع المهربة إلى حد الـصفر،                

 ومع مرور الوقت أصبح جميع السلع الغذائيـة يمـر         . خاصة أن البضائع المقبلة عبر المعابر أكثر جودة       
  .عبر المعابر التجارية، باستثناء البناء والوقود، وكانت النتيجة إغالق الكثير من األنفاق

 نفق، لم يبـق سـوى       ١٣٠٠وتتراوح التقديرات حول عدد األنفاق العاملة، فهناك من يقول إن من أصل             
لحـصمة   نفق، معظمها يعمل في مجال تهريب الوقود ومواد اإلنشاءات، مثل الحديد واإلسـمنت وا          ٣٠٠

وشكل هذا الوضع ضربة قاتلة لتجارة األنفاق، وتسبب في تهاوي تجارتها، وتهاوت معها آمال               .وغيرها
  .المستثمرين
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. وطالب المستثمرون تجار األنفاق بإعادة أموالهم، لكن محاوالتهم باءت بالفشل وعـادوا بخفـي حنـين               
لتي شكلت لجنة في محاولة إلنصاف الناس       فلجأوا إلى الحكومة المقالة في غزة، برئاسة إسماعيل هنية، ا         

  .وإرجاع المستحقات ألصحابها، مع األخذ بعين االعتبار خسائر التجار أيضا
ونجحـت  . وكخطوة أولى، استدعت األجهزة األمنية جميع تجار األنفاق ذوي العالقة بالقضية ووكالئهم           

مستثمرين، في حين طمأن وزيـر      من األموال وتوزيعها على ال    % ١٦اللجنة، قبل عام، في تحصيل نحو       
العدل في الحكومة المقالة، محمد فرج الغول، المستثمرين على أنه سيتم توزيع جزء جديد، مشيرا إلـى                 

وأوضح، في تصريح صحافي، أن اللجنة للنظر في األموال         .  مليون دوالر  ٧٠أن حجم االستثمارات بلغ     
  .المستثمرة باألنفاق تعمل على أعلى المستويات

ـ   وذكر أن الحزم الذي أظهرته األجهزة األمنية في التعامـل مـع           » الشرق األوسط «ت مصادر مطلعة ل
وشددت المصادر على أنه سيتم     . التجار ووكالئهم، نجح في استرجاع مبالغ كبيرة من أموال المستثمرين         

  .خصم قيمة األموال التي قدمت للمستثمرين كأرباح، بسبب الخسائر التي لحقت بالتجار
ك معلومات غير مؤكدة تفيد بأنه تم توقيف بعض األشخاص الذين قاموا بعمليات احتيال، وتقمصوا               وهنا

  .شخصيات تجار يستثمرون في األنفاق، وقاموا بتحصيل أموال من الناس، وانكشف الحقا زيفهم
  ٣٠/١/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن

  
  جنوب لبنان صيدا ملثمان يعتديان بالضرب على مدير الجمعية في": راصد"جمعية  .٣١

، أن شخصين ملثمين مجهولي الهوية، اعتـديا علـى          "راصد"أعلنت الجمعية الفلسطينية لحقوق اإلنسان      
مديرها التنفيذي في لبنان عبد العزيز طارقجي، لدى خروجه بعد ظهر أمس من مكتـب الجمعيـة فـي                   

الظهـر، ثـم الذا     صيدا، وضرباه بعصي خشبية متسببين له بجروح طفيفة في الرأس ورضوض فـي              
وقد نقل طارقجي إلى احد مستشفيات المنطقة حيث أجريت له الفحوص الالزمـة واإلسـعافات               . بالفرار
التي يتعرض  " ليست المرة األولى  "وذكر عضو مجلس إدارة الجمعية الدكتور محمد ناصر، أنها          .  األولية

اع عن حقوق اإلنسان والذي لم يرق       لمثل هذه االعتداءات، بسبب مواقفه ونشاطه في الدف       "فيها طارقجي   
لبعض الجهات المتضررة من فضح تجاوزاتهم وانتهاكاتهم لحقوق اإلنـسان الفلـسطيني فـي الـوطن                
ومخيمات الشتات، ويؤسفنا ما وصلنا إليه من أحوال مزرية بعيدة كل البعد عن قضيتنا وشـعبنا الـذي                  

هذه األعمال لن تثنينا أبداً عن عملنا المشروع        "ال  وق".  يعاني ما يعانيه من جرائم اإلحتالل وذوي القربى       
    ".وعن ما يقوم به اإلحتالل اإلسرائيلي الغاصب في أرضنا العربية

  ٣٠/١/٢٠١١، المستقبل، بيروت
     

  اإلفراج عن ثمانية معتقلين فلسطينيين من السجون المصرية .٣٢
في السجون المصرية، وذلك بعد ، عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين )٢٩/١(أفرج مساء السبت : غزة

  .، وسجن طرة  في مصر"أبو زعبل"أن اندلع حريق ووقعت أحداث في سجن 
إنه تم اإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين الثمانية الذين كانوا " قدس برس"وقال احد المفرج عنهم لوكالة 

ن اآلن عن وسيلة لتأمين وأضاف أنهم يبحثو. الذي وقعت في اشتباكات" أبو زعبل"متواجدين في سجن 
قال شهود عيان ومصادر فلسطينية إن عدد من المعتقلين الفلسطينيين، الذين أفرج و .نقلهم إلى قطاع غزة

  .عنهم من السجون المصرية مساء السبت ، قد وصلوا بالفعل إلى قطاع غزة
الجيش " قدس برس "وكان أهالي المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية، ناشدوا من خالل وكالة

المصري، والمتظاهرون المصريون العمل على إخراج أبنائهم المعتقلين في تلك السجون، والذين مضى 
". أبو زعبل"على بعضهم سبع سنوات، في ظل حديث عن تعرض عدد منهم لخطر كبير في سجن 
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 على الرغم من  معتقال سياسيا فلسطينيا، وترفض اإلفراج عنهم٢٥وتعتقل مصر في سجونها حوالي 
  .حصول بعضهم على أوامر قضائية بذلك، موزعين على سجون أبو زعبل، المرج، طرة، الزغلي

  ٢٩/١/٢٠١١قدس برس، 
  
   الضفة وغزة العام الماضب مليون درهم قيمة برامج ومشروعات الهالل األحمر ١٣٣: اإلمارات .٣٣

 األحمر في فلسطين خالل العام الماضي بلغت قيمة البرامج اإلنسانية التي نفذتها هيئة الهالل: )وام(
 درهماً تضمنت العمليات اإلغاثية والمشروعات اإلنشائية والتنموية ٥٢٧ ألفاً و٣٥٣ مليوناً و ١٣٣

  .والموسمية إلى جانب الكفاالت التعليمية واالجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة 
 درهماً وبلغت تكلفة المشاريع اإلنشائية ٥٦٥و ألفاً ٧٣٢ مليوناً و٤٤بلغت قيمة العمليات اإلغاثية 

 ٦٠٠ ألفاً و٨٢٧ ماليين و٤وبلغت المشروعات الموسمية .  درهماً ٣٧٥ ألفاً و٧٩ مليوناً و٦٨والتنموية 
 ٥ درهماً حيث تكفل الهيئة حالياً ٩٨٧ ألفاً و٧١٣ مليوناً و١٥درهم، فيما بلغت تكلفة برامج كفالة األيتام 

  .في فلسطين  يتيماً ٧٤٢آالف و
وأكد الدكتور خيري العريدي سفير فلسطين لدى الدولة أن دولة اإلمارات تضطلع بدور إنساني وتنموي 
كبير على الساحة الفلسطينية لتحسين حياة الفلسطينيين والحد من معاناتهم اإلنسانية مشدداً على أن جهود 

احب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الدولة في فلسطين تتعزز دائماً بفضل المبادرات الكريمة لص
رئيس الدولة، حفظه اهللا، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهللا، ودعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 

ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة 
  .المنطقة الغربية رئيس هيئة الهالل األحمر 

جاء ذلك خالل زيارة السفير، أمس، لهيئة الهالل األحمر، وكان في استقباله أحمد حميد المزروعي 
ة الفلسطينية وتوثيق رئيس مجلس اإلدارة، وتم بحث السبل الكفيلة بتعزيز جهود الهيئة على الساح

  .الصالت وترقية مجاالت الشراكة مع الجهات المختصة بالشأن اإلنساني هناك
  ٣٠/١/٢٠١١الخليج، الشارقة، 

  
  ومسؤولية الشرعية الفلسطينية" التفريط"وثائق  .٣٤

  محمد السعيد ادريس
لي يتعلـق   في الوقت الذي ترفض فيه الواليات المتحدة طرح أي مشروع قرار على مجلس األمن الـدو               

، بعد أن عجزت اإلدارة األمريكية عـن إقنـاع حكومـة الكيـان              ”اإلسرائيلية“بإدانة سياسة االستيطان    
الصهيوني بقبول الصفقة السخية جداً المتعلقة بالتجميد المؤقت لالستيطان لمدة شهرين ال أكثـر، وفـي                

بالدها لطـرح أي مـشروع      الوقت الذي شددت فيه المندوبة األمريكية في مجلس األمن على معارضة            
قرار على المجلس يتعلق بالمستوطنات والتمسك بالموقف الذي يصر على أن كل قضايا الحـل النهـائي          
يجب حلها عبر المفاوضات، وليس عن طريق قرارات تصدر عن مجلس األمن، التعامل مع موضـوع                

” اإلسـرائيلي “لثنـائي   االستيطان على أنه من قضايا الحل النهائي التي يجـب أن تخـضع للتفـاوض ا               
الخاصة بعمليـة   ” الجزيرة“الفلسطيني وليس كشرط لبدء هذا التفاوض، كشفت الوثائق التي نشرتها قناة            

التي تدافع عنها المندوبة األمريكية وال ترى أي بديل لها عن فضائح            ” اإلسرائيلي“المفاوضات الفلسطينية   
تورط فيه المفاوض الفلسطيني، كما تفضح سياسـة        شديدة الخطورة تؤكد مدى التفريط في الحقوق الذي         

المدعوم أمريكياً وبريطانياً لـضرب كـل قواعـد         ” اإلسرائيلي“التواطؤ الرسمي الفلسطيني في المخطط      
وأسس حركة المقاومة الفلسطينية من خالل التنسيق األمني الواسع المدى بين األجهزة األمنيـة التابعـة                

  .”اإلسرائيلية“ن واالستخبارات للسلطة الفلسطينية وأجهزة األم
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هل بعد انكشاف هذا كلـه مـازال التفـاوض خيـاراً            : ربما يكون السؤال المباشر بهذا الخصوص هو      
فلسطينياً؟ السؤال مهم ألنه يعيدنا إلى جانب شديد األهمية من عملية التفاوض تلك، وهو ما يتعلق بكـسر             

فعلى ما يبدو أن اللقاءات والحوارات      . ” اإلسرائيلي“الحاجز النفسي بين المفاوض الفلسطيني والمفاوض       
والمناقشات المنتظمة الرسمية وغير الرسمية بـين طـواقم المفاوضـين الفلـسطينيين مـع نظـرائهم                 

وعلى مدى سنوات التفاوض الطويلة قد نجحت في كسر الحاجز النفسي بين الطرفين، ولم              ” اإلسرائيليين“
عدواً أو حتى خصماً، بل ربما تكون قد نـشأت   ” اإلسرائيلي“مفاوض  يعد المفاوض الفلسطيني يرى في ال     

صداقات وعالقات وجرى ترتيب مصالح من هذا النوع أو ذاك إلى درجة جعلت بعض هؤالء ينـسى أو        
يتناسى أنه يخوض صراعاً دبلوماسياً ال يقل ضراوة أو يجب أال يقل ضراوة عن الـصراع العـسكري                  

حدر في تفاعالته وانفعاالته التفاوضية بأبهة اللقاءات لدرجة قد تقوده، سواء           وممارسة الفعل المقاوم، وين   
  .كان يدري أم ال يدري، إلى درك التفريط في حقوق بالده الوطنية

اإلجرامية على قطاع   ” اإلسرائيلية“بعض هذه الوثائق وبالذات ما يتعلق بموقف قيادة السلطة من الحرب            
يثير الغثيان عندما تتحدث بعض هـذه       ) ٢٠٠٩كانون الثاني   /  يناير ٢٠٠٨كانون األول   / ديسمبر(غزة  

كي ” حماس“الوثائق عن الموقف التحريضي لقيادة السلطة من أجل تكثيف الضرب والضغط على حركة              
أما ما يخص التنازالت في الحقوق وبالذات ما يتعلق بالقدس وما يتعلق بحق العودة،              . ال تخرج منتصرة    
فهو يفوق أي قدرة بشرية على التحمل أو التـصديق، بـشهادة أحـد كبـار هـؤالء                  وتبادل األراضي،   

المفاوضين في تعليقه على التنازالت بخصوص الحرم القدسي والبلدة القديمة للدرجة التي دفعته لـيعلن               
  .”إن الشيء الوحيد الذي ال يمكن أن أقوم به هو أن أتحول إلى صهيوني“: بنفسه عن تنازالته بقوله

 كانت تلك التنازالت مازالت أسيرة األفكار أو المقترحات فإن ما يتعلق بما حدث من تحوالت في ما                  وإذا
فمن خالل التفاوض   . التي تعتنقها أجهزة أمن السلطة تجاوز األفكار إلى األفعال          ” العقيدة األمنية “يسمى  

يات أوسلو، وإعالن القيـادة     ووفقاً لما جرى تحريفه من اتفاق     ” عملية السالم “واالنخراط في ما عرف ب      
كمرجعية ألدائها ولـيس ألن     ” خريطة الطريق “الفلسطينية الجديدة الوريثة لقيادة الراحل ياسر عرفات ب         

مواثيق فلسطين أو حتى عربية ودولية أخرى جرى االنحراف بالعقيدة األمنية ألجهـزة الـسلطة، التـي           
، وعبر التنسيق األمني الذي ارتضته قيادة السلطة        تحولت عبر إدارة الجنرال األمريكي دايتون وأجهزته      

من حماية المواطن الفلسطيني ومكتسبات الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه ضد األطماع والسياسات             
إلى استهداف المقاومة، كخيار وطني، وكمؤسسات ومنظمات وقيادات وأفراد، والتنسيق مع           ” اإلسرائيلية“

عل أو سياسة أو عمل قد يضر بالهدف االستراتيجي الذي انخرطت السلطة            ضد كل ف  ” اإلسرائيلي“األمن  
  .”الدولة الفلسطينية“في أوهامه وهو هدف 

فمن خالل انخراط واقتناع القيادة الفلسطينية الجديدة في خريطة الطريق، والوثـوق بـأن مـسار هـذه                  
ى دولته المستقلة، قبلت السلطة     الخريطة وااللتزام به هو الذي سيقود الشعب الفلسطيني إلى الحصول عل          

دفاعـاً عـن    ” اإلسرائيليين“من القتال ضد    ” العقيدة األمنية “بكل مطالب الجنرال دايتون ابتداء من تغيير        
للحصول على الدولة، وامتداداً إلى القبول بالتنسيق األمني        ” اإلسرائيليين“الحقوق الوطنية إلى التنسيق مع      
ضد المقاومة والمقاومين، والتخلص من الجيل القـديم فـي   ” اإلسرائيلية“مع أجهزة األمن واالستخبارات   

األجهزة األمنية الذين خاضوا غمار المقاومة واستبدال أجيال جديدة من الشباب الذي جرى تدريبه تحت               
  .قيادة الجنرال دايتون على العقيدة األمنية الجديدة بهم

 حدث في قيادات وأفراد األجهزة األمنية أخـذ األمـن           ومن خالل هذا التنسيق األمني، واالستبدال الذي      
الفلسطيني يتورط في جرائم وطنية، حتى جرى التورط في اغتيال قيادات المقاومة، وبعضهم تورط في               
جريمة اغتيال الرئيس عرفات، وجرى تسليم المئات من النشطاء ومن شباب االنتفاضة واالستـشهاديين              

ى التنسيق عبر خطة أمنية بريطانية، في عمليات اسـتهدفت مـصادرة            ، كما جر  ”اإلسرائيلي“إلى األمن   
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األسلحة، ومنع تهريبها إلى قطاع غزة أو الضفة، لكن األهم كان يتعلق بصواريخ القسام وبأنفـاق غـزة            
  .”إسرائيل“إلنهاء كل عمليات تهديد 

 كمحصلة أولـى للتنـسيق      ،”اإلسرائيلية“وهكذا تحولت أجهزة األمن الفلسطينية إلى أذرع ألجهزة األمن          
األمني، وكإحدى نتائج االنسياق في عملية التفاوض، لكن ما هو أخطر كـان يتعلـق بتمكـين سـلطات           
االحتالل من التوسع في سياسة االستيطان وتهويد األراضي وتهجير العائالت وتدمير القـرى والمبـاني               

، كدولة يهودية تحت وهـم      ”إسرائيل“والتوجه نحو القدس والحرم القدسي الشريف إلكمال مشروع بناء          
  .”التفاوض“وستار سالم زائف ومراوغ عنوانه المباشر هو 

ما تكشف في الوثائق هو النذر اليسير وما خفي كان أعظم، وإذا كان ما تكشف يحمل مـن المبـررات                    
التفاوض، على استمرار هذا    ” اإلسرائيلي”واألمريكية ما يبرر أسرار اإلصرار األمريكي و      ” اإلسرائيلية“

فما مبررات السلطة للقبول به طيلة كل تلك السنوات؟ هل هي الشرعية التي تدعيها سـلطة هـي التـي                 
أعطتها كل هذا المدى الخطير من التنازالت؟ إذا كان األمر كذلك، فإن هذه الشرعية هي التي يجـب أن                   

  .ى من هذه المؤسسات تحاسب، ومن هنا تتحدد مسؤوليات المؤسسات الوطنية الفلسطينية أو ما تبق
  ٣٠/١/٢٠١١، الخليج، الشارقة

  
  ؟"إسرائيل"لـ لماذا تواصل تركيا توددها  .٣٥

  محمد نور الدين
منذ العدوان على اسطول الحرية يسود اعتقاد معزز ببعض االشارات بأن طريقـة المقاربـة التركيـة                 

  .لعالقاتها مع اسرائيل تتسم ببعض االرتباك واحيانا بتودد ال مبرر له
وقد تدرجت تركيا في موقفها من العدوان المذكور من المطالبة باالعتذار والتعويض وتشكيل لجنة تحقيق               

  .دولية وكسر الحصار على غزة إلى االكتفاء بمطلبي االعتذار والتعويضات
وواجهت اسرائيل الشروط التركية بتشكيل لجنة تحقيق انتهت قبل يومين إلى تقرير فضيحة لجهة التأكيد               

  .الجريمة التي ارتكبت" شرعية"ى عل
وكان رئيس األركان االسرائيلي غابي اشكنازي قد صرح مرة ان اسرائيل لـن تعتـذر اذ ان الجنـود                   

  .االسرائيليين قتلوا من يستحق القتل
ورغم كل التصريحات االسرائيلية المتكررة عن رفض االعتذار بل التقدم اكثر إلى محاولة تطويق تركيا               

تفاقيات مع بلدان مجاورة لتركيا مثل قبرص اليونانية واليونان ورومانيا وبلغاريا فإن تركيا لم              بتحالفات وا 
  .تقابل المساعي االسرائيلية بخطة واضحة لمجابهة اإلهانة اإلسرائيلية لتركيا

ـ          " المجاني"فرغم االجتماع الشهير     ن بين وزير الخارجية احمد داود اوغلو والوزير االسرائيلي بنيامين ب
بإرسال " حسن النية " يونيو الماضي في بروكسل فإن تركيا استأنفت مبادرات          - حزيران   ٢٩اليعازر في   

طائرات إلخماد حرائق في جبل الكرمل في فلسطين المحتلة وقد وضعها رئيس الوزراء التركي ووزير               
 كان ان اسرائيل لـن      لكن رد رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو      . خارجيته في إطار المساعدة االنسانية    

  .تعتذر أبداً
 -كذلك تكررت الخطوات المجانية التركية باجتماع مدير عام الخارجية التركية في مطلع كـانون االول                

  .ديسمبر من العام الفائت في زوريخ بمبعوث اسرائيل
نتائج أقل مـا    اليوم تنتهي لجنة تيركيل االسرائيلية للتحقيق بالهجوم االسرائيلي على اسطول الحرية إلى             

  .يقال فيها بأنها تزوير ودوس للحقائق وألية رغبة بعالقات جيدة مع تركيا
ومن الخطوات التي تعتبر ارتباكا محاولة اردوغان ان يميز بين الحكومة االسرائيلية ووزير الخارجيـة               

سرائيليين اقل من   كما لو ان باقي اال    " الحقير"فيها افيغدور ليبرمان بدعوته االسرائيليين للتخلص من هذا         
  .ليبرمان تطرفا وحقارة



  

  

 
 

  

            ٢٥ ص                                     ٢٠٤١:         العدد       ٣٠/١/٢٠١١ األحد :التاريخ

وهذا ليس سوى دعوة لهم لكي يعيـدوا النظـر فـي مجمـل     . إن اللعبة التركية مكشوفة في هذا المجال     
  .التكتيكات السياسية تجاه اسرائيل

للسياسة التركية تجاه اسرائيل هي الرسالة التي ارسلتها الخارجية التركية إلـى            " الرخوة"ومن االشارات   
الذي قررته األمم المتحدة فـي      " اليوم العالمي لإلبادة اليهودية   "الحاخامية اليهودية في تركيا للمشاركة في       

 يناير من كل عام والتي تبلغها ان الخارجية التركية ستـشارك فـي        - كانون الثاني    ٢٧ في   ٢٠٠٥العام  
  .احتفال الخامية اذا كان سينظم هذه السنة

 مستوى سفير وله كلمة لكن المشاركة هذه المرة قد تكون علـى مـستوى               وكانت الخارجية تشارك على   
  .مدير عام الخارجية او ربما الوزير نفسه

تجاه احدى الطوائف التي يتشكل منها المجتمع التركي رغم انها          " طبيعية"االشارة التركية هذه ربما تكون      
 الصلة العضوية للجماعة اليهوديـة      لكن الجميع يدرك  .  مليونا ٧٣ال تتعدى خمسة وعشرين الفا من أصل      

إلى اسرائيل تمامـا كمـا هـي        " رسالة"وكل خطوة تركية في اتجاه يهود تركيا هي         . في تركيا بإسرائيل  
الرسائل التي يمكن ان تصل إلى اللوبي اليهودي في الواليات المتحدة فيما تكون موجهة في األساس إلى                 

  .اسرائيل
من شروط اعادة تطبيع العالقات مع اسرائيل ولم يعرف بعد مـا            لم يعد مطلب كسر الحصار على غزة        

هي آخر اعمال لجنة التحقيق الدولية التي شكلها األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون حـول الهجـوم               
  .على اسطول الحرية

كس تغييرا  كل مبادرات تركيا وآخرها اطفاء الحرائق والمشاركة في اليوم العالمي لإلبادة اليهودية لم تنع             
  .او حتى تليينا في الموقف االسرائيلي فتذهب دعوة اردوغان إلى التخلص من ليبرمان ادراج الرياح

ليس من احد إال ويرفع راية التقدير واالعتزاز بالمواقف التاريخية والشجاعة للمسؤولين االتـراك مـن                
لكـن  .  علـى سـفينة مرمـرة   القضية الفلسطينية والمواقف المضمخة بأشرف الدم للمناضلين االتـراك       

االستمرار في تكرار االشارات االيجابية من جانب واحد هـو تركيـا مـن دون اي مقابـل، ال يليـق                     
  .بالتضحيات والدم الذي صبغ المتوسط باحمراره ولم يجد بعد من يعاقب المجرمين الذين سفكوه

  ٣٠/١/٢٠١١، الشرق، الدوحة
  
  على ماذا؟ ولماذا؟ .٣٦

  نضال حمدان
والالفـت  . بنشرها قبل أيام، الكثير من اللغط والسجال      » الجزيرة«وثائق السرية، التي بدأت قناة      أثارت ال 

أن اإلسرائيليين التزموا الصمت، وكأن األمر ال يعنيهم، أو كأنهم مغتبطون من المأزق الذي باتـت فيـه                  
  .السلطة الفلسطينية

ة فإنها ستمضي قدماً، وبخطى أكثـر ثباتـاً،         صحيح أنه في حال لم تتأثر السلطة الفلسطينية بهذه الفضيح         
وتراجعت، فهـذا ينـسجم مـع توجـه         » اهتزت«أما إذا   . »مجرد أفكار «نحو تطبيق ما تصر على أنه       

الحكومة اليمينية اإلسرائيلية التي يترأسها بنيامين نتانياهو، والتي رغم كل هذه العروض الـسخية مـن                
: بهدف اصطياد عـصفورين ..  المفاوضات نحو االنهيارجانب المفاوض الفلسطيني، كانت ترفض وتدفع   

دفع السلطة الفلسطينية إلى المزيد من التساهل، وثانياً، إحراج الرئيس األميركي باراك أوبامـا وابتـزاز                
  .إدارته

بوثائقها الجديدة، إالً أنها من حيث الجوهر ال تحمل أي جديـد            » الجزيرة«ومع كل الصخب الذي أثارته      
الصحافة اإلسرائيلية تنشر كل شيء، وأي متابع بعيون واعيـة يعـرف أيـن يقـف طرفـا                  ف.. يعتد به 

المفاوضات، سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة، وهو ما تفتقت عنه ذهنية الراعي األميركي منتـصف                
  .العام الماضي
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 تفريط في   كان ردها متوتراً وال ينسجم مع الحدث، فهي لم تغضب لما تتضمنه الوثائق من             » فتح«حركة  
قطريـة  » مـؤامرة «الحقوق والمبادئ والمسلمات الوطنية، ولم يستفزها من كل ما قيل سوى أن هنـاك               

ولم يجب أحد عن مؤامرة اغتيال القضية       !.. إسرائيلية، الغتيال الرئيس الفلسطيني محمود عباس سياسياً      
  .أرضاً، ومقدسات، وحق عودة، ومياها، وسماء.. الفلسطينية

بوثائقها المسربة، ومن قبل موقع ويكيلـيكس االلكترونـي، سـوى           » الجزيرة« التي أثارتها    وما الزوبعة 
استفادة من ازدواجية في الشخصية العربية، التي تصرح لإلعالم ولشعبها بغير ما يقال على انفراد وفي                

 تثير فـرائص    ، كانت السير الذاتية للراقصات والفنانات     »ويكيليكس«و» الجزيرة«وقبل  . المكاتب المغلقة 
  .السياسيين

. ، كمـا قـال    »هم يعرفون كل شيء   «الرئيس عباس دافع عن نفسه دفاعاً ضعيفاً، فهو الذ بالقادة العرب            
ولكنه تناسى أن الجهة الوحيدة التي يجب أن تعرف هي الفلسطينيون، وهم في الحقيقة الجهـة الوحيـدة                  

  .التي ال تعرف
وهـؤالء الـذين يعتبـرهم الـرئيس        . سواء أثمرت أم انتكست   فالفلسطينيون هم المعنيون بالمفاوضات،     

الفلسطيني سالحه األخير، عبر تهديده قبل أيام إلسرائيل، أو تحذيره من مغبة تفجر انتفاضـة أو ثـورة                  
  .ال أن يفاجأوا.. جديدة، أحق من أي كان باالطالع على ما يجري

كنا سـنبقى   : ع السلطة الفلسطينية؟ الجواب   كانت على وئام م   » الجزيرة«فماذا سيكون عليه الحال لو أن       
وهذه هي الخالصة المؤلمة فعالً، فالفلسطينيون وجدوا أنفـسهم وسـط          . »المفاوضات«زي األطرش في    

مولد وصـاحبه   «: طوفان من األوراق، وباتوا مقتنعين بأنه ينطبق على المفاوضات المثل العربي الشهير           
  .»غائب

احل ياسر عرفات الذي كـان يـصف الجـوالت التفاوضـية مـع       وفي هذا تحضرني مقولة الزعيم الر     
، لكن يبدو أن الطواقم التفاوضية الفلسطينية تناست أن قوتها          »حوار الطرشان «الحكومات اإلسرائيلية بـ    

تزداد بتزايد المساندة التي تلقاها من قاعدتها الجماهيرية، وهذا ال يتأتّى إال بإحساس هذه الجماهير أنهـا                 
ير، وذات وزن معتبر في ما يجري، وأنها الرقيب على ما يجري في الغرف التفاوضية، سواء              رقم ذو تأث  

  .وليست مجرد ورقة للمساومة، أو التهديد.. فوق الطاولة أو تحتها
من حق الشعب الفلسطيني أن يقول كلمته في ما يجري التفاوض حوله، سواء خالل الجوالت والصوالت                

وال شرعية ألي اتفاق إال بعـد       .. فاالستفتاء حق، وحق، وحق   .. بل أي توقيع  التفاوضية أو بعدها ولكن ق    
  .موافقة الشعب

  .هذا ما التزمت به الحكومات اإلسرائيلية لشعبها منذ منتصف عقد التسعينات، وهذا ما يريده الفلسطينيون
  ٣٠/١/٢٠١١، البيان، دبي
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  :كاريكاتير .٣٧
  

    
  ٢٩/١/٢٠١١موقع فلسطين اون الين، 


