
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

    
  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

   مجاهدينثمانية والعدو يغتال سبعة إسرائيليينمقتل : ٢٠١٠حصاد القسام خالل 
  على غزة وضعنا خططاً لمواجهة أي عدوان صهيوني: حمادفتحي 
  الضفةبأوقف عملياتنا " إسرائيل"تنسيق السلطة و:٢٠١٠ تحصي شهداءها عام القدسسرايا 
  يجب إضعاف حماس بغزة من أجل حل مشكلة الشرق األوسط: ليفني

  ستشهاد فلسطينية بالغاز المسيل للدموع خالل مسيرة بلعينإ

القادم"استحقاق أيلول" :عباس
حمـاس ال تريـد وال      و...هام

ــستطيع  ــة أنت ــع الورق  توق
   المصرية

  ٣ص... 

 ٢٠١٣ ٢/١/٢٠١١ األحد



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ٢٠١٣:         العدد       ٢/١/٢٠١١ السبت :التاريخ

    :السلطة
 ٤  على غزة وضعنا خططاً لمواجهة أي عدوان صهيوني: حمادفتحي .٢
 ٥  لن يتم إدانة دحالن المتالكه أسرارا خطيرة حول سلطة رام اهللا: عبد الستار قاسم.٣
 ٦  نيةال حل وسطا في حدود الدولة الفلسطي: عريقات.٤
 ٦  شروط حماس التعجيزية تحبط المصالحة ولدينا خريطة طريق للعام الجديد": الهباش".٥
 ٧  وتعدها جريمة حرب إسرائيلية ضد مدنيين عزلالسلطة تدين استشهاد مواطنة في بلعين .٦
 ٨   اإلسكندرية كنيسة في تدين تفجيرحكومة هنية.٧

    
    :المقاومة

 ٨   مجاهدينثمانية والعدو يغتال سبعة إسرائيليينمقتل : ٢٠١٠حصاد القسام خالل .٨
 ٩  ةالضفبأوقف عملياتنا " إسرائيل"تنسيق السلطة و:٢٠١٠ تحصي شهداءها عام سرايا القدس.٩
١١  زوال االحتالل قائم بال محالة.. الوطن يحتاج لمن يحميه ال من يسرقه: الزهار.١٠
١١  جهود المصالحة مجمدة بعد تصعيد سلطة عباس ومالحقتها كوادر المقاومة: العاروري.١١
١٢   بانطالقة فتح في غزةحماس تمنع االحتفال: أبو سمهدانة.١٢
١٢  وال مفاوضات في ظل االستيطان.. نتمسك بالحوار مع حماس: فتحاألحمد في ذكرى انطالقة .١٣
١٤     خطاب عباس ال يؤسس للمصالحة: حماس.١٤
١٤   آالف من كوادرنا العام الماضياعتقلت ثالثة ومة المقالة في غزةالحك: فتح.١٥
١٤   تدين التفجير الذي استهدف كنيسة في اإلسكندريةحماس.١٦
١٥  في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنانفتح تحيي ذكرى انطالقتها باحتفاالت .١٧
١٦   حالة اعتقال سياسي٣٠٠٠السلطة نفذت أكثر من : حماس.١٨
١٧   في الضفة الغربية من أنصاره ١٠٠حزب التحرير في فلسطين يتهم السلطة باعتقال .١٩
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٧  ة من أجل حل مشكلة الشرق األوسطيجب إضعاف حماس بغز: ليفني.٢٠
١٧   المفاوضات المباشرة أفضل طريق للسالمتعد "إسرائيل:"اإلسرائيليةالمتحدث باسم الخارجية .٢١
١٧  تبرئة لواء في جيش االحتالل اإلسرائيلي من إصدار أوامر بممارسة العنف ضد فلسطينيين.٢٢
١٨   تمد يدها للسالم لكل من كان"إسرائيل": موشيه يعالون.٢٣
١٨     ندمت على رفضها دفع ثمن إطالق أراد" إسرائيل: "حالوتس.٢٤
    

    :األرض، الشعب
١٨  ع خالل مسيرة بلعينستشهاد فلسطينية بالغاز المسيل للدموإ.٢٥
١٨  " المثل اإلسالمية الصحيحة جريمة خارجة عن"اإلسكندرية  تفجير :رابطة علماء فلسطين.٢٦
١٩  جماعات يهودية مشبوهة تنتحل صفة خليجيين لشراء عقارات مقدسية.٢٧
١٩   وغزةاالحتالل يواصل عدوانه في القدس والضفة: اوتشا.٢٨
٢٠   الشهر الماضي٤٨ عامالً فلسطينياً داخل أراضي الـ ٣٥٠االحتالل اعتقل : تقرير.٢٩
   
   



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ٢٠١٣:         العدد       ٢/١/٢٠١١ السبت :التاريخ

   : األردن
٢١ د حرب غزةال مكان ألعداء المقاومة بع: جبهة العمل اإلسالمي.٣٠
   

   :عربي، إسالمي
٢١    لمؤتمر المشرفين على شؤون الالجئين الفلسطينيين تبدا أعمالها اليوم"٨٥"الدورة .٣١
٢٢   بتفجير كنيسة القديسين باالسكندرية" إسرائيل"مجلس الشورى المصري يتهم عضو .٣٢
٢٢   اإلسرائيليدمشق تنفي تسريبات حول تسوية مع الكيان.٣٣
٢٢   ألسر المتعففة بقطاع غزةا  لمساعدةثالثة ماليين ريال: مؤسسة الشيخ عيد الخيرية.٣٤
٢٣  مل أقالم تجسسمصر تقرر إخالء سبيل أمريكية فلسطينية األصل تح.٣٥
   

   :دولي
٢٣  باراك ضللنا وخدعنا وفقدنا األمل في االئتالف الحكومي الحالي: مسؤول أمريكي.٣٦
    

    :حوارات ومقاالت
٢٤  محمد خليفة ...مخيمات القهر والغربة ويتم الوطن.٣٧
٢٥  جواد العناني.  د...الدكتور سالم والدولة الفلسطينية.٣٨
    

 ٢٧  :كاريكاتير
***  

  
  
   توقع الورقة المصريةأنحماس ال تريد وال تستطيع و...هام القادم "استحقاق أيلول" :عباس .١

 شهر أيلول المقبل هناك قال الرئيس محمود عباس انه سيكون في : عبد الرؤوف ارناؤوط-برازيليا
 استحقاقات مستحقة في ٣استحقاق هام للحديث عن الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيراً في هذا الصدد الى 

  ".نحن ال نريد ان نعلن دولة بشكل احادي" ذلك التاريخ وان كان اكد على انه
لرئيس األميركي باراك وأشار عباس في تصريحات للصحافيين أمس إلى ان االستحقاق األول هو أن ا

اوباما كان أعلن في خطابه أمام الجمعية العمومية لالمم المتحدة في ايلول الماضي انه في ايلول المقبل 
ستكون فلسطين دولة كامل العضوية في األمم المتحدة، أما الثاني فهو ان الواليات المتحدة واللجنة 

اإلسرائيلية التي بدأت في ايلول الماضي تنتهي في -ةالرباعية الدولية اعلنتا ان المفاوضات الفلسطيني
 .أيلول المقبل، أما الثالث فهو ان عملية بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية ستستكمل في شهر ايلول المقبل

  .لن نعلن بشكل احادي الطرف عن الدولة الفلسطينية: عباسومع ذلك فقد أكد
مراكمة االعتراف الدولي بالدولة : ة مسارات وهي أوالً وأشار عباس الى ان العمل يسير اآلن على ثالث

الفلسطينية والسعي من أجل حل سلمي يفضي إلى قيام هذه الدولة، أما الثاني فهو بناء مؤسسات الدولة 
  .الفلسطينية لتكون جاهزة في شهر أيلول المقبل، والثالث فهو تحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية

ية بالغة الى االعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية وذلك من خالل سلسلة وينظر الرئيس بايجاب
االعترافات في دول اميركا الالتينية والتي يتوقع ان تتواصل في دول اخرى في اميركا الالتينية في 

فيها، الفترة القادمة، إضافة الى قيام عدد من الدول االوروبية برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني 
 منننتظر أن نراكم كل هذه االعترافات ليقتنع اإلسرائيليون أوالً واألميركيون ايضاً بان : وقال 



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ٢٠١٣:         العدد       ٢/١/٢٠١١ السبت :التاريخ

الضرورة ان يتم انجاز اتفاق على كل قضايا المرحلة النهائية لتتوج هذه االعترافات بدولة فلسطينية 
  .مستقلة

 الدولي أزعج اإلسرائيليين كثيراً هذا التوجه"وأضاف " هذه االعترافات تقوي موقفنا" وشدد على ان
واعتبروه اعترافاً أحادي الطرف، ولكن هذا غير صحيح وانما هي دول تعترف بنا ونأمل ان تستمر 

  ".عمليات االعتراف وان ال يتم االلتفات الى المطالب االسرائيلية وغيرها بعدم االعتراف بالدولة
أكد على التوجه إلى مجلس األمن الدولي الستصدار وبالتوازي مع هذا الجهد الدبلوماسي فان الرئيس 

نذهب الى مجلس : قرار يدين االستيطان اإلسرائيلي، ويؤكد على عدم شرعيته ويطالب بوقفه، وقال 
األمن لنطالب بوقف النشاطات االستيطانية، ونحن ألننا ال نرى أمالً في ان توقف الحكومة اإلسرائيلية 

حتجت الواليات المتحدة على ذلك، ولكننا قلنا اننا سنطالب مجلس االمن ان نشاطاتها االستيطانية، وقد ا
يكرر نفس الكالم الذي قالته وزيرة الخارجية االميركية هيالري كلينتون بأن االستيطان غير شرعي 
ويجب وقفه، هذا مطلب أميركي، اذ ان الواليات المتحدة تطالب منذ اكثر من سنة اسرائيل بوقف 

  ".لكن اسرائيل ال تستمع الى احداالستيطان و
نحن نريد حالً سلمياً من خالل المفاوضات، ال نريد حروبا وانما نريد سالماً من "وفي ظل كل ذلك يؤكد 

الموقف / خالل المفاوضات، وباعتقادي لم تعد هناك حاجة للمفاوضات، وإنما هناك اآلن حاجة للقرارات 
  ".إلسرائيلي الذي عبر عنه اولمرت واضح لناالفلسطيني واضح لإلسرائيليين والموقف ا

نتنياهو ) االميركيون(ذهبنا الى واشنطن على امل ان يقنعوا"الى ان األمور اآلن متوقفة عباس وأشار 
بوقف االستيطان، ولكن لم يتمكنوا ولم يقبل نتنياهو بوقف االستيطان، وقد تحدثت لساعات طويلة معه 

، وقد "ال "زله من اجل وقف االستيطان، ولكن جوابه القاطع كان في واشنطن وفي شرم الشيخ وفي من
  ".حاولت الواليات المتحدة ان تبرم معه صفقة ولكنها فشلت، واآلن فان األمور متوقفة

في اجتماع لجنة المتابعة لمبادرة السالم العربية األخير تقرر أن ال تستأنف المفاوضات اال اذا "وأضاف 
  ".تقدم لم يحصل حتى هذه اللحظةحصل تقدم جدي، وهذا ال

ال تريد وال تستطيع ان توقع ) حماس..(األوضاع الداخلية كما هي ولم تتغير"أكد الرئيس على ان و
الورقة المصرية إلنهاء االنقسام، ال تريد ألنها مختلفة في اآلراء، وال تستطيع ألن ايران تستخدمها ورقة 

  .في صراعها مع دول في العالم
 حصلت المصالحة فان ما يهمنا هو اعادة بناء غزة، اما االمر الثاني فهو الذهاب الى اذا"وأضاف 

انتخابات تشريعية ورئاسية ونحن مستعدون النتخابات فور التوقيع على الورقة المصرية، واذا ما تمكنوا 
" حماس"هم في من النجاح في االنتخابات فقد سبق وان نجحوا فيها، وانه تم نقل السلطة لهم بسالسة ولكن

يجب ان نعيش سوياً، هو موجود وأنا موجود والذي يحكم بيننا "مشدداً على انه " ال يريدون االنتخابات
  ".هو القانون

 عاصمتها القدس الشرقية، ١٩٦٧نحن مع التهدئة وهم مع التهدئة، ونحن نريد دولة على حدود "وتابع  
  "على ماذا نختلف؟وهذا ما يقولون إنهم يريدونه أيضاً، وبالتالي ف

الحصار على غزة يؤلمنا ونطالب بكل الوسائل برفع الحصار عن غزة ألنه يحاصر أهلنا "وشدد على ان 
  ".هناك بشكل خانق

  ٢/١/٢٠١١األيام، رام اهللا، 
  

   على غزةوضعنا خططاً لمواجهة أي عدوان صهيوني: حمادفتحي  .٢
 سيكون أكثر قوة وحـضارة وارتقـاء        ٢٠١١لعام  أكد وزير الداخلية  الفلسطيني فتحي حماد أن ا         :غزة

  .ومهنية ودراية بالعمل األمني والشرطي والمؤسساتي



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                     ٢٠١٣:         العدد       ٢/١/٢٠١١ السبت :التاريخ

شعبنا في معركة الفرقان أثبت أنـه       ): "١-١(وقال حماد، في تصريح نشره موقع الداخلية، مساء السبت          
 حررت األرض من    األجدر في االستمرار واالرتقاء بمنجزات الحركة الوطنية واإلسالمية المجاهدة التي         

، مشيراً إلى أن وزارته قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق أهدافها، معلناً عن انتهاء الداخليـة                "دنس االحتالل 
  .من عملية التأسيس األفقي في كافة أركان الوزارة

نسعى للوصول إلى مستوى عال من السلم الحضاري ليتمكن الشعب الفلـسطيني مـن فهـم                : "وأضاف
  ."وتطبيق القانون

وعلى صعيد األنفاق المنتشرة على الحدود الفلسطينية المصرية؛ أوضح وزير الداخلية أن الوزارة قامت              
، مشدداً على أن الحصار لم      "بتنظيم عمل األنفاق ووضعت اآلليات لضبطها حتى تعود بالفائدة على شعبنا          

حتى نعتمد على أنفـسنا أكثـر مـن         ، بل شكل وسيلة إبداع لها أوجده اهللا تعالى          "الداخلية"يقف عائقاً أما    
  .اعتمادنا على الغير

وفي معرض رده على من يرى أن إعادة اإلعمار في ظل االحتالل هو إهدار للمال العام، نفى الـوزير                   
  .حماد أن يكون ذلك إهداراً للمال العام، وعده جزء من منظومة الصمود ومواجهة الحصار والتحدي

اجهة أي عدوان جديد على غزة، كشف حماد  النقـاب عـن وضـع               وعلى صعيد استعداد وزارته لمو    
وزارته خططاً كثيرة للطوارئ منسجمة ومتفقة مع قدرات الداخلية، وأوضح أن تلك الخطط وضعت في               
حدود إمكانيات الوزارة بما يحفظ ويؤمن حياة الجنود واألفراد ويساعد في تقـديم الخـدمات الميدانيـة                 

  .فلسطينيين في كافة مؤسساته وضبط الجبهة الداخليةوالمحافظة على سير حياة ال
على االحتالل أن يوفر على نفسه عناء التعب من أجل          "وفي ختام حديثه وجه حماد رسالة للعدو قال فيها          

التخلص من حماس وحكومتها بقيادة إسماعيل هنية، ولتعلم أن هذه الحركة تجذرت في مشاعر ووجـدان        
 يوم تزداد سموا وارتفاعا وتألقا واليوم أصبحت منارة لكل األمة العربيـة             وتاريخ الشعب الفلسطيني وكل   

  ".واإلسالمية
  ١/١/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  لن يتم إدانة دحالن المتالكه أسرارا خطيرة حول سلطة رام اهللا: عبد الستار قاسم .٣

ة في جامعة النجاح الوطنية الفلسطينية      استبعد البروفيسور عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسي       : نابلس
محمد دحالن، في لجنة التحقيق التي أمر رئيس سـلطة رام اهللا            " فتح"في نابلس، إدانة القيادي في حركة       

محمود عباس بتشكيلها، في قضايا تتعلق بالفساد وباألمن الداخلي، وبمحاولة االنقالب على عباس وتسليح              
  . يملكها دحالن حول قيادات السلطةعناصره، مرجعا ذلك إلى مستمسكات

يملك الكثير من المعلومات حـول      "ورأى قاسم، في مقال له أن دحالن، صاحب النفوذ في أجهزة عباس             
مختلف القيادات الفلسطينية، ويملك أسراراً كبيرة وخطيرة، ويعرف الكثير عما خفي من األمـور، ولـه                

 عهد التاريخ، المجرم يخشى التحقيق مع من يعرف         وكما جرى عليه  . علم بالمستور والمعلن والمفضوح   
  ".عن جريمته، والمتورط يبتعد عمن يعلم عن تورطه، والخائن يتوارى عما يمكن أن يكشف عن خيانته

من المحتمل أن دحالن قد صنع شيئا ضد من يتهمونه، لكنهم لن يحققوا معه بجد، ألنهم يعلمـون                  : "وقال
". التحقيق أعلى بكثير من الثمن الذي يمكن أن يدفعوه بـدون تحقيـق            أن الثمن الذي يدفعونه من خالل       

لهذا سيكون التحقيق شكليا، وسيبقى طي الكتمان، ولن يطول زمنيا، وسـيتم نـسيان األمـر،                : "وأضاف
  ".وربما من خالل ذرائع توصف بالوطنية والحرص على المصلحة العامة

السابق في غـزة،    " األمن الوقائي "ن، رئيس جهاز    محمد دحال " فتح"وكان هدد أنصار القيادي في حركة       
، من المقربين لمحمد    "فتح"بالتصعيد ضد محمود عباس، في حال تمت إدانة دحالن، وكشف قياديون في             

  من شأنها أن "دحالن إنهم سيضطرون للدفاع عن  دحالن بشتى السبل ، ملمحين إلى امتالكهم وثائق 
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  ".يما وأن األمر يتعلّق بمسؤولين كباراً في السلطةتقلب الطاولة رأساً على عقب، ال س
  ١/١/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  ال حل وسطا في حدود الدولة الفلسطينية: عريقات .٤

صرح الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات الفلسطينية         :  جمال جمال  -القدس المحتلة   
ان موقف رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو       "نة اريحا   في مكتبة بمدي  " الدستور"في لقاء خاص مع     

معروف وهو يريد العودة بالمفاوضات الى نقطة الصفر ويطرح حلوال مرحلية ومؤقتة وهـو مـا لـن                  
  .يكون

 ٢٠١١ودعا عريقات نتنياهو الى االعتراف بالدولة الفلسطينية ويسجل بذلك كأول دولة في العام الجديد               
وقال . يلة من االحتالل واالستيطان والظلم للشعب الفلسطيني على مر العقود الماضية          وينهي سنوات طو  

 النه دون اتفاق علـى حـدود الدولـة    ١٩٦٧ان على الواليات المتحدة ان تعلم نتنياهو كيف يلفظ حدود        
لدولة الفلسطينية فال معنى للمفاوضات وعلى إسرائيل تحديد حدودها لنعرف اين حدود دولتنا فال معنى ل              

  .دون حدود وسيادة
واضاف لن نعود الى مفاوضات من نقطة الصفر ولم يعد هناك مجال لألالعيب وحمالت العالقات العامة                

  .والمناورات السياسية كل ذلك مر وانتهى
واعترف عريقات بان الفلسطينيين يفاوضون دون انياب واسنان اي دون سالح وال طـائرات وبـوارج                

ان الفلسطينيين يملكون التصميم واالرادة غير محدودة ولن تقف قوة فـي االرض             وقال  . حربية ودبابات 
 قبل القرارات األمم المتحدة والشرعية الدوليـة        - جبال النار    -دون حصولهم على حقوقهم الثابتة ثبات       

  .التي لم تنفذ منها إسرائيل شيئا
القيادة الفلـسطينية مـصممة علـى       ان  :"ورداً على سؤال حول التوجه الى مجلس األمن ، قال عريقات            

التوجه إلى مجلس األمن الستصدار قرار يدين االستيطان غير الشرعي في االراضي الفلسطينية ، وذلك               
بعد أن حصلت على اجماع عربي وعلى دعم لجنة المتابعة العربية ، ، مشيراً الى انه في حال استخدمت                   

تناقض ما بين ما كانت تدعو اليه وانحـازت الـى خيـار             تكون قد وقعت في ال    " الفيتو"الواليات المتحدة   
  .بنيامين نتنياهو باختيار االستيطان على مسار السالم واالمن واالستقرار في المنطقة

واوضح عريقات انه لن يكون هناك حل وسط في حدود الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حـدود         
ف والتحرك األمريكي المقبل ولكن ان خطـوة الحـل           نحن ننتظر الموق   ١٩٦٧الرابع من حزيران عام     

الوسط سبق وقدمتها القيادة الفلسطينية في عهد الراحل ياسر عرفات عندما اعترفت منظمـة التحريـر                
 ، مؤكداً أنه لن يكون هناك حل وسط للحل الوسط الذي سبق             ١٩٦٧الفلسطينية بإسرائيل في حدود العام      

  .وقدمناه
يني لن يتغير والرهان على ذلك خطأ النه لن يحدث مشيراً الـى ان رفـض                واضاف ان الموقف الفلسط   

نتنياهو إعادة القدس الشرقية او عودة الالجئين او وقف االستيطان وانهاء االحتالل لن يحسم شيئا فكل ما                 
  .بني على باطل فهو باطل واالحتالل برمته غير شرعي

  ٢/١/٢٠١١الدستور، عمان، 
  

  لتعجيزية تحبط المصالحة ولدينا خريطة طريق للعام الجديدشروط حماس ا": الهباش" .٥
أكد الدكتور محمود الهباش وزير األوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني على ضرورة :  فهيم الحامد-جدة

وأفاد في تصريحات لـ . استعادة الوحدة الفلسطينية، وإنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية
فلسطينية تعتبر المصالحة الفلسطينية خيارا استراتيجيا لجهة ترتيب البيت أن السلطة ال» عكاظ«

الفلسطيني من الداخل، مؤكدا وضع الحكومة الفلسطينية نصب عينيها هذا الهدف برغم كل الصعوبات 
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والتحديات التي تواجهها من قبل حماس، التي تضع شروطا أمام الوصول لمصالحة حقيقية وإفراغها من 
  .مضمونها

واسترسل أن القيادة الفلسطينية تبذل جهودا كبيرة لتحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء االنقسام وسوف 
تواصل ذلك رغم إصرار قيادة حماس على التهرب من المصالحة وتأخيرها مع ما في ذلك من أخطار 

  .كارثية على مستقبل المشروع الوطني
 انتخابات تشريعية ورئاسية يختار من خاللها الشعب وزاد أن التوقيع على المصالحة سيقود إلى إجراء

الفلسطيني قيادته الفلسطينية ومجلسه التشريعي الجديد، مقرا أنه يمكن تشكيل حكومة مستقلة إلدارة 
  .شؤون األراضي الفلسطينية ريثما تعقد االنتخابات

 الفلسطينية لديها خريطة وحول خريطة طريق السلطة مع بداية العام الميالدي الجديد، أوضح أن السلطة
طريق للتعامل مع القضية الفلسطينية تتركز في المقام األول على تصميمها على طرح مشروع قرار 
على مجلس األمن الدولي إلدانة االستيطان اإلسرائيلي، وتأكيدها على أن قضايا الوضع النهائي ينبغي أن 

س األمن الدولي خالل األيام المقبلة الستصدار تحل عبر المفاوضات، مضيفا أن السلطة ستتوجه إلى مجل
قرار بوقف االستيطان في األراضي الفلسطينية، خاصة القدس الشرقية، خاصة وأن مشروع القرار 

  .الفلسطيني والعربي الذي سيتم التوجه به إلى المجلس، صيغت بنوده وأصبح جاهزا للتقديم
ة مطلقة، وستتوالى خطوات أخرى حول االعتراف وألمح إلى أن استصدار قرار من مجلس األمن أولوي

بالدولة الفلسطينية، مؤكدا أن استمرار السياسة االستيطانية هو السبب الرئيس في وصول عملية 
  .المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية إلى طريق مسدود

  ٢/١/٢٠١١عكاظ، جدة، 
  
  ئيلية ضد مدنيين عزلوتعدها جريمة حرب إسراالسلطة تدين استشهاد مواطنة في بلعين  .٦

 أدانت السلطة الوطنية الفلسطينية امس استشهاد مواطنة فـي بلعـين            : وكاالت –نائل موسى    -رام اهللا   
  .ضد مدنيين عزل» جريمة حرب اسرائيلية«بالغاز المسيل للدموع واعتبرتها 

 استنشاقها  استشهدت فجر امس اثر   )  عاما ٣٥(وقالت مصادر طبية امس ان المواطنة جواهر ابو رحمة          
كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع خالل مشاركتها في مسيرة ضد جدار الفصل العنصري في بلعين                

  .الجمعة
وقال رئـيس   . ضد مدنيين عزل  » جريمة حرب اسرائيلية  «وأدانت السلطة استشهاد ابو رحمة واعتبرتها       

ت لوكالة فرانس برس ردا علـى       دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطسينية صائب عريقا        
ندين بشدة هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها جيش        «مقتل فلسطينية بسبب استنشاقها الغاز المسيل للدموع        

  .»االحتالل االسرائيلي في قرية بلعين ضد مظاهرات سلمية وضد النضال الشعبي السلمي
ها اسـرائيل بحـق شـعبنا الفلـسطيني         تأتي هذه الجريمة في سياق جرائم الحرب التي ترتكب        «واضاف  
العالم امام هذه الجرائم المستمرة بالنظر بأقصى سرعة في انطباق اتفاقيـة            «وطالب عريقات   . »االعزل

  .» لحماية المدنيين زمن الحرب١٩٤٩جنيف الرابعة لعام 
عيد هـذا التـص   «من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة في اتـصال مـن لنـدن                  

  .»اعتداء على القانون الدولي وحقوق االنسان«معتبرا انه » االسرائيلي الخطير ضد تظاهرات سلمية
اننا نحمل حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن هـذه الجريمـة والجـرائم االسـرائيلية                «وقال  

ات علـى المقدسـات    المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني من خالل مواصلة القتل واالستيطان واالعتـداء          
  .»االسالمية والمسيحية وخاصة في القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية

  ٢/١/٢٠١١الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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   اإلسكندرية كنيسة فيحكومة هنية تدين تفجير .٧
ي أدانت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، التفجير اإلجرامي في مدينة اإلسكندرية، والـذ            : غزة

  .استهدف مواطنين مصريين وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات
إن الحكومة تدين هذا    ): " ١-١(وقال طاهر النونو، الناطق باسم الحكومة، في بيان صحفي اليوم السبت            

العمل اإلجرامي الذي يهدف إلى بث الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب الواحد مسلمين ومسيحيين، وتتقـدم                
  ".صر الشقيقة  قيادة وحكومة وشعباً في الضحايا الذين سقطوا في هذه الجريمةبالتعزية الى م

ودعت الحكومة إلى تفويت الفرصة على أعداء األمة، الذين يريدون زرع الفتنة والفرقـة بـين أبنـاء                  
كما دعـت أن يحفـظ      . شعوبها وأبناء الشعب الواحد، والتماسك ورص الصفوف في هذا المصاب األليم          

  .ا من أي سوء أو فتنة، وأن تبقى آمنة مستقرة مصر وأهله
  ١/١/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   مجاهدينثمانية والعدو يغتال سبعة إسرائيليينمقتل : ٢٠١٠حصاد القسام خالل  .٨

أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها تمكنـت خـالل العـام                 : غزة
لعديد من العمليات البطولية، والتي أسفرت عن مقتل سبعة صهاينة، وإصابة سـبعة             م من  تنفيذ ا    ٢٠١٠
  .  منهم في حالة الخطر٣آخرين 

وأشارت الكتائب في إحصائية رسمية صدرت عن المكتب اإلعالمي لكتائب القسام، أن عدد قتلى العـدو                
 لقوا حتفهم على يد الجنـاح       م كان تسعة قتلى، سبعة منهم     ٢٠١٠خالل جراء عمليات المقاومة خالل عام       

  .العسكري لحركة حماس
 زفت ثمانية شهداء من كتائب      ٢٠١٠وأوضحت الكتائب في اإلحصائية الصادرة عنها إلى أنه خالل عام           

القسام اغتالهم العدو الصهيوني، منهم خمسة في الضفة المحتلة، واثنان في قطاع غـزة، وشـهيد فـي                  
  .الخارج

م صعدت ميليشيا عباس بالضفة من ممارساتها اإلجرامية الراميـة          ٢٠١٠عام  وبينت الكتائب إلى أنه في      
لتصفية المقاومة،  فقامت باختطاف وتعذيب المجاهدين وكان آخرهم في هذا العام اختطـاف المطـارد                
القسامي أيوب القواسمي، كما تعاونت سلطة فتح بالضفة مع العدو الصهيوني في اغتيال أربعـة شـهداء      

مأمون -نشأت الكرمي - إياد شلباية  -على السويطي   ( القسام في الضفة الغربية المحتلة وهم        من أبرز قادة  
  ).النتشة

  ٢٠١٠عمليات 
ـ             نستعرض أبـرز العمليـات      ٢٣وفي نهاية هذا العام والذي صادف فيه ذكرى انطالقة حركة حماس ال

  :تاليم، وكانت على النحو ال٢٠١٠البطولية التي نفذتها كتائب القسام خالل عام 
  :عملية خان يونس البطولية*

  شرق منطقة القرارة  بخان يونس: المكان 
  ٢٠١٠/٣/٢٦: الزمان 
  .قتيالن وجريحان : النتيجة 

 من التصدي لقوة صهيونية راجلـة       ٢٠١٠/٣/٢٦تمكّن مجاهدو كتائب القسام مساء يوم الجمعة الموافق         
 قطاع غزة، وبدأ الهجوم بقيام قناصة القـسام         توغّلت مدعومة بالدبابات شرق القرارة بخان يونس جنوب       

مـن  "بإطالق النار تجاه الجنود، وترافق ذلك مع إطالق مجاهدي القسام النار الكثيف من سالح متوسط                
، وأوقعت عملية التصدي في صفوف العدو القتلى والجراحى، فيما اكتفى العدو باالعتراف             " BKCنوع  

التي تعد فرقة النخبة في قاموس      " جوالني  "نائب كتيبة من وحدة     يشغل منصب   " رائد"بمقتل ضابط برتبة    
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الجيش الصهيوني الهزيل، إضافة إلى مقتل جندي آخر من الوحدة المذكورة وإصابة آخرين فـي حالـة                 
  .الخطر 

  سلسلة عمليات سيل النار البطولية*
  "عوفرا" و -" ريمونيم" ومفترق -بني نعيم : األماكن 
  م٢٠١٠)٩/ ٢(و)٩/١(و) ٨/٣١: (الزمان 
  .أربعة قتلى وإثنين من الحرجى: النتيجة 

/ ٢(و)٩/١(و) ٣١/٨(وهي سلسة عمليات نفذها مجاهدو كتائب القسام فـي الـضفة المحتلـة بتـاريخ                
  .م ضد عدد من األهداف الصهيونية٢٠١٠)٩

عيم فيما استهدفت   أولى هذه العلميات استهدفت بإطالق النار على سيارة للمغتصبين بالقرب من بلدة بني ن             
  .شرق مدينة رام اهللا المحتلة" عوفرا"و " ريمونيم"الثانية والثالثة سيارتين للمغتصبين على مفترق 

كانت حصيلة العمليات البطولية الثالث مقتل أربعة صهاينة، وإصابة اثنين آخرين حسب ادعاء العـدو،               
وأنها نفذت في شهر رمضان المبارك، كما       وبثت هذه العمليات األمل في نفوس الشعب الفلسطيني السيما          

شكلت صفعة لسلطة فتح بالضفة التي أدانت هذه العمليات وقامت باختطاف المئات من أنـصار حمـاس                 
  .بالضفة وتعذيبهم من أجل معرفة منفيذين هذه العمليات

  :عملية الحرية *
  "حجاي"قرب مغتصبة : المكان 
  ٢٠١٠/٦/١٤: الزمان 
  .ة جرحى قتيل وثالث: النتيجة 

رداً على مجزرة أسطول الحرية التي ارتكبتها قوات االحتالل في المياه الدولية بحق قافلة اإلغاثة الدولية                
م سيارة  ٢٠١٠التي كانت تسعى لفك الحصار عن غزة، هاجم مجاهدو القسام في الرابع عشر من يونيو                

جنـوب  " حجاي"يل قرب مغتصبة    الواصل بين بيت لحم والخل    " ٦٠رقم  "للشرطة الصهيونية على طريق     
 آخرين بجراح، فيما عاد المجاهدون      ٣مدينة الخليل؛ وقد أسفر الهجوم عن مقتل جندي صهيوني وإصابة           

  .إلى قواعدهم بسالم
  

  قافلة الشهداء
وكان عدد شهداء القسام الذين قضوا نحبهم على أيد قوات االحتالل ثمانية شهداء، منهم خمسة من الضفة                 

م أربعة من أبرز قادة القسام في الضفة جرى اغتيالهم بالتعاون بين أجهـزة سـلطة فـتح                  حيث كان منه  
، )مأمون النتـشة  -نشأت الكرمي - اياد شلباية  -على السويطي   (بالضفة وقوات االحتالل الصهيوني وهم      

باإلضافة إلى شهيدان قطاع غزة، وكذلك اغتيال القائد القسامي محمود المبحوح علـى أيـدي الموسـاد                 
  .الصهيوني في مدينة دبي اإلماراتية

  ١/١/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  الضفةبأوقف عملياتنا " إسرائيل"تنسيق السلطة و:٢٠١٠ تحصي شهداءها عام القدسسرايا  .٩
، باثني عشر شهيداً وإطـالق      ٢٠١٠ودعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي، عام          

  . باتجاه أهداف للعدو الصهيوني، وقتل جنديين وإصابة آخرينالعشرات من القذائف
 من الشهداء ارتقوا في عمليات قـصف        ٦التابع للسرايا، أن    " اإلعالم الحربي "وتبين من إحصائية أعدها     

نفذها الطيران الحربي والمدفعية الصهيونية، حين استهدفتهم خالل تنفيذهم مهام جهادية بالقرب من حدود              
 آخرين خالل تصديهم لتوغالت كانت تنفذها وحدات خاصة وقوات عسكرية           ٥يما استشهد   قطاع غزة، ف  

داخل أراضي المواطنين على طول حدود المناطق المحاذية للجدار االلكتروني وكان آخرهم الـشهيدين              
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واللذين خاضا اشتباكاً عنيفاً مع قوة صهيونية خاصة شرق خانيونس          "  محمود النجار  -مصعب أبو روك    "
  .كبدها خسائر بشرية فادحة، في حين استشهد المجاهد األخير في مهمة جهادية خاصة داخل القطاعو

وبالرغم من الهدوء النسبي الذي ساد قطاع غزة منذ انتهاء الحرب الهمجية، إال أن اعتداءات االحتالل لم                 
ادس والعـشرين مـن     تتوقف ضد أبناء شعبنا، وفي إطار تصديها للعدوان تمكنت سرايا القدس في الـس             

وذلك خالل اشـتباكات عنيفـة دارت       " رائد" من الجنود الصهاينة أحدهم ضابط برتبة        ٢مارس، من قتل    
 -سـليمان عرفـات     " من المجاهدين هما     ٢شرق بلدة عبسان الجديدة شرقي خانيونس واستشهد خاللها         

 الجنود، وقد ُأطلق علـى      فيما استشهد مواطن آخر في قصف عنيف طال المنطقة بعد قتل          " جهاد الدغمة 
  ".استدراج األغبياء"العملية اسم 

كما تمكن مجاهدو السرايا من إصابة جنديين آخرين في عمليتين منفصلتين شرقي خانيونس، حيث تمكن               
، فيما أصيب   ٥-٢١مجاهدونا من إصابة جندي شرق منطقة الفراحين خالل التصدي لقوة خاصة بتاريخ             

وذلك بتـاريخ   " بسام الدغمة "يدة وذلك في اشتباكات استشهد خالل المجاهد        اآلخر شرق بلدة عبسان الجد    
٨-١٦.  
   قذيفة استهدفت مواقع االحتالل٥٧

ولم تتوقف يقظة وحدات سرايا القدس المرابطة على حدود قطـاع غـزة، مـن التـصدي للتـوغالت                   
اه تجمعات آلليات وجنود     قذيفة هاون باتج   ٤٤الصهيونية المحدودة، فقد تمكنت وحدة المدفعية من إطالق         

  .صهاينة، ووحدات خاصة كانت تتوغل لمئات األمتار داخل أراضي المواطنين الفلسطينيين
 خالل التـصدي لتـوغالت فـي        R.P.G قذيفة   ١٣فيما تمكنت وحدة الدروع التابعة للسرايا من إطالق         

من جنود االحتالل بينهم     ٣مناطق متفرقة من الحدود على القطاع، فيما تمكنت وحدة القناصة من قنص             
  .١١-٢ قرب معبر المنطار بتاريخ ٢

 عبوات ناسفة كانت جميعها فـي منـاطق شـرق           ٣فيما تمكنت وحدة الهندسة التابعة للسرايا من تفجير         
، فيما تم تفجير الثانية بآلية عسكرية قـرب         ٦-٩خانيونس، حيث استهدفت األولى دبابة ميركافاه بتاريخ        

شرق القرارة  " برج األحراش "، فيما استهدفت األخيرة جرافة عسكرية جنوب        ٦-١٤ بوابة السريج بتاريخ  
، في حين خاضت وحدات المرابطين اشتباكات عنيفة في مناطق متفرقة مـن الحـدود               ١١-١٠بتاريخ  

 عمليـات   ٦واستخدم خاللها المجاهدون األسلحة الخفيفة والمتوسطة بمشاركة وحدة المدفعية وذلك خالل            
  .ت صهيونية خاصةتوغل لقوا

، مقارنةً باألعوام السابقة أنه لم تكن هناك أي عمليات لسرايا           ٢٠١٠والمالحظ من خالل اإلحصائية لعام      
القدس في الضفة الغربية نتيجة للظروف األمنية الصعبة التي يعيشها المجاهدون بسبب عمليات التنـسيق        

 تواصل مالحقة المجاهدين واعتقالهم لمنعهم      األمني بين العدو الصهيوني وأجهزة أمن سلطة عباس التي        
من ممارسة أي نشاطات ضد األهداف الصهيونية على الرغم من اعتداءات المستوطنين وجنود االحتالل              

  .ضد المواطنين في مناطق مختلفة من الضفة
ركـة  الناطق باسم سرايا القدس الجناح العـسكري لح       " أبو أحمد "وفي تعقيبه على اإلحصائية، عبر األخ       

 بالرغم من قلته مقارنةً مع األعوام       ٢٠١٠الجهاد اإلسالمي، عن فخره بأداء السرايا الجهادي خالل عام          
  .الماضية
إلى أن تواضع هذا الحصاد يعود نتيجة للوضع الفلسطيني العام، وأهمها مـا أنتجتـه               " أبو أحمد "وأشار  

لت أثارها قائمة وفي مقدمتها الحـصار       ، والتي ما زا   ٢٠٠٨الحرب الصهيونية الهمجية على القطاع عام       
الظالم وهو ما دفع المقاومة باتجاه منح المواطنين مساحة من الهدوء لبناء ما دمرتـه الحـرب وثانيهـا                   
االنقسام الداخلي الذي فرض نفسه على الساحة الفلسطينية وهو ما يدفعنا أكثر لمنح مزيـد مـن الوقـت     

اء الشعب الواحد وأسباب أخرى مختلفة تدفعنا لما نحن فيـه مـن   لمحاولة التوفيق بين المتنازعين من أبن     
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حالة هدوء والتقليل من عملياتنا الجهادية ألن أي تصعيد كبير في هذه المرحلة سيؤثر بشكل سلبي علـى                  
  .إتمام الملفات سابقة الذكر

ئل المقاومـة   ومن جانب آخر لو نظرنا لنشاطنا العسكري في السنة المنصرمة مقارنة بباقي فصا            "وتابع  
األخرى لوجدنا أننا في المرتبة األولى وهذا وسام شرف نعتز به مع تقديرنا الـشديد لجميـع األجنحـة                   

  ".العسكرية المقاومة
في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الشعب الفلسطيني ال بد من مراعاة الظروف العامة، ونحن               "وأضاف  

حالي، فنحن ندرك جيدا من خالل شعورنا بالمسئولية تجاه         لسنا بصدد تغيير وضعية المقاومة في الوقت ال       
شعبنا وامتنا كيف ندير األمور ومتى يمكن أن نصعد أو نهدأ، ولذلك المقاومة الفلسطينية بخير رغم كـل              

  ".الظروف المحيطة بها
ا األمر، وأن    لديها إستراتيجية ثابتة منذ تأسيسها ولن تحيد عنها مهما كلفه           أن السرايا  وأكد الناطق السرايا  

خطها الجهادي واضح المعالم وهو يقوم في األساس على الدفاع عن أبناء شعبنا في كل الميادين وعـدم                  
الركون للراحة ما بقي االحتالل على أرضنا، وأن التكتيك هو الذي يمكن أن يتغيـر حـسب الظـروف                   

يتطلبه الوضع الميداني ونحن على     الميدانية والمتغيرات الحادثة على الساحة لذلك نحن نطور تكتيكنا بما           
استعداد لمواجهة أي طارئ بروح وثّابة وعزيمة قوية وطموح إلى أبعد الحدود مع ثقتنا التامة بنصر اهللا                 

  ".القوي العزيز
أن السرايا وكافة فصائل المقاومة ستستعيد عافيتهـا        " أبو أحمد "وحول األوضاع في الضفة الغربية، أكد       

من مالحقة واعتقال من قبل أجهزة أمن السلطة، أو من خالل العدو الـصهيوني،              بالرغم مما تتعرض له     
  .داعياً لوقف التنسيق األمني مع االحتالل وحماية المجاهدين بدالً من الزج بهم في السجون
  ١/١/٢٠١١، المستقبل العربي

  
  زوال االحتالل قائم بال محالة.. الوطن يحتاج لمن يحميه ال من يسرقه: الزهار .١٠

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور النائب محمود الزهار، أن صور حطام االحتالل              : غزة
في قطاع غزة تدلل على أن الكيان الصهيوني بنى مشروعه على كذبة كبري اسمها مظلوميـة اليهـود،                  

  ".أكبر نعش في دولتهم وأن مهلكم قائم بال محال"مشيراً إلى أن هذه المظلومية هي 
ذكريـات  ): "١-١(ل الزهار، خالل زيارته لمعرض صور لبقايا ومخلفات االحتالل اليـوم الـسبت              وقا

الشهداء لم تفارقنا لحظة فما قدمناه لم يكن جبرا وال غصبا، بل جاءت في إطار مسبق، فالوطن يحتـاج                   
  ".يأخذهلمن يحميه ال من يسرقه ويصلي فيه ال من يدنسه والمشروع يحتاج لصدقية من يقدمه ال من 

هذا الوطن  يجب أن يحرر وأن نقاتل في سبيل اهللا لتحريره، لذا فيجب تحرير اإلنـسان مـن              : "وأضاف
 لنكون خـدما    ٢٠٠٦الفسده والخونة والمجرمين، وحتى يحدث ذلك ال بد من االستجابة كما استجبنا عام              

ن تبقي المقدسات في أيدي     للناس، وكما ال بد من تحرير المسجد األقصى المبارك من االحتالل، ويجب ا            
  ".المسلمين

الخير والحق سينتصر بإذن اهللا على الباطل والشر حتى لو قتل فـي             : "بالقول" حماس"واختتم القيادي في    
  ".لحظة من اللحظات

  ١/١/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم
  
  مةجهود المصالحة مجمدة بعد تصعيد سلطة عباس ومالحقتها كوادر المقاو: العاروري .١١

أكّد الشيخ صالح العاروري؛ عضو المكتب السياسي لحركةحماس أن جهود المصالحة ولقاءاتهـا             : دمشق
مجمدة، مشدداً على أن حركته سعت أكثر من أي طرف آخر لتحريكها، وكانت جادة في طروحاتها حول                 
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بإبعـادهم إلـى    المصالحة، كما وصف تهديد قيادات من ميليشيا عباس لعدد من المعتقلين في سـجونهم               
  .الخارج بالموقف السخيف والتافه

األمـور المتعلقـة    : "تنـشر بـالتزامن   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقال الشيخ العاروري في مقابلة مع       
بالمصالحة اآلن مجمدة في مكانها، ونحن تفاءلنا كثيراً أكثر من أي طرف آخـر، ألننـا كنـا جـادين                    

ا أن هناك أجواء من الممكن أن تتقدم فيه مـسألة المـصالحة،             وصادقين في موضوع المصالحة، ورأين    
خصوصاً أنهم أوصدوا الباب في وجه الصهاينة تلك الفترة، فمن المفترض أن يفتحوا الباب أمام الوحـدة         

  ".الوطنية وتقوية الصف الداخلي
لغربيـة مـن    لكن اآلن بسبب التصعيد الخطير الذي قامت به سلطة عباس في الـضفة ا             "واستدرك قائالً   

  ".اعتقاالت وتعذيب ومالحقة للمقاومة أصبح الوضع مع األسف معقداً جداً وصعب للغاية
هناك اتصال في الفترة األخيرة بين      "ورداً على سؤال حوال التواصل مع حركة فتح لحّل هذا الملف قال             

 هنالك أجـواء    حركتي فتح وحماس فيما يخص استئناف الجلسات، وأبلغت حماس فتح أنه يجب أن تكون             
إلنجاح المصالحة، ألن األجواء يتم تعكيرها بشكل ال يحتمل في الضفة الغربية، ولذلك ُأجل الموضـوع                

  ".ألجل غير مسمى
 أجهزة السلطة في الـضفة       على تهديد قيادات من    - وهو أسير محرر مبعد      -كما علّق الشيخ العاروري     

هو موقف سخيف وتافه، كما أننا ندرك أنه        "رج، بالقول   لعدد من المعتقلين في سجونهم بإبعادهم إلى الخا       
ليس باستطاعتهم فعل ذلك، لذا لم نأخذ األمر بعين االعتبار، رغم أن السلطة أقدمت على أشياء خطيـرة                  
غير مسبوقة أيضاً، لكنها لن تستطيع القيام بهذا الفعل، ألن االنعكاسات التي تترتب عليه شعبياً ووطنيـاً                 

  ".اً ال يمكنها من فعل ذلك، وعلى أي حال هي نفت أن يكون هذا التهديد قد صدرودولياً وسياسي
  ١/١/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   بانطالقة فتح في غزةحماس تمنع االحتفال:  سمهدانةأبو .١٢

استنكر عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد اهللا أبو سمهدانة قيام حركـة حمـاس               :  حامد جاد  - غزة
ة فتح من االحتفال بانطالقة الثورة الفلسطينية، التي وصفها بأنها انطالقة لكـل الفلـسطينيين،               بمنع حرك 

كل الفتحاويين قياديين وعناصر، وغيرهم مـن       "داعيا لوقف حملة المالحقات واالستدعاءات التي طاولت        
  ".فصائل منظمة التحرير

نسخة منـه   " الغد"القة حركة فتح تلقت      النط ٤٦وقال أبو سمهدانة، في تصريح صحافي بمناسبة الذكرى         
إن إسرائيل نفسها لم تستطع أن تغيب الحركة ولن تستطيع ذلك ال حماس وال غيرها واالصطفاف الذي                 "

تطالب به حركة حماس لمواجهة العدوان يتطلب إنهاء االنقسام من خالل التوقيع على ورقة المـصالحة،                
ل كل الفتحاويين قياديين وعناصر، إلى جانب ضـرورة         ووقف المالحقات وحمالت االستدعاء التي تطا     

إرجاع سالح أبناء فتح ممثال في سالح ذراعها العسكرية كتائب شهداء األقصى الممنـوع حتـى مـن                  
  ".مواجهة عدوان االحتالل المتواصل

واستهجن أبو سمهدانة، مطالبة حركة حماس ألبناء فتح باالصطفاف لمواجهة العدوان في الوقت الـذي               
فمن غيـر   " عامل مع الحركة على أساس أنها تنظيم محظور وال يحق لها ممارسة أي نشاط في غزة                 تت

  ".بانطالقة الثورة الفلسطينيةالمعقول التنكر لحركة فتح بهذا الشكل وال يجوز منعها من االحتفال 
  ٢/١/٢٠١٠، الغد، عمان

  
  مفاوضات في ظل االستيطانوال .. نتمسك بالحوار مع حماس: فتح في ذكرى انطالقة األحمد .١٣

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس كتلتهـا البرلمانيـة، عـزام             ": وفا"،   محمد بالص  -جنين  
إن اإلستراتيجية الجديدة التي أقرتها حركة فتح في التعامل مع حركة حماس، ترتكز على              : "األحمد، أمس 
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اء حالة االنقسام الداخلي، دون اللجوء تحـت أي         التمسك بالحوار الوطني الجاد والمسؤول، في سبيل إنه       
  ".ظرف كان إلى لغة السالح والعنف

وكان األحمد، يتحدث خالل مهرجان جماهيري شهدته قرية طورة الغربية المحاذية للخط األخضر غرب              
  .جنين، لمناسبة الذكرى السنوية السادسة واألربعين النطالقة حركة فتح

قائدة مسيرة تحريـر    " فتح"إننا نؤكد في كل لحظة، أن       : ثوابت الوطنية، وقال  بال" فتح"واكد االحمد تمسك    
األراضي الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة، وهي حركة جماهيرية انتزعت حقها في استخدام كل وسائل              

حـد  المقاومة لتحقيق هدفها، وتؤكد اليوم أن كل الخيارات متاحة أمامها، وأن العمل السياسي ما هو إال أ                
  .أشكال المقاومة التي انتهجتها

إن الرئيس، متمسك بخياراته التي أثبتت فعالياتها، فألول مرة فـي           : وحول الوضع السياسي، قال األحمد    
التاريخ تعلن الواليات المتحدة عجزها عن تحقيق تقدم في أهم ملف سياسي في العالم، وهذا ما كان لوال                  

تطاعت أن تحدث اختراقاً تاريخياً مهماً تمثل باعتراف عدد من دول           قدرة الدبلوماسية الفلسطينية التي اس    
أميركا الالتينية، بالدولة المستقلة، ورفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في أوروبا، وما هذه إال خطـوات               

  .على طريق إقامة الدولة المستقلة
ال مفاوضـات فـي ظـل       "،  وأكد األحمد، موقف منظمة التحرير وحركة فتح من المفاوضات، حيث قال          

  ".االستيطان، وبدون مرجعيات حقيقية تفضي إلى إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف
إنه كان من المفتـرض أن نعقـد        "وركز على ملف المصالحة الوطنية والحوار مع حركة حماس، فقال،           

الجلسة األخيرة، حيث كان    واضح بضرورة أن تكون هذه      " فتح"جلسة نهائية قبل ثالثة أيام، وكان موقف        
هناك مخطط لنقل وقائع التوقيع على اتفاق المصالحة مباشرة، ليشارك الشعب الفلسطيني هذه الفرحـة،               

أكدت مرة أخرى أنها غير جاهزة لهذا الخيار، فخرجت بعدد من الحجج، وتراجعت عمـا               " حماس"ولكن  
  ".تم االتفاق عليه في لقاءات سابقة

اتها التي انقلبت على اتفاق مكة، وهي اليوم ترفض المصالحة التي من شأنها             إن حماس هي ذ   : "وأضاف
أن تشكل انتصاراً للقضية الفلسطينية، ولن يكون أي حل سياسي أو انتـصار فلـسطيني، إال بالوحـدة                  

  ".الفلسطينية الداخلية
اتها، ولكن حتماً لن    إنه ستكون لنا إستراتيجية جديدة في التعامل مع حماس، ولن نبق رهن إمالء            "وتابع،  

ال تقبل أن ترفع السالح بوجه أي فلسطيني، ولكن لن تعدم           " فتح"تكون هذه اإلستراتيجية قوة السالح، فـ       
  ".الحركة الخيارات للتغلب على تهرب ومماطلة حماس

وجدد األحمد، دعوته لحركة حماس للرجوع إلى لغة العقل، والعودة عن جريمة االنقالب، وعدم إعطاء               
حتالل ذرائع ومبررات للتهرب من االستحقاقات التي تفرضها عليه الشرعية الدولية، والتهـرب مـن               اال

  .تنفيذ التزاماته بحجة االنقسام
مخطئ من يظن أن بوسعه     "وحذر من خطورة محاوالت البعض إيجاد بدائل لمنظمة التحرير، حيث قال،            

نه قادر علـى التالعـب بمـصير الـشعب          أن يلتف على المنظمة ويتجاوز دورها، ومخطئ من يعتقد أ         
الفلسطيني، من خالل طرح بدائل مثل حل الدولة المؤقتة، أو الحل االقتصادي، وليس منا من يقبل بغير                 

  ".دولة مستقلة وعاصمتها القدس
إنه في الوقت الذي تواصل فيه القيادة الفلسطينية عملها لجعل الدولة المستقلة واقعاً سياسياً              : وقال األحمد 

من خالل حركة سياسية نشطة في كل دول العالم، يجري العمل وبشكل متواز لبناء مؤسسات الدولة على                 
  .األرض

وعلى الصعيد الداخلي لحركة فتح، فقال األحمد، إن فتح ماضية في بناء أطرها ومؤسساتها، وهي جـادة               
  .يها خالل مسيرتهابإعادة بناء الذات، ولملمة قواعدها على أسس فتحاوية، والتخلص مما علق ف
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إن فتح تقف خلف الرئيس أبو مازن الذي يرفض العـودة للمفاوضـات فـي ظـل                 "وخلص إلى القول،    
االستيطان، وبدون المرجعيات الدولية الواضحة لعملية السالم، وبدون أن يكون هدف أية مفاوضات قيام              

  ".١٩٤لقرار الدولي ، وعودة الالجئين وفق ا١٩٦٧دولة فلسطينية على األراضي المحتلة عام 
  ٢/١/٢٠١١، األيام، رام اهللا

  
     عباس ال يؤسس للمصالحة خطاب: حماس .١٤

، الليلة قبل الماضية، خطاب الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس           “حماس”انتقدت حركة   : )آي.بي  .يو  (
الثاني كانون  /التي تصادف األول من يناير    “ فتح”الذي ألقاه في وقت سابق لمناسبة ذكرى انطالقة حركة          

خطاب عباس الذي تـضمن تهجمـاً       ”سامي أبو زهري، إن     “ حماس”وقال المتحدث باسم    . من كل عام    
الخطاب ال يؤسـس    ”، مشدداً على أن     “على حركة حماس ووصفها بالمليشيات الظالمية هو خطاب فئوي        

فوضـى  ”وكان عباس رأى في خطابه أن أحد أهم أسباب ما حصل في غزة هـو          . “ لمصالحة فلسطينية 
“ السالح والميليشيات العسكرية للتنظيمات والخروج على قرارات اإلجماع الوطني، حيث أودى بوحـدتنا      

الظـالم، ومـن قمـع      “ اإلسـرائيلي ”لن نترك شعبنا في قطاع غزة الحبيب يعاني من الحصار           ”وقال  . 
  .  “ية، فمعاناتهم هي معاناتنا جميعاًالمليشيات الظالم

  ٢/١/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
  
   آالف من كوادرنا العام الماضياعتقلت ثالثة الحكومة المقالة في غزة: فتح .١٥

قالت حركة فتح في قطاع غزة إن حركة حمـاس عبـر الحكومـة المقالـة                :  يوسف الشايب  –رام اهللا   
 حالـة اختطـاف     ٣١٢٠ناح العسكري للحركة، نفذت قرابـة       واجهزتها األمنية، وعبر كتائب القسام الج     

، مشيرة إلـى    ٢٠١٠واستدعاء سياسي بحق قيادة وكوادر وأنصار الحركة في غزة خالل العام الماضي             
  .أن هذا ما استطاعت توثيقه من اعتداءات بحق أبنائها وكوادرها ومناصريها

خة منه أنه تم اختطاف واستدعاء سبعة مـن  نس" الغد"وأوضحت الحركة في بيان لها، أمس السبت، تلقت   
 فتحاويا مـن    ١٥٥١أعضاء المجلس الثوري للحركة ومنعهم من السفر، إضافة إلى اختطاف واستدعاء            

أمناء سر األقاليم وأعضاء لجان األقاليم، وقيادة المناطق والشعب التنظيمية في أقاليم القطـاع الثمانيـة،                
 من قيادة الشبيبة وأفرادها،     ٤٢٠ة األمنية الشرعية، واختطاف      من أفراد وضباط األجهز    ٧١٢واختطاف  

  . حالة اختطاف لقيادة وأفراد كتائب شهداء األقصى ومصادرة سالحهم١٢٠و
ميليشيا حماس أغلقت مكتب النائب أشرف جمعة، واعتدت عليه بالـضرب،           "وأشارت حركة فتح إلى أن      

كة قرارات من محاكم حماس تراوحـت بـين          من كوادر الحر   ٢١٣وعلى أفراد مكتبه، وأصدرت بحق      
 مؤسسة وجمعية وناديـا رياضـيا، ومـصادرة محتوياتهـا،           ٣٢السجن لسنوات وبين اإلعدام، وأغلقت      

إن بعض المختطفين كانوا يقضون النهـار حتـى         : وقالت فتح في بيانها   ". وسيطرت على بعضها بالقوة   
  .فهم في الصباح الباكرمنتصف الليل، ثم يطلب منهم العودة لبيوتهم ويعاود خط

أجهزة حماس كانت تفر من المواقع األمنية عند قصف طائرات االحتالل اإلسرائيلي القطـاع،        : وأضافت
  .وتترك مختطفي فتح معصوبي العينين ومربوطي اليدين عرضة لقصف الطائرات

  ٢/١/٢٠١٠، الغد، عمان
  
   تدين التفجير الذي استهدف كنيسة في اإلسكندريةحماس .١٦

التفجير اإلجرامي الذي استهدف حياة المواطنين المصريين اآلمنـين أمـام            أدانت حركة حماس  : دمشق
 شخـصاً وإصـابة     ٢١كنيسة القديسين مار مرقص واألنبا بطرس في اإلسكندرية، والذي أدَّى إلى مقتل             

  .العشرات
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ة، وصـل   في بيان مكتوب صادر عن المكتب اإلعالمي للحرك       " حماس"وقال مصدر مسؤول في حركة      
إننا في حركة حماس ندين هذا االعتداء اآلثم الذي استهدف حياة           : "نسخة منه " المركز الفلسطيني لإلعالم  "

المواطنين اآلمنين من المسيحيين في اإلسكندرية، ونعده جريمة بشعة تهدف إلى إشعال الفتنـة الطائفيـة                
  ".بين أبناء الشعب المصري
     ور العبادة والمواطنين المسيحيين، ال يخدم سوى أعداء األمَّـة،           االعتداء ع "وأكدت الحركة على أنلى د

  ".والصهاينة الساعين إلى إثارة الفتن الداخلية
التعازي الحارَّة إلى أسر الضحايا، واألشقاء في مصر حكومة وشعباً في مـصابهم  "وقدمت حركة حماس  

 على مصر وشعبها وعمـوم أمتنـا العربيـة          يمن"، متمنية الشفاء العاجل للجرحى، داعية اهللا أن         "األليم
  ".واإلسالمية باألمن واألمان

  ١/١/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم
  
  في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنانفتح تحيي ذكرى انطالقتها باحتفاالت  .١٧

ت وايقـاد   أحيت حركة فتح في لبنان الذكرى السادسة واألربعين النطالقتها بسلسلة مهرجانات ومـسيرا            
وجددت قيادة الحركة بالمناسبة التأكيد أن فلسطينيي لبنان لن يضيعوا البوصلة ولن يكونوا شوكة              . الشعلة

  .في خاصرة السلم األهلي اللبناني او في خاصرة المقاومة
، بمشاركة اركـان    ) المستقبل -صيدا(وتميز المهرجان والمسيرة الحاشدة التي شهدها مخيم عين الحلوة          

 لبنان يتقدمهم امين سر قيادة الساحة اللبنانية في فتح ومنظمة التحرير فتحي أبو العردات وقائـد                 فتح في 
المقر العام لفتح وقائد الميليشيا في لبنان العميد منير المقدح، مسؤول األمن الوطني الفلسطيني في لبنـان                 

وحضر ممثل  ". اللينو"محمود عيسى   العميد صبحي ابو عرب، والقائد العام للكفاح المسلح في لبنان العقيد            
النائب بهية الحريري رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف وممثل امين عام تيار المستقبل               

  .احمد الحريري، وليد صفدية، وممثل رئيس التنظيم الشعبي الناصري اسامة سعد، محمد ضاهر 
رض عسكري اقيم في ملعـب الـشهداء فـي          وحرص العميد المقدح على تمييز االحتفاالت هذا العام بع        

 أعلن أنهـم    B7 مقاتل مزودين باألسلحة الرشاشة وقاذفات       ٣٠٠الشارع التحتاني للمخيم، بمشاركة نحو      
ـ   ، ومئة مقاتل من الكفاح المسلح ومجموعات من بعض فـصائل           "كتائب شهداء األقصى  "وحدات تابعة ل

  .المنظمة
ـ   ل هذا العرض أن نؤكد مواصلة الكفاح المسلح وتمسكنا بخيـار           أردنا من خال  ": المستقبل"وقال المقدح ل

فتح ستبقى علـى    . المقاومة حتى دحر االحتالل عن ارض فلسطين وعودة الشعب الفلسطيني الى ارضه           
نحـن لـسنا    . وفي الوضع اللبناني، موقفنا واضح    . خطى الرئيس ياسر عرفات حتى تحرير كل فلسطين       

وأي عدوان  .  ولن نسمح أن تكون مخيماتنا شوكة في خاصرة المقاومة         طرفاً ولن نقوي طرفاً على آخر،     
  .اسرائيلي على لبنان، واجبنا كشعب فلسطيني ان نكون الى جانب الجيش والمقاومة في الدفاع عن لبنان

أن المقدح كان بصدد اشراك سرية من استشهاديي كتائب شهداء األقصى في العرض             " المستقبل"وعلمت  
لكنـه وحـسب مـصادر فلـسطينية     . ستوى مشاركة العتاد الى اسلحة متوسطة وثقيلةالعسكري ورفع م  

مطلعة، تلقى نصائح وتمنيات من بعض األوساط المؤثرة فلسطينياً بإبقاء العرض العسكري ضمن هـذا               
السقف الذي جرى تحته العرض مراعاة لدقة المرحلة الراهنة وحتى ال يستغل من قبـل احـد لتـشويه                   

  .المناسبة 
لقى ابو العردات كلمة فتح ومنظمة التحرير فأكد التمسك بثوابت الحركة الوطنية والقومية وفي مقدمها               وا

. حق مقاومة االحتالل حتى تحرير األرض واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة الالجئـين             
طنية داعياً قيادة حركة    وحث على العمل معاً من اجل تطوير منظمة التحرير واالتجاه نحو المصالحة الو            

  .حماس الى اتمام المصالحة الوطنية 
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وفي الشأن اللبناني، أكد تحييد الوجود الفلسطيني عن التجاذبات الداخلية ودعم وفاق لبنـان واسـتقراره                
ان مخيم عين الحلوة والمية ومية وأهلنا في كل مخيمات لبنان لن يضيعوا البوصلة              : وقال. وسلمه األهلي 

الشعب الفلسطيني  .  وظيفة بندقيتهم واتجاهها ستبقى للدفاع عن المخيم في وجه العدو الصهيوني           وان. ابدا
ليس . نأخذ حقوقنا بالحوار وبالقانون، نحافظ على السلم األهلي       . لن يكون شوكة في خاصرة السلم األهلي      
 التحرير وفي حركـة     لنا موقف واحد وسياسة واحدة في منظمة      . لدينا ال سياسة معلنة وال سياسة مستترة      

فتح وكذلك الفصائل في التحالف اننا على مسافة واحدة من الجميع، ولن نكون جـزءاً مـن التجاذبـات                   
  .نحن عامل توحيد ولسنا عامل فرقة، وكل امكاناتنا في خدمة هذا االتجاه . الداخلية اللبنانية

  .وفي مخيم المية ومية اقيم احتفال ومسيرة بالمناسبة
رج البراجنة مسيرة الى مقبرة الشهداء، بمشاركة منسق عام الحملة األهلية معـن بـشور،               وشهد مخيم ب  

  .امين سر حركة فتح في بيروت العميد سمير ابو عفش، مسؤول حركة حماس في بيروت رأفت مرة
والقى بشور كلمة رأى فيها ان المسيرة لتحية شهداء الثورة الفلسطينية وفي مقـدمهم الـرئيس الـشهيد                  

وأكد ابو عفش التزام حركة فتح بثوابتها الوطنية وفي مقدمها دولة فلـسطينية مـستقلة كاملـة                 . اتعرف
وتوجه . وطالب فصائل الثورة بالوحدة وانجاز المصالحة الوطنية الشاملة       . السيادة على ارضها التاريخية   

  .ة بانتظار عودتهم الى ديارهمالى المسؤولين اللبنانيين داعياً اياهم الى تثبيت الحقوق المدنية الفلسطيني
وفي مخيم مارالياس، نظمت حركة فتح مسيرة شعبية شارك فيها عضو المجلس الثوري لحركة فتح آمنة                

وألقيت كلمات اكدت التزام فتح بقرارات وثوابـت الـرئيس          . جبريل وأضاء المشاركون شعلة االنطالقة    
  .الفلسطيني محمود عباس وخياراته

امت فتح مسيرة حاشدة تحدث فيها مسؤول التعبئة والتنظيم فـي بيـروت سـرحان               وفي مخيم شاتيال، اق   
  .سرحان فأكد أن الشعب الفلسطيني مصمم على استعادة هويته الوطنية وشخصيته وكيانه السياسي

  وفي مخيم الداعوق، أقيمت مسيرة مماثلة تحدث فيها عضو قيادة منطقة بيروت خالد عبادي
مت حركة فتح مسيرة جابت شوارع المخيم الرئيسية حتى انتهت عنـد مقـر              وفي مخيم نهر البارد، نظ    

مصطفى ابو حـرب    " فتح"وألقى مسؤول االعالم في منطقة الشمال في        . الكشافة والمرشدات الفلسطينية  
ألم يقولوا بالعودة الحتمية وباالعمار     "وسأل  ". المعاناة اليومية لمخيم نهر البارد المنكوب     "كلمة تناول فيها    

فأين انتم من وعودكم وهناك ثلث ابناء المخيم خارج مخيمهم يعانون التـشرد واالذالل اليـومي                . االكيد
المعنيين اخوتنا في قيادة الجيش اللبناني والحكومة الى رفع الحالـة           "ودعا  ". خروجاً ودخوالً الى المخيم   

ممثلو الفصائل وامين حركة فـتح      ثم اضاء    ".االمنية والعسكرية عن مخيم نهر البارد وفتحه امام الجميع        
  .في الشمال ابو جهاد فياض شعلة االنطالقة

  ٢/١/٢٠١٠، المستقبل، بيروت
  
   حالة اعتقال سياسي٣٠٠٠السلطة نفذت أكثر من : حماس .١٨

قالت حركة حماس اليوم السبت في احصائية صادرة عنها ان السلطة الفلسطينية نفذت اكثـر مـن            : ةغز
  . أسرى محررين من سجون االحتالل١٤٠٤:في الضفة المحتلة، بينها حالة اعتقال سياسي ٣٠٠٠

 طالـب جـامعي     ٤١٧.  عضو مجلـس بلـدي     ٣٢.  صحفياً ٣٦.  أستاذ جامعي  ٢٤.  أئمة مساجد  ٤٩ 
  . محامين٩ - .ومدرسي

 أخريات، وقامت بمحاكمـة     ١٩ نساء واستدعت    ٧ان السلطة اعتقلت    ) سما(واضافت في بيان لها وصل      
 صـهيونياً دخلـوا     ٣٧فيما أقدمت على تسليم االحتالل      .الً سياسياً أمام محاكم عسكرية     معتق ٩٠أكثر من   

 فلسطينيا فور اإلفـراج عـنهم مـن         ١٩٥الضفة الغربية بما يسمى الدخول الخطأ، فيما اعتقل االحتالل          
  .سجون سلطة فتح حسب البيان

  ١/١/٢٠١٠، وكالة سما اإلخبارية
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  في الضفة الغربية  من أنصاره ١٠٠طة باعتقال حزب التحرير في فلسطين يتهم السل .١٩

قال حزب التحرير اإلسالمي في فلسطين، إن األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام              : رام اهللا 
في كافة مدن وقـرى     " حزب التحرير "اهللا، قامت منذ صالة أمس الجمعة، بحملة مداهمات لبيوت شباب           

  .مائة من أنصاره وشبابهالضفة الغربية، واعتقلت نحو 
جـاءت   "أن المداهمات واالعتقـاالت     ) ١/١(السبت  " قدس برس "وأضاف الحزب في بيان صحفي تلقته       

على إثر الرسائل التي وجهها الحزب في فلسطين للسلطة ومنظمة التحرير وألهل فلسطين من بعد صالة                
  ."الجمعة في معظم مساجد مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية

  ١/١/٢٠١٠رس، قدس ب
  

  يجب إضعاف حماس بغزة من أجل حل مشكلة الشرق األوسط: ليفني .٢٠
 دعت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقة وزعيمة حزب كاديما إلي إضعاف :القدس المحتلة

  .حركة المقاومة اإلسالمية حماس من اجل حل مشكلة الشرق األوسط
إن تركيا تريد أن تكون عربية أكثر : "لمشكلة الشرق األوسط، قائلةوانتقدت ليفنى موقف تركيا بالنسبة 

  .التركي" أخبار العالم"، وفقا لما ذكره موقع "من الدول العربية نفسها
على تركيا أن تتخذ موقفا لمصلحة السالم فى "وأضافت ليفنى، فى مقابلة مع صحيفة خبر تورك التركية 

لوقت الذي يتفهم فيه العرب والسلطة الفلسطينية سبب العمليات وزعمت ليفنى أنه فى ا". الشرق األوسط
إننى ال أستطيع أن أفهم لماذا تريد "اإلسرائيلية فى غزة تتخذ تركيا موقفا متشددا وغير مفهوم، قائلة 

  ".تركيا أن تكون عربية أكثر من الدول العربية نفسها
  ١/١/٢٠١١وكالة سما اإلخبارية، 

  
   المفاوضات المباشرة أفضل طريق للسالمتعد "إسرائيل" : االسرائيلية باسم الخارجيةالمتحدث .٢١

 قال مسؤول اسرائيلي امس ان المحادثات المباشرة هي افضل وسيلة للتوصل الى سالم :)ا ف ب(القدس 
  .مع الفلسطينيين مؤكدا ان الدعوات لصياغة خطة سالم جديدة سابق الوانه

اسرائيل مصرة منذ اشهر على «ئيلية شاهار ازرامي قال ان اال ان المتحدث باسم الخارجية االسرا
محاولة جعل الفلسطينيين يجلسون مع االسرائيليين حول طاولة المفاوضات، ويجب ان ال نفكر في حلول 

لم نصل بعد، على االقل من الجانب االسرائيلي، الى «واضاف  .»اخرى اال بعد استنفاد هذا الخيار
   .»اتمرحلة التخلي عن المفاوض

من خالل المفاوضات المباشرة مع اسرائيل بدال من .. من االجدى البحث عن السالم «وقال ازرامي انه 
  .»البحث عنه في اماكن اخرى من العالم سواء كانت اميركا الجنوبية او االمم المتحدة

  ٢/١/٢٠١١الرأي، عمان، 
  
  ارسة العنف ضد فلسطينيين لواء في جيش االحتالل اإلسرائيلي من إصدار أوامر بممتبرئة .٢٢

 اغلق النائب العسكري العام اإلسرائيلي أفيحاي مندلبليت ملف التحقيق الذي فتح ضد قائد              :القدس المحتلة 
لواء سابق في الجيش بعد إصداره أوامر إلى جنوده بممارسة العنف ضد الفلسطينيين خالل اعتقالهم في                

أن هذا القائد لم يقصد اجازة اسـتخدام القـوة لمجـرد             'وادعى النائب العسكري العام،    .الضفة الغربية   
  .' ممارستها وانما استعملها في حاالت تقتضي فيها الضرورة ممارسة العنف لغرض تنفيذ المهمة

  ٢/١/٢٠١١وكالة سما اإلخبارية، 
  



  

  

 
 

  

            ١٨ ص                                     ٢٠١٣:         العدد       ٢/١/٢٠١١ السبت :التاريخ

   تمد يدها للسالم لكل من كان"إسرائيل":  يعالونموشيه .٢٣
إسرائيل تمد يدها للسالم لكل من كان مضيفا :" وشيه يعالون بان قال الوزير اإلسرائيلي م:القدس المحتلة

الرئيس السوري بشار األسد وخالفا لوالده الراحل حافظ األسد يفضل طهران على واشنطن وانه :" ان
  ".غير مقتنع بان الطريق الى واشنطن يمر عبر مدينة القدس

ويتية من ان الواليات المتحدة تعمل على وجاء تصريح  يعالون تعقيبا على ما نشرته صحيفة الرأي الك
ان وسريا ال تنوي التخلي عن قيادة :"وأضاف يعالون . دفع اتفاق سالم شامل بين إسرائيل وسوريا 

معسكر الرفض وعليها ان تعطي أجوبة واضحة قبل اي تفاوض حول عالقاتها مع إيران وتأييدها لحزب 
  د تعبيرهعلى ح". اهللا وغيره من التنظيمات اإلرهابية

الخيار العسكري يجب ان يكون اخر خيار مؤكدا :"وتطرق  يعالون الى الملف النووي اإليراني قائال ان
  ".وجوب تشديد العقوبات الدولية عليها قبل اللجوء الى الخيار األخير

كد ان اما بشان األزمة القائمة بين إسرائيل وتركيا فراي يعالون انه يجب بدء حوار توصال الى تفاهم يؤ
  .إسرائيل لم تكن السباقة الى تصعيد العالقات مع تركيا

  ١/١/٢٠١١وكالة سما اإلخبارية، 
  
  ندمت على رفضها دفع ثمن إطالق أراد" إسرائيل: "حالوتس .٢٤

كانت قد قررت ألسباب “ إسرائيل”السابق دان حالوتس أن “ اإلسرائيلي”كشف رئيس األركان : )معا(
ووفقاً لإلذاعة . المفقود رون أراد “ اإلسرائيلي” لقاء اإلفراج عن الطيار وصفت بالقومية عدم دفع الثمن

ممن اتخذوا حينئذ هذا القرار ندموا “ اإلسرائيليين”أن عدداً من القادة ”، فقد أضاف حالوتس “اإلسرائيلية”
غلعاد  ”األسير في قطاع غزة“ اإلسرائيلي”وفي ما يتعلق بقضية الجندي .“ على ما فعلوه في هذا الشأن

لم تكن تملك المعلومات االستخبارية الالزمة لإلفراج عنه بعيد “ إسرائيل”قال حالوتس إن “ شاليت
إن المستوى السياسي كان قد رفض فكرة توجيه ضربة مؤلمة ”وأضاف . “ اختطافه وهي ال تملكها حالياً

  . “لفصائل المقاومة بقطاع غزة بعد عملية االختطاف
 ٢/١/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية

  
  ستشهاد فلسطينية بالغاز المسيل للدموع خالل مسيرة بلعينإ .٢٥

مـن  ) عامـا ( ٣٤استشهدت امس جواهر إبراهيم أبو رحمة       : وكاالت - جمال جمال  -فلسطين المحتلة   
قرية بلعين غرب رام اهللا ، متأثرة بإصابتها أمس األول في مسيرة بلعين األسبوعية المناهـضة للجـدار      

  .واالستيطان
وقال الطبيب محمد عيدة مدير عام االسعاف والطوارىء في وزارة الصحة الذي عاين المـصابة عنـد                 

وصلت جواهر ابو رحمة المستشفى امس األول اثر استنشاقها كميات كبيـرة مـن              "وصولها المستشفى   
اجهزة الغاز ال نعرف نوعه مما ادى الى اصابتها بهبوط حاد في التنفس مما اضطرنا الى وضعها على                  

  ".التنفس الصناعية ولكنها توفيت فجر أمس
  ٢/١/٢٠١١، الدستور، عمان

  
  " المثل اإلسالمية الصحيحة جريمة خارجة عن"اإلسكندرية  تفجير : فلسطينعلماءرابطة  .٢٦

اعتبرت رابطة علماء فلسطين، االنفجار الذي وقع في اإلسكندرية الليلة الماضية ): فلسطين(غزة 
جريمة خارجة عن القيم والمثل "ئس، موقعا عشرات القتلى والجرحى، بأنه واستهدف إحدى الكنا
  .، داعية إلى عدم السكوت على مثل هذه االعتداءات"اإلسالمية الصحيحة
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إذ نتابع هذه األحداث، فإننا نستنكر، ونستهجن ما حدث في كنيسة : "وقالت الرابطة في بيان لها إننا
نا نعتبر حادث اإلسكندرية جريمة خارجة عن القيم والمثل اإلسالمية القديسين بمحافظة اإلسكندرية، وإن

  ".الصحيحة
إننا نؤكد أن اإلسالم العظيم دين السماحة والمحبة قد نهانا أن نؤذى أحد كائناً من كان ممن : "وأضافت

  ".يعيش معنا بل أمرنا ديننا أن ننصف الناس ونحسن إليهم ونزاورهم ونبرهم
لتي امتدت إلى هؤالء المصلين في كنيسة القديسين هي يد مجرمة، ال يجوز السكوت إن اليد ا: "وتابعت

  ".عليها بأي حال من األحوال فان اهللا تعالى حرم المساس بهؤالء النصارى مهما كانت األسباب والدوافع
ة وتقدمت رابطة علماء فلسطين بالتعازي ألهالي الضحايا، معربة عن أملها أن يديم على مصر الوحد

  .والقوة وأن تبقى سنداً للعرب والمسلمين
 ١/١/٢٠١١قدس برس، 

 
   يهودية مشبوهة تنتحل صفة خليجيين لشراء عقارات مقدسيةجماعات .٢٧

 طالبت اللجان األهلية في سلوان جنـوب المـسجد األقـصى المبـارك              : كامل إبراهيم  -القدس المحتلة   
مشبوهة تسعى لشراء عقارات مقدسـية تحـت        المواطنين المقدسيين توخي الحذر في التعامل مع جهات         

  .مسميات أنها من أموال خليجية او عربية 
وأهابت اللجان بالمقدسيين أال يترددوا في االستفسار عن هوية تلك الجماعات، ومن يدعي حصوله على               

وحذر مركز معلومات وادي حلوه في تصريح صحفي        . التراخيص عليه إظهارها وهذا ما يتيحه القانون      
تحاول التغلغل بين المواطنين المقدسـيين فـي سـلوان،          » جماعات مشبوهة «امس من ما أسماه بـ      له  

وبشكل خاص في حي وادي حلوه المستهدف، وذلك من أجل تنفيذ مخططات االحتالل في تحويله إلـى                 
  .حدائق وطنية وأثرية وسياحية تتبع لمستوطنة مدينة داوود

ركات لجماعات غريبة في المنطقة تعرض شراء عقارات مـن          وأشار المركز في تقرير له امس إلى تح       
المواطنين ويدعون أنهم حصلوا على أموال من جهات عربية وإسالمية، وأحيانا من السلطة الفلـسطينية               
لشراء عقارات، لحمايتها من التسرب حسب ادعائهم، إال أن المواطنين تنبهوا إلى حقيقة هؤالء وبـأنهم                

  .عقارات إلى المستوطنين يعملون من أجل تسريب ال
وأشار التقرير إلى قيام مجهولين قبل عدة أسابيع بتوزيع بطاقات في الحي، مع رقم هاتف وعنوان بريـد     
الكتروني لمن يرغب ببيع عقاره، في حين تخفى بعض هؤالء على هيئة فنيين إلصالح أدوات كهربائية                

م مشاكل مع المـستوطنين فـي المحـاكم         يدخلون البيوت ويعرضون على أصحابها مساعدة من تواجهه       
  .اإلسرائيلية

 ٢/١/٢٠١١، الدستور، عمان
  
   وغزةاالحتالل يواصل عدوانه في القدس والضفة: اوتشا .٢٨

تواصل قوات االحتالل عدوانها العنصري فـي القـدس الـشرقية وعمـوم األراضـي               : القدس المحتلة 
سيق الشؤون اإلنسانية في األراضـي الفلـسطينية        هذا ما ذكره تقرير مكتب األمم المتحدة لتن        .الفلسطينية
الذي وزعه المركز اإلعالمى لألمم المتحدة بالقاهرة الليلة الماضية، والذي يرصد الفترة            ) أوتشا(المحتلة  

  .ديسمبر الماضي/  كانون األول٢٨ إلى ٢٢من 
ي الطور فى القـدس   مبان زراعية على األقل في ح   ٧وبين التقرير أن قوات االحتالل هدمت منذ يومين         

  . عائالت فلسطينية على األقل٨الشرقية واقتلعت مئات أشجار الزيتون، ما أدى إلى تضرر مصدر رزق 
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يمتلكها الفلسطينيون فى   )  مبنى ٦٣ (٢٠١٠وأوضح أن السلطات اإلسرائيلية هدمت خالل العام الماضي         
 ٢٦٠شخـصا وتـضرر     ١١٦جيـر    مبان هدمها أصحابها مما أدى إلى ته       ١٠القدس الشرقية من بينها     

  .٢٠٠٩ فى الفترة المماثلة من عام ٨٠آخرين مقابل هدم 
 عملية بحث واعتقال فى أنحاء الـضفة        ١٠٠وذكر أن القوات اإلسرائيلية نفذت خالل الفترة محل القياس          

  عملية خـالل عـام     ٩٠الغربية بما فيها القدس الشرقية وهو ما يعد ارتفاعا مقارنة بمعدل أسبوعي بلغ              
، مشيرا إلى أن إحدى هذه العمليات التى نفذت فى منطقة الخليل تطورت إلى اشتباكات ما بـين                  ٢٠١٠

 عمليات تفتيش متفرقة لمنازل     ٣المدنيين والقوات اإلسرائيلية، وأدت إلى إصابة امرأتين بينما أدت كذلك           
  .فى منطقة أريحا إلى وقوع أضرار بالممتلكات

 ٢٥ إلـى    ١٩التقرير أن السلطات اإلسرائيلية سمحت فى الفترة من         وفيما يخص قطاع غزة، أوضح       -
تقريبـا مقارنـة    % ٩ شاحنة إلى غزة وهو ما يعد ارتفاعا بنـسبة           ١٠١٥ديسمبر الماضى بدخول نحو     

 سمح لها بالدخول منذ اإلعالن اإلسرائيلي عن تخفيف الحـصار فـي يونيـو               ٩٣٥بمعدل أسبوعي بلغ    
من المعدل األسبوعي للواردات المسجل قبـل فـرض         % ٣٦يمثل سوى    ، غير أن هذا الرقم ال        ٢٠١٠

  .٢٠٠٧الحصار عام 
وأفاد بأنه تم السماح بتصدير حمولة شاحنة واحدة من الفلفل الحلو من غزة إلى أوروبا وهى أول شحنة                  

 ديسمبر عن السماح بتصدير المنتجات الزراعيـة        ٨من الخضار تغادر غزة منذ اإلعالن اإلسرائيلي فى         
واألثاث والمنسوجات، مؤكدا استمرار تصدير عدد من شحنات الفراولة وأزهار الزينة، حيث تم السماح              

 ٢٨ ألف زهرة مـن أزهـار الزينـة فـى            ٧٥٧ طن من الفراولة و    ١١٩ر٩ شاحنة تحمل    ٧٠بتصدير  
  .ديسمبر

ي الفتـرة   طنا من القمح ف٤٥٦٣ شاحنة تقل ١١٧ولفت التقرير إلى أن سلطات اإلحتالل سمحت بدخول  
 ديسمبر، وهو ما يعد ارتفاعا ملموسا مقارنة بالكمية التى دخلت فى األسـبوع الـسابق                ٢٥ إلى   ١٩من  

 طن، ما نتج عناه ارتفاع مخزون قطاع غزة من القمح بكميـة تغطـى               ٢٣٠١ شاحنة تقل    ٥٩عليه عبر   
  . يوما١١احتياجات السكان لمدة 

 ميجاوات من الكهرباء مقارنة     ٦٠ا الثاني منتجة    وأوضح أن محطة كهرباء غزة واصلت تشغيل محركه       
 ميجاوات كانت نتتجها خالل األشهر األخيرة وذلك بالرغم من االنخفاض المتواصل فـي كميـة                ٣٠ب  

  .الوقود الصناعي المستوردة من إسرائيل
 ٢/١/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية

 
   الشهر الماضي٤٨ فلسطينياً داخل أراضي الـ  عامال٣٥٠ً اعتقل االحتالل: تقرير .٢٩

الماضي، نحـو   ) ديسمبر(اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، خالل شهر كانون أول         : )فلسطين(رام اهللا   
ثالثمائة وخمسين عامالً فلسطينياً من الضفة الغربية، على إثر تواجدهم للعمل في األراضي المحتلّة عام               

١٩٤٨.  
، أن قـوات كبيـرة مـن        )١/١( صدر عنه اليوم السبت      ، في تقرير  "االتحاد العام لعمال فلسطين   "وأفاد  

شنّت خالل الشهر الماضي حمـالت اعتقـاالت        " حرس الحدود " الشرطة اإلسرائيلية ووحدات ما يسمى    
تركزت في مدن حيفا ويافا وتل أبيب والناصرة ومنطقة المثلث، وأضاف أن أعمال عنـف واعتـداءات                 

  .تخلّلت عمليات االعتقاالت
 إلى أنه من بين العمال المعتقلين نحو عشرين عاملة فلسطينية واثنين وعشرين طفالً، فيما             وأشار التقرير، 

لفت إلى قيام سلطات االحتالل بتحويل خمسة وعشرين عامل للتحقيق معهم في مراكـز التوقيـف فـي                  
  .بحقهم" تهم أمنية"، بزعم وجود "المسكوبية"و" الجلمة"معتقلي 
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أحكاما بالسجن الفعلي لمدة ثالثة أشهر بحق عشرة عمال، كمـا فرضـت             وأصدرت المحاكم اإلسرائيلية    
  .غرامات بقيمة تسعة آالف شيكل بحق خمسة عشر عامالً

التي يتعرض لها المواطنين الفلسطينيين الذين يسعون للحصول علـى          " عملية االبتزاز "ونوه االتحاد، إلى    
ى تصاريح العمـل الالزمـة بمعاونـة        من خالل ربط حصولهم عل    "،  ٤٨فرصة عمل في أراضي الـ      

األجهزة االستخبارية والعمل لصالحها، وحين يرفض العمال الفلسطينيون ذلك ويضطرون للعمل بـدون             
  .، بحسب قولها"تصاريح تالحقهم سلطات االحتالل وتحاكمهم وتنكّل بهم

  ١/١/٢٠١١، قدس برس
  
  زةال مكان ألعداء المقاومة بعد حرب غ: جبهة العمل اإلسالمي .٣٠

قال رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل اإلسالمي األردني، زكـي بنـي إرشـيد، إن                 : عمان
الحرب على غزة لم يكن قراراً صهيونيا فقط، ولم يكن يمثل رغبة جارفة لدى أطراف إقليمية عربيـة                  "

  ".وفلسطينية فحسب، بل إنـها مثلت حرباً عالمية للتخلص من المقاومة
بــمناسبة الـذكرى    ) ١-١(د في تصريح خاص للمركز الفلسطيني لإلعالم اليوم السبت          وأكد بني إرشي  

  ".أنه ال مكان للعمالء، وأعداء المقاومة بعد حرب غزة"الثانية للحرب على غزة 
لم يعد الزمان مسرحاً للعدو الصهيوني، واالستكبار األمريكي، واأليام القادمة هي زمـن             : "وتابع القيادي 
نفالت من االستعباد والظلم، ومن ال يحسن القراءة ، فليتنحى جانباً، ألن إرادة الشعوب قاهرة               التحرر واال 

  ".وقادمة، والعاقبة للمتقين
عبر وثائقـه التـي     " جوليان اسانج "لم يفاجئنا السيد    : "، قال بني إرشيد   "ويكيليكس"وحول ما كشفته وثائق     

  ".ة وعربية في الحرب على غزةنشرها على موقعه، وكشف فيها تآمر أطراف فلسطيني
الحـسابات الماديـة    : وأكـد القيادي اإلسالمي أن نتائج معركة الفرقان فاجأت األعداء لعـاملين، األول           

ما جـرت   : والثاني. الصرفة أو ما يسمى بـموازين القوة الهائلة ومخزونـها من ثقافة الحقد والكراهية           
نت تديرها اإلدارة الصهيونية المدعومة أمريكيـا وقبـل أن          عليه العادة في حسم المعارك السابقة التي كا       

  .تبدأ
أنـهم أمام إرادة مختلفـة عمـا ألفـوه فـي           : لقد غاب عن الصهاينة أمران، أولهما     : "وتابع بني إرشيد  

هو القوة المستمدة من معيـة اهللا التـي         : حروبـهم السابقة، والصراع في حقيقته حرب إرادات، والثاني       
  . ونيستشعرها المؤمن

 ٢/١/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم
  
  لمؤتمر المشرفين على شؤون الالجئين الفلسطينيين تبدا أعمالها اليوم » ٨٥«الدورة  .٣١

يبدأ مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المـضيفة اجتماعـات دورتـه               : القاهرة
حد، ويناقش خاللها أوضاع الالجئين وتصاعد االستيطان       الخامسة والثمانين بمقر الجامعة العربية اليوم األ      

وقالت الجامعة العربية، في بيان أصـدرته أمـس، إن جـدول            . واستمرار بناء جدار الفصل العنصري      
أعمال هذه الدورة التي تستمر أربعة أيام يشمل موضوعات تتعلق بالقـدس واالسـتيطان، مـضيفة أن                 

ومصادرة األراضي الفلسطينية واألضرار الخطيرة الناجمة عنه،       المؤتمر يبحث أيضاً موضوع الجدار      ”
وجهود األمانة العامة على المستوى الدولي لدعم الموقف الفلسطيني، إضافة إلى بحث ومناقشة أوضـاع               

  . الالجئين الفلسطينيين في الدول العربية 
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األردن وسوريا ولبنان ومصر،    ويشارك في هذا االجتماع ممثلون للدول العربية المضيفة لالجئين ومنها           
إضافة إلى فلسطين، كما يشارك ممثلون لمنظمة المؤتمر اإلسالمي والمنظمة العربية للتربيـة والثقافـة               

  .والعلوم، وأيضاً منظمة الدول اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 
  ٢/١/٢٠١١، الخليج، الشارقة

 
   كنيسة القديسين باالسكندرية  بتفجير"إسرائيل"عضو مجلس الشورى المصري يتهم  .٣٢

 اتهم الدكتور نبيل لوقا بباوي عضو مجلس الشوري المخابرات اإلسرائيلية بالوقوف            : وكاالت – القاهرة
وراء التفجير الذي وقع بكنيسة القديسين الواقعة في شارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر دائـرة قـسم                  

  .شرطة المنتزه
ية وراء الحادث بتصريحات رئيس المخابرات اإلسرائيلية الجديـد         ودلل بباوي على وقوف جهات خارج     

وأكـد أن   .التي قال فيها إنهم ينفقوا ماليين الدوالرات في مصر إلحداث فتنة بين مـسلميها ومـسيحييها               
لتنفيذ هـذا   '' مصريين خونة ''جهات أجنبية بأجندات خاصة استخدمت في الحادث من وصفهم بباوي بـ            

  .الحادث اإلرهابي
دعا بباوي لمحاكمة الجناة فور اعتقالهم أمام المحكمة العسكرية وأن تصدر األحكام بشكل عاجل حتـى                و

  .يكونوا عبرة لغيرهم
 أكد أن إسـرائيل  قدوسبق للدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس الشورى المصري      

  .وراء معظم تلك المشكالت الطائفية
 ٢/١/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية

 
   اإلسرائيليدمشق تنفي تسريبات حول تسوية مع الكيان .٣٣

نفى مصدر سوري مطلع، أمس، أن يكون المبعوث األمريكي السابق لعملية السالم دنيس             : )آي.بي  .يو  (
  .روس زار دمشق األسبوع الماضي، والتقى عدداً من المسؤولين السوريين 

“ الـرأي ”كل ما نقلته صحيفة     ”إن  “ سانا”ورية الرسمية   وقال المصدر في تصريح نقلته وكالة األنباء الس       
الكويتية عن مصادر واسعة اإلطالع في العاصمة األمريكية واشنطن حول أن األسابيع الماضية شـهدت               
تجاوباً سورياً غير مسبوق في عملية السالم ما دفع واشنطن إلى فتح قناة خلفية سرية من أجل التوصـل                   

  .“ ال أساس له من الصحة“ إسرائيل“ن سوريا وإلى اتفاقية سالم شامل بي
المبعوث األمريكي لعملية السالم جورج ميتشل هو الوحيد المكلف هذا الملـف            ”وأشار المصدر إلى أن     

  .“ وزياراته إلى دمشق تتم بشكل معلن
إنه في الوقت الذي لم ترشح تفاصيل حول فحـوى مفاوضـات روس مـع               ”ونسبت إلى المصادر قولها     

ن، إال أنه أبلغ اإلدارة أنه لمس استعداداً سورياً غير مسبوق لالبتعاد عن إيران وتخفيف العالقات                السوريي
  . “ مع حزب اهللا وحماس

 ٢/١/٢٠١١، الخليج، الشارقة
 
  ألسر المتعففة بقطاع غزة  لمساعدة ا ثالثة ماليين ريال:مؤسسة الشيخ عيد الخيرية .٣٤

 ماليين ريال تقريبا لصالح األسر      ٣عن تقديمها لتبرع بقيمة     " يةمؤسسة الشيخ عيد الخير   "أعلنت   :الدوحة
  .المتعففة بقطاع غزة، وذلك لمساعدتها على تحمل ظروف الحصار

 ماليـين ريـال     ٣جاء اإلعالن الجديد عبر بيان للمؤسسة أوضحت من خالله أنها قدمت تبرعا بحوالي              
  .لعيش وتكابد ويالت الحصار أسرة غزية تعاني شظف ا٥٠٠٠لصالح )  مليون٢.٧(تقريبا 
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وقد تم اختيار األسر وفق عملية بحث حاولت الوصول إلى أكثر األسر حاجة بغرض تقديم ما أمكن من                  
المساعدة لها، وشملت العملية باألخص فئات معينة من األسر الفلسطينية ومنها األسر المتضررة بـشكل               

 فقدت عائلها، وتلك التي يعاني عائلها البطالة أو         مباشر من العدوان األخير على قطاع غزة، واألسر التي        
اإلصابة الجسدية بسبب الحرب األخيرة، وكذا األسر التي فقدت المأوى، وبعض الدعاة الـذين يعـانون                

  .ظروفا صعبة والحرفيين الذين دمر الحصار أعمالهم وأحالهم إلى بطالة مبكرة
 ٢/١/٢٠١١، الشرق، الدوحة

 
   تحمل أقالم تجسس األصلريكية فلسطينيةمصر تقرر إخالء سبيل أم .٣٥

قررت نيابة العريش المصرية إخالء سبيل سيدة فلسطينية تحمل الجنسية األمريكيـة كـان تـم                : القاهرة
وأمرت النيابة بمصادرة األقالم المـضبوطة، وإعـادة بـاقي          . “ أقالم تجسس ”القبض عليها بتهمة حمل     

ت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي بمصلحة أمن المـوانئ،          متعلقات السيدة الفلسطينية إليها، كما طلب     
وقالت النيابة إنها تيقنت من حسن نيـة المتهمـة،          . وتقرير األدلة الجنائية بخصوص األقالم المضبوطة       

وأنها لم تكن تعرف أن األقالم التي تحملها محرمة ومجرمة في مصر، حيث إن هذه األقالم متداولة في                  
  .كية، ويتم استخدامها بصورة طبيعية هناك األسواق األمري

وكانت إدارة البحث بميناء رفح البرى قد ضبطت سيدة أمريكية من أصول فلسطينيه وتدعى رضا زكريا                
 أقالم مـزودة بكـاميرا تـصوير        ٦أثناء دخولها إلى قطاع غزة، حيث كانت تحمل         )  عاماً ٢٨(عبداهللا  

  .وتسجيل 
  ٢/١/٢٠١١، الخليج، الشارقة

  
  باراك ضللنا وخدعنا وفقدنا األمل في االئتالف الحكومي الحالي: ول أمريكيمسؤ .٣٦

، »فقدت األمل في االئتالف الحكـومي اإلسـرائيلي الحـالي         «كد مسؤول أمريكي أن اإلدارة األمريكية       أ
فشل، وأن ابواب اإلدارة األمريكيـة لـن تكـون    قد ويؤكد أيضا أن رهان اإلدارة األمريكية على باراك       

  . أمامه كما كانت طوال السنة ونصف الماضيتينمشرعة
عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى التقى مؤخرا مع اقطاب اإلدارة األمريكية،           " هآرتس"ونقلت صحيفة   

أن ثمة شعور بالغضب العارم يسود أعلى مستويات اإلدارة األمريكية اتجاه  باراك ويتهمونه بأنه ضللهم                
أثير على مجريات األحداث وحمل رئيس الوزراء بنيامين نتنيـاهو علـى            وخدعهم وبالغ بقدرته على الت    

  .قبول المطالب األمريكية المتعلقة بدفع العملية السياسية مع الفلسطينيين وتجميد االستيطان
وينقل عـن   . وقال المصدر أن مسؤولي اإلدارة األمريكية يصفون الشعور بالغضب على باراك حاد جدا            

مريكية التقاه مؤخرا قوله إن مشاعر الغضب الشديد اتجاه باراك تأتي من أعلـى              مسؤول في اإلدارة األ   
مـشيرا إلـى أن مـشاعر       . المستويات في واشنطن، الرئيس أوباما ووزيرة الخارجية هيالري كلينتون        

الغضب وصلت لذروتها مؤخرا بعد زيارة باراك لواشنطن في سبتمبر الماضي حيث توصل مع اإلدارة               
لى تفاهمات حول تجميد االستيطان لثالثة شهور مقابل رسالة ضمانات سياسية أمنية إلسرائيل             األمريكية إ 

غير مسبوقة، وتعهد باراك بالمقابل أن يقوم رئيس الزراء اإلسرائيلي بالمصادقة على التفاهمات، غير أن               
  .ذلك لم يحصل

 ٢/١/٢٠١١، ٤٨موقع عرب
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   القهر والغربة ويتم الوطنمخيمات .٣٧
  خليفة محمد 

مأساة هذا العصر تتمثل في قضية فلسطين من حيث نشوئها وسياق تطورها وتداعياتها، فقضية الالجئين 
الفلسطينين تعد أكبر جريمة بشرية في التاريخ ارتكبها اإلنسان بحق أخيه اإلنسان، فلم يسبق أن شرد 

 لم يعرفوا الحياة كما عرفها فهؤالء الالجئون.  دولة في العالم ٤٠شعب بأكمله من أرضه إلى أكثر من 
اآلخرون، فهم يبصرون الغروب في إشراقة الفجر، وينتظرون األمل عند قمة اليأس، وظالم الحيرة 
اللهيفة مدى الحياة، وكلما تجددت الذكرى ومضت األيام، وال أمل في العودة إلى الوطن، يعيشون قسوة 

البشرية لم يحرم شعب كما حرم الشعب الفلسطيني المصير، في القلب مرارة الينقطع نزيفها، فمنذ خلق 
من العيش في وطنه، يعيش سنوات الغربة والهجر والعالم صامت يعطيهم أمالً بوهم وخيماً بضياع وسماً 

  .من شفاه النفاق السياسي ووادي المؤمراة 
مة، بينما  ماليين ونصف المليون نس٦فقد وصل عدد الالجئين الفلسطينين في العالم إلى ما يقارب 

 في ٤٢٢،٠٠٠ في سوريا، ٠٠٠،٤٦٠ في األردن، ٢،٧٠٠،٠٠٠يتوزعون في الدول العربية بنحو 
 في العراق، ٣٥،٠٠٠ في مصر، ٢٤٥،٧٠٠ في دول مجلس التعاون الخليجي، ٣٩٤،٠٠٠لبنان، 

 ٤ .٧وتوفر وكالة األونروا المساعدة والرعاية لما يزيد على .  في اليمن ٢٤،٠٠٠ في ليبيا، ٢٧،٠٠٠
ويضم . مليون الجئ فلسطيني مسجلين لديها في قطاع غزة والضفة الغربية وسوريا واألردن ولبنان 

 مليون شخص، ويقدرعدد الالجئين ١،٥ كيلومتر مربع أكثر من ٣٦٠قطاع غزة البالغ مساحته 
، ويعيش  مليون نسمة، أي ثالثة أرباع السكان في القطاع١،١الفلسطينيين المسجلين لدى األونروا ب 

وتضم الضفة الغربية البالغة . حوالي نصف مليون الجئ في ثمانية مخيمات معترف بها في غزة 
 مليون شخص، ويعيش ربع الالجئين البالغ عددهم ٢،٤ كيلومتر مربع ما يقارب ٥،٠٠٠مساحتها 
 وقرى  مخيماً رسمياً بينما يعيش معظم اآلخرين في مدن١٩ الجئ مسجل لدى األونروا في ٧٧١،٠٠٠

  .الضفة الغربية 
 أكثر من خمسين قراراً بشأن قضية ١٩٤٨وكانت الجمعية العامة لألمم المتحدة قد أصدرت منذ عام 

 الذي ينص على ١٩٤٨كانون األول /  ديسمبر١١ في ١٩٤الالجئين الفلسطينيين، ومن أبرزها القرار 
عيش بسالم مع جيرانهم في أقرب وجوب السماح لالجئين الذين يرغبون في العودة إلى أوطانهم وال

تاريخ ممكن، أما الذين ال يرغبون في العودة فينبغي تعويض ممتلكاتهم وعما أصابهم من دمار وخراب، 
وذلك بموجب القانون الدولي أو بما يتفق ومبادئ العدل، وأن تلزم بذلك الحكومات أو السلطات 

دولية وأوكل إليها تسهيل عملية إعادة الالجئين إلى المسؤولة، وبموجب هذا القرار تشكلت لجنة التوفيق ال
  .أوطانهم وتوطينهم ودفع التعويضات لهم 

ل “ إسرائيل” وتدمير ١٩٤٨لم يعانِ شعب في العالم مثلما عانى الشعب الفلسطيني، ففي أعقاب نكبة 
 حاملين معهم  قرية وتشريد سكانها، هاجر الفلسطينيون من موطنهم وتشتتوا في مختلف بقاع الدنيا٤٦٩

معاناتهم وقضيتهم، فحينما غادر الفلسطينيون مدنهم وقراهم لم يكونوا يتخيلون يوماً ما قد يكون عليه 
. مصيرهم في بلدان العالم، وهل سيعودون يوماً ما إلى فلسطين، ومنهم ال يزالون يحتفظون بمفاتيحهم 

د وعلى ما حل بهم من ضياع وتشتت، لقد تركوا منازلهم وهم يشعرون بالحسرة على الفردوس المفقو
فالعائلة الواحدة أصبحت مشتتة في بلدان عدة، ما أصعب أن يسلب الوطن وأن يعيش أفراده خارجه 
ليواجهوا المجهول بينما يتجمع شتات العالم اليهود ليقيموا كيانهم في فلسطين أطهر بقاع األرض التي 

  .يستوطنوها، إنها لمن أقسى مفارقات الحياة أصبحت وطناً لشعب بال وطن، فقد جاءوا اليها ل
لقد مزق الشعب الفلسطيني شر تمزيق وسفكت دماؤه في مجازر مروعة، وأصبح بال كيان اجتماعي وال 
هوية جماعية، بل إن معاناته تفاقمت في بلدان اللجوء، حيث حمل لقب الجئ، ما جعل أوضاعه تزداد 

تعهد الدول العربية في تاريخها ما يعرف باسم الالجيء وبهذه شدة وقسوة في ظل واقعه المرير، إذ لم 
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 ٦٠األعداد الكبيرة، فيما تحمل اإلنسان الفلسطيني عبء التهجير وتبعات القضية الفلسطينية على مدى 
عاماً، وأصبح الالجئون الفلسطينيون أسرى المزايدات والمشاحنات الفلسطينية والعربية  العربية والدولية 

وما زالت قضيتهم معلقة واألنشطة االستيطانية في المناطق . ال يمتلكون حق العودة إلى وطنهم أيضاً، و
المحتلة مستمرة وعملية السالم راكدة، فآالف الالجئين في العالم بمقدورهم العودة يوما ما إلى أوطانهم ما 

الضائع الذي يتعامل معه عدا الفلسطينيين الذين يعيشون الغربة ويتم الوطن والقسوة والقهر والزمن 
واللحظة الحاضرة وكل حزن الحياة في المخيمات لتمثل كل لحظة كوناً صغيراً للقهر والظلم والجحيم 
بمعاني الحياة، وذلك من خالل الهدم البالي المتجمد ونشيد األغصان اليابسة وخريف الزمان والمكان 

ي تسري في عظام األم الفلسطينية، وهي تشاهد وفواجع العزاء في الفضاءات الصامته وبرودة الموت الت
أرضها ومنزلها والشبابيك السوداء المفتوحة على مصراعيها وشجرة الليمون، وهي تعمد النظر إلى 
عينيها بكل شرود، وقبل أن تبحر عيناها في بحر وطنها فلسطين القريب من مخيمات لبنان حيث ال 

وعها قبل أن تمتزج أرضه بجحيم االحتالل، حيث مخرج من حبها ألرضها سوى الغرق، وتمسح دم
 عاماً من الغربة والبعد عن الوطن وبكاء الضعف ٦٠تحترق كل المشاعر لتولد شعوراً واحداً منذ 

والحزن وحرمان الفلسطيني من العودة إلى وطنه، ورحلة الظالم للمتآمرين السياسيين ومشاحنات الصبية 
بة المدمرة ومنعطفات المجهول، في محاولة النسيان المحمول على كفن والمباغتات في الليل األسود واللع

الزمن الذي سينتهي بانقضاء األعمار في غربة الوطن وجفاف أوراق الشجر التي تمتد بهامتها للفضاء 
لتروم العذوق على أعالي الرابيات، ال أرض وال قبر، أخرجوا من وطنهم فلسطين عذراً إلى الشتات 

قاتل وغارب إلى الشيخوخة والحرمان وببرودة الماء في لجة المحيط وتراكمات األمواج للعيش في يأس 
  .ومرفأ األحالم السياسية المتصارعة على ضباب العدم وأشد لحظات المحنة وزفر المحتضر 

 ماليين ٧ال يعادل حزن أي شعب في العالم حزن الفلسطينيين خارج وطنهم بعد أن وصل عددهم إلى 
باحترام المعاهدات الدولية واالمتناع عن طرد “ إسرائيل”متى يطالب المجتمع الدولي تقريباً، ف

الفلسطينين، وأن يعمل على عودتهم إلى وطنهم؟ ذلك أن أي حل ال يضمن عودة الالجئين المكدسين في 
مبدأ خيام الدول العربية المجاورة لفلسطين إلى بلدهم ومساكنهم ليعيشوا بشكل طبيعي وآمن، يعني أن 

الشر انتصر وسيكون ذلك بمثابة عار كبير على اإلنسانية التي عانت كثيراً في الماضي من عجز 
اإلنسان أخالقياً عن عمل الخير، وهو عجز مرده إلى جهل العقل وبالتالي سيدفع الجميع فاتورة هذا 

  .الجهل، وستكون الدافع إلى حرب عالمية لن يسلم منها أحد 
  

  ٢/١/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  

  الدكتور سالم والدولة الفلسطينية .٣٨
  جواد العناني. د 

سالم فياض األسبوع الماضي في جمعية الشؤون .في محاضرته، التي ألقاها رئيس الوزراء الفلسطيني د
  .الدولية، الكثير من الفكر الجديد والشجون التي تثير الوجدان واالحساس

ينية ومؤسساتها أمر ال بد منه، وال يستطيع االنتظار حتى فالرجل يعتقد جازما أن بناء الدولة الفلسط
  .تتوصل المفاوضات السلمية إلى قرار وتسوية مقبولة من األطراف صاحبة العالقة

وهذا تفكير سليم، فبناء الدولة ومؤسساتها وتشريعاتها أمر ال بد منه، سواء توصلت األطراف المعنية إلى 
  .حل أم لم تتوصل

 في ١٩٩٤ماذا كان سيكون لو أن السلطة الفلسطينية ابتدأت منذ إنشائها العام : الخاطرويثور السؤال في 
العمل على هذا األساس؟، ولماذا لم تقم السلطة منذ ذلك الحين بانشاء المؤسسات، وسن التشريعات، 
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اإلحجام عن هل كان : والسعي لبناء الطرق ومشاريع البنية التحتية، علما أن التمويل لم يكن عائقا آنذاك
  السير في هذا الطريق خطأ تاريخيا؟

وللجواب عن هذه األسئلة، اعتقد ان التحدي اآلن أمام السلطة الوطنية الفلسطينية لبناء الدولة صار أكثر 
  .تعقيدا وصعوبة، مما كان عليه األمر قبل خمسة عشر عاما

 عنها، ولكنها ليست بالجهة وأن هذه السنوات قد مضت، وليس من السهل في الظرف الحالي التعويض
  .المستحيلة

وأرى ان المنهج الذي يسير عليه الدكتور سالم فياض ينطوي على حركة إيجابية، وإن أتت متأخرة، 
ولكن كما يقولون ان من االفضل ان تصل متأخرا خير من أال تحضر على االطالق، وبسبب عدم 

قات األمنية، فإن السلطة قد انفصلت في الضفة استكمال التشريعات والترتيبات اإلدارية، وتشتت الطا
الغربية عن غزة، وانفصلت تدريجيا عن فلسطين الخارج، وأفرزت كتال داخل السلطة نفسها تتنافس 

  .على المراكز والنفوذ
هل تستطيع السلطة وحدها أن تقوم بهذا الدور، أم أنها بحاجة إلى دعم فكري ولوجستي : ويثور السؤال

  .من قبل األطراف العربية التي ترى لها مصلحة في قيام الدولة الفلسطينية؟وسياسي ومالي 
ال بد ان يقوم المجتمع المدني العربي بدوره في هذا االمر، فالقدس يجب ان تنقذ وقضيتها ضائعة بين 
ن اللجان العربية التي ال تجتمع وال تتحرك، واالردن يقوم بدوره في حماية األوقاف والمقدسات، ولكن م

  ينقذ البيوت في القدس ويشد من عزم أهلها على البقاء فيها؟
  

وكذلك فإن الراحل العظيم جاللة الملك الحسين هو الذي تصدى لحماية المقدسات واحداث اإلعمار في 
  .االقصى وغيره من األماكن المهمة، ويسير على نفس النهج جاللة الملك عبداهللا الثاني

حسن عقودا وهو يدرس القدس والمقدسات، ويرصد بناء المستوطنات حتى ولقد بذل مثال سمو األمير ال
  .صارت المعلومات التي جمعها مصدرا موثوقا على تطور البناء فيها

وال ننسى أن أناسا مثل المهندس المبدع رائف نجم وغيره قد تابعوا مواضيع اإلعمار بالعمل والدراسات 
متكاملة التي وضعت في التسعينيات عن المؤسسات الفلسطينية والتوثيق والتوعية، وال ننسى الدراسات ال

  .واقتصاد الدولة الفتية، والتي أشرف عليها المرحوم الدكتور يوسف الصايغ
ان الجهود االبداعية الرسمية والفردية ضرورية، ولكن استنهاض مؤسسات المجتمع المدني في الدول 

مي العادل في العالم، جاهزون للدعم اذا ما استنهضت العربية واالسالمية وكثير من انصار الحل السل
الهمم للبناء واالعمار وترسيخ قواعد الدولة المقاومة في وجه التعصب الديني والعرقي الذي تمارسه 

  .الحكومة االسرائيلية الراهنة
  ٢/١/٢٠١١الغد، عمان، 
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  :كاريكاتير .٣٩

  

  
  

 ١/١/٢٠١١الحياة الجديدة، رام اهللا، 
    


