
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

    
  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

  نعمل على أربعة مسارات وال يوجد أي حراك حاليا في عملية السالم: عباس
  2010 وحدة استيطانية في 16479 منزالً وقرارات ببناء 145عتقل وتدمير م 4000و شهداء 107

  واألسئلة بدأت بأبناء الرئيس.. ال توجد قضية: تحقيقالدحالن يمثل أمام لجنة 
  اعتراف جديد بدولة فلسطين كل يوم وال أحد يثق فيك: نتنياهو ليفني لـ

الواليــات المتحــدة: نتنيــاهو
طلبت التخلي عن اقتراح تجديد     

  تجميد االستيطان
  

 4ص... 

 2015 4/1/2011الثالثاء 



  

  

 
 

  

            2 ص                                     2015:         العدد       4/1/2011 الثالثاء :التاريخ

    :أخبار الزيتونة
 5 كتاب جديد للدكتور محسن صالح: سطينيةالمسار التائه للدولة الفل.2

    
    :السلطة

 6   نعمل على أربعة مسارات وال يوجد أي حراك حاليا في عملية السالم: عباس.3
 8  و القيادة قررت تجزئة القضايا الفلسطينية المطروحة على مجلس االمن لتجنب الفيت:االحمد.4
 8  على غزةخالل العدوان  آالف طن من القنابل والصواريخ ثالثة تسقطأ "سرائيلإ" ":الداخلية".5
 9  عباس ينعى شقيقه المناضل الحاج عطا عباس.6
 9  هنية يهاتف عباس معزيا بوفاة شقيقه.7
 10  عباس في تونس والقدومي يتوج المصالحة بالحرص على استقباله شخصيا في المطار.8
 10   أميركياًاالستيطان التزام إسرائيلي وليس مطلباً.. هذا لف ودوران:  رداً على نتياهوعريقات.9
 11   عام ظالم على القدس2010: المحتلة المهندس عدنان الحسينيمحافظ مدينة القدس .10
 11   بقرار االحتالل تمديد قانون منع لم شمل العائالت الفلسطينية تنددالفلسطينية السلطة.11
 11   قامة دولة مستقلة تقود ال"سرائيلإ"مستعدون للعودة الى المفاوضات مع : بو ردينةأ.12
 12   يعني إصرارا على االنقالب وتكريسا لالنفصال"حكومة حماس"التعديل في  :عبد الرحيم.13
 14   الفلسطينيةال تنازل عن الثوابت: مستشار عباس.14
    

    :المقاومة
 14   تقف بعد عامين على الحرب على أرض صلبة وقدرات أفضل وإرادة أقوى"القسام": أبو عبيدة.15
 15  حماس تؤكد انضمام معتقلين آخرين لإلضراب عن الطعام في سجون الضفة.16
 16  الهندي يدعو لتحييد السلطة عن العمل السياسيمحمد .17
 16  لم نتلق أي دعم من حماس ولن نشارك بأية حكومة: جرارخالدة .18
 17  واألسئلة بدأت بأبناء الرئيس.. ال توجد قضية: تحقيقالدحالن يمثل أمام لجنة .19
 17  لين سياسيين بغزة وجود معتقبالتحقيق في تقرير حول" الجزيرة"حماس تطالب .20
 18    ال شرعية لها عند اهللا وال عند أهل فلسطين الفلسطينيةالسلطة": حزب التحرير".21
 18  تؤكد إصابة جندي إسرائيلي جنوب قطاع غزة" كتائب أبو علي مصطفى".22
 19   لقوات االحتالل شرق خان يونسيانتتصد" سرايا القدس"و" ألوية الناصر".23
 19  إلى غزة "1آسيا "قافلة ترحب بوصول " الجهاد".24
 19  تزور وزير الرياضة وتطالب بإقرار الحقوق اإلنسانية للفلسطينيين" الديمقراطية: "لبنان.25
 20  أنباء عن توجه إلقالة محمد دحالن من مهماته التنظيمية: إعالمي مصري.26
    

    :الكيان اإلسرائيلي
 20  اعتراف جديد بدولة فلسطين كل يوم وال أحد يثق فيك: نتنياهو ليفني لـ.27
 20  الدولة الفلسطينيةبها إلظهار الخطر المتمثل باالعتراف  تعمل كل ما بوسع"إسرائيل".28
 21  العالمفي  تنوى تعيين سفير لمحاربة النازية واستعادة ممتلكات اليهود "إسرائيل": "معاريف".29
 21  "إسرائيل" الى سيإضراب موظفي الخارجية االسرائيلية يرجئ زيارة الرئيس الرو.30
 21  "إسرائيل"إضراب يشل موانئ .31



  

  

 
 

  

            3 ص                                     2015:         العدد       4/1/2011 الثالثاء :التاريخ

 22  وستقف عاجزة عند وقوعها  فقدت السيطرة على مدة الحرب المقبلة"إسرائيل: "خبير إسرائيلي.32
 22   بين الدولتينالحربصواريخ االيرانية في حال اندالع عاجزة عن صد ال" إسرائيل: "مصادر أمنية.33
 23  2011نشوب حرب مدمرة في الشرق األوسط خالل العام  تتوقع االيكونوميست.34
    

    :األرض، الشعب
 23  2010 وحدة استيطانية في 16479 منزالً وقرارات ببناء 145عتقل وتدمير م 4000و شهداء 35.107
 25   مرة خالل الشهر الماضي49 في الحرم اإلبراهيمي بالخليل األذان منعت رفع "إسرائيل".36
 25  عتقل طفالًيدّمر بيتاً في حي الشيخ جراح المقدسي وياالحتالل .37
 26  عدداً من فلسطينيي عرب الزايد بإزالة بيوتهم ومسجد د االحتالل يهد:أريحا.38
 26  االحتالل يخطط إلقامة مكب لنفايات المستوطنات غرب نابلس.39
 26  جتياح مناطق في غزة وجريح بانفجار جسم من مخلفات االحتاللا.40
 26   بالكهرباءأسبوعاً االحتالل عذب فتى فلسطينياً.41
 27   فلسطينياً في الضفة ومواجهات قرب رام اهللا12الجيش اإلسرائيلي يعتقل .42
 27  " وخطيرسام" المسيل للدموع "إسرائيل" غاز :منظمات حقوقية.43
 27  2010 خالل ألف واعتقال قرابة 218 وإصابة  طفال20ًاستشهاد .44
 27  االحتالل يفرج عن أسيرة فلسطينية وتبقي على شقيقتها في األسر.45
 28  عايين بعد تأخير دام أسبواالحتالل يفرج عن أربعة أسرى فلسطين.46
 28   المعتقلين السياسيين في سجون السلطةأوضاعوفد لجنة المتابعة يطلع على .47
 29  اعتداء رجال شرطة على غّزيين يضع حملة حماية المواطن على المحك": الحياة".48
 29   أعمدة وتيجان أثرية في غزة تعود للعهد الرومانياكتشاف: وزارة السياحة واآلثار.49
 30   تصل غزة وتعلن عن تحضيرها النطالق قافلة أخرى جديدة لكسر الحصار"1قافلة آسيا ".50
   

   :صحة
  30  على حياة المرضى في غزةتحذير من نقص األدوية.51
   

   :اقتصاد
  30 %24ونسبة البطالة بلغت % 9زيادة في الناتج المحلي اإلجمالي بحوالي : اإلحصاء الفلسطيني.52
   

   : األردن
 32  السابق خالد سالم فاتلطة العقبة تلغي اتفاق استثمار وقعته مع مستشار عرس: األردن.53
 32  "طبريا"وزارتا المياه والسياحة تدرسان مقترحاّ اسرائيلياً بتأهيل جزء من نهر االردن من .54
 33     في وزارة الزراعةتدريب إسرائيلي لموظفين أردنيين .55
 33  من االتصال بعائلته ا أردنيمعتقال تمنع "يلإسرائ".56
   

   : لبنان
 33  "اسرائيل"لب االعدام لعميد متقاعد متهم بالتعامل مع ط: لبنان.57
 33  حضّ أندونيسيا على دور مؤثر لدعم الفلسطينيينيقبالن عبد األمير .58
   



  

  

 
 

  

            4 ص                                     2015:         العدد       4/1/2011 الثالثاء :التاريخ

   :ميعربي، إسال
 34  المجلس المصري للشؤون الخارجية يدعو لجلسة أممية لإلعالن عن الدولة الفلسطينية.59
 34  منظمة التحرير ذهبت للتهلكة وال يمكن تحرير األرض إال بالمقاومة: القرضاوي.60
 35   إلكترونية بإشراف إسرائيليقلعة: تونس.61
   

   :دولي
 35  ال خالفات مع باراك: وزارة الخارجية األميركية.62
 35  ي والدفاع المدن الفلسطينيةهولندا تساهم بدفع رواتب الشهر الجاري ألفراد الشرطة.63
 36   يرسلني إلى سوريةمنتنياهو ل: رئيس مؤتمر المنظمات اليهودية األميركيةئب  نا.64
 36 "إسرائيل" متى سنفرض عقوبات على ..لندن تتساءل: 1980 تعود لعام وثائق بريطانية.65
    

   :مختارات
 36  2009 سنةفي  بليون دوالر تجارة الذهب 66.192
 37   مليار دوالر130خسائر مادية تصل قيمتها إلى  وتسببت ب ألف قتيل295  خلفت2010كوارث .67
    

   :تقارير
 37   تعرض جردة بأسلحة حماس تمهيداً لحرب مؤجلة بالضغوط الدولية"سرائيلإ".68
 41  وأسئلة تفتقر للمرجعية.. تحديات تتكرر: 2011من المخيمات » أشقاؤه«عين الحلوة و.69
    

    :حوارات ومقاالت
 44  داود الشريان... توطين الفلسطينيين هو الحل.70
 44  هاني المصري... عام الدولة أم نهاية مرحلة؟.71
 46  عريب الرنتاوي... »ما بعد الفصائل«الفلسطينيون ومرحلة .72
    

  48  :كاريكاتير
***  

  
  الواليات المتحدة طلبت التخلي عن اقتراح تجديد تجميد االستيطان : نتنياهو .1

يس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو، في حديثه أمام لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست، قال رئ
صباح اليوم االثنين، إن إسرائيل كانت على استعداد لتجديد تجميد البناء االستيطاني في الضفة الغربية، 

في نهاية المطاف قررت الواليات المتحدة عدم التوجه بهذا االتجاه، وبحق، وتحولت إلى مسار "إال أنه 
  ". جوات بين الطرفين ومناقشة القضايا الجوهريةإجراء محادثات لتقليص الف

إسرائيل جمدت االستيطان لتسعة شهور، ودخل الفلسطينيون العملية في نهايتها، "وقال نتانياهو إن 
  ". وطرحوا موضوع تجميد االستيطان لمدة ثالثة شهور، وكنا على استعداد لذلك، خالفا لما نشر

د التجميد مع الواليات المتحدة، قال نتانياهو إنه أبلغ أوباما بأنه وفي حديثه عن االتصاالت تمهيدا لتجدي
يستطيع التوجه إلى المجلس الوزاري وتمرير اقتراح التجميد، إال أن الواليات المتحدة طلبت التخلي عن 

  . هذه المسألة
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ر نهائي من وبحسبه فإن الواليات المتحدة قالت إن التجميد لن يؤدي إلى وضع جيد، وإنما إلى مسار غي
  . التجميد

وقال أيضا إن االتصاالت مع السلطة الفلسطينية عالقة، وإنه حتى أواسط الشهر الجاري، وربما خالل 
األسبوع الحالي، سوف يصل المنطقة مبعوثون أمريكيون من أجل تقليص الفجوات وفحص إمكانية التقدم 

  . في القضايا الجوهرية
وقال إن أي اتفاق ائتالفي لن .  المسؤولية عن الطريق السياسي المسدودوحمل نتانياهو السلطة الفلطسينية

وبحسبه فقد توجه إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس منذ اليوم األول ". العملية السياسية"يمنع 
  . لتشكيل الحكومة إال أنه لم يتلق أي رد

، إال أن "العملية السياسية"جل الدفع بـوقام بفعاليات كثيرة من أ" بار إيالن"وأضاف أنه ألقى خطاب 
كما قال إنه أجرى محادثات كثيرة عباس، إال أنه لم يكن هناك . السلطة الفلسطينية لم تتقدم ميللمترا واحدا

  . أي تغيير في الموقف الفلسطيني
  ". ودليك"، وأنه صرح بذلك في حزبه الـ"حل الدولتين" وهو يؤيد 1996وادعى نتانياهو أنه منذ العام 

أما بالنسبة لسورية، فقال نتانياهو إن إسرائيل مستعدة وتريد المفاوضات مع سورية، إال أن المشكلة، 
وأضاف أن السوريين يطالبون بكل األرض قبل أن . بحسبه، هي أن السوريين يريدون كل شيء مسبقا

  . يكونوا على استعداد للبدء بالمفاوضات
لتقرير عن مقتل رئس الحكومة اللبنانية األسبق رفيق الحريري، قال وعن الوضع في لبنان تمهيدا لنشر ا

  ". إشعال الحدود"نتانياهو إن الوضع سوف يتضح، وأن إسرائيل ليس لها أي دور، وليست معنية بـ
وقال إنه من . ونقل عنه قوله إن إسرائيل تدرس إقامة سياج حدودي على طول الحدود مع األردن

 لمواصلة بناء السياج الحدودي مع مصر، ويتم فحص إمكانية إقامة سياج الممكن أن تضطر إسرائيل
وقال إن إسبانيا أقامت سياجا . من دول أخرى، واإلشارة إلى الحدود مع األردن" التسلل"مماثل لمنع 

  . حدوديا لمنع التسلل من دول شمال أفريقيا
تعمل على منع ذلك، ولكن ، قال إن مصر "التهريب والتسلل"وفي حديثه عن دور مصر في منع 

  ". التهريب يتواصل"
ولدى تطرقه إلى العالقات مع تركيا، قال إن االتصاالت تتواصل، وأن التدهور في العالقات بدأ منذ مدة، 

وبحسبه فإن تركيا تتجه إلى العالم اإلسالمي على حساب .  أردوغان في دافوس–منذ لقاء بيرس 
رمل وجد الفرصة سانحة لمنع حصول وضع يتم فيه تقديم جنود وأضاف أنه أثناء حريق الك. إسرائيل

  .في الجيش اإلسرائيلي للمحاكمة
  3/1/2011، 48موقع عرب

  
  كتاب جديد للدكتور محسن صالح: المسار التائه للدولة الفلسطينية .2

لسطينية  بعنوان المسار التائه للدولة الفأصدر مركز الجزيرة للدراسات ضمن سلسلة أوراق الجزيرة كتاباً
  . من هذه السلسلة20لمؤلفه محسن محمد صالح وهو الرقم 

 ال تزال بعيدة المنال ال لكون الظروف الدولية واإلسرائيلية المهيئة ةالفلسطينييرى المؤلف أن الدولة 
  .لمشروع قيام هذه الدولة معطلة تماما بل ألن المشروع نفسه ما فتئ يتآكل

.  هي المتحكمة في إنشاء الدولة الفلسطينية بدل لغة العدل والحقأصبحت لغة المصالح وموازين القوى
ومع أن الشعب الفلسطيني أثبت، رغم كل المآسي، أنه قادر على الصمود والتحدي إال أن مقتضيات 

، التي تحظى بدعم القوى العظمى في العالم، تجعل مشروع الدولة في "إسرائيل"التحرير ومغالبة دولة 
  .مهب الريح

  :من أبرز تآكل مشروع الدولة الفلسطينية ما يليولعل 
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العجز العربي واإلسالمي وانكفاء كل دولة عربية وإسالمية على ذاتها، وما يعنيه ذلك من وقوف الشعب 
  .الفلسطيني وحيدا في ساحة المواجهة

الدخول دخول مصر أكبر الدول العربية في حالة سلم مع إسرائيل عقب اتفاقيات كامب ديفيد واستبعاد 
  .في أي حرب جديدية مع إسرائيل

  .طغيان الواقعية البراغماتية على بعض صناع القرار الفلسطينيين
سقوط االتحاد السوفييتي وانتهاء القطبية وبروز أمريكا كالقوة القائدة للعالم، فضال عن تزايد نفوذ اليمين 

  .الديني المحافظ في أمريكا
  .ب البيت الداخلي فضال عن التأثير الخارجي في القرار الفلسطينياالنقسام الفلسطيني والعجز عن ترتي

  .النتائج الكارثة التفاقية أوسلو حيث رهنت القضية الفلسطينية في يد إسرائيل وأمريكا
  .تعامل الدول الكبرى مع إسرائيل على أنها دولة فوق القانون

. أو سيدخل في مرحلة الموت السريريكل هذه العوامل جعلت المؤلف يذهب إلى أن خيار الدولتين دخل 
فهل يعني هذا أن أطروحة الدولة الواحدة هي البديل؟ أم أن البديل سيكون في عودة الكفاح المسلح؟ أم 

  المزج بينهمان؟
  :معلومات عن الكتاب

  المسار التائه للدولة الفلسطينية: العنوان
  محسن محمد صالح: المؤلف
  الدار العربية للعلوم+ مركز الجزيرة للدراسات: الناشر

  127: عدد الصفحات
  2010: السنة

  4/1/2011نت، .موقع الجزيرة
  

    مسارات وال يوجد أي حراك حاليا في عملية السالمأربعةنعمل على : عباس .3
من استمرار الجمود في " األيام"حذر الرئيس محمود عباس، رداً على سؤال لـ  :عبد الرؤوف أرناؤوط
ستمرار الجمود ليس جيداً، ألننا في النهاية ال نريد للناس أن تصل الى مرحلة ا"عملية السالم، وقال 

إن الشعبين الفلسطيني واالسرائيلي مستعدان للسالم، والمنطقة تنتظر السالم، واذا لم يحدث .. االحباط
  ".تقدم فال احد يعرف ماذا يمكن أن يحدث

طائرة الرئاسية التي اقلته والوفد المرافق من ، على متن ال"األيام"وأكد الرئيس، رداً على سؤال لـ 
: البرازيل الى تونس التي وصلها فجر أمس، على أن ليس هناك حالياً أي حراك في عملية السالم، وقال

أميركا فشلت في إقناع اسرائيل بوقف االستيطان لفترة معينة رغم .. في الوقت الحاضر ال يوجد شيء"
مل امدادات عسكرية وامنية، في الوقت الحاضر لم يقدموا مقترحات انها قدمت لهم عرضاً مغرياً يش

  ".ونحن على استعداد لالستماع الى أية مقترحات
واكد االستعداد للحديث مع االسرائيليين بعد وقف االستيطان، مشيراً الى ان العرض االسرائيلي بالحديت 

م ونحن نقول إننا على استعداد للحديث هم دائماً يقولون هذا الكال"في غرف مغلقة ليس بجديد، وقال 
معهم بعد وقف االستيطان، وبالتالي فان العقبة ليست عندنا، ان وقف االستيطان هو مطلب اميركي 

  ".ودولي
بعد اجتماع واشنطن جلست مع نتنياهو في بيته وفي شرم الشيخ وفي واشنطن وتركيزه كله "واضاف 

  ".وجهة النظر هذه ال نقبلهاان .. كان على االمن ورفض وقف االستيطان
أول مسار، بناء مؤسسات : " مسارات، وقال4أن العمل اآلن يسير على " األيام"وذكر رداً على سؤال لـ 

الدولة لكي تكون جاهزة في شهر ايلول المقبل، والثاني حث الدول على االعتراف بالدولة الفلسطينية، 
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فيما يتعلق بالمصالحة نحن : "، وقال"لمسار الرابع المصالحةوالثالث محاولة اعادة احياء عملية السالم، وا
نتمنى ان يهدي اهللا سبحانه وتعالى حركة حماس، وان توقع الوثيقة المصرية، وفيما يخص االعتراف 

ال "واضاف  ".فإننا نحث الدول على االعتراف بالدولة، أما فيما يخص عملية السالم فنحن جاهزون لها
  ".حساب االخرىيوجد قضية تسير على 

غير جاهزة بدليل انهم اخترعوا سبباً ) حماس"(غير جاهزة للمصالحة، وقال " حماس"واعتبر الرئيس ان 
، علماً بأننا نؤكد "مساجين سياسيين"يتعلق بالمعتقلين من اجل تبرير عدم الذهاب للحوار ويدعون انهم 
سبب ارائه السياسية، وانما ال بد أن على انه ال يوجد اي سجين سياسي، وال يمكن ان نسجن شخصاً ب

نوقف اي انسان عند حده اذا استعمل السالح والمتفجرات او عمل في تبييض االموال فهذا امر ال 
  ".نتسامح معه اطالقا

لزعزعة االستقرار في الضفة " حماس"وكشف الرئيس النقاب انه في كل يوم تجرى محاوالت من قبل 
ال نخشى انقالباً "، واضاف "رى مثل هكذا محاوالت ونحن لن ننسمح بهافي كل يوم تج: "الغربية، وقال

  ".في الضفة الغربية وانما نخشى ان يخربوا وان يقوموا باعمال تخريبية فهذا ما نمنعه وال نسمح به
توجد مساعدات عربية "، وقال "المساعدات العربية للسلطة الفلسطينية غير كافية"واكد الرئيس على ان 

  ".غير كافية وغير مرضية وال تتناسب مع الوعود وبالذات ما يتعلق بمدينة القدسولكنها 
القدس تتعرض لهجمة اسرائيلية كبيرة لتغيير معالمها وتهويدها وطرد الفلسطينيين منها : "واضاف

هي وتدمير بيوتهم والبناء االستيطاني في المناطق العربية، هذه كلها جرائم ترتكبها اسرائيل في القدس و
  ".كلها غير شرعية مثل االستيطان

هناك نية ورغبة الجراء تغيير وزاري، الذي "واعلن ان هناك نية ورغبة الجراء تغيير وزاري، وقال 
  ".يعرقله هو الظروف التي نعيشها واال فاننا مقبلون على ذلك في الوقت المتاح

الحظناه في اللقاءات المباشرة مع هذا ما "، وقال "جيد"ووصف الرئيس الجو العام اإلسرائيلي بأنه 
او من خالل الصحف والتلفاز اذ الحظنا ان الغالبية يريدون السالم ) غير الحكوميين(االسرائيليين 

  ".ويتفهمون مطالب هذا السالم ولكن االمر بحاجة الى تفهم الحكومة االسرائيلية
دمة، اذ سنلتقي احزاباً وشخصيات ورجال سنواصل اللقاءات مع االسرائيليين في االسابيع القا"واعلن انه 

  ".اعمال واكاديميين وسنواصل ايضا االجتماع مع الجاليات اليهودية في العالم
معيبة بحق االدارة االميركية، ان يحصل مثل الذي حصل في "ووصف الرئيس تسريبات ويكيليس بأنها 

 نخشى تسريبات ويكيليكس فان ما نحن ال"واضاف ". ان تسرب مئات االالف من الوثائق فهذا امر معيب
  ".نقوله في الغرف المغلقة نقوله في العلن وال يوجد لدينا ما نخفيه

ان الفلسطينيين في لبنان هم ": "األيام"وبشأن الوضع في لبنان فقد قال الرئيس، رداً على سؤال لـ 
خر اال البعض القليل ضيوف ال يتدخلون في الشؤون الداخلية في لبنان وليسوا منحازين لطرف دون ا

منهم وقد كانت اوضاعهم في العديد من الجوانب سيئة ولكن بفضل قرارت الرئاسة اللبنانية وحكومة 
االخ سعد الحريري ورئيس المجلس النيابي اللبناني فانها تحسنت بعض الشيء واملنا ان تتحسن شيئا 

  ".فشيئا في المستقبل
  ".ال عالقة لنا بها فهذا شأن لبناني داخلي"في لبنان فقال اما ما يتعلق بقرارات المحكمة الدولية 

نحن نرحب ": "األيام"ورحب بأي استئناف للمفاوضات السورية االسرائيلية وقال رداً على سؤال لـ 
بالمحادثات بين سورية واسرائيل ونحن كنا وسطاء من اجل ان تجري المفاوضات، فعندما رفض 

وش ان تجري المفاوضات بين البلدين فنحن من اقنعناه بأن يرفع الرئيس االميركي السابق جورج ب
رفضه لها، فما نريده هو سالم عادل وشامل في المنطقة وهذا لن يتم اال باالنسحاب االسرائيلي من جميع 

  ".االراضي العربية المحتلة
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ها الى دمشق، كما كشف النقاب عن دور فلسطيني في اقناع الواليات المتحدة االميركية باعادة سفير
لقد كان هناك دور فلسطيني في اقناع االدارة االميركية باعادة السفير االميركي الى دمشق وبحثنا : "وقال

هذا االمر مع االدارة االميركية كما كان لنا دور في اطالق المحادثات غير المباشرة بين سورية 
  ".واسرائيل

هي قرارات من المفترض ان تحال الى اللجنة : "يسوبشأن قرارات المجلس الثوري لحركة فتح قال الرئ
المركزية للحركة واللجنة تعمل على تنفيذها، قد تكون هناك عقبات امام تنفيذها ولكن في النهاية ال بد 

  ".وان تنفذ
بشكل عام فان انجازات اللجنة المركزية والمجلس الثوري ليست بالمستوى "واعتبر الرئيس انه 

  ".ن المجلس االستشاري للحركة سيجتمع للمرة االولى في الثامن من الشهر الجاريا"، معلناً "المطلوب
  4/1/2011، األيام، رام اهللا

  
   القضايا الفلسطينية المطروحة على مجلس االمن لتجنب الفيتوتجزئة القيادة قررت :االحمد .4

 واشنطن ابلغت نفى عزام االحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح االثنين ان تكون: وليد عوض
السلطة الفلسطينية اعتزامها استخدام حق النقض الفيتو في مجلس االمن الدولي ضد مشروع قرار مقدم 

وشدد االحمد بأن  .1967للمجلس الدانة االستيطان االسرائيلي في االراضي الفلسطينية المحتلة عام 
سرائيلي يعتبر قرارا معاديا للشعب استخدام واشنطن الفيتو في مجلس االمن لمنع ادانة االستيطان اال

  .الفلسطيني واعالنا صارخا دعما وتأييدا السرائيل وسياستها
ونوه االحمد في تصريح لالذاعة الفلسطينية الرسمية بأن القيادة الفلسطينية قررت تجزئة القضايا 

 على مجلس الفلسطينية المطروحة على مجلس االمن لتجنب الفيتو في اشارة الى ان المطروح حاليا
  .االمن في مشروع القرار المقدم من قبل المجموعة العربية هو ادانة االستيطان وعدم شرعيته

واشار االحمد الى ان الحديث الذي يجري حول امكانية استخدام واشنطن للفيتو يتعلق بتقديم قرار يطالب 
ذي دفع الجانب الفلسطيني  االمر ال1967مجلس االمن باالعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 

  .القتصار مشروع القرار المقدم لمجلس االمن حاليا على قضية االستيطان وعدم شرعيته
واوضحت مصادر فلسطينية ان المشروع ينص على إدانة األنشطة االستيطانية في االراضي الفلسطينية 

  . هاالمحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويعتبرها غير قانونية ويطالب بوقف
التي تنص على وقف كل أشكال النشاطات ' خريطة الطريق'كما يدعو مشروع القرار الى تطبيق 
  .االستيطانية، بما فيها النمو الطبيعي

  4/1/2011، القدس العربي، لندن
  

  على غزةخالل العدوان  آالف طن من القنابل والصواريخ ثالثة تسقطأ "سرائيلإ" ":الداخلية" .5
سين سعد مدير إدارة هندسة المتفجرات في شرطة غزة، أن الجيش االسرائيلي اسقط             أكد المقدم تح  : غزة

طن من القنابل والصواريخ المدمرة على قطاع غزة، والتي يحتوي الكثيـر منهـا              ) 3000(ما يزيد عن    
طناً من مخلفات الحرب على قطاع      ) 20(على مواد محرم استخدامها دولياً، مشيرا ان إدارته تعاملت مع           

  . 2008ة في عام غز
وأوضح سعد، في بيان صادر عن وزارة الداخلية بغزة أن جيش االحتالل استخدم فـي حربـه قنابـل                   

، التي استخدمها في الضربة الجوية األولى، والتي تستخدم         )MK(مختلفة األحجام واألوزان أهمها قنابل      
  .كغم) 500-150(ين في ضرب المنشآت والمباني والمناطق المفتوحة وتتراوح أوزانها ما ب
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كما استخدم االحتالل، مجموعة من الصواريخ المختلفة الموجهة والمضادة للدروع واألفراد السـتهداف             
المواطنين والسيارات، عبر طائرات األباتشي واالستطالع واآلليات العسكرية الثقيلة، وأهمها صـورايخ            

  . استخداما ضد األفراداألكثر) تاو(المضادة للدروع وصاروخ ) نمرود(و) هيلفاير (
" المحـرم "ومن أشهر األسلحة، التي استخدمها االحتالل في حربه على غزة قنابل الفسفور الحارقـة، و              

  .استخدامها في المناطق المأهولة بالسكان
% 25وأشار سعد إلى استخدام جيش االحتالل قنابل تنشر دخان احمر اللون، وتحتوي هذه القنابل علـى                 

التي تختلط ببعض الحبيبات الصغيرة التي تشبه الفلفل األسـود،          " التنجستن"من مادة   % 75مادة ناسفة، و  
موضحاً انه عندما تسقط هذه القنبلة على األرض تقوم برش سائل، يحدث نوعا من الضباب في أقل من                  

  . ثانية ثم يختفي هذا الضباب وتنفجر القنبلة
ال : " والبيئة، قال مدير إدارة هندسـة المتفجـرات        وحول مدى خطورة وتأثير هذه األسلحة على اإلنسان       

يتوقف تأثير هذه األسلحة علي القتل فقط فهي تحوي مواد محرم استخدامها دولياً كالفسفور والتنجـستن                
واليورانيوم، وهي تسبب أمراض مختلفة أهمها السرطان، وتقضي علي األشـجار والنباتـات وتـسبب               

  ". جانب تأثيرات مستقبلية من تشوهات لألجنة وأمراض مختلفةحروقاً شديدة وبتر في األعضاء، إلى
 4/1/2011وكالة سما االخبارية، 

  
   الحاج عطا عباسالمناضلعباس ينعى شقيقه  .6

، )أبو فـايز  ( نعى الرئيس محمود عباس، شقيقه األكبر المناضل الحاج عطا رضا شحادة عباس              :رام اهللا 
نين، في دمشق بعد مسيرة حافلة بالعطاء كـان خاللهـا مـن             الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم اإلث       

لقد رحل عنا األخ المناضل الكبير ملتحقًا بقوافل        : وقال سيادته في بيان النعي     .الرعيل األول لحركة فتح   
الشهداء من أبناء شعبنا الصادق الصابر الذين نذروا أنفسهم من أجل فلسطين وقضوا على دروب حريتها                

ل تحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني السامية في الحرية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها            ورفعتها، ومن أج  
وأعلن سيادته أنه سيتقبل واجب العزاء برحيل الفقيد يوم األربعاء المقبل الخامس مـن               .القدس الشريف 

  .الشهر الجاري، في مقر المقاطعة برام اهللا، من الساعة السادسة حتى الساعة الثامنة مساء
  3/1/20111، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   معزيا بوفاة شقيقهعباسهنية يهاتف  .7

، رئيس السلطة   2011-1-3هاتف رئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة إسماعيل هنية مساء االثنين            
هاتف مـساء  "ألخير وأفاد البيان صدر عن مكتب هنية أن ا. الفلسطينية محمود ليعزيه بوفاة شقيقه األكبر   

قدم دولـة رئـيس     "وأضاف البيان   ". الرئيس محمود عباس معزيا بوفاة شقيقه في سوريا       ) االثنين(اليوم  
وأعرب دولة رئيس الوزراء والـرئيس عبـاس        . الوزراء العزاء للرئيس محمود عباس والعائلة الكريمة      

نقطعت االتصاالت بشكل شبه كامل     وا". خالل االتصال عن أملهما في لم شمل الشعب الفلسطيني ووحدته         
بين الرئيس عباس، زعيم حركة فتح، وقادة حركة حماس منذ سيطرتها بالقوة على قطاع غزة منتـصف                 

  . 2007العام 
 فـي   2011-1-3وتوفي عطا عباس الشقيق األكبر للرئيس عباس والعضو في حركـة فـتح االثنـين                

  .العاصمة السورية دمشق
  3/1/2011، فلسطين أون الينموقع 
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   والقدومي يتوج المصالحة بالحرص على استقباله شخصيا في المطارتونسعباس في  .8
توج الرجل الثاني في حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القـدومي  : عمان ـ بسام البدارين 

على ظهر أمس، مسيرة تناغمات متواصلة منذ أسبوعين مع مؤسسة الرئاسة الفلسطينية بوجوده شخصيا              
رأس مستقبلي الرئيس الفلسطيني في مطار تونس الدولي، قبل الزيارة الرسمية التي يقوم بهـا األخيـر                 

بأن الرئيس سيقوم بزيـارة لتـونس       ' القدس العربي 'وأبلغت مصادر فلسطينية مقربة من عباس        .لتونس
ؤولين التونسيين، كما   تستمر يومين، وسيلتقي خاللها الرئيس التونسي زين الدين بن علي ونخبة من المس            

ونقلت المصادر عن القـدومي إصـراره شخـصيا          .سيحضر مأدبة عشاء تكريمية سيقيمها له القدومي      
وخالفا للعادة على استقبال الرئيس عباس في المطار، وهي خطوة لم يسبق للقدومي ان قام بها ويـسعى                  

ه وبين عباس وتم االتفـاق خاللهـا        من خاللها إلى لفت النظر للمصالحة النهائية التي حصلت مؤخرا بين          
  .على االستمرار في التواصل والتنسيق وتجاوز الخالفات الثنائية

ان الرئيس عباس وخالل لقائه في تونس مع القدومي سيمنح األخيـر تفويـضا              ' القدس العربي 'وعلمت  
 وحـوار   سياسيا إلدارة سلسلة اتصاالت تحت عنوان تأطير وتوحيد وإنعاش مؤسسات منظمة التحريـر            

الفصائل، كما علم بأن عباس أبلغ القدومي مسبقا أن مفاوضات المصالحة معه لن تضمن عودة الـدائرة                 
السياسية في تونس لوضعها القديم تحت إشراف القدومي شخصيا، حيث انتقلت كل صـالحيات الـدائرة                

ي اللجنة التنفيذيـة    للرئيس عباس نفسه، لكن الموازنة المالية المخصصة لمكتب القدومي بصفته عضوا ف           
تم إعادتها قبل زيارة عباس أمس لتونس، فيما يتحدث مقربون من الرجلين عن تفويض القـدومي فـي                  
إطار المصالحة برعاية مكتب تمثيلي للجنة التنفيذية في العاصمة تونس، وهو وضع يوسع مـن دائـرة                 

ـ              دائرة الـسياسية والـصالحيات     اتصاالت القدومي وإن كان ال يعيد له صالحياته السابقة فـي إدارة ال
  .الدبلوماسية

واستبق عباس مجامالته للقدومي برعاية قرار إداري يحل لجنة إدارية سابقة كلفـت بـإجراء منـاقالت                 
وتعيينات في األسرة الدبلوماسية وتعيين لجنة جديدة، حيث يتردد أن القدومي اعترض سابقا على بعض               

ي خوري وفريد غانم ورياض المالكي ونبيـل أبـو الـرب،            وتضم اللجنة الجديدة رمز    .أعضاء اللجنة 
ويفترض ان تجتمع قريبا إلقرار تصوراتها بخصوص تنشيط العمل في السفارات والهيئات الدبلوماسـية              

  .المقبل) يونيو(بالخارج عبر إقرار سلسلة مناقالت وتعيينات ستصدر في شهر حزيران 
  4/1/2011، القدس العربي، لندن

  
   أميركياًاالستيطان التزام إسرائيلي وليس مطلباً.. هذا لف ودوران: على نتياهو رداً عريقات .9

كنـت أريـد تجميـد       (قللت القيادة الفلسطينية من أهمية تـصريحات نتنيـاهو        :  كفاح زبون  - رام اهللا 
ـ           )لكن أوباما رفض  .. االستيطان الـشرق  «، وقال كبير المفاوضين الفلـسطينيين صـائب عريقـات لـ
. »وقف االستيطان التزام إسـرائيلي، ولـيس طلبـا أميركيـا          . ا كالم ال صلة له بالواقع     هذ«: »األوسط
يحاول أن يلعب لعبة عالقات عامة ويجرب اللف والدوران بأن يلقي اللوم على             ) نتنياهو(إنه  «: وأضاف

ضـات  هذا التـزام عليـك وإذا أدرت اسـتئناف المفاو         : أنا أقول له  «: وتابع. »األميركيين والفلسطينيين 
هـذا  «: وأردف .»والجلوس مع الرئيس أبو مازن، فعليك وقف االستيطان واالعتراف بمبدأ حل الدولتين           

هو مفتاح المفاوضات، ولن نسمح لنتنياهو أن يعيدنا إلى نقطة الصفر أبدا من خالل بدء مفاوضات جديدة                 
  .»من جديد

  4/1/2011، الشرق األوسط، لندن
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   عام ظالم على القدس2010: المهندس عدنان الحسينيمحافظ مدينة القدس المحتلة  .10
أكد محافظ مدينة القدس المحتلة المهندس عدنان الحسيني ان القدس تشهد           :  جمال جمال  -القدس المحتلة   

 تستخدم فيها سلطات االحتالل كافة ادواتها خاصـة         1967هجمة استيطانية لم تشهدها منذ احتاللها عام        
ذ والجرافات القتالع المقدسيين لتزج بالمستوطنين في كل حي وزقاق لتهويـد            المال والمستوطنين والنفو  

لقد كـان العـام     ) "الدستور(وقال الحسيني في لقاء خاص بـ        .واسرلة المدينة العربية اإلسالمية العريقة    
الماضي عاما ظالما على القدس ، كنا نأمل ان يحدث تقدم في عملية السالم ولكن اسـرائيل أوضـحت                   

  ".ة امام العالم اجمع بانها غير معنية بالسالم وانما باالستيطانالصور
. االستيطان والحرب مستمران في شوارع القدس في الليل وفي النهار         . لم تتوقف معاناة القدس   "واوضح  

عملية منع المصلين من القدوم للصالة في المسجد االقـصى المبـارك   . ابعاد الناس عن منازلهم مستمرة 
قـضايا  . الضرائب تزداد كل يوم   .  حقوق االنسان تضيع بين انظمة هذا االحتالل الظالم        قضية. مستمرة

 مليون دوالر التي تعهد العـرب       500وكشف محافظ القدس انه لم يصل القدس شيء من           ".البناء متوقفة 
كر بدفعها للحفاظ على القدس وعروبتها ، وقال في كل اجتماعاتنا في خارج فلسطين والدول العربية نـذ                

  .بالوعود وبان هناك دعما تم االقرار به ولكن لم يصل منه شيء
ولفت الى ان ميزانية القدس ضعيفة جدا وهي ال تتناسب وحجم االحتياج ولكن نأمل في العام الجديـد ان                   
نضيف اليها الكثير ما امكن على حساب اماكن اخرى ، الن القدس معركة مصير معركة وجود او عدم                  

  .أمل ان تصل االموال التي تم رصدها للقدسمازلنا نت. وجود
  4/1/2011، الدستور، عّمان

  
   بقرار االحتالل تمديد قانون منع لم شمل العائالت الفلسطينية تنددالفلسطينية السلطة .11

نددت السلطة الفلسطينية بقرار االحتالل تمديد قانون منع لم شمل العائالت الفلـسطينية             ": الخليج "-غزة  
وقال مـدير المركـز اإلعالمـي       .  لستة شهور أخرى   48ها أحد األبوين من فلسطينيي ال     التي يكون في  

امتـداداً لإلجـراءات    "الحكومي التابع للحكومة االنتقالية الفلسطينية غسان الخطيب إن هذا القرار يعتبر            
 ودعـا فـي     ".غير القانونية الهادفة إلى التضييق على الفلسطينيين خاصة في مدينة القدس          " اإلسرائيلية"

تصريحات صحافية، أمس، المنظمات الحقوقية واإلنسانية الدولية، إلى التدخل لوقف مثل هذه القـرارات              
، "بحق الفلسطينيين وتواجدهم داخـل أراضـيهم المحتلـة        " اإلسرائيلية"التي تشكل إمعانا في االنتهاكات      "

 من ممارسـة    48 فلسطينيي ال    ويمنع أمر حظر لم الشمل     ".حرمان الفلسطينيين من حقوقهم   "وتستهدف  
أن تزوجوا من سكان األراضي المحتلة أو مواطنين من إيـران والعـراق             " إسرائيل"حياتهم العائلية في    

ومتـزوجين مـن    " إسرائيلية"ويمنع هذا القرار أيضاً اآلالف ممن يحملون بطاقة هوية           .وسوريا ولبنان 
يشار إلى أن إجراءات لم الشمل       .ن عائلة موحدة  فلسطيني أو فلسطينية من لم شمل عائالتهم والعيش ضم        

  .وفقاً التفاقية أوسلو" إسرائيلية"للفلسطينيين تتطلب موافقة 
  4/1/2011، الخليج، الشارقة

  
   تقود القامة دولة مستقلة "سرائيلإ"مستعدون للعودة الى المفاوضات مع : بو ردينةأ .12

لدعوة التي وجهها رئيس الحكومة االسرائيلية بنيـامين        قللت الرئاسة الفلسطينية اليوم من شأن ا      : رام اهللا 
نتانياهو للرئيس محمود عباس للعودة للمفاوضات مطالبة اياه بالموافقة على مرجعية تقود الى اقامة دولة               

وابدى المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة في تصريحات لوكالة االنبـاء              .فلسطينية مستقلة 
االستعداد الستئناف المفاوضات فورا اذا ما وافقت الحكومة االسـرائيلية علـى تحديـد              ) اكون(الكويتية  

 1967مرجعية للعملية السلمية التي يجب ان تنتهي باقامة دولة فلسطينية مـستقلة علـى حـدود العـام                   
ل باجراء مفاوضات جادة مع اسـرائي     "وشدد ابو ردينة على رغبة الجانب الفلسطيني         .وعاصمتها القدس 
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 هي حدود الدولة الفلسطينية بعاصمتها القـدس        1967ان حدود العام    "مؤكدا على   " وفق مرجعية واضحة  
  ".وكذلك حل قضية الالجئين

وكان ابو ردينة يعلق على دعوة رئيس الحكومة االسرائيلية نتانياهو يوم امس للرئيس الفلسطيني محمود               
  .ق سالم بين الفلسطينيين واالسرائيليينعباس لالجتماع به وجها لوجه للبحث في توقيع اتفا

نحن جاهزون للدخول فورا في المفاوضات مع اسرائيل على ان يكون معروفا منـذ              "واضاف ابو ردينة    
  ".البداية االسس التي سندخل وفقها الى هذه المفاوضات

ع مـع   الجانب الفلسطيني حريص على الوصول الى حل سـري        "وفي هذا السياق شدد ابو ردينة على ان         
"  وعاصمتها القـدس الـشرقية     1967اسرائيل باقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام           

الجانب الفلسطيني ببحث كافة    "رافضا دعوة نتانياهو لتأجيل بحث قضيتي القدس والالجئين ومؤكدا تمسك           
  ".قضايا الوضع النهائي مع اسرائيل

والفلسطينيين بوجود مرجعية واضحة للمفاوضات التي يمكن       تمسك العرب   "وتحدث ابو ردينة ايضا عن      
العودة لها في حال تحقق هذا االمر وبدون ذلك ال يمكن الوصول الى أي حل او اتفاق بما في ذلك الحل                     

  ".المؤقت الذي تسعى اسرائيل لتحقيقه مع بعض االطراف
اضاعة موضـوعي القـدس     "الى  وحذر من ان اسرائيل تسعى مع هذه االطراف التي لم يذكرها باالسم             

  ".والالجئين وهو االمر الذي ترفضه القيادة الفلسطينية ولن يتواجد أي مسؤول فلسطيني لمناقشة ذلك
انهم "مضيفا  " االدارة االمريكية تواصل جهودها الحياء المفاوضات     "على صعيد متصل اكد ابو ردينة ان        

  ".ي اسموها بالجهود المتوازيةابلغونا عند توقفها انهم سيستمرون في جهودهم والت
تصميم الرئيس االمريكي بـاراك     "مشيرا الى   " نحن ليست لدينا مشكلة بااللتقاء بالجانب االمريكي      "وتابع  

اوباما على استمرار هذه الجهود ونحن ليست لدينا مشكلة معها بل مـشكلتنا مـع االحـتالل وسياسـة                   
  ".حكومته

  3/1/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

   يعني إصرارا على االنقالب وتكريسا لالنفصال"حكومة حماس"التعديل في  :لرحيمعبد ا .13
قال أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، إن شعبنا وقيادته يقولون للعالم أجمع، إنه ال سالم وال                 : رام اهللا 

مشروعة كما أقرتها   استقرار وال أمن وال آمان في المنطقة وفي العالم إذا لم ينل شعبنا حقوقه العادلة وال               
  . قرارات الشرعية الدولية

 ىوأضاف عبد الرحيم، خالل مشاركته، نيابة عن السيد الرئيس محمود عباس، في مهرجان إحياء ذكـر               
 النطالقة الثورة الفلسطينية، التي أقامته حركة فتح في محافظة رام اهللا والبيـرة، ظهـر اليـوم                  46الـ  

ا، ويعترف بحق هذا الشعب في وطنه، وأن هذا العالم اليوم من أميركـا              االثنين، أن العالم اليوم يقف معن     
الالتينية إلى أوروبا إلى اليابان، يؤكد أن هذا الشعب الذي مازال يرزح تحت نير آخر احتالل بغيض في                  

  .هذا العالم، ال بد أن يكون له دولة كباقي شعوب العالم
، نقيم مؤسساتها و كل أركان وجودها لكي يكون هـذا           وتابع، الدولة ليست حلم، وإنما واقع على األرض       

  .العام شاهداً على قيام هذه الدولة المستقلة، لكي تنعم المنطقة باألمن واالستقرار والسالم
وقال أمين عام الرئاسة، نواجه عقبات كثيرة وفي مقدمتها، إصرار االحتالل على المضي في اسـتيطانه                

لكننا نؤكد ونقول انه ال سالم مع االستيطان، وأنهمـا ال يـستقيمان        وفي إقامة جدار الفصل العنصري، و     
وال يلتقيان، وال يمكن أن نقبل بأن تكون القدس إال عاصمتنا األبدية مهما حاول االحتالل أن يغير مـن                   

  .معالمها ومالمحها العربية اإلسالمية والمسيحية
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ة، وأن نشد من أزرها، ونتمسك بالثوابت التي        وقال، علينا في هذه المرحلة أن نلتف حول قيادتنا الشرعي         
أعلنتها، وهي الثوابت المعروفة للقاصي والداني المتمثلة بأن حدود الدولة على الرابع من حزيران عـام                

1967.  
وجدد أمين عام الرئاسة التأكيد على أننا لن نقبل بوجود أي جندي إسرائيلي في أرضنا، وبالنسبة لألمـن                  

  .رف ثالث، وهذه أقصى المرونة التي نقدمهافإننا نقبل بوجود ط
وقال، ال بد أن نتمسك بالثوابت، وان نشد من أزر السيد الرئيس واللجنة التنفيذية واللجنة المركزية على                 

  .هذا الموقف الذي ال يمكن أن نتزحزح عنه مهما كانت الضغوط ومهما كانت المغريات
ال لدولة ذات حدود مؤقتة،     : ريع المشبوهة والمؤقتة، قائال   وشدد على رفض القيادة الفلسطينية، لكل المشا      

  .بل نريد دولة فلسطينية مستقلة على قدم المساواة مع كل دول المنطقة تعيش بأمن وأمان
وأضاف أما أولئك الذين ينادون بدولة ذات حدود مؤقتة والذين يطالبون بإقامة الدولة الفلسطينية على أي                

ات خبيثة مدسوسة شعارات تآمرية، ولن نقبل بها مهما كان الثمن، لذلك علينا             شبر يتم تحريره فهي شعار    
  .أن نلتف حول ثوابت قيادتنا التي طرحها الرئيس محمود عباس

وتابع، هذه الثوابت الوطنية التي أقرتها منظمة التحرير الفلسطينية وأقرتها فتح في كل أطرها، من اللجنة                
  .ليم والمكاتب الحركية والمناطق والشعبالمركزية والمجلس الثوري واألقا

يا أيها الفتحاويون النبالء القابعين خلف القضبان والصامدين على         : وخاطب عبد الرحيم، أبناء الفتح قائال     
إن هذه الثوابت متجذرة في قلوبنا وعقولنا ونبض العروق لن نحيد           ': أرض الوطن وفي الشتات نقول لكم     

سكون بها مهما كانت الضغوط ومهما كانت االعتـداءات واالجتياحـات           عنها، وسنظل خلف قيادتنا متم    
  .'وعمليات القتل اليومية التي يمارسها االحتالل البغيض

لقد بليتم باالنقالب وبليتم بالشعوذة، أهلكـم هنـا فـي           'وخاطب أبناء شعبنا في قطاع غزة الحبيب، قائال،       
وتثابروا، خاصة إخوتنا الذين يقبعون خلـف قـضبان   الضفة الغربية معكم قلبا وقالبا، عليكم أن تصبروا   

السجون، سجون حماس الظالمية، هذه الحركة التي ال تعرف الـشراكة الوطنيـة وال الوفـاء لهـؤالء                  
  .الفتحاويين الذين كان لهم شرف التصدي لكل عدوان في أكثر من مره وفي أكثر من موقع

يق االنقسام، قال الطيب عبد الرحيم، يقولون إنهـم         وحول نية حكومة االنقالب إجراء تعديل وزاري لتعم       
يريدون أن يعملوا تعديال وزاريا في حكومتهم، إن هذا إصرارا على االنقالب، وعلى االنقسام، ال يمكـن       

  .أن نقبل به أو نسلم به، كما لم نسلم من قبل بانقالبهم، والحمد اهللا أن الجميع يرفض التعاطي معه
قة، وفي ذكرى رحيل القائد ياسر عرفات يمنعون أن يهب شعبنا فـي تلـك               وأضاف، في ذكرى االنطال   

المناسبة العظيمة، وفي هذه الذكرى وتلك المناسبة يمنعون شعبنا من التعبير عن عواطفه وتالحمه مـع                
قيادته، لماذا ؟، ألنهم يعتبرون زورا وبهتانا أن النضال بدأ بهم وها هم اآلن يقفون حراسا علـى أمـن                    

ل ها هم اآلن يكشفون عن وجههم الحقيقي، بأنهم يريدون دولة هزيلة في غزة يـسمونها تهدئـة،                  االحتال
  .نحن معها، ولكنهم كانوا يرفضونها إلى أن دمروا غزة

وتابع، ال دولة فلسطينية بدون غزة وال لدولة فلسطينية في غزة، هذا هو عهدنا، عهـد شـعبنا الحبيـب         
ات واالنتفاضات في قطاع غزه ولن يحيد عن هذا العهد ولن يتخلـى             الصامد عهد شعبنا الذي فجر الثور     

  .عن هذا الموقف وهذا القسم
وأكد أمين عام الرئاسة ألبناء شعبنا في القطاع، أن ظلم االنقسام لن يطول، قائال، أقول لكـم يـا أهلنـا                     

 الذين علمتمونـا كيـف      وأحبتنا في غزة ثقوا تماما إن هذا الظلم الواقع عليكم لن يدوم ولن يستمر وأنتم              
تهبوا في وجه الظلم في وجه العدوان في وجه كبت اإلرادة في وجه االستفراد في وجه االنفراد في وجه                   

  .االستبعاد، ال يمكن أن نتخلى عنكم وال يمكن أن تتخلوا عن مسيرة شعبكم
ظلم الواقع عليكم من    وأضاف، يا أحبتنا في غزة كم القلب يبكي وكم العين تدمع عندما نسمع ونرى هذا ال               

االنقالبيين أصحاب الشعارات السوداء والممارسات اللعينة البغيضة ضدكم وضد وحدة شـعبكم وضـد              
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انتمائكم ووطنيتكم وفتحاويتكم، ولكن، كونوا على ثقة بأن الظلم لن يستمر ولن يدوم فللباغي جولة والحق                
لسطينية، ال بد أن تعود غزة إلـى حـضن          ال بد أن ينتصر، ال بد أن تعود غزة إلى حضن الشرعية الف            

المشروع الوطني الذي نحميه كلنا بدمائنا وعرقنا وجهادنا ونضالنا حتى يكتمل هـذا المـشروع بإقامـة                 
دولتنا وعاصمتها القدس، وحتى يتم حل قضية الالجئين حال عادال وفق قرارات الشرعية الدولية وفـي                

  . العربية والمبادرة194مقدمتها قرار األمم المتحدة 
وجدد عبد الرحيم، التأكيد على ضرورة التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثـل شـرعي ووحيـد                
لشعبنا، باعتبارها الجامع لكل أطيافه ومكوناته السياسية، في مواجهة كل الظروف الصعبة التـي تحـيط             

  .بالقضية الوطنية
ة إلى خلق بديل عن منظمة التحرير الفلـسطينية         علينا أن نواجه بكل قوانا تلك المحاوالت الرامي       ': وقال

  .'مهما كانت الشعارات ومهما كانت المبررات التي يطرحونها
وختم أمين عام الرئاسة بالقول، أحييكم في هذه الذكرى المجيدة، وأتمنى لكم سـنة جديـدة بهـا األمـل                    

 سـعيداً، فـنحن المـسلمين       والتصميم والعطاء، ونتمنى للجميع، خاصة إخوتنا المسيحيين عيداً مجيـداً         
والمسيحيين في هذا الوطن أخوة أحباء، واعيين لكل محاوالت زرع الفتن بين صـفوفنا، ونـسأل اهللا أن            

  .يبعدها عن أشقائنا
وشارك في المهرجان الذي أقيم بمدينة رام اهللا، اليوم االثنين، أمين عام الرئاسة الطيـب عبـد الـرحيم                   

كة فتح وأعضاء من المجلس الثوري وأعضاء من اللجنـة التنفيذيـة            وأعضاء من اللجنة المركزية لحر    
لمنظمة التحرير ومن الوزراء وأمناء الفصائل الفلسطينية ومدراء األجهـزة األمنيـة ومحـافظ رام اهللا                

  . والبيرة ليلى غنام
  3/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  الفلسطينية ال تنازل عن الثوابت: مستشار عباس .14

أكد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني نمر حمـاد تمـسك القيـادة الفلـسطينية              : أحمد ربيع -القاهرة
واتهـم   ".يستطيع أن يجبرنا على أن نتنازل عن ثوابتنا       "بالحقوق الوطنية الثابتة، مشددا علي أنه ال أحد         

حضور السفير بركات الفرا حكومة إسرائيل      حماد خالل ندوة نظمتها السفارة الفلسطينية بالقاهرة األحد ب        
وسياساتها العدوانية بأنها تشكل العقبة الرئيسية أمام عملية السالم لرفضها الوقف التام لالسـتيطان ومـا                

وأشار إلى إصرار القيادة الفلسطينية على نقل ملف االستيطان إلى مجلس األمـن              يسمى بالنمو الطبيعي،  
السابقة بشأن رفض هذه السياسة وإدانتها والتأكيد علـى عـدم مـشروعية             الدولي للتأكيد على قراراته     

  .االحتالل واإلجراءات اإلسرائيلية أحادية الجانب
وأكد حرص حركة فتح إنهاء االنقسام الفلسطيني، وأنها وقعت على ورقة المصالحة التي صاغتها مصر،               

ها التي تواصل خلق الـذرائع وتـرفض        متهما حركة حماس بأنها هي التي تهربت من التوقيع عليها،وأن         
  .المصالحة

وشدد على أن فتح والسلطة ستستمر في توجهها إلنجاز هذه المصالحة والعمل من أجـل إنهـاء حالـة                   
االنقسام بكافة الوسائل، معتبرا أن المستفيد األول من استمرار الوضع الراهن هو االحتالل وأن الخاسـر      

  .وع الوطنيالرئيسي القضية الفلسطينية والمشر
  4/1/2011الشرق، الدوحة، 

  
   تقف بعد عامين على الحرب على أرض صلبة وقدرات أفضل وإرادة أقوى"القسام: "أبو عبيدة .15

أكد المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة : حمد فياضأ - غزة
  .واجه بكل قوة أي حرب إسرائيلية على غزةأن القسام أكثر جاهزية واستعدادا ووعيا وخبرة وست
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وأضاف في حوار خاص مع الجزيرة نت بمناسبة مرور عامين على العدوان اإلسرائيلي على قطاع 
غزة، أن كتائب القسام ال تتمنى الحرب وال تستدعيها وال تخطط إلشعالها، ولكن إذا ما فرضت عليها 

  .فستتصدى لها بكل قوة وبأس
 لم يسبق للشعب الفلسطيني ومقاومته أن خاضا 2009سم القسام أن حرب غزة شتاء واعتبر المتحدث با

، مشيرا إلى أنها تجربة جديدة استخلصت المقاومة منها عبرا كثيرة 1967مثلها منذ احتالل غزة عام 
  .وخبرات جديدة ستنعكس على أية مواجهة مقبلة إن حدثت

على أرض صلبة وقدرات أفضل وإرادة أقوى، الفتا وشدد على أن القسام تقف بعد عامين على الحرب 
إلى أن الجناح العسكري لحركة حماس استخلص العبر من الحرب الماضية على الجانب التكتيكي 

  .والعملياتي واللوجستي
وأرجع االنخفاض في حجم العمليات العسكرية ضد االحتالل إلى الواقع الميداني على األرض والقرار 

  . الذي يدير المعركة بما يحقق المصلحة للشعب والمقاومةالفلسطيني المقاوم
وأوضح أبو عبيدة أن إحجام المقاومة عن الرد على اعتداءات االحتالل في فترة معينة بوسائل معينة ال 

 تأخذ أبعادا أكبر بكثير -حسب رأيه-يؤشر إلى تخليها أو ضعفها أو تراجعها، ألن المعركة مع العدو 
  .من ذي قبل

إلى أن المقاومة تسعى إلى الموازنة والمقاربة في أدائها الجهادي واستخدام البدائل التي يمكن أن  ولفت 
تجنّب الشعب الفلسطيني العدوان وفي نفس الوقت تحافظ من خاللها على الموقف واإلستراتيجية لدى 

  .المقاومة والجهاد
مة فياض وسلطة فتح في الضفة وذكر أنه رغم التضييق والمالحقة والتواطؤ الرسمي من قبل حكو

  . الغربية، فإن القسام تحاول دوما تفعيل العمل الجهادي في الضفة طالما بقي االحتالل يستبيحها
  3/1/2011نت، .موقع الجزيرة

  
   آخرين لإلضراب عن الطعام في سجون الضفةمعتقلينحماس تؤكد انضمام  .16

ا، المعتقلين في سجون السلطة الفلسطينية أفادت حركة حماس بانضمام آخرين من أنصاره: رام اهللا
  .بالضفة الغربية المحتلة، إلى اإلضراب المتواصل لستة من أنصارها منذ أربعين يوماً

 53(انضم المعتقلين زياد مشعل : "نسخة منه" قدس برس"وقالت الحركة في بيان صادر عنها، وصل 
 إلى القيادي الشيخ تيسير العاروري في من بيتونيا)  عاما42ً(من سلواد وإياس عمر حمدان ) عاما

  ".اإلضراب عن الطعام، بعد أن نكثت األجهزة وعودها بإطالق سراحهم قبل أيام قليلة
أسير محرر، أمضى ما يزيد عن ثماني سنوات في سجون االحتالل وتعرض "وأشارت إلى أن مشعل 

  .  رام اهللالالعتقال في مرات سابقة، وهو عضو مجلس بلدي في بلدة سلواد شرقي
وأوضحت أن المعتقلين مشعل وحمدان أمضيا ما يزيد عن سبعة أشهر بسجون األجهزة األمنية 

م، 2006الخيرية، التي أغلقها االحتالل عام " فرح"الفلسطينية، وهما أعضاء في الهيئة اإلدارية لجمعية 
  .ل من االعتقالوحصلوا على قرارات إفراج من المحكمة العليا الفلسطينية منذ الشهر األو

من عصيرة الشمالية انضم لقافلة المضربين عن )  عاما16ً(وأضافت أن المعتقل فارس محمد الشولي 
يتعرض منذ عدة أيام للشبح المتواصل والتعذيب الشديد "الطعام، رغم صغر سنه، مشيرة إلى  أنه 

  ".يه لفك اإلضرابوالعزل االنفرادي من قبل جهاز األمن الوقائي في مدينة نابلس للضغط عل
في بيانها إن أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية اعتقلت " حماس"وفي السياق ذاته؛ قالت حركة 

  .خمسة من أنصارها خالل الساعات األربع والعشرين الماضية في محافظات نابلس والخليل وطولكرم
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قلت أحمد ابراهيم صوالحة من عصيرة إن األجهزة األمنية الفلسطينية في محافظة نابلس، اعت: "وأضافت
في محافظة الخليل اعتقل " األمن الوقائي"، وذكرت أن جهاز "الشمالية وهو طالب في جامعة النجاح

  .الشيخ زياد حامد النواجعة إمام  مسجد عمر بن الخطاب في بلدة يطا بعد اقتحام منزله وتفتيشه
افظة جنين، اعتقلت الشيخ ناصر قاللوة من بلدة وأشارت إلى أن األجهزة األمنية الفلسطينية في مح
  .الجديدة بعد استدعائه للمقابلة، وهو إمام مسجد البلدة

ونقلت الحركة عن عائلة المعتقل األسير المحرر عوني كميل نقله إلى العناية المكثفة في مستشفى جنين 
  .، كما قالت"ض لهابعد تدهور حالته الصحية نتيجة عمليات التعذيب التي يتعر"قبل يومين، 

  3/1/2011قدس برس، 
  

  الهندي يدعو لتحييد السلطة عن العمل السياسيمحمد  .17
طالب القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي محمد الهندي الفصائل الفلسطينية وفي :  سمير حمتو-غزة 

ين ، مقدمتها حركتي فتح وحماس الى الدخول المباشر إلى حوار وطني فلسطيني فلسطيني داخل فلسط
وشدد الهندي في كلمة له خالل احتفال نظمته حركته في مخيم الشاطيء بغزة . وليس من الخارج

بمناسبة الذكرى الثانية للحرب على غزة على ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني، على أساس مرجعية 
ية تنظم أمور إن السلطة يجب إلى سلطة خدمات"وقال . فلسطينية واحدة ، تدير شؤون الناس وتنظم حياتهم

  ".الناس ، ليس لها سلطة سياسية و يجب اال تكون مقيدة باتفاق أوسلو
  4/1/2011الدستور، عمان، 

  
  لم نتلق أي دعم من حماس ولن نشارك بأية حكومة: جرارخالدة  .18

 نفت خالدة جرار عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ما نقلته صحيفة :بيت لحم
لعربي عن تلقي الجبهة عرضا ماليا من حركة حماس عبر مكتبها السياسي للمساعدة في إخراجها القدس ا

، وأن كل ما "إن حركتها ليست مجاال للمساومة المالية من هنا أو هناك"من أزمتها المالية الحادة، مؤكدة 
  .يتم تناقله ال يتعدى كونه تراشق إعالمي
االذاعية بأن هذه المعلومات ليس " معا"على شبكة " يث الوطنحد"واضافت جرار خالل حديثها لبرنامج 

لها أي أساس، وبالتالي نحن نعتبرها نوعا من التداول اإلعالمي الشيق، لكن أنا أريد أن أكد أن الجبهة 
الشعبية هي فصيل من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وبالتالي الجبهة لم ولن ترهن في أي يوم 

  ".لدعم من هنا أو هناكمواقفها من اجل ا
وأكدت جرار أن حركتها ال زالت ال تتلقى مخصصاتها المالية من منظمة التحرير بعد قرار تعليق 
عضويتها في اللجنة التنفيذية للمنظمة لكنها بينت أن هنالك وعود بإعادة المخصص في األيام القادمة، 

  .ا أن هناك قرار بإعادتهاواضافت بانه حتى لحظة اعداد الخبر فال زالت معلقة وعلمن
وجددت جرار رفض حركتها المشاركة بأية حكومة فلسطينية سواء في الضفة أو غزة، مؤكدة أن 

  .المطلوب في الوقت الراهن هو إتمام المصالحة وليس البحث عن وسائل لتعزيز االنقسام 
الضفة أو في القطاع، واختتمت جرار حديثها بالقول بأنه ال يمكن أن نكون شركاء ال بالحكومة في 

  ".الذي أفرز لنا لألسف أيضا حكومتين"ووصفت االنقسام بالمدمر 
واعتبرت أن األولوية يجب أن تكون إلنهاء االنقسام وأن يكون مقدمة حقيقية النتخابات وهذه االنتخابات 

القانون تفرز مجلس تشريعي يستطيع وفق القانون األساسي أن يعطي الثقة لحكومة تكون مراقبة حسب 
  .األساسي من البرلمان

  3/1/2011وكالة معا اإلخبارية، 
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  واألسئلة بدأت بأبناء الرئيس.. ال توجد قضية: تحقيقالدحالن يمثل أمام لجنة  .19
محمد دحالن أمس إنه مثل أمام لجنة التحقيق التي » فتح«قال عضو اللجنة المركزية لحركة : رام اهللا

وأكد أنه خلص بعد التحقيق . لتحقيق في التهم المنسوبة إليه لمدة ساعتينشكلتها اللجنة المركزية للحركة ل
بدأت بكالم منسوب إليه عن أبناء الرئيس » منطقية«، واصفاً األسئلة بأنها »ال توجد قضية«الى أنه 

  .محمود عباس
بعد سماعه إنه عاد الى رام اهللا خصيصاً من أجل المثول أمام لجنة التحقيق » الحياة«وأوضح دحالن لـ 

  .عبر وسائل اإلعالم عن قرار اللجنة المركزية تجميد حضوره اجتماعات اللجنة لحين انتهاء التحقيقات
: ، فأجاب»وماذا اكتشفت؟«: »الحياة«فسألته . »الموضوع) ما هو(جئت كي أرى «: وقال دحالن

ق لمدة ساعتين استمع وأضاف إنه مثل أمام لجنة التحقي. »قضية) ال توجد(اكتشفت ال شيء، ما فيش «
ال ترقى الى مستوى ما سرَّب الى وسائل اإلعالم من «لكنها » المنطقية«خاللها الى أسئلة وصفها بـ 

وجهت أسئلة منطقية، كانت في البداية اإلتيان على «: وتابع. »تخزين سالح والتحضير النقالب وغيره
  .»ذكر أبناء الرئيس، وهذا لم يحدث، وتم تجاوز األمر

 اعتقال وتوقيف عدد من زمالئه، من بينهم مدير مكتبه معتز خضير من جانب األمن الفلسطيني، وعن
: وأضاف. »هذه إجراءات ال أريد أن أتحدث عنها ألنها معيبة وغير قانونية وغير أخالقية«: قال دحالن

بر أكثر من أنا صابر، ولدي ص«: وتابع. »أنا عضو في اللجنة المركزية، فكيف يعتقل مدير مكتبي؟«
صبر أيوب، صبرت على حماس، ومن المؤسف أن تأتي اإلساءات من فتح، من أناس لم يكن لهم أي 

  .»إضافة إيجابية للحركة
حتى اآلن ال أعرف السبب، أسمع عن سالح، وعن انقالب، «: وعن تفسيره لسبب األزمة، قال دحالن

 وأكد إنه ملتزم قيادة الرئيس عباس .»أريد أن أراه، أين هو؟ أسمع روايات وهمية وقصص خيالية
  .وللشعب الفلسطيني» فتح«لحركة 

حولت المشهد الفلسطيني الى «وأعرب دحالن عن أسفه لإلجراءات التي تعرض لها، والتي قال إنها 
لم يعد لدينا احترام من اآلخرين بسبب هذه القصص الصغيرة، ومرة «: وأضاف. »فرجة وأضحوكة

لسياسي الفلسطيني، وهناك أولويات نضالية وكفاحية أهم من هذه القصص أخرى أنا ملتزم الخط ا
  .»الصغيرة

واتهم أشخاصاً قال انهم . »أول شخص يستدعى من الحركة ويلتزم«وشدد على انه فخور بكونه 
تسيء الى الحركة، وتثبط من همم «لكنه قال إنها . بمحاولة اإلساءة إليه عبر هذه القضية» حاقدون«

نأمل في أن تمر هذه العاصفة «: وأضاف. »حركة الذين يخضعون الى بطش يومي من حماسأبناء ال
المفتعلة من بعض الحاقدين، وأن نتجاوز األزمة وأن نعود الى برنامج استنهاض الحركة، أن نعود الى 
الملفات الساخنة، وهي الوحدة الوطنية مع حماس ومع فصائل منظمة التحرير، وبرنامج الصمود 

  .»قوف في وجه مخططات إسرائيلوالو
  4/1/2011الحياة، لندن، 

  
   وجود معتقلين سياسيين بغزةبالتحقيق في تقرير حول" الجزيرة"حماس تطالب  .20

: نسخة منه" فلسطين أون الين"سامي أبو زهري، في تصريح مكتوب وصل " حماس"قال المتحدث باسم 
ل إضراب مزعوم لبعض المعتقلين في غزة، هو حو" جيفارا البديري"أن تقرير مراسلة قناة الجزيرة "

  ". تقرير مفبرك وال يستند إلى أي حقائق
ظهر في التقرير أهالي أربعة من المعتقلين أمام مقر الصليب األحمر، وعبرت جيفارا عن : "وأضاف

، "ذلك بقولها أنهم كانوا في اعتصام أمام مقر الصليب األحمر تضامناً مع أبنائهم المعتقلين في غزة
  . بحسب البيان
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هذا يدلل على فبركة المراسلة لهذا التقرير؛ إن الصليب األحمر يغلق أبوابه يوم : " وتابع أبو زهري
كما أننا حينما قمنا باالستيضاح من مكتب الجزيرة في غزة أكد لنا أحد ) أثناء إجراء المقابلة(األحد 

هؤالء األشخاص في هذا " تجميع"ت منهم الموظفين أن جيفارا هي التي اتصلت على مكتب غزة، وطلب
  ". المكان وإجراء المقابلة معهم، وحاولت اإليهام خالل تقريرها أنهم في اعتصام أمام الصليب األحمر

تعمدت خلط األمور للتخفيف : " بتصرف المراسلة جيفارا البديري التي قالت أنها" حماس"ونددت حركة 
حفاظاً على "، مطالبة قناة الجزيرة بالتحقيق في األمر "المحتلةمن حجم الجريمة التي ترتكب في الضفة 

  ". مكانتها وسمعتها اإلعالمية
  3/1/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
    ال شرعية لها عند اهللا وال عند أهل فلسطينالفلسطينية السلطة": التحريرحزب " .21

ريحات عدنان الضميري الناطق  بيانا ردا على تصالمكتب اإلعالمي لحزب التحرير في فلسطينأصدر 
  : باسم األجهزة األمنية، وجاء في البيان

م اعتبر عدنان الضميري الناطق باسم 2/1/2011في تصريحات له لصحيفة القدس العربي يوم أمس 
األجهزة األمنية أن حزب التحرير محظور في الضفة الغربية وأنه شخصياً  وعبر وسائل اإلعالم أبلغ 

ر ال سيما وأن الحزب وفق تصريح الضميري ال يعترف بالنظام السياسي الفلسطيني الحزب بهذا الحظ
وال يعترف بالقانون وال بالعلم الفلسطيني وال بالنشيد الوطني، فهو حزب يهاجم الرمزية الوطنية 

 .الفلسطينية
ل اليهودي ن السلطة الفلسطينية التي يتحدث عنها الضميري استمدت شرعيتها من االحتالوأكد الحزب أ

ومن خالل اتفاقيات خيانية تنازلت بموجبها المنظمة والسلطة عن معظم فلسطين ليهود، والسلطة تتحكم 
في رقاب العباد بأسلحة يهود وبأموال الدول االستعمارية التي أوجدت دولة االحتالل وأمدته بالسالح 

اهللا وال عند أهل فلسطين حتى يعترف وبالمال وبالقرارات الدولية الظالمة، فالسلطة ال شرعية لها عند 
 .بها حزب التحرير، فهو ال يعترف باالحتالل وال باالتفاقيات وال بالسلطة الناتجة عن هذه االتفاقيات

 إن حزب التحرير انطلق منذ خمسينيات القرن الماضي من القدس وضرب جذوره في األرض :وأضاف
رفت أوراقه وينعت ثماره وحان قطافها، فهو أصبح وغلظ ساقه وامتدت أغصانه في القارات الخمس ورف

صعب المنال على من يرومه، حتى الدول العظمى والدول اإلقليمية عجزت عن النيل من الحزب أو 
 !وقف نشاطه أو حظره، فمن هي السلطة حتى تحظر حزب التحرير؟

يم، وجد على  لو كان عند الضميري بعض الحياء لما تجرأ وتحدث عن حظر حزب عالمي عظ:وقال
أرض فلسطين المباركة قبل منظمة التحرير وقبل هذه السلطة الهزيلة التي لم يبق من صالحياتها إال 
 .التنسيق األمني للمحافظة على أمن االحتالل، ومالحقة المخلصين من أهل فلسطين وزجهم في السجون

ذبه محاكم السلطة التي عقدت  أما كالم الضميري عن أعداد المعتقلين وعن اإلفراج عنهم، فتكوأضاف
 .أمس واليوم لمحاكمة العشرات من شباب حزب التحرير من الشمال إلى الجنوب

  3/1/2011، المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في فلسطين
  

  تؤكد إصابة جندي إسرائيلي جنوب قطاع غزة" كتائب أبو علي مصطفى" .22
لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن مقاتليها ، الجناح العسكري ل"كتائب أبو علي مصطفى"أكدت : غزة

، من إصابة جندي إسرائيلي جنوب قطاع غزة، وقصف موقع عسكري بقذائف )2/1(تمكنوا مساء األحد 
  .الهاون

نسخة منه، إن مقاتليها تمكنوا مساء األحد من صد قوة " قدس برس"وقالت الكتائب في بيان لها، وصل 
، قرب بوابة موقع كسوفيم العسكري، شمال خان يونس "كسوفيموادي "إسرائيلية خاصة في منطقة 
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ة، وخوض اشتباكات عنيفة معهم، مؤكدة إصابة أحد جنود االحتالل، مما دفع )جنوب قطاع غز(
تمكنوا " وحدة المدفعية"وأضافت الكتائب أن مقاتليها في .االحتالل باستدعاء طائرات مروحية، للمنطقة

 لالحتالل شرق منطقة أبو العجين شمال خان يونس، بقذيفتي هاون كذلك من استهداف موقع عسكري
  ". ملم80عيار "

  3/1/2011قدس برس، 
  

   لقوات االحتالل شرق خان يونسيانتتصد" سرايا القدس"و" ألوية الناصر" .23
، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية في بيان لها أن "ألوية الناصر صالح الدين"ذكرت : غزة

ا تمكنوا ظهر اليوم االثنين من استهداف قوة إسرائيلية راجلة توغلت شرق خزاعة، إلى الشرق مقاتليه
  . ملم100من خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك بالقرب من برج اإلرسال، بقذيفتي هاون عيار 

وحدة "، الذراع العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في بيان لها أن "سرايا القدس"من جانبها أكدت 
شرق بلدة خزاعة، بعدة " بوابة أبو ريدة"التابعة لها استهدفت قوات االحتالل المتوغلة في محيط " لمدفعيةا

  .قذائف هاون
  3/1/2011قدس برس، 

  
  إلى غزة "1آسيا "قافلة ترحب بوصول " الجهاد" .24

اق ، وأشادت بأعضائها الذين تحملوا مش1قافلة اسيا بوصول » الجهاد اإلسالمي«رحبت حركة : غزة
وعبرت عن أسفها لمنع . الرحلة الطويلة ألجل كسر الحصار عن غزة والتضامن مع الشعب الفلسطيني

السلطات المصرية الوفد التضامني اإليراني وبعض أعضاء الوفد واألردني من إتمام رحلته والوصول 
عالم، وأن واعتبرت أن رسالة األخوة من الوفدين وصلت الى أهل غزة وكل أحرار ال. إلى القطاع

  .حضورهم مستمر في القافلة على رغم منعهم من الدخول
وصول القافلة في هذا التوقيت حيث تتصاعد االعتداءات الصهيونية على شعبنا وأرضنا «ورأت أن 

ومقدساتنا هو رسالة تضامن ورسالة تحد للتهديدات الصهيونية مفادها أن فلسطين والقدس وغزة ليست 
  .مرار تسيير قوافل التضامن حتى إنهاء الحصار الظالمودعت الى است. »وحدها

  4/1/2011الحياة، لندن، 
  

  تزور وزير الرياضة وتطالب بإقرار الحقوق اإلنسانية للفلسطينيين" الديمقراطية: "لبنان .25
علي " الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"استقبل وزير الشباب والرياضة علي عبد اهللا، عضوي قيادة 

  .حمد خليلفيصل وم
ضرورة العمل من اجل " البحث تناول شؤون الالجئين الفلسطينيين في لبنان وإنقال فيصل بعد اللقاء و

اقرار الحقوق االنسانية، خصوصا والسماح في حق التملك للفلسطيني والحصول على ضمانات صحية 
 مخيم نهر البارد وتوفير كما بحثنا في تطوير التعاون من اجل تسريع الخطى العادة اعمار. واجتماعية

كررنا موقفنا الدائم اننا خارج : "أضاف". االموال النهاء مأساة اهله ورفع التضييقات االمنية من حوله
دائرة التجاذبات الداخلية في لبنان وبالتالي نأمل للبنان ان يتجاوز ازمته الراهنة نحو تعزيز مسيرة 

  ".ناالستقرار بما ينعكس ايجابا على الفلسطينيي
ان الحال العربية تستدعي مزيدا من : "واستنكر فيصل استهداف كنيسة القديسين في االسكندرية، وقال

  ".التماسك في مواجهة المخطط االسرائيلي
  4/1/2011المستقبل، بيروت، 
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  أنباء عن توجه إلقالة محمد دحالن من مهماته التنظيمية: يإعالمي مصر .26
 د اإلعالمي المصري المتخصص بالشأن الفلسطيني إبـراهيم الـدراوي         أك: )فلسطين( رام اهللا    -القاهرة  

أن النائب محمد دحالن قد خرج بالفعل من القاهرة باتجاه رام اهللا لمواجهة لجنة التحقيق                "قدس برس "لـ
  .التي شكلها الرئيس محمود عباس بشأنه

ل محمـد دحـالن     ، عن وجود قرار بفص    "قدس برس "وكشف الدراوي النقاب في تصريحات خاصة لـ        
: الجاري، وقـال  ) يناير( من كانون ثاني     14في أجل أقصاه    " فتح"نهائيا من مختلف مهماته التنظيمية في       

بإصدار قرار بإقالة محمـد دحـالن مـن مؤسـساتها           " فتح"هناك معلومات عن وجود نية لدى حركة        "
قضائية له، علـى أن يـضمن       التنظيمية، لكن من دون أن يكون ذلك مدخال لمحاكمته أو توجيه اتهامات             

  .، على حد تعبيره"اإلسرائيليون لمحمد دحالن حرية الحركة ومن إلى الضفة الغربية
" فـتح "وكانت مصادر إعالمية فلسطينية قد أكدت استقالة أبو ماهر غنيم عضو اللجنة المركزيـة لــ                 

يين عزام األحمد خلفـا     محمد دحالن من رئاسة اللجنة وتع     " فتح"ورئيس لجنة التحقيق مع عضو مركزية       
  .له

ـ       التعليق علـى مجريـات التحقيـق وال علـى          " قدس برس "وقد رفض األحمد في تصريحات خاصة ل
هذه مسائل تنظيمية ال يجوز الحديث فيها اآلن ال من الناحيـة األخالقيـة وال مـن                 : "مجرياته، لكنه قال  

ين الرئيس والنائب محمـد دحـالن، هنـاك    لكن ما أستطيع تأكيده أنه ال توجد مشكلة ب     . الناحية القانونية 
  . ، على حد تعبيره"مشكلة تنظيمية

  3/1/2011، قدس برس
  

  اعتراف جديد بدولة فلسطين كل يوم وال أحد يثق فيك: نتنياهو ليفني لـ .27
تسيبي ليفني، خالل جلسة للجنة الخارجية واألمن في الكنيست، ' كديما'قالت رئيسة حزب : تل أبيب

ال أصدق ما تقول، أنت أكثر المعارضين إلقامة الدولة ': حكومة بنيامين نتنياهومخاطبةً رئيس ال
 على إقامة دولة ناقصة، لكنك عارضت بشدة إقامة الدولة 1995الفلسطينية واليوم تقول إنك وافقت عام 

  .'2002الفلسطينية عام 
  .'دولة فلسـطينية ناقصة' إلقامة 1995وأعلن نتنياهو خالل الجلسة أنه كان أعرب عن استعداده عام 

لم تتمالك نفسها عندما سمعت أقوال نتنياهو، وذكرته أنه كان ' الليكود'ليفني التي كانت من قادة حزب 
  . عن معارضته الشديدة إلقامة الدولة الفلسطينية2002أعلن في مركز الليكود عام 

دق ما تقول، وإن امتحانك ليس ال أحد يص': نتنياهو لم يرد على ليفني، لكنها هاجمته بشدة بالقول
  .'بالتصريحات وإنما بالنتائج وهي صفر أو أقل من ذلك

ال أحد في العالم وإسرائيل يثق بأقوالك ': واتهمت ليفني نتنياهو بأنه يمس في المصالح األمنية إلسرائيل
  .'وفي كل يوم هناك اعتراف جديد بدولة فلسطين، وال أحد يثق برئيس حكومة إسرائيل

 رئيس لجنة الخارجية واألمن في الكنيست اإلسرائيلية، شاؤول موفاز، هاجم نتنياهو ألنه لم يرد وكان
  .على سؤال حول إذا ما كانت لديه خطة سياسية

  3/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  طينيةالدولة الفلسب كل ما بوسعها إلظهار الخطر المتمثل باالعتراف تعمل "إسرائيل" .28
قالت نائبة مدير عام وزارة الخارجية اإلسرائيلية دوريت شافيت إن دول أمريكا الالتينية التي : القدس

  ". ال تربط هذا األمر بعالقاتها مع إسرائيل "67أعلنت اعترافها بدولة فلسطينية في حدود عام 
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 تواصل السعي صباح أمس إلى أن هذه الدول/ صوت إسرائيل/وأشارت شافيت في حديث إلذاعة 
لالستفادة من القدرات اإلسرائيلية في مختلف المجاالت، موضحة أن وزارة الخارجية تعمل كل ما 

  ". الخطر المتمثل باالعتراف بحدود الدولة الفلسطينية حتى قبل بدء عملية التفاوض"بوسعها إلظهار 
  4/1/2011، الشرق، الدوحة

  
  العالم اربة النازية واستعادة ممتلكات اليهود فى تنوى تعيين سفير لمح"إسرائيل": "معاريف" .29

إن وزارة الخارجية اإلسرائيلية تنوى تعيين سفير جديد » معاريف«قالت صحيفة   : بسنت زين الدين
، لكى يتولى مهمة محاربة مبادئ النازية فى دول العالم، بجانب العمل على استعادة »لشؤون المحرقة«

ولم تحدد . لتركها فى فترة ما فى مصر بالتحديد، وبعض الدول األخرىممتلكات اليهود، الذين اضطروا 
  . اسم السفير الجديد، الذى سيقود هذه المهمة» معاريف«

  4/1/2011، المصري اليوم، القاهرة
  

  "إسرائيل" الى  الخارجية االسرائيلية يرجئ زيارة الرئيس الروسيموظفيإضراب  .30
بير امس أن الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها  اعلن مسؤول إسرائيلي ك: أ ف ب-القدس 

الجاري تم ارجاؤها بسبب ) يناير(الرئيس ديمتري مدفيديف للدولة العبرية منتصف كانون الثاني 
وقال مدير دائرة أوروبا وآسيا في وزارة الخارجية بيني . إضراب موظفي وزارة الخارجية اإلسرائيلية

طلبنا من روسيا إرجاء الزيارة ألن اإلضراب لم يكن ليسمح «: كريةأفيفي في تصريح لإلذاعة العس
وأضاف أن الرئيس الروسي وافق على الطلب اإلسرائيلي وقرر . »باستقبال الرئيس الروسي كما يجب

  . الشهر الجاري19 و16إرجاء الزيارة التي كانت مقررة بين 
ي الخارج من جهة والحكومة من جهة أخرى ومنذ اشهر يدور نزاع بين موظفي الوزارة وديبلوماسييها ف

، اعترض الديبلوماسيون اإلسرائيليون على )يونيو(وفي حزيران . على خلفية مطالبتهم بزيادة أجورهم
  .رواتبهم المتدنية

  4/1/2011، الحياة، لندن
  

  "إسرائيل" موانئ يشلإضراب  .31
ارة واالقتصاد في إسرائيل،  شل إضراب أمس الحركة في ثالثة مرافئ حيوية للتج: أ ف ب-القدس 

  .وذلك بعد فشل مفاوضات مع وزارة المال في شأن زيادة األجور
على ) جنوب(، وأشدود )شمال( في مرافئ حيفا 3500وتوقف عن العمل الموظفون البالغ عددهم 

  .على البحر األحمر، وامتنعوا خصوصاً عن تفريغ السفن) جنوب(المتوسط، وايالت 
أن كل الموانئ اإلسرائيلية البحرية ) هستدروت(اتحاد نقابات العمال اإلسرائيلية وأفادت ناطقة باسم 

الثالثة أغلقت وتوقفت أعمال التفريغ في مينائي حيفا وأشدود على البحر المتوسط وميناء ايالت على 
 سنوياً وأضافت أن عمال الموانئ يريدون زيادة األجور تسعة في المئة أو ثالثة في المئة. البحر األحمر

  .لمدة ثالث سنوات
قد تكون لإلضراب في «: وصرح رئيس قسم النقل في رابطة المصنعين تسفي بالدا لإلذاعة اإلسرائيلية

الموانئ، التي هي شريان الحياة للواردات والصادرات اإلسرائيلية، آثار ضارة إذا تجاوز فترة زمنية 
األمر يتوقف على المدة التي ... ذه المرحلة من الصعب علينا تقويم الضرر في ه«: وأضاف. »معقولة

  .»سيستمر خاللها اإلضراب
 في المئة في إطار 35وانتقدت وزارة المال المضربين، قائلة إن عمال الموانئ حصلوا على عالوة 

ويعتمد االقتصاد اإلسرائيلي اعتماداً كبيراً على التجارة الخارجية التي تمثل نحو . 2005إصالحات عام 
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وفي تشرين الثاني . وتأتي غالبية هذه التجارة عبر تلك الموانئ. المئة من النشاط االقتصادي في 45
 6.25 ألف على عالوة 700الماضي، حصل موظفو القطاع العام اإلسرائيلي الذين يبلغ عددهم ) نوفمبر(

  .في المئة خالل ثالث سنوات ونصف السنة، لكن االتفاق لم يشمل عمال الموانئ
  4/1/2011، لندنالحياة، 

  
  وستقف عاجزة عند وقوعها  فقدت السيطرة على مدة الحرب المقبلة"إسرائيل: "إسرائيليخبير  .32

بين حرب مفتوحة على عدة جبهات، وأخرى محدودة ومقتصرة على » اإلسرائيلية«تتراوح التقديرات 
، »اإلسرائيليين«عوبة على جولة قصيرة زمنياً، لكن األمر في كلتا الحالتين يقدم أوضاعاً في منتهى الص

  .سكاناً وصناع قرار
هذا ما أشار إليه الخبير اإلسرائيلي حانان شاي، الذي أضاف إلى تنبؤات جهاز االستخبارات العسكرية 

، ما يتوقع في الحرب القادمة، إلى جانب تقدير مراقب الدولة الذي أكد أنه في جولة القتال »أمان«
  .قات القذائف الصاروخية كل يوم على أنحاء إسرائيلالقريبة يتوقع إطالق مئات رش

فقدت السيطرة على مدة الحرب المقبلة، » إسرائيل«من هذا التقدير، أن » شاي«االستنتاج الذي يخرج به 
وعلى مقدار الخسائر والدمار اللذين سيقعان فيها، محمالً الدولة والحكومة السبب الحقيقي لفقدان السيطرة 

ستراتيجي في ميدان القتال، وعدم وجود الرد االستراتيجي على التغييرات التي تحدث في على التحول اال
  .المنطقة
أو أجزاء منها، فإن » إسرائيل«أنه بدل جيوش دول مناورة، هددت في الماضي باحتالل » شاي«يتابع 

واريخ من بعيد في ما يهددها اليوم جيوش ساكنة، مستعدة الستنزاف الجبهة الداخلية المدنية بإطالق ص
إضعافاً شديداً في المرحلة الثانية، التي يستعمل فيها » اإلسرائيلي«المرحلة األولى، وإضعاف الجيش 

وذلك سيطيل القتال كما في .. الجيش الختراق التحصينات التي تُطلق منها القذائف الصاروخية والعادية
ن الخسائر المدنية، وإضراراً أشد في البنى ، ويسبب وقوع نسبة أعلى م2009غزة في كانون الثاني 

  .التحتية والجهاز االقتصادي اإلسرائيلي
ينبغي تأسيسها على ثالثة اتجاهات عمل، يتم تحقيقها على نحو : هذه االستراتيجية بقوله» شاي«ويشرح 

  :منسق تحت قيادة واحدة
لثاني، وال يتوخى احتالل األرض، جهد رئيس هجومي غايته نقل الحرب إلى الجانب ا:  االتجاه األول-1

  .بل تدميراً كثيفاً لنظم إطالق النار على إسرائيل
جهد ثان دفاعي، يعتمد على تكنولوجيا متقدمة، وعلى تحصين مادي، غايتهما تخفيف :  االتجاه الثاني-2

  .إصابات البنى التحتية والمراكز السكنية حتى الحسم في الحرب
الث لمضاءلة المعاناة، والعودة السريعة إلى رتابة الحياة، في استعمال وسائل جهد ث:  االتجاه الثالث-3

  ."إنقاذ وتخليص وإعادة بناء متقدمة
  31/12/2010، األمان، بيروت

  
   بين الدولتينالحربعاجزة عن صد الصواريخ االيرانية في حال اندالع " إسرائيل: "أمنيةمصادر  .33

منية وصفت بانّها رفيعة المستوى في تل ابيب، امس االثنين، رأت مصادر ا: الناصرة ـ زهير اندراوس
ان الصواريخ الدفاعية في الدولة العبرية عاجزة عن صد الصواريخ االيرانية الباليستية، في حال اندالع 

  .مواجهة عسكرية بين الدولتين
سهم (از حيتس وزادت المصادر عينها قائلة ان كمية الصواريخ الدفاعية لدى اسرائيل، وهي من طر

غير كافية السقاط الصواريخ التي ستُطلق باتجاه عمق الدولة العبرية في حال نشوب حرب بين ) بالعربية
  .الدولتين
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العبرية، اليكس فيشمان، االثنين، ' يديعوت احرونوت'في نفس السياق قال المحلل العسكري في صحيفة 
 كشف النقاب ، مع كبار صنّاع القرار في واشنطنان تسريب تفاصيل اللقاء الذي جمع الجنرال اشكنازي

عن سرين عسكريين عملت الدولة العبرية على مدار سنوات عديدة على اخفائهما، السر االول، يتعلق 
، اذ انّه بحسب اقوال 3بالتقديرات االسرائيلية حول كميات الصواريخ التي تملكها ايران من طراز شهاب 

 300 كانت ايران تملك نحو 2009من العام ) نوفمبر(هر تشرين الثاني الجنرال اشكنازي، فانّه في ش
صاروخ من طراز شهاب، وهي كمية اكبر بكثير من الكمية التي كانت تتناولها وسائل االعالم 

  .االسرائيلية والغربية على حد سواء، كما اكدت المصادر االمنية عينها
ن له مدلوالت بعيدة المدى، اهمها ان طهران قادرة على ووجود هذه الكمية بايدي النظام الحاكم في طهرا

  .ضرب العمق االسرائيلي يوميا بعشرة حتى عشرين صاروخا من طراز شهاب لمدة قد تصل لشهرين
ولكن ازاء هذا الخطر، ترى الصحيفة ان اسرائيل لن تكون وحدها في المعركة التي ستنشب ضد ايران، 

مريكية ستنضم الى المجهود الحربي االسرائيلي، وستمنحها غالفا جويا مؤكدة ان الواليات المتحدة اال
بالمقابل فان ايران لن تكون لوحدها في . يساهم الى حد كبير في اسقاط الصواريخ الباليستية االيرانية

المعركة، فحسب احد السيناريوهات الموجودة لدى صنّاع القرار في تل ابيب فانّه من غير المستبعد ان 
م سورية الى المعركة وايضا منظمة حزب اهللا اللبنانية، بحيث ستقوم سورية وحزب اهللا باطالق تنض

صواريخ من طراز سكاد سي وسكاد دي باتجاه العمق االسرائيلي، وبالتالي، فان اسرائيل بحاجة اليوم 
  .الى منظومة صواريخ دفاعية اكبر بكثير من تلك التي تملكها

  4/1/2011، القدس العربي، لندن
  

   2011 نشوب حرب مدمرة في الشرق األوسط خالل العام تتوقع االيكونوميست .34
في الشرق ' حرب مدمرة'البريطانية نشوب ' االيكونوميست'توقعت مجلة  :ـ زهير اندراوسلندن 

، داعية الرئيس األمريكي باراك أوباما التخاذ إجراءات عاجلة في عملية 2011األوسط خالل العام 
  .لتي أصبحت أكثر هشاشة مع تزايـــد احتماالت الحرب في المنطقةالسالم ا

وأشارت المجلة، في عددها الصادر االسبوع الماضي إلى أن العالقة المعتادة بين اسرائيل وجيرانها هي 
حالة ال حرب وال سلم، إال أن محاوالت صنع السالم العربي اإلسرائيلي الفاشلة أصبحت مهددة عقب 

  .األخيرة ألوبامافشل المحاولة 
ورجحت المجلة أن الحرب المتوقع اندالعها قد تكون نابعة من رغبة إيران في امتالك سالح نووي بأي 
ثمن، ورغبة إسرائيل في منعها من تحقيق ذلك بأي ثمن، الفتة إلى أن البرنامج النووي اإليراني يعتبر 

  .ي أي لحظةواحداً فقط من الصمامات التي يمكن أن تنفجر في المنطقة ف
إن الخطر اآلخر الذي يواجهه العالم هو سباق التسلح المحموم بين إسرائيل وحزب اهللا منذ 'وقالت 

  .'2011حزب اهللا يستعد لجولة حاسمة قد يشهدها '، موضحة أن ' على لبنان2006العدوان اإلسرائيلي 
 2006ضحايا حرب لبنان وستسفر هذه الحرب عن سقوط عدد كبير من الضحايا يفوق 'وتابعت المجلة 

 50، نظراً إلى تسلح الجانبين وامتالك حزب اهللا لترسانة من الصواريخ قد تصل إلى 2009وحرب غزة 
ألف صاروخ، وهو ما يعتبر تغيراً في موازين القوى في المنطقة، حيث سيتمكن حزب اهللا اآلن وللمرة 

  .'اإلسرائيليين عن طريق ضغطه على زر'األولى من قتل آالف 
  4/1/2011، القدس العربي، لندن

  
  2010 وحدة استيطانية في 16479 منزالً وقرارات ببناء 145عتقل وتدمير م 4000و شهداء 107 .35

، 3/1  أفاد تقرير صادر عن دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، يوم اإلثنين:رام اهللا
 145 مواطنين، ودمر 107حدة استيطانية، وقتل  و16479بأن جيش االحتالل اإلسرائيلي أقر بناء 
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تقرير االنتهاكات والممارسات الواستعرضت  .2010 مواطن خالل العام الماضي 4000منزالً، واعتقل 
  .التي تعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم ومقدساتهم على أيدي جنود االحتالل والمستوطنين

صعدت من عمليات تهويد القدس المحتلة من خالل عديد القرارات وأوضح التقرير أن سلطات االحتالل 
واإلجراءات على األرض، تمثلت في مواصلة سياسة هدم المنازل الفلسطينية والتي أسفرت خالل العام 

 منزالً أجبر أصحابها على هدمها 15 منزالً داخل وفي محيط مدينة القدس، منها 63 عن هدم 2010
 منزالً آخر، خاصة في حي سلوان في القدس 1334تالل، وتوجيه إنذارات بهدم بأيديهم تحت تهديد االح

  .المحتلة، واالستيالء على عشرات المنازل وطرد أصحابها الشرعيين بمساعدة شرطة االحتالل
 أقرت لجنة وزارية إسرائيلية، قانونًا يعتبر القدس منطقة ذات أولوية وطنية، 2010خالل العام : وأضاف

 في مجاالت اإلسكان والتوظيف والتعليم، وعليه فقد "أ"ن المناطق المسماة بمناطق التطوير ووضعها ضم
أقرت سلطات االحتالل بناء نحو عشرة آالف وحدة استيطانية وغرفة فندقية في المستوطنات داخل وفي 

عشرات  وحدة استيطانية في المدينة ورصدت 1200 بالبناء في محيط القدس المحتلة، وباشرت فعلياً
  .ماليين الدوالرات إلحداث تغيرات في البنية التحتية في حائط البراق ووادي الجوز

 التابعة لبلدية االحتالل على المخطط الهيكلي الشامل الجديد "لجنة التنظيم والبناء المحلية"كما صادقت 
، ويشمل سنوياً ألف زائر 400 ليستوعب نحو "دفيدسون"لباحة حائط البراق، الذي تضمن توسيع مركز 

، تحت األرض، وتغيير "شُرطية"أيضا حفر أنفاق تحت ساحة البراق وبناء مراكز دينية يهودية ومراكز 
مداخل ساحة البراق، وحفر أنفاق جديدة تصل بين حائط البراق وبلدة سلوان، وبناء مواقف عامة 

  .للحافالت والسيارات فوق األرض
أصبحوا مهددين بفقدان حق إقامتهم في القدس المحتلة، بفعل  ألف مقدسي 125وأشار التقرير إلى أن 

 واصلت سلطات االحتالل عمليات الحفر في البلدة 2010وخالل العام  .جدار الضم والتوسع العنصري
 أربعة انهيارات أرضية، في شارع وادي حلوة، في بلدة إلىالقديمة وأسفل المسجد األقصى ما أدى 

كما واصلت سلطات االحتالل إغالق العديد من  .ت المسجد األقصىسلوان، ما يهدد أيضا أساسا
  .المؤسسات المقدسية

واصلت سلطات االحتالل حصارها الظالم المفروض على قطاع غزة منذ ثالثة أعوام، مانعة إدخال كما 
دخال المواد الغذائية والطبية، فيما جهود إعادة اإلعمار ما زالت محدودة بسبب القيود المفروضة على إ

  .مواد البناء
 في شارع األنبياء في "الكتاب المقدس" كنيسة 2010وأوضح التقرير أن المستوطنين أحرقوا خالل 

القدس، والمسجد الرئيسي في قرية اللبن الشرقية بمحافظة نابلس، ومسجد األنبياء في قرية بيت فجار في 
حتالل إخطارات بهدم مسجد الهدى في  باألغوار، فيما وجه اال"يرزا"محافظة بيت لحم، ومسجد قرية 

  .مخيم الجلزون في محافظة رام اهللا، ومسجد قرية بورين في محافظة نابلس، بحجة عدم الترخيص
وفي إطار متصل، قال التقرير إن االحتالل عمل على تدمير مقبرة مأمن اهللا في القدس المحتلة بنبش 

ا، فيما حطم المستوطنون شواهد القبور في مقبرة قرية  بهدف إقامة مراكز يهودية فوقه إسالمياً قبرا150ً
  .نابلس، خالل عملية اقتحام للقرية تحت حماية جيش االحتالل/ عورتا

بجوار المسجد األقصى، فوق عقار إسالمي تابع ' المقبب'وافتتحت سلطات االحتالل كنيس الخراب 
  .لألوقاف اإلسالمية كانت قد استولت عليه سابقًا

ير إلى تصاعد وتيرة االستيطان وتوسيع المستوطنات بمصادرة المزيد من األراضي أشار التقرو
الفلسطينية، واستصدار قرارات ببناء اآلالف من الوحدات االستيطانية بتركيز كبير داخل وفي محيط 

 في مواقع مختلفة من األرض  دونما4826ً صادر االحتالل 2010فخالل العام  .القدس الشرقية المحتلة
، وفي محافظة نابلس صادر االحتالل  دونما760ًفلسطينية المحتلة، ففي محافظة القدس صادر االحتالل ال

  ... دونما1580ًوفي محافظة الخليل صادر االحتالل  . دونما1660ً
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 وحدة استيطانية، معظمها داخل وفي محيط شرقي 16479وذكر التقرير أن سلطات االحتالل أقرت بناء 
  . وحدة1300 أعمال البناء في علياًالقدس، وباشرت ف

 9، بينهم 2010 شهداء سقطوا على أيدي قوات االحتالل والمستوطنين خالل العام 107بين التقرير أن و
وأضاف التقرير أن من بين  .متضامنين أتراك قتلهم االحتالل خالل اعتدائه على قوافل أسطول الحرية

ون االحتالل، وصحفي واثنين برصاص المستوطنين،  نساء، وأسيرين في سج4 أطفال و10الشهداء 
 أماكن عملهم في القدس المحتلة على الحواجز العسكرية إلىواثنين من العمال أثناء محاولتهما الوصول 

  . برصاص االحتالل ومستوطنيه دولياً ومتضامناً فلسطينيا967ًاإلسرائيلية، فيما أصيب خالل العام 
 آخر، فيما  صحفيا41ً وأصيب بجروح مختلفة  صحفيا31ً االحتالل اتت قو، اعتقل2010وخالل العام 

، بعد اريد مسلين، رئيس قسم تحرير اللغة اإلنجليزية، في وكالة معاًجأبعدت سلطات االحتالل الصحفي 
  .احتجازه في  مطار بن غوريون

زل الفلسطينيين،  من عمليات هدم منا2010وأشار التقرير إلى أن سلطات االحتالل صعدت خالل العام 
 عبارة عن خيام وآبار مياه وحظائر ماشية ومخازن، وتوجيه 190 منزالً إضافة إلى 145فقد تم هدم 

  . منزالً ومسكنًا في مناطق مختلفة، تركزت في القدس المحتلة1334إخطارات بهدم 
 34سير، بينهم  أ6800وأوضح التقرير أن عدد األسرى في سجون االحتالل بلغ في نهاية العام الماضي 

 معزوالً في  أسيرا21ً معتقالً إداريا دون تهمة أو محاكمة، و210 طفل، و300أسيرة فلسطينية، و
 أسير مريض يعانون من اإلهمال الطبي المتعمد، حيث استشهد أسيران في 1500زنازين انفرادية، و

  .2010سجون االحتالل نتيجة اإلهمال الطبي المتعمد خالل العام 
 800 مواطن، فيما واصلت سلطات االحتالل حرمان 4000، اعتقل االحتالل نحو 2010لعام وخالل ا

  . من الضفة الغربية من الزيارة أسيرا250ًأسير فلسطيني من قطاع غزة و
  3/12/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  رة خالل الشهر الماضي م49 في الحرم اإلبراهيمي بالخليل األذان رفع منعت "إسرائيل" .36

 منعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي رفع األذان في الحرم اإلبراهيمي الشريف خالل : سمر خالد-الخليل 
وقالت وزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية  في بيان لها إنه  . مرة49شهر كانون األول الماضي 

بحجة إزعاج المستوطنين الذين يتواجدون في القسم "يتم منع رفع األذان في الحرم اإلبراهيمي الشريف 
المستولى عليه من الحرم، متجاهلين جميع القوانين واألنظمة والشرائع الدولية، التي تؤمن بدورها حرية 

  ."العبادة والوصول إلى األماكن الدينية بأمن وأمان
  4/1/2011الرأي، عّمان، 

  
  عتقل طفالًيمقدسي ودّمر بيتاً في حي الشيخ جراح الياالحتالل  .37

 منزل المواطن ناصر يوسف صيام أمسهدمت جرافات االحتالل :  جمال جمال، وبترا-القدس المحتلة 
ونقل عن .  شمال الشيخ جراح في القدس المحتلة،الكائن في منطقة أرض السمار من أراضي بلدة لفتا

  مترا125ًمساحته اإلجمالية البالغة  من  مربعاً مترا90ًصاحب المنزل قوله، إن عملية الهدم طالت نحو 
، في حين أفراد فقط الستخدام أفراد األسرة المكونة من تسعة  مربعاً مترا35ً، وبالتالي ستبقي على مربعاً

  . فقط مربعاً مترا25ًأن المساحة الحقيقية المستفادة تتقلص إلى 
لعسكري قرب مخيم شعفاط وسط  الفتى إياد المهلوس على الحاجز اأمسهذا واعتقلت قوات االحتالل 

القدس المحتلة، واقتادته إلى مركز التوقيف والتحقيق المعروف باسم المسكوبية غرب مدينة القدس، وتم 
، الئحة اتهام ضد الطفل أيهم راسم عبد أمستقديمه إلى محكمة االحتالل، فيما قدمت نيابة االحتالل 
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، التي تتهمه فيها برشق جنود االحتالل على "سكوبيةسنة، خالل جلسة لمحكمة الصلح في الم 15الواحد 
  .حاجز مخيم شعفاط بالحجارة، وتم تأجيل النظر في القضية حتى الثالثين من الشهر الحالي

  4/1/2011الدستور، عّمان، 
  

  عدداً من فلسطينيي عرب الزايد بإزالة بيوتهم ومسجد د االحتالل يهد:أريحا .38
 من الفلسطينيين في منطقة عرب الزايد ، عدداًأمسطات االحتالل هددت سل: حمد رمضانأ -رام اهللا 

  .بالقرب من منطقة النويعمة شمال أريحا، بإزالة بيوتهم ومسجد وعمود إنارة
 من عرب الزايد إخطارات تنذرهم بإزالة بيوتهم  فلسطينيا15ًوكانت سلطات االحتالل اإلسرائيلي سلمت 

  .مود إنارةالسكنية والمسجد المقام بالمنطقة وع
  4/1/2011، بيروت، المستقبل

  
  االحتالل يخطط إلقامة مكب لنفايات المستوطنات غرب نابلس .39

سلطات "قال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة غسان دغلس إن : حمد رمضانأ -رام اهللا 
فايات  طولكرم، إلقامة مكب لن- للنفايات غرب نابلس، على طريق دير شرف االحتالل أحضرت ميزاناً

قبل ثالثة أيام بدأ التحرك من قبل االحتالل في المنطقة للبدء " وأضاف دغلس ".المستوطنات هناك
وأشار إلى خطورة هذا المكب على منازل الفلسطينيين في قريتي دير شرف  .بتحويلها إلى مكب للنفايات

كسارات والصخور المتشققة، وقوصين، وتأثيره على المياه الجوفية هناك كونها منطقة كانت تكثر فيها ال
وقال إن سلطات االحتالل كانت قد أعلنت عن إقامة المكب قبل ثالث  ".الكارثة البيئية"ووصفه بـ

  . أنها توقفت بعد مجموعة من االعتراضات التي صدرت ضدهإالسنوات، 
  4/1/2011، بيروت، المستقبل

  
  لجتياح مناطق في غزة وجريح بانفجار جسم من مخلفات االحتالا .40

. اجتاحت قوات االحتالل، أمس، مناطق في بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة: غزة
وقال سكان وشهود في بلدة خزاعة إن قوات االحتالل تساندها دبابات وآليات توغلت لبضع مئات من 

ت المرافقة وشرعت الجرافا .األمتار شرق البلدة، وسط إطالق نار على المنازل واألراضي الزراعية
لقوات االحتالل في تجريف أراضي المنطقة، فيما اضطر المزارعون في المنطقة لمغادرة أراضيهم 

  .تحت إطالق كثيف للنيران
وقال الناطق باسم اللجنة الوطنية لإلسعاف والطوارئ في غزة أدهم أبو سلمية إن فلسطينياً أصيب 

  .الحتالل في بلدة بيت الهيابجروح متوسطة جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات ا
  4/1/2011الخليج، الشارقة، 

  
   بالكهرباءأسبوعاً  فلسطينياًفتىاالحتالل عذب  .41

 من سكان  عاما15ً كشف نادي األسير الفلسطيني بأن األسير المحرر محمود خليل أحمد :القدس المحتلة
وقال النادي . ئيلي بالكهرباء اإلسرا"عتصيون"بيت فجار بمحافظة بيت لحم قد تعرض للتعذيب في معتقل 

، تم "عتصيون" من تشرين ثاني الماضي، ونقل إلى معتقل 27في بيان إن أحمد تعرض لالعتقال في 
، "عوفر "وفي اليوم الثالث نقل إلى محكمة .إبقاؤه في العراء والبرد لمدة يومين دون طعام أو شراب

 باستخدام العصي مبرحاً ، حيث تم ضربه ضرباًوجرى تمديد فترة اعتقاله ثم نقل بعد ذلك إلى التحقيق
وذكر أنه في اليوم التالي تم أخذه مرة أخرى إلى التحقيق، وتم  .لمدة يومين لغرض انتزاع اعتراف منه
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وأضاف أن التعذيب استمر داخل . استخدام الصعقات الكهربائية على جسده إلجباره على االعتراف
  . يوما15ًمن قسوة التعذيب تم إخراجه من الزنزانة بعد  أيام، وبعد أن أنهك 6زنزانته لمدة 

  4/1/2011الدستور، عّمان، 
  

   فلسطينياً في الضفة ومواجهات قرب رام اهللا12 يعتقل اإلسرائيليالجيش  .42
 اقتحمت قوات كبيرة من جيش االحتالل اإلسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثالثاء :رام اهللا

 والقرى في الضفة الغربية المحتلة، حيث داهمت منازل المواطنين وقامت بإجراء ، عدداً من المدن4/1
وقالت مصادر فلسطينية إن قوات  .عمليات تفتيش فيها، بعد أن أخلوها من سكانها تحت تهديد السالح

كبرة من جيش االحتالل اقتحمت بلدة سنجل شمال غربي رام اهللا في الساعات األولى من فجر اليوم 
ثاء، مشيرة إلى أنها اعتدت على أهالي البلدة، مما أدى إلى وقوع مواجهات بين السكان وقوات الثال

  .االحتالل، دون أن يبلغ عن وقوع اعتقاالت أو إصابا
وأسفرت هذه المواجهات على إعطاب عربة عسكرية إسرائيلية، مما اضطرت قوات االحتالل باستدعاء 

 األعيرة وإطالق بإغالقهاعنيفة التي حدثت في البلدة، وقامت المزيد من القوات بسبب المواجهات ال
  .النارية والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية باتجاه منازل السكان

  4/1/2011قدس برس، 
  

  "سام وخطير" المسيل للدموع "إسرائيل" غاز :حقوقيةمنظمات  .43
جيش اإلسرائيلي غاز مسيل للدموع من  دعت منظمات حقوقية إلى التحقيق في استخدام ال:القدس المحتلة

وأشارت صحيفة هآرتس إلى أن الجيش اإلسرائيلي يستخدم غاز مسيل للدموع . نوع سام وخطير جداً
 في بريطانيا والواليات المتحدة ويستخدم في العديد  عاما50ً الذي تم إنتاجه قبل أكثر من CSمن نوع 

د من الدراسات في السنوات األخيرة وضعت عالمات إال أن العدي. من الجيوش والشرطة حول العالم
  .استفهام حول الخطر الحقيقي لهذا الغاز والذي يعتبر من الغازات السامة

  4/1/2011الدستور، عّمان، 
  

  2010 خالل ألف واعتقال قرابة 218 وإصابة  طفال20ًاستشهاد  .44
 خطيرا في االعتداءات بحق األطفال  شهد تصعيدا2010 قالت وزارة اإلعالم، إن العام : وفا–رام اهللا 

 طفالً واعتقل قرابة 20الفلسطينيين، من قبل قوات االحتالل والمستوطنين، مشيرة إلى أنه استشهد خالله 
  .218 طفل وأصيب 1000

  4/1/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  االحتالل يفرج عن أسيرة فلسطينية وتبقي على شقيقتها في األسر .45
فرجت سلطات االحتالل، مساء أمس األحد، عن األسيرة الفلسطينية تغريد أبو غلمة، بعد قضاء  أ:رام اهللا

 شيكل 2000فترة محكوميتها البالغة ستة أشهر ووصول إيصال دفع الغرامة، التي فرضت عليها وقدرها 
  .إلدارة سجن الدامون

، بحجة "هشارون"في سجن " إدارياً"ة ولم تتمكن تغريد من لقاء شقيقتها األسيرة لينان أبو غلمة المحتجز
  .، حسبما أبلغت به من قبل إدارة السجون"يشكل خطراً على أمن إسرائيل"أن لقائهما 

  3/1/2011قدس برس، 
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  عااالحتالل يفرج عن أربعة أسرى فلسطينيين بعد تأخير دام أسبو .46

تالل اإلسرائيلي أفرجت  أعلنت وزارة شؤون األسرى والمحررين في قطاع غزة، أن سلطات االح:غزة
 عن أربعة أسرى فلسطينيين بعد انقضاء أسبوع على الموعد المحدد النتهاء 3/1 اإلثنين 2/1األحد ليلة 

  .مدة محكوميتهم
  3/1/2011قدس برس، 

  
   المعتقلين السياسيين في سجون السلطةأوضاعوفد لجنة المتابعة يطلع على  .47

 عن لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي الداخل، قال اًصادر اًبيان أن 3/1/2011، 48موقع عرب نشر 
 المعتقلين في سجون السلطة الفلسطينية في أوضاعن وفداً من اللجنة اطلع على إ،  اإلثنينمساء يوم

 اإلضراب إعالنهم تقارير صحافية تحدثت عن أعقاب على حالة المعتقلين في لالطمئنانالضفة الغربية 
تم اليوم االثنين عقد لقاء في مبنى وزارة المالية الفلسطينية، بين وفد من : "في البيانوجاء  .عن الطعام

 سالم فياض، .لجنة المتابعة العليا برئاسة محمد زيدان وممثلين عن السلطة الفلسطينية، على رأسهم د
ة الفلسطينية ودار في هذا اللقاء حوار أخوي وهادئ حول الحال.  غسان الخطيب.السيد إبراهيم مجدي ود

  ".الراهنة بشكل عام وحول ملف المعتقلين الفلسطينيين السياسيين في سجون الضفة الغربية وقطاع غزة
 - 1: تتوج هذا اللقاء بالتأكيد على مجموعة قناعات هامة لدى الجميع، تتلخّص بما يلي: "وأضاف البيان

قال فيما بعد إلى مرحلة التنسيق  االنت-2 الفلسطيني -العمل على تخفيف حدة الخالف الفلسطيني 
  ". الفلسطينية– عقد المصالحة الفلسطينية -3.  الفلسطيني الكامل في شتى المجاالت-الفلسطيني 

، فقد كان هناك وعد طيب وجاد من ممثلي أما في ما يتعلق بملف المعتقلين السياسيين تحديداً: "وتابع
قضية المعتقلين المضربين عن الطعام، ومن ثم مواصلة السلطة الفلسطينية، بأنه سيتم العمل على عالج 

، أن قام وفد لجنة المتابعة بزيارة ومن النتائج التي أسفر عنها اللقاء أيضاً.  جذرياًعالج الملف عالجاً
  ".المعتقلين السياسيين في سجون الضفة الغربية لالطمئنان على أحوالهم والتواصل معهم

 الشيخ رائد صالح أكد أن لجنة ، أنبيت لحم من 3/1/2011، مالمركز الفلسطيني لإلعالوأضاف 
المتابعة العربية تقوم بجهود من أجل إنهاء معاناة المختطفين الخمسة المضربين عن الطعام، إلى جانب 

المركز الفلسطيني "وقال في تصريح خاص لـ .تحرك معالجة ملف االعتقال السياسي أينما وجد
إن وفداً من أعضاء لجنة المتابعة العربية زارت هذا اليوم أحد اإلخوة المعتقلين ": ، مساء االثنين"لإلعالم

في بيت لحم، ثم زرنا بعد ذلك أربعة إخوة في المقاطعة بالخليل، وخالل الزيارة للجميع وجدنا حالتهم 
هم وحلها الصحية حالة مستقرة نسبياً ويلزم متابعة عالج قضيتهم الصحية، وفي الوقت نفسه متابعة قضيت

هذا ما اجتهدنا أن نقوم به خالل لقاء مع سالم فياض، وأبو بشار، المسؤول عن الملف "وأضاف  ".جذرياً
األمني في السلطة، وخالل هذا اللقاء الذي جرى اليوم، سمعنا أن هناك توجه من قبل السلطة الفلسطينية 

  ".م المقبلة، عالجاً جذرياًلمعالجة قضية هؤالء المعتقلين المضربين عن الطعام خالل األيا
وعما إذا كان المختطفون مستمرون أو توقفوا عن اإلضراب، أكد إفادتهم بأنهم ال يزالون في إضراب 

وعما إذا كان هذا التحرك لمعالجة ملف  ".عن الطعام، وهم يشربون الماء الممزوج بالحليب حالياً
 المصالحة ككل، أكد الشيخ صالح أن المعتقلين، يمثل خطوة على طريق التحرك للتدخل في ملف

الحديث اليوم عن ملف المعتقلين السياسيين أخذ بعداً أوسع من ذلك إلى الحالة الفلسطينية الراهنة وما "
كان هناك حوار طويل وكان هناك توجه عند الجميع بأنه " :وقال ".وصلت إليه من وضع الجميع يتألم له
  ".قبل للوصول إلى المصالحةالبد من بدايات عملية تؤدي في المست
إنهاء ملف االعتقال السياسي المؤلم في كل المناطق الفلسطينية، "من جانبه؛ دعا محمد زيدان إلى 

مساء " المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال زيدان في تصريحٍ خاصٍ لـ ".واالنطالق لمعالجة قضايا أوسع
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 الطعام، كانت النقطة التي انطلقت منها اللجنة حال القلق على المعتقلين المضربين عن: "يوم اإلثنين
للتحرك من أجل المساهمة في عالج هذا الملف في ظل ما تردد عن أن حالتهم حرجة، إلى جانب حالة 

  ".القلق العامة من االعتقاالت التي تحدث من الطرفين
  

  اعتداء رجال شرطة على غّزيين يضع حملة حماية المواطن على المحك": الحياة" .48
انهال عدد من رجال الشرطة التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة بالضرب :  فتحي صباح-زة غ

المبرح على المواطن غسان أبو نصر من مشروع بيت الهيا شمال قطاع غزة مساء السبت الماضي 
اية وبعدما تساءل أبو نصر عن الحملة التي اختتمتها الشرطة نه .عندما سألهم عن سبب اعتقال جار له

شرطي حكيم ومواطن "، و"هيبة الشرطي وكرامة المواطن"العام الماضي ورفعت شعارات من قبيل 
  .")متمرد(وشرطي نمرود ) حذاء(مواطن صرمة ": ، رد عليه أحد رجال الشرطة المعتدين بالقول"كريم

كنهما  منطقة بعيدة عن منطقة سإلىواعتقل رجال الشرطة أبو نصر مع جاره شادي ذياب وأخذوهما 
 أحد مراكز الشرطة حيث انهال عدد آخر إلىواعتدوا عليهما مجدداً بالضرب المبرح قبل أن يتوجهوا 

  .من رجال الشرطة عليهما بالضرب بالهراوات وأعقاب البنادق
 على نسخة منه، بكسر في مفصل ركبته اليمنى "الحياة"وأصيب أبو نصر بحسب تقرير طبي حصلت 

ن واأليسر والفخذ، فيما أصيب ذياب برضوض في أنحاء متفرقة من جسمه، وكدمات في ذراعيه األيم
 إلى مستشفى قريب استناداً إلى نقله إلىكما أصيب بإغماء عند فجر اليوم التالي، فاضطر رجال الشرطة 

ولم .  على نسخة منها"الحياة" وحصلت هنية وزير الداخلية في الحكومة إلىشكوى تقدمت بها عائلته 
  . الحصول على تعقيب من الناطق باسم وزارة الداخلية أو الناطق باسم الشرطة"الحياة"يتسن لـ

، ومن بينهم "غزيين"قصة أبو نصر ليست سوى واحدة من الكثير من االعتداءات على مواطنين 
  .صحافيون أيضاً، وتنجم غالباً عن تسرع وضيق صدر رجال الشرطة في التعامل مع المواطنين

 لم يعد له أي وجود اليوم، كما لم يكن "الشرطة في خدمة الشعب"لناس أن شعار ويرى كثير من ا
  .موجوداً خالل سنوات طويلة خلت

وعلى رغم بعض النجاح الذي حققته الحملة األخيرة، إال أن كثيراً من المواطنين ما زال يشكو التعامل 
 إلى للشرطة التي هدفت األخيرة على الحملة "الغزيون"ويتندر . الفظ والغليظ لرجال الشرطة معهم

 لشعاراتها، من بينها "فكاهية سوداء"تحسين صورتها وتغيير نمط التعامل مع المواطنين، بمحاكاة 
  .، أي تافه"مواطن مفلس وشرطي مهلس" و"مواطن كريم وشرطي لئيم"

طنين يردون بسرد وعلى رغم أن هذه التعليقات السوداوية فيها قدر من المبالغة المقصودة، إال أن الموا
  .قصص كثيرة من االنتهاكات وأحياناً الجرائم التي يرتكبها رجال شرطة أو أمن تابعين للحكومة

 في مرات سابقة أن الحكومة لديها تعليمات مشددة لرجال الشرطة "الحياة"وأكد مسؤولون في الحكومة لـ
 أن وزارة الداخلية عاقبت عشرات من ىإلكما أشاروا . واألمن بالتعامل الجيد وااليجابي مع المواطنين

رجال الشرطة، على خلفية اعتداءات من هذا النوع، إما بالطرد من الخدمة أو الحبس أو الحسم المالي 
لكن مع استمرار االعتداءات، وأحياناً بشاعتها كما حدث مع أبو . من الراتب وغيرها من العقوبات

  .لعقوبات وجدواها يشككون في صدقية هذه ا"الغزيون"نصر، يظل 
  4/1/2011الحياة، لندن، 

  
   أعمدة وتيجان أثرية في غزة تعود للعهد الرومانياكتشاف:  واآلثارالسياحةوزارة  .49

أعلن في غزة، أمس، عن اكتشاف مجموعة من األعمدة والتيجان الرخامية األثرية في ميناء غزة تعود 
مبراطور قسطنطين الذي اعترف بالديانة المسيحية  أي إلى الفترة الرومانية زمن اإل، ميالدي335للعام 

  .وأطلق على هذه المنطقة اسم قسطنطيا أو ميوماس
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األعمدة المكتشفة "، في بيان صحفي، إن في قطاع غزةوقالت وزارة السياحة واآلثار في الحكومة 
الوزارة أن وذكرت  ". عموداً رخامياً تم استخراج أربعة أعمدة حتى اللحظة15و  10تترواح ما بين 

  .طول األعمدة يتراوح ما بين ثالثة إلى أربعة أمتار، وأنها قامت بإجراء عمليات معاينة أولية لألعمدة
 متر من الشمال إلى الجنوب على طول امتداد الساحل 700ويمتد طول األعمدة، وفق البيان، ليصل إلى 

ح البحر مسافة ال تقل عن  متر وتمد تحت سط500وعرضها من الشرق حتى ساحل البحر يصل إلى 
وأضاف البيان أن العديد من الصيادين المحليين رأوا العديد من التيجان واألواني الفخارية .  متر400

وأساسات للمباني وبعض األواني من المعادن المختلفة تبدو لهم واضحة عندما تهدأ األمواج في قاع 
  .البحرالبحر، مشيراً إلى جهود الستخراج باقي األعمدة من 

  4/1/2011الخليج، الشارقة، 
  

   تصل غزة وتعلن عن تحضيرها النطالق قافلة أخرى جديدة لكسر الحصار"1 آسياقافلة " .50
 إن ، التي وصلت أمس إلى قطاع غزة،"1قافلة آسيا "قال السيد فيروز ميسبروال رئيس : أشرف الهور

افلة تقل مساعدات بقيمة نحو مليون دوالر،  القأنقافلته تعد األكبر التي تنطلق من قارة آسيا، موضحاً 
وندد ميسبروال باعتراض قوات من .  المتضامنين فيها يعتنقون عدة ديانات ولهم توجهات مختلفةإنوقال 

البحرية اإلسرائيلية للقافلة أثناء إبحارها من سورية للعريش، حيث كانت زوارق إسرائيلية اعترضت 
  .ها إبالغها بالحمولة وأسماء الركابالسفينة التي تقل القافلة من ربان

 وكسر الحصار، "إسرائيل"وحث الفصائل الفلسطينية على إعادة الوحدة فيما بينها، لمواجهة مخططات 
. وانتقد في ذات الوقت السياسات اإلسرائيلية في الضفة الغربية المتمثلة في التوسع في البناء االستيطاني

  ."2قافلة آسيا '"هود لتجهيز قافلة أخرى تحمل اسم كذلك تحدث رئيس القافلة عن وجود ج
  4/1/2011 القدس العربي، لندن،

  
  تحذير من نقص األدوية على حياة المرضى في غزة .51

أعلنت وزارة الصحة التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة أن مستشفياتها تعاني نقصاً في األدوية : غزة
وقالت، في بيان أمس، إن عدد األدوية التي . ياة المرضىوالمستلزمات الطبية، ما يشكل تهديداً لح

وناشدت .  صنفا165ً صنفاً، فيما المستلزمات الطبية التي رصيدها صفر تبلغ 162رصيدها صفر بلغت 
الوزارة المؤسسات الدولية واإلنسانية كافة سرعة التدخل لوقف هذا التدهور وإنقاذ حياة المرضى في 

. ة المركزة وحضانات األطفال وعناية القلب ومرضى السرطان والكلى وغيرهاأقسام االستقبال والعناي
وحذرت من احتمال وقوع كارثة صحية إنسانية في ظل استمرار هذا النقص الخطير من األدوية 

  .والمستهلكات الطبية األساسية والطارئة
  4/1/2011الخليج، الشارقة، 

  
  %24ونسبة البطالة بلغت % 9 اإلجمالي بحوالي زيادة في الناتج المحلي: الفلسطينياإلحصاء  .52

 استعرضت عال عوض، القائم بأعمال رئيس اإلحصاء الفلسطيني، أداء االقتصاد الفلسطيني :رام اهللا
فقد سجل الناتج المحلي ، %9 بنحو اإلجمالي والذي أظهر زيادة الناتج المحلي 2010خالل عام 

 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010لثالثة األولى من عام خالل األرباع ا% 9اإلجمالي زيادة بحوالي 
وذلك خالل الربع الثالث من عام % 5ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة و. 2009
ارتفع إجمالي عدد العاملين خالل األرباع الثالث األولى  و.2009 مقارنة مع الربع ذاته من عام 2010

  .2009 مقارنة مع نفس الفترة من عام %3 بنسبة 2010من عام 
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خالل % 25بعد أن كانت % 24 حوالي 2010بلغت نسبة البطالة خالل األرباع الثالثة األولى من عام و
، كذلك انخفضت في %17.3إلى % 17.7، حيث انخفضت في الضفة من 2009نفس الفترة من عام 

  %.37.9إلى % 38.4قطاع غزة من 
جارية في فلسطين والتي تتمثل في إجمالي الصادرات والواردات فقد شهد عام أما على صعيد الحركة الت

التي تتعلق بالتبادل التجاري مع ) المقاصة( ارتفاع في حجم إيرادات ضريبة القيمة المضافة 2010
إسرائيل، والتي تعتبر الشريك األكبر لكل من الصادرات والواردات الفلسطينية، حيث حققت الصادرات 

مقارنة % 6، أما الواردات فقد حققت زيادة أيضاً بحوالي 2009تقريباً مقارنة مع عام % 8نسبة زيادة ب
  .2009مع عام 

بعد أن كانت حوالي % 11 حوالي 2010 والمستوطنات خالل عام "إسرائيل"بلغت نسبة العاملين في 
  . شيقال155 وبمعدل أجر يومي حوالي 2009في عام % 10
% 3.58 وحتى نهاية تشرين الثاني بنسبة 2010ك خالل الفترة من بداية عام ارتفعت أسعار المستهلو

  .، مما كان له دور في انخفاض القدرة الشرائية2009مقارنة مع نفس الفترة من عام 
 من اإلصالحات الحكومية في مجال جباية الضرائب ووضعها أكثر ضمن األطر  مزيدا2010ًشهد عام و

، حيث 2007لتنمية واإلصالح التي عكفت الحكومة على تنفيذها منذ عام القانونية تماشيا مع خطة ا
من إجمالي اإليرادات، ما ساعد في % 38حوالي ) الضريبية، وغير الضريبية(شكلت اإليرادات المحلية 

  .تغطية جزء من النفقات الجارية، وتقليل االعتماد على التحويالت الخارجية لدعم الموازنة
مقارنة مع نفس الفترة من عام % 17,3الحكومية خالل األرباع الثالثة األولى بنسبة ارتفعت اإليرادات 

، وانخفض العجز في الموازنة العامة بنسبة %2,7، كما انخفضت النفقات الحكومية بنسبة 2009
  .2009 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010خالل األرباع الثالثة األولى من عام % 22,5

، 2010خالل األرباع الثالثة األولى من عام % 36المضافة لقطاع اإلنشاءات بحوالي ارتفعت القيمة و
  %.23كما أظهرت السجالت اإلدارية وجود ارتفاع في عدد رخص األبنية الصادرة في الضفة بحوالي 

لذات الفترة، في المقابل ارتفعت أسعار مواد البناء % 10ارتفعت كميات األسمنت المستوردة بواقع و
ارتفع إجمالي عدد العاملين في قطاع اإلنشاءات  و.2009مقارنة مع نفس الفترة من عام % 1,4سبة بن

  .2009مقارنة مع نفس الفترة من عام % 22 بحوالي 2010خالل األرباع الثالثة األولى من عام 
 خالل من إجمالي الناتج المحلي، وقد شهد هذا القطاع تحسنا طفيفاً% 22يشكل قطاع الخدمات حوالي 

وارتفع . 2009مقارنة مع نفس الفترة من عام % 1 بحوالي 2010األرباع الثالثة األولى من عام 
مقارنة مع نفس الفترة من % 3 بحوالي 2010إجمالي عدد العاملين في األرباع الثالثة األولى من عام 

  .في قطاع غزة% 4,4في الضفة و% 2,5، بواقع 2009عام 
مقارنة مع نفس % 6 بنسبة 2010 خالل األرباع الثالثة األولى من عام اجعاًشهد القطاع الصناعي ترو

 بحوالي 2010وارتفع إجمالي عدد العاملين في األرباع الثالثة األولى من عام . 2009الفترة من عام 
في الضفة، في المقابل تراجع % 2,3، حيث ارتفع بواقع 2009مقارنة مع نفس الفترة من عام % 2

  . في قطاع غزة%2,4بنسبة 
 آالف ليلة مبيت، بنسبة 909 ألف نزيالً أقاموا حوالي 402بلغ إجمالي عدد النزالء في الفنادق حوالي و

، كما بلغ متوسط عدد العاملين في الفنادق الفلسطينية خالل األرباع الثالثة األولى من عام %32زيادة 
  .1453وسط عدد العاملين  بلغ مت2009 عامالً وخالل نفس الفتره من عام 1764 2010

تفيد بيانات الميزانية الموحدة للبنوك الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية والتي تشمل الموجودات و
في ودائع المقيمين حيث وصلت نهاية % 14,2والمطلوبات للقطاع المصرفي أن هناك ارتفاعا بنسبة 
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، شكلت 2009 عام أمريكير دوالر  مليا6 مقارنة مع أمريكي مليار دوالر 6.8 حوالي 2010عام 
  .2010من إجمالي ودائع المقيمين عام % 9,5ودائع مؤسسات السلطة الفلسطينية 

 ارتفاعاً 2010وفيما يخص التسهيالت البنكية المقدمة لتمويل شراء السيارات والمركبات فقد حققت عام 
 مليون 57 مقارنة مع 2010 مليون دوالر عام 92 حيث بلغت 2009مقارنة مع عام % 62بحوالي 

  .2009دوالر عام 
  4/1/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  خالد سالم  سلطة العقبة تلغي اتفاق استثمار وقعته مع مستشار عرفات السابق: األردن .53

 600أكدت مصادر في سلطة العقبة االقتصادية الخاصة باألردن إلغاءها اتفاقا اسـتثماريا بقيمـة      : العقبة
" محمد رشـيد  " مع خالد سالم والمعروف بـ       2008كانت وقعته عام    )  مليون دوالر  864(ار  مليون دين 

وذلك بعد انتهاء المهلة    . الذي شغل منصب المستشار االقتصادي للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات         
  .شروعالتي منحتها سلطة العقبة للمستثمر الستيفاء المتطلبات القانونية واالستثمارية الخاصة بالم

 للجزيرة نـت أن مـا نـشرته إحـدى           -طلب عدم اإلشارة إلى اسمه    -وأوضح مصدر في سلطة العقبة      
الصحف المحلية اليوم بشأن إنهاء االتفاق صحيح، وأن السلطة قامت بمصادرة المبالغ التي دفعها رشـيد                

  ). ماليين دوالر4.2(والبالغة أكثر من ثالثة ماليين دينار 
 دونمـا إلقامـة قريـة       1440جعت األرض التي فوضتها له والبالغة مساحتها        وأضاف أن السلطة استر   

  .سياحية ومرافق ترفيهية ومالعب
 أثـار تـساؤالت فـي األردن    -الذي يرأس الصندوق القومي الفلسطيني–وكان االتفاق الذي وقعه سالم   

ستثمرين أم أنهـا    وفلسطين عن مصدر األموال التي سيستثمرها سالم وإن كانت لحسابه بالشراكة مع م            
  .لصالح الصندوق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية

  4/1/2011، السبيل، عّمان
  

  "طبريا" والسياحة تدرسان مقترحاّ اسرائيلياً بتأهيل جزء من نهر االردن من المياهوزارتا  .54
 وسـلطة   من وزارتي المياه والسياحة   , طلب وزير الخارجية ناصر جودة    :  منصور المعال  -العرب اليوم   

وادي االردن دراسة مقترح اسرائيلي بتأهيل جزء من نهر االردن من بحيرة طبريا ابتداء مـن منطقـة                  
  .بيسان شمال ملتقى نهر اليرموك مع نهر االردن

طلب الخارجية جاء حسب مصدر حكومي بعد اجتماع جرى في وزارة الخارجية بين مستـشار االمـن                 
الخارجية ناصر جودة ومدير مكتب تنـسيق المفاوضـات فـي           القومي االسرائيلي عوزي اراد ووزير      

الوزارة سامر النبر الثالثاء الماضي تم فيه استعراض الفوائد التـي تعـود علـى الجـانبين االردنـي                   
واالسرائيلي من خالل تحويل النهر الى مرفق سياحي بيئي كما سيتم استخدام الجزء المؤهل من النهـر                 

  .ألغراض الرياضة المائية
حسب كتاب وزارة الخارجية الذي اطلعت عليه العرب اليوم الموجه لوزارتي المياه والسياحة وسلطة               وب

وادي االردن فإن هذا المقترح سيعود على الجانبين بفوائد جمة مقارنة مع مقترح تقدم بـه عـدد مـن                    
احيـاء البحـر     من المياه عبر النهر سنويا من أجل         3 مليون م  500اعضاء الكنيست االسرائيلي باسالة     

  .الميت
 يقوم على انـشاء     - تقدمت به جمعية بيئية اسرائيلية       -وفي تفاصيل المشروع االسرائيلي فان المخطط       

  .محطات ضخ وتحلية للمياه ومعالجتها ليتم بعد ذلك اسالتها عبر النهر المقدس



  

  

 
 

  

            33 ص                                     2015:         العدد       4/1/2011 الثالثاء :التاريخ

تقويمه ليـصار   وبحسب المصدر الحكومي فان المياه والسياحة ووادي االردن بصدد دراسة المشروع و           
  .الى اجابة الجانب االسرائيلي على طلبه

  3/1/2010، العرب اليوم، عّمان
  

     في وزارة الزراعة لموظفين أردنيين إسرائيليتدريب  .55
وافقت الحكومة األردنية على مشاركة موظفين حكوميين في دورة يعقدها مركز           :  محمد النجار  -عمان  

وقـال وزيـر     . 2011نيـسان   / أبريـل  12آذار إلى   / مارس 30 تابع لوزارة الخارجية اإلسرائيلية من    
الخارجية األردني ناصر جودة في رسالة موجهة لوزير الزراعة إنه ال يرى مانعا من إجابـة الـدعوة                  

  . اإلسرائيلية الخاصة بمشاركة موظفين من الوزارة في الدورة اإلسرائيلية
عة أمس األحد كشفت عنها صحيفة العرب اليـوم         وجاء في رسالة وجهتها وزارة الخارجية لوزارة الزرا       

األردنية وحصلت الجزيرة نت على نسخة منها، أن السفارة اإلسرائيلية في عمان خاطبتها بشأن دعـوة                
  .موظفين أردنيين في وزارة الزراعة للمشاركة في الدورة التي يقيمها مركز ماشاف

قبل تـاريخ األول مـن      " نون اللغة اإلنجليزية  من ذوي الخبرة ومن يتق    "ودعت الرسالة الختيار موظفين     
  .شباط القادم، مشيرة إلى أن المركز سيتكفل بمصاريف الزيارة من إقامة ورسوم تأشيرة وطعام/فبراير

وبدوره، دعا وزير الزراعة تيسير الصمادي في رسالة أخرى وجهها إلى مديري عـدد مـن الـدوائر                  
  .لوبة قبل العشرين من الشهر الجاريالختيار من يرونه مناسبا وفق الشروط المط

  3/1/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  من االتصال بعائلته ا أردنيمعتقال تمنع "إسرائيل" .56
ال يزال عنصر المفاجأة والذهول يسيطران على االجواء فـي منـزل امجـد              :  نيفين عبدالهادي  -عمان  

سرائيلي عند جسر الشيخ حسين بعد زيـارة        عبدالمجيد سدر الذي القت القبض عليه سلطات االحتالل اال        
سياحية كان يقضيها في القدس استمرت اسبوعين، في ظل عدم وجود ما يقنع العتقاله كونه وفق ما اكده                  

كـل  فـإن   لجديد هذه القضية    " الدستور"وفي متابعة    .عدد من افراد اسرته لم يقم يوما بأي عمل سياسي         
فـي عـددها    " الدسـتور " باستثناء ما نشرته     ى اهله  معلومة لد  وسائل االتصال به انقطعت وال يوجد اي      

الصادر امس حول وضع امجد الصحي والنفسي، فكانت المعلومات كافة من خالل الصحيفة ودون ذلـك      
  .لم يردهم اي معلومة حوله

  4/1/2011، الدستور، عّمان
  

  "اسرائيل"طلب االعدام لعميد متقاعد متهم بالتعامل مع : لبنان .57
ضي التحقيق العسكري االول رياض ابو غيدا قراره االتهامي في ملف العميد المتقاعد انطـوان               اصدر قا 

التعامـل مـع العـدو االسـرائيلي ودس     "ابو جودة واحاله على المحكمة العسكرية الدائمة ليحاكم بتهمة     
 لـدى   وكان مفـوض الحكومـة    . وتنص احدى المواد المالحق فيها على عقوبة االعدام       ". الدسائس لديه 

المحكمة العسكرية صقر صقر ادعى في آب الماضي على ابو جودة بجرم التعامل مع اسرائيل منذ عام                 
 الى تاريخ توقيفه واجتماعه بضباط في الموساد خارج لبنان واعطائهم معلومات عـن المقاومـة                2006

  ".والجيش في مقابل مبالغ من المال
  4/1/2011، النهار، بيروت

  
  حضّ أندونيسيا على دور مؤثر لدعم الفلسطينيينيقبالن عبد األمير  .58
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استقبل نائب رئيس المجلس االسالمي الشيعي االعلى عبد االمير قبالن سفير اندونيسيا ديماس سـامودرا               
ـ    .رام تدعم الشعوب االسالمية المقهورة وتنصر القضايا المحقة للشعوب        بالقيام  "وطالب قبالن اندونيسيا ب

لشعب الفلسطيني الذي يواجه العدو الصهيوني باللحم العاري واالمكانات المحـدودة           االسالمية وال سيما ا   
  ".في سبيل تحرير ارضه والدفاع عن المقدسات في فلسطين

  4/1/2011، النهار، بيروت
  

  دعو لجلسة أممية لإلعالن عن الدولة الفلسطينيةي للشؤون الخارجية المصريالمجلس  .59
ون الخارجية، اإلثنين، الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية على تقديم          حث المجلس المصري للشؤ    :وكاالت

مشروع قرار إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة في جلسة خاصة إلعالن قيام الدولة الفلسطينية المـستقلة                
  . 1967يوينو / وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران
 تحذو حذو دول أمريكا الجنوبية التـي اعترفـت بدولـة            وطالب المجلس في بيان صحفي دول العالم أن       

  . 1967يوينو / فلسطين على حدود الرابع من حزيران
كما أثنى بخطوات دول البرازيل واألرجنتين وإكوادور وبوليفيا المهمة، ومن قـبلهم كوبـا ونيكـارجوا                

ترافات بمثابة انعكاس إلرادة    وكوستاريكا وفنزويال والمتمثلة باالعتراف بدولة فلسطين، معتبراً هذه االع        
المجتمع الدولي في رفض السياسات اإلسرائيلية، وتأييد قيام دولة فلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني فـي               

  . مساعيه الحثيثة لنيل حريته واستقالله
، مـشيراً إلـى أن هـذه        1988وذّكر بمنح فلسطين صفة المراقب في الجمعية العامة لألمم المتحدة عام            

على الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب ميثـاق       ) إسرائيل(افات تجسد رغبة المجتمع الدولي بحمل       االعتر
منظمة األمم المتحدة والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، داعياً باقي دول العالم التي لم تعترف حتى                

  .اآلن بالدولة الفلسطينية اتخاذ هذه الخطوة في أقرب وقت
 4/1/2011، الينموقع فلسطين أون 

  
  منظمة التحرير ذهبت للتهلكة وال يمكن تحرير األرض إال بالمقاومة: القرضاوي .60

أكد رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين العالمة يوسف القرضاوي إن األمة اإلسالمية مطالبة             : الدوحة
لشهرية األولى لالتحاد   جاء ذلك خالل الندوة ا     .بتحرير نفسها لتتمكن من تحرير أرض فلسطين المغتصبة       

  ."مشاريع تهويد القدس وفلسطين وأثرها على مستقبل القضية"العالمي لعلماء المسلمين بعنوان 
وشدد العالمة القرضاوي على أهمية دعم صمود الشعب الفلسطيني وتمكينه من امتالك وسائل مقاومـة               

من أخطر "يين ليس منة من أحد، إذ إن  االحتالل الصهيوني بكل ما أوتي من قوة، مؤكداً أن دعم الفلسطين          
ألن اإلسالم يفرض على كل المسلمين تحرير أي   .. اآلفات أن يشعر المسلمون أنهم يساعدون الفلسطينيين      

ال بد أن تشعر األمـة كلهـا أن القـضية           .. أرض مسلمة احتلت، فكيف بالقدس الشريف التي كرمها اهللا        
  ".ليست قضية فلسطينيين فقط

ماذا بقي مـن التـسوية؟ مـاذا عـن          : ورنا تتجه من األسوأ إلى األشد سوءاً، متسائالً       إن أم : "وأضاف
 ألف وحـدة  13االستيطان الذي لم يستطع أوباما أن يوقفه، وذهب الفلسطينيون بدون شرط، واآلن توجد              

وحـدهم  سكنية في الضفة الغربية ووحدات استيطانية حول القدس التي باتت مهددة فعالً، مبينا أن اليهود                
ضـعف األمـة    "إن  : ، وقـال  "يعرفون متى يعلنون انهيار المسجد األقصى الذي يعني ضياع القـضية          

، "اإلسالمية أفادهم وأنه ال يمكن تحرير األرض إال بالجهاد ولألسف كلمة الجهـاد أصـبحت مـستبعدة                
  .مطالباً بضرورة تصحيح عقل األمة من المفاهيم الخاطئة

، "اإلسـرائيليين "ناك عمل دؤوب، وأصبح قطاع غزة منطقة ممنوعة على          ه: في قطاع غزة اآلن قال    " -
  ".ولو كانوا يستطيعون لذهبوا إلى القطاع وأذلوا المجاهدين
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ال يستطيعون الدخول في اشتباك مع المقاومة الفلسطينية وهم يخـافون مـن             " اإلسرائيليين"إن  : وأضاف
د أن نقطـة الـضعف ال تكمـن فـي االنقـسام             وأك. نتائج الحرب ألن وضعهم سيتدهور تدهورا كبيرا      

الفلسطيني، بل في االتفاق األمني الذي يسود في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الكل يجب أن يكون فـي                   
  .جبهة واحدة لكي تعود بالدنا إلى قوتها السابقة، وإقامة العدالة في هذا العالم

 وال يمكن الحديث عن وجود سـلطة فلـسطينية          إن منظمة التحرير الفلسطينية ذهبت إلى التهلكة      : "وقال
  ".تحت االحتالل، مؤكدا ضرورة العودة إلى المقاومة ضد المحتل

وأشار القرضاوي إلى تراجع دور الجامعة العربية في قضية المسلمين بفلسطين، وكان ذلك مـن بـين                 
ان العالم اإلسالمي عن    التراجعات المهمة في هذه القضية، واستغرب من تخلي جامعة الدول العربية وبلد           

تملك أسلحة دمار شامل، وتؤيـدها الواليـات المتحـدة          " إسرائيل"القضية في الوقت الذي أصبحت فيه       
  .بالسالح والفيتو

  4/1/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   بإشراف إسرائيلية إلكترونيقلعة: تونس .61
أحدث التقنيات والخبـرات اإلسـرائيلية،      أقام نظام بن علي قلعة كبيرة مزودة ب       :  أ ف ب   -فتحي بياليد   

تُعد تونس من أكثر بلدان العالم توظيفاً للمعلوماتية في التجسس على المجتمع وهذا ما يفـسر التعتـيم                  و
  الشديد على االنتفاضة األخيرة، سواء من اإلعالم العالمي أو المجتمع الدولي

لتقدم في ميدان المعلوماتيـة، وصـار       ذاع صيت تونس في السنوات الخمس األخيرة على صعيد ا         حيث  
يعدها خبراء الشبكة العنكبوتية من أكثر البلدان قدرة على اختراق هذا الفضاء والتجسس على مرتاديـه،                

  .إلى حد إحصاء األنفاس
وتشير األوساط التونسية إلى أن الرقابة المعلوماتية تجاوزت تقنيات التنـصت القديمـة، الـى تحليـل                 

صمات صوتية، واعتراض كل ما يصل ويخرج عن طريق اإلنترنت مـن صـور              األصوات وتسجيل ب  
ومراسالت مكتوبة، ومنعها من الوصول الى الجهة المعنية، أو حتى التدخل في تغيير مسارها لتصل الى                

  .جهة أخرى في بلد آخر
 4/1/2011، االخبار، بيروت

  
  ال خالفات مع باراك:  األميركيةالخارجيةوزارة  .62

نفى الناطق بلسان وزارة الخارجية األميركية فيليب كراولي تقارير نشرتها          : د عبدالهادي  أحم - واشنطن
وسائل اإلعالم عن غضب مسؤولين في إدارة الرئيس باراك أوباما من الدور السلبي الذي لعبه وزيـر                 

  .األوسطالدفاع اإلسرائيلي آيهود باراك إزاء األزمة التي تواجهها عملية السالم المجمدة في الشرق 
إننا نكن احتراما كبيرا للوزير باراك وهو يبقى قناة أساسية لالتصال           "وقال بيان للخارجية أول من أمس       

وسوف نواصل العمل على مجموعة من القضايا التي تمثـل المـصالح            . بيننا وبين الحكومة اإلسرائيلية   
  ".المشتركة للبلدين

  4/1/2011، الوطن اون الين، السعودية
  

   والدفاع المدني الفلسطينية بدفع رواتب الشهر الجاري ألفراد الشرطةساهمتهولندا  .63
 شـيقل تجـاه فـاتورة الرواتـب         24،725،000حولت حكومة هولندا مساهمتها البالغة      :  وفا –رام اهللا   

لموظفي الشرطة الفلسطينية والدفاع المدني، وتم توجيه هذه المساهمة من خالل اآللية األوروبية لـدعم               
  .'بيغاس'ينيين الفلسط
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وأوضحت ممثلية هولندا لدى السلطة الوطنية في بيان لها اليوم اإلثنين، أن المساهمة التي ستضاف إلـى                 
 والمحولة إلى وزارة المالية الفلسطينية، هي استمرار للمـساهمات          2011يناير  / راتب شهر كانون ثاني   

  موظفي القطاع العام للسنة الثالثة على التوالي،       السابقة التي قدمتها الحكومة الهولندية لهذه المجموعة من         
  

 2010 يورو والتي صرفت خالل العـام        39،928،716وهي جزء من المساهمة الهولندية الكلية البالغة        
  .على األنشطة المختلفة في األرض الفلسطينية

  3/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   يرسلني إلى سوريةمنتنياهو ل: اليهودية األميركيةرئيس مؤتمر المنظمات نائب  .64
نفى نائب رئيس مؤتمر المنظمات اليهوديـة األميركيـة مـالكولم           :  وائل بنات، د ب أ     - غزة، تل أبيب  

  .هولين، أن تكون زيارته لسورية أمس تمت نيابة عن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
أو أي شـخص    "أنه لم يتوجه إلى سورية نيابة عن نتنياهو         " ت  يديعوت أحرونو "وصرح هولين لصحيفة    

وأضاف أنه يشارك في قضايا إنسانية خاصة بالشعب اليهودي ولكنه رفض إعطاء أي إيضاحات              ". آخر
  . عما إذا كان قد تلقى دعوة من الرئيس السوري بشار األسد لزيارة دمشق، أو ما إذا كان التقى األسد

  4/1/2011، ديةالوطن اون الين، السعو
  

  "إسرائيل" متى سنفرض عقوبات على ..لندن تتساءل: 1980 تعود لعام بريطانيةوثائق  .65
، أن لنـدن    1980كشفت وثيقة بريطانية أزيلت عنها قيود السرية وتعود لعام          :  عبد اللطيف جابر   - لندن

ربية واإلسالمية  ضغطت على دول غربية من أجل إيجاد حلول وسط، تجاه قرار تقدمت به المجموعة الع              
 يطالب بفرض عقوبات على إسرائيل، بسبب تعنتها في تنفيذ اتفاقيات كامب ديفيد، مشيرة إلى               1980عام  

. يضر بالمصالح البريطانية في الشرق األوسط     ) الفيتو(أن االمتناع عن التصويت أو استخدام حق النقض         
عرب شيء مشروع فـي ضـوء التعنـت         وأشارت وثيقة إلى أن بريطانيا كانت ترى أن ما يطالب به ال           
وفي وثيقـة أخـرى تـساءل مـسؤول     . اإلسرائيلي، وترى أن أي خطوة معارضة، تحرجها مع العرب    

متى سنفرض عقوبات على إسرائيل إذا لم نفرضها حاليا وإسرائيل تتصرف بـشكل سـيئ               «: بريطاني
  . »وهذا السؤال الذي يوجهه لنا أصدقاؤنا العرب!.. جدا

  4/1/2011،  لندنالشرق األوسط،
  

  2009 في سنة بليون دوالر تجارة الذهب 192 .66
 بليون 192، نحو 2009بلغت قيمة التجارة العالمية من الذهب خالل عام :  شفيق األسدي-ظبي  أبو

دوالر وفق ما أعلنت وزارة التجارة الخارجية اإلماراتية التي أوضحت أن اإلمارات جاءت ضمن 
  .2009 و2005هذه التجارة بين عامي الالعبين الخمسة الكبار في 
، " بليون87.6 بليون دوالر، والواردات 105.2قيمة صادرات الذهب بلغت "وأفادت الوزارة أمس بأن 

 نسبة 2009اإلمارات حلت في المرتبة الثالثة عالمياً في التصدير إذ بلغت مساهمتها عام "مشيرة إلى أن 
 بليون دوالر، فيما جاءت الواليات المتحدة في المركز 10.5 في هيكل الصادرات العالمية وبقيمة 10%

، فهونغ كونغ %11.2 بليون دوالر تلتها استراليا 12.1 وبقيمة %11.5األول بنسبة مساهمة بلغت 
 بليون 52قيمة الصادرات من الذهب من الدول الخمس بلغت نحو "وأوضحت أن . %"7 فكندا 9.5%

اإلمارات احتلت المرتبة الثانية عالمياً في استيراد الذهب عام "وأوضحت أن  .%"49.2دوالر نسبتها 
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 من الواردات العالمية، بينما جاءت الهند في المرتبة %16.6 بليون دوالر أي بنسبة 14.5 بقيمة 2009
  ." من واردات دول العالم من الذهب%25 بليون دوالر أي أكثر من 23.4األولى بـ 

 أن الذهب يدخل ضمن االحتياطات الرسمية للعملة لدول كثيرة، إذ بلغ وأشارت الوزارة في دراستها إلى
  ، وتأتي الواليات المتحدة على رأس القائمة 2009 ألف طن في عام 30.5االحتياط الرسمي منه عالمياً 

  
 ألف طن، فيما احتلت السعودية المرتبة األولى عربياً 3.4 أالف طن، تلتها ألمانيا بـ8وبلغ احتياطها 

  . طنا287ً عالمياً بحصة 18 طناً ولبنان في المركز الثاني عربياً و322 عالمياً بحصة 16و
  4/1/2011الحياة، لندن، 

  
   مليار دوالر130خسائر مادية تصل قيمتها إلى  وتسببت ب ألف قتيل295  خلفت2010كوارث  .67

لف قتيل، وشردت  أ295خلفت الكوارث الطبيعية التي ضربت العالم في العام المنصرم : وكاالتال
 مليار دوالر، وأعلنت شركة إعادة التأمين 130عشرات الماليين وتسببت بخسائر مادية تصل قيمتها إلى 

 2010أمس االثنين أن الكوارث الطبيعية التي ضربت العالم في " ميونيخ ري"األولى في العالم، األلمانية 
  .كانت مدمرة بشكل غير معهود
 ألفاً 222( يناير /لكوارث كان الزلزال الذي ضرب هايتي في كانون الثانيوأشارت إلى أن أخطر هذه ا

، وزلزال ) ألف قتيل56(، وموجة الحر وحرائق الغابات التي ضربت روسيا في الصيف ) قتيال570ًو
أما أفدح الخسائر فوقع في تشيلي بعد الزلزال الذي ضربها في ).  قتيل2700(بريل أ /الصين في نيسان

 /، والفيضانات التي شهدتها باكستان من تموز) قتيال520ً مليار دوالر و30خسائر بقيمة (اير  فبر/شباط
وفي الدول المتطورة، ضربت ).  قتيال1760ًمليار دوالر خسائر و 9.5( سبتمبر /يوليو إلى أيلول

بينما كبدت ) رمليار دوال 6.1 قتيالً وخسائر بلغت 65( فبراير أوروبا الغربية /العاصفة سينتيا في شباط
  .مليار دوالر 4.7األعاصير الواليات المتحدة خسائر قيمتها 

 وهو رقم أكبر 2010 كارثة طبيعية في 950وفي المجموع أحصت أكبر شركة عالمية إلعادة التأمين 
 هذه الكوارث إلى سقوط عدد وأدت).  سنويا615ً(بكثير من معدالت الكوارث في السنوات األخيرة 

 66 ألف شخص مقابل 295فقد قتل فيها . 1980أربع مرات من معدل القتلى السنوي منذ ضحايا أكبر ب
  . ملياراً كمعدل خسائر سنوي95 مليار دوالر مقابل 130أما خسائرها فبلغت . ألفاً في المعدل

  4/1/2011الخليج، الشارقة، 
  

   تعرض جردة بأسلحة حماس تمهيداً لحرب مؤجلة بالضغوط الدولية"سرائيلإ" .68
هل تكون الغارة االسرائيلية االخيرة على غزة التي ادت الى قتل خمـسة             :  أمال شحادة  -القدس المحتلة   

  ثانية؟» رصاص مصبوب«مقاتلين فلسطينيين مقدمة لقرع طبول عملية 
هذا هو السؤال الذي يطرحه الكثير من االسرائيليين والفلسطينيين هذه االيام فـي اعقـاب التطـورات                 

تشهدها مناطق الحدود الجنوبية السرائيل مع قطاع غزة واالجواء التي يفرضها جيشها في             السريعة التي   
  .محيط القطاع

مشاهدة سريعة لهذه المنطقة ترسم صورة تعكس اجواء حربية تعيد الى االذهان االحداث التـي سـبقت                 
ـ        . 2008اواخر عام   » الرصاص المصبوب «عملية   شاطات وأكثر من ذلك، تشير تحركات الجـيش والن

التي يقوم بها والتجارب التي تجريها قوات الدفاع المدني في الجبهة الداخلية على صفارات االنذار، الى                
  .ان المنطقة باتت امام تحرك سريع
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المسؤول عن بلدات اسرائيلية جنوبية عدة، اعلن ان رائحـة الحـرب            » اشكول«رئيس المجلس االقليمي    
ة مسؤولية تبعات حرب كهذه، في حال االستمرار في التقاعس عن           ويحمل الحكوم . تفوح من على الجدار   

القبـة  «وفي الوقت نفسه ترتفع االصوات المطالبة بنصب نظـام          . ضمان وسائل حماية لسكان الجنوب    
وتحسين وضع المالجئ وضمان ابنية آمنة للسكان، في شـكل          ) صواريخ مضادة للصواريخ  (» الحديدية

  .عاجل وطارئ
ئع، يعلن الجيش االسرائيلي انه قرر نشر كتيبتي مدرعات على طول الحدود مع غزة              وفي ظل هذه الوقا   

الحتمـال مواجهـة خطـر اطـالق       » الستار الواقي «او  » معطف الريح «وتركيب منظومة يطلق عليها     
زودت بها وتستعد   » حماس«التنظيمات الفلسطينية صواريخ مضادة للمدرعات، تدعي اسرائيل ان حركة          

في حرب لبنـان  » حزب اهللا«في حال وقوع مواجهات مع اسرائيل، بالطريقة التي استخدمها  الستخدامها  
  .الثانية

اما الصورة االوضح لقرع طبول الحرب فتكمن في العمليات الجارية في شكل محموم لفـتح مـسارات                 
ت فـتح   ففي هذه االيام تنفذ وحدة من سالح المدرعات في الجيش االسرائيلي عمليـا            . جديدة للمدرعات 

بمـا  » تنظيف المنطقة «شوارع على طول الحدود مع غزة وغالف القطاع لتحقيق اكثر من هدف، أولها              
يمنع تنظيمات المقاومة الفلسطينية من زرع عبوات ناسفة ومتفجـرات فـي طريـق وحـدات الجـيش         

ة لتسهيل سير   والدوريات المنتشرة على طول الحدود واستهدافها بعمليات تفجيرية، وثانيها تجهيز المنطق          
وأعلن قائد كتيبة ان العمل في المنطقة يتواصل علـى          . المدرعات في حال صدرت االوامر باقتحام غزة      

نعيش هنا حرب استنزاف، فعملنا ال يتوقف والحاجة تتطلـب اليـوم ان نبقـى               «: مدار الساعة، ويقول  
  .»عتداء وتخطط للمساس بنااننا ننفذ عمالً ضد التنظيمات االرهابية التي تعد لعمليات ا. متيقظين

وفي قاعدة تدريب في منطقة اخرى في الجنوب، بدأ الجيش تدريبات تشارك فيها وحدات مـن سـالحي                 
المدرعات والجو، الهدف منها التنسيق بين الطرفين في حال تقرر تنفيذ عمليات تتطلب غـارات جويـة                 

 رئيس اركان الجيش غـابي اشـكنازي        ويشرف على هذه التدريبات   . بمساعدة المدفعية وأجهزة المراقبة   
  .بنفسه

وعلى رغم االجواء التي تفوح منها رائحة التصعيد العسكري، تعكس التصريحات التي يطلقها مسؤولون              
» حمـاس «وهناك من يحسم بأن     . عسكريون وسياسيون وخبراء وأمنيون تناقضات في التوقعات والنتائج       

ولكن هناك أيضاً من يعتبـر   . ع التي تسود المنطقة هادئة    غير معنية اليوم بتوتر عسكري ويعتبر االوضا      
التي تستغله لمواصلة تعزيز قدراتها العـسكرية فيطالـب بـالرد           » حماس«ان هذا الهدوء هو لمصلحة      

وكما يقول قائد وحدة غـزة سـابقاً،        . القاسي عليها وتحميلها مسؤولية اي تدهور على المناطق الجنوبية        
: وفي النهاية، يـشدد   . »غير مستقر ويسير باتجاه واضح يقود نحو التصعيد       الوضع  «شموئيل زاكي، فإن    

  .»علينا أن نقوم مرة أخرى بعملية عسكرية ونحقق الردع لفترة محدودة«
وطالما ان قرار الضربة العسكرية في غزة ما زال مؤجالً، فإن التقارير االسرائيلية ما زالت في مرحلة                 

ى االجهزة االمنية االسرائيلية ان الهدوء يغطي على اسـتمرار عمليـة            وفي احد التقارير تر   . التخمينات
  .في القطاع» حماس«واالهم، وفق التقرير، تثبيت حكم . والبناء المتجدد للتحصينات» حماس«تسلح 

على المـستوى العـسكري عمليـة       «استكملت  » حماس«اسرائيل على قناعة، كما جاء في التقرير، بأن         
لة القتال االخيرة، بمساعدة ايران وسورية وحـزب اهللا، وأغلقـت فجـوات             استخالص الدروس من جو   

وأبـرز مـا توصـلت اليـه مـن          . »وأصلحت نقاط خلل اكتشفت في المواجهة مع الجيش االسرائيلي        
استنتاجات، يضيف التقرير االسرائيلي، التزود بالوسائل القتالية وبينها صـواريخ متطـورة ومـضادة              

الرصـاص  « وذات مدى ابعد مما كان فـي حـوزة الحركـة قبـل عمليـة                 للمدرعات اكثر دقة وفتكاً   
وتدعي التقارير االستخبارية االسرائيلية ان لدى الحركة عشرات الـصواريخ مـن نـوع              . »المصبوب
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االيراني وأنواعاً اخرى شبيهة له وال تسقط االجهزة االستخبارية االسرائيلية مـن توقعاتهـا ان               » فجر«
  .اريخ مضادة للطائراتتملك الحركة ايضاً صو
  عمليات خطف جديدة

في واحد من االبحاث التي اجراها مركز المعلومات االسرائيلي حول االستخبارات واالرهـاب التـابع               
ال تزال جارية وسيستغرق تطبيقها الكامـل،       » حماس«للموساد، يرى االسرائيليون ان حركة تعاظم قوة        

 المكونات فيالحظ نضج أساسي، مما يوسع حجم التهديـدات          أما في بعض  . وفقاً لتقديراتهم، سنوات عدة   
أمام الجيش اإلسرائيلي وأمام سكان إسرائيل المدنيين الذين يعيشون فـي النقـب             » حماس«التي تفرضها   

كالتسلل إلى داخل إسرائيل من     » نوعية«وتتضمن هذه التهديدات قدرات متطورة لتنفيذ عمليات        . الغربي
ف وعمليات قاتلة، على حد تعبير معدي البحـث، وتوسـيع حجـم اإلطـالق               أجل تنفيذ عمليات اختطا   

الصاروخي باتجاه إسرائيل وتوسيع دقته ومداه والقوة الكامنة فيه، وتوسيع التهديدات الموجهة بواسـطة              
األسلحة المضادة للدبابات على اآلليات المدرعة، والتهديدات الموجهة ضد قوات المشاة التابعة للجـيش              

، التي من المفروض أن تدير القتال برمته مـن          »حماس«ئيلي، وتوسيع قدرة القوات العسكرية لـ       اإلسرا
  .مناطق مكتظة بالسكان في قطاع غزة

في سورية التي تعتمد على المساعدة اإليرانيـة والـسورية          » حماس«يرى معدو البحث ان قيادة حركة       
ي، بل وحتى من الغرب، هي التي تتـولى عمليـة           وعلى األموال التي تم جمعها في إيران والعالم العرب        

المساعدة التي تقدمها إيران وسـورية لتغذيـة        «ويقولون إن   . في القطاع » حماس«التعاظم العسكري لـ    
عملية التعاظم العسكري لحماس، تتجسد في نقل وتصدير المعلومات األيديولوجية والتكنولوجيـة، وفـي              

د وفي تدريب نشطاء حماس في إيران وسـورية، حيـث يـتم             توفير الوســـائل القـــتالية والعتا   
تهريب الوسائل القتالية واألموال والنشطاء، التي يأتي مصدرها من إيران وسورية إلى قطاع غزة عبـر                
البنية التحتية المتشعبة لألنفاق وعبر معبر رفح، مع القيام باسـتغالل عجـز وتقـصير قـوات األمـن                   

الذي يربط بـين    » أنبوب األوكسجين «م بعمليات أمنية فعالة وناجعة تقطع       المصرية، التي تمتنع عن القيا    
  .»حركة حماس وباقي المنظمات اإلرهابية وبين الدول التي تدعمها
في قطاع غـزة والمنظـومتين      » حماس«ويخصص البحث فصالً لمميزات عملية التعاظم العسكري لـ         

  .الهجومية والدفاعية، من وجهة النظر االسرائيلية
الدفاعي عن قطاع غزة يهدف إلى توفير رد غير متكافئ على           » حماس«يرى االسرائيليون ان تصور     و

استعمال وسائل القتال المتطورة التي     : ويتم ذلك بطرق عدة   . تفوق الجيش اإلسرائيلي عسكرياً وتكنولوجياً    
، وإيقاع أكبر عـدد     تم استخدامها بنجاح من جانب حزب اهللا كعبوات جنازير، وأسلحة مضادة للصواريخ           

من اإلصابات في صفوف الجيش اإلسرائيلي من خالل إدارة الجزء األساسي من عمليـات القتـال فـي      
مناطق مأهولة بالسكان، وتطوير سبل اإلخفاء والتمويه من اجل الحفاظ على صمود حماس، واسـتنزاف               

أمكن القيام بعمليات انتحارية عبر     الجبهة الداخلية اإلسرائيلية من خالل اإلطالق المكثف للصواريخ، وإن          
حدود سيناء ومن الضفة الغربية أثناء نشاط الجيش اإلسرائيلي في القطاع، على حد ما جاء في البحـث                  

» حمـاس «االسرائيلي الذي اضاف معدوه ان التصور الدفاعي يعكس اإلدراك التام لميزان القوى بـين               
مدركة تماماً لعدم التكافؤ بين الطـرفين، الـذي         » سحما«و  . وأنصارها وبين قدرات الجيش اإلسرائيلي    

  :يمنح كالً منهما أفضليات ونواقص بينها، وفق ما جاء في البحث
بالتفوق العسكري الواضح للجيش اإلسرائيلي في كل ما يتعلـق بحجـم            » حماس« من ناحية، تعترف     -

وتدرك أنها ستواجه صـعوبة فـي       . القوات والتحصين، والوسائل القتالية والقدرات الجوية واالستخبارية      
  .صد قوات الجيش اإلسرائيلي ومنعها من العمل في المناطق المفتوحة
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أفضليات » حماس« من ناحية أخرى، فإن التواجد المتواصل للجيش اإلسرائيلي في قطاع غزة قد يمنح               -
طق في حربها ضده وذلك من خالل استعمال حرب استنزاف على شاكلة حرب عـصابات، فـي المنـا                 

  .المبنية في شكل مكتظّ
  خطة حماس التفصيلية

، هكذا يتوقع اكثر من مسؤول امني اسرائيلي ان تكون الحرب           »حرب استنزاف وضروس ضد اسرائيل    «
ووفق البحث االسرائيلي، فإن الحركة، ومـن اجـل اسـتنزاف قـوات الجـيش               . »حماس«المقبلة مع   

ى إلى إدارة حرب ضروس وقتال عنيد كلّما توغّلت         اإلسرائيلي وإلحاق أكبر حجم من الخسائر بها، تسع       
ويضع معـدو البحـث     . قوات الجيش اإلسرائيلي من ضواحي القطاع إلى قلب المنطقة المأهولة بالسكان          

إطالق النار  : يشمل» حماس«تصورات للقتال، ووفق هذه التوقعات فإن مسارات القتال الذي تعده حركة            
وت السكنية ومن على أسطح البيوت، وبناء أنفاق ككمائن في مـداخل            المباشر حتى وإن تم من داخل البي      

، وتفعيـل   )سيارات مفخخة، عبـوات مخفيـة     (المدن ومحاور السير المركزية، ووضع عبوات مفخخة        
كـدروع  «من رجال ونساء، وتفعيل واسع لوسائل مضادة للطائرات، واستعمال مـواطنين            » انتحاريين«

  .»بشرية
  حجم القوى
عنوان خصص مركز المعلومات حول االستخبارات واالرهـاب فـصالً حـول المنظومـة              تحت هذا ال  

 آالف مقاتل فلـسطيني،     10وبتقديرات االسرائيليين تتضمن المنظومة أكثر من       . »حماس«العسكرية لـ   
في ضوء عمليات التجنيد الواسعة التي تقوم بها الحركـة منـذ            » حماس«ويتوقع ان يرتفع عدد نشطاء      

  .ى غزةسيطرتها عل
 ناشط من سائر المنظمات العسكرية العاملة فـي         4000 – 3000وفي التقرير االسرائيلي يمكن اضافة      

» حمـاس «قطاع غزة والتي، وفق االسرائيليين، تحافظ على عالقات وطيدة من التعاون المتبـادل مـع                
  .في حال الطوارئ» حماس«وبعضها سيتم على األقل اخضاعه للذراع العسكرية لـ 

  »حماس«سائل القتالية المتطورة لدى الو
 12صواريخ وقذائف هاون يـصل مـداها إلـى أكثـر مـن             » حماس«وفق التقارير االسرائيلية تمتلك     

كيلومتراً، وهي تعمل على زيادة مدى الصواريخ وقذائف الهاون التقليدية التي يتم تهريبها إلـى القطـاع    
مدنيين في المدن الكبرى في الجنوب اإلسـرائيلي مثـل           كيلومتراً، ما يعني تهديد السكان ال      20الى مدى   

آشكلون ونتيفوت وغيرهما وزيادة التهديد لقوات الجيش اإلسرائيلي العاملة في ضواحي قطاع غزة وفي              
  :اضافة الى. داخله

إلى جانـب   . تم تهريب أنظمة مضادة تقليدية للدبابات ومتطورة إلى قطاع غزة         :  سالح مضاد للدبابات   -
هذا كله يؤدي إلى    . على تحسين جودة الصواريخ المضادة للدبابات المصنّعة محلياً       » حماس«ل  ذلك، تعم 

معنـى ذلـك هـو      . تحسين المدى، والمهارات واختراق القوات المدرعة ودقة السالح المضاد للدبابات         
 القتالية  تحسين القدرة على إصابة قوات الجيش اإلسرائيلي من ضواحي المنطقة المبنية وتحسين القدرات            

  .لمضادات الدبابات في الليل
على تحسين ملموس لجودة العبوات وقدرة تغلغلها، ما يحسن مـن قـدرتها             » حماس«تعمل  :  العبوات -

على التسبب بخسائر كبيرة للجيش اإلسرائيلي وعلى اختراق المركبات القتالية المدرعة الخاصة بالجيش             
  .اإلسرائيلي

 وسائل متطورة مضادة للطائرات في قطاع غزة قد يعـرض للخطـر             وجود:  سالح مضاد للطائرات   -
  .وسائل الطيران التابعة لسالح الجو اإلسرائيلي العاملة في منطقة القطاع

وسائر » حماس«يحسن استخدام وسائل الرؤيا الليلية بصورة ملحوظة من قدرات          :  وسائل الرؤيا الليلية   -
تسعى :  النموذج اللبناني  -.  الجيش اإلسرائيلي في الليل أيضاً     على مواجهة قوات  » اإلرهابية«المنظّمات  
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في مجال تطـوير العبـوات الناسـفة        » حزب اهللا «، ودائماً وفق البحث االسرائيلي، إلى تقليد        »حماس«
ومن المتوقع ان يتم وضع هذه العبوات بـالقرب أو تحـت            . الجانبية وعبوات الجنازير الشديدة االنفجار    

ف تشويش سير القتال للجيش اإلسرائيلي وتكليفه ثمناً باهظـاً بـاألرواح وبالوسـائل              محاور الحركة بهد  
ومن المتوقع أن يتم طمر هذه العبوات أيضاً في البيوت أو في المواقع التي مـن المتوقـع أن                   . الحربية

  .يعمل فيها الجيش اإلسرائيلي
 التي لم يتم تـشغيلها      SA-7تف  وبحسب البحث االسرائيلي تمتلك الحركة وحدات عدة من صواريخ الك         

حتى اآلن كما توجد أيضا العشرات من بنادق القنص التقليدية والمصنعة محلياً، ورشاشات ثقيلـة يـتم                 
  .استعمالها أيضاً الطالق الصواريخ المضادة للطائرات

ن انها وهكذا، فإن االسرائيليين يعرضون هذه المعلومات لكي يمهدوا األرض لتبرير عملية حربية، يؤكدو        
وفي اسرائيل قادة كثيرون يرون في استعجال هذه العملية مـصلحة           . آتية حتماً وأنها مسألة وقت ال أكثر      

  .اسرائيلية عليا، وبينهم من يرى ان التأخير في عملية كهذه سيزيد من حجم الخسائر في المستقبل
  4/1/2011، الحياة، لندن

  
  وأسئلة تفتقر للمرجعية .. يات تتكررتحد: 2011من المخيمات » أشقاؤه«عين الحلوة و .69

عندما يجري الحديث عن التسوية أو االنفجار على صعيد الملف اللبناني األكثر حـرارة،              : محمد صالح 
أي ملف المحكمة الدولية المسيسة وقرارها االتهامي الواضح األهداف والغايات، يصبح الملف الفلسطيني             

ففي ذروة التأزم، كان يجري التركيز علـى قـضية          .  االشتباك في لبنان، جزءاً من حسابات التسوية أو      
تحييد الالجئين الفلسطينيين في لبنان، عن الصراع الداخلي، وهي مسألة تكاد تكون صعبة جداً، نتيجـة                 

حركـة  «أو  » حركة الجهاد اإلسالمي  «تداخل العاملين اللبناني والفلسطيني، فهل يمكن تصور أن تكون          
ويمكن طرح السؤال بالنـسبة لفـصائل       » الكتائب«أو  » القوات«اف داخلي مع    جزءاً من اصطف  » حماس

  فلسطينية أخرى؟ 
وعندما يجري الحديث عن تسوية داخلية، فان العنوان الفلسطيني يكون في صلبها، وعلى سبيل المثال ال                

، تلحـظ أن  الحصر، ثمة ما هو متداول بأن الصيغة السعودية ـ السورية للتسوية بنسختها شبه األخيرة 
هدية لحكومة سعد الحريري الجديدة، تتمثل في تنفيذ أحد أبرز بنود الحوار الـوطني              » تقديم«يصار إلى   

  . وهو ملف السالح الفلسطيني خارج المخيمات، وتحديداً في المناطق الحدودية اللبنانية ـ السورية
لفلسطيني من زاويـة المـصلحة      غير أن المؤسف في االحتمالين، أن أي طرف لبناني ال يقارب الملف ا            

اال اذا كان الكفـر بقـضية فلـسطين         ... الوطنية الفلسطينية وكيفية التقائها مع المصلحة الوطنية اللبنانية       
واال ما معنى السكوت السياسي والنيابي من قوى وازنة ومتعاطفة مع القـضية             ... عنواناً إجماعياً لبنانياً  

  لسطيني في لبنان؟ الفلسطينية عن الواقع االجتماعي الف
ها هي نسبة البطالة في كل مخيمات الشعب الفلسطيني في لبنان، تتجاوز الثالثين بالمئة وفقاً الحصاءات                

هذا الرقم لن يكون مفاجئاً اذا تضاعف بعد فترة زمنية، واذا أخذنا في االعتبار انعدام معظم                . غير رسمية 
القانون األعرج الذي أقره البرلمان اللبناني في العـام         فرص العمل للفلسطينيين في لبنان على الرغم من         

يرشح الرقم لالرتفاع انعدام فرص العمل أمام الفلسطينيين في الخارج، عدا عن صعوبة التنقـل               . 2010
مـن  » األونـروا «يساهم أيضاً في هذا الواقع ما تشهده وكالة غـوث الالجئـين الفلـسطينيين               . والسفر

 بعد سنة، وهو األمر الذي يؤدي الى تراجع فرص العمل التـي توفرهـا               تخفيضات في الموازنات، سنة   
الوكالة من جهة وتفاقم الواقع االجتماعي والصحي والتربوي في المخيمات، مـن دون إغفـال الواقـع                 
المتمادي في السنوات األخيرة والمتمثل في تراجع تقديمات منظمـة التحريـر الفلـسطينية والفـصائل                

  . االخرى
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، في مخيم عين الحلوة، الذي      2010األيام واألسابيع األولى واألخيرة للعام      » األمن السياسي «ن  ومثلما دش 
يبقى عنـوان هـذا المخـيم وبـاقي         » جنرال األمن «في لبنان، فان    » الشتات الفلسطيني «يعتبر عاصمة   

  . ، في ظل الحراك الجاري على صعيد المنطقة ولبنان2011المخيمات في العام 
» فتح االنتفاضة «، ألمين سر حركة     1982 الزيارة االستثنائية األولى من نوعها منذ العام         ومثلما طرحت 

، إلى مدينة صيدا، على بعد عشرات األمتار من عين الحلوة، أسـئلة            2010أبو موسى، في كانون الثاني      
 اإلسـالمي   ، على مقتل احد ابرز قيادات التنظـيم       2010كثيرة حول التوقيت والغايات، فان إقفال العام        

ـ   » جند الشام «المتشدد   ، في مخيم عين الحلـوة طـرح أسـئلة          »أبي رامز «غاندي السحمراني الملقب ب
المجـاور  » مخيم الطوارئ«الذي ولد في » جند الشام« نهاية تنظيم    2011جديدة، أبرزها هل يشهد العام      

ين ونصف إلـى طريـق      لمخيم عين الحلوة قبل ربع قرن تقريباً، وهل وصلت هذه المجموعات بعد عقد            
مسدود بعد أن كانت قد حاولت التغلغل في بنية المخيم االجتماعية والحياتية والسياسية والدينيـة ودائمـاً                 

  على طريقتها، وبدعم كان خفياً حيناً وعلنياً حيناً آخر من جهات سياسية؟ 
ية أو سلفية ال يمكن أن      تقول مصادر فلسطينية بارزة أن مشاريع كهذه إن كانت إسالمية متشددة أو أصول            

، خير دليل وذلك بسبب عوامل عدة، بينها كون هـذا           2010تعمر طويال في عين الحلوة وما شهده عام         
ليس في لبنان   )  ألف نسمة  80 إلى   75ما بين   (المخيم من اكبر مخيمات الشتات الفلسطيني على اإلطالق         
ا يعتبر عاصمة الشتات الفلسطيني إضافة إلـى  فحسب بل في كل انتشار الشتات الفلسطيني، في العالم، لذ         

كونه موجوداً في عاصمة الجنوب من الناحية الديموغرافية والجغرافية وفي منطقـة تعتبـر عاصـمة                
المقاومة وخط إمداد المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني إضافة إلى قرب موقعه من الخـط الـساحلي                 

، إضافة إلى وجوده    )»اليونيفيل«(فل قوات الطوارئ الدولية     الرئيسي من الناحية الغربية، حيث مرور قوا      
  . في الجنوب الذي يشكل المعقل الوحيد المتبقي في هذا الشرق لمواجهة إسرائيل

كما ان تعثر المشروع اإلسالمي المتشدد في مخيم عين الحلوة يعود أيضا إلى طبيعة المخيم نفـسه بمـا                   
ك عن رفض الشارع الفلسطيني في المخيم له، وتصويره دومـا        يشكل من ثقل تاريخي في المقاومة، ناهي      

  . في األدبيات الفلسطينية التاريخية» طارئ«بأنه 
 عن  2010هنا، يمكن التوقف عند ما تم إعالنه رسمياً من قبل بعض الفصائل الفلسطينية في مطلع العام                 

مـن عـين    » القاعـدة «وبة على    إسالمياً متشدداً، ينتمون إلى تنظيمات سلفية محس       28ترحيل أكثر من    
الحلوة، باتجاه بعض الدول األوروبية، في إطار توجه فلسطيني ولبناني لتضييق الخناق على هذه القـوى         

، »اليونيفيـل «ورفض استخدام المخيم في أي استهداف أمني محتمل للساحة اللبنانية، وخاصـة لقـوات               
ياسية للمخيم وفي طبيعة القوى المتواجدة فيه       إن أي تغيير في الخريطة الجغرافية والس      «يضيف المصدر   

او في منهجية الفصائل وسلوكها سوف تنعكس سلبا وبشكل دراماتيكي على المخـيم برمتـه والجـيش                 
عدا عن  ... اللبناني في حالة جهوزية عسكرية وأمنية، وينتشر على األبواب ومخيم نهر البارد خير شاهد             

  . »ل هذه األفكار والطروحات المتطرفةكون سكان المخيم ليسوا بوارد تبني مث
من هنا، يتابع المصدر الفلسطيني، كان الفتاً لالنتباه السياسي واألمني واإلعالمي عدم حصول أيـة ردة                

أنفســهم، أو من يـستجــيرون     » جند الشــام «فعل، على مصــرع السحــمراني، سواء من       
  . بهم أو يدورون في فلكهم أو يناصرونهم

غاندي السحمراني غير فلسطيني وليست له عائلة أو عشيرة في المخيم تهب ألجله، فـان ردة                وإذا كان   
عبد الرحمن عوض، على أيدي الجيش      » فتح اإلسالم «فعل المخيم على مصرع ابن المخيم، أمير حركة         

اللبناني، كانت ببرودتها شبيهة بردة الفعل على السحمراني كما على مصرع شحادة جوهر وهـو مـن                 
  . قبل أكثر من سنتين في المخيم نفسه» جند الشام«سسي مؤ

انه لو كان المشروع الذي ينتمي إليه السحمراني وعوض وجوهر قد وجد            «وتلفت المصادر االنتباه إلى     
» فتح اإلسالم «بيئة حاضنة شعبياً وسياسياً واجتماعياً لكانت معركة مخيم نهر البارد بين الجيش اللبناني و             
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إلى عين الحلوة،   » البارد« قد وقعت في مخيم عين الحلوة والتعمير أو ربما انتقلت من             ،2007في العام   
لكن الجميع يعلم أن هذه الحاالت قد استفادت من مناخات سياسية وأمنية معينة، واستطاعت الدخول إلى                

يعيـة،  عين الحلوة، حيث كان متعذراً عليها االندماج في بيئة المخيم، أو أن تتحـول إلـى ظـواهر طب                  
الذي تحول في بعض جنباته إلى مالذ لهؤالء، فضالً عن ترسخ           » مخيم الطوارئ «فاختارت أن تقيم في     

حول استحالة تعايش أي مـشروع امنـي أو دينـي           «القناعة لدى معظم الفصائل الفلسطينية في المخيم،        
 أو مـشروع    خاص ومتطرف في المخيم أو تجيير أية قوة فلسطينية أو فصيل مسلح لمصلحة أي طرف              

علـى حـد تعبيـر المـصادر        » آخر سواء أكان لبنانياً أو إقليمياً لغير مصلحة قضية فلسطين المركزية          
  . الفلسطينية

كما أن مخيم عين الحلوة بفصائله اإلسالمية، التي لم تعد طارئة على حياته اليومية السياسية واالجتماعية                
 والصراع مع العـدو اإلسـرائيلي مثـل حركـة           وهي حاسمة في موقفها من القضية المركزية فلسطين       

بالدرجة األولى، يرفض هذه الظواهر، يالقيهما في موقفهما كـل          » حركة الجهاد اإلسالمي  «و» حماس«
فـي  » الثوابت«، وهما فصيالن باتا يعتبران من       »الحركة اإلسالمية المجاهدة  «و» عصبة األنصار «من  

 وقد انخرطا في التعامل مـع قـضايا المخـيم المعيـشية             المخيم إلى جانب الفصائل التاريخية األخرى،     
والحياتية والصحية وحتى البيئية، وذلك بعد ان طرأ على حركتهما تحول جذري تـرجم فـي األشـهر                  

  .  بمواقف الفتة لالنتباه عبر التزامهما خيار المقاومة في فلسطين ولبنان2010األخيرة من 
ن التنظيمين، أبلغا من يعنيه األمر لبنانيا وفلسطينيا، بأنهما على          ووفقاً لما هو متداول في المخيم فإن هذي       

الحياد في اية تداعيات لبنانية على خلفية صدور القرار االتهامي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيـق                 
على صعيد ممارسـة    » عصبة االنصار «وتؤكد أوساط فلسطينية بارزة وجود دور ما لتنظيم         . الحريري

  . تاريخياً» العصبة«الذي تسيطر عليه » مخيم الطوارئ«في » جند الشام«على رقابة جدية 
وهي من الفصائل التاريخية القوية في مخيم عين الحلوة، فقد انصرفت في            » فتح«في المقابل، فان حركة     

الشهور األخيرة، إلى معالجة أوضاعها التنظيمية، وهي نجحت في تجاوز بعض التغييـرات االنقالبيـة،               
يذكر أن فصائل   . طت جزءاً من اهتمامها لمنع تمدد وانتشار المشروع اإلسالمي المتطرف في المخيم           وأع

» قوى التحالف الفلـسطيني   «متمسكة بمواقفها التاريخية وتلتقي في ذلك مع        » الديموقراطية«و» الشعبية«
  . »الجهاد«و» حماس«وحركتي 

ي تم ترحيلها للعام الحالي، وهـي األمـور اإلنـسانية           من األمن والسياسة، إلى األمور األكثر إلحاحاً الت       
 ومـا  2010والمدنية واالستشفائية والتعليمية وحق التملك للفلسطينيين وهي من األمور المستعصية فـي   

ـ         التوطين ومزايدات بعض السياسيين والكتل     » فوبيا«سبقه من أعوام ألسباب سياسية لبنانية بحتة تتعلق ب
ومن المتوقع أن تتجه األمور على صعيد تقليص الخدمات الصحية، نحو           .  هذا المحال  النيابية اللبنانية في  

على خلفية استمرار تردي الخدمات     «واللجان الشعبية الفلسطينية،    » االونروا«مواجهة مفتوحة بين وكالة     
على حـد توصـيف     » األساسية في المخيمات وخاصة الوضع الكارثي والمأساوي للخدمات االستشفائية        

صادر اللجان الشعبية وذلك في ظل انتفاء الحلول لهذا االنهيار المتواصـل علـى مـستوى الخـدمات               م
  . االستشفائية

بأن تتولى معالجة الالجئين الفلسطينيين، كما تعـالج وزارة الـصحة           » االونروا«فاللجان الشعبية تطالب    
 نفسها، التـي تتحملهـا وزارة الـصحة         النسبة» االونروا«اللبنانية المواطنين اللبنانيين، على ان تتحمل       

وإال فان البديل أن يدبر كل مريض فلسطيني رأسه هو وعائلته من خالل جمع التبرعـات أو                 «اللبنانية،  
او .. االستجداء على قارعة الطريق أو عند عتبات المستشفيات لتدبر امر تحمـل النفقـات االستـشفائية               

  . ناشطين في العمل األهلي الفلسطينييقول أحد ال» الموت دون الحصول على العالج
وفي غياب العنـاوين الوطنيـة الجامعـة، أن         «يطرح هذا األمر على الفلسطينيين، ومن زاوية انسانية،         

يبادروا الى ترجمة الصيغة التاريخية المؤجلة المتمثلة في انشاء مرجعية موحدة لمخيمات لبنان، لعلهـا               
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النسانية وفي إطالق حوار جدي مع الحكومة اللبنانية يتجاوز         تساهم في حل بعض األمور االجتماعية وا      
  .. على حد تعبير الناشط األهلي نفسه» بعض األطر الحوارية الفوقية أو الفولكلورية

يعاني من أزمة حادة بسبب عدم توفر البنى التحتية الضرورية وشبكة الميـاه             «كما ان مخيم عين الحلوة      
من ربع قرن وتختلط مياهها بمياه الصرف الصحي ما يجعلها ملوثـة،            المهترئة التي مضى عليها أكثر      

اما شبكة الصرف الصحي فهي بحاجة الى استبدال بسبب فيضان مياههـا            . وفق أكثر من فحص أجري    
في الطرقات بشكل متكرر وبسبب عجزها عن استيعاب مياه المطر األمر الذي يؤدي الى فيضان الميـاه        

  . »على البيوت
في عين الحلوة إن المطلوب في مواجهة ازمة البطالة المستـشرية           » اللجان الشعبية «أعضاء  ويقول أحد   

ودعوة فصائل منظمة التحريـر     » األونروا«منح الالجئين حق العمل بدون أية شروط وتحسين خدمات          
  .  وقوى التحالف للعمل على إنشاء مشاريع إنتاجية للمخيمات

  4/1/2011، السفير، بيروت
  

  فلسطينيين هو الحلتوطين ال .70
  داود الشريان

كلمـا حـدثت أزمـة      . عاود بعض السياسيين والصحافيين اللبنانيين رمي مشاكل البلد على الفلسطينيين         
ويذكّر بمقـررات   . ويطالب بالتحصين ونزع السالح   . سياسية في لبنان، يلتفت الى المخيمات الفلسطينية      

جدية، فضالً عن أن بعض القوى السياسية اللبنانية        الحوار الوطني حولها، وهي مقررات مخادعة وغير        
والحملة الجديدة على المخيمات هدفها اإليحاء أن الفلـسطيني         . يمول الفلسطينيين بالسالح ويستغل فقرهم    

  .استبدل اللبنانيون الفلسطيني بالسوري. للخالص منها« القاعدة «أصبح جزءاً من إرهاب 
اللبنـانيون  . وكلهـا غيـر صـادقة   . قوق الفلسطينيين في المخيماتالطوائف اللبنانية كلها تتحدث عن ح   

والزمن أثبت أن الخطاب اللبناني حول الفلـسطينيين فـي          . يستخدمون الفلسطيني من أجل حّل مشاكلهم     
وإذا كتب تاريخ التمييز في هذه المنطقة فإن لبنان سيحتل، غير محسود، المرتبة             . المخيمات دجل سياسي  

ترع مهناً لن تمارسها البشرية، حتى يرث اهللا األرض ومن عليهـا، مـن أجـل منـع                  لبنان اخ . األولى
وهو حجب جنسيته عن أبناء مواطنته وزوجها األجنبـي،         . الفلسطينيين من العمل والحلم والعيش الكريم     

  .خوفاً من تجنيس الفلسطينيين، وخشية التغيير في التركيبة الطائفية
يعيش الفلسطينيون فـي  . طينية في لبنان مفجع على المستوى اإلنساني   ال شك في أن حال المخيمات الفلس      

لكن، ال أحد في لبنان التفت الى تأثير الفقر وتـدني           . بيوت حقيرة من الصاج تأبى الحيوانات العيش فيها       
وإذا تكلم بعض النخب السياسية واإلعالمية في لبنـان عـن           . الظروف اإلنسانية في استغالل المخيمات    

والسالح، متجاهالً األسباب التي جعلت بعض المخيمـات  » القاعدة«، صارت القضية في نظره   المخيمات
  .بؤراً للتطرف والمغامرة

توطين الفلسطينيين هـو    . األكيد أن استحداث وزارة لبنانية لشؤون الالجئين الفلسطينيين لن يغير الوضع          
ج لبنان مـن أزمتـه الراهنـة، ويمـنح          الحل، وهو سيعيد ترتيب األوراق على الساحة اللبنانية، ويخر        

. يتعلم، ويعمل، ويربي أوالده، ويعيش مثلما عاش اليهود في الغـرب          . الفلسطيني فرصة للعيش كإنسان   
يجب توطين الفلـسطينيين فـي لبنـان وسـورية     . توطين الفلسطينيين هو السبيل الوحيد السترداد حقهم   

. ثلما جرى التعامل مع اليهودي في الدول الغربيـة        يجب أن يعامل الفلسطيني في هذه الدول م       . واألردن
  .نمنع استغالل انكساره وحاجته، ونصنع مقاومة حضارية. بهذا القرار سننتشل الفلسطيني من اإلحباط

  4/1/2011، الحياة، لندن
  

  عام الدولة أم نهاية مرحلة؟ .71
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  هاني المصري
 ستنجز المصالحة الوطنية فـي هـذا        ، وهل 2011سألني المذيع في فضائية فلسطين عن توقعاتي للعام         
  العام؟ وهل سيكون كما يشاع عام الدولة الفلسطينية؟

أجبت عن السؤالين بسرعة ودون تردد، إذا استمرت العوامل القائمة في العام الماضي، وهي بكل آسف                
  .ال تزال قائمة، فلن تنجز المصالحة، ولن تقام الدولة

 يتعلق بالعامل الفلسطيني بشكل أساسي على الـرغم مـن التـأثير             وإذا كان األمر بالنسبة إلى المصالحة     
  . الهائل للعوامل الخارجية، فإنه بالنسبة إلى الدولة يتعلق بالعوامل الخارجية أكثر من العامل الداخلي

إن المصالحة ال يمكن أن تتحقق ما لم تتوفر إرادة فلسطينية تغلب المصالح الوطنية العليا على المصالح                 
  .ية والفئوية والفصائليةالفرد

أما الدولة فال يكفي لتحقيقها اإلرادة الفلسطينية وحدها، فالدولة ال يمكن أن تقوم دون القدس وقطاع غزة،                 
  .أي دون إنهاء االحتالل واالنقسام، وإنهاء االحتالل ال يبدو على اإلطالق قريباً

 على دحر االحتالل أو بالمفاوضـات التـي         فإنهاء االحتالل يتحقق إما بالتحرير من خالل مقاومة قادرة        
  . بما فيها القدس1967تصل إلى اتفاق يتضمن االنسحاب اإلسرائيلي من األراضي المحتلة العام 

. إن التحرير ليس قريباً ألن المقاومة لم تعد على جدول األعمال ألسباب مفهومة وأخرى غير مفهومـة                
أصبحت إستراتيجية للـصراع الـداخلي أكثـر مـا هـي            الشيء المؤكد أن المقاومة المسلحة والشعبية       

  .إستراتيجية لدحر االحتالل، فهي في أحسن األحوال مؤجلة عملياً حتى إشعار آخر
  .أما المفاوضات باعتراف المنظرين لها وأبرز دعاتها وصلت أو تكاد تصل إلى طريق مسدود

ميركي، وعلى المجتمع الدولي، وهـو      كيف يمكن الرهان على نجاح المفاوضات باالعتماد على الدور األ         
لم ينجح بإقناع حكومة نتنياهو حتى بتجميد جزئي ومؤقت لالستيطان مقابل مكاسب إسـتراتيجية أمنيـة                

كما أن اإلدارة األميركية أصبحت اآلن      . وعسكرية وسياسية تقدمها الواليات المتحدة األميركية إلسرائيل      
جرس وفي ظل تزايد حاجة أوباما لدعم اللوبي المؤيد إلسرائيل          بطة عرجاء بعد االنتخابات النصفية للكون     

  .له في االنتخابات الرئاسية القادمة
  :إن استئناف المفاوضات، إذا حصل فهو سيكون

أو يكون هدف المفاوضات محاولـة      . إما للحفاظ على الوضع القائم واالكتفاء بإدارة الصراع وليس حله         
 يكون في أحسن األحوال بعيداً عن الخيارات المفضلة إلسـرائيل،           اإلدارة األميركية فرض حل، وهو لن     

والتي يعني تنفيذها تصفية القضية الفلسطينية تحت مسميات مختلفة مثل اتفاقية إطار تغطي علـى حـل                 
انتقالي طويل األمد متعدد المراحل، أو دولة ذات حدود مؤقتة دون القدس والالجئين ودون اتفاقية إطار،                

يلي أحادي الجانب أو إحياء للخيار األردني والوصـاية المـصرية دون مـساس بأهـداف                أو حل إسرائ  
  .ومصالح إسرائيل

إن الدولة ليست على مرمى حجر، حتى لو أصبحت مؤسسات الدولة جاهزة تماماً في شهر آب المقبـل                  
ـ      . وفقاً لخطة الحكومة، وحتى لو أثبتنا أننا جديرون تماماً بالدولة          ى المؤسـسات   فالصراع لـم يكـن عل

والجدارة وإنما هو صراع على األرض بين الشعب صاحب األرض وبين االحتالل الغاشـم الـذي لـن          
وهذا أمر لن يتحقق إال    . يتنازل عن احتالله وأطماعه وأهدافه إال عندما يخسر من احتالله أكثر مما يربح            

 عن بلورة إستراتيجية جديدة بديلة عن       بتوفر قناعة عميقة لدى الفلسطينيين، وقيادتهم تحديداً، بأنه ال بديل         
  .إستراتيجية المفاوضات الثنائية 

إن اإلستراتيجية الجديدة تبدأ بتوفير عوامل الصمود وبناء المؤسسات الضرورية لذلك في سياق إعطـاء               
األولوية إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة على أساس شراكة حقيقية واالحتكام للشعب، وإعادة االعتبـار              
للبرنامج الوطني وإعادة تشكيل منظمة التحرير على أساسه بحيث تضم الجميع، وتنظيم مقاومة ال تكتفي               
بالمقاومة الشعبية الرمزية وال بمقاطعة خجولة لالستيطان، وإنما تزج الشعب كله فـي مقاومـة شـاملة                 
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 بديل محلي أو عربـي      باألشكال المتاحة، وعلى أساس ضرورة مقاطعة كل البضائع اإلسرائيلية التي لها          
أو أجنبي، ومقاومة التطبيع مع االحتالل بكل أشكاله، وإطالق تحرك سياسي ال يكتفي بالحـصول علـى    
اعتراف الدول بالدولة الفلسطينية على أهميته أو باللجوء مجدداً للمؤسسات الدولية، وإنما يهـدف إلـى                

القرارات الدولية خصوصاً الفتوى القانونية     تطوير حركة التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية وتفعيل         
لمحكمة الهاي وتقرير غولدستون حتى تصل إلى فرض المقاطعة على إسرائيل سياسياً واقتصادياً وثقافياً              
وعسكرياً وأكاديمياً، وفرض العزلة والعقوبات عليها، حتى ال تجد مفراً من االنسحاب مـن األراضـي                

  . في موقف أسوأ كونه يعرضها لخسارة كل شيءالمحتلة، ألن عدم االنسحاب يضعها
إن أسوأ ما يحصل حالياً هو أن القيادة الفلسطينية بدالً من أن تمضي جدياً في بلورة بدائل حقيقيـة عـن                 
المفاوضات الثنائية ال تزال هي والعرب بحالة انتظار لنجاح الجهود األميركية، أو تقديم عرض أميركي               

  .ضعت سقفاً زمنياً جديداً لالنتظار هو شهر أيلول المقبلأو دولي جاد لحل الصراع، و
إن الذي يدفع القيادة الفلسطينية إلى التراجع عما هددت به سابقاً مثل اللجوء لمجلس األمـن لالعتـراف                  
بالدولة وحل السلطة ووقف التزاماتها مع إسرائيل واستقالة الرئيس ليس اقتناعها بأن هذه الخيارات ليست               

ا محاولة تجنب المجابهة السياسية مع اإلدارة األميركية التي هددت باستخدام الفيتـو فـي               صحيحة وإنم 
إن من يريد حقـاً دولـةً       . مجلس األمن، وطالبت بسحب التهديدات الفلسطينية باالستقالة أو بحل السلطة         

حـصول علـى    عليه أن يستعد لمجابهة سياسية طاحنة مع اإلدارة األميركية وإسرائيل ال يمكن دونها ال             
  .الدولة إال إذا أردنا دولة البقايا دولة ميكي ماوس

إن االستقالة ليست حالً، وحل السلطة ليس خياراً، وإنما الخيار هو إعطاء التركيز كله على إعادة توحيد                 
الشعب الفلسطيني ووضع طاقاته وجهوده وكفاءاته في سياق الكفاح ضد االحتالل، حتى يستطيع إنجـاز               

رية والعودة واالستقالل مهما احتاج األمر من دراسة وتدرج ولكن مع تصميم على الوصـول   أهدافه بالح 
  .إلى النهاية مهما طال الزمن وغلت التضحيات

لسنا بحاجة إلى مواعيد جديدة، فالمواعيد ليست مقدسة كما قال إسحق رابين قبل اغتياله، وكمـا حـدث                  
فاق نهائي، وعندما فشل كلينتون في قمة كامب ديفيـد          دون التوصل الت   1999عندما تم تجاوز شهر أيار      

، هـذا الوعـد الـذي       2005، ولم يف جورج بوش االبن بوعده بإقامة دولة فلسطينية العام            2000العام  
  . ولم تقم الدولة وفقاً لوعد مؤتمر أنابوليس2008وانتهى العام . التزمت به أيضاً خارطة الطريق
د الجديد الذي أطلقه أوباما بإقامة الدولة في أيلول المقبل، خاصة أن هذا             ليس هناك ما يدعو للتفاؤل بالوع     

والمفاوضات متوقفة وإذا استؤنفت يجب أن نخـاف        . الوعد مرتبط بالتوصل إلى اتفاق عبر المفاوضات      
ألنها يمكن أن تؤدي لمحاولة أميركية جادة لفرض حل جائر على الفلسطينيين، فال إمكانية للتوصل إلـى                 

 يحقق الحد األدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية خالل تسعة أشهر، ليس فقط هذا مـستحيل مـع                  اتفاق
الحكومة اإلسرائيلية الحالية، بل مع أي حكومة إسرائيلية قادمة في ظـل انتعـاش الميـول العنـصرية                  
 والتطرف واليمين في إسرائيل، وفي ظل موازين القوى التي ال تجبر إسـرائيل علـى إعطـاء شـيء                  

  .للفلسطينيين ال يستطيعون الحصول عليه بأنفسهم
 يمكن أن يكون عاماً مهماً وحاسماً، ليس ألنه سيـشهد قيـام دولـة فلـسطينية مـستقلة        2011إن العام   

وعاصمتها القدس، بل ألنه سيسدل الستارة على الفصل األخير مـن مرحلـة اتفـاق أوسـلو واعتمـاد                
ا أمر مهم ألنه سيكون عام الخالص من وهم التوصل إلى           المفاوضات كأسلوب وحيد لحل الصراع، وهذ     

  .!التسوية عبر المفاوضات فقط دون أن نكون قادرين على فرضها
  4/1/2011، )بدائل(المركز الفلسطيني لالعالم واألبحاث 

  
  »ما بعد الفصائل«الفلسطينيون ومرحلة  .72

  عريب الرنتاوي
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شيخوخة متفاقمة ، معظمها بلغ من الكبـر عتيـا ،           تعاني فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية ، أعراض        
، حيـث   " أرذل العمر "وأنى تكون له القدرة على التجدد والتجديد ، والنهضة واالستنهاض ، إنها مرحلة              

بفقدان مناعته  " المكتسبة والفطرية "يقف الجسم عاجزاً عن التصدي ألمراضه ، وحيث يبدأ جهاز المناعة            
  .وحصانته

ـ    فتح ، احتفلت مط    النطالقتها ، وقبلها بأيام ، كانت الجبهة الـشعبية تحتفـل           " 46"لع العام ، بالذكرى ال
ـ   ـ         " 43"بذكرى تأسيسها ال وبين هذه  " 42، وبعدها بأسابيع قليلة ، ستحتفل الجبهة الديمقراطية بالذكرى ال

  .المناسبات ـ التواريخ ، تندرج ذكرى تأسيس فصائل أقل شأناً
 من عمرها ، يتعين على فصائل العمل الوطني الفلسطيني ، أن تجري جردة              وهي على مشارف الخمسين   

، أن يجيبوا علـى     " تابعي التابعين "و" التابعين"حساب تاريخية مع الذات ، يتعين على قادتها المؤسسين و         
ما الذي انطلقنا من أجله قبل أربـع أو خمـس           : سؤال رئيس ، ستتفرع منه عشرات األسئلة والتساؤالت       

هل ما زلنا قادرين علـى النهـوض باعبـاء          ...أين الخلل؟ ...ما الذي أنجزناه؟  ...ت من السنين؟  عشريا
  .ما العمل؟...أية بدائل؟...أية خيارات...المرحلة الراهنة والقادمة؟

، وهو  " حالة إنكار "ال أحد يريد أن يزعج نفسه بالبحث عن إجابات على هذه األسئلة ، الجميع يعيش في                 
 جوانبها ومظاهرها ، إال أن ذلك غالباً ما يحدث بشكل موسمي ، وجزئي ، ودائمـا                 وإن اعترف ببعض  

هناك مساحة مفتوحـة    " اآلخر"، و " اآلخر"، بل رميها على     " الذات"من دون إلقاء التبعة والمسؤولية على       
  .يرمى إليها بكل الخصوم والمنافسين ، المحليين واإلقليميين والدوليين

، ال أحـد    " العـودة والتحريـر   "ق الحركة الوطنية الفلسطينية في إنجاز برنـامج         ال أحد يجادل في إخفا    
بمقدروه أن ينكر أن األرض الفلسطينية ما زالت محتلة ومحاصرة ، وأن ماليين الالجئـين مـا زالـوا                   

. يعيشون ذيول نكبتهم ، وأن القدس ، عاصمة الدولة ، تخضع ألبشع وأوسع عمليات األسرلة والتهويـد                
 فهو أنها بعثت الهوية الوطنية للشعب       - ال يجوز التقليل من شأنه       -ن ثمة من إنجاز لهذه الحركة       وإن كا 

  .الفلسطيني ، وإعادة تموضعه على خريطة المنطقة ، بعد عقدين من المصادرة والتبديد والطمس
لفلـسطينيتين ،  فتح كبرى التنظيمات ، ومفجرة الثورة الفلسطينية المعاصرة ، حاضنة الهوية والكيانيـة ا        

جرار من الموظفين ، ال تجمعهم مرجعية وال تربطهم ببعضهم أكثـر مـن              " جيش"فتح هذه تحولت إلى     
لإلنقاذ ، قد تحول    " رافعة"، وأحسب أن مؤتمرها العام السادس ، الذي ُأريد له أن يكون             " بطاقة العضوية "

  مكنةإلى شاهد على استفحال األزمة ، وتخطيها مرحلة المعالجات الم
، " االنطالقـة "و" النشأة"في المقابل ، ال تبدو الفصائل األخرى ، الشريكة في المنظمة والحركة الوطنية و             

متضائلة ، مرتبطة وتابعة مالياً وسياسياً ، ال        " مايكروسكوبية"في حال أحسن ، لقد تحولت إلى تنظيمات         
ضعة أشهر ، قيادتها هي هي ، لم تتجدد         الشهري من السلطة ، أكثر من ب      "المصل"تقوى على االبتعاد عن     

من قيادتهـا ، متربـع      " الشباب"، جيل   " بلوغ مرحلة ما بعد التقاعد    "إال بالوفاة الطبيعية أو االستشهاد أو       
في مفتتح السبعينييات وحتى يومنا هذا ، وبصورة تذكر         " الهزائم األولى "على عرش مكاتبها السياسية منذ      

  .في دولنا ومجتمعاتنا" بدإلى األ"بنماذج وأنماط حكم 
، لم يفض إلـى نـشوء بـدائل    " سن اليأس "والمؤسف حقاً ، أن بلوغ فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية          

قادرة على استنئاف مشروع تحرري ، نهضوي وتاريخي ، فحركتي حماس والجهاد ، الشابتين ، أظهرتا                
 وهما في السلطة والمعارضة ، أخفقا في فتح         عجزاً عن مْل فراغ المنظمة والحركة الوطنية وفصائلها ،        

هذه الفصائل ستكون مبكرة ، وربما ال تـستغرق         " شيخوخة"أفق أمام الشعب الفلسطيني ، وفي ظني أن         
وقتاً أقل من الوقت الذي احتاجته فصائل العمل الوطني لبلوغ محطتها األخيرة ، وهذا موضوع بحاجـة                 

  .لبحث مطول ، ال يتسع له هذا المقام
الظاهرة الفصائلية ، هو العجز عن إنتاج النخب والطالئع ، والعجز عن استيعاب ما              " تآكل"أخطر ما في    

ثمة هجرة ونزيف مستمرين للكادر من الفصائل ، لم يبـق فيهـا             . ينشأ منها خارج المنظومة الفصائلية    



  

  

 
 

  

            48 ص                                     2015:         العدد       4/1/2011 الثالثاء :التاريخ

مكـره  " ، تحكمهم معادلة     في صفوفها " نشطاء"الكثير ، بل ولم يبق فيها أفضلها ، كثيرون ممن ال زالوا             
، ومنها أيـضا ، أن      " المخصص"، ولإلكراه أشكال وصور وأسباب عديدة ، منها ضغط          " أخاك ال بطل  

ثالثة أجيال من المناضلين ، ما عادوا يتقنون عمل شيء غير االجتماعات والمناقـشات ، لقـد فـصلهم                   
قات العمل واالنخراط فـي تنظيماتـه ،        عن المجتمع والحياة المدنية وبدد حاجتهم لبناء عال       " المخصص"

والتعلم من مقتضياته ، لقد باتوا شرائح واسعة من المناضلين القدامى ، التي تعيش إلى جوار المجتمـع                  
طالما أن هنـاك مخصـصات      (وليس في قلبه ، وهي شرائح مكتفية ذاتياً ، ليس بالمعنى المالي فحسب              

  .لكبل وبالمعنى النفسي واالجتماعي كذ) وتقاعد
إن عجز الفصائل عن استيعاب النخب ، واألخص إنتاجها ، ال يعني أن المجتمع الفلسطيني قد كف عـن                   
انتاج نخبه السياسية والفكرية والثقافية واالجتماعية ، فهذه النخب موجودة في الوطن والشتات والمهاجر              

ثير منها مازال ينتظـر ظهـور       ، لكنها ضائعة ، مبعثرة ، لم تقرر بعد أن تأخذ زمام أمرها بيدها ، فك               
من بطن هذا الفصيل أو تلك المنظمة ، وإلى أن تدرك هذه النخب أن مستقبلها ومستقبل شعبها ،                  " غودو"

  .رهن بيدها ومبادرتها ، سيظل المشهد الفلسطيني برمته ، يدور في دوامة األزمة
  4/1/2011، الدستور، عّمان
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