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  لمصالحة طالما استمر اعتقال المضربين في سجون رام اهللا للن تذهب حماس : محمد نزال .1
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال، أن حركته لن :  محمد األيوبي- غزة – دمشق

إلتمام المصالحة الفلسطينية طالما استمر اعتقال المضربين عن " تذهب إلى طاولة الحوار مع حركة فتح
  . الطعام في سجون األجهزة األمنية التابعة لسلطة رام اهللا في الضفة الغربية المحتلة

، ممارسات األجهزة األمنية في الضفة 2011-1-4الثالثاء " فلسطين"وانتقد نزال في حوار مع صحيفة 
لن تشكل غطاء "وفصائل المقاومة، مشدداً على أن حركته " حماس"ركة الغربية بحق أنصار وقيادات ح

  ". لذبح المعتقلين في سجون السلطة، السيما أن بعضهم دخل في حالة الموت السريري جراء التعذيب
إلى " حماس"إن التعذيب الشديد الذي يتعرض له المعتقلون في سجون سلطة رام اهللا دفع حركة : "وقال

، الفتاً إلى أنها أبلغت عضو اللجنة المركزية " عن الذهاب باتجاه المصالحة مع حركة فتحالتوقف قليالً
عزام األحد بموقفها، حيث وعد األخير باإلفراج عن المعتقلين الستة، ولكن لم يحدث أي " فتح"لحركة 

  . تطورات في هذا الملف
ديسمبر / في نهاية شهر كانون األول" فتح"و" حماس"وكان من المقرر أن يعقد لقاء مصالحة بين حركتي 

  . أوقفت عقد اللقاء على خلفية االعتقاالت السياسية في الضفة الغربية" حماس"الماضي، لكن حركة 
  حريصة على المصالحة 

وصوالً إلى إتمام المصالحة " فتح"وشدد نزال على أن حركته حريصة على استمرار الحوار مع حركة 
ح أن يكون الحوار غطاء لممارسات أمن الضفة، إذ إن أي حوار ال تكون لكنها لن تسم"الفلسطينية، 

  ". أرضيته ومناخه جاهزاً إلنجاز المصالحة ال قيمة له
إن هناك إدراكاً لدى الرأي العام الفلسطيني أن حركة حماس ليست من يتحمل المسؤولية، وإنما : "وقال

نسداد أفق المفاوضات، وانتشار الفساد، واستمرار السلطة الفلسطينية التي تعيش أزمة سياسية خانقة ال
  ". األزمة االقتصادية على المستوى الداخلي
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، أن تصعيد ممارسات أجهزة السلطة في المرحلة الحالية يأتي بهدف إفشال "ورأى القيادي في حماس
البرنامج األمني لكنه على المستوى االستراتيجي يأتي في سياقين، األول له عالقة ب: "المصالحة، مضيفاً

ويكمله الجنرال مايكل مولر، والثاني أن األجهزة األمنية " كيث دايتون"الذي صاغه الجنرال األمريكي 
  ". متضررة من نجاح الحوار وهي غير معنية بنجاحه

أفاق إجراء المصالحة الفلسطينية تكاد تكون صعبة "وبخصوص إمكانية إتمام المصالحة، أوضح نزال أن 
  ". خل األميركي اإلسرائيلي المباشر، ووجود فيتو يقف كحجر عثرة أمام إتمامهابسبب التد

، الفتاً "السلبي"ووصف نزال الموقف العربي العام تجاه ممارسات األجهزة األمنية في الضفة الغربية بـ
  ". ال تعول كثيراً على األنظمة العربية بأن تقدم شيئاً"إلى أن حركته 

 عربية معنية باستمرار األوضاع في الضفة الغربية العتبارات تخصها، كما أن إن هناك نظماً: "وأضاف
  ". هناك نظماً عربية غير معنية باألوضاع بالضفة، إذ ال يشكل لها أي أولوية أو اهتمام

وبخصوص الدور المصري، نفي أن يكون هناك أي تحرك مصري إلتمام المصالحة الفلسطينية، أو 
  ". مثقلة بأوضاعها الداخلية"الغربية، منوهاً إلى أن مصر وقف ما يجري في الضفة 

إن حماس تدفع استحقاق تمسكها بنهج : "، وأضاف"الفاترة"ونعت نزال عالقة حركة حماس بمصر بـ
المقاومة، وعدم قبولها بشروط الرباعية، وبالتالي لن يتم تغير هذا الواقع إال بحالتين األولى أن تستسلم 

  ". ر ممكن، أو أن يتغير هذا الواقع، وهو بحاجة إلى وقتحركة حماس وهذا غي
  االعتراف بالدولة الفلسطينية 

، قلل 1967وبخصوص محاولة السلطة الفلسطينية جلب اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية على حدود عام
ي تجريها نزال من أهمية اعتراف هذه الدول بالدول الفلسطينية، مشيراً إلى أنه ال قيمة للتحركات الت

  . السلطة الفلسطينية
وكانت البرازيل واألرجنتين وبوليفيا قد أعلنوا رسميا مؤخرا اعترافهم بالدولة الفلسطينية على حدود عام 

  . ، كما أعلنت عدة دول أخرى رفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني إلى مستوى سفارة كاملة1967
صاية دولية، أوضح أنه يأتي في سياق حالة وبخصوص حديث رئيس السلطة محمود عباس عن جلب و

التخبط التي يعيشها، مشدداً على عدم إمكانية مجيء أي قوة دولية لقطاع غزة لتواجهه المقاومة من قبل 
  . الشعب الفلسطيني، في إشارة إلى أن حركة حماس ستتعامل مع هذه القوات كقوة احتالل

تكون آمنة بشكل نسبي، إذ إنه يصعب على أي قوات القوات الدولية عادة تذهب إلى مناطق : "وأضاف
  ". دولية أن تأتي لمناطق احتالل، لتحرس االحتالل، فضالً عن أن ذلك مرفوض إسرائيليا

  توسيع الحكومة الفلسطينية 
وبخصوص توسيع الحكومة الفلسطينية، نفى نزال أن يكون توسيع الحكومة في المرحلة الحالية التي 

  . في قطاع غزة" يأتي في إطار تشكيل حكومة حرب"ضد غزة ) ائيلإسر(تشهد تهديدات 
حركة حماس معنية بإشراك الكل الفلسطيني في إدارة القطاع، وال تريد االنفراد بهذه اإلدارة، : "وقال

، معتبراً أن سيطرة حركة "وهي مازالت تمد يدها لكافة الفصائل للمشاركة في الحكومة الفلسطينية
  ". عملية اضطرارية "2007اع منتصف عام على القط" حماس"

وعزا عدم مشاركة بعض القوى والفصائل الفلسطينية بالحكومة الفلسطينية إلى وجود خيارات وحسابات 
خاصة لتلك القوى والفصائل، مبيناً أن حركته ال يمكن أن تجبر أي من الفصائل على المشاركة في 

  . الحكومة
ن االحتالل اإلسرائيلي عدواناً جديداً على القطاع في المرحلة المقبلة ، أن يش"واستبعد القيادي في حماس

، معتبراً أن التصريحات التي يطلقها قادة االحتالل تأتي في سياق "الرصاص المصبوب"موازية لعملية 
: لكن نزال توقع أن يوجه االحتالل ضربات محددة للقطاع، مضيفاً". الحرب النفسية ضد القطاع"
  ". ون لم يوقفوا ضرباتهم ضد غزة طوال العامين اآلخرين، ورأينا التصعيد في الفترة الماضيةاإلسرائيلي"
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: وشدد على أن حماس تستعد ألي مواجهة قادمة مع االحتالل اإلسرائيلي في المرحلة المقبلة، مضيفاً
 بالضربة حماس على قناعة أن هناك العديد من جوالت الصراع مع االحتالل، وال يمكن حسم الصراع"

  ". القاضية من الجولة األولى
، موضحاً أن "حماس"ولفت إلى أن الحرب اإلسرائيلية األخيرة ضد قطاع غزة عززت من قوة حركة 

حركته أصبحت أكثر قوة وشعبية وأكثر انخراطاً في الملعب السياسي، وأصبحت رقماً صعباً أكثر من 
  . ذي قبل
  " عباس"و" دحالن"خالف 

رضية الخالف بين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحالن ورئيس السلطة ورأى نزال أن أ
  . محمود عباس ليست سياسية، إذ إنهما يقفان على أرضية سياسية واحدة

سبب غضب عباس ناتج عن تجاوز دحالن للخطوط الحمراء وخوضه في المساحة "وأوضح أن 
 المركزية لفتح ناصر القدوة بديالً عن عباس الممنوعة، حيث اتصل بجهات خارجية وطرح عضو اللجنة

كرئيس للسلطة الفلسطينية، كما أن دحالن هاجم عباس وأوالده ونعتهم بالفساد في األوساط الفتحاوية 
  ". والخارجية

وبين نزال أن غضب عباس، واإلجراءات التي اتخذها تبين أنه ماض في إجراءات التخلص من دحالن، 
  .  األخيرة ما يدفعه للتراجعإال إذا حدث في اللحظات

لدحالن، وكان " حماس"إن كافة االتهامات الموجهة لدحالن هي ذاتها التي كانت توجهها حركة : "وقال
، معرباً عن "ينبغي على عباس وحركة فتح أن يستمعا إلى كل االنتقادات التي توجهها حماس إلى دحالن

  . األوانأسفه أن يتم تحويل دحالن إلى التحقيق بعد فوات 
اليوم يتم تحويل دحالن للتحقق من مصادر الثراء غير المشروع، وكنا أشرنا إلى الفساد : "وأضاف

بمحاسبة دحالن، وعرضه للمحاكمة، اعتبر " فتح"وبخصوص جدية حركة ". المالي منذ سنوات عديدة
 المركزية في محاسبة وجدية اللجنة" امتحاناً لمصداقية"يناير الحالي سيمثل /  كانون ثاني14نزال أن 
  ". دحالن

لكن ينبغي أن "وأشار إلى أن التجربة مع لجان التحقيق الفلسطينية والعربية ليست مطمئنة وغير إيجابية، 
نعرف أن اإلجراءات التي قام بها عباس تدل على أنه ماض في إجراءات التخلص من دحالن الذي بات 

  ".بشكل عبئاً عليه
  4/1/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  "تخلخل الحصار" جديد ال تخيفنا والقوافل عدوانتهديدات االحتالل بشن : هنية .2

أكد إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية أن التهديدات التي يطلقها االحتالل بشن عدوان جديد : غزة
حتالل، خلخلت الحصار، وتعمل على إضعافه وفضح اال"على غزة ال تخيفهم، وأن قوافل كسر الحصار 

  ".وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني
، "1آسيا "في مقر رئاسة الوزراء بغزة متضامني قافلة ) 4/1(وأكد هنية، خالل استقباله اليوم الثالثاء 

معتمدون على اهللا، ثم الشعب الفلسطيني وأمته، وان "والتي وصلت إلى قطاع غزة قبل يومين، أنهم 
  ".لكل األحرار في العالمالشعب الفلسطيني يمثل مفخرة لألمة و

 والتي يرأسها السيد فيروز ميسبوروال، ومنسقها العام السيد يوسف عباس 1تتميز قافلة آسيا : "وقال
بأكثر من ميزة، منها أنها تضم عدداً كبيراً المتضامنين من الدول الشقيقة والصديقة، وهذه المشاركة 

، مشيراً إلى ما "دول سواء اهتمام رسمي أو شعبيالواسعة تعني أن هذه القافلة كانت محل اهتمام لل
  .تضمه القافلة من شرائح مختلفة ففيها العلماء والسياسيون والنقابيون وغيرهم
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كما تمتاز القافلة بأنها ضمت فئات عمرية مختلفة من أصغر متضامن لم يتجاوز السنة من "وأضاف 
ة كبيرة جداً لتصل إلى قطاع غزة، وأنها احتاجت عمره إلى الشيخ الكبير، وتتميز أيضاً بأنها قطعت مساف

، موضحاً أنها تميز من على متنها بالصبر والصمود لتحقيق "فترة زمنية كبيرة لتتشكل وترتب أوضاعها
  .الهدف حيث وصلت رسالتهم وحققوا أهدافهم رغم األلم الذي لحق بهم في الطريق

لمتميزة، ونأسف كل األسف للقرار الذي منع عدداً من لذلك نجدد الترحاب بكم ونحي هذه القافلة ا"وتابع 
المتضامنين أن يكونوا بيننا، ولكم مهما كانت الظروف فشعب فلسطين كله سعيد بكم وبوجودكم بينهم 

  .، كما قال"على أرض غزة
شأنها كشأن كل القوافل في اإليجابيات التي تبثها في روح الشعب " 1آسيا "قافلة "وأكد هنية على أن 

، وغيرها تعزز صمود الشعب "األمل"و" شريان الحياة"، و"أسطول الحرية"لفلسطيني فكل القوافل من ا
الفلسطيني في وجه االحتالل والحصار، كما أنها تفضح الطبيعة العدوانية لالحتالل، كما تخلخل الحصار 

  ".وتعمل على إضعافه
باستمرار القوافل براً وبحراً وبأي طريقة لذلك إن كان ال بد من نداء نوجهه فهون نداء :"وقال هنية 

ممكنة حتى يكسر الحصار، فاالحتالل ال يستطيع أن يقف لألبد في وجه اإلرادة العالمية القوية لكسر 
شن عدوانه وفرض حصاره لكسر اإلرادة وتحطيم المعنويات وللتراجع "، مؤكداً أن االحتالل "الحصار

أقول باسم الحكومة والشعب الفلسطيني والفصائل إن إرادتنا : "، قائالً"عن المقاومة والتفريط بالحقوق
، "قوية وعزيمتنا قوية ولن نتنازل أو نفرط بحقوقنا وبميراث األمة المتمثل بالقدس واألقصى والمقدسات

  .على حد تعبيره
 والفخر في وصلتم مع الذكرى الثانية للحرب وهذا له دالالته، ولكن انتم رأيتم بأعينكم اإليباء: "وأضاف

أعين أبناء الشعب الفلسطيني، فاالحتالل اعتقد أنه سينهي كل شيء بغزة من خالل حربه لكننا اليوم وبعد 
  ".عامين صامدون ونتطلع لتحرير أرضنا وإقامتنا دولتنا وعاصمتها القدس

 الصمود استمروا في القوافل حتى نكسر الحصار ولكم علينا:"وختم كلمته مخاطبا المتضامنين بالقول 
  ".والثبت وعدم التراجع، ولنا عليكم النصرة والتأييد والدعاء والدعم

وكرم هنية المتضامنين بالقافلة وخاصة األطفال المشاركين فيها، كما كرم المتضامنون هنية، وأهدوه 
  .صورة للمناضل الهندي مهاتما غاندي وكتاباً عن حياته

، أن القوافل اإلغاثية التي تصل قطاع غزة تسهم في فضح أكد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنيةو
ممارسات االحتالل وتكشف عنصريته وتُخلخل الحصار المفروض على غزة، مطالبا بالمزيد من تلك 

  .القوافل حتى كسر الحصار عن القطاع المحاصر
القافلة فإنه من األحالم بالنسبة لنا في : "من الهند" فيروز ميسيبروال" "1آسيا"بدوره، قال رئيس القافلة 

التي كانت تراودنا هي االلتقاء برئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، ورئيس المكتب السياسي 
  ". لحركة حماس خالد مشعل في سوريا، وبالشعب الفلسطيني في قطاع غزة

 بأس علينا وال"وأوضح أن المشاركين في القافلة قطعوا عدة آالف من الكيلومترات للوصول إلى غزة، 
في أن نقطع أضعاف هذه المسافات إذا كنا في النهاية سنلتقي بشعب الصمود والمقاومة الشعب 

  ". الفلسطيني
وبين أن أهداف رحلتهم السياسية تتمثل في اإلصرار والعزم على تحرير فلسطين وفك الحصار عن 

ء من الحركة العالمية المتسعة غزة، مشيراً إلى أن المشاركين في هذه القافلة يعتبرون أنفسهم جز
  ". ونتطلع التحاد شعوب آسيا ضد الهيمنة الغربية واإلمبريالية"، )إسرائيل(والمطالبة بقطع العالقات مع 

وأشار إلى أن اآلالف والماليين من أحرار العالم يحلمون بأن يصلوا إلى أرض الرباط غزة، مؤكداً 
  . لحصار اإلسرائيليعزمهم تسيير المزيد من القوافل حتى كسر ا
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في هذا اليوم أبناء الرساالت والرسل والمحبة كلهم يلتقون في هذه األرض معكم أيها األحرار، : "وأضاف
وإن تحرير فلسطين هي عملية لتحرير شعوب العالم من الهيمنة والطغيان اإلمبريالي، وإنني استطيع أن 

عندها سأكون معكم، فهذه هي رسالة الديانات أرى ذلك اليوم الذي تحرر فيه أرض فلسطين المباركة و
  ". السماوية وهي رسالة المسجد األقصى

إن فلسطين هي المركز وهي تقع في القلب بالنسبة للعالم وهي أكبر قضية وفي : "وتابع رئيس القافلة
إن : "مل، وأك"كلمات غاندي ومانديال فإن القضية الفلسطينية هي األهم على المستوي األخالقي في العالم

أبناء الشعب الفلسطيني هم في مقدمة المدافعين عن حرية اإلنسان، ولقد شاهدت وجوه الناس هنا في غزة 
قطاع غزة، فإنني أقول أن شعوب العالم هم الذين يحاصرون ) إسرائيل(وشجاعتهم ولذلك وبينما تحاصر 

  ". وسينتصرون عليها) إسرائيل(
مقاومة والمحاوالت المستمرة لتحرير فلسطين هي نفسها التي نقول إن ال: "ومضى ميسيبروال بالقول

  ". تؤدي إلى تحرير بلدان العالم من الهيمنة والسيطرة الغربية
  5/1/2011 فلسطين اون الين،

  
  عباس اشتكى للرئيس التونسي من خذالن األوروبيين وتراجع أوباما": القدس العربي" .3

 من شعوره الشديد بالخذالن من موقف اإلتحاد األوروبي إشتكى الرئيس الفلسطيني محمود عباس: عمان
تجاه تطورات الصراع والقضية الفلسطينية وعبر عن المرارة سياسيا من التراجع الكبير في وعود 

  .الرئيس األمريكي باراك أوباما ومجمل المواقف األمريكية
قرر لتونس بسبب ظرف واستعرض الرئيس عباس في زيارته األخيرة التي اختصرها قبل وقتها الم

عائلي خاص مجمل تصوراته الشخصية وبرنامج عمله السياسي في المرحلة الالحقة وتحدث الرئيس 
عباس بإسهاب عما حصل معه مؤخرا على مأدبة غداء تكريمية أقامها له الرئيس التونسي زين العابدين 

  .بن علي
عن مالمح العرض الذي قدمه ' دس العربيالق'وكشف مرافقون للرئيس عباس في هذه الزيارة الرسمية لـ

األخير للرئيس بن علي قبل مغادرة تونس ،مجددا اإلمتنان للدور التونسي في خدمة مصالح وقضية 
  .الشعب الفلسطيني

وفي سياق الحديث أشار عباس الهتمامه في المرحلة الالحقة بزيادة رقعة اإلعتراف الدولي بالدولة 
رتياح التي شعر بها خالل زيارته األخيرة للبرازيل واتصاالته مع بعض الفلسطينية شارحا مشاعر اإل

دول أمريكا الجنوبية مشتكيا من تراجع أوباما عن وعوده بخصوص المفاوضات ودعم خيارات الوصول 
  .التفاق مع إسرائيل

ة على وقال عباس في السياق انه طوال مرحلة المفاوضات األخيرة لم يقل أي شيء يمكن ان يعتبر قرين
موقف فلسطيني متشدد، مشيرا الى ان الشيء الوحيد الذي قاله ضرورة تجميد اإلستيطان وان إسرائيل 

  .تتعنت بالموضوع وتواصل اإلستيطان وتحاول فوق ذلك تهديد المسجد األقصى
وعبر عباس عن شعوره بالخذالن النه توقع بان تقرر أوروبا خطوة إيجابية فيما يتعلق باإلعتراف 

حتى هنا خذلنا : ونقل عن عباس قوله.. ولة الفلسطينية وعضوية دولة فلسطين في مجلس األمن بالد
  .األوروبيون وموقفهم لم يكن بحجم الطموح

  5/1/2011القدس العربي، لندن، 
  

  "يدنا ممدودة للوحدة الوطنية"رسالة فتح بعيد انطالقتها : عريقات .4
، رئيس دائرة شؤون 'فتح'ة المركزية لحركة صائب عريقات عضو اللجن.  قال د: وفا–أريحا 

يدنا ممدودة '، 46في عامها الجديد، وعيد انطالقتها الـ' فتح'إن رسالة : ف. ت. المفاوضات في م
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للوحدة الوطنية، وإن أولوية الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية 
  .'وحدتنا الوطنية, لحركة فتح

في محافظة ' فتح'ذلك، خالل كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس في حفل انطالقة حركة التحرير الوطني جاء 
أريحا واألغوار، الذي أقيم مساء اليوم الثالثاء، في ساحة األكاديمية الفلسطينية للعلوم األمنية وسط 

  .أريحا
فهي الضمان لمواجهة عريقات، أن رسالة الرئيس وفتح األولى هي الوحدة الوطنية، . وأوضح د

التحديات والصعاب المحدقة بنا، مشددا أن القدس وفلسطين أهم من كل التجاذبات والمحاور اإلقليمية، 
  .وأن مصلحة الوطن تعلو وتتقدم مصالح الفصائل الضيقة

وأضاف أن رسالتنا الثانية، وبوضوح شديد، لن نسمح بإعادة المفاوضات إلى نقطة الصفر، ولن نقبل 
 وحل عادل لالجئين وقضايا الحل 1967 بأي ثمن، فسالمنا واضح وهو حدود الرابع من حزيران سالما

النهائي، والقدس الشرقية عاصمة للدولة المستقلة كاملة السيادة، وهذه هي ثوابت الشعب والقيادة 
  .الفلسطينية، ولهذا تتذرع حكومة االحتالل بعدم وجود شريك وبدأت بشن الحرب على الرئيس

نقول لحكومة إسرائيل إن تلك الثوابت هي ثوابت الشعب الفلسطيني، وبالتالي لديكم مشكلة مع ': وقال 
، موضحا أن القضية الفلسطينية تشهد حضورا ودعما دوليا، واعترافات متتالية من ' مليون فلسطيني11

هد إسرائيل عزلة عديد دول العالم بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران، وفي الوقت نفسه تش
سياسية هي نتاج نضال فلسطيني وشهداء وجرحى وأسرى، وبفضل حنكة وحكمة الرئيس محمود عباس 

  .'أبو مازن'
عريقات أن السالح الشرعي هو سالح السلطة الوطنية ولن يسمح بتعدد السلطات، ألن ذلك كان . وشدد د

  .ة الثانية كانوا من رجال األجهزة األمنيةمن شهداء االنتفاض% 85سببا في انقالب غزة، مشيرا إلى أن 
  5/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  "نتنياهو كان يفاوض نفسه ويبحث عن مبررات وهمية لفشل المفاوضات" :عبد ربه .5

ه إن قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد رب:  محمد ابراهيم-رام اهللا 
رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو يخترع الذرائع للتهرب من المفاوضات وانه أفشل الجهود 

  .االميركية الرامية الطالق المفاوضات بسبب عدم وجود اي توجه جدي لديه للتوصل الى اتفاقية سالم
ا انه كان مستعدا لتجميد ردا على اقوال نتانياهو التي جاء فيه» البيان«وقال عبد ربه في تصريح لـ

ان نتانياهو كان يفاوض نفسه ويراوغ ويبحث عن « : االستيطان لكن االدارة االميركية تراجعت عن ذلك
ووصف تصريح نتانياهو بشأن . »خبراء عالقات عامة ليقدموا له مبررات وهمية لفشل المفاوضات

  .»واحد من االحابيل والخدع االسرائيلية«: تراجع االدارة االميركية عن مطلب تجميد االستيطان بانه 
نتانياهو كان يفاوض نفسه، وعرضت عليه االدارة االميركية رزمة حوافز من اجل «: وأضاف عبد ربه

تجميد االستيطان لمدة ثالثة اشهر، لكنه ظل يراوغ ما جعل واشنطن تدرك انها تتعرض للخداع 
 رفض رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو وقال ان المفاوضات متعطلة اآلن بسبب. »واالبتزاز

  .تجميد االستيطان
  5/1/2011البيان، دبي، 

  
  "ونروااأل"زكريا األغا يندد بتقليص موازنة  .6

حذر رئيس دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية زكريا األغا من أن             ": الخليج "-القاهرة  
جزء منها سياسي هدفه    " أونروا" غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين      الصعوبات المالية التي تواجه وكالة    

وأكد، فـي تـصريحات     . إنهاء خدمات الوكالة والقفز على قضية الالجئين وإيجاد بدائل لحقهم بالعودة            
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الوكالـة  "صحافية أمس، على هامش مؤتمر المشرفين على الالجئين الفلسطينيين بالجامعة العربيـة، أن              
  " . أزمة مالية خانقة تنعكس سلبا على خدماتها المقدمة لالجئين الفلسطينيينمازالت تعاني

وانتقد األغا الظلم واإلهمال الكبير لحقوق الالجئين السياسية الذي انعكـس علـى حقـوقهم األساسـية                 
والمعيشية، مجدداً التأكيد على رفض الشعب الفلسطيني وقيادته أي أطروحات تتعلـق بـالوطن البـديل                

  .طين والتو
  5/1/2011الخليج، الشارقة، 

  
  استخدمت المفاوضات لتفكيك الصف العربي" إسرائيل: "البرغوثي .7

مـصطفى البرغـوثي أن     . أكد األمين العام للمبادرة الوطنيـة الفلـسطينية د          :  يمامة بدوان  -الشارقة  
عزيز االنقـسام   استخدمت المفاوضات لتفكيك الصف العربي واحتواء حركة التحرر الوطني وت         " اسرائيل"

  .الفلسطيني وتقويته، مشيراً إلى أنها شنت ثالث حروب خالل المفاوضات 
آخـر المـستجدات    "جاء ذلك في محاضرة نظمها النادي الثقافي العربي في الشارقة، أول أمس، بعنوان              

يوان حيث قام بتقديمه للجمهور محمد دياب الموسى المستشار التربوي في الـد           " على الساحة الفلسطينية  
  .األميري في الشارقة

واشار الى ان الذين ذهبوا      وقال البرغوثي إن نظرية المفاوضات بنيت على اعتقاد أننا في مرحلة الحل،           
 عاماً فشلوا فشأل ذريعاً، إال أنهم قاموا بنقل أوراقهم الى وهم آخر اسـمه               17إلى مفاوضات أوسلو قبل     

" إسـرائيل " والرئيس باراك أوباما سيمارسون ضغطا على        المراهنة على ان الواليات المتحدة األمريكية     
بشن ثالث حروب خالل المفاوضات، كمـا أن أول رد لهـا            " إسرائيل"لوقف االستيطان، في حين قامت      

  . تمثل في إعادتنا الى ما قبل مرحلة اوسلو2002على المبادرة العربية عام 
 فلسطينية في حين يقصدون بها حكماً ذاتياً هـزيالً          يوهموننا بقبولهم فكرة دولة   " اإلسرائيليين"واوضح ان   

انعطف أكثر نحو التطرف العنصري ألنـه ال يفهـم          " اإلسرائيلي"تحت سيطرتهم، الفتاً إلى أن المجتمع       
  .سوى لغة واحدة وهي االستيطان

 وأكد ضرورة وضع برنامج لتغيير ميزان القوى وليس التأقلم معه في ظل االحتالل، ومن دون القبـول                
، وذلك من خالل اربع وسائل هي تصعيد المقاومة الـشعبية،           "اسرائيل"بالسالم االقتصادي الذي طرحته     

، دعم الصمود الوطني علـى االرض، واسـتعادة         "إسرائيل"تعزيز الحملة العالمية لفرض عقوبات على       
يهـدف إلـى    " إسـرائيل "واختتم البرغوثي بالقول انه ليس متشائماً من الواقع إذ ان ما تقوم به               .الوحدة  

  .تصفية القضية الفلسطينية
  5/1/2011الخليج، الشارقة، 

  
    يمنعون المصالحة" المسلميناإلخوان": فتحومنظمة التحرير  .8

الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس » فتح« انتقدت منظمة التحرير الفلسطينية وحركة - أ ف ب -رام اهللا 
ذهبت الى «صريحات اعتبر فيها ان منظمة التحرير ، بسبب ت»االتحاد العالمي لعلماء المسلمين«

  .بعرقلة المصالحة الفلسطينية» اإلخوان المسلمين«، واتهمتا حركة »التهلكة
، تصريحات القرضاوي خالل ندوة »حماس«ونقلت مواقع اخبارية، بينها المركز االعالمي التابع لحركة 

ان منظمة التحرير الفلسطينية ذهبت الى «: ل فيهاأمس في الدوحة، التي قا» اتحاد العلماء«شهرية عقدها 
ضرورة العودة إلى «وأكد . »التهلكة وال يمكن الحديث عن وجود سلطة فلسطينية تحت االحتالل

» فتح«بين » نقطة الضعف ال تكمن في االنقسام الفلسطيني«كما قال إن . »المقاومة ضد المحتل
السلطة » حماس«حيث تتهم » في الضفة الغربيةاالتفاق األمني الذي يسود «، بل في »حماس»و

  .ضد فصائل المقاومة» التعاون أمنياً مع إسرائيل«الفلسطينية بـ 
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تعبر عن حقيقة «وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، إن تصريحات القرضاوي 
ناء إمارة اسالمية في قطاع موقف اإلخوان المسلمين في العالم، وتؤكد ان حركة حماس إنما تسعى الى ب

  .»غزة
من جديد يؤكد القرضاوي ان مكتب االرشاد العالمي لجماعة اإلخوان المسلمين هو الذي يعوق «وأضاف 

الوحدة الفلسطينية، وتؤكد تصريحاته ان هذا المكتب هو الذي يصدر تعليماته الى حركة حماس بعدم 
  .»التوقيع على ورقة المصالحة

لتصريحات تؤكد ان جماعة اإلخوان المسلمين هي التي تدعو قيادات حماس في غزة هذه ا«: وقال رأفت
او في دمشق الى مواصلة الصراع على السلطة وليس مواصلة الصراع مع االحتالل، ودليل ذلك ان 

  .»حماس تمنع فصائل العمل الوطني في غزة من اطالق رصاصة واحدة ضد االحتالل
تتساوق مع «احمد عساف، في بيان، إن تصريحات القرضاوي » فتح «من جهته قال الناطق باسم حركة

الحملة الصهيونية المنظمة ضد الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتستهدف العمل 
هجوم القرضاوي والمتحدثين معه في «وأضاف ان . »الوطني الفلسطيني والقومي العربي المشترك

ة العداء الذي يكنّه القرضاوي وجماعة اإلخوان التي ينتمي إليها للوطنية ندوته الشهرية يعبر عن طبيع
  .»الفلسطينية وللعروبة، وعن ضيق أفق عقائدي وروحي وسياسي

مقصودة، تهدف الى تفرقة صفوف المسلمين والعرب «واتهم عساف القرضاوي بإطالق تصريحات 
صب في خانة التيار الذي يسعى القرضاوي وتعزز االنقسام الفلسطيني وتكرسه لمصالح فئوية حزبية ت

  .»إلى تنصيبه ليكون صاحب القرار المتفرد بمصير األمة
العودة إلى التعقل والدعوة الصالحة التي يتميز بها علماء األمة الحقيقيون، »وطالب عساف القرضاوي بـ

ن تحت يافطات مقدسة ليكون عامل وحدة لألمة وللشعب الفلسطيني بدالً من دور التقسيم الذي يلعبه اآل
  .»ومتستراً بعباءة الدين

  5/1/2010الحياة، لندن، 
  

  "أبو ماهر"اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تنعي أحمد اليماني  .9
أبـو  ("اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيسها محمود عباس، المناضل والقائد أحمد حسين اليماني       نعت
  . لمنية أمس إثر مرض عضال، الذي وافته ا")ماهر

وعزى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، آل يماني، بوفاة عضو اللجنة التنفيذيـة الـسابق أبـو مـاهر                  
  .اليماني

، داعياً اهللا أن    "بعد حياة حافلة بالعمل المخلص، والعطاء المتواصل      "وعبر عن مدى حزنه لرحيل اليماني       
  .ميل الصبر وحسن العزاءيتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله ج

إلى شعبنا  "ونعى الرئيس عباس، كرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكافة أعضاء اللجنة             
  )".أبو ماهر(في الوطن والشتات وفاة أحد أبناء هذا الشعب المناضل أحمد حسين اليماني 

  5/1/2010المستقبل، بيروت، 
  

  قلين سياسيين في الضفة تضليل  عباس لوجود معتنفي: البردويل .10
" قدس برس"أعرب القيادي في حركة حماس الدكتور صالح البردويل في تصريحات خاصة لـ : غزة

: عن أسفه لرفض الرئيس محمود عباس االعتراف بوجود معتقلين سياسيين في سجون الضفة، وقال
لتجارب السياسية المريرة أن لألسف فمحمود عباس يكرر ويجتر نفس الخطاب التضليلي، ولم تستطع ا"

عندما " حماس"تغير في نهجه على مدى السنوات الماضية، وهو يستخدم ذات المصطلح اإلسرائيلي ضد 
في الضفة لكنه في ذات الوقت يتهمها " حماس"وهو يتحدث عن أنه ال يخشى انقالب . يتهمها بالتخريب
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ات استباقية، ومعتقلون من هذا النوع ماذا يمكن بالتخريب وأنه يعتقلها لهذا السبب، وبالتالي فهذه ضرب
  ".أن نسميهم؟
ما يثير االستغراب أيضا، أنه كيف يمكن التوفيق بين رفضه لوجود مساجين سياسيين في : "وأضاف

الضفة الغربية وبين رفض أجهزة األمن اإلفراج عن معتقلين أثبت القضاء براءتهم؟ نصيحتنا لمحمود 
اسبها قبل أن يحاسب أمام اهللا والتاريخ، فهذا الذي يجري في الضفة الغربية عباس أن يراجع نفسه ويح

اعتقال سياسي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وقد اعترفت به جميع الفصائل الفلسطينية بما في ذلك 
 ولذلك ال يمكن. نفسها، وعزام األحمد قال بأن المعتقلين سيتم اإلفراج عنهم بعد المصالحة" فتح"حركة 

تفسير نفي عباس لموضوع االعتقال السياسي إال باعتباره نوعا من الغيبوبة السياسية التي ال نقبلها ولن 
  ".تكون مدخال للمصالحة

وأشار البردويل إلى أن رفض حسم ملف االعتقال السياسي يمثل إدارة ظهر للوطن وللورقة المصرية، 
اغة ورقة التفاهمات التي سنوقعها قبل الذهاب لقد جلسنا في دمشق وقطعنا شوطا مهما في صي: "وقال

إلى القاهرة لتوقيع الورقة المصرية، لكننا فوجئنا بهذا التصعيد الخطير، الذي يمثل إدارة ظهر للوطنية 
  ".وضربا للورقة المصرية ذاتها

: م، وقالبمحاولة االنقالب على السلطة في الضفة الغربية إشاعة لألوها" حماس"وأكد البردويل أن اتهام 
تسعى لالنقالب في الضفة كالم ال أساس له من الصحة في شيء، فالضفة " حماس"الحديث عن أن "

فيها يعني عمليا الدخول في مواجهة عسكرية كبيرة ومباشرة مع " حماس"الغربية تحت االحتالل، وحكم 
لراهنة، وبالتالي الترويج االحتالل، أو الدخول في التنسيق األمني معه، وكالهما غير وارد في المرحلة ا

  ".لهذه التهمة وهم ال قيمة له
مصر رفضت رعاية حوار التفاهمات : "ونفى البردويل وجود أي تحرك مصري لتفعيل المصالحة، وقال

الثنائية، وهي لم تتحاور معنا بشأن المصالحة بعد اللقاء الذي جمع رئيس المكتب السياسي للحركة خالد 
أما . ان في مكة المكرمة، ولذلك ال جديد في الدور المصري بشأن المصالحةمشعل والوزير عمر سليم

  .، على حد تعبيره"عباس فهو منشغل بالبحث عن غطاء عربي للذهاب للمفاوضات بأي ثمن
  4/1/2011قدس برس، 

  
  ظروف خطيرة تهدد حياة معتقلي الحركة في سجون الضفة: "الجهاد" .11

ة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية، تواصل اعتقال عدد من كوادر أكدت حركة الجهاد اإلسالمي أن أجهز
متجاهلةً النداءات المتكررة من قيادات الحركة وذوي المعتقلين باإلفراج عنهم "حركة الجهاد في سجونها، 

فوراً ومراعاة أن منهم مالحقين لجيش االحتالل، وآخرين أمضوا سنين في معتقالته وزنازين عزل 
  ". االحتالل

يقبع في سجون السلطة عدد من معتقلي الحركة منذ ما يربو عن ثالثة :" وقالت الحركة، في بيان صحفي
أسابيع في ظروف صعبة وعصيبة تهدد حياتهم بالخطر، حيث يخضعون للشبح والتعذيب بصورة 

 فيصل خليفة ورأفت صالح وحسن الرايق مضى على: األسرى المحررين"وأشارت إلى أن  ". متواصلة
اعتقالهم ما يزيد عن عشرين يوماً وجميعهم من محافظة طولكرم شمال الضفة، يقبعون في سجون أمن 

  ". السلطة في ظروف صعبة للغاية
نتيجة التعذيب المستمر، الذي تعرض له على يد "وأكدت الحركة أنه تم نقل المعتقل الرايق إلى المستشفى 

وأنه يعاني من إعاقة في يده نتيجة محاولة صهيونية الغتياله قبل المحققين، الذين لم يأبهوا بحاله، السيما 
  ". نحو ثالثة أعوام
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تواصل اعتقال األسير المحرر سعيد شلبي من بلدة كفر راعي "وأشارت إلى أن أجهزة أمن السلطة 
 40(، منوهة إلى أن شلبي "قضاء جنين، منذ عشرين يوماً، دون أن يسمح لذويه بزيارته حتى اليوم

  ". يعيش في ظروف صعبة جداً"متزوج وله ثمانية أطفال، وهو ) اماًع
في طولكرم يواصل اعتقال محمد رداد من بلدة صيدا قضاء " األمن الوقائي"وذكرت الحركة أن جهاز 

، مشيرة إلى أن محمد أسير محرر أمضى في "في ظروف غامضة"طولكرم، لليوم السابع على التوالي 
نوات، وهو طالب في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، وشقيق لألسير جاد رداد، سجون االحتالل ثماني س
بنابلس شمال الضفة المحتلة عزل اثنين من أنصارها هما باجس حمدية " جنيد"فيما تواصل إدارة سجن 

  . وعالء زيود منذ قرابة خمسة أشهر ونصف
  4/1/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  ع اتفاق مصالحة بسبب خالفاتها الداخليةحماس تتهرب من توقي: ألحمدا .12

 قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد، إن حركة حماس تماطل في ):ل.م( – رام اهللا
تحقيق المصالحة الوطنية والتوصل إلى اتفاق ينهي حالة االنقسام، ويعيد اللحمة إلى شطري الوطن، 

ططات االحتالل المتنكرة للحقوق الفلسطينية والرافضة ويساهم في توحيد الجهود الوطنية لمقاومة مخ
  .لدفع استحقاقات عملية السالم، ويرفع الحصار الجائر عن قطاع غزة

وأوضح أن خالفات داخلية في حماس حالت دون التوقيع على اتفاق المصالحة في الحوارات األخيرة 
  .التي جرت في دمشق

 التوجيه السياسي والوطني اليوم الثالثاء، في مقر حرس جاءت أقوال األحمد في محاضرة نظمتها هيئة
الرئيس الخاص، بمشاركة اللواء منير الزعبي قائد الحرس، واللواء عدنان ضميري المفوض السياسي 
العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة األمنية، والعميد أنور خلف، والعميد رشيدة المغربي، بحضور 

 األمنية، تناول خاللها الوضع الراهن، والجهود المبذولة لتحقيق ضباط من مختلف أذرع المؤسسة
  .المصالحة

وأشار األحمد إلى أن حركة حماس ليست جاهزة لتوقيع اتفاق المصالحة، ألسباب ذاتية خالصة وتخشى 
قيادة حماس في قطاع غزة من المصالحة التي قد تؤثر على ما تحققه من مكاسب ناجمة عن الدعم 

ي يصلهم من الخارج ومن حجم الضرائب التي تجبيها من المواطنين وال تحول إلى الخزينة الخارجي الذ
العامة بل إلى تنظيم حركة حماس، إضافة إلى خشيتها من النزعات الثأرية ألهالي ضحايا االنقالب 

يمية واالعتداءات والقمع الذي مارسته بحق المواطنين، وألسباب خارجية متمثلة بعدم رغبة أطراف إقل
كحركة اإلخوان المسلمين، ودول إقليمية من تحقيق المصالحة لإلبقاء على االنقالب نموذجا تتطلع إلى 

  .تعميمه في دول الجوار
أضاف األحمد أن الرئيس محمود عباس أكد ضرورة تحقيق المصالحة وتذليل كافة العقبات التي تعترض 

ءات واالتصاالت وجلسات الحوار األخيرة في عدم التوصل إليها إال أن حماس كانت واضحة خالل اللقا
جديتها ورغيتها في االتفاق، وأخذت تتهرب من توقيع االتفاق وتأجيل جلسات الحوار والتي كان من 
المقرر استئنافها في منتصف الشهر الماضي، متذرعين بموضوع االعتقال الذي تم مناقشته واالتفاق 

  .عليه في جلسات حوار سابقة
مما جاء في وثيقة المصالحة المصرية تم االتفاق عليه فلسطينيا، والباقي تمت % 90 وأوضح أن

  .صياغته بالتوافق ما بين مصر وحركة حماس ذاتها
 وبين أن هناك اتفاقًا بين كافة الفصائل على ما ورد في الوثيقة المصرية، وأن حركة فتح أطلعت قادة 

ي جرت في دمشق، واالتصاالت التي تمت مع حركة حماس الفصائل على تفاصيل الحوارات األخيرة الت
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موضحا أن كافة الفصائل منسجمة في مواقفها خاصة في االحتكام إلى القوانين المعمول بها في معالجة 
  .أي من القضايا الخالفية

ولفت إلى أن حماس رفضت في اجتماع دمشق األخير التوقيع على ما تم االتفاق عليه خالل الجلسات، 
ريعة وجود مالحظات لها على بعض القضايا والتي تم االتفاق عليها جميعها، مشيرا إلى خالفات بذ

  .داخلية في حركة حماس هي التي حالت دون توقيع اتفاق المصالحة
وقال إن استمرار االنقسام مصلحة إسرائيلية ويساعد االحتالل على تبرير عدم دفع استحقاقات عملية 

  .رادة الدوليةالسالم واالنصياع لإل
  5/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  فتح تتهم حماس باعتقال وتعذيب عدد من كوادرها في غزة .13

األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة » فتح«اتهمت حركة :  فتحي صباح-غزة 
 عدد من كوادرها ونشطائها في القطاع، وحملتها في قطاع غزة باعتقال» حماس«التي تقودها حركة 

  .المسؤولية عن تدهور الوضع الصحي لعدد منهم
في مدينة رفح » فتح«الذراع الجماهيرية لحركة » منظمة الشبيبة الفتحاوية«الى » وفا«ونسبت وكالة 

طف عضو مكتبها ال تزال تخ«قولها أمس إن األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية ) جنوب القطاع(
منظمات حقوق اإلنسان بالعمل على إطالق «وطالبت . » أيام4منذ )  سنة26(الحركي طاهر أبو زيد 

  .»سراحه، وحملت حماس المسؤولية عن أي ضرر قد يلحق به
 من كوادر حركة 5خطفت «قولها إن األجهزة األمنية » فتح«في حركة » مصادر«الى » وفا«ونسبت 

  .جنوب القطاع» ونسفتح في مدينة خان ي
 طبيباً مستنكفاً عن العمل 16جهاز األمن الداخلي استدعى «إن » الحياة«الى ذلك، أبلغت مصادر عدة 

بقرار من السلطة الفلسطينية كانوا يعملون في الخدمات الطبية العسكرية التابعة لها قبل سيطرة حماس 
تم االعتداء بالضرب على بعضهم بعدما «نه وأضافت أ. »على القطاع، إلرغامهم على العودة الى العمل
جهاز األمن الداخلي التابع «وأشارت المصادر الى أن . »رفضوا العودة الى العمل التزاماً بقرار السلطة

للوزارة استدعى العشرات، وربما المئات، من كوادر فتح ونشطائها خالل األيام األخيرة من العام 
الجديد واحتجزهم ساعات طويلة قبل أن يسمح لهم بالعودة الى المنصرم واأليام األولى من العام 

االستدعاءات تكررت في شكل شبه يومي، وأنه تم خالل احتجازهم االعتداء «وأضافت أن . »منازلهم
لمنع أي نشاط أو احتفال «وجاءت هذه االجراءات االحترازية . »بالضرب المبرح على بعضهم وإهانتهم

  .» األول من العام الجاريبذكرى انطالقة الحركة في
حياة الكوادر القياديين والمناضلين «أسامة القواسمي من أن » فتح«وحذر المتحدث باسم حركة 

وقال القواسمي . »الفتحاويين المخطوفين من قبل أجهزة حماس في غزة في وضع صحي خطير للغاية
، وأن حالهم الصحية ازدادت المخطوفين يتعرضون لشتى أنواع التعذيب والقمع«في بيان صحافي إن 

كان حرياً بحماس أن «واعتبر القواسمي أنه . »تدهوراً بعد دخولهم االضراب عن الطعام منذ أسبوع
تركز جهودها وإعالمها من أجل تكريس الوحدة الوطنية، وفضح جرائم االحتالل اإلسرائيلي في حق 

ن أجل التغطية على جرائمها في حق المقدسات واألرض الفلسطينية، لكنها تفتعل معارك جانبية م
  .»المناضلين الفتحاويين

خمسة معتقلين من فتح أضربوا عن الطعام قبل أيام «أن » الحياة«الى ذلك، أكدت مصادر حقوقية لـ 
وأضافت المصادر إن أحمد، المحكوم . »احتجاجاًً على نقل زميلهم المعتقل شادي أحمد من غرفتهم

مة مدنية في غزة بعد إدانته بالمشاركة في قتل صحافيين يعمالن في صحيفة باالعدام شنقاً من قبل محك
إبان األيام األخيرة لالقتتال الداخلي الذي انتهى بسيطرة الحركة على » حماس«التابعة لحركة » فلسطين«
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تم نقله من غرفته للتحقيق معه في محاولته الهروب من  «2007) يونيو( حزيران 14القطاع في 
عدداً من المعتقلين المضربين هم من المتهمين بتفجير الشاطئ، الذي أودى بحياة «وأضافت أن . »السجن

مطالب المعتقلين «وأشارت الى أن . قبل أربع سنوات» أربعة من نشطاء كتائب القسام وطفلة صغيرة
إضافة الى (...) واضرابهم ليست له عالقة بظروفهم المعيشية داخل السجن، بل احتجاجاً على نقل أحمد 
  .»اعتراضهم على حركة فتح التي ينتمون اليها، واتهامها بأنها أهملتهم وأهملت قضيتهم

  5/1/2011الحياة، لندن، 
  

  86توفي في بيروت عن عمر يناهز الـ..  تودع أبو ماهر اليماني أحد أبرز مؤسسيها"الشعبية" .14
، أحد أبرز قادة )أبو ماهر(يماني أحمد ال من لندن نبأ وفاة 5/1/2011الشرق األوسط، لندن،  نشرت

عن  النضال الفلسطيني ومؤسسيه وأحد مؤسسي حركة القوميين العرب والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
  . عاما في بيروت، أمس،86عمر يناهز الـ

وسيوارى جثمان أبو ماهر الثرى بعد صالة عصر اليوم في مسجد اإلمام علي في الطريق الجديد 
  .دوار شاتيال» مقبرة الشهداء«ى بجنوب بيروت إل

بقلوب يعتصرها الحزن واأللم تنعي اللجنة «: ونعت اللجنة المركزية للجبهة اليماني في بيان جاء فيه
المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمكتب السياسي واألمين العام المناضل أحمد سعدات الرفيق 

الذي أمضى ستة عقود متواصلة في ) أبو ماهر(حسين اليماني المناضل والقائد الفلسطيني الكبير أحمد 
وبوفاته فقدت الجبهة والثورة والشعب الفلسطيني بأسره . الكفاح من أجل تحرير فلسطين والوحدة العربية

واألمة العربية وأحرار العالم كله، رجال مناضال فذا وقائدا متواضعا، أفنى عمره وحتى آخر لحظة من 
  .قضية شعبه وأمته العربيةحياته في خدمة 
لقد عرفت الجماهير الفلسطينية والمخيمات في كل المواقع واألماكن الرفيق أبو ماهر، «: وأضاف البيان

مناضال صلبا وقائدا متواضعا، يعيش بكل جوارحه أحاسيس الناس ومشكالتهم وهمومهم وآالمهم وآمالهم 
  .»في العودة والحرية واالستقالل والكرامة

الجماهير العربية وقواها السياسية الرفيق أبو ماهر قائدا ومناضال وحدويا آمن بالوحدة الوطنية وعرفت 
الفلسطينية والوحدة العربية الشاملة طريقا لتحرير كل ذرة من تراب فلسطين وتحقيق آمال وتطلعات 

  .األمة العربية في التحرر والديمقراطية واالشتراكية والوحدة
على أرض فلسطين وفي كل مواقع اللجوء القائد الغالي والرمز الكبير أحمد » عبيةالجبهة الش«وعاهدت 

حسين اليماني على االستمرار في الكفاح والمقاومة ومواصلة السير على نهجه وطريقه ومبادئه لتحقيق 
  ..المجد للشهداء. كامل أهداف شعبنا العظيم وأمتنا العربية المجيدة

  اليماني في سطور
، ودرس سنوات االبتدائية في ترشيحا وقضى 1924هر في قرية سحماتا قضاء عكا عام ولد أبو ما

واختار العمل الوظيفي . دراسته الثانوية بين مدينتي صفد إلى عكا ثم إلى الكلية العربية في القدس
ل ونشط في العم. الرسمي، فعمل في دائرة الزراعة الحكومية في عكا، ودائرة األشغال العامة في حيفا

النقابي فأصبح أمين سر النقابة المركزية لعمال وموظفي دائرة األشغال العامة، ومنظم نقابات في جمعية 
العمال في يافا، مجلس النقابات وكما انتخب لمنصب أمين سر اللجنة المركزية في لواء الجليل حتى 

  .1948النكبة عام 
وهناك عمل مديرا لمدرسة األونروا، في . لبنانبعد نكبة فلسطين هاجر أبو ماهر اليماني مع أسرته إلى 

مخيم برج البراجنة، وناظرا لثانوية خالد بن الوليد في بيروت ومدرسا في كلية التربية والتعليم في 
طرابلس في شمال لبنان ومديرا لمدرسة األونروا في مخيم عين الحلوة في الجنوب وكان أحد مؤسسي 

  .األندية الثقافية في مخيمات لبنان



  

  

 
 

  

            16 ص                                     2016: د        العد       5/1/2011 األربعاء :التاريخ

، وأحد مؤسسي اللجان الشعبية في 1949وكان أحد مؤسسي المنظمة العسكرية لتحرير فلسطين، عام 
المخيمات الفلسطينية ولبنان، وأمين سر رابطة المعلمين الفلسطينيين ومشرفا على رابطة الطالب 

 فلسطين في الفلسطينيين في لبنان ومؤسس وأمين سر اتحاد عمال فلسطين ومندوب االتحاد العام لعمال
  .األمانة العامة لالتحاد الدولي لنقابات العمال العرب

. التي احتل منصب أمينها العام الدكتور جورج حبش» الجبهة الشعبية«وشارك أبو ماهر في تأسيس 
وتعرف على حبش خالل ندوة ثقافية في بيروت، عبر الدكتور وديع حداد الذي التقاه في بعلبك شرق 

د عام من تعارفهما، فاتحه وديع حداد للمرة األولى بأمر إنشاء حركة القوميين ، بع1951لبنان عام 
  .العرب
 التقى أبو ماهر اليماني مع وفد من الحركة، الزعيم العربي جمال عبد الناصر في دمشق 1959عام 

ت وطالبه بتدريب الفلسطينيين وتسلحيهم لخوض معركة التحرير والتقى ياسر عرفات ألول مرة في بيرو
  .1965عام 

في حركة القوميين العرب، وهذا اإلقليم هو الذي تحول في » إقليم فلسطين«أبو ماهر كان أحد مؤسسي 
  .»الجبهة الشعبية« إلى 1967نهاية عام 

  فصائل فلسطينية تنعي اليماني
عضو اللجنة «أن منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح نعت  5/1/2011السفير، بيروت، وذكرت 

ومما جاء في بيان . ونعاه تحالف القوى الفلسطينية في لبنان. »فيذية للمنظمة سابقاً، وأحد مؤسسيهاالتن
أمضى حياته صلبا من اجل فلسطين وقضايا االمة ولم يفرط ولم يتنازل عن أي حق من حقوق : التحالف

  . الشعب الفلسطيني
ن من اوائل قادة الالجئين في لبنان الذين كما ذكرت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين ان اليماني كا

اسسوا اللبنات االولى للحركة الوطنية المعاصرة، ومن اوائل الذين ادركوا اهمية الدور الفلسطيني 
  . الخاص ممزوجاً ببعده الديموقراطي التحرري

عنيداً في واشارت حركة الجهاد االسالمي في نعيها إلى المسيرة الطويلة التي قضاها الراحل مناضالً 
وبوفاته يفقد شعبنا الفلسطيني رمزاً نضالياً لطالما دافع عن فلسطين . الدفاع عن فلسطين وحقوق شعبها

وحق شعبها في التحرير والعودة، وظّل متمسكاً بالثوابت الوطنية وبخيار المقاومة كطريق لتحرير 
  . فلسطين، كل فلسطين

سطينية الدكتور واصل ابو يوسف أن رحيل القائد ابي ماهر كما اعتبر االمين العام لجبهة التحرير الفل
خسارة لشعبنا وحركته الوطنية ولعموم حركة التحرر العربية والعالمية، مؤكداً في الوقت نفسه أن اإلرث 
الغني الذي تركه الشهيد القائد، وخاصة في انحيازه المطلق لمصالح شعبنا وفي الحرص على العمل 

ناقض مع االحتالل على كل ما عداه من تناقضات وخالفات ثانوية، سيبقى نبراسا الوحدوي، وتغليب الت
  . يرشد األجيال تلو األجيال من المناضلين نحو أهداف شعبنا في الحرية واالستقالل

  
  المصري يلتقي الفصائل اليوم في غزة الستئناف جهود المصالحةمنيب  .15

يني رئيس لجنة المصالحة الوطنية منيب المصري إنه قال االقتصادي الفلسط: نادية سعد الدين –عمان 
سيتوجه اليوم األربعاء إلى قطاع غزة للقاء الفصائل الفلسطينية واستئناف جهود إنهاء االنقسام وتحقيق "

  ".المصالحة
اجتمع أمس في رام اهللا مع الشخصيات الفلسطينية "من األراضي المحتلة إنه " الغد"وأضاف إلى 
وى والفصائل، مثل فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير الفلسطينية والق

  ".فلسطين وحزب الشعب والمبادرة الوطنية الفلسطينية
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اللجنة قدمت تقريرها لالجتماع حول مستجدات الوضع الفلسطيني، وأكدت تأييدها ومساندتها "وأوضح أن 
اس من رفض استئناف المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي لموقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عب

  ".في ظل استمرار االستيطان، باعتباره موقفاً سليماً
االجتماع جدد تأكيده على موقف رفض الذهاب للمفاوضات من دون وقف االستيطان "وأشار إلى أن 

  ".وتحديد المرجعية، وشدد على ضرورة تحقيق المصالحة
ئل الفلسطينية في غزة خالل يومي األربعاء والخميس من أجل بحث موضوع سيلتقي بالفصا"وبين أنه 

المصالحة، ومن ثم يطرح ما تم التوصل إليه على الفصائل في الضفة الغربية، بهدف استئناف جهود 
  ".إنهاء االنقسام

أخرى جولة سيقوم بها في غضون األيام القليلة القادمة إلى دمشق والقاهرة ودول "وتحدث المصري عن 
  ".من أجل التأكيد على ضرورة تحقيق المصالحة

، مشيراً إلى "الوضع الراهن يحتم المصالحة ويستدعي وضعها في مقدمة األولويات الوطنية"وقال إن 
ضرورة استئناف الجهود إلجراء جلسة حوار ثالثة بين حركتي فتح وحماس بخاصة بعد الخالف الذي "

  ".عيد األضحى المباركحصل في اجتماع دمشق الذي عقد قبل 
اللجنة لن تبدأ من نقطة الصفر في جهودها، بعد التوصل إلى تفاهمات فلسطينية وإحراز "وأوضح أن 

، الذي بقي "تقدم في قضايا الحوار بين فتح وحماس خالل الجلستين السابقتين، باستثناء الملف األمني
  .عالقاً وشكل موضع خالف بين الحركتين

  5/1/2011الغد، عمان، 
  

   برئاسة عباس النتخاب رئيس ونائب ومقرر  السبت يعقد أول اجتماع له"استشاري فتح" .16
الثالثاء بأن ' القدس العربي'اكد امين سر المجلس الثوري لحركة فتح امين مقبول لـ :وليد عوض

ود المجلس االستشاري لحركة فتح سيعقد أول اجتماع له السبت القادم برئاسة الرئيس الفلسطيني محم
  .عباس النتخاب رئيس للمجلس ونائب للرئيس ومقرر

المجلس االستشاري هو عبارة عن اطار حركي تم تشكيله من ' 'القدس العربي'واضاف مقبول قائال لـ
ومهمات هذا المجلس اعطاء '، وتابع 'قيادات الحركة، اعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري السابقين

 للقيادة الفلسطينية وللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح على اي االراء واالفكار والمقترحات
  .'من القضايا التي تحتاجها اللجنة المركزية والمجلس الثوري

وجاء تشكيل المجلس االستشاري في اطار سعي اللجنة المركزية لفتح لتفعيل دور الحرس القديم في 
  .الحركة واالستفادة من خبرتهم

ثوري لحركة فتح أقر في نهاية دورته االخيرة التي عقدت في مدينة رام اهللا الالئحة وكان المجلس ال
الداخلية للمجلس االستشاري للحركة، والذي اعتمد إنشاؤه بقرار صادر عن المؤتمر العام السادس لفتح 

  .2009) اغسطس(بمدينة بيت لحم في آب 
 الستقطاب جميع قادة الحركة السابقين وجاء تشكيل المجلس االستشاري كإطار جديد في حركة فتح

الذين فشلوا في الوصول الطار اللجنة المركزية لحركة فتح خالل ' الحردانين والزعالنين'وخاصة 
  .االنتخابات التي جرت في المؤتمر العام السابق الذي عقد ببيت لحم جنوب الضفة الغربية

ستشاري لتقديم الرأي والمشورة فيها قال مقبول وحول القضايا المطروحة على الجلسة االولى للمجلس اال
اآلن القضايا المطروحة هي القضية السياسية واالفق المسدود والخيارات المطروحة على القيادة '

الفلسطينية والتي طرحها االخ ابو مازن ومناقشتها في المجلس االستشاري وابداء الرأي في هذه 
  .'ا قضايا اخرى يطرحها االخ الرئيسالخيارات اضافة الى قضية المصالحة وربم
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واوضح مقبول بأن عباس سيلقي كلمة هامة امام اعضاء المجلس االستشاري تشمل القضايا الرئيسية في 
وبالتالي المطلوب ان يقدم المجلس االستشاري افكاره واراءه ومقترحاته حول 'الوضع الفلسطيني، 
  .'مختلف هذه القضايا

 عضوا وسيتم انتخاب رئيس للمجلس ونائب للرئيس 51س االستشاري يضم واشار مقبول الى ان المجل
  .'لتقديم المشورة بما يطلب منه' اشهر 4ومقرر، موضحا بأن المجلس االستشاري سيعقد اجتماعاته كل 

ونوه مقبول بأن المخول بدعوة المجلس االستشاري لالنعقاد هي اللجنة المركزية لحركة فتح، مشيرا الى 
  .نعقاد الجلسة كان مقررا الخميس اال انه تم التأجيل للسبت بسبب ارتباطات الرئيس عباسان موعد ا
من مصادر في داخل حركة فتح بأن التوجه العام لدى استشاري فتح بأن يكون ' القدس العربي'وعلمت 

  .رئيس المجلس من قطاع غزة في اشارة الى تضامن قيادة الحركة مع ابناء الحركة في غزة
ت المصادر الى أن هناك اسماء من قطاع غزة مطروحة لتولي رئاسة المجلس االستشاري مثل واشار

  .اللواء نصر يوسف وابراهيم ابو النجا وحمدان عشوار
والمحت المصادر الى ان نصف اعضاء المجلس االستشاري هم من قطاع غزة مثل انتصار الوزير 

  .ابو علي شاهين وجميلة صيدموعبد اهللا االفرنجي ونصر يوسف وابو علي مسعود و
وتسود اوساط حركة فتح مخاوف من مواصلة حماس اصرارها على منع اعضاء المجلس االستشاري 
من ابناء قطاع غزة من مغادرة القطاع على خلفية قضية معتقلي حماس لدى االجهزة االمنية الفلسطينية 

ثالثاء عضو المجلس االستشاري احمد ومن جهته اكد مقبول بأن حماس منعت ال. المضربين عن الطعام
نصر من مغادرة غزة، مشيرا الى وجود اتصاالت مع المعتدلين في حماس بهدف السماح العضاء 

  .االستشاري من ابناء غزة مغادرة القطاع
واشار مقبول الى ان سلطات االحتالل االسرائيلي منعت كذلك عضو المجلس االستشاري سميح النصر 

  .ضور جلسة المجلس االستشاري المرتقبة في رام اهللامن مغادرة غزة لح
وكان ابو ماهر غنيم نائب القائد العام لحركة فتح وجه دعوات لجميع اعضاء المجلس االستشاري 

  . تدعوهم للحضور وتبلغهم بموعد عقد االجتماع االول
  5/1/2011القدس العربي، لندن، 

     
   اتهامات لدحالن ومطالب بإضافة مخالفات أمنية خالفات بين عباس وأبو ماهر غنيم حول الئحة .17

انتقلت التحقيقات النظامية التي تجري مع القيادي في حركة فتح محمد دحالن :  بسام البدارين- عمان
والتي أمر بها الرئيس محمود عباس إلى منعطفات جدلية خالل اليومن الماضيين بعد تنحي الرجل الثالث 

  . رئاسة لجنة التحقيق التي كلفت من اللجنة المركزية باستجواب دحالنفي الحركة أبو ماهر غنيم عن
وفي هذا السياق يثير موقف غنيم جدال واسعا في صفوف أبناء الحركة في الداخل والخارج، وعلمت 

غنيم من رئاسة لجنة التحقيق وطلب منه التنحي ' إعفاء'بأن الرئيس عباس قرر قبل أيام ' القدس العربي'
  .ت بينهما على شكل وهوية وعمل اللجنة بصورة نظامية وطبيعة المهمة التي كلفت بهابعد خالفا

وقالت المصادر المطلعة ان غنيم أصر حتى يوم السبت الماضي على ان اللجنة التي يترأسها للتحقيق مع 
فقط وليس لجنة تحقيق، وهو امر أثار غضب الرئيس عباس ودفعه لتنحية ' استماع'دحالن هي لجنة 

غنيم ومطالبة اللجنة باختيار أحد أعضائها رئيسا خلفا لغنيم الذي تضررت عالقته بعباس بسبب موقفه 
  .المعارض عمليا لسلسلة القرارات واإلجراءات التي طالت دحالن مؤخرا

ونقل قياديون فلسطينيون عن غنيم قوله في اجتماع قيادي وحركي مؤخرا بأنه ال توجد اتهامات محددة 
 وهو أمر لم يعجب الرئيس عباس فيما تمسك غنيم بقناعته ومحورها ان اإلطار التنظيمي بحق دحالن

والحظ خبراء في . أمر اللجنة باالستماع إلفادة وأقوال دحالن ليس أكثر وليس باستجوابه او التحقيق معه
 لم ترسل حركة فتح بان مؤسسات الحركة وطوال الفترة التي ترأس فيها غنيم لجنة التحقيق مع دحالن
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 التهم المنسوبة - خالفا للعادة وللنظام الداخلي -أي تعميمات ألبناء الحركة في الداخل والخارج توضح 
لدحالن حيث اكتفى الحركيون بقراءة االتهامات خارج اإلطار التنظيمي ومن وسائل اإلعالم وهو أمر 

نيم بإعادة تكييف مهمة اللجنة فسرته اوساط عباس بانه دليل على تـــراخي اللجنة ورغبة رئيسها غ
  .تنظيميا

وما نشرته وسائل اإلعالم حول اتهامات موجهة لدحالن يتعلق بمخالفات سياسية وتنظيمية ولم ترد مفردة 
التي يضغط بعض خصوم دحالن إلدخالها على الئحة االتهام التنظيمية بموجب إعادة ' أمنية'مخالفات 

  .تشكيل لجنة التحقيق
  5/1/2011لندن، القدس العربي، 

  
  وسئل عن تشكيل تكتالت داخل فتح.. ال صحة لما قاله:  مع دحالنلجنة التحقيق .18

نفى مصدر في اللجنة المنبثقة عن اللجنة المركزية لحركة فتح، للتحقيق مع محمد : علي الصالح - لندن
) أبو مازن(ها والتآمر على الحركة ورئيس) أبو مازن(دحالن حول تطاوالته على الرئيس محمود عباس 

وتشكيل تكتالت داخلية، ما نقل على لسان دحالن في وسائل إعالم، وأن التحقيق معه يوم األحد الماضي 
  .الذي استمر قرابة ساعتين، بدأ بنجلي الرئيس، ياسر وطارق

ال صحة لتصريحات األخ محمد «إنه : »الشرق األوسط«وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ
 اللجنة لم تتطرق بأي شكل من األشكال إلى أي موضوع يتعلق بشخص الرئيس أو وأن.. دحالن
وحسب المصدر فإن دحالن يحاول أن يظهر المسألة وكأنها خالف شخصي مع الرئيس، وهذا . »نجليه

  .غير صحيح على اإلطالق
 لجنة وعبر المصدر عن أسفه بسبب إدالء دحالن بمثل هذه التصريحات، على الرغم من اتفاقه مع

التحقيق التي يترأسها عزام األحمد، وتضم في عضويتها عثمان أبو غربية وصخر بسيسو، على عدم 
  .اإلدالء بأي تصريحات إلى وسائل اإلعالم، لحين االنتهاء من التحقيق

حققت مع دحالن في تهمة «، قال المصدر إن اللجنة »ليست هناك قضية«وردا على قول دحالن إنه 
، وحسب » تهمة العمل على تشكيل تكتالت داخل حركة فتح، وهي تهمة خطيرة جداواحدة فقط، وهي

  .المصدر فإن إجاباته كانت ضعيفة
وأكد المصدر أن التحقيق ال يزال مستمرا ولم ينته، كما أوحى دحالن، وأنه سيظل بعيدا عن وسائل 

  .اإلعالم، حسب المصدر
وقال وهو . ء بأي تصريحات في الوقت الحاضراإلدال» الشرق األوسط«ورفض دحالن الذي اتصلت به 

  .في طريقه إلى عمان للسفر إلى القاهرة، إنه ملتزم باتفاق عدم الخوض في ما جرى داخل لجنة التحقيق
وتشير في هذا السياق إلى . واعتبر المصدر أن معظم ما تناقلته وسائل اإلعالم ال أساس لها من الصحة

ة المركزية، حول موعد تقديم لجنة التحقيق لتقريرها للجنة المركزية ما نقل عن عباس زكي، عضو اللجن
  .الحالي) كانون الثاني( يناير 14في االجتماع المزمع عقده في 

 يناير، كموعد لتقديم التقرير 14إن ما ذكره عباس زكي في األسبوع الماضي حول «وقال المصدر 
للجنة هي التي تحدد متى تنتهي مهمتها، ومتى ، مؤكدا أن ا»للجنة المركزية ال أساس له من الصحة

أن لجنة التحقيق هي صاحبة «وأضاف . ستقدم التقرير حول تحقيقاتها في هذه القضية للجنة المركزية
  .»القرار النهائي

إلى ذلك، قالت مصادر في فتح إن اللجنة حققت مع عدد من الكوادر النافذة والكبيرة في حركة فتح، وإن 
  .قد تتسع لتشمل أناسا آخرينرقعة التحقيق 

وحول ما نسب إلى دحالن حول وجود أشياء كثيرة يمكن أن يكشفها، قالت المصادر إن دحالن في 
  .تصريحاته هذه يضر بنفسه، ألنه بذلك إنما يتستر على معلومات مهمة
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من شملت الكثير » أنصار دحالن«وقال مساعد كبير لدحالن إن هناك حملة تسريحات من العمل ضد 
الشخصيات منها أدهم أبو مدللة، سفير فلسطيني في الجبل األسود، وأحمد حمامشة، مدير عام المنظمات 

  .الشعبية، ويوسف عيسى، نائب مدير األمن الوقائي
  5/1/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  سبتمبر المقبل حاسما في إقامة الدولة المستقلة/ أيلول :شعث .19

 عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض العالقات الخارجية فيها نبيل قال:  محمد ابراهيم-رام اهللا 
  .شعث، ان شهر سبتمبر المقبل سيكون الشهر الحاسم في مشروع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

ان ثالث مناسبات ذات صلة بالدولة الفلسطينية ستتقاطع معا في شهر » البيان«وقال في حديث خاص لـ
ل وهي اوال الموعد الذي اعلنه الرئيس االميركي باراك اوباما لنيل فلسطين عضوية االمم سبتمبر المقب

المتحدة باعتبارها دولة مستقلة، والثاني هو موعد استكمال بناء مؤسسات الدولة والثالث هو موعد نهاية 
  .سطينية المستقلةالمهلة التي حددتها اللجنة الرباعية الدولية لنهاية المفاوضات واقامة الدولة الفل

  5/1/2011البيان، دبي، 
  

  وسط غزة" القسام" موقعا لـيقصفاالحتالل  .20
االستراتيجية، أطلقت " 16اف "قالت مصادر فلسطينية إن طائرات حربية إسرائيلية من نوع : غزة

مية الذراع العسكري لحركة المقاومة اإلسال" كتائب القسام"صاروخاً واحداً باتجاه موقع تدريب تابع لـ 
وأضافت المصادر أن القصف أسفر عن دمار كبير  .، غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة"حماس"

  .في الموقع، دون وقوع أي إصابات في األرواح
  4/1/2011قدس برس، 

  
  سقوط صاروخ في عسقالن: اإلسرائيليالجيش  .21

اطلقت صباح الثلثاء من قطاع  أعلنت متحدثة باسم الجيش االسرائيلي ان قذيفة : أ ف ب-القدس المحتلة 
الصاروخ سقط «وقالت المتحدثة ان  .غزة على جنوب اسرائيل من دون ان تسبب اصابات او اضرار

  .»في قطاع من مدينة عسقالن ولم يسبب اصابات او اضرار
  5/1/2011الحياة، لندن، 

  
  فلسطينيات يتأهبن للقتال من أجل غزة: انسي ان  .22

شاشة جاهزة لالستخدام، مازال المسلحون الفلسطينيون يتدربون على القتال بوجوه مغطاة وأسلحة ر: غزة
اهللا "وفي األثناء تنطلق هتافات .. دولة إسرائيل وسط الكثبان الرملية وفي قطاع غزة.. عدوهم اللدود

  ."أكبر
  ."نساء"على أن االختالف الجوهري هو أن المقاتلين الذين يتدربون هنا هم 

ويطالبن النساء .. ويقلن إنهم مستعدات لخوض المعركة.. إلى جنب مع الرجالإنهن يتدربن جنباً 
  ."المقاومة ضد إسرائيل"الفلسطينيات بااللتحاق بما يصفنه بـ

 CNN حصلت على فرصة نادرة للقاء بعض هؤالء النسوة داخل غزة، وأصر التنظيم الذي يتبعن له أن 
  .فراد الطاقم، وتوجه بالسيارة إلى أحد المنازليظل المكان سرياً، فتم وضع عصابة على أعين أ

ألوية الناصر صالح "وباالنتظار كانت خمس نساء يجلسن في الحديقة الخلفية، وكلهن يتبعن تنظيم 
، وهو أحد التنظيمات المسلحة العديدة في قطاع غزة، وكن كلهن منقبات، وال يظهر منهن سوى "الدين

  .أعينهن
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لة تنتشر عليها أسلحة متنوعة، مثل الكالشينكوف وقذائف اآلر بي جي النساء كن يجلسن بجانب طاو
  .وألغام

، رافضة أي "إنني مدربة وجاهزة لتنفيذ عملية انتحارية ضد الجنود اإلسرائيليين"وقالت واحدة منهن 
  .تشكيك حول ما إذا كان اإلسالم يسمح للمرأة بالقتال
 محمد، وبالتالي ليست هناك أي مشكلة لها في ذلك، وأضافت إن المرأة كانت تقاتل إلى جانب الرسول

  .مشيرة إلى أن المرأة في اإلسالم كانت تنقل الجرحى، ولكن في الوقت الحالي هناك سيارات إسعاف
  .وكانت هناك امرأة أخرى تضع خاتماً ذهبياً في إصبع يدها بينما تحمل قنبلة يدوية باليد األخرى

 هناك معركة أخرى قريباً مع إسرائيل، خصوصاً مع تزايد مستوى وتعتقد النساء الخمسة أنه ستكون
  .العنف في األسابيع األخيرة على الحدود بين القطاع وإسرائيل

وفي غزة، تعتبر مثل هؤالء النسوة مقاتالت من أجل الحرية، بينما تعتبرهن إسرائيل وبعض الدول 
  ."إرهابيات"الغربية 

في " يبللون فراشهم"تضحية بنفسها لقتال إسرائيل، مشيرة إلى أن أبناءها وقالت امرأة ثانية إنها مستعدة لل
  .الليل ألنهم يخافون من القصف الجوي اإلسرائيلي

أريد كل شيء ألبنائي، وأول ما أريده : "وقالت ثالثة كانت تحمل الكالشينكوف وتضع مسدساً في حضنها
  ."عالموهو حق لكل طفل في ال.. لهم هو أن يعيشوا حياة سعيدة

  4/1/2011موقع سي أن أن، 
  

  مساع لتشكيل قوة ضاربة في عين الحلوة : لبنان .23
، أن ثمة مساعي لتشكيل قوة ضاربة »فتح«عن مصادر فلسطينية قريبة من » المركزية«نقلت الوكالة 

 عنصراً بهدف 50في مخيم عين الحلوة تضم جميع القوى الفلسطينية واإلسالمية وتتشكل من نحو 
  . لوضع األمني داخل المخيم من مختلف جوانبهتحصين ا

وقالت المصادر إن المساعي باتت على نار حامية وإن اجتماعاً تحضيرياً عقد لهذه الغاية في منزل أحد 
قررت تسمية ضباطها المتقاعدين بضباط االحتياط وصرف كامل » فتح«وأشارت الى ان . »فتح«قادة 

  .ن نهاية الشهر الحالي في المئة بدءاً م20رواتبهم مع حسم 
  5/1/2011السفير، بيروت، 

  
  سقوط حكومتهم خوفاً من م الوثائق الفلسطينية نتنياهو ومساعدوه يرفضون تسلّ: معاريف .24

العبرية، بن كاسبيت، نقـالً  ' معاريف'قال المحلل السياسي في صحيفة : الناصرة ـ من زهير أندراوس 
تل أبيب، إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيـامين نتنيـاهو          عن مصادر وصفها بأنّها رفيعة المستوى في        

أعلن أمس بأنّه مستعد للتفاوض مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عبـاس، حـول جميـع المـسائل       
الجوهرية ثنائيا، وانه إذا ما اجتمع مع عباس في غرفة فسيجلس معه هناك لبحث كل المواضـيع حتـى                   

  .يخرج دخان ابيض، على حد تعبيره
ولكن كاسبيت أضاف أنّه بموجب فحص أجرته الصحيفة تبين واقع معاكس تماما، وقال إنه في األسابيع                
األخيرة رد مندوبون إسرائيليون، بمن فيهم نتنياهو نفسه، المرة تلو األخرى، وثـائق رسـمية يحـاول                 

ـ              . سائل الجوهريـة  نظراؤهم الفلسطينيون تقديمها لهم، وفيها تفصيل للمواقف الفلسطينية فـي كـل الم
فالمندوبون اإلسرائيليون غير مستعدين على اإلطالق للبحث، للقراءة أو للمس هذه الوثائق، ناهيك عـن               

  .أن يقدموا وثيقة إسرائيلية موازية وفيها المواقف اإلسرائيلية
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صائب . دوبحسب المصادر عينها، فإن الحالة األبرز وقعت في اللقاء األخير الذي عقد بين المتفاوضين،               
وقد عقـد اللقـاء فـي       . عريقات من الطرف الفلسطيني والمحامي اسحق مولخو من الطرف اإلسرائيلي         

  .واشنطن قبل عدة أسابيع، بحضور الوسطاء األمريكيين
وقال المحلل اإلسرائيلي إنّه في أثناء اللقاء فاجأ عريقات مولخو، بسحب كراسة رسمية من حقيبته تحمل                

عندما تساءل اإلسرائيلي عمـا فـي الكراسـة، قـال           . نية وحاول نقلها إلى مولخو    شعار السلطة الفلسطي  
عريقات إن هذه في واقع األمر خطة السالم الفلسطينية المفصلة والمحدثة، وفيها المواقـف الفلـسطينية                

 وتابعت الصحيفة قائلةً إن مستشار نتنياهو رفض أخـذ الكراسـة أو          . المفصلة في كل المسائل الجوهرية    
االطالع عليها، وحسب مصادر تعرفت على ما جرى هناك، قال لعريقات، وكذلك لألمـريكيين، إنّـه ال       
                   يمكنه أن يلمس الكراسة الفلسطينية، أن يقرأها أو أن يأخذها، وذلك ألنه في اللحظة التي يفعل ذلك فـإن

  .الحكومة اإلسرائيلية ستسقط، على حد تعبيره
حيفة، فقد وقعت في لقاء عقد بين رئيس الوزراء نتنياهو وبين عبـاس فـي             أما الحالة الثانية، حسب الص    

المنزل الرسمي لرئيس الوزراء في القدس الغربية، وتبين أنّه في أثناء ذلك اللقاء جلب عباس لنتنيـاهو                  
وثيقة فلسطينية رسمية، من صفحتين مطبوعتين، وفيها االقتراح الفلسطيني للحل في المسألتين اللتين كان              

رفض نتنياهو قـراءة    . الترتيبات األمنية والحدود  : يفترض بالطرفين أن يبحثا فيهما في المرحلة األولى       
رئيس السلطة عباس، أكدت المصادر للصحيفة العبرية، ترك الوثيقة فـي منـزل        . الوثيقة أو البحث فيها   

  .نتنياهو، وكان بوسع األخير االطالع عليها في وقت الحق
ا إنّه في الوثائق الفلسطينية المختلفة التي تقترح بين الحين واآلخر على الفلسطينيين             وقالت الصحيفة أيض  

، توجد أيضا موافقة فلسطينية على وجود طرف ثالـث فـي         )توجد حاالت أخرى غير تلك المفصلة هنا      (
 تواجـد   وفي نية الفلسطينيين الموافقة علـى     . غور األردن في أثناء فترة طويلة بعد التوقيع على االتفاق         

عسكري أمريكي، أوروبي، للناتو أو أي جهة أخرى تكون مقبولة على إسرائيل وذلك لضمان المعـابر،                
ولكن الطرف اإلسرائيلي ليس معنيا على اإلطالق بفتح هذه الوثائق والبحـث فـي المـسائل، بحـسب                  

  .الصحيفة العبرية
قيض تام من الموقـف اإلسـرائيلي       عالوة على ما ذكر، أكدت الصحيفة على أن هذه األمور تقف على ن            

الزاعم ان كل شيء مفتوح للمفاوضات، وان نتنياهو مستعد للحديث في كل المسائل الجوهرية والـدخول           
وخلص المحلل كاسبيت إلى القول إنّـه إذا كـان          . مع عباس إلى غرفة من اجل الخروج منها مع تسوية         
ي سبب يجعل اإلسـرائيليين ال يتلقـون طواعيـة          نتنياهو معنيا بالخروج من الوضع الحالي، فال يوجد أ        

تفصيال للمواقف الفلسطينية من اجل إعداد أوراق مضادة تسمح بالشروع في جسر الفجوات، الفتا إلـى                
أن هناك انطباعا بأن تصريحات نتنياهو ومقربيه عديمة أي مضمون كان، واألقرب إلى الحقيقـة هـو                 

جـدير  . في اللحظة التي ألمس هذا، الحكومة تسقط      : عريقاتاسحق مولخو، الذي قال في ذاك اللقاء مع         
انـه  ' معاريف'بالذكر أن ديوان رئيس الوزراء اإلسرائيلي قال في تعقيبه الرسمي على النبأ الذي أوردته               

  .عار عن الصحة
  5/1/2011، القدس العربي، لندن

  
  الم  لألراضي الفلسطينية ال مثيل له في العاإلسرائيلياإلحتالل : راكاب .25

 وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود ، أن  تل أبيب   من يو بي آي  ، عن   5/1/2011،  القدس العربي، لندن  ذكرت  
 إنه ال يوجد أي تطور جديد بشأن المفاوضات بين إسرائيل وسورية وانه ينبغي              ]أمس [باراك قال الثالثاء  

  .التركيز على المسار الفلسطيني
العـسكرية لتـدريب    ' تـسيئيليم ' باراك جاء خالل زيارة لقاعدة       وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية ان كالم     

معروف أنه يوجد   'وردا على سؤال حول احتمال وجود اتصاالت مع سورية قال باراك            . القوات البرية   
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اهتمام أميركي طوال الوقت بهذه القناة، وهم موجودون في حالة تدقيق في كافة القنوات طوال الوقـت،                 
ى اليوم فان القناة المركزية هي القناة الفلسطينية وأنا أعتقد أنه يجب القيـام بكـل                وحت.. وما يزال اآلن  

  . 'شيء من أجل إحداث اختراق في هذه القناة
وتأتي أقوال باراك على أثر كشف القناة العاشرة للتلفزيون اإلسرائيلي أمس االول عن أن المدير العـام                 

لشمالية مالكولم هونالين المقرب من رئيس وزراء إسرائيل        للجنة رؤساء المنظمات اليهودية في أمريكا ا      
بنيامين نتنياهو التقى قبل أسبوع مع األسد في دمشق وسلمه رسالة إسرائيلية، لكـن مـصادر سياسـية                  

  . إسرائيلية وهونالين نفسه نفوا تسليم رسالة لألسد
لينا أن نحارب ضد توجهات نزع      يوجد في العالم ميل إلى قبول المواقف الفلسطينية ونحن ع         'وقال باراك   

الشرعية عن إسرائيل والحرص بكل القوة على عالقتنا مع الواليات المتحدة وهي هامة من أجـل أمـن                  
 كان العام األهدأ منذ سنوات طويلة في        2010العام  'وأضاف أن   . 'الدولة وقدرتها على المناورة في العالم     

. إشارة إلى حزب اهللا في لبنان وحماس في قطاع غـزة          في  ' كافة الجبهات وسواء في الشمال أو الجنوب      
تتواصل من حولنا أنشطة معقدة والجيش اإلسرائيلي يستعد لكافة االحتماالت، وإلى جانـب             'وقال باراك   

ذلك علينا أن ندرك أنه في الواقع الراهن ثمة أهمية، وهذه المسؤولية العليا للحكومة، للبحـث عـن أي                   
  .'سياسية ومبادرة سياسية سواء في المجال الفلسطيني أو برؤية إقليميةطريق من أجل تحريك عملية 

فإننا سنعرف أنه لن    ) عسكرية(يجب أن نضمن أنه حتى لو واجهنا أو وجدنا أنفسنا في مواجهة             'وأضاف  
  . 'يكون هناك خيار ويوجد احتمال، حتى لو بدا غير واضح أحيانا، بالتوصل إلى اختراق واتفاق

عليكم أن تكونوا جاهزين ألي امتحان قد       'ضباط والجنود الذي التقاهم في القاعدة العسكرية        وقال باراك لل  
  .'ينشأ في أي لحظة ونحن نعتمد عليكم

إن اإلحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية ال مثيـل         أن باراك    ،4/1/2011،  48موقع عرب   وأضاف  
 عامـاً   43نحن نسيطر على شعب آخر منذ       : "وتابع .اإلسرائيلي" والال"له في العالم، حسب ما أفاد موقع        
  ".وال يوجد لذلك أي مثيل في العالم

وأضاف في سياق حديثه عن الدعوات لمقاطعة إسرائيل بسبب إستمرار احتاللها لألراضي الفلسطينية إن              
  . ائيليزيد من تهديد سحب الشرعية عن اسر" تجاهل اسرائيل من المسائل التي يطرحها المجتمع الدولي"
  

      من الزمن  يحتاج عقداًالسالم: ليبرمان .26
قال وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن التوصل إلى اتفاق سياسي بـين             :  وكاالت -الجزيرة  

جاءت تصريحات ليبرمان خالل مقابلـة لـه         ".عقدا من الزمن على األقل    "إسرائيل والفلسطينيين يحتاج    
مع الفلسطينيين  " هناك تعاونا اقتصاديا وأمنيا جيدا    " الفرنسية قال فيها أيضا إن       الثالثاء مع وكالة الصحافة   

علينا أن نستمر في التعاون على هذين المستويين وتأجيل الحل السياسي إلى عقد من الزمن علـى                 "وإن  
  ".األقل

إننـي أرى   "مة  وأضاف ليبرمان الذي يعتبر شريكا لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في الحكو           
أعتقـد أن   .. بل ينبغي التقدم خطوة خطوة    . أنه من المستحيل تسريع العملية السياسية بصورة اصطناعية       

ما نحتاجه حاليا هو اتفاق انتقالي طويل مع الفلسطينيين، في حين أن مفاوضات الـسالم متوقفـة منـذ                   
  ".أشهر

في النـزاع   " بالغ في الحديث ويبالغ في التدخل     ي"واعتبر وزير الخارجية اإلسرائيلي أن المجتمع الدولي        
  .اإلسرائيلي الفلسطيني، حسبما قوله

يولد الكثير من التوقعات وبعد التوقعات نجد إحباطات، وذلك يقود إلـى العنـف              "ورأى ليبرمان أن ذلك     
ألمم المتحدة  الواليات المتحدة وروسيا وا   (، منتقدا اللجنة الرباعية الدولية للشرق األوسط        "وإلى مواجهات 

  ).واالتحاد األوروبي
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كما اتهم ليبرمان الفلسطينيين قائال إنه ال يرى جاهزية أو رغبة من قيادتهم من أجل عملية سالم حقيقية،                  
معتبرا أن الفلسطينيين يرون أنه بإمكانهم الحصول على ما يريدون من خالل المجتمع الـدولي ال مـن                  

  .خالل المفاوضات حسب زعمه
  5/1/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  أنت إرهابي وقاتل أطفال غزة وفاشل والهاي بانتظارك : باراكل يقاطع محاضرة مواسيعلي الطالب  .27

عمت حالة من الفوضى والبلبلة خالل محاضرة لوزير الحرب االسرائيلي، إيهود باراك، ألقاها اليوم في               
ب علي مواسي من التجمع الوطني الديموقراطي لبـاراك،         جامعة تل أبيب، وقد تسببت بها مقاطعة الشا       

  .إثر حديث األخير عن مساعيه للتوصل إلى السالم والتقريب بين اليهود والعرب
أنت كاذب، فاشل، ومزيف، فلتعمل على تحقيق الـسالم العـادل           : "هذا ووجه مواسي كالمه لباراك قائال     

محكمـة العـدل    (الهاي في انتظارك    : "، وأضاف "مينوالمساواة بدال من ممارسة العهر السياسي مع الي       
. أنت كاذب ! أتمارس العهر السياسي مع اليمين وتطلب السالم      . تقتل األطفال في غزة   . إرهابي).. الدولية

  ".أنت تخيف شعبك، اخجل من نفسك.. 2000، وعام 2008سقطت عام . ومزيف، وفاشل
، واصفا تصرف مواسـي     "سارة لهذا االزعاج المنفعل   خ: "وجاء تعليق باراك مباشرة على المقاطعة قائال      

  ." أنا آخر من يشعر بأنه مضطر لالعتذار ألحد: "، وأضاف"الصبيانية"بـ 
وما كاد الهدوء يعود للقاعة، حتى تفاجأ باراك من جديد برفع الشاب ربيع عيد مـن التجمـع الـوطني                    

ة، لتضج القاعة من جديـد، ولتعلـو        الديموقراطي صورة رضيع قتل خالل الحرب االسرائيلية على غز        
  ."أخرجوا هؤالء العرب من القاعة: "نداءات مثل

وقام رجال األمن بإخراج الشباب المقاطعين من القاعة، ومنعوا أي أحد من الدخول إليها مجددا، تحـسبا                 
  .من أي مقاطعة أخرى

إيـران، الـشرق    : يفي ظل التهديد النوو   : "وجاءت محاضرة باراك هذه في إطار جلسات تحت عنوان        
، والتي جاءت ضمن مؤتمر دولي عقدته جامعة تل أبيب على مـدار يـومين حـول                 "األوسط، والغرب 

، حضره عسكريون وسياسيون اسرائيليون كبـار، وأكـاديميون مـن داخـل إسـرائيل               "اليهود وإيران "
  .وخارجها، وضيوف آخرون

  4/1/2011، 48موقع عرب
  

  أنه في طريقه لالنسحاب من الحكومةالعمل يؤكدون  حزب وزراء: يديعوت .28
 إيهود  ، الذي يتزعمه  »العمل « حزب  نواب  إن   »يديعوت أحرونوت «قالت صحيفة   : كفاح زبون : رام اهللا 

 ضغوطا كبيرة عليه من أجل االنسحاب مـن االئـتالف،           ،حكومة بنيامين نتنياهو  في  باراك وزير الدفاع    
إن الضغوطات التي يتعرض لهـا بـاراك منـذ           « :ةصحيفالوقالت  . ردا على الجمود في عملية السالم     

وتـشير  . شهرين نجحت في إقناعه في التخلي عن الشراكة مع نتنياهو إذا ظل الوضع على ما هو عليه                
صراحة إلى احتمال اتخاذ هذه الخطوة خالل شهرين، فقال وزير الرفـاه  » العمل«تصريحات وزراء في  

فالعمل في طريقـه    .. درك أن استقرار حكومته في خطر     على رئيس الوزراء أن ي    «: يتسحاق هيرتسوغ 
ودعا هيرتسوغ لعقـد مـؤتمر عمـالي        . »إلى الخروج من الحكومة وسيتم حسم ذلك في مؤتمر الحزب         

يخصص لعملية السالم، وقد يبحث أيضا احتمال إجراء انتخابات مبكرة الختيار زعيم جديد للحزب بدال               
يجب اتخاذ قرارات خطيرة وهامـة      . ث ذلك خالل أسابيع   يجب أن يحد  «وأضاف هيرتسوغ   . من باراك 

طلب مـن بـاراك أن يطـرح        «ونقلت مصادر إسرائيلية عن هيرتسوغ قوله إنه        . »لدفع وإنقاذ الحزب  
وانضم لهيرتسوغ، وزيـرا، الـصناعة      . »موضوع الفقر في الحكومة وأن يقدم استقالته في أعقاب ذلك         

سيغادر الحكومـة فـي     «بروفرمان، وقال بن أليعازر، إن حزبه       بنيامين بن أليعازر، واألقليات أفيشاي      
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أما بروفرمان فدعا حزبه إلى عقد اجتماع في        . »المقبل إذا بقيت عملية السالم عالقة     ) آذار(أوائل مارس   
عليهم اتخاذ قرار واضح، إذا جرت      «وقال  . الحالي التخاذ قرار بشأن ترك االئتالف     ) كانون الثاني (يناير  

مـع أسـفي الـشديد فـإن        «وأضاف  . »وإال فإننا سننسحب منها   . اشرة فنحن في الحكومة   مفاوضات مب 
ولسوء الحظ فإن نتنياهو يراوح مكانه وبلدنا هو الذي يـدفع الـثمن، وكـذلك               . استراتيجية باراك فشلت  

حيليك بار الذي عينـه بـاراك مـؤخرا،         » العمل«وهاجم سكرتير   . »الذي يفقد ثقة الرأي العام    ) العمل(
كما هاجم سياسة   . وقال إن العودة إلى القضايا االجتماعية قد تجعل نهضة الحزب ممكنة          .. اسة الحزب سي

  .الحزب، رئيس الهيستدروت عوفر عيني
يشعرون على ضوء فشل العملية السياسية بأن       » العمل«إن وزراء وأعضاء    » يديعوت أحرونوت «وتقول  

لدينية المتشددة هي المستفيد األفضل من استمرار هذا        الحزب يفقد مزيدا من المؤيدين، وأن حركة شاس ا        
  .االئتالف

وتولدت قناعة جدية هذه المرة عند حزب الليكود بأن العمل في طريقه لالنسحاب، وأن القضية تحولـت                 
مع حزب االتحـاد الـوطني اليمينـي        » الليكود«لمسألة وقت، وهذا ما يفسر محاولة التقارب التي بدأها          

وإذا انسحب العمل سيصبح لدى االئـتالف       . حكومة في حال التصويت على سحب الثقة      المتطرف لدعم ال  
وهذا ما دفع بعض وزراء الليكود للحـديث عـن          . 74 صوتا في الكنيست اإلسرائيلي بدل       61الحكومي  

  .2012إمكانية حصول االنتخابات القادمة بداية عام 
  5/1/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   %40 بنسبة "إسرائيل"بـ" االعتداءات الجنسية"كاوى ارتفاع ش: هآرتسموقع  .29

اإلسرائيلية، النقـاب عـن     " لجنة االنضباط في الخدمة المدنية    "كشف التقرير السنوي الذي تقوم بإعداده       
في المؤسسات اإلسرائيلية الرسمية، إلى أكثر من أربعين فـي          " االعتداءات الجنسية "ارتفاع نسبة شكاوى    

، مقارنـة   2010 ملف تحقيق خالل عام      125، مشيراً إلى أنه تم فتح       )2010(لماضي  المائة خالل العام ا   
  .  سنوات3 ملفاً قبل 65، و2009 ملفاً في العام 90مع 

العبرية التي نشرت التقرير، أنه تم تسليمه إلى الـوزارات          " هآرتس"وقالت النسخة اإللكترونية لصحيفة     
لما يظهره  "القضاء، وكذلك للعديد من المسئولين اإلسرائيليين،       اإلسرائيلية المختصة، وفي مقدمتها وزارة      

  ". من ارتفاع في االعتداءات الجنسية أثناء الخدمة والعمل في مختلف الوزارات اإلسرائيلية
ولفت التقرير االنتباه إلى أن جهاز التعليم اإلسرائيلي شكّل أعلى نسبة في ملفات التحقيق خـالل العـام                  

، ويأتي  2009 ملفاً في العام     12مقارنة مع   " اعتداءات جنسية " ملف تحقيق في     26 الماضي، وصلت إلى  
 ملفاً، ومن ثم هيئة البريد ووسائل اإلعالم بواقع ثماني ملفات           23جهاز الصحة في الترتيب الثاني بواقع       

  . لكل منهما
 فتح ملفين للتحقيـق     وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية نتنياهو شهد أيضاً على           

  .  باالعتداء الجنسي2010خالل عام 
إن التغطية اإلعالمية   " التحاد مراكز مساعدة ضحايا االعتداءات الجنسية     "من جانبها؛ قالت المديرة العامة      

األخيرة لقضية أوري بارليف والرئيس اإلسرائيلي األسبق موشي قصاب تشجع الـضحايا علـى تقـديم                
زيادة في عدد االتصاالت التي تتلقاها المراكز في أعقاب الحكم الذي صدر علـى              ، مشيرة إلى    "الشكاوى
  .قصاب

  4/1/2011، موقع فلسطين أون الين
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  " يطلق النار-يرى: "لمراقبة سواحل غزة" منظومة" اإلسرائيلي يعتمد البحريةسالح  .30
التي تطلق النار على كل     " ر يطلق النا  –يرى  "يعتزم سالح البحرية اإلسرائيلي اعتماد منظومة       : وكاالت

  . جسم متحرك على طول الحدود الساحلية مع قطاع غزة
إن المنظومة التي تعمل على الحدود البريـة مـع          :" وقال الموقع اإللكتروني لجيش االحتالل اإلسرائيلي     

  ". قطاع غزة أثبتت فعاليتها في اصطياد كافة التحركات على الحدود
فمبر الماضي المنظومة التي تعمل بإرشاد غرفة تحكم خاصة عن بعد،           وكان جيش االحتالل نصب في نو     

حيث يرى الجنود على شاشاتهم جميع التحركات على حدود القطاع، ويطلقون النـار تجـاه التحركـات                 
  . المشبوهة عن بعد بواسطة المنظومة التي تشبه القبة بشكلها

 تأمين الحدود البحريـة ضـد أي قـوارب          وأوضح الموقع أن المنظومة المرتبطة بغرفة مراقبة ستكفل       
فلسطينية أو سفن إغاثية يمكن أن تقترب من نطاق مجسات المنظومة الهجومية، بحيث تطلق النار فورا                

  . - السفن والقوارب–تجاه تلك التحركات 
سيتم تركيب المنظومة قـرب الحـدود الـشمالية         :" وقالت قيادة المنطقة الجنوبية في جيش االحتالل إنه       

ساحل غزة مبدئيا، على أن يتم تثبيتها على كافة طول الحدود البحرية حال توفر الميزانية والمـصادقة                 ل
  ". عليها

وأوضحت القيادة اإلسرائيلية أن تلك المنظومة التي ستثبت شمال القطاع ستكون قـادرة علـى تـوفير                 
  . الحماية للمستوطنات شمال القطاع مثل زيكيم وإيريز ونتيف نتيف

السياق ذاته، قال موقع الجيش إنه سيطبق منظومة دفاعية أخرى متطورة على طول الحدود البرية               وفي  
وأضافت أن تلك المنظومة البرية تمكنت في األسابيع الماضـية مـن            . مع غزة لمزيد من تأمين الحدود     

  .إحباط تسلل من قبل مقاومين من حركة الجهاد اإلسالمي
  4/1/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  " عملية السالم" يأمل بأن يدفع اإلثنان سويةو  عباس بوفاة شقيقهييعزنياهو نت .31

هاتف رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو، اليوم الثالثاء، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس             
فاة شقيقه، وإنه   وقال نتانياهو إنه يشارك عباس ألمه العميق بو        . معزيا بوفاة شقيقه عطا عباس يوم أمس      
  ". عملية السالم"يأمل بأن يدفع اإلثنان سوية ما يسمى بـ

 4/1/2011، 48موقع عرب
  

  قصىاألالمسجد على أنقاض " الهيكل الثالث" مؤتمر يهودي يدعو إلى بناء :مؤسسة األقصى .32
ة حذرت مؤسسة األقصى للوقف والتراث من مساع إسرائيلية متصاعدة تظهر على شكل فعاليات يهودي

من أجل تسريع بناء الهيكل الثالث المزعوم على حساب المسجد األقصى المبارك، كان آخرها مؤتمر 
 االثنين يوموقالت مؤسسة األقصى في تقرير صحفي  .وحفل حاشد يوم الخميس الماضي غربي القدس

اء إن المؤتمر نظمته جماعات ومنظمات يهودية متدينة وتخللته محاضرات وعرض رسومات تجسد بن
  .الهيكل المزعوم، إضافة إلى الدعوة لبنائه على أنقاض المسجد األقصى المبارك

وأعربت المؤسسة عن خشيتها من أن يكون رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو وراء مثل هذه 
ده الدعوات، خاصة أن جماعات يهودية أخرى طالبته في األيام األخيرة عبر وسائل إعالمها بالوفاء بوع

وقالت المؤسسة إن هؤالء نشروا نص رسالة من  .بإقرار وترتيب صالة اليهود في المسجد األقصى
 مفادها أنه في حال عودته إلى سدة الحكم سيقر ويرتب إقامة 1995نتنياهو ألحد نشطاء اليمين عام 
  .صالة اليهود في المسجد األقصى
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بدأ ينشط بشكل الفت في األسابيع األخيرة في نشاطات " الحريديم" يطلق عليه اسم  دينياًوذكرت أن تياراً
  .استهداف المسجد األقصى وتدنيسه ومحاولة تهويده

 وقالت المؤسسة إن مواقع إلكترونية تابعة لليمين اإلسرائيلي والتيار الديني اليهودي نشرت أخباراً
غربي القدس، " ي األمةمبان" تقول إنه في يوم الخميس عقد مؤتمر كبير حضره اآلالف في وصوراً

، وتمحور حول العمل من أجل تفعيل وتنشيط إقامة "الحريديم"خصص لقضية الهيكل وحضره تيار 
تجسد إقامة الهيكل على " الربانيم"وأضافت أن البرنامج تخلله عرض شرائح من أحد  .الهيكل المزعوم

على حد قولهم، " مسجد عمر"، "الجامع القبلي المسقوف"أنقاض المسجد األقصى، خاصة في منطقة 
" كما سيكون قريبا"إضافة إلى عرض شرائح وشروحات عن شعائر تقديم القرابين في مذبح الهيكل 

ولفتت إلى أن التقرير الذي نشرته وسائل اإلعالم التابعة للجماعات اليهودية أورد أن  .بحسب بيانهم
  . العبرية بالقدسالمؤتمر نظم تحت رعاية قسم التربية التوراتية في البلدية

  4/1/2011نت، .موقع الجزيرة
  

  لحائط البراق" تهويد إلكتروني"شرع بحملة ياالحتالل : مؤسسة األقصى .33
قالت مؤسسة األقصى للوقف والتراث ومقرها مدينة أم الفحم، إن سلطات :  يوسف الشايب–رام اهللا 

ستخدام تقنيات حديثة، خاصة في منطقة تهويد إلكترونية با" بفعاليات االحتالل اإلسرائيلي قامت أخيراً
حائط البراق في المسجد األقصى المبارك، بهدف توسيع دائرة التهويد وعولمتها، وجذب أكبر عدد من 

 أن عدة ،نسخة منه، أمس" الغد"وأوضحت، في بيان لها تلقت  ".السياح األجانب وجيل الشباب اليهودي
خيرة حمالت عبر التقنيات اإللكترونية، من أجل مزيد من حركات ومنظمات يهودية أطلقت في الفترة األ

صندوق "اعتماد ما يسمى بـ: تهويد حائط البراق على المستوى المحلي والعالمي، ومن بين هذه الحمالت
تحت اسم " آيفون"لتقديم خدمة إلكترونية على مستوى العالم، عن طريق جهاز الـ" إرث المبكى

حائط "دمة مستخدمها من مشاهدة ما يجري في حائط البراق أو ما يسمونه ، بحث تمكّن هذه الخ)آيكوتيل(
ببث حي ومباشر، وكذلك القيام بجولة افتراضية لنفق البراق ونفق الجدار الغربي للمسجد " المبكى

األقصى، إضافة إلى خدمة بوصلية تحدد اتجاه القدس، بهدف أداء الصلوات اليهودية تجاه الهيكل 
  .إلكترونية نحو حائط البراق" بطاقة طلب أو دعاء"كن عبر هذه الخدمة إرسال المزعوم، كما يم

إنهم يهدفون من خالل تقديم هذه : ونقلت المؤسسة عن القائمين على مشروع التهويد اإللكتروني قولهم
  .، وخاصة لدى الجيل الشاب)البراق(الخدمة، إلى توسيع وتعميق الصلة بحائط المبكى 

منظمة تنشط في مشاريع (، وهي "شباب من أجل أورشلي"األقصى إلى أن منظمة ولفت بيان مؤسسة 
 وافتتحت صفحة خاصة على الشبكة االجتماعية ، أقامت مشروعاً)تهويد خاصة بسياحة التهويد
، تهدف إلى ربط أكبر عدد ممكن بحائط البراق، عن طريق )فيس بوك(اإللكترونية العالمية الشهيرة 

 سياح األجانب والمجتمع اإلسرائيلي بالوصول إلى الحائط،، بحيث يتم تصويرهم مجاناًتوجيه دعوة إلى ال
 .بواسطة طاقم خاص، ونشر هذه الصور على خلفية حائط البراق على صفحات الموقع الخاصة والعامة

ن  ملحائط البراق إلكترونياً" دعوات"كما عرض القائمون على هذه الصفحة، إمكانية إرسال بطاقات أو 
كل موقع في العالم، بحيث تطبع هذه البطاقة وتوضع بين حجارة البراق، وهو ما يقوم فيه عادة كل زائر 

وبحسب القائمين على هذا المشروع، فإنهم يخططون لتوسيع رقعة هذه الخدمة  .يهودي للحائط
ط أكثر في مواسم البلدة القديمة بالقدس، وجبل الطور، وجبل المشارف، على أن تنش: اإللكترونية لتشمل

  .والمناسبات اإلسرائيلية العامة" األعياد اليهودية"
  5/1/2011الغد، عمان، 
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   المقدساتوزارة السياحة اإلسرائيلية تخصص ماليين الدوالرات لتكريس ومواصلة تهويد .34
رات أعلنت وزارة السياحة اإلسرائيلية تخصيص ماليين الدوال": وكاالت"، "الخليج "-فلسطين المحتلة 

لتكريس ومواصلة تهويد مسجد عين سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك ومسجد قرية برج النواطير 
  .المعروف باسم مسجد النبي صمويل شمال غرب القدس المحتلة

قالت مؤسسة األقصى في بيان لها إن الوزارة اإلسرائيلية أنفقت ما يعادل خمسة ماليين دوالر أمريكي 
م وصيانة مقدسات وصفتها باليهودية، وأوضحت أن هذه المقدسات هي في األغلب العام الماضي لترمي

 وحولت 1967 و1948أماكن إسالمية مقدسة من مصليات إسالمية ومساجد تم السيطرة عليها في عامي 
تعمل على استكمال تهويد مسجد النبي صموئيل " إسرائيل"إلى كنس ومزارات يهودية، وأشارت إلى أن 

لقدس والذي تستولي على أجزاء منه، فيما حولت الطابق السلفي منه إلى كنيس يهودي شمال غرب ا
وتمنع في الوقت نفسه أية أعمال ترميم للمسجد بل وتمنع أحياناً رفع اآلذان للصلوات، وذكرت أن 

" شيكل" بمقدار مليون 2011مصادر في بلدية االحتالل بالقدس أعلنت أنها رصدت ميزانية خاصة عام 
، وأن مبلغاً مماثالً سيخصص من قبل وزارة السياحة اإلسرائيلية بهدف تهويد ) ألف دوالر أمريكي280(

  .منطقة عين سلوان الواقعة وسط بلدة سلوان وبجانب مسجد عين سلوان
  5/1/2011الخليج، الشارقة، 

  
  المدينة المقدسة  في أحياءهدماالحتالل يهدم منزالً ومتجراً في القدس وإخطارات  .35

 في حي  تجارياً ومحالً منزالًأمس اإلسرائيليهدمت قوات االحتالل : الوكاالتإبراهيم، وماهر  - غزة
   .بيت حنينا شمال القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص

 حمالت دهمها لعدد من أحياء المدينة أمسكما أفاد شهود عيان أن طواقم تابعة لبلدية االحتالل واصلت 
  .عة جديدة من إخطارات وأوامر الهدم اإلدارية لعدد من أصحاب المنازل السكنيةالمقدسة وسلمت دف

  5/1/2011، البيان، دبي
  

  عمليات هدم المنازل الفلسطينية تكثفت في األشهر األخيرة: القدس .36
اإلسرائيلية أن عمليات هدم المنازل " اير عميم"أكدت منظمة ": وكاالت"، "الخليج "-فلسطين المحتلة 

في القدس المحتلة قد تكثفت في األشهر األخيرة واستمرت في بداية " إسرائيل"ينية التي تقوم بها الفلسط
ففي : قد بدأ باتجاه مثير للقلق" الشرقية"العام الجديد في القدس "السنة بالوتيرة نفسها، وقالت في بيان إن 

وأوضحت المنظمة  ".ت حنانيااليومين الماضيين، هدمت بلدية القدس مباني سكنية في الشيخ جراح وبي
إنه استمرار لالرتفاع الواضح لعمليات هدم المنازل في القدس، وهو االتجاه "التي دعمت أقوالها باألرقام 

 74، وأحصت "2010 وبطريقة مثيرة جداً لالنتباه في الشهرين األخيرين من ،2010السائد منذ منتصف 
في النصف الثاني، ) 55(حصلت ثالثة أرباع عمليات الهدم و .عملية هدم بناء على أوامر بلدية االحتالل

" اير عميم"الماضيين، واعتبرت   ديسمبر/بر وكانون األولم نوف/في تشرين الثاني) 32(وحوالي النصف 
مسألة هدم المنازل في القدس ليست تطبيقاً محايداً للقانون بل عنصراً في سياسة أوسع ترمي إلى "أن 

  " .وطرده" الشرقية"ي الفلسطيني في القدس إضعاف المجتمع المدن
  5/1/2011الخليج، الشارقة، 

  
  1967 منزالً في شرقي القدس منذ 1485 قوات  االحتالل هدمت :مؤسسة المقدسي .37

 منزالً في شرقي القدس منذ 1485 ذكرت مؤسسة المقدسي أن قوات  االحتالل هدمت :القدس المحتلة
 قرار هدم في مختلف 1322 إلى أن سلطات االحتالل أصدرت ، مشيرة10/2010 ولغاية 1967العام 
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أنحاء شرقي القدس، محذرة أنه في حال قيام سلطات االحتالل في تنفيذ تلك القرارات ستؤدي إلى تشريد 
  . امرأة807 طفل و1699 شخص، من بينهم 3655وتهجير 

  4/1/2011قدس برس، 
  

   الفحمم في أاالحتالل يهدم منزالً .38
أقدمت جرافات الهدم اإلسرائيلية أمس :  بترا وكالة وسمير حمتو،، جمال جمال-ة، غزة القدس المحتل

معززة بقوات كبيرة من الشرطة وطائرة مروحية على هدم منزل في مدينة أم الفحم بذريعة البناء غير 
 اندالع  من للشرطة والقوات الخاصة التي أغلقت المداخل تحسباً مكثفاًوشهدت البلدة تواجداً. المرخص

  .إنذاروتمت عملية الهدم دون سابق . مواجهات مع المواطنين
  5/1/2011الدستور، عمان، 

  
  االحتالل يقتحم قرية مادما قرب نابلس ويعتقل سبعة من سكانها .39

 قالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات كبيرة من جيش االحتالل اإلسرائيلي اقتحمت، فجر يوم :نابلس
مادما جنوب مدينة نابلس، وداهمت عدداً كبيراً من منازلها قبل أن تعتقل سبعة من ، بلدة 4/1الثالثاء 

  .سكانها وتنقلهم إلى جهة مجهولة
  4/1/2011قدس برس، 

  
  وادي حلوة  مدير مركز معلوماتتعتقل قوات االحتالل :سلوان .40

كز معلومات وادي اعتقلت قوات االحتالل جواد صيام مدير مر": وكاالت"، "الخليج "-فلسطين المحتلة 
حلوة من حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك، بحجة أن صيام متهم باالعتداء 

  .على أحد األشخاص دون توضيح هوية الشخص ومكان وتاريخ االعتداء
  5/1/2011الخليج، الشارقة، 

  
  البحرية اإلسرائيلية تعتقل ثالثة صيادين وتغرق مركبهم: غزة .41

اعتقلت قوات خفر السواحل التابعة للبحرية اإلسرائيلية، صباح أمس، ثالثة : يز أبو عون فا-غزة
صيادين أثناء ممارستهم عملهم في البحر قبالة مدينة غزة، بعد اعتراض مركبهم وتركه يغرق دون 

  .السماح لهم بانتشاله
دين، مطالباً الجهات وحمل نزار عياش نقيب الصيادين سلطات االحتالل المسؤولية عن حياة الصيا

 "إسرائيل"الدولية والمؤسسات الحقوقية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب األحمر بالتحرك العاجل للجم 
وإجبارها على التوقف عن ممارسة عدوانها وقرصنتها ضد الصيادين الذين يبحثون بشق األنفس عن 

جريدهم من مالبسهم وإغراق قاربهم انتهاك أن اعتقال الصيادين بعد ت" األيام"وأكد عياش لـ .قوتهم
  . بحرياً ميال12ًلالتفاقات واألعراف الدولية التي منحت الصيادين الحق في الصيد في مساحة 

 في بيان لها سلطات االحتالل في قطاع غزة حملت اإلدارة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة كما
  .ات حقوق اإلنسان إلى التدخل العاجل لإلفراج عنهمالمسؤولية عن حياة الصيادين، داعية مؤسس

  5/1/2011 رام اهللا، األيام،
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  متظاهرون ونشطاء سالم فنّدوا محاولة االحتالل التنصل من مسؤوليته عن استشهاد أبو رحمة .42
جرت، أمس، مواجهات في قرية النبي صالح شمال غرب رام ": وكاالت"، "الخليج "-فلسطين المحتلة 

ين قوات االحتالل وأهالي القرية، حيث أطلق جيش االحتالل قنابل الغاز المسيل للدموع اهللا، ب
  .والرصاص المطاطي والبالستيكي والحي باتجاه األهالي ومنازلهم

في غضون ذلك، فنّد فلسطينيون ونشطاء سالم إسرائيليون ادعاءات جيش االحتالل بأن استشهاد 
 رحمة لم يكن جراء استنشاقها الغاز المسيل للدموع، وأنها ربما لم المتظاهرة في قرية بلعين جواهر أبو

الصهيونية عن فلسطينيين من " هآرتس"ونقلت صحيفة . تشارك في التظاهرة ضد الجدار الجمعة الماضي
 على إصابة أبو رحمة تأكيدهم أن تأثير استنشاقها للغاز المسيل للدموع الذي أطلقته القرية كانوا شهوداً

وأضافوا أنه بعد دقائق معدودة من استنشاقها للغاز المسيل .  وفورياًالحتالل كان دراماتيكياًقوات ا
  .للدموع بدأت بالتشنج وخرج الزبد من فمها وتشوش وعيها

  5/1/2011الخليج، الشارقة، 
  

  طائرات إسرائيلية تقصف هدفين في قطاع غزة وإصابة مواطن .43
سرائيلية الليلة الماضية غارات على هدفين في قطاع غزة شنت طائرات حربية إ:  محمد الجمل-رفح 

  . للتهريب على الشريط الحدودي بين مصر والقطاع الساحلياستهدفت إحداها نفقاً
أصيب مواطن بجروح متوسطة، كما وقعت أضرار مادية في عدد من المنازل ليلة أمس، جراء غارة و

  .مالصق للحدود المصرية الفلسطينية يقع قرب مخيم الشعوث الإسرائيلية استهدفت نفقاً
 على موقع للتدريب وذكرت مصادر محلية أن الطائرات اإلسرائيلية أطلقت في الوقت نفسه صاروخاً

تابع لكتائب القسام غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة فيه دون 
  .أن تسفر عن إصابات

  5/1/2011 رام اهللا، األيام،
  

   في سجون االحتالل29عميد أسرى الداخل سامي يونس يدخل عامه الـ  .44
 قالت وزارة األسرى والمحررين الفلسطينيين إن األسير سامي خالد سالمه يونس، البالغ من العمر :غزة

كبر األسرى سناً، أ، والذي يعتبر )48شمال فلسطين المحتلة عام (ثمانين عاماً، من بلدة عاره في المثلث 
 عامه الثامن والعشرين في سجون االحتالل، ويدخل عامه التاسع والعشرين بشكل 4/1 اإلثنين نهى يومأ

شيخ "إن األسير يونس والذي يلقبه األسرى بـ: "وقال رياض األشقر، مدير اإلعالم بالوزارة. متواصل
المؤبد مدى ، ومحكوم بالسجن 5/1/1983يعتبر عميد أسرى الداخل، حيث انه معتقل منذ " األسرى

  .الحياة، بعد أن تم تخفيض حكم اإلعدام الذي صدر بحقه في أول قرار نطقت به محاكم االحتالل
ويحتل األسير يونس الرقم ثمانية على قائمة األسرى القدامى، وأبرز قيادات الحركة األسيرة في سجون 

راحه ضمن صفقات االحتالل، وهو متزوج ولديه خمسة أبناء، ورفضت سلطات االحتالل إطالق س
  .التبادل المتعددة التي حصلت وهو في األسر

  4/1/2011قدس برس، 
  

  ةليبيال" 5قافلة القدس "الستقبال واستعدادات ... إلى العريش" 1آسيا "قافلة وصول مساعدات ال .45
في طريقها ) 1آسيا (وصلت إلى ميناء العريش البحري، فجر أمس، قافلة المساعدات اآلسيوية : القاهرة

المقصود مدير عام ميناء العريش البحري القافلة  وقال الربان جمال عبد. لى غزة بعد تفريغ حمولتهاإ
 4 من األدوية والمستلزمات الطبية، و طنا15ً من المساعدات الغذائية، و طنا160ًتحمل على متنها 

  . متضامنين آسيويين 8سيارات إسعاف، باإلضافة إلى 
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  طنا80ًالقادمة من ليبيا على متن طائرة خاصة تحمل " 5قافلة القدس "ل ويستعد مطار العريش الستقبا
من األدوية والمستلزمات الطبية، كما يستقبل مطار العريش الدولي اليوم األربعاء، طائرة قادمة من ليبيا 

  ".5القدس " فرداً من المتضامنين مع قافلة 28على متنها 
  5/1/2011الخليج، الشارقة، 

  
  عقد مؤتمر البحر األبيض المتوسط للمدن التاريخية في أريحااستعدادات ل .46

 رحب رئيس بلدية أريحا المحامي حسن صالح بالتوجه القائم بعقد مؤتمر مدن البحر األبيض :أريحا
وأضاف صالح خالل استقباله رئيس المؤتمر بيروغيلو كاتاالنو، أن  .المتوسط للمدن التاريخية في أريحا

ات واآلن نسعى إلدراجها على الئحة التراث العالمي بمساعدة الدول الصديقة، أريحا ملتقى للحضار
وأعرب صالح في بيان  .مشددا على أن اختيار أريحا لعقد مثل هذه المؤتمر خطوة في االتجاه الصحيح

 أن نسخة عنه، عن ترحيبه بكافة أعضاء المؤتمر من كافة دول العالم، مضيفاً" قدس برس"مكتوب وصل 
نة مؤهلة الستقبال مثل هذا المؤتمر الدولي، الذي سيساعد في دعم ملف المدينة لتكون إحدى مدن المدي

  ".يونسكو"العالم التراثية وفقا لمتطلبات 
  4/1/2011قدس برس، 

  
  2010 انتهاكات إسرائيلية ضد الصحفيين بينهم شهيد خالل 207 .47

، إن عدد االنتهاكات )وفا( الفلسطينية قالت وكالة األنباء والمعلومات:  طارق األسطل-رام اهللا 
 207بلغ  2010اإلسرائيلية بحق الصحفيين في األرض الفلسطينية المحتلة خالل العام المنصرم 

انتهاكات بينهم شهيد واحد فقط وهو الصحفي التركي جودت كيليجالر محرر الموقع االلكتروني لمؤسسة 
- 5-31غتيل برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي بتاريخ اإلغاثة اإلنسانية الخيرية اإلسالمية والذي ا

 خالل مشاركته في تغطية رحلة سفن أسطول الحرية المتوجهة إلى قطاع غزة المحاصر حاملةً 2010
  .المساعدات اإلنسانية

، في تقريرها السنوي عن االنتهاكات اإلسرائيلية للصحفيين، والذي أصدرته يوم )وفا(وأوضحت 
الي عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء إطالق األعيرة المطاطية وقنابل الثالثاء، أن إجم

 31/12/2010 لغاية 1/1/2010الغاز المسيل للدموع والتعرض للضرب واعتداءات أخرى، منذ تاريخ 
 حالة، في حين بلغت حاالت 70وأشارت إلى أن عدد حاالت االعتقال واالحتجاز بلغت  . مصابا123ًبلغ 
  . حالة13عتداءات على المؤسسات والمعدات الصحفية اال

  4/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   فسقطوا في قبضة حماساإلسرائيليعمالء أغراهم المال : تقرير إخباري .48
 إلدانتهيعود السجين محمود الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد في سجن في غزة : .)ب.ف.ا( –غزة 
 اإلسرائيلية بذاكرته لليوم الذي تم فيه تجنيده من خالل استغالل ضابط المخابرات "إسرائيل"ون مع بالتعا

  . زواجهإلتماملحاجته للمال 
، الذي قابلته وكالة فرانس برس في السجن، هو واحد من عشرات الغزيين ) عاما24ً(والشاب محمود 

) أمريكي دوالر 300 إلى 200 (أحياناً الشيكالت  للتعاون معها مقابل مئات"إسرائيل"الذين استدرجتهم 
  .  كتائب القساموأبرزهالتزويدها بمعلومات عن فصائل المقاومة 
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نها تتصدى لهذه الظاهرة بحزم، حيث قامت العام الماضي بردع العمالء بقسوة ونفذت ألكن حماس تؤكد 
قة من نوعها منذ سيطرتها على  بالتخابر، في خطوة بدت سابأدينوا بحق عدد منهم ممن اإلعدامحكم 

  .  استياء المراكز الحقوقيةأثار ما 2007 يونيو /القطاع في حزيران
 تمكنوا من "سرائيلإ"ـ سبتمبر الماضي كشف واعتقال عمالء ل/أيلول في في غزةحكومة ال وأعلنت

ود وهو قابع ويسترجع الشاب محم. اختراق فصائل المقاومة وساهموا في اغتيال قيادات لها في القطاع
كنت امشي بالقرب من الحدود مع "  ذلك اليوم قائالًواإلصالح زاويا سجن غزة للتأهيل إحدىفي 

سألني "ويتابع . " للتحقيقإسرائيلية في شمال القطاع بالقرب من بيتي فضبطت من قوة خاصة إسرائيل
واجي بعد شهر وال  مستاء الن زأنيضابط المخابرات عن سبب وجودي بالقرب من الحدود فأخبرته 

ابتزني " لألرضويضيف الشاب وهو ينظر . "املك المال، فقال لي اعمل معنا ونحن سنعطيك المال
وقالي لي ال تقلق، نسألك ) هاتف نقال (إسرائيلية شيقل وشريحة اورانج ألف أعطاني... الضابط بالمال

وبتنهيدة . " في تكاليف زواجك وتجاوبنا عليها وكل مرة سنعطيك نفس المبلغ وسنساعدكاألسئلةبعض 
اتصل بي الضابط بعد شهر من زواجي، حسب االتفاق، وقال لي بدأ "ويتابع . "وافقت"عميقة يضيف 

 ويقول مبرراً. " اثنين من جيراني يعمالن في كتائب القسامأراقب أنوقت الشغل اآلن، وطلب مني 
  ."شفني دائما اكذب عليه لكنه كان يعلم كل شيء ويكأن أحاولكنت "خطوته 

 تعتقله أن قرابة عام كما يقول، وذلك قبل اإلسرائيليوواصل محمود التعاون مع ضابط المخابرات 
خبرت ابن عم لي اسمه محمد أ" أمرهويروي الشاب الذي لم يكن يتوقع كشف . 2008 في غزةحكومة 

 يعمل أن منه  وطلباإلسرائيليوهو صديق مقرب مني ويعمل مع حماس بالقصة وتحدث مع الضابط 
 أنلم اقلق "ويكمل .  من حكومة حماس فلماذا ستعمل معناً تأخذ راتباًأنت لكن الضابط قال له أيضاًمعه 

جل المال فقط، لكن الضابط أ شيء وهو يعمل مع حماس من أي من أقوىيبلغ محمد عني الن صداقتنا 
 الضابط بعدها بفترة وقالي كلمني"ويقول . "توقف عن الحديث مع محمد، لكني رفضتأ أنطلب مني 

وبعد  ." وشتمتهأصدقهمحمد ابن عمك بلغ حماس عنك، اهرب سيلقون القبض عليك بعد شهر فلم : لي
  . " بعد شهر بالضبط اعتقلتني شرطة حماس في كمين واعترفت بكل شيءفعالً" صمت لحظة قال أن

 بحسب ناصر سليمان "إسرائيل" متهما بالتخابر مع أربعين قرابة في غزةويحتجز في سجون حكومة 
 من عقوبة السجن األولعميل آخر يقضي عامه )  عاما21(شادي . واإلصالحمدير سجن غزة للتأهيل 

 قرب الحدود بين غزة إسرائيليةلسبع سنوات الصادرة بحقه، ويقول انه ضبط من قوة خاصة 
 إلى وبحاجة  كنت خائفاًألني اعمل معهم فوافقت أنحققوا معي وعرضوا علي "، ويضيف "إسرائيل"و

طلب مني الضابط "ويتابع  ."إسرائيلية شيقل وهاتف نقال بشريحة 500 الضابط أعطاني"ويتابع . "المال
 التي تطلق منها الصواريخ األماكن معلومات عن أعطيه أن العبد أبو الذي كان يسمي نفسه اإلسرائيلي
 أصدقاءكان لي "شطا في صفوف جماهير حماس ويشرح الشاب الذي يقول انه كان نا. "ا مطلقيهوأسماء

  . " كذبت عليه، يعرفون كل شيءإذاكثيرون من حماس والقسام، كان الضابط يسألني عنهم ويعرف 
كنت في طريقي لمقابلة الضابط على " حماس القبض عليه، ويقول ألقت يوم إلىويعود شادي بالذاكرة 

اشتبهوا بي وسلموني ...  صواريخإلطالقيستعدون الحدود عندما صادفت مجموعة من مقاومي القسام 
  ."لمسؤول حماس في منطقتي واعترفت له بكل شيء وسلمت للشرطة

وجدنا الدافع االقتصادي هو السبب " في غزة الغصين المتحدث باسم وزارة الداخلية إيهابويقول 
ة العمالء الذين تم غالبي" أنويضيف . "الرئيسي في الغالب البتزاز العمالء خاصة في ظل الحصار

 أن إلى ، مشيراً"اعتقالهم تم ابتزازهم مقابل مبالغ مالية زهيدة ال تتجاوز مئات قليلة من الشواقل
. " مقابل توفير سجائر ومخدراتاألحياناالحتالل يبتز هؤالء العمالء بطرق دنيئة قد تكون في بعض "

  . قه لكنه يرفض الحديث عن طريقة تجنيده الصادر بحاإلعدامفينتظر تنفيذ حكم )  عاما40( محمد أما
  5/1/2011القدس العربي، لندن، 
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   البارد مخيم نهراألونروا تقيم ثالث سنوات على عملها في إعمار .49
 في محاولة منها الستيعاب ردات الفعل واالحتجاجات على تأخر تسليم :شمال لبنان/ الباردمخيم نهر 

لقديم في الموعد المحدد، بداية الشهر الحالي، كما كان معلناً، وفي الرزمة األولى في مخيم نهر البارد ا
أول اعتراف ضمني منها بذلك، أصدرت األونروا بياناً أمس، أقرت فيه بصدق توقعات األهالي السلبية 
حيال المهل الزمنية التي كانت معطاة للتسليم، وقدمت فيه جردة حساب تضمنت أبرز ما تحقق من 

  .2010شاكل والعراقيل التي واجهتها في العام أعمال وعرضت الم
ويأتي ذلك في وقت أجمعت فيه كل المعطيات المتوافرة من مصادر متابعة لعملية اإلعمار على استحالة 
تسليم ما أنجز من أعمال بناء في الرزمة األولى بداية العام، حيث بات التركيز حالياً على تسريع وتيرة 

. لعوائق التي ظهرت لعدم إطالة فترة انتظار العائالت التي كانت تستعد للعودةالعمل ومعالجة المشاكل وا
الشركة الملتزمة تنفيذ األعمال أخلت بوعودها ولم تبذل مجهوداً إضافياً " أن "السفير"وكشفت معلومات لـ

نهاية شهر كانون لتسليم الوحدات المتفق عليها، وأن هناك توجهاً حالياً لتمديد الفترة الزمنية للتسليم إلى 
من المستحيل في الوقت الراهن "إال أن مصادر متابعة لسير العمل أوضحت أنه . "الثاني حداً أقصى

وجود عراقيل ميدانية عديدة بدءاً بعملية البناء "، الفتة إلى "تحديد فترة زمنية للتسليم وعودة العائالت
النتهاء من وضع آلية عمل لتوزيع األموال على وصوالً إلى مسألة تأهيل البنى التحتية، فضالً عن عدم ا

العائالت لشراء فرش وأثاث المنازل، األمر الذي سيؤدي إلى تأخير التسليم لعدة أشهر عن الموعد 
  . "الجديد المتداول

ثالث سنوات ونصف السنة، مضت على انتهاء النزاع في مخيم نهر " في بيانها أمس األونرواوقيمت 
ت األهالي كانت أكثر واقعية من الجدول الزمني المتوقع عندنا الستكمال الرزمة البارد، ولعل توقعا

األولى، ومع ذلك فإن اإلنجازات التي حققناها حتى اآلن تعطينا طاقة متجددة لمواجهة تحديات العام 
 في ، برزت الحاجة إلى بذل جهد وتنسيق كبير لتحقيق تقدم2010في العام "واعتبر البيان أنه . "الجديد

إعادة اإلعمار، نتج منه توثيق اآلثار الجاري في الرزمة الثالثة، واإلعمار في الرزمة الثانية، واإلعمار 
في ثالث من أصل ست مدارس تابعة للوكالة، وقرب االنتهاء من إعمار الرزمة األولى، وسيتم في عام 

تم "ناطق المتاخمة أوضح البيان أنه وحول األعمال في الم. " االنتهاء من الرزمتين األولى والثانية2011
االنتهاء من أعمال إعادة تأهيل البنى التحتية التي أنجزت بفضل تعاون وكاالت األمم المتحدة والمنظمات 
غير الحكومية، وقد وفرت أعمال إصالح المساكن والتحضير لفصل الشتاء والصيانة الحد األدنى من 

المساكن المؤقتة، باإلضافة إلى ذلك، التزمت الحكومة اللبنانية الراحة للعائالت النازحة التي تعيش في 
  . "بإصالح المنازل المتضررة جزئيا في مناطق البرايمات

  5/1/2011السفير، بيروت، 
  

  رعاها إسرائيليون ألفالم رسوم متحركة تصور القدس بعد قرن من اآلن مسابقة "2111القدس " .50
 في شوارع القدس القديمة المرصوفة بالحجارة ئنات فضاء فساداً كا يوماًثهل تعي:  دان وليامز-القدس 

 هل ستتخلص القدس  أم عدو مشترك؟إلى تحويل سالحهم إلى والفلسطينيون اإلسرائيليونفيضطر 
بمعجزة من انقساماتها الطائفية والمتاريس والحواجز الشاهقة لتحل محلها ناطحات سحاب مثل تلك التي 

 مسابقة إليه لو حكمنا بما خلصت ... عليها أسماء الشركات التجارية الكبرىتإعالنا لوحات أوفي دبي 
 لن األوضاع أن لوجدنا اآلن رسوم متحركة قصيرة تصور القدس بعد قرن من ألفالم إسرائيليونرعاها 
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  يعتقداألمللكن وسط أفالم الخيال العلمي المغالية في التشاؤم هناك تيار من  .تكون أسهل على المدينة
  .األمريكيةانه سيجذب اهتمام هوليوود عاصمة السينما " 2111القدس "منظمو مسابقة 

 دوالر دافيد جيدالي الذي يدرس السينما في الواليات المتحدة والذي أالففاز بالجائزة وقدرها عشرة 
ية ترتدي  وشابة يهود يهوديا متديناًومدته دقيقتان شاباً) الحي العلماني(يصور فيلمه الذي يحمل اسم 
 الضخمة التي كانت تفصل األقفاص أزالت كائنات الفضاء أن لوجه بعد مالبس متحررة وقد وقفا وجهاً

أنهيت الفيلم بنغمة "وقال جيدالي في حفل تسلم الجائزة يوم الجمعة  .بين الحي الذي يعيش فيه كل منهما
ات قادمة من الفضاء لتزيل الجدران هل نحتاج حقا لمركب (أنفسهم الفكر وحتى يسأل الناس إلطالقتفاؤل 

  "؟)بيننا ام أن بامكاننا ان نفعل ذلك بأنفسنا
 أفالم رسوم إلى من أفالم الرسوم غير المتحركة البدائية األفالم متباينة من شملت المسابقة أنواعاً

 صوراًووفرت بلدية القدس  .األفالمتوضيحية بأجهزة الكمبيوتر أرسلت من خالل موقع يوتيوب لتحميل 
ويصور أحد أفالم المسابقة المدينة بالكامل مدينة  .للقدس التقطت من الجو حتى يمكن تحميلها في الفيلم

  .بينما يصور آخر انفجارا نوويا في المدينة يمتد أثره ليدمر العالم كله. عربية تعيش في سعادة
وضمت لجنة التحكيم جون  أفالم من بين أفضل عشرة آخرانوفيلمان ) الحي العلماني(واختير فيلم 

  . فيم فيندرزاأللمانيوالمخرج ) افاتار(النداو منتج فيلم 
 المشاركة في األفالم حصول بعض إمكانية" 2111القدس "ويرى دانيل ويركين أحد منظمي مسابقة 

  . طويلةأفالم إلىالمسابقة على التمويل واالهتمام الدولي لتتحول 
لكنه ركز أكثر على الجانب " طرفين يتالقيان" على األفالم تركيز إلى) افاتار(وأشار أيضا النداو منتج 

تدور حول مستقبل العالم والقدس ) االفالم (أنها األمرحقيقة "وقال لرويترز من الواليات المتحدة  .الدولي
نحن .  الموهوبين جداًاألفالمعددا من صانعي "ضمت " 2111القدس " مسابقة إنوقال  ."هي الخلفية

  ." عن شبان صغار وهم مرعوبون مما سيحدث في المستقبلنتحدث
  4/1/2011وكالة رويترز، 

  
  مشروعية الدولة االردنية قيد النقاش:  تحذرجبهة العمل االسالمي .51

حذرت الذراع السياسية لحزب جبهة العمل االسالمي المعارض مـن محـاوالت            :  طارق الفايد  -عمان  
بالد بهدف التمهيد الستحقاق سياسي يحل القضية الفلـسطينية او          لمناقشة مشروعية النظام السياسي في ال     

وجاء هذه التحذيرالخطير سياسيا ضمن ورقة التقرير السياسي الـذي           .يفرض حال بدون موافقة الشعبين    
على نـسخة  ' القدس العربي' وحصلت 2010 ـ  12 ـ  25صدر وارسل لمجلس شورى الحزب بتاريخ 

 االستراتيجية الـضيقة لـالردن بعـد سـقوط مـشروع الـدولتين              منها حيث درس التقرير الخيارات    
  .والمفاوضات

واعتبر التقرير في اهم تحليالته ان فشل المفاوضات وعملية السالم انتهى بمحاوالت البحث عن مخـرج                
ويسعى اليجاد حل بديل يسهم في حل االزمة او نقلها الـى مربـع              ' عملية السالم   'جديد يؤمن استمرار    

الخيـار االردنـي، او االتحـاد الفـدرالي او          (ا يتم التعبير عنه بمصطلحات متعددة مثـل         آخر، وهو م  
  ).الكونفدرالي او الوطن البديل او الحل االقليمي

وهذه المقترحات حسب التقرير تفضي جميعها الى محاولة اقامة الدولة الفلسطينية في االردن، ما يعنـي                
، وتهديدات خارجية ابطالها من عتاة التطرف فـي الواليـات           مناقشة مشروعية النظام والدولة االردنية    

المتحدة االمريكية وفي الكيان الصهيوني، واالولوية اآلن المريكا وللغرب اقامة الدولة الفلسطينية ولـيس   
  .مكان اقامتها

 وشدد التقرير الذي يصدر بالعادة عن اللجنة السياسية في الحزب االكبر في االردن على ان تلك كانـت                 
النتيجة الطبيعية لحصر خياراتنا االستراتيجية بالمفاوضات والتسوية واسقاط بقية الخيارات، وعلى الرغم            
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من كل ذلك بقيت االستراتيجية االردنية الثابتة محصورة باقامة عالقات سياسية واقتـصادية وعـسكرية               
 اليها مزيد مـن التبعيـة بعـد          عاما، واضيف  60وامنية متينة مع الواليات المتحدة االمريكية قائمة منذ         

، وقد فشلت المعاهدة والعالقات في ضمان الحدود،        1994معاهدة وادي عربة مع الكيان الصهيوني عام        
او ابعاد شبح ومخاطر الوطن البديل، باالضافة الى التجزئة والتفكيك الذي اصاب المجتمع االردني الـى                

  .ها بطرق رسمية حتى تأصل ووصل الى الجامعاتشرائح وقبائل ومجموعات وشلل، غُذي التناحر بين
وتحدث التقرير عن خمسة مشاريع متفاوتة في الوزن والقدرة واالمكانات في المنطقة، وتلك المـشاريع               

  .'االمريكي، والصهيوني، والتركي، وااليراني، ومشروع المقاومة'هي 
  5/1/2011، القدس العربي، لندن

  
   مع الفلسطينيين واالسرائيليين تهدف لتحقيق المصالح الوطنية العليالقاءات جودة:  االردنيةالخارجية .52

 صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية محمد الكايد أن لقاءات وزير الخارجية ناصر جودة              : بترا –عمان  
مع مختلف المسؤولين الدوليين واالقليميين بمن فيهم المسؤولون الفلسطينيون واالسرائيليون تندرج ضمن            

عي التي تبذلها الدبلوماسية االردنية لتحقيق المصالح الوطنية العليا ال سيما المصلحة االردنية فـي               المسا
ايجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يضمن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الفلـسطيني               

  .وعاصمتها القدس الشريف
إن وزير الخارجية يؤكد دائما في لقاءاتـه مـع   ) بترا(ردنية وقال الكايد في تصريح الى وكالة االنباء اال  

المسؤولين االسرائيليين ضرورة استجابة اسرائيل للجهود الرامية لتحقيق السالم العـادل والـدائم فـي               
  .المنطقة ووقف اسرائيل لكافة االجراءات االحادية الجانب وغير القانونية

 التي تحدثت عنها بعض وسائل االعالم وبعـض كتـاب   واضاف الكايد ان المشروعات المائية الصغرى     
االعمدة لم تندرج اطالقا في مباحثات الوزير مع اي من المسؤولين االسرائيليين وخاصة فـي لقاءاتـه                 

  .االخيرة والتي شملت لقاءه مع مستشار االمن القومي االسرائيلي
  5/1/2011، الرأي، عمان

  
  اعتصام لنصرة نواب القدس المبعدين .53

اعتصم نواب حاليون وسابقون بدعوة من المنتدى العالمي للبرلمانيين اإلسـالميين فـرع األردن              : نعما
واستنكر رئيس المنتدى فـرع      .صباح امس أمام مقر األمم المتحدة نصرة لنواب القدس المهددين باإلبعاد          

لعدوانيـة للكيـان    األردن المهندس عزام الهنيدي ما وصفه بالصمت الدولي ازاء الممارسات العنصرية ا           
  .الصهيوني ، وآخرها إبعاد النائب محمد ابو طير 

العجـز  «لألمم المتحدة وعلى رأسها مجلس األمن الدولي، كما شجب          » المهين والمخزي «ودان السكوت   
  »ال يحرك ساكناً اتجاه العدوان الصهيوني«الذي قال انه » العربي

تطلبات الواجب المطلوب منها وهـو وقـف الممارسـات          ودعا البرلمانيون األمم المتحدة للقيام بأبسط م      
العدوانية العنصرية الصهيونية وإلغاء قرارات اإلبعاد المنافية للقوانين واألعـراف الدوليـة والـشرعية              

  .الدولية ووضع حد للصمت المخزي إزاء تلك الممارسات 
رس الذي يتربص بها جميعاً ، كما       كما طالبوا األنظمة العربية دعم خيار المقاومة لمواجهة ذلك العدو الش          

  .ندعو لوقف أي عالقة مع الكيان الصهيوني 
ودعوا الشعوب العربية واإلسالمية للتحرك باتجاه أهلهم المجاهدين الصامدين في فلسطين لدعمهم وشـد              

وبعد انتهاء االعتصام سلم وفد من المعتصمين مذكرة الى مدير عام مقر األمـم المتحـدة فـي                   .أزرهم
  .دن موجهة الى األمين العام لألمم المتحدة بان كي موناألر

  5/1/2011، الرأي، عمان



  

  

 
 

  

            36 ص                                     2016: د        العد       5/1/2011 األربعاء :التاريخ

  
  
  

  "نهر األردن"قلق في األردن من استهداف إسرائيلي سياحي لـ  .54
أثار ما أشيع عن طلب وزير الخارجية ناصر جودة من وزارتي المياه والسياحة             :  لقمان اسكندر  -عمان

رائيلي بتأهيل جزء من نهر االردن وتحويله الى مرفـق سـياحي         وسلطة وادي األردن دراسة مقترح اس     
  .بيئي جدال واسعا بين األوساط األردنية

وكان مستشار االمن القومي االسرائيلي عوزي أراد اجتمع يوم الثالثاء الماضي مع جـودة فـي وزارة                 
له الى مرفـق سـياحي      الخارجية االردنية وقدم له اقتراحا اسرائيليا بتأهيل جزء من نهر االردن وتحوي           

وبدأت وزارتـا الميـاه والـسياحة       . بيئي، واستخدام الجزء المؤهل من النهر ألغراض الرياضة المائية        
وسلطة وادي االردن اجراءات دراسة المشروع وتقويمه ليصار الى اجابة الجانب االسرائيلي على طلبه،              

  .استنادا الى مصادر مطلعة
بادي الرفايعة ان الهدف االسرائيلي من المشروع تحقيـق مـصالح           . وقال رئيس لجنة مقاومة التطبيع م     

وسبق لجمعية  . اسرائيلية مبيتة، مشيرا الى ان كل المشاريع االسرائيلية مع االردن غاياتها سياسية أمنية            
 الشرق األوسط في عمان نظمت العام الماضي مؤتمرا ناقش مشروع إعادة وتأهيـل              -أصدقاء األرض   
رك فيه مسؤولون وأصحاب قرار أردنيون اضافة الى مسؤولين إسرائيليين، في الوقـت             نهر األردن، شا  

وقـال  . الذي رفضت فيه الحكومة السورية إرسال ممثلين عنها للمؤتمر لوجود مشاركين إسرائيليين فيه            
تقرير للجمعية ان النهر المقدس تحول الى مجرد مجرى مائي ضئيل لدى خروجه من بحيرة طبرية بعد                 

وحمل التقرير مسؤولية ذلك الى اسرائيل وسـوريا واالردن          .جففه االستغالل الجائر واجتاحه التلوث    ان  
  .  في المئة من مياه النهر98 بعد ان قامت هذه الدول بتحويل

وفي السياق اصدرت النقابات المهنية بيانا أعربت فيه عن قلقها واستنكارها لنشاطات وفعاليات جمعيـة               
لشرق األوسط التي تتواصل في استضافة شخصيات صهيونية على حد قول النقابات             ا -أصدقاء األرض   

  .وكذلك الزيارات المتبادلة والمتكررة فيما بينهما
 5/1/2011، البيان، دبي

 
  ثروة النفطية في البحرال من استغالل "سرائيلإ"الخارجية اللبنانية تطلب من االمم المتحدة منع  .55

حق لبنان في استغالل كل الثروة النفطية التي تقـع          "بين علي الشامي على     شدد وزير الخارجية والمغتر   
ضمن المنطقة االقتصادية الخالصة العائدة اليه، استنادا الى حقوقه المـشروعة التـي تقرهـا القـوانين                 

علـى  ان اي استغالل اسرائيلي لهذه الثروة يعد انتهاكا صارخاً لهذه القوانين واعتداء             "، الفتا الى    "الدولية
  ".السيادة اللبنانية

بذل كل جهد ممكن لحمـل      " مون في رسالة وجهها اليه       –وتمنى على األمين العام لالمم المتحدة بان كي         
اسرائيل على عدم االقدام على استغالل ثروات لبنان البحرية والنفطيـة التـي تقـع ضـمن المنطقـة                   

الخرائط واالحداثيات التي كانت وزارة الخارجيـة       االقتصادية الخالصة العائدة اليه، والمحددة استنادا الى        
  ".2010والمغتربين قد اودعتها االمانة العامة لالمم المتحدة عام 

  5/1/2011، النهار، بيروت
  

  "عين الحلوة"تلتقي قيادات فلسطينية في " الجماعة" .56
الحلـوة يـنعم    أكد المسؤول السياسي للجماعة اإلسالمية في الجنوب بسام حمود أن مخيم عـين              : صيدا

باالستقرار واألمن والهدوء وأن جميع القوى في المخيم تشكل المظلة اآلمنـة لهـذا التوافـق والتفـاهم                  
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وأكد القائـد  . واالستقرار وأن التركيز اإلعالمي السلبي على المخيم ال يعكس حقيقة األوضاع التي يعيش        
من جهته على الحياد اإليجـابي للفلـسطينيين   " اللينو"العام للكفاح المسلح الفلسطيني العقيد محمود عيسى        

  .تجاه الوضع اللبناني، آمالً في أن يتوصل اللبنانيون الى تسوية حقيقية
الوضـع  . ما يشاع عن األوضاع داخل مخيم عين الحلوة هو تضخيم إعالمي يثير الريبـة             : وقال حمود 

لب من العنصر الفلـسطيني أن يبقـى    مستقر وجيد، ونتمنى من كافة القوى ومن السلطة اللبنانية التي تط          
على الحياد في األزمة الداخلية اللبنانية، أن تحرص أيضاً على تحصين واقع الشعب الفلسطيني من خالل                

هناك حملة تخويف تُمارس بحق أهلنا في مخيم عين الحلـوة           . إعطائه كافة حقوقه اإلنسانية واالجتماعية    
إن مخيم عين الحلوة يمثـل رأس       . ذور اإلرهاب أو التطرف   ولتصوير المخيم على أنه يحمل في طياته ب       

إن القـوى   . الحربة في الصراع مع العدو الصهيوني ويمثل صمام األمان في الداخل اللبناني والفلسطيني            
المخيم في  . اإلسالمية في المخيم وتحديداً األخوة في عصبة األنصار يشكلون صمام األمان داخل المخيم            

منظمة التحرير والتحـالف    "وهدوء والقوى والفاعليات في المخيم من كافة األطراف         حالة استقرار وأمن    
  .تشكل المظلة اآلمنة لهذا التوافق والتفاهم واالستقرار" والقوى اإلسالمية

  5/1/2011، المستقبل، بيروت
  

   نتنياهو غدا والمحادثات تتناول االستيطانيلتقيمبارك  .57
قالت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة إن اللقاء المقـرر         : و بي أي  ي -تل أبيب  - أحمد ربيع  - القاهرة

عقده بين الرئيس المصري حسني مبارك ورئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو يوم الخميس فـي منتجـع                
شرم الشيخ يركز على العقبات التي تواجه عملية السالم، خاصة من جراء استمرار إسرائيل في خطـط                 

  .ر على قطاع غزةاالستيطان وإنهاء الحصا
وكان مبارك حمل علنا إسرائيل مسؤولية انهيار المفاوضات مع الفلسطينيين، داعيـا المجتمـع الـدولي                

  ".جاد وفعال"خاصة الواليات المتحدة إلى تحرك 
 5/1/2011، الشرق، الدوحة

  
  في اإلسكندرية قدموا بحجة االحتفال بمولد أبو حصيرة ليلة تفجير الكنيسة إسرائيلي 350 .58

تداولت تقارير إعالمية أنباء بشأن إجراء جهات سيادية مـصرية          :  محيي الدين سعيد، وكاالت    -القاهرة  
وجدوا في اإلسـكندرية    " اإلسرائيليين" من السائحين    350تحريات بشأن مالبسات حضور ومغادرة نحو       

 بمالمح آسيوية   شخص" رأس"فيما كشفت التحقيقات عن العثور على       . قبيل حادث تفجير كنيسة القديسين    
أرسل إلى المعمل الجنائي ولم يتعرف إليه أحد من أهالي المنطقـة، أو             ،  يشتبه بضلوعه في تنفيذ التفجير    

  .أهالي الضحايا والمصابين 
الخاصة على موقعها اإللكتروني إن جهات سيادية تجري تحريات مكثفة بـشأن            " الشروق"وقالت جريدة   

" العـال "جاؤوا على مـتن طـائرات       " اإلسرائيليين"السائحين   من   350مالبسات حضور ومغادرة نحو     
لالحتفال بمولد أبو حصيرة وأمضوا يوماً بأحد الفنادق الشهيرة في مدينة اإلسـكندرية قبـل        " اإلسرائيلية"

  .التوجه إلى الضريح بمحافظة البحيرة القريبة من اإلسكندرية 
  5/1/2011، الخليج، الشارقة

  
  ن حزب اهللا وحماسندافع ع: الريجانيعلي  .59

المية في  سي علي الريجاني، أمس، على نهج الجمهورية اإل       نشدد رئيس مجلس الشورى اإلسالمي االيرا     
  . »إننا ندافع عن حزب اهللا وحماس» «بصراحة«، معلنا »مقارعة االستكبار والدفاع عن المظلومين
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أحـداث الـشغب التـي اعقبـت        لألنباء ان الريجاني أشار في تصريح الى        » مهر«وأفاد مراسل وكالة    
بالرغم من ان تلك األحداث ألحقـت أضـرارا         «االنتخابات الرئاسية في ايران العام الماضي، مؤكدا انه         

كبيرة بالشعب والبلد وأساءت الى مناسبة دينية عظيمة وهي عاشوراء إال أنها زادت من بـصيرة أبنـاء                
  . »الشـعب اإليراني

، قـائال   »نموذج يحتذى به فـي العـالم      « اإليرانية تحولت اليوم الى      ولفت الى ان الجمهورية اإلسالمية    
عملنا واضح وال نخفي شيئا، وأقولها بصراحة نحن ندافــع عن حزب اهللا وحركة حماس والـشعوب                «

  . »المظلومة كما اننا ندافع أيضا عن الشعب العراقي في تصديه لالحتالل االميركي
  5/1/2011، السفير، بيروت

  
  ندونيسي يعتزم زيارة غزةالرئيس اإل .60

أعلن رئيس الوفد اإلندونيسي ايرمان عبدالرحمن عـزم الحكومـة اإلندونيـسية إقامـة              : القدس المحتلة 
  .مستشفى في بيت الهيا

 شمال قطاع غزة بالتعاون مـع وزارة الـصحة فـي    2008وأكد أن مشروع بناء المشفى بدء منذ العام        
ندونيسي سيقوم بزيارة تاريخية الى القطاع بعد انتهاء العمل فـي           قطاع غزة ، مشدداً على أن الرئيس اإل       

  .تلك المستشفى
عقب الجولة التي قاموا بهـا فـي        " 1آسيا  "جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي عقده متضامني قافلة          

وأشار . أروقة مستشفى دار الشفاء وبعض المستشفيات األخرى ، وزاروا خاللها أقسامها والمرضى فيها            
  .لى أن الحكومة الفلسطينية بغزة ووزارة الصحة دعمت هذا المشروع بقوةإ

  5/1/2011، الدستور، عمان
  

  وقفة شعبية في ذكرى الحرب على غزة لدعم أهالي القدس وفلسطين: المغرب .61
تنظم السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين في المغرب مـساء             : الرباط
بساحة البريد بالرباط، وقفة احتجاجية وذلك من أجل التنديد باإلجرام المتواصل ضد            ) 4/1(الثالثاء  اليوم  

  .''الشعب الفلسطيني والمقدسات اإلسالمية والمسيحية بفلسطين'
وذكر بيان للسكرتارية أن الوقفة تأتي دعما لصمود األهالي في القدس وكامل التراب الفلسطيني، وتجديد               

 حيث كان العدوان اإلرهابي الهمجـي  2009 ـ  2008ما حدث في مثل هذه األيام من سنة االستنكار ب
أن غزة لم تستسلم،    ''على غزة، واستمرار الحصار وتواصل العدوان وتجدد التهديد بعدوان جديد، مشددا            

  .وألن فلسطين لم تستسلم، على حد تعبير البيان
  4/1/2011، قدس برس

 
  "إسرائيل"ربي البشر إلى  مهإصابة جندي مصري برصاص .62

أصيب جندي مصري بطلق ناري في الكتف في اشتباك مسلح مع مهربي البشر علـى               : سيناء –القاهرة  
وقال مصدر أمني إن مجموعة من المهربين كانوا يحاولون تهريب أفارقة إلـى             . الحدود الدولية بسيناء    

بر رفح الحدودي، فحاول الجندي منعهم،       جنوب مع  17األراضي المحتلة بالقرب من العالمة الدولية رقم        
  .إال أنهم قاموا بإطالق النار تجاهه والذوا بالفرار 

 5/1/2011، الخليج، الشارقة
  

  وأمريكا" إسرائيل"مباحثات أمنية بين  .63
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اعلن مسؤول أمريكي كبير، أمس، ان التعاون األمني بين الكيان الـصهيوني والواليـات              : )ب.ف  .ا  (
بنيامين نتنيـاهو بـوزيرة األمـن الـداخلي         " االسرائيلي" لقاء جمع رئيس الوزراء      المتحدة سيتعزز بعد  

نتنياهو التقى، أمـس، فـي مقـر الحكومـة،          "وصرح المسؤول الكبير أن     . األمريكية جانيت نابوليتانو  
" . مناقشاتهما تناولت مجمل القضايا المرتبطة بـاألمن الـداخلي فـي البلـدين       "وأضاف ان   " . نابوليتانو

وقال وزير النقل الصهيوني اسرائيل كاتس لموقع       " . التعاون الثنائي في هذا المجال سيزداد     "وضح ان   وأ
الواليات المتحدة تواجه مخاطر نواجهها نحن منذ سنوات        "ان  ) واي نت (االلكتروني  " يديعوت احرونوت "

" اإلسـرائيلي " مع الـرئيس     وتباحثت نابوليتانو االثنين في القدس     ".ونعمل بقوة استعدادا لكل االحتماالت    
وأوضحت الرئاسة في بيان ان الطرفين تناوال تعزيز التعاون االستراتيجي ال سيما فـي              . شيمون بيريز 
  . مجال األمن 

  5/1/2011، الخليج، الشارقة
  

   اإلفراج عن الجاسوس بوالرد"إسرائيل"واشنطن ستدرس طلب  .64
البيت االبيض سيدرس رسالة رئـيس الـوزراء        اعلنت الرئاسة االميركية امس ان      :  ا ف ب   -واشنطن  

االسرائيلي بنيامين نتانياهو التي يطلب فيها العفو عن الجاسوس جوناثان بوالرد، اليهـودي االميركـي               
واكد مـسؤول اميركـي      . عاماً في الواليات المتحدة الدانته بالتجسس لحساب اسرائيل        25المسجون منذ   

  .»الرسالة وسندرسهالقد تلقينا «كبير طلب عدم كشف هويته 
  5/1/2011، الحياة، لندن

  
   وناشطة حقوقية في غزةإيطاليمغن  .65

وصل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، أول أمس، المغني اإليطالي الشهير جوزيـف              ": الخليج "-القاهرة  
. فاليزي، والناشطة في مجال حقوق اإلنسان كلوديا رودري جويز، في زيارة تضامنية مع أهالي القطاع                

شريان "ويعد فاليزي من أهم الناشطين الدوليين المطالبين بكسر الحصار عن غزة، حيث شارك في قافلة                
، وفي أول سفينة بحرية جاءت لكسر الحصار عن القطاع، وكان على متن أسـطول الحريـة                 "1الحياة  

  .التركي في مايو الماضي 
  5/1/2011، الخليج، الشارقة

  
  الشرق األوسطب" للتسوية"الصين تؤكد دعمها  .66

أعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية عن دعم بالده لعملية التسوية في الشرق األوسط،              : شينخوا
  . وكذا جميع الجهود المبذولة للمساعدة في تعزيز حل سلمي للقضية الفلسطينية

األطـراف  إننا نأمل في أن تتمكن      :" 2011-1-4وقال هونغ ليه، خالل مؤتمر صحفي دوري، الثالثاء         
المعنية من إظهار إخالصها استجابة للقلق العالمي، وخلق الظروف الالزمة والمواتية لتعزيـز عمليـة                

  ". السالم في الشرق األوسط بشكل مستمر
  4/1/2011، موقع فلسطين أون الين

  
   في ثالث جبهاتتواجهحماس  .67

  المهندس ابراهيم غوشة
 في ثالث جبهات    2010ماس وخاصة في العام المنصرم      تبلورت المواجهة لحركة المقاومة االسالمية ح     

  -: يمكن تلخيصها فيما يلي 
   جبهة قطاع غزة- 1
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حيث يرى بعض المحللين السياسيين بأن حكومة نتنياهو مشغولة تماماً في نتائج فشل المفاوضـات مـع                 
باما في النصف   عباس بسبب اصرار حكومة نتنياهو اليمينية على رفض تجميد االستيطان والعالقة مع او            

، 31/5/2010الثاني من واليته، ونتائج محرقة غزة منذ عامين ومواجهة تركيا في أسطول الحرية فـي                
ومشاكله مع وزير خارجيته ليبرمان وخاصة في االيام االخيرة وتململ حزب العمل، وقـرب اسـتبدال                

 االستخبارات العـسكرية    رئيس االركان اشكنازي ورئيس الموساد داغان ورئيس الشاباك ديسكن ورئيس         
  ·يدلين وغيرها مما يستبعد معه شن حرب جديدة على قطاع غزة

لم ) 1/رصاص مصبوب ( على القطاع في     2008البعض اآلخر من المحلليين السياسيين يرى بأن عدوان         
بعـد أن   ) 2/رصـاص مـصبوب   (يحقق أهدافه في تصفية حركة حماس من القطاع وبحاجة الى حملة            

اس وأعادت تسليح كتائب القسام بمعدات جديدة ظهر بعضها مؤخراً في استهداف دبابة             صمدت حركة حم  
 بصاوخ كورنيت، وصواريخ بعيدة المدى وصل بعضها الى عسقالن قرب روضـة اطفـال              3-ميركافاه

كما تروج الصحف العبرية في اآلونة االخيرة، كما ان دخول جلعاد شاليط عامه الخامس في أسر القسام                 
  .تنياهو في الداخل الصهيونييحرج ن

وعلى كل فإن الحذر مطلوب من حركة حماس وكذلك االستعداد من كافة فـصائل المقاومـة امـام اي                   
اجتياح للقطاع او قصف ثقيل او اغتياالت للعسكريين والسياسيين، وضرورة تجنـب ضـربات غـادرة                

 ضابطاً  250 استشهاد اكثر من      وأدت الى  27/12/2008سريعة كتلك التي استهدفت الشرطة المدنية في        
وشرطياً في ثالث دقائق في حفل تخرج ال معنى له بتاتاً في ظل تهديدات صهيونية صدرت من القاهرة                  

  .قبل يومين من الضربة وهي نفس التهديدات والظروف الحالية اآلن
 الحركـة فـي     كما وان اعادة االعتبار في حركة حماس لمجال المقاومة وهو المكون الرئيسي النطالقة            

 مطلوب بشدة وال معنى ألي انتخابات او برلمان اوحكومة في ظل االحـتالل، فمـربط                14/12/1987
  .الفرس هو في دحر وازالة االحتالل اوالً

   جبهة القدس والضفة الغربية- 2
على الرغم من االوضاع الصعبة في الضفة الغربية والقدس بسبب االحتالل واالستيطان الشرس وتعاونه              

  ·ع سلطة اوسلو الكامل في تجفيف ينابيع المقاومة المسلحة والمقاومة الشعبية الواسعةم
  .اال ان حركة حماس تعمل المستحيل البقاء جذوة المقاومة مشتعلة في القدس والضفة الغربية

 اذار  6 بقيادة الشهيدين النتشه والكرمي وعمليـة القـدس فـي            31/8/2010وابرزها عملية الخليل في     
 بقيـادة الـشيخ رائـد    48 بقيادة الشهيد ابو دهيم، كما وان الحركة االسالمية في القدس وفي الـ          2008

صالح تكاد تكون القوة الرئيسية في التصدي لتهويد االقصى والقدس، وتتصدى لالحتالل فـي القـدس                
ـ              ر وصـور   القديمة وفي احياء القدس حولها مثل سلوان ورأس العامود والعيسوية والشيخ جراح والمكب

 عاماً  15 بسن   2010باهر ووادي الجوز وبيت صفافا وغيرها، وقد اعتقل جيش االحتالل الف طفل عام              
  .تقريباً باعتبار ان هذا الجيل هو دينامو االنتفاضة

   جبهة سلطة عباس في الضفة- 3
ي ثالثة  بسبب التواطؤ االمني بين سلطة عباس واالحتالل الصهيوني والذي وصل أوجه في اعتقال حوال             

 في الضفة الغربية نصفهم من االسرى المحررين ومازال حوالي الف         2010آالف من كوادر حماس عام      
كادر منهم في سجون المخابرات الفلسطينية واالمن الوقائي في الضفة الغربية مع التنسيق مـع ضـباط                 

يث تم تشكيل حوالي عشر     االحتالل والجنراالت االميركيين واالوروبيين وعلى رأسهم دايتون ثم موللر ح         
  .كتائب من الفلسطينيين الجدد الشباب الذين يحاربون المقاومة تحت الفتة االرهاب المزعوم

ويجري اخماد كل نفس مقاوم في الجمعيات الخيرية والبلديات والجامعات والمـساجد ولجـان الزكـاة                
  .وغيرها
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 وبعد ان اصدرت المحكمـة      2008ام   وع 2009ومؤخراً أضرب عن الطعام ستة من المعتقلين منذ عام          
العليا قراراً باالفراج عنهم اال ان أمن عباس رفض ذلك، وعرضهم لصنوف التعذيب بعد اضرابهم عـن              

، )وسام القواسمي ومحمد عبيد واحمد العويوي ومحمد سوقية ووائل البيطار         (الطعام ألكثر من شهر وهم      
 الموت، باالضافة العتقال الحرائر من النساء ومنهن        ونقلوا من معتقل اريحا الى بيت لحم واوشكوا على        

  .تمام ابو السعود ومها اشتية وميرفت صبري
وقد أدت هذه التطورات ضد معتقلي حركة حماس في سجون سلطة عباس الى اتخـاذ الحركـة قـراراً                   

  .2010التي جرت في نهاية عام ) حماس وفتح(بوقف جلسات المصالحة بين 
 تم فيه الكشف عن تطورات مآسي معتقلي حماس         21/12/2010ي دمشق يوم    وقد عقد مؤتمر صحفي ف    

ان حركة حماس ترفض ان تستخدم جلـسات        "والجهاد واعلن فيه عضو المكتب السياسي عزت الرشق         
  ."غطاء لحمالت االعتقال واستمرار التعذيب) بين حماس وفتح(المصالحة 

الـى الخـروج بمـسيرات      "في الضفة الغربية    كما دعا عضو المكتب السياسي صالح العاروري الشعب         
  ."نصرة للمعتقلين في سجون عباس قبل ان يخرجوا في جنازاتهم

/ وفي تقديري ان قرار وقف جلسات الحوار كان سليماً سيما ان التناقض بين حركة حماس وحركة فـتح                 
القـدس،  عباس هو تناقض ال يمكن جسره، فحركة حماس تتمسك بفلسطين كل فلسطين، وبالقدس كـل                

، وعلى قاعـدة المقاومـة والجهـاد        48وبعودة الالجئين كل الالجئين الى اراضيهم وممتلكاتهم في الـ          
لتحرير الوطن والتي بدأها الشعب الفلسطيني منذ مئة عام وربما تحتاج لمئة عـام اخـرى، وتـرفض                  

ـ     ) ف·ت·م(االعتراف بدولة الكيان الصهيوني وترفض اعادة بنـاء          ة تمثـل   علـى أسـس ديموقراطي
  . وفي الشتات48الفلسطينيين في الضفة والقطاع والـ 

من فلسطين وعن القدس الغربية وعـن       % 78فهي تتخلى عن    ) 1965وليس فتح   (اما حركة فتح عباس     
حق العودة وتجعل اتفاقية جنيف والمبادرة العربية بديالً عنه، وترفض المقاومة ولو بالحجـارة وتعتبـر                

ط هي الطريق للدولة ولو على الجدار العنصري، وتتمسك باتفاقيـة اوسـلو             المفاوضات والمفاوضات فق  
وملحقاتها وتحتكر منظمة التحرير ألعوبة بين يديها، كما وان عدداً من اعضاء اللجنة المركزيـة لفـتح                 
الحالية هم ممن شاركوا في تصفية قيادات حركة حماس منذ التسعينيات، ومن هؤالء القادة يحيى عياش                

  ·دين الشريف وعادل وعماد عوض اهللا وكمال كحيل وخلية صوريف وغيرهم كثيرومحي ال
ان هذا التباين الكبير بين الفصيلين في الرؤية السياسية والبرنامج السياسي والممارسة الميدانية تجعل من               

 .شبه المستحيل نجاح اي مصالحة وطنية او وحدة وطنية بينهما
  5/1/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  ! االعتراف بفلسطينخصفي ما  .68

  مرزوق الحلبي
لعّل أصعب ما يواجه إسرائيل اآلن هو احتماالت تدحرج كرة االعتراف بالدولة الفلسطينية من أميركـا                
الالتينية إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا وغيرها من مواقع، ليس ألن الدولة الفلسطينية ستقوم فور اعتـراف                

عتراف بهذا الوجود سيشكّل في معناه نقيض الوجود إلسرائيل، أو هكذا يفهم في             مئة دولة بها، بل ألن اال     
االعتراف بدولة فلسطينية ومنحها الشرعية الدولية على طبق من فضة، رغم غيابها            . النُّخب اإلسرائيلية 

ي على األرض وحضورها كفكرة، يعني في فهم النُّخب في إسرائيل أن شرعية إسرائيل على المحك، وه               
تعزيز وجود الغائب وضعضعة وجود الحاضر يـشكّل فـي          . القائمة على هذه الشرعية بالدرجة األساس     

  .رأينا هماً كبيراً ستضطر النُّخب في إسرائيل إلى التعاطي معه، لجهة تقليص آثاره أو الحد منها
أمام أفضل ما حـصل     في االعتراف مقولة متعددة الرسائل أدعو إلى عدم التهاون في قراءتها، بل أظننا              

للمسألة الفلسطينية منذ فشل مسار أوسلو، فالدول المعترفة بفلسطين، رغم قلتها حتى اآلن، تشكل صـوتاً                
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أي (وهـو   . جماعياً لألسرة الدولية يحثّ إسرائيل على تغيير توجهها في ما خص القـضية الفلـسطينية              
 القول إن شرعية إسرائيل لن تتوفّر طالما لـم          يشكّل تأشيراً يتعدى حدود المعنى المباشر إلى      ) االعتراف

تقم الدولة الفلسطينية، وهي حالة يمكن أن تكون مقدمة لسياسات ضاغطة على إسرائيل، قـد تبـدأ فـي                   
ويشار إلى وجود استعداد لمثل هذا      . المساحة الدبلوماسية وتنتهي بالمقاطعة المكشوفة المحدودة أو التامة       

  .ات والدولالتطور في كثير من المجتمع
يحصل األمر في مناخ دولي متحول، أهمه ضعف المظلّة األميركية التي اعتادت أن تغطـي إسـرائيل                 
وتحميها، بفعل تطورات الداخل األميركي، الذي تباطأت ماكنته االقتصادية أكثر مـن المعتـرف بـه،                

نظام العالمي متعدد األقطـاب     وتضاءلت قدراته على تغذية السياسات الخارجية التقليدية، وبفعل تسارع ال         
ومراكز القوة فيه، وهو ما يعني في االستراتيجيات ضعضعة العمق االستراتيجي اإلسرائيلي، العـسكري   

يتزامن هذا مع تزايد الشعور في إسرائيل بأن الزمان والمكان يفلتان رويـداً رويـداً مـن             . والدبلوماسي
رة الدول المعترفة بفلسطين دولة وكياناً وسيادة، يعنـي         من هنا، فإن اتساع دائ    . قبضة النُّخب وسيطرتها  

ضبط إسرائيل في حالة تراجع أو في حالة من الشعور بالتراجع وانحسار اعتقادها بأنها ال تزال قـادرة                  
  .على تأجيل تسوية المسألة الفلسطينية إلى أجل غير مسمى

، وهو ما نقرأه في سياسـاتهم وخطـابهم،         ال نعتقد أن اإلسرائيليين قد أحاطوا بالتطورات كافة وبوجهتها        
ومع هذا، فإننا نرجح أنهم يشعرون بجهة الرياح ويتحسبون لها، وقد بدأت األصوات تتعالى في داخـل                 
إسرائيل لمعالجة الوضع بالمبادرة إلى مقترحات جديدة للتسوية وإال ستجد إسرائيل نفسها مجرورة وراء              

 وإن كانت ال تزال لديها القدرة النظرية والعملية علـى اتخـاذ             تطورات دولية غير مستحبة من ناحيتها،     
في مثل هذه الحالة، نرجح أن االعتراف بفلسطين سيتحول إلـى مقاطعـات             . خطوات مخربة أو عقابية   

وللذاكرة نشير إلى أن نظام األبارتهايد في جنوب أفريقيا جنح نحو التفاوض والتـسوية              . دولية إلسرائيل 
هناك ضرورة أن   : بمعنى آخر . مظلّة البريطانية التي ظللته ردحاً غير قصير من الزمن        بعد أن ضعفت ال   

يقدم الفلسطينيون والعرب على دراسة الوضع المتحول واستثماره، وأتمنى أال يكون الخيار هو انتفاضـة       
نـسد علـى    صحيح أنه قد ي   . ثالثة، لئال تنكفئ هذه التحوالت الهامة إلى وضعية خطيرة من انسداد األفق           

إسرائيل أيضاً، لكن ينبغي أال يعزي ذلك الفلسطينيين أبداً، خاصة إذا افترضنا أنهم قرروا االنتقال إلـى                 
سياسة جديدة، في صلبها بناء أساس الدولة العتيدة ببنية اقتصادية ومراكز مدينية ومؤسسات وسـلوكيات               

تجربة بائسة، أو قريبة من البـؤس فـي         وقد تبدو ال  . مواطنية، كما نلمس من تجربة حكومة سالم فياض       
والشوفيني المضاد، لكنها تجربة ستكون، إذا ما استمرت، قـادرة علـى   » المقاوم«نظر النسق العسكري   

  .إنتاج واقع فلسطيني هو البنية التحتية الالزمة لدولة مأمولة
ى الشرعية، وغيـر مأسـورة      أما استكمالها بدبلوماسية فلسطينية جديدة تنهل من لغة الواقعية القائمة عل          

بإرث ثقيل من المعوقات الذاتية واالرتهان الطوعي لحسابات إقليمية خاسرة، من شأنه أن يحول موجـة                
االعتراف بالدولة الفلسطينية التي لم تقم والتي يتوقع لها أن تعلو، إلى رافعة تُعيد الحياة إلـى مـشروع                   

  .سياسي يكاد يأفل
ذا، ستتطور التجربة اإلسرائيلية، كما نرصد وقائعها، مـن ديموقراطيـة           في مقابل سيناريو فلسطيني كه    

وهو ما سيستقدم عليها    . نسبية ومعقولة إلى يهودية مطلقة، وهي سيرورة تسارعت في السنتين األخيرتين          
ضغوط نرجح أن إسرائيل سترد عليها في البدايـة بعنـاد           . المزيد من الضغوط الدولية وبأشكال مختلفة     

وهي مرحلة ستكون حرجـة     . يسمها كنظام أبارتهايد، لتلين بعدها وتقبل مبدأ التفاوض من جديد         شديد قد   
ودقيقة في عالقة المجتمع اليهودي بذاته والذي سيشهد ظهوراً مجدداً لقوى عقالنية تدافع عـن الخيـار                 

 الخـارجي مـن     وهي قوى ستبرز كلما انتفى التهديـد      . الديموقراطي وفكرة التسوية مع المحيط العربي     
وسيحسن الفلسطينيون في هذه المرحلة لو أنهم انتقلوا بالكامل من العمل           . الفلسطينيين أو كلما خفت حدته    

العسكري، إرث ثقيل ومعطّل، إلى ممانعة مدنية حازمة تحمل مشروعاً واضح المعـالم، علـى األقـل،                 
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ينيين هنا هو التسهيل على هـذه الـدول         ومهمة الفلسط . بالنسبة للدول المعنية بإعالن اعترافها بفلسطين     
وإذا نجحوا، فإن ضعفهم النسبي سـيتحول إلـى         . وليس مواصلة السير في نسق التصعيب على إسرائيل       

  .قوة
  4/1/2011، الحياة، لندن

  
  أقوى"  دحالنمحمد"سيخرج  .69

  فايز أبو شمالة. د
هرة سياسية فلسطينية، نمـت     عندما نتحدث عن دحالن ال نأتي على ذكر شخص نعرفه، وإنما نتناول ظا            

أغصانها، وتطاولت، وأثمرت، وهي ما زالت ملتصقة بالجذع ذاته الذي تنمو عليه بقية األفرع، بمعنـى                
آخر، لم تسقط ظاهرة دحالن السياسية بالمظلة من السماء، ولم تشعل شمعتها في ريح المساء، وإنما نمت                 

لها كل مقومات االنتشار واالزدهار والتأثير فيما بعـد  في بيئتها الطبيعية، وتصاعدت في أفقها الذي وفر        
  . بالقرار

لقد ظل الحلف بين عباس ودحالن استراتيجياً قبل التوقيع على اتفاقية أوسلو، وصار أكثر استراتيجية في                
فترة الخالف مع الرئيس الراحل أبي عمار الذي تفرد بالقرار السياسي الفلسطيني دون أن يعمل حـساباً                 

  . إن قضية فلسطين معقودة في حطة أبي عمار: إلى الحد الذي قال فيه البعضألحد، 
لقد وقف الرجالن معاً ضد تفرد أبي عمار بالقرار الفلسطيني، ولكن ما ميز دحالن في تلك الفترة، أنـه                   
انتصب رأس حربة في وجه الخطأ اإلداري والمالي والتنظيمي، ورفع صوته عالياً، وصرخ بمـا كـان                 

ه اآلخرون في جلساتهم الخاصة، بمعنى آخر، لم يمثل دحالن موقفاً شخصياً في خالفه مع أبـي       يهمس في 
عمار، وإنما مثل وجدان كل تلك القيادات التي كانت ترتجف كعصفور مبلل بين يدي أبي عمار، حتـى                  

لهـا  إذا ابتعدت عن سقف بيته، راحت تزقزق في الغرف المغلقة، وتمني النفس بالقمح الـذي سـيلقيه                  
  . دحالن

لقد مثل دحالن ظاهرة سياسية، لها مواقفها النشطة والجريئة ضد خمول وتبعية بـاقي قيـادات العمـل                  
التنظيمي، لقد مثل القوة ضد الضعف، ومثل الحزم في مقابل التردد، وتميز بالجهر بما كان يهمس فيـه                  

زة ضد تفـرد أبـي عمـار        اآلخرون من وراء الكواليس، حتى أنه قام بتسيير مظاهرات في شوارع غ           
  . بالقرار، وكانت تلك المسيرات تحظى برضا عباس

إن تفهم دحالن للحالة التنظيمية هي التي جعلته ينجح مع عباس في عقد مؤتمر الحركة في بيـت لحـم،                    
وفرز لجنة مركزية جديدة، بدالً من اللجنة المركزية القديمة التي طالما طعنها دحالن فـي خاصـرتها،                 

لخمول والتبعية والضعف، وطالما سخر من عجز أعضائها، الذين شـاخت سـحنتهم دون أن             ووصفها با 
  . يتخذوا موقفاً جدياً من تطور األحداث

في تقديري أن الصدام بين عباس ودحالن يأتي في سياقه الطبيعي، حيث يقف دحالن ثانية رأس حربـة                  
فيه دحالن عالنية، والسـيما فيمـا يتعلـق         يمثل مزاج كل القيادات السياسية التي تهمس سراً بما يجهر           

بماليين الدوالرات التي تنسكب في جيوب أوالد عباس، ليأتي انسحاب أبو ماهر غنيم عن رئاسة لجنـة                 
  . التحقيق دليل قوة دحالن، وتنامي نفوذه

سيخرج دحالن أقوى ألن ظاهرة دحالن السياسية هي التطور الطبيعي لحالة االنقيـاد، والتبعيـة التـي                 
التصقت بتاريخ القيادات التنظيمية، قيادات أعجز عن تحديد لون الفستان الذي ستخرج فيه بناتهم، قيادات               
تعودت أن تنتظر النتائج كي تعلن تحالفها مع المنتصر، وتجدد والءها، فـإذا أضـيفت لقـوة دحـالن                   

لى ذهن البعض بأن الرجـل      التنظيمية قوته السياسية على الساحة الدولية، تبقى أن أشير إلى ما يتبادر إ            
يمتلك أسراراً، ولديه صور وأفالم فيدو لمؤخرات الكثير منهم، ولديه كشوف بحساباتهم البنكية، وملفـات    

  . موثقة لحياتهم الخاصة
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، عندما كان دحالن في أول الطريق، ولم تتضح معالم قوته بعد، طلب منـي عـضو لجنـة                   1996سنة  
ة أن آخذه من يده، كي أقدمه لدحالن، لعله يرضى عنه، ويكلفـه بـأي               تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني   
  فأين هو اليوم؟! مهمة عمل تؤكد والءه وتبعيته

  4/1/2011، موقع فلسطين أون الين
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  رشيد الحجة

اقف األحزاب الـسويدية تجـاه الـصراع        قامت مجموعات أنصار فلسطين في السويد بإجراء مسح لمو        
اإلسرائيلي، أستندت فيه إلى استمارات إستطالعية أرسلتها لألحزاب السبعة التي تمثلت فـي             -الفلسطيني

شملت اإلستمارات أسئلة اعتبرتها المجموعات هامة وأساسية فـي         . البرلمان في الفترة البرلمانية السابقة    
  .حزاب للحلول التي تراها مناسبةمجريات األحداث، إضافة لرؤية هذه األ

  من الجدير ذكره هنا
اإلنتخابات البرلمانية في المملكة السويدية تحصل مرة كل أربع سنوات، كان آخرها التي حـصلت               : أوالَ

 المسمى حديثا باألليانس، والمؤلف     –، وحصل فيها التكتل البرجوازي      2010في شهر سبتمبر لهذا العام      
ب حجمها على التوالي المحـافظين، والـشعب، والوسـط، والـديمقراطيين            من أربعة أحزاب هي حس    

 المسمى حديثا بالحمر الخضر، والمؤلـف       – على أكثرية ضيلة جدا مقابل التكتل اليساري         –المسيحيين  
  .من ثالثة أحزاب هي الديمقراطيين اإلشتراكيين، واليسار، والبيئة

أن يحصل الحزب السياسي المشارك في اإلنتخابات على        شرط التمثيل في البرلمان السويدي هو       : وثانيا
 9,3نسبة ال تقل عن أربعة بالمائة من أصوات الناخبين في السويد، التي يبلغ عدد سـكانها اإلجمـالي                   

  .مليون نسمة
العنصري " ديمقراطيو السويد "مجموعات أنصار فلسطين لم ترسل اإلستمارة اإلستطالعية لحزب         : وثالثا

ه المجموعات على مايبدو التعاون مع مثل هكذا حزب، أو أنها لم تتوقـع دخـول هـذا                  حيث لم ترد هذ   
إنه حزب  .  بالمائة من أصوات الناخبين    6الحزب البرلمان السويدي، حيث حصل على نسبة وصلت إلى          

يسبح اآلن في فلك سياسي لوحده، وذلك لرفض التكتلين المذكورين أعاله التعاون معه بـسبب أفكـاره                 
  .ية ضد األجانب في السويد وخاصة ضد المسلمينالعنصر

  :عرض ملخص لإلجابات التي تناولت المواضيع التالية
  غزة

أجمعت األحزاب على الوقف الفوري للحصار التي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وقالت بأن الحرب               -
من خاللهـا جـرائم    قد أرتكبت   2009 وبداية عام    2008التي شنتها إسرائيل على القطاع في نهاية عام         

  .حرب، واستندت في إجاباتها على تقرير غولدستون الدولي
  العالقة مع حركة المقاومة اإلسالمية، حماس

 يرى تكتل األليانس بأنه المحادثات مع ممثلي حركة حماس إال بـشروط أهمهـا اإلعتـراف بدولـة                   -
ا بدأوا مقاطعة حماس التي انتخبهـا       أما الحمر الخضر فقد خطّأوا دول العالم عندم       . إسرائيل ونبذ العنف  

الشعب الفلسطيني وبشكل ديمقراطي في الضفة الغربية وقطاع غزة، واعتبروا أن المقاطعة هي عقـاب               
ووعـد  . جماعي ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة عندما تمت مقاطعة حكومة الوحدة الوطنية بعد ذلـك             

اعدة الفلسطينيين إلجراء انتخابات جديدة في كامل       التكتل هذا بالعمل الجاد من خالل اإلتحاد األوربي لمس        
فلسطين، وسيطالب دول اإلتحاد األوربي باحترام نتائج تلك اإلنتخابات مهما كانت، والتعاون مع حكومة              

  .فلسطينية مختارة ديقراطيا
  المستعمرات
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طينية المحتلة هي   تتفق جميع األحزاب السويدية على اعتبار المستعمرات اإلسرائيلية على األراضي الفلس          
فيـرى حزبـي الـشعب      . لكن تلك األحزاب تتفاوت في رؤيتها حول حل تلـك المـسألة           . غير قانونية 

 بـأن الحـل يجـري مـن خـالل           – وهم األقرب واألكثر دعما إلسرائيل       –والديمقراطيين المسيحيين   
اء الحـالي،   في حين يرى المحافظون، ومنهم رئـيس الـوزر        . المفوضات المستندة إلى خارطة الطريق    

ضرورة ممارسة الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل من قبل اإلتحـاد األوربـي والواليـات المتحـدة                
  .األمريكية لوقف التوسع في المستعمرات القائمة

أما حزب البيئة فيرى بعدم إعطاء إسرائيل أية إمتيازات تجارية مع اإلتحاد األوربي ضـغوطا مناسـبة                 
ويذهب حزب اليسار إلى أبعد من ذلك ويطالب اإلتحاد         . رارات األمم المتحدة  تجبر إسرائيل على تطبيق ق    

  .األوربي بقطع عالقاته التجارية مع إسرائيل ويطالب السويد بوقف التعاون العسكري مع إسرائيل
  القدس

تتفق جميع األحزاب السويدية على أن القدس الشرقية هي مدينة محتلة ويتوجب على إسـرائيل إحتـرام                 
يق الشرائع الدولية التي تسري على المناطق التي تقع تحت اإلحتالل، ويتوجب عليها وقـف هـدم                 وتطب

وقد وقفت السويد برئاسة المحافظين وراء تصريح       . بيوت الفلسطينيين فيها ووقف بناء المستوطنات هناك      
القدس عاصـمة    الذي اعتبر القدس الشرقية مدينة محتلة، ورأى بأن تشكل           2009اإلتحاد األوربي لعام    

 القاضـي بتقـسيم     1947 لعـام    181للدولتين الفلسطينية واإلسرائيلية، استنادا إلى قرار األمم المتحـدة          
  .فلسطين وتدويل القدس

  الجدار
تعتبر األحزاب السويدية، ماعدا الديمقراطيين المسيحيين، بأن جزءا مـن الجـدار مبنـي علـى أراض                 

، 2004إستنادا إلى قرار المحكمة الدولية الصادر بحقه في عـام           فلسطينية محتلة وبذلك فهو غير قانوني       
لذا يجب الضغط ، من خالل اإلتحاد األوربي والواليات المتحدة األمريكيةعلى إسرائيل لوقـف عمليـة                

أما حزب الديمقراطيين المـسيحيين فيـرى بـأن لـدى           . البناء، وهدم مابني منه على األراضي المحتلة      
  .ة مواطنيها لصد الهجمات الفلسطينية من خالل جدار عازلإسرائيل الحق في حماي

ففي حين يعتبر الحمر الخـضر بـأن العـودة          . في موضوع الالجئين يختلف التكتالن في رؤيتهما للحل       
 هو الحل األمثل    194أو التعويض بدرجات متفاوتة هو الحل ويرى حزب اليسار والبيئة بأن القرار             /مع

ما يرى حزب الديمقراطيين اإلشتراكيين بأن الحل يأتي من خالل عملية سالم            بين. للوصول إلى سالم دائم   
فإن حزب الشعب مثال يرى بأن عودة جميع الالجئين هـو           . شاملة، وهذا ماتراه معظم أحزاب األليانس     

  .حل غير واقعي
  تعقيب

 القـضية    لم تشمل أسئلة استمارة اإلستطالع التي أرسلتها مجموعات أنصار فلسطين كامـل جوانـب              -
فالمجموعات التي بدأ تشكيلها في بداية السبعينات، والزالت فاعلة هتى يومنا هـذا، والتـي               . الفلسطينية

 قد تقلصت شعاراتها    – والمقصود كامل فلسطين     –" من أجل فلسطين ديمقراطية   " بدأت شعاراتها حينئذ ب   
ائيل على أراضي فلسطين التـي      ، بعد أن اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسر        1988بعد عام   

فهي لن تكون فلسطينية أكثر مـن       !! ، إلى أن فلسطين هي الضفة الغربية وقطاع غزة        1948احتلت عام   
وللعلم فإن الحزب الشيوعي السويدي الزال يطالـب بدولـة فلـسطين، كامـل فلـسطين،                . الفلسطينيين
  .ديمقراطية

مم المتحدة وقراراتها، أي بعد سلوك العرب، بمن         بعد أن ابتعد العرب عن حل قضية فلسطين عبر األ          -
فيهم م ت ف، طريق مؤتمر مدريد ومن بعده أوسلو، إبتعد السويديون وحركات التضامن الدولية عنهـا                 
أيضا وبدأ، كما الحظنا أعاله، اإلستناد إلى الواليات المتحدة األمريكية واإلتحاد األوربي، حيث الـسويد               

  . اإلسرائيلي-لسطيني عضو فيه، لحل الصراع الف
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 إن المتتبع للسياسات الخارجية لدولة السويد ودول أخرى كثيرة في العالم، بما فيها العربية، يرى بأنها                 -
ففي حين يتم معاقبة دول لمخالفـات أخـرى، وتهـب دول            . تتبع سياسات تستند إلى إزدواجية المعايير     

إلقتصادي والثقافي والرياضي والفنـي وحتـى       بجيوشها لنصرة دول وقعت تحت احتالل، يتم التعاون ا        
؟ وفي مثال آخر،    !!العسكري واألمني مع دولة إسرائيل وأمريكا اللتان تمثالن آخر االحتالالت في العالم           

كما ورد في عملية اإلستطالع أعاله، نجد بأن المناداة بالديمقراطية هو أمر نسبي ففي حين يدافع العـالم                  
ثير من العالم ، آخرها انتخابات ساحل العاج، تشدد أحزاب وحكومـات دول             عن اإلنتخابات في أماكن ك    

أخرى في تعاملها المختلف مع اإلنتخابات الفلسطينية التي تمت مراقبتها والموافقة على نزاهتها من قبـل                
  .مراقبين دوليين

 إسـرائيل عـن      تكتفي األحزاب الحاكمة في السويد بالشعارات الجميلة والتتخذ إجراءات كافية لردع           -
وتقوم بعـض هـذه األحـزاب       . افعالها اإلجرامية ومخالفتها للقوانين الدولية، ربما تيمناَ بالدول العربية        
األمر الذي يذكر القارئ العربي     . بالدفاع عن تعاون عسكري مع إسرائيل وترفض العقاب اإلقتصادي لها         

ي مواقفها الخطابية وإجراءاتها العملية مـع       ببعض الدول العربية التي لها عالقات مع إسرائيل و تتباين ف          
وهنا يتوجب على التظيمات الشعبية والحزبية الفلسطينية والعربية واإلسالمية         . دولة اإلحتالل الصهيوني  

واإلنسانية المتواجدة على الساحة السويدية أن تتضافر وتكثف جهودها لمساعدة األحزاب الحاكمة بالسويد             
ل، من خالل تشكيل رأي عام قوي في السويد، للضغط على إسرائيل من خـالل               بتحويل األقوال إلى أفعا   

  .تواجدها في اإلتحاد األوربي ومن خالل سمعتها الدولية المحترمة
  5/1/2011، القدس العربي، لندن
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