
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  
  

    
  
  

  
  

      
  

  
  

    
  

   ايجابية بين فتح وحماس وتوقع عقد لقاء قريب بدمشق  أجواء
  تعزيتنا الرئيس عباس تأتي في إطار الواجب الذي نتحلى به: دويك

  ا غاضب من نتنياهو وينأى بنفسه عن ملف المفاوضاتأوبام: "ديعوتي"
   مراقبة الحدوداألوروبي تولى االتحاد إذامستعدون لرفع الحصار عن غزة : ليبرمان

  قطاع غزةبرصاص االحتالل  شمال استشهاد مقاومين 
   لالعتراف بدولة فلسطيناألوروبيم طلب رسمي لواشنطن واالتحاد يعة العربية تعتزم تقدالمتاب

خالل مؤتمر صحفي مع وزير  هنية
يدنا : العدل األمريكي السابق

  مبسوطة من أجل تحقيق المصالحة
  

  4ص.. .
 

 2017 6/1/2011الخميس 



  

  

 
 

  

            2 ص                                     2017:         العدد       6/1/2011 الخميس :التاريخ

    :السلطة
 5   السلطة تفرج عن مدير مكتب دحالن دون توجيه تهمة له: القدس العربي.2
 6  جب الذي نتحلى بهتعزيتنا الرئيس عباس تأتي في إطار الوا: دويك.3
 6  السلطة تقلل من أهمية أنباء إسرائيلية عن ابتعاد الرئيس األميركي عن ملف المفاوضات.4
 7   تسمح بترخيص األسلحة الشخصيةالشرطة في غزة.5
 7  ار يدين النشاط االستيطاني في األمم المتحدة مفاوضات بشأن قر:رياض منصور.6
 7  محاولة اعتداء من المستوطنينيتعرض إلىمحافظ الخليل .7

    
    :المقاومة

 8  جملة من القضايا العربيةوعن أسباب تأخر المصالحة الفلسطينية " المسلم" لـ يتحدثأبو مرزوق.8
 9  ايجابية بين فتح وحماس وتوقع عقد لقاء قريب بدمشق  أجواء.9
 10  قطاع غزة شمال تاللبرصاص االحاستشهاد مقاومين .10
 10 لن تلقي البندقية وغزة لن تكون نزهة لالحتالل" القسام: "صريالممشير .11
 10  بعد اإلفراج عنه من سجون السلطة" القسام"االحتالل يعتقل مقاوماً من : حماس.12
 11   من أنصارهاثمانيةحماس تتهم أمن السلطة في الضفة باعتقال .13
 11  تحفظاتها حول حماس توصلنا إلى صيغة توافقية مع: شعث.14
 11   للملف الفلسطينياألميركي االحتكار بإنهاءالبرغوثي يطالب مروان .15
 12   ترتيب بروتوكولي منع أبو اللطف من حضور قمة عباس وبن علي:القدس العربي.16
 12  تين صاروخيتين على النقب الغربيسقوط قذيف: مصادر إسرائيلية.17
 13  تحف النطالقة 46حفل استقبال في الذكرى الـ: لبنان.18
 13  أولويات فتح في ذكرى انطالقتها    .19
 15  عباس لن يرضى بأقل من تهشيم دحالن: مصادر فتحاوية.20
    

    :الكيان اإلسرائيلي
 15  من ودفع عملية السالمألتعزيز الن زيارته لمصر أمنية ويؤكد أنتنياهو يبحث مع حكومته قضايا .21
 15   تولى االتحاد االوروبي مراقبة الحدودإذامستعدون لرفع الحصار عن غزة : ليبرمان.22
 16  يران خالل عشر سنواتإانهيار النظام الحاكم في باراك يتوقع .23
 16  عمال الضفة أفضل من األجانب ألنهم يعودون لبيوتهم: زرابن اليع.24
 16  ت حقوقية منظما الكنيست تقر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في مصادر تمويل.25
 17   بعد انتقاد زعبي منع طالب عرب من التحدث بلغتهم اإلسرائيلينقاش صاخب في الكنيست.26
 17  ضباط إسرائيليون يتدربون في الواليات المتحدة على التعامل الحي مع المواد الكيماوية.27
 18  "إسرائيل"نعتز بعملنا وقرار الكنيست هو الذي يمس بمكانة : "بتسيلم".28
 18  2011 تكثف مبادالت للخروج من سندات دوالرية في "اسرائيل".29
 19  ة تطلب من الواليات المتحدة حظر جماعة تركية أرسلت سفنا الي غز"اسرائيل".30
 19  دفع اقتصاد غزة إلى شفا االنهيارت "اسرائيل": ويكيليكس.31
 19  سرائيلية على الحدود بين الكوريتينإصواريخ : إسرائيل اليوم.32
 20  لى حريق جبل الكرملصيحات احتجاج استقبلت نتنياهو خالل مراسم تكريمية لقت.33



  

  

 
 

  

            3 ص                                     2017:         العدد       6/1/2011 الخميس :التاريخ

 20  "التحّرش الجنسي"مسؤول في وزارة الخارجية اإلسرائيلية متّهم بـ .34
    

    :األرض، الشعب
 20  سماوية يطالبون بتدخل دولي عاجل إلنقاذ القدس وإنهاء االحتاللت الممثلون للديانا.35
 21   التحذير من مخطٍط إلقامة بؤرة استيطانية يهودية كبيرة في سلوان:القدس.36
 22  المستوطنون ينظمون مسيرات قرب األقصى.37
 22  مواجهات بين الفلسطينيين وقوات االحتالل في سلوان: القدس.38
 22   من مساحة شرقي القدس%86 صادرت "إسرائيل": دراسة.39
 23  سلم عدداً من المواطنين في حلحول إخطارات بهدم منازلهمت قوات االحتالل :الخليل.40
 23   الخميسجر اليوم فلسطينياً في الضفة ف13الجيش اإلسرائيلي يعتقل .41
 23  "قنوات إباحية"االحتالل يستهدف األطفال األسرى بـ.42
 23  رجيح إطالق سجناء لحماس بالضفةت: لالمتابعة العليا لفلسطينيي الداخلجنة .43
 24  حماس بحق جيفارا البديري ين في غزة تنفي اتهاماتعائالت المعتقلين المضرب.44
 24  الجئون فلسطينيون في البرازيل يستغيثون ويناشدون المنظمات الدولية واإلنسانية.45
 25  حديث الحرب يسيطر على مجالس الغزيين.46
 25  "أولف بالما"األسرى والشهداء هم الذين يستحقون جائزة : السراج.47
   

   :اقتصاد
  26  2011 في %7االقتصاد سينمو : وزير فلسطيني.48
   

   :صحة
  26  كيلوغرام من مريضة في عملية نوعية ومعقدةةثالثاستئصال ورم وزنه : غزة.49
   

   :ثقافة
  26  طفلة من غزة تحصل على المركز الرابع على مستوى العالم في مسابقة حساب الذكاء.50
  26  "رأيت غزة ثالثة أيام تحت الحصار" بعنوان جزائرية تصدر كتاباً.51
   

   : األردن
 27  يهدد أمن المنطقةالفلسطينية اإلسرائيلية استمرار جمود المفاوضات : عبد اهللا الثاني.52
 27  جودة يدافع عن زيارة سرية لمسؤول إسرائيلي إلى األردنناصر .53
 27  صرة الشعب الفلسطينياالردني يشارك بملتقى النساء العربيات لن االتحاد النسائي.54
 27   "إسرائيل"هيئة نقابية أردنية لمقاومة التطبيع الزراعي مع .55
   

   : لبنان
 28  مقابل السواحل اللبنانيةالغاز وضع اليد على  ل"إسرائيل" يدعو لعدم ترك فرصة لـالحص.56
 28  خَسارة وطنية وقومية:  بأبو ماهر اليمانيبهية الحريري قدمت التعازي.57
  
   



  

  

 
 

  

            4 ص                                     2017:         العدد       6/1/2011 الخميس :التاريخ

   :عربي، إسالمي
 28  م طلب رسمي لواشنطن واالتحاد االوروبي لالعتراف بدولة فلسطينيالمتابعة العربية تعتزم تقد.58
 29   "إسرائيل"ال يوجد مانع إلقامة عالقات مع : ة جنوب السوداننائب رئيس حكوم.59
 29  الفلسطينيون سيرثون المستوطنات قريبا: مسؤول ايراني.60
 30   التهديد الرئيسي لتركيا" إسرائيل"أميركا و: االتراك.61
 30 خيار المقاومة الحل الوحيد لتحرير فلسطين   : اربة يحيون ذكرى حرب غزةمغ.62
   

   :دولي
 31  أوباما غاضب من نتنياهو وينأى بنفسه عن ملف المفاوضات: "ديعوتي".63
 32  سرائيلي اإل - ال بديل عن التفاوض الفلسطيني: األوروبياالتحاد .64
 32  مدفيديف يزور فلسطين واألردن ويبحث تنشيط الدور الروسي في عملية السالم.65
 33   بلير يحذّر من نفاد الوقت أمام جهود كسر الجمود في سالم الشرق األوسط.66
 33  غزة إرهاب وجرائم حربب" إسرائيل"ما فعلته :  يلتقي هنيةي السابقوزير العدل األمريك.67
 34  مصر تتقدم بمقترحات موازية لكامب ديفيد إلشراك العرب والفلسطينيين: الوثائق البريطانية.68
 34  لطة الفلسطينية مسألة االستيطاندول أوروبية بمجلس األمن يشجعون طرح الس": السفير".69
 35   األمم المتحدة تدرس ترسيم الحدود البحرية: بعد اكتشاف حقول الغاز في المتوسط.70
 35    عنهباإلفراجواشنطن تذكر بخطورة جرائم الجاسوس بوالرد اثر مطالبة نتنياهو .71
    

    :ومقاالتحوارات 
 35  عصام شاور.د... المفاوض الفلسطيني والغدر األمريكي.72
 36  عريب الرنتاوي.. ! بدون مبادرات سياسية"سرائيلإ".73
 37  ماجد أيو دياك... تفرض أجندتها" إسرائيل.. "صراع عباس ودحالن.74
 39  رائد الفي... األسرى ضحايا القرارات الصهيونية العنصرية.75
    

  41  :كاريكاتير
***  

  
  "يدنا مبسوطة من أجل تحقيق المصالحة: "خالل مؤتمر صحفي مع وزير العدل األمريكي السابق هنية .1

الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية، امس األربعاء وزير التقى رئيس رئيس :  يو بي آي-غزة 
  . العدل األمريكي األسبق رمزي كالرك وبحث الجانبان الوضع العام والحصار اإلسرائيلي على القطاع

وقال هنية خالل مؤتمر صحافي عقده عقب لقائه كالرك، إنه استعرض مع األخير آخر القضايا 
لقضية والشعب الفلسطيني بشكل عام، والوضع العام في قطاع غزة والحصار والتطورات التي تمر بها ا

  .الصهيوني عليه
نحن نرى في هذه الزيارة ذات مغزى سياسي مهم لنا ولشعبنا، كونه شخصية سياسية رفيعة 'وقال هنية 

المستوى عمل في مناصب رسمية وغير رسمية، وشاهدناه في أكثر من ساحة في البحث عن الحقوق 
لعدالة وهو واحد من السياسين الالمعين الذين يؤكدون التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني والحكومة وا

  .'الفلسطينية المنتخبة التي جاءت بانتخابات حرة ونزيهة
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نحن كشعب وحكومة نبحث عن الحرية واالستقالل ودولة عاصمة السيادة وعاصمتها القدس، 'وأضاف 
  .'وإنهاء الحصار

 على ضرورة االستمرار بهذا النشاط السياسي رسميا وشعبيا من أجل كسر الحصار، مبيناً أنه وشدد هنية
تباحث مع كالرك إمكانية تنظيم زيارات لشخصيات ورؤوساء إلى قطاع غزة في سياق كسر الحصار 

  .على شعبنا
، بخاصة وأن وأوضح أنه استعرض معه الحرب األخيرة على غزة، وآثار العدوان التي ما تزال مستمرة

  .'العدوان'الزيارة تتزامن مع الذكرى الثاينة لـ
يدنا مبسوطة من أجل تحقيق 'وجدد الحرص على تحقيق المصالحة وإنهاء االنقسام الداخلي، وقال 

المصالحة على أسس صحيحة وسليمة، وبرهنا عن رغبتنا نحو المصالحة عبر المهاتفة التي جرت 
 شقيقه للتأكيد على األخالق والقيم التي يتمتع بها الشعب الفلسطيني بمبادرة مني مع أبو مازن بوفاة

  .'والرغبة في كسر الجليد بغية الولوج في باب الحوار الفلسطيني الداخلي وتحقيق المصالحة
 يتحدث عن غزة وعن - جاءت ضمن الوفد -وأشار إلى أنه تسلم مشروع كتاب من السيدة سارة 

ن شباب فلسطينيين يقيمون في الواليات المتحدة، وهو كتاب يوثق الحرب في غزة بشهادات حية م
لمرحلة ويكشف طبيعة األوضاع والتطورات التي جرت على صعيد قطاع غزة أثناء الحرب، موضحاً 
أن الكتاب ما يزال في طور المشروع وسيتم طباعته ونشره باآلالف النسخ في الواليات المتحدة 

  .وغيرها
عليماته بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية ونشره على الساحة الفلسطينية ونوه إلى أنه أعطى ت

  .والساحة العربية على حد سواء
بدوره، أكد كالرك أنه سيستمر في نشاطه سواء على الساحة األمريكية أو غيرها في تبني القضية 

لي الذي انعقد في الجزائر الفلسطينية وقضية األسرى الفلسطينيين، السيما أنه شارك في المؤتمر الدو
المقبل في جنوب أفريقيا بشأن ) آذار(وقدم مداخلة مهمة بأنه سيرأس مؤتمراً دولياً آخر في شهر مارس 

  .نالفلسطينييموضوع األسرى 
  6/1/2011القدس العربي، لندن، 

  
  السلطة تفرج عن مدير مكتب دحالن دون توجيه تهمة له: القدس العربي .2

 اكد مصدر مسؤول في مكتب محمد دحالن عضو اللجنة المركزية لفتح لـ: ضوليد عو -رام اهللا 
االربعاء بأن جهاز االستخبارات العسكرية الفلسطينية اطلق سراح مدير مكتبه معتز " القدس العربي"

  .خضير مساء الليلة قبل الماضية
، 'كانت اسئلة عاديةواوضح المصدر بأن االسئلة التي وجهت لخضير الذي اعتقل منذ الجمعة الماضي 

مشددا على انه لم يطلق سراحه بكفالة بل بسبب عدم وجود تهمة محددة موجهة له، مشيرا الى انه لم تتم 
  .معاملته بصورة سيئة

ومن جهته رفض خضير االدالء بتعقيب بحجة ان الصراع الدائر حاليا بين دحالن والرئيس الفلسطيني 
يكون في االطر السياسية وان اعتقاله يقع على هامش ما محمود عباس هو صراع سياسي وان حله س

  .يجري
وعلى نفس الصعيد صرح مصدر امني مسؤول االربعاء بأن السلطة اطلقت سراح معتز خضير بعد 

ورفض المصدر االمني الخوض بالتفاصيل اال أنه اكد ان التحقيقات ال زالت  . ايام على اعتقاله5مضي 
  .تفاصيل حول موضوع االعتقالجارية ومن المبكر االدالء ب

  6/1/2011القدس العربي، لندن، 
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  تعزيتنا الرئيس عباس تأتي في إطار الواجب الذي نتحلى به: دويك .3
أكد الدكتور عزيز دويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن التعازي التي قدمها قادة فـي               : رام اهللا 
تأتي في إطار االلتزام والواجب الذي تتحلـى بـه          محمود عباس،   " فتح"إلى رئيس سلطة    " حماس"حركة  

الحركة، كون الدم الفلسطيني دم واحد، وأنـها نقطة بيضاء يـجب أن يبنى عليها حتـى نتحـول مـن                   
  .االنقسام إلى جمع الشمل

إلى أن ) 1-5(األربعاء " المركز الفلسطيني لإلعالم"وأشار دويك في تصريح صحفي خاص أدلى به لـ 
حمود عباس قدم قبل ذلك واجب العزاء باستشهاد الشهيد القسامي حسام الزهار نـجل رئيس السلطة م

  .الدكتور مـحمود الزهار" حماس"القيادي في حركة 
وشدد على أن الحركة تعمل على تشجيع العالقات االجتماعية لعلها أن تكون مقدمة لنزع فتيل االنقسام 

  .على طريق رأب الصدع وجمع الكلمة الفلسطينية
غسان ذوقان، والبريفيسور عصام األشقر؛ ألمح دويك . ورداً على سؤال لمراسلنا حول اإلفراج عن د

  .إلى أنه قد يكون هناك توجه نـحو تخفيف حالة المعاناة للمختطفين في سجون السلطة
وأشار رئيس المجلس التشريعي إلى وجود بعض األحاديث الجانبية من بعض الوفود التي جاءت من 

رج، حيث أشاروا إلى أنـهم يـحملون رسائل بوجوب إنهاء حالة االنقسام الفلسطيني، مبيناً أن ذلك الخا
  .كان مبادرة من جانب تلك الوفود

ونوابـها، والوزراء السابقون، قدموا التعازي لرئيس سلطة رام اهللا " حماس"وكان وفد من قيادات حركة 
  .فاة شقيقة األكبر في دمشقمحمود عباس بـمقر الرئاسة برام اهللا، بعد و

عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي، والنائب الشيخ حامد البيتاوي، والنائب . وشمل الوفد كالً من د
ناصر الشاعر، وزير المالية األسبق النائب الدكتور . أحمد الحج علي، ونائب رئيس الوزراء السابق د
أبو عيشة، والنائب فضل صالح، والنائب خالد سمير . عمر عبد الرازق، ووزير التخطيط السابق د

سعيد، والنائب خالد طافش، والنائب محمود الخطيب، ووزيرة المرأة السابقة أمل صيام، والنائب رياض 
رداد، والنائب عماد نوفل، ووزير األسرى السابق القيادي وصفي قبها، والنائب نزار رمضان، والنائب 

  .محمد ماهر بدر
  5/1/2011 لإلعالم، المركز الفلسطيني

    
  السلطة تقلل من أهمية أنباء إسرائيلية عن ابتعاد الرئيس األميركي عن ملف المفاوضات .4

قللت السلطة الفلسطينية من أهمية أنباء : ويوسف الشايب،  برهوم جرايسي- الناصرة –رام اهللا 
نفسه مع ملف المفاوضات إسرائيلية تحدثت عن ابتعاد الرئيس األميركي باراك أوباما، عن التعامل ب

  .الفلسطينية اإلسرائيلية، بسبب ما وصفته بحالة اإلحباط التي يعيشها بسبب تعثر العملية السلمية
أن إسرائيل تقوم بحملة عالقات عامة، مستغلة "واعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، 
ل الفلسطينيين مسؤولية فشل المفاوضات، وتعثر وسائل اإلعالم لديها، وتلك الصديقة في دول العالم لتحمي

عملية السالم، بل إنهم باتوا في الفترة األخيرة يبحثون عن آخرين لتحميلهم مسؤولية ذلك، كاألوروبيين 
  ".وفق وزير خارجية إسرائيل أفيغدور ليبرمان، وأميركا نفسها وفق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

اختار االستمرار في االستيطان، وتهويد القدس، وتعميق سياسة نتنياهو الذي : وأضاف عريقات
لن تنطلي "وقال . االجتياحات واالعتقاالت واالغتياالت، هو من يتحمل مسؤولية فشل العملية السلمية

علينا أالعيب العالقات العامة اإلسرائيلية، وال على الكثيرين ممن يدركون الحقائق على األرض، لذا 
  ".تفع ان نتنياهو وحكومته يتحمالن مسؤولية فشل عملية السالم، وليس أي طرف آخرنقولها بصوت مر
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اإلسرائيلية ذكرت أن الرئيس األميركي بارك اوباما يشعر بحالة من " يديعوت احرونوت"وكانت صحيفة 
خالفية اإلحباط جراء الرفض العنيد الذي يبديه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في القضايا ال

  .الجوهرية مثل الحدود والقدس والالجئين
  6/1/2011الغد، عمان، 

  
   تسمح بترخيص األسلحة الشخصيةالشرطة في غزة .5

أعلنت شرطة الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة أمس، عن فتح باب الترخيص : حامد جاد -غزة 
، أن القرار يشمل األسلحة لألسلحة الشخصية، لكنها اوضحت بلسان الناطق باسمها أيمن البطنيجي

الشخصية للشخصيات التي يتطلب منها حمل سالح شخصي للدفاع عن أنفسهم، مثل تجار الذهب وكبار 
  .الصرافين والتجار وأصحاب المصانع

أن األسلحة المقترح ترخيصها تشمل المسدسات "نسخة منه " الغد"وقال البطنيجي في بيان صحافي تلقت 
لحاالت محددة وضيقة جد، إذا رأت  ) 16ام + كالشنكوف ( وت والبنادق اآللية بأنواعها بدون كواتم ص

  ".الشرطة أن هناك حاجة فعلية القتنائها، إضافة إلى بنادق الصيد
وشدد البطنيجي على أن الرخصة تمنح بعد توقيع الشخص او المؤسسة تعهدا، وال تشمل من يقل عمره 

ية أو الحبس عاما في جريمة من جرائم االعتداء على النفس  عاما، ومن حكم عليه بعقوبة جنائ21عن 
وأكد أن سالح المقاومة شرعي ومحمي بقوة القانون وال يجوز المساس به أبدا،  .أو المال أو العرض

  .مشددا على أنه ال يخضع الية إجراءات
  6/1/2011الغد، عمان، 

  
  ي األمم المتحدة مفاوضات بشأن قرار يدين النشاط االستيطاني ف:رياض منصور .6

قال المندوب الفلسطيني لدى االمم المتحدة ان الدول العربية بدأت مفاوضات بشأن قـرار              :االمم المتحدة 
يدين النشاط االستيطاني االسرائيلي في الضفة الغربية وانها تهدف الى ان يكون لـديها مـشروع فـي                  

  .صورته النهائية قريبا
 عضوا فـي    15الى اعضاء مجلس االمن الدولي المؤلف من         دولة   12وسلم نص أولي أعدته أكثر من       

 مع رئيس المجلس للشهر الحالي سفير       -معظمها دول عربية  -واجتمعت مجموعة   . ديسمبر كانون االول  
  .البوسنة ايفان بارباليتش في نيويورك لمناقشة التقدم بشان مسودة القرار

اننا في بداية عملية التفاوض     "المتحدة لرويترز   وقال رياض منصور المراقب الفلسطيني الدائم لدى االمم         
لتمهيد الطريـق الـي   ... على النص ونأمل بأن نتمكن من االنتهاء من هذه العملية في أقرب وقت ممكن           

  ."اجراء للمجلس
  6/1/2011، وكالة رويترز لألنباء

   محاولة اعتداء من المستوطنينيتعرض إلىمحافظ الخليل  .7
 محاولة اعتداء من قبل مجموعة من المستوطنين إلى محافظ الخليل، أمس ، تعرض كامل حميد:رام اهللا

وحاصر عشرات المستوطنين منزالً زاره المحافظ . في حي تل الرميدة الواقع في قلب المدينة المحتلة
 وقع بين مرافقي المحافظ باأليدي عراكاً إنوقال شهود . وعدد من مرافقيه، وحاولوا االعتداء عليه

  . وتبعدهم عن الموقعاإلسرائيلي تتدخل قوة من الجيش أننين قبل والمستوط
  6/1/2011الحياة، لندن، 
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  جملة من القضايا العربيةوعن أسباب تأخر المصالحة الفلسطينية " المسلم" لـ يتحدثأبو مرزوق .8
 كثيرة هي القضايا التي تعـج بهـا المنطقـة          : : محمد الصواف  – مكتب الجيل للصحافة     - دمشق -غزة

العربية، والتباين في المواقف هو سيد الموقف، وفي هذه العجالة تناولنا جملة مـن القـضايا العربيـة،                  
فلسطين والمصالحة، الوضع في العراق، السودان ومؤامرة التقسيم، الموقف العربـي، أيـضا اإلعـالم               

الدكتور موسـى   العربي، وعرضنا على نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس            
أبو مرزوق لتبيان موقف حركة حماس من هذه القضايا التي تكاد تتشابك مع بعـضها الـبعض وتـؤثر                 

 وممـا   .بشكل أو بآخر ببعضها البعض، مما استوجب الوقوف على موقف حماس واستطالع رأيها فيها             
  :ورد في الحوار

تها وضرورتها للشعب الفلسطيني، هـذا      برأيكم ما أسباب تأخر المصالحة الفلسطينية رغم إقراركم بأهمي        
اإلقرار أيضاً نسمعه على لسان محمود عباس، نرجو أن تضعنا في صورة الحقيقة من وجهـة نظـركم                  

  واألدلة على ذلك؟
  : األسباب الحقيقة لتأخر المصالحة تتلخص في عدة أمور أجملها باآلتي أوالً

اإلصرار بأن تكون المصالحة بوابـة إلحـاق        هناك رفض بأن تكون المصالحة على قاعدة الشراكة و        . 1
  .قطاع غزة بالضفة ولذا ال نكاد نجد في الورقة المصرية إشارة إلى الشراكة بشيء

الدعوة للمصالحة لم تكن تحظى بجدية ورغبة وإرادة وإنما كانت لتجاوز تبعات حرب غـزة علـى                 . 2
قلب األمر من رفض اللقاء بحمـاس إلـى         السلطة الفلسطينية وغيرها نتيجة لمواقفهما من الحرب ولذا ان        

  . المطالبة بالحوار بعد الحرب مباشرة
 لشعبية هذه المسألة وإلحاحها     -كما الموقف األمريكي    -عدم القدرة على الرفض الواضح للمصالحة       . 3

جماهيرياً ولهذا لم يطلب أحد التحرك للمصالحة من أبـو مـازن إال رحـب؛ ولكـن دون تفـويض أو                  
  . صالحيات 

في الفترة األخيرة أصبحت المهمة واألساس هي المصالحة مع الراعي المصري وليس مع الـسلطة               . 4
  . في رام اهللا، والدليل اإلصرار على توقيع الورقة دون تعديل حتى إذا اتفقت فتح وحماس على ذلك

 في االتفاقـات    عدم قدرة السلطة في رام اهللا على إنقاذ أي اتفاق له عالقة بالضفة الغربية كما حصل               . 5
  . األولى بإطالق سراح المعتقلين والمخطوفين من حماس

الموقف األمريكي والذي ال تستطيع السلطة رفضه وتجلى ذلك بعد مبادرة عمرو موسـى واقتـراح                . 6
السيد إسماعيل هنية والقاضي باالتفاق مع فتح على نقاط الخالف والتوقيع على الورقة المـصرية فـي                 

ر والسلطة ثم الرفض المطلق بعد تصريحات جورج ميتشل ألنهم ال يقبلون أن تكون              القاهرة وقبول مص  
  حماس شريكاً سياسياً في إطار السلطة الفلسطينية 

ما مدى تأثير المفاوضات المباشرة على العالقة الفلسطينية الفلسطينية وعلى المصالحة الفلسطينية وهـل              
الحة، وهل المفاوضات المباشرة تأكيد على أن محمود        الدخول في المفاوضات يقضي على أي أمل بالمص       

  عباس وحركة فتح غير معنيين بالمصالحة ؟ 
عباس أجبر على المفاوضات المباشرة وبلع كل اشتراطاته في وقف االسـتيطان ووضـوح المرجعيـة                

لك مـن   للمفاوضات، وذهب إلى المفاوضات باإلرادة األمريكية والرغبة الصهيونية ولم يأخذ تفويضاً بذ           
وزراء الخارجية العرب الذين اجتمعوا في القاهرة رغم إلحاحه على هذا التفويض، وأخـذ قـرارا مـن                  

في ظل انقسام حاد فـي قيـادة        )  أعضاء فقط  9(منظمة التحرير الفلسطينية في اجتماع للجنتها المركزية        
 والجهـاد اإلسـالمي   فتح ورفض مجمل الفصائل الفلسطينية بما فيها الجبهة الشعبية لتحريـر فلـسطين       

والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والفصائل العشر في دمشق وأعتقد أن هناك إجماعاً شـعبياً كبيـراً                
على رفض المفاوضات العتقاد كل هؤالء بأنها البوابة نحو التفريط بالثوابت الفلسطينية وتضر بالمصالح              

  :  الفصائلاألساسية لشعبنا وأما مدى تأثيرها على العالقات بين
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  .  فصيالً فلسطينياً في دمشق للمرة األولى للتضامن والتعبير عن الرفض13فقد اجتمع 
  . وزاد االنقسام الداخلي في صفوف حركة فتح

وان بقي أمر المصالحة الفلسطينية على رأس األجندة الشعبية والفصائلية لما له من اثر في الحفاظ علـى   
  . ة الفلسطينية الثوابت ومنع االنهيار في الساح

  ما البدائل التي بحوزة حركة حماس، حال نجاح مشروع التسوية األمريكية أو فشله؟ 
حركة حماس ترى أن المقاومة هي المشروع صاحب اإلجماع الوطني ولم تنقسم الساحة الفلسطينية يوماً               

ت بالمجان دون تفـويض     على المقاومة وكان دائماً االنقسام والتشرذم بسبب مبادرات نحو العدو وتنازال          
شعبي، كما أن المقاومة من مستلزماتها األساسية الوحدة الوطنية والمصالحة وجمع الـصفوف وتقريـر               

  . التعاون واالرتباط بأمتنا العربية واإلسالمية
  هل حركة حماس جاهزة لقيادة المشروع الوطني وكيف؟ 

 الفلسطيني ومع المـشاركة الفعالـة لكـل         حماس لن تتخلى عن التزاماتها وثوابتها، وهي جزء من الكل         
هؤالء في حمل المشروع الوطني، والتنافس في مرحلة التحرر اتجاه البذل ولـيس الكـسب ومـشاركة                 

  : ولقراءة كامل الحوار على الرابط التالي. الجميع دون تفرد لشخص أو فصيل
139230/node/etn.almoslim://http 

  1/1/2011، المسلمموقع 
  

   ايجابية بين فتح وحماس وتوقع عقد لقاء قريب بدمشق  أجواء .9
توقعت مصادر فلسطينية ان يشهد ملف المصالحة المتعثرة تحركا بعودة الحركتين : اشرف الهور

 في تقديم قيادة المتخاصمتين لعقد جلسات مصالحة جديدة، بعد االجواء االيجابية االخيرة التي تمثلت
حماس واجب العزاء في شقيق الرئيس محمود عباس، في الوقت الذي بدأ فيه رجل االعمال الفلسطيني 
منيب المصري الذي يتوسط في حل الخالف يوم امس جولة في قطاع غزة لمتابعة ملف المصالحة 

 فتح وحماس، وامكانية وتحدثت عدة اوساط فلسطينية عن وجود انفراج في االزمة بين حركتي. المتعثرة
عقد لقاء ثالث بينهما في العاصمة السورية دمشق بعد ان قدم قادة حركة حماس التعازي للرئيس عباس 
بوفاة شقيقه االكبر عطا، حيث قدم اول امس خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس التعازي لعباس 

 االربعاء بأبو مازن، كما هاتف الدكتور بقدومه الى بيت عزاء شقيقه في سورية، ثم اجرى اتصاال امس
محمود الزهار عباس وقدم له هو االخر تعازيه، وسبقهما اسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة الذي 

 . هاتف عباس لمواساته في اليوم االول لوفاة شقيقه
د آخر وقال مسؤول من حركة فتح ان هناك مؤشرات ايجابية لعودة االتصاالت مع حماس لتحديد موع

يشار الى ان جبريل الرجوب . غير الذي الغي نهاية الشهر الجاري للحديث عن ملف المصالحة المتعثرة
ومحمد اشتية عضوي اللجنة المركزية لفتح استقبال مشعل في بيت عزاء شقيق عباس االكبر عطا الذي 

رة انهاء ملف ودار حديث بين المسؤولين من كال التنظيمين عن ضرو. قضى في سورية قبل ايام
 . االنقسام وعودة الوحدة الوطنية من جديد

تنضم الى الصف 'الى ذلك طالب الدكتور اسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس حركة فتح بان 
نأمل ان تعود 'ونقلت مواقع مقربة من حماس عن رضوان قوله . 'الوطني وتنبذ االعتقاالت السياسية

ساس التمسك بالثوابت الوطنية حتى نتمكن من اتمام ملف حركة فتح الى الصف الوطني على ا
وجاءت تصريحات رضوان عقب الحديث عن وجود اجواء ايجابية سادت بعد تقديم قيادات . 'المصالحة

وتزامن مع الحديث عن االجواء االيجابية بدء المصري . من حركة حماس واجب العزاء للرئيس عباس
اءات مع ممثلي الفصائل الفلسطينية بهدف احراز تقدم في ملف بجولة في غزة تستمر يومين وعقد لق

المصالحة التي تشهد تعثرا، بعد ان عقد جلسات مماثلة مع ممثلي الفصائل في الضفة الغربية قبل توجهه 
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انه سيتوجه عقب جولته هذه الى سورية للقاء قيادة حركة ' القدس العربي'وقال المصري لـ . الى غزة
واكد . سيزور القاهرة للقاء المسؤولين المصريين الذين يشرفون على ملف المصالحةحماس هناك، كما 

المصري على ضرورة استئناف اجتماعات المصالحة من النقطة التي توقفت عليها فتح وحماس في آخر 
    .  اجتماعاتهم

  6/1/2011القدس العربي، لندن، 
  

  قطاع غزةبرصاص االحتالل شمال استشهاد مقاومين  .10
صباح اليوم انتشال جثماني شهيدين سقطا ليلة       " سما" أكدت مصادر طبية فلسطينية لوكالة       :س المحتلة القد

  .امس برصاص جيش االحتالل االسرائيلي شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة 
ان " سما"وأكد ادهم ابو سلمية الناطق اإلعالمي باسم اللجنة العليا لإلسعاف والطوارئ في القطاع لوكالة               

واقم االسعاف انتشلت الشهيدين صباح اليوم بالقرب من الجدار الحدودي مع قطاع غزة فيما لم يتعرف                ط
  .على هويتهما بعد 

وكان جيش االحتالل اإلسرائيلي قد اعلن ليلة امس إستهداف شابين فلسطينيين في قطـاع غـزة مـساء                  
  .األربعاء برصاص جنود االحتالل

قوات الجيش اطلقت النار واصابت شابين في وسط قطاع غزة، فـي            أن  " وذكرت اذاعة جيش االحتالل     
، وذلك في أعقاب االشتباه بنيـتهم تنفيـذ         "مفلسيم"أعقاب وصولهما إلى منطقة الجدار بالقرب من منطقة         

وزعم االحتالل أن الشابين حاوال زرع عبوة ناسفة قرب الجدار شرق من مخيم جباليا               " .عملية عسكرية 
نوها إلى أن وضع الفلسطينيين االثنين غير معروف حتى اللحظة، وأن الجيش يحقـق   شمال قطاع غزة م   

  .في الحادثة
غالبيتهـا  , وقال الموقع االلكتروني لصحيفة هارتس ان مقاومين اطلقوا االربعاء سبعة قذائف وصواريخ           

, رمن القطاع وسقطت في جنوب اسرائيل من دون ان تتسبب بسقوط ضـحايا او اضـرا               , قذائف هاون 
  .بحسب مصادر عسكرية اسرائيلية

 6/1/2010وكالة سما اإلخبارية، 
  

  لن تلقي البندقية وغزة لن تكون نزهة لالحتالل" القسام: "مشير المصري .11
حماس، تحذيرها لالحتالل من مغبة اإلقدام على حرب جديدة على قطاع غزة،  جددت حركة: غزة

  .وتوعدته بضربات ومؤلمة، ومفاجآت كثيرة
البرلمانية، خالل احتفال لتكريم " حماس" على لسان النائب مشير المصري، الناطق باسم كتلة جاء ذلك

ضمن فعاليات الذكرى ) 4/1(الثالثاء " حماس"جنوب مدينة غزة، أقامته حركة " تل الهوى"شهداء منطقة 
  .السنوية الثانية للحرب على غزة

(...) ان كفيل بإسقاط، دول، ولكن غزة صمدت إن ما حدث في الضربة الجوية األولى ك"وقال المصري 
نحن اليوم أقوى من ذي "، مضيفا "وأن المقاومة باتت أقوى، من حيث التجهيز واإلعداد أكبر من ذي قبل

لن تلقي البندقية وغزة لن تكون نزهة لالحتالل، كما أثنى على " القسام"قبل لمواصلة المقاومة، مؤكدا أن 
ول المقاومة، والذي كان سببا في تعزيز صمودها ومواجهتها لالحتال، حسب التفاف الشعب الفلسطيني ح

  .تقديره
الذين وقفوا وقفة رجل واحد في مواجهة االحتالل، " تل الهوى"وأشاد النائب المصري بأهالي منطقة 

  .مؤكدا أن تضحيات أهالي الشهداء لن تذهب هدرا
  5/1/2011قدس برس، 
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  بعد اإلفراج عنه من سجون السلطة" القسام" من االحتالل يعتقل مقاوماً: حماس .12

أكدت حركة حماس قيام قوات االحتالل اإلسرائيلي، قبل أيام، باعتقال أحد عناصر جناحها : نابلس
  ).شمال الضفة الغربية المحتلة(في مدينة نابلس " كتائب القسام"العسكري، المعروف باسم 

إن قوات االحتالل اعتقلت مهند حسين : " نسخة منه"قدس برس"وقالت الحركة، في بيان مكتوب وصل 
عبد اهللا أحد رجال المقاومة في كتائب القسام، وذلك في مدينة نابلس، بعد مطاردة استمرت ثالث 

  ".سنوات
وأضافت أن قوات االحتالل اعتقلت مهند قبل أربعة أيام، وذلك بعد أقل من شهر من اإلفراج عنه من 

  .فلسطينية، حيث قضى ثالث سنوات في سجون السلطة، كما قالتسجون أجهزة أمن السلطة ال
في منتصف ) صامد(كان قد اعتقل مهند وشقيقه " األمن الوقائي"وأشارت حماس إلى أن جهاز 

تعذيب وحشي " بعد محاصرتهما في إحدى الشقق في المدينة، مؤكدة تعرضهما لـ 2007العام
  ".ومتواصل

 الصلح في مدينة نابلس، والتي أمرت باإلفراج عنهما لعدم تم عرضهما على محكمة"وأوضحت أنه 
وجود ما يدينهما، كما حصال على قرار باإلفراج من المحكمة العليا، إال أن جهاز األمن الوقائي رفض 
تطبيق هذه القرارات واإلفراج عنهما، وقام بعرضهما على محكمة عسكرية قبل عدة شهور حيث حكمت 

  ".ث سنوات، وأفرج عنهما قبل شهرعليهما بالسجن لمدة ثال
ثمرة للتنسيق األمني بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية "واعتبرت حركة حماس في بيانها اعتقال مهند 

  ".وقوات االحتالل
  5/1/2011قدس برس، 

  
   من أنصارهاثمانيةحماس تتهم أمن السلطة في الضفة باعتقال  .13

نسخة عنه األجهزة األمنية الفلسطينية " قدس برس" وصل ماس في بيان مكتوب حاتهمت حركة: رام اهللا
  . من أنصارها في محافظات نابلس وجنين ورام اهللا8في الضفة الغربية المحتلة باعتقال 

  5/1/2011قدس برس، 
  

   حول تحفظاتهاحماس توصلنا إلى صيغة توافقية مع: شعث .14
 أن مساعي تم بذلها في اآلونة من مصادر فلسطينية مسؤولة،" الشرق"علمت : صالح عطية - تونس

وكشف نبيل شعث، مستشار . األخيرة بالتنسيق مع القاهرة، تضمن توقيع حماس على وثيقة المصالحة
قبيل مغادرته العاصمة التونسية االثنين " الشرق"الرئيس الفلسطيني، محمود عباس في تصريح خص به 

يتم بموجبها التنصيص على تحفظاتها التي أن القيادة الفلسطينية توصلت إلى صيغة مع حركة حماس 
كانت أعلنتها في وقت سابق بخصوص الجوانب األمنية التي تضمنها اتفاق القاهرة، وهي التحفظات التي 

لكن نبيل شعث، مسؤول العالقات الدولية في اللجنة . كانت رفضت من قبل مصر والسلطة الفلسطينية
من دون أن " الحمساوية، تشمل بعض بنود اتفاق القاهرة، ، أوضح أن التحفظات"فتح"المركزية لحركة 

، على "تمس بالجوانب األساسية للنص، وفي مقدمتها تنظيم االنتخابات والتنسيق السياسي في بقية الملفات
  . حد قوله

  6/1/2011الشرق، الدوحة، 
  

   للملف الفلسطينياألميركي االحتكار بإنهاءالبرغوثي يطالب مروان  .15
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صرح مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح من معتقله ان عملية السالم : تلةالقدس المح
ميتة ومحاوالت إحيائها اصطناعياً منذ سنوات عدة لم تجد ، ألنه ال يوجد قرار استراتيجي في إسرائيل 

ك للسالم  وال يوجد شري1967بالسالم الذي يعني بالنسبة لنا إنهاء االحتالل واالنسحاب الى حدود 
الحقيقي في اسرائيل ، مضيفا حكومة اسرائيل هي حكومة احتالل واستيطان وارهاب وحصار وعدوان ، 

  .وواهم من يعتقد بإمكانية صنع السالم او تحقيقه مع اسرائيل في هذه المرحلة
أوالً ويرى البرغوثي ان الخطوة األولى للخروج من المأزق والطريق المسدود هو في المصالحة الوطنية 

، وثانياً بنقل الملف الفلسطيني كامالً الى األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي واالستناد الى قرارات 
الشرعية الدولية وانهاء االحتكار االميركي لهذا الملف ، وثالثاً اتخاذ موقف عربي صلب وواضح 

ورابعاً تعزيز الجبهة وصريح بالضغط على أمريكا واسرائيل وابتداع وسائل جديدة لهذا الضغط ، 
الداخلية الفلسطينية من خالل توسيع وتعزيز وتصعيد المقاومة الشعبية وتوسيع دائرة المشاركة فيها 

ى المستوى الدولي رسمياً ورقعتها الجغرافية ومواصلة العمل على عزل اسرائيل ومحاصرتها عل
  .تحتية، وسادساً مواصلة عملية بناء مؤسسات الدولة وبنيتها الوشعبياً

  16/1/2011الدستور، عمان، 
  

   ترتيب بروتوكولي منع أبو اللطف من حضور قمة عباس وبن علي:القدس العربي .16
حرمت مؤامرة بروتوكولية صغيرة القطب الفلسطيني المهم والرجل الثاني في : بسام البدارين -عمان 

رسمي المهم، الذي جمع قبل حركة فتح ومنظمة التحرير فاروق القدومي من حضور اللقاء السياسي وال
  .أربعة أيام، الرئيس محمود عباس بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي

وبدا واضحا في سياق التحضيرات لهذه الزيارة ان بعض النخب المحيطة بالرئيس عباس او المعنية 
ت بين القطبين بالترتيبات البروتوكولية تحاول االجتهاد في تقليص أهمية وحضور المصالحة التي حصل

مؤخرا، تفاعال على األرجح مع صراع األجندات التي يمكن ان يتضرر بعضها إذا وصلت العالقة بين 
الرجلين األكثر أهمية في معادلة القرار الفلسطيني، إلى مستويات ما بعد المصالحة، وهي التحالف أو 

  .مجدداالتوافق على برنامج محدد تحت عنوان إنهاض مشروع مؤسسات المنظمة 
لكن بعض الدوائر المحيطة بمؤسسة الرئاسة في رام اهللا اجتهدت في الكواليس لكي تبعد القدومي عن 
لقاء القمة التونسي ـ الفلسطيني، فقد رافق الرئيس باللقاء الدكتور نبيل شعث والدكتور رياض المالكي، 

فعيل الخالفات بين قطبي حركة وترتبت األمور عبر السفارة الفلسطينية التي اجتهدت في الماضي في ت
  .فتح

ومن الواضح ان القدومي أدرك األمر مبكرا وقرر الحفاظ على المصالحة قدر اإلمكان، كمنجز سياسي 
مرحلي مهم للقضية الفلسطينية كما يصفه، على الرغم من المشاغبات الصغيرة التي تجري في المحيط 

وهي نتائج تتمثل بمشروع إحياء مؤسسات منظمة وتحاول عرقلة النتائج الالحقة األهم للمصالحة، 
التحرير والعمل على التوافق مع الفصائل، ثم تمهيد األمر للمصالحة مع حركة حماس، ما دام خصمها 
األكبر محمد دحالن يواجه حملة منهجية ورئاسية إلضعافه، وما دام الرئيس عباس قرر قبل لقاء 

  .م التفاوض مع حماس تحت عنوان الحوار الوطنيالمصالحة في عمان مع القدومي تغيير طواق
  6/1/2011القدس العربي، لندن، 

  
  عباس لن يرضى بأقل من تهشيم دحالن: مصادر فتحاوية .17

لن يرضى "ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس " فتح"أكدت مصادر في حركة : أحمد رمضان -رام اهللا 
 ورفض المصدر األمني االفصاح عن  مد دحالن،عضو اللجنة المركزية في الحركة مح" بأقل من تهشيم
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أي تفاصيل اخرى، اال أنه اكد ان التحقيقات مازالت جارية ومن المبكر اإلدالء بتفاصيل حول موضوع 
  .االعتقال

، ان الرئيس عباس اعفى امين سر اللجنة المركزية رئيس لجنة "فتح"وفي هذا السياق، اكدت مصادر في 
من مهمة رئاسة اللجنة، اثر خالف نشب بينهما على مواصلة التحقيق ) ماهرابو (التحقيق محمد غنيم 

واضافت المصادر ان غنيم اقترح على عباس . حتى نهايته، وعين عضو اللجنة عزام االحمد خلفاً له
خصوصا والوضع الفلسطيني خاصة ال " فتح"الموضوع واغالق الملف، بسبب ان وضع حركة " لفلفة"

 جديدة، غير ان عباس رفض واصر على مواصلة التحقيق في سائر التهم يحتمل هزات وصدوعا
، 2007اواسط عام " حماس"امام انقالب حركة " فتح"المنسوبة لدحالن بما يتصل بمسؤوليته عن هزيمة 

ومصادر امواله واعماله، باالضافة الى ما ينسب له من تهم شراء وتخزين وتوزيع اسلحة في مدن 
عناصر تواليه ومحسوبة عليه، في اطار ما تسميه المصادر محاولة دحالن لخلق الضفة الغربية على 

حالة من الفلتان االمني تشكك في قدرة عباس على السيطرة على الوضع الداخلي في الضفة الغربية امام 
الرأي العام الفلسطيني ومجتمع المانحين الدولي وبخاصة االوروبي واالميركي، وهو ما سيصب سواء 

 او سوء نية في طاحونة اسرائيل التي تعمل على التهرب من استحقاقات عملية السالم وسيكون بحسن
  .الفلتان االمني افضل هدية تقدم لها

  6/1/2011المستقبل، بيروت، 
  

  تحف النطالقة 46حفل استقبال في الذكرى الـ: لبنان .18
  .قتها في دار نقابة الصحافة النطال46أقامت حركة فتح في بيروت حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ

وألقى امين سر حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات كلمة بدأها بتقديم 
التعازي الى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بوفاة المناضل القومي الكبير أبو ماهر اليماني والى الرئيس 

  .محمود عباس بوفاة شقيقه
ية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير يتطلب من الجميع الوحدة الوطنية وحشد كل الطاقات القض"ولفت أن 

باتجاه انجاز المشروع الوطني الفلسطيني، ويتطلب من الجميع االستمرار في النضال الدؤوب على كافة 
  ".المستويات السياسية والديبلوماسية وتطوير المقاومة الشعبية ضد االحتالل

لمفاوضات في ظل االستيطان وبدون تحديد مرجعية المفاوضات واالنسحاب من ال عودة ل: "وقال
 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحق عودة الالجئين الى 67أراضي الـ

  ".ديارهم
ثبات السياسة التي اتبعتها منظمة التحرير بالوقوف على مسافة واحدة من كافة األطراف "وأكد على 

  ".اللبنانية تعزيزاً للسلم األهلي ودعماً للوحدة الوطنية اللبنانية
استقبل فتحي أبو العردات في مقر حركة فتح في مخيم المية ومية وفدا من البرلمان من جهة ثانية 

الدولي لألمن والسالم ضم الوزير االيطالي ألفريدو مايوليزي والنائب والمستشار الديبلوماسي هيثم بو 
سفير البرلمان الدولي في اإلمارات العربية المتحدة هيمن النحال، وممثل المؤسسة الفلسطينية سعيد، و

محمد الشولي ، وذلك في اطار جولة يقوم بها الوفد على المخيمات الفلسطينية " شاهد" لحقوق االنسان 
  .في لبنان 

  6/1/2011المستقبل، بيروت، 
  

  أولويات فتح في ذكرى انطالقتها     .19
وهي تعيش ذكرى -رأت قيادات في حركة فتح أن من أولويات الحركة :  عاطف دغلس- سنابل

  . العمل على تحقيق الوحدة الفلسطينية وإعادة ترتيب وضعها الداخلي-انطالقتها السادسة واألربعين
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وبينما اعتبرت بعض تلك القيادات أن فتح أصبح لها موقف رسمي يعتمد العملية السلمية والمفاوضات، 
وآخر قاعدي يتخذ من المقاومة بغض النظر عن شكلها طريقا، رأت قيادات أخرى أن فتح كانت وما 

  ".وأن المفاوضات لم تكن سوى وسيلة لتحقيق أهدافها"زالت حركة تحرر وطني 
أوالهما داخلية تتعلق بتصليب : وأكد عضو اللجنة المركزية بالحركة محمود العالول أن لفتح أولويتين

تنظيمي والداخلي وإعادة بنائه بما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة، والثانية خارجية تتعلق وضعها ال
  .بإنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الفلسطينية

عبر "وأوضح أن هذين األمرين يعدان مدخال أساسيا لمواجهة التطرف اإلسرائيلي والتحديات الراهنة 
  ".المقاومة السلمية
في حديثه للجزيرة نت أن فتح ما زالت تعتبر نفسها حركة تحرر وطني، وهو ما أكده وأكد العالول 

وسيلة " المتوقفة اآلن"، وأن المفاوضات 2009آب /برنامجها السياسي بمؤتمرها السادس في أغسطس
، ال سيما أن االحتالل "عبثية كالتي كانت تتم"وليست هدفا، الفتا إلى عدم خوضها مجددا إذا كانت 

  .غلها لمزيد من االنتهاكاتيست
  أزمات طبيعية

وحتى األزمات الداخلية التي تعيشها الحركة، يرى المسؤول الفتحاوي أنها طبيعية وتعبر عن بنية فتح 
  ".التي تتسم بالتعددية والشفافية"الجماهيرية والمتوسعة 

ويات فتح استكمال أما القيادي بالحركة حسام خضر الذي يوصف بأنه معارض، فنبه إلى أن أهم أول
مشروعها الوطني والتحرري، واستكمال إنجاز مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 

، وإنجاز المشروع الديمقراطي للشعب الفلسطيني بما يضمن تداول السلطة واحترام 1967على حدود 
  .سيادة القانون، إضافة إلى إنجاز الوحدة

لم يعد خافيا وجود موقفين لفتح، حيث فتح الرسمية التي اختارت وأوضح خضر للجزيرة نت أنه 
المفاوضات خيارا إستراتيجيا رغم تنكر االحتالل لمجمل عملية السالم واستحقاقاتها، وموقف جماهيري 

جاهز ألي خيار وفي سبيل إنجاز ذات الهدف لقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، " قاعدي"
  ".ن الحركة منشقةوال يعني ذلك أ"

ورأى أن ما يجري بين الرئيس محمود عباس وعضو اللجنة المركزية محمد دحالن يميل إلى اإلشكال 
الشخصي أكثر منه إلى أزمة فتحاوية، مبينا أن األزمة الحقيقية تكمن بين قدرة قيادة الحركة على تنفيذ 

فتحاوية ومطالبها، وبين العمل بجانب أحادي المشروع الديمقراطي داخلها، آخذة بعين االعتبار القاعدة ال
  .سواء بالسلطة أو بغيره

 أزمة أخرى تضاف إلى االنقسام الداخلي هي أزمة التنسيق األمني مع -حسب خضر-كما تواجه فتح 
االحتالل، فإسرائيل برأيه تتنكر الستحقاقات هذا التنسيق كاالنسحاب من المناطق الفلسطينية المحتلة عام 

وبالتالي ال يوجد "حداث تقدم في المفاوضات، واإلقرار بالحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، ، وإ1967
  ".هناك تقدم بالمسار السياسي

ورأى القيادي الفتحاوي أن مؤتمر الحركة السادس شكل انتكاسة ديمقراطية حقيقية، مرجعا ذلك إلى سوء 
قيادة المنتخبة لم تنفذ شيئا من قرارات وتوصيات وأضاف أن ال. التحضير وسوء إدارة العملية االنتخابية

المؤتمر التي من أبسطها قرار عدم ازدواجية مواقع تنفيذية لعضو اللجنة المركزية، بل جمعت القيادة بين 
  .عضوية المركزية وعضوية أي هيئة أو سلطة أخرى

والت حثيثة من  آخذة في التطور اإليجابي عبر محا-كما يقول خضر-ورغم كل الظروف فإن فتح 
  .القاعدة الفتحاوية إلجبار القيادة على أن تكون في مستوى المسؤولية

  األشخاص واألدوات
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من جانبه اعتبر المحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري أن احتفاظ فتح بدورها القيادي تراجع ألن 
   .برنامجها فشل، وأصبحت بحاجة إلى التغيير في السياسات واألشخاص واألدوات

، وأن "وليس هذا حالها وحدها" لم تحقق أهدافها -وبأي األساليب السلمية أو المقاومة-ورأى أن فتح 
المطلوب من الجميع مراجعة التجارب السابقة بكافة أشكالها، وتبني إستراتيجية جديدة قادرة على تحقيق 

  .األهداف الوطنية
  6/1/2011نت، الدوحة، .الجزيرة

 
  ط قذيفتين صاروخيتين على النقب الغربيسقو: مصادر إسرائيلية .20

داخل األراضي المحتلة عام ( قذيفتان صاروخيتان على النقب الغربي، ،سقطت قبل ظهر األربعاء: غزة
وذكرت اإلذاعة العبرية، أن مقاتلين  .، شرق قطاع غزة، دون وقوع إصابات أو أضرار)1948

 صاروخيين على النقب الغربي، سقطتا في محيط فلسطينيين أطلقوا قبل ظهر اليوم األربعاء، قذيفتين
  .، دون وقوع إصابات، أو أضرار"أشكول"المجلس اإلقليمي 

  5/1/2011قدس برس، 
  

  من ودفع عملية السالم ألتعزيز الن زيارته لمصر أمنية ويؤكد أنتنياهو يبحث مع حكومته قضايا  .21
 الذي يهتم بالشؤون االمنية والسياسية ناقش المجلس الوزاري االسرائيلي المصغر: غزة ـ اشرف الهور

يوم امس عدة قضايا امنية، قبل ساعات من زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمصر لمناقشة مستقبل 
  .عملية السالم

وناقش الوزراء االسرائيليون السبعة اضافة الى اعضاء المنتدى الوزاري المصغر برئاسة بنيامين 
الحاكم، وبنيامين بن ' الليكود'ضافة الى الوزيرين سيلفان شالوم من حزب نتنياهو رئيس الوزراء باال

وذكرت االذاعة . الشريك في الحكم في اجتماعات المنتدى بشكل استثنائي' العمل'اليعازر من حزب 
الى ذلك، قال . االسرائيلية التي اوردت النبأ ان الوزراء ناقشوا عددا من القضايا االمنية دون ان تحددها

نتنياهو ان زيارته الخاطفة اليوم الخميس الى مصر التي سيلتقي خاللها الرئيس المصري حسني مبارك 
  .'تعزيز االمن ودفع عملية السالم'تهدف الى 

  6/1/2011، القدس العربي، لندن
  

  مستعدون لرفع الحصار عن غزة اذا تولى االتحاد االوروبي مراقبة الحدود  : ليبرمان .22
 الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان مساء األربعاء لنظيرته األوروبية كاثرين اشتون  قال وزير:القدس

إن إسرائيل سترفع الحصار المفروض على قطاع غزة إذا تولى االتحاد األوروبي مراقبة الحدود بين 
بحسب ما جاء في بيان للخارجية ووقال ليبرمان . القطاع الفلسطيني ومصر لمنع تهريب األسلحة

هو تهريب األسلحة الذي ال يتوقف إلى غزة تحت الحدود المصرية (...) إن أصل المشكلة "اإلسرائيلية 
إذا أردتم رفع الحصار المفروض على غزة، "واضاف ".  والذي يغذي األنشطة االرهابية ضد إسرائيل

وليست المرة ".  بيتعين عليكم أن تتحملوا مسؤولياتكم وتنشئوا قوة حقيقية قوية وفعالة توقف التهري
االولى التي يقترح فيها ليبرمان قيام قوة خارجية بمراقبة الحدود بين مصر وقطاع غزة الذي تسيطر 

وقد تم حفر عدد كبير من االنفاق تحت هذه الحدود لتمرير كل ).  حماس(عليه حركة المقاومة االسالمية 
 .  2006ذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أنواع البضائع بما فيها األسلحة في التفاف على الحصار ال

 6/1/2011، القدس العربي، لندن
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  يران خالل عشر سنواتإانهيار النظام الحاكم في باراك يتوقع  .23
توقع وزير الجيش ايهود باراك بانهيار النظام الحاكم في ايران خالل عشر : غزة ـ اشرف الهور

 دراسي في تل ابيب ناقش الملف النووي االيراني على سنوات، حيث قال باراك ليل الثالثاء خالل يوم
مدار يومين متتاليين بمشاركة عسكريين وسياسيين عقدته جامعة تل ابيب انه ليس مقتنعا بان نظام الحكم 

  .االسالمي في ايران سيبقى على سدة الحكم في طهران بعد عشر سنوات من اليوم
لدولية التي يفرضها المجتمع الدولي ضد ايران لثنيها عن وقلل باراك خالل حديثه من اهمية العقوبات ا

ال تستبعد 'ونقلت االذاعة االسرائيلية عن باراك القول ان اسرائيل . اكمال مخططها لبناء مفاعالت نووية
  .'اي احتمال لمواجهة هذا المشروع وتوصي الدول المتحالفة معها بتبني هذا النهج ايضا

  6/1/2011، القدس العربي، لندن
  

  عمال الضفة أفضل من األجانب ألنهم يعودون لبيوتهم: زرابن اليع .24
 5250قال وزير التجارة والصناعة اإلسرائيلية، بنيامين بن اليعزر، إنه سيتم السماح لـ: تل أبيب

فلسطينيا بالعمل الفوري في إسرائيل، معلالً هذا القرار بأن الفلسطيني يعود إلى بيته في نهاية عمله، 
  .العمال األجانب الذين يعيشون في إسرائيلبعكس 

يذكر أن اإلسرائيليين يضايقون العمال األجانب ويطالبون . قال الوزير' أفضل لنا تشغيل الفلسطينيين'
بطردهم وعدم تأجيرهم بيوتًا، تخوفًا من المشاكل الديموغرافية وانخراط األجانب في المجتمع 

  .اإلسرائيلي
 فلسطينيا للعمل في الزراعة 1250م وبشكل فوري إعطاء تصاريح لـوأضاف بن اليعزر، أنه سيت

  .وأربعة أالف عامل سيعملون في البناء
وأعلن مكتب بن اليعزر أن بنيامين نتنياهو، ووزراء األمن والزراعة واإلسكان يؤيدون تشغيل العمال 

  .من الضفة الغربية
 بن اليعزر، يأتي لعدم اإلخالل باالئتالف وقالت مصادر إسرائيلية إن موافقة نتنياهو على اقتراح

الحكومي بعد تهديد وزراء من حزب العمل على رأسهم بن اليعزر، باالنسحاب من االئتالف على خلفية 
  .جمود عملية السالم

 5/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  نظمات حقوقية الكنيست تقر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في مصادر تمويل م .25
صادقت اليوم األربعاء، بأغلبية كبيرة على تخويل لجنة  الكنيست ، أن5/1/2011، 48موقع عرب ذكر

الكنيست بمناقشة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في مصادر تمويل جمعيات يسارية وعربية، بذريعة 
  . ن قبل منظمات إسرائيليةم" ظاهرة نزع شرعية الجيش اإلسرائيلي في العالم"التحقيق في ما أسمي بــ

كان المبادر القتراح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بهدف فحص مصدر " يسرائيل بيتينو"وجاء أن حزب 
  . بتمويلها" إرهابية"تمويل الجمعيات المختلفة، والتحقق من إمكانية قيام دول أجنبية أو منظمات 

" يش دين"و" بتسيليم"لمنظمات بضمنها وعلم أن المراقبة والتحقيق ستشمل عددا من الجمعيات وا
، كما من المتوقع أن يشمل عددا من الجمعيات ومنظمات حقوق "شوفريم شتيكا"و" محسوم ووطش"و

  . اإلنسان العربية أيضا
 اليمين اإلسرائيلي، أن  أسعد تلحمي–الناصرة  عن مراسلها من، 6/1/2011، الحياة، لندن وأضافت

ت حقوقية إسرائيلية محسوبة على اليسار اإلسرائيلي ترصد انتهاكات شرع في حملة شرسة على منظما
الحملة الدولية لنزع « بداعي أنها تساهم في 1967حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة العام 

واقترح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في مصادر تمويل هذه . وتشوه سمعتها» الشرعية عن إسرائيل
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ولقي االقتراح دعماً .  منه إلى إظهارها بأنها تتلقى الدعم من جهات معادية للدولة العبريةالمنظمات سعياً
  .الوسطي المعارض» كديما«من أحزاب اليمين وبعض نواب حزب 

، التي ترصد انتهاك حقوق اإلنسان في الضفة الغربية »بتسيلم«والمنظمات الحقوقية المالحقة اآلن هي 
وهي منظمة تدون » يكسرون الصمت« الحاالت ونشرها على المأل، ومنظمة المحتلة من خالل توثيق

إفادات من جنود االحتالل بعد إنهائهم الخدمة العسكرية في المناطق المحتلة تتعلق بانتهاك الجيش 
التعليمات المتبعة والقانون الدولي كما فعلت بعد قمع االنتفاضة الثانية والحرب على قطاع غزة، 

التي تجمع معلومات حول انتهاكات منهجية لحقوق االنسان الفلسطيني وتمارس » ش ديني«منظمة »و
التي تضم ناشطات يقمن »  واتش-حاجز«ضغوطاً قانونية ضد جيش االحتالل من أجل وقفها، ومنظمة 

برصد متواصل لممارسات جنود االحتالل في الحواجز المنصوبة في أنحاء الضفة الغربية ويقومون 
  .عبية تدعو إلى إنهاء االحتاللنشاطات ش

يشار إلى أن مصادر تمويل هذه المنظمات معروفة للجميع من خالل تصفح االنترنت، لكن حزب 
يتعمد نشر مصادر التمويل لإلساءة إلى المنظمات في أوساط الرأي العام اإلسرائيلي » إسرائيل بيتنا«

الى سمعة إسرائيل في العالم ويعرض الجنود اليميني، والترويج بأن ما تقوم به هذه المنظمات يسيء 
  .اإلسرائيليين إلى محاكمات دولية

  
   بعد انتقاد زعبي منع طالب عرب من التحدث بلغتهم اإلسرائيلينقاش صاخب في الكنيست .26

شهدت جلسة الكنيست أمس نقاشاً صاخباً بين رئيس الكنيست رؤوبين ريبلين :  أسعد تلحمي–الناصرة 
حنين زعبي التي انتقدت مطالبة معلمين في مدرسة ثانوية في مدينة يافا يدرس فيها طلبة والنائب العربية 

يهود وعرب الطلبة العرب بعدم التحادث في ما بينهم بلغتهم داخل جدران المدرسة، وطالبت حنين 
  .الكنيست بمناقشة األمر

 والعرب وطالبت وزير التعليم وإذ اتهمت زعبي وزارة التعليم بالتمييز منذ قيام إسرائيل بين اليهود
جدعون ساعر بالتدخل رد عليها ريبلين بتوبيخها بأنها تستغل منصة الكنيست للتحريض على إسرائيل، 

أنت ضد . هناك حدود للصبر والتسامح. أنت تقومين بحملة دعائية ضد إسرائيل«: وقال بصوت صارخ
  .»التعايش المشترك بين الشعبين

وقال وزير التعليم إن لغة . ي نواب من مختلف األحزاب الصهيونيةوشارك في الصراخ ضد زعب
التدريس في المدارس اليهودية هي العبرية، وانه سيدرس االدعاء بأن المعلمين طالبوا الطلبة العرب 
بعدم التحادث بينهم باللغة العربية بينما يسمحون للطلبة من المهاجرين من دول االتحاد السوفياتي التحدث 

  .م األمبلغته
  6/1/2011، الحياة، لندن

  
  ضباط إسرائيليون يتدربون في الواليات المتحدة على التعامل الحي مع المواد الكيماوية .27

 ضابطا من وحدات الوقاية من األسلحة الكيماوية في الجيش اإلسرائيلي تدريبات حية 97أنهى : رام اهللا
جرى خالل التدريبات تعريضهم لسحابة من و. في الواليات المتحدة على التعامل مع غاز األعصاب

  .الغاز السام، وهم يرتدون بدالت الوقاية، وأخرجوا من السحابة من دون إصابات
قالت وسائل إعالم إسرائيلية إن التمرين أجري في منشأة » تمرين حي بغاز األعصاب«وتحت عنوان 

كيماوية ضمن تدريبات خاصة للوقاية خاصة في الواليات المتحدة تمت خالله محاكاة هجوم بالصواريخ ال
  .من أسلحة الدمار الشامل

وبحسب الصحيفة، فإن قيادة الجيش قررت مؤخرا إرسال ضباط إلى الواليات المتحدة، من أجل التدرب 
على التعامل مع مواد كيماوية سامة في إطار التدرب على الوقاية من أسلحة الدمار الشامل وهجمات 
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 وتهدف قيادة الجيش إلى تأهيل الضباط المسؤولين عن تشخيص ومعالجة مواقع .صاروخية غير تقليدية
ملوثة بالمواد الكيماوية السامة للتعامل مع هذا التهديد غير التقليدي من خالل إخضاعهم لتمرين حي 

وأرسل هؤالء الضباط إلى الواليات المتحدة على . بصورة عملية وليس فقط بصورة وهمية ونظرية
رة خالل العامين الماضيين وخضعوا لفحوصات طبية شاملة في منشأة خاصة لمثل هذه دفعات صغي

التدريبات، واستمعوا إلى محاضرات وشروح حول التهديدات البيولوجية والكيماوية ثم تلقوا بدالت واقية 
من نفس النوع المستعمل في الجيش اإلسرائيلي، ودخلوا سحابة من غاز األعصاب السام وخرجوا 

  .مينسال
  6/1/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  "إسرائيل"نعتز بعملنا وقرار الكنيست هو الذي يمس بمكانة : "بتسيلم" .28

من أجل الحفاظ على حقوق اإلنسان في '، اليوم األربعاء، إنها تعتز بعملها 'بتسيلم'قالت منظمة : تل أبيب
  .'األراضي المحتلة، الذي يتم وفقا للقانون وبشفافية تامة

تفحص 'افت المنظمة، في بيان لها ردا على قرار الكنيست اإلسرائيلية بإقامة لجنة تحقيق برلمانية وأض
إن '، 'نشاطات المنظمات اإلسرائيلية الضالعة في جمع المعلومات حول الجنود ومتابعة مصادرها المالية

نتقاد الحكومة مشروعا في النظام الديمقراطي، يعتبر ا. المطاردة ومحاولة تكميم األفواه لن توقفنا
  .'وحيويا

ودعت بتسيلم، وهي إحدى المنظمات المذكورة في مشروع االقتراح، جميع أعضاء الكنيست إلى إجراء 
حوار موضوعي وواع حول المعلومات وتقارير منظمات حقوق اإلنسان، بدال من المطاردة واإلساءة 

  .إلى كل من يطرح أسئلة وينتقد
 مكانة إسرائيل الدولية هامة بالفعل ألعضاء الكنيست الذين دعموا االقتراح، من إذا كانت': وقالت بتسيلم

  .'الالئق أن يتوقفوا عن المبادرات البرلمانية التي تدهور هذه المكانة إلى الحضيض
هذا يوم أسود ': وعقب رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير النائب أحمد الطيبي على القرار بقوله

 .'لكنيست، هذه أيديولوجية مكارثية أصبحت تسيطر على الكنيستفي ا
 5/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   2011  تكثف مبادالت للخروج من سندات دوالرية في"اسرائيل" .29

يمته  قال مسؤول كبير بوزارة المالية االسرائيلية يوم االربعاء ان اسرائيل تعتزم مبادلة ما ق:القدس
 لالستفادة من 2011من السندات المقومة بالدوالر مقابل سندات معظمها بالشيقل في " بضعة مليارات"

  .قوة العملة االسرائيلية
وأبلغ ايران هايمر نائب المحاسب العام رويترز أن ضعف الدوالر دفع الوزارة لمبادلة سندات دوالرية 

  .2010لشيقل واليورو في اسرائيلية بحوالي مليار دوالر مقابل أدوات با
مشيرا الى سعر صرف الدوالر "  اذا استمر هذا الوضع2011سنقايض أكثر من ذلك بكثير في "وقال 

وأضاف عند سؤاله .  شيقل للدوالر3.54 شهرا عند 27مقابل الشيقل الذي يبلغ حاليا أدنى مستوياته في 
  ."سنستبدل اكبر قدر ممكن.. لدوالرات بضعة مليارات من ا" عن حجم السندات التي ستجري مبادلتها 

 بالمئة من المبادالت الى الشيقل وهو ما تقول وزارة المالية انه يمنحها أفضل تحوط 70وسيكون نحو 
  .بينما سيجري تحويل الباقي الى اليورو
وحولت .  مليارا169 مليار دوالر بينما يبلغ اجمالي ديونها 30وعلى اسرائيل ديون خارجية بنحو 

  . مليار دوالر الى أدوات دين بالشيقل واليورو في السنوات القليلة الماضية2.7ائيل ما قيمته اسر
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 هو ان عمليات المبادلة ستكون من خالل بنوك اسرائيلية الى جانب 2011والتغير الذي سيطرأ في 
 .البنوك االجنبية

 6/1/2011، وكالة رويترز لألنباء
 

  دة حظر جماعة تركية أرسلت سفنا الي غزة تطلب من الواليات المتح"اسرائيل" .30
قال مسؤولون اسرائيليون يوم االربعاء ان اسرائيل طلبت من الواليات المتحدة أن تدرس حظر : القدس

الجماعة االسالمية التركية المسؤولة عن ارسال اسطول سفن حاول كسر الحصار االسرائيلي حول قطاع 
  . ايارغزة الذي تسيطر عليه حركة حماس في مايو

واضاف المسؤولون ان وزير الخارجية االسرائيلي افيجدور ليبرمان طلب حظر مؤسسة حقوق االنسان 
والحريات واالغاثة االنسانية اثناء اجتماع يوم الثالثاء مع وزيرة االمن الداخلي االمريكية جانيت 

  .نابوليتانو
مها المزعوم لحركة حماس االسالمية والمؤسسة هيئة خيرية تركية بارزة محظورة في اسرائيل بسبب دع

  .المدرجة في قوائم المنظمات االرهابية في كل من اسرائيل والواليات المتحدة واالتحاد االوروبي
ولم ترد السفارة االمريكية في اسرائيل على الفور على اتصال هاتفي للحصول على تعقيب بشأن طلب 

  .ليبرمان
 6/1/2011، وكالة رويترز لألنباء

  
  دفع اقتصاد غزة إلى شفا االنهيارت "اسرائيل": يليكسويك .31

أظهرت برقيات دبلوماسية أمريكية نشرتها صحيفة نرويجية يومية امس األربعاء، أن اسرائيل  :لندن
وفي الوقت ذاته تتجنب ' إلى شفا االنهيار' أنها ستدفع اقتصاد غزة 2008أبلغت مسؤولين أمريكيين في 

التي قالت إن لديها ربع مليون ' افتن بوستن'ت ثالث برقيات نقلتها صحيفة وأظهر. حدوث أزمة إنسانية
برقية أمريكية، هي كل ما تم تسريبه إلى ويكيليكس، أن اسرائيل ظلت تطلع السفارة األمريكية في تل 

وتسيطر حركة حماس على القطاع الذي . أبيب على حصارها الذي أثار انتقادات دولية لقطاع غزة
ويرفض الغرب التعامل مع الحركة لرفضها االعتراف باسرائيل أو نبذ العنف . مليون نسمة 1.3يسكنه 

في إطار خطتهم للحصار 'وجاء في إحدى البرقيات . أو القبول باتفاقيات السالم االسرائيلية الفلسطينية
كثر من مناسبة في أ) لمسؤولين اقتصاديين في السفارة األمريكية(الشامل لغزة أكد مسؤولون اسرائيليون 

وأظهرت برقية صدرت . 'أنهم يعتزمون دفع اقتصاد غزة إلى شفا االنهيار من دون دفعه إلى الهاوية
بأدنى مستوى ' أن اسرائيل تريد أن يعمل اقتصاد غزة 2008) نوفمبر(بتاريخ الثالث من تشرين الثاني 

   . 'ممكن بما يسمح بتجنب أزمة إنسانية
 6/1/2011، القدس العربي، لندن

 
  سرائيلية على الحدود بين الكوريتين إصواريخ : إسرائيل اليوم .32

ذكرت تقارير اعالمية اسرائيلية اليوم ان جيش كوريا الجنوبية قرر التزود بصواريخ اسرائيلية مضادة 
  .للدبابات ستنشر في عدة مواقع على الحدود مع الشقيقة الشمالية

العسكرية اإلسرائيلية ستزود الجيش الجنوبي الشهر المقبل ان الصناعات " يسرائيل هيوم"وقالت صحيفة 
  .بالصواريخ التي ستنشر على طول الحدود مع كوريا الشمالية

إن الجيش قرر التزود بصواريخ " كوريا تايمز"وقال مصدر في الحكومة الكورية الجنوبية لصحيفة 
فاعية صاروخية لمواجهة اي تهديد من اإلسرائيلية في اطار إنشاء منظومة د) دوربان بالعبرية" (سبايك"

  .كوريا الشمالية
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وحسب التقرير اإلعالمية اإلسرائيلية، فقد اثنت وسائل اإلعالم الكورية الجنوبية على قرار الجيش التزود 
، الذي بمقدوره حمل رأس مزدوج يمكنه من اختراف "رفائيل"بالصواريخ اإلسرائيلية من انتاج شركة 

  .والحاق االضرار فيهاالدبابات والمدرعات 
ان بمقدور " معاريف"وقالت صحيفة . ونقلت وسائل اعالم كورية ان البرلمان اقر الصفقة بين الدولتين

شل مرابض المدفعية الكورية الشمالية بفضل رؤوسها الحربية شديدة االنفجار  الصواريخ اإلسرائيلية
سينقل هذه الصواريخ الى سيول لتعجيل وتيرة ونظام التوجيه الذكي، وأشارت الى ان الجيش االسرائيلي 

  .عملية نشرها
 6/1/2011، 48موقع عرب

 
  صيحات احتجاج استقبلت نتنياهو خالل مراسم تكريمية لقتلى حريق جبل الكرمل .33

احتج إسرائيليون غاضبون األربعاء على رئيس وزرائهم  بنيامين نتنياهو أثناء : أحمد فياض -غزة 
تأبين رسمية ألبنائهم الذين قتلوا في الحريق الذي شب مؤخرا في جبل الكرمل إلقائه كلمة في مراسم 

  . ببلدة بيت أورن بشمال إسرائيل
 وقاطع عدد من أفراد العائالت اإلسرائيلية التي قضى أبناؤها في الحريق كلمة نتنياهو أكثر من مرة 

 من أبنائهم، مما دعا حراس 44احتجاجا على عدم تشكيله لجنة تحقيق في الحريق الذي أودى بحياة 
  .نتنياهو إلى االلتفاف حوله خشية اإلضرار به من العائالت الغاضبة

 ودفعت احتجاجات األسر الغاضبة نتنياهو إلى التوقف عن إلقاء كلمته أكثر من مرة، واضطر وزير 
سؤول عن اإلخفاق الداخلية إيلي يشاي إلى مغادرة المراسم بناء على طلب األسر الغاضبة باعتباره الم

في معالجة الحريق ونقص المعدات والوسائل التي كانت برفقة اإلطفائيين لدى مواجهتهم الحريق الهائل 
ولم تفلح كلمات الحاخام اإلسرائيلي األكبر شلومو عمار في تهدئة العائالت مما  .في أحراش جبل الكرمل

  .دفعه إلى مغادرة المراسم برفقة وزير الداخلية يشاي
 6/1/2011، قع الجزيرة نت، الدوحةمو

 
  "التحّرش الجنسي"مسؤول في وزارة الخارجية اإلسرائيلية متّهم بـ  .34

كشفت وسائل إعالمية عبرية، النقاب عن خضوع أحد المسؤولين اإلسرائيليين الكبار في : الناصرة
  .وزارة الخارجية للتحقيق في ارتكابه جريمة أخالقية بحق مواطنتين آسيويتين

باشرت " مفوضية خدمات إسرائيل"رت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي، اليوم األربعاء ، أن وذك
، بخصوص مذكرة اتهام )دون تحديد البلد(بالتحقيق مع أحد المسؤولين في السفارة اإلسرائيلية بآسيا 

  .همابكال" التحرش الجنسي"تقدمت بها عاملتان آسيويتان ضده، وتتضمن اتهامه بـ 
من جانبها، قررت وزارة الخارجية اإلسرائيلية إبقاء هذا المسؤول في تل أبيب وعدم إرساله إلى آسيا، 

 .، على حد وصفها"القضية المحرجة"إلى حين استيضاح حقيقة 
 5/1/2011قدس برس، 

  
  ممثلون للديانات الثالث يطالبون بتدخل دولي عاجل إلنقاذ القدس وإنهاء االحتالل .35

حثّ ممثلون للديانات السماوية الثالث في فلسطين، األمم المتحدة على التدخل :  يوسف الشايب- رام اهللا
عاجال وأمينها العام بان كي مون، إلنهاء احتالل القدس وتهويدها، ووضع حد لتسلط المستوطنين على 

ي عقدوه وحث ممثلو الديانات كي مون، في مؤتمر صحاف .الشعب الفلسطيني، صاحب األرض األصلي
 الفلسطينيين الذي طردوا من بيوتهم وأمالكهم إخوانناعلى استصدار قرار يعيد كل "برام اهللا أمس، 

  ". الذي يتزايد يوما بعد يوماإلرهابوأراضيهم تحت وطأة اإلرهاب الصهيوني، والتصدي لهذا 
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يور مناويل مسلم، ورئيس وأكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، واألب المونس
حركة ناطوري كارتا اليهودية، الحاخام إسرائيل هيرش، في المؤتمر الصحافي الذي نظمته الهيئة 

على وحدة الموقف اإلسالمي المسيحي اليهودي الرافض لسياسات " المسيحية لنصرة القدس، اإلسالمية
التاريخية، والعمل على تهويدها وفرض االحتالل في مدينة القدس، والهادفة إلى انتزاعها من هويتها 

  ".الطابع الصهيوني عليها
كيهود حقيقيين يؤمنون باهللا وتوراته ال يعترفون بالدولة  "أنهممن جانبه شدد الحاخام هيرش، على 

جئنا هنا إلعالن تضامننا مع سكان مدينة القدس الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين "وقال ". الصهيونية
ارضته الشديدة لالحتالل الصهيوني لمدينة القدس وعموم األراضي الفلسطينية المقدسة، وأكد مع ".ويهودا

 مجرمي الحرب الصهاينة على قتل الفلسطينية جواهر أبو بإقداممطالبا بإنهاء هذا االحتالل البشع، منددا 
مة وطالب محك. رحمة، بدم بارد، عندما كانت تشارك في احتجاج صامت ضد جدار الفصل العنصري

من : أنوأكد هيرش ".  الفلسطينيين األبرياء يومياًإخواننامحاكمتهم على جرائمهم ضد "العدل الدولية بـ
الضروري توضيح موقف الشعب اليهودي الحقيقي ضد القيادة الصهيونية التي تدنس أرض فلسطين 

  .قدسة عاما عمر احتاللها لألراضي الفلسطينية الم62وتنتهك حرمة القدس بنجاستها منذ 
من جهته، أكد الشيخ محمد حسين أن القدس والقضية الفلسطينية تقعان في وجدان كل عربي ومسلم 

أرض اإلسراء والمعراج، تتعرض اليوم لمخاطر التدنيس، وطمس : وقال. يشعر بانتمائه لهذه األمة
فلسطين أهل القدس و"وأضاف  .الهوية، ولعدوان متواصل يستهدف بشرها وشجرها وثمرها وحجرها

يؤكدون رغم الصعاب والجراح على يقينهم بثبات حقهم في القدس ومسجدها األقصى، وهذا اليقين 
، مشدداً على أن الحرب التي تشنها سلطات االحتالل وقواته في القدس ليست ضد "سيسقط الجدار

  "المقدسات اإلسالمية والمسيحية فحسب، بل هي ضد الحضارة واإلنسان واألرض الفلسطينية
 منويل مسلّم، رد بابا الفاتيكان على مؤسس الحركة الصهيونية ثيودور هيرتسل حين األببدوره استذكر 

أن من لم " البابا أكد آنذاك، إن بمباركة قيام دولة يهودية في فلسطين، وقال  مطالبا1904ًزاره العام 
 نحن كمسيحيين فلسطينيين :وقال ".يؤتمن على حياة المسيح ال يمكن أن يؤتمن على الشعب الفلسطيني

نشدد على هذا الموقف، فال يمكن أن نتصور حياتنا، وخاصة في القدس، دون المسلم الفلسطيني 
 بحقوق شعبها على القدس واالعترافتثبيت حدود دولة فلسطين "وطالب مسلم بـ ".واليهودي الفلسطيني

وإلى القدس خاصة لجميع الفلسطينيين الشرقية عاصمة لدولته العتيدة، وبحق العودة إلى فلسطين عامة 
  ".المهجرين من مسلمين ومسيحيين ويهود

وكان األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حسن خاطر، شدد في بداية 
 في  الصهاينة الذين يعيثون فساداًوأضاليل أكاذيب رد على وأقوى أفضل"المؤتمر الصحافي أن المؤتمر 

 الفلسطينية، فاالحتالل كما يهدم ويبني باسم الدين ويقتل ويعتقل باسم الدين ويشرد واألراضيدس الق
 ويسطو على المقدسات باسم الدين، األنفاقويدمر باسم الدين، ويزور ويشوه التاريخ باسم الدين، ويحفر 

لقوانين الدولية والشرائع  والنساء والشيوخ باسم الدين، ويتمرد على القرارات وااألطفالويسفك دماء 
  ".السماوية باسم الدين

  6/1/2011الغد، عّمان، 
  

   التحذير من مخطٍط إلقامة بؤرة استيطانية يهودية كبيرة في سلوان:القدس .36
 حذرت لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان جنوب المسجد األقصى : كامل إبراهيم-القدس المحتلة 

الخطير "نت عنه بلدية االحتالل في القدس مساء الثالثاء ووصفته بـالمبارك في القدس من مخطط أعل
وقالت إن المخطط يمهد إلقامة بؤرة استيطانية كبيرة مكان المتنزه الموجود في منطقة بئر أيوب  ."جدا

  .ومحيط حي البستان في البلدة الذي يمتد على مساحة تزيد عن السبعة دونمات من األراضي
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 عضو اللجنة إن طواقم تابعة لبلدية االحتالل ألصقت يوم أمس إعالنات تفيد بنيتها وقال فخري أبو دياب
المتمعن بتفاصيل المخطط الذي تنوي البلدية : وأضاف . مكان المتنزه"مباني عامة"إقامة ما أسمته 

أن األمر العبرية تنفيذه سيتأكد بأن المشروع أكبر بكثير من قضية مبانٍ عامة وأن الخدمات التحتية تؤكد 
 الحارة –يتعلق بإقامة بؤرة استيطانية كبيرة سترتبط بالبؤرة االستيطانية القريبة في حي بطن الهوى

جديدة هدم ، باإلضافة إلى أن من شأن إقامة هذه المباني ال"بيت يوناتان" والمعروفة باسم -الوسطى
وإزالة ما نسبته ثمانية مبانٍ سكنية من حي البستان، وبمعنى آخر تهديد الوجود الفلسطيني في المنطقة 
وإضفاء طابع تلمودي يهودي عليها، خاصة أن المنطقة المستهدفة مشرفة على حي البستان ومالصقة 

ء الذي اتخذته ووافقت عليه  حول مخطط البناولفت إلى أن الملصقات تضمنت إعالناً. لحي بطن الهوى
 للجمهور لتقديم االعتراضات، لكن  يوما30ًمنحت فيه مهلة " الماضي وأغسطس/ آب 16البلدية بتاريخ 

اإلعالن تم إلصاقه يوم أمس أي بعد خمسة أشهر ما يعني بأن أمر االعتراض أرادت له البلدية أن يكون 
البلدية العبرية لم تتمكن من هدم منازل حي " دياب إن وقال أبو ."شكليا، وأنها ماضية في تنفيذ مخططها

البستان وإزالته بالكامل لصالح إقامة حدائق تلمودية، وهي اآلن تحاول تنفيذ مخططات تهجير السكان 
  ."بأساليب أخرى، والبلدية لم ولن تفكر بتقديم أي خدمات حقيقية للسكان في المنطقة

  6/1/2011الرأي، عّمان، 
  

  ينظمون مسيرات قرب األقصىالمستوطنون  .37
 بتنظيم مسيرتين استفزازيتين 5/1قام عشرات المستوطنين مساء األربعاء :  محمد القيق–القدس المحتلة 

" فلسطين أون الين"وقال مدير مركز إعالم القدس محمد صادق لـ. بالقرب من المسجد األقصى المبارك
أحد أبواب المسجد األقصى وأخرى بالقرب من باب إن مستوطنين احتشدوا في مسيرة أمام باب القطانين 

 أنهم طالبوا بإقامة الهيكل المزعوم ورددوا شعارات عنصرية وأدوا طقوساً حطة المجاور، موضحاً
وأكد صادق أن المستوطنين يتعمدون تنظيم . تلمودية باإلضافة إلى الرقص على أنغام موسيقى صاخبة

ري، حيث يحتشدون بشكل ممنهج ويطالبون بإقامة الهيكل مسيرات استفزازية في بداية كل شهر عب
المزعوم ويحاولون االعتداء على ممتلكات المقدسيين، موضحاً أن عناصر كبيرة من شرطة االحتالل 

  .توفر لهم الحراسة
  6/1/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  مواجهات بين الفلسطينيين وقوات االحتالل في سلوان: القدس .38

لعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات االحتالل الليلة قبل الماضية في حي البستان اند: )وكاالت(
وقال شهود عيان إن قوة كبيرة من جيش . ومنطقة بئر أيوب في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى

االحتالل اقتحمت المنطقة وسط إطالق كثيف للقنابل الغازية السامة والمسيلة للدموع والصوتية الحارقة 
وأشاروا إلى إصابة . والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، فيما رد الفلسطينيون بإلقاء الحجارة

  .العديد من السكان وخاصة المرضى وكبار السن بحاالت اختناق نتيجة استنشاقهم الغاز السام
  6/1/2011الخليج، الشارقة، 

  
   من مساحة شرقي القدس%86 صادرت "إسرائيل": دراسة .39

 "إسرائيل" كشفت دراسة علمية فلسطينية أن البيانات المتوفرة تشير إلى أن :محمد األسطل –غزة 
 جهاد أبو طويلة بعنوان .وأكدت الدراسة التي أعدها د . القدسي من مساحة شرق%86صادرت عملياً 

س أنه رغم ما تمثله القدس من أسا" دراسة في الصراع اإلقليمي ومقترحات التسوية: مدينة القدس"
للصراع اإلقليمي والتاريخي والديني وإقرار القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة والشرعيات الدولية 
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بالحق العربي الفلسطيني، إال أن اإلجراءات االحتاللية بالسيطرة على المدينة ومصادرة األرض 
الكثير من األوراق التي تقدم واالستيطان والتمليك وجدار الضم والتوسع باتت تشكل أمراً واقعياً، قبل به 

  .حلوال وسطاً إلى طاولة المفاوضات
  5/1/2011القدس، القدس، 

  
  سلم عدداً من المواطنين في حلحول إخطارات بهدم منازلهمت قوات االحتالل :الخليل .40

  أكدت مصادر فلسطينية في بلدية حلحول شمال مدينة الخليل أن قوات : كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
 . من المواطنين في منطقة عين عاصي في مدينة حلحول إخطارات بهدم منازلهمحتالل سلمت عدداًاال

 بالسكان منذ عدة سنوات، حيث ادعت سلطات مأهولة من هذه المنازل وأكدت ذات المصادر أن عدداً
بالهدم  البنايات المهددة إحدىوأكدت نفس المصادر أن ، االحتالل أن هذه المنازل بنيت بدون ترخيص

  .تابع لمركز الدفاع المدني الفلسطيني
  6/1/2011الرأي، عّمان، 

  
   الخميس فلسطينياً في الضفة فجر اليوم13الجيش اإلسرائيلي يعتقل  .41

، 6/1 شنت قوات كبيرة من جيش االحتالل اإلسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس :رام اهللا
وقالت إذاعة  . والبلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربيةحملة اعتقاالت واسعة في عدد من المدن

الجيش اإلسرائيلي إن جنود االحتالل العاملين في الضفة الغربية، داهموا في ساعات الفجر األولى عدة 
 بعد اقتحام منازلهم، لالشتباه فيهم مناطق في الضفة الغربية المحتلة واعتقلوا منها ثالثة عشر فلسطينياً

  .ذ هجمات ضد أهداف لالحتالل اإلسرائيليبتنفي
  6/1/2011قدس برس، 

  
  "قنوات إباحية"االحتالل يستهدف األطفال األسرى بـ .42

 النقاب عن أن إدارة مصلحة سجون ، كشف أسير فلسطيني محرر: عبد الحميد مصطفى- الناصرة
فشاء مسلكيات غريبة بين القنوات اإلباحية إل"االحتالل اإلسرائيلي تستهدف األطفال األسرى من خالل 

وقال األسير المحرر الفتى محمد خلف، الذي ُأطلق ". المعتقلين األشبال الستهداف نفوسهم وأخالقهم
إن إدارة السجن تقوم ": "مجدو"سراحه بعد أربعة أشهر من االعتقال أمضاها في قسم األشبال في سجن 

، مشيراً إلى أنها تستغل عدم " عاما18ًعمارهم عن بتشغيل عدة قنوات إباحية في قسم األشبال الذين تقل أ
وأشار إلى أنه يتم إحضار معلمات إلى قسم األشبال لتدريسهم  .وجود تنظيمات داخل القسم المذكور

  ". هن في حالة سفور، ويمسن بعاطفة الطفل البريئة"بعض المواد، مشيراً إلى أن تلك المعلمات 
  6/1/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  رجيح إطالق سجناء لحماس بالضفةت: لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل .43

أكد وفد من فلسطينيي الداخل أنه من المحتمل أن تفرج السلطة الفلسطينية عن ستة : وديع عواودة - حيفا
وكشف رئيس لجنة المتابعة العليا  .سجناء سياسيين من حركة حماس ضمن تفاهمات بين الطرفين

يي الداخل محمد زيدان الذي زار الضفة الغربية رفقة عدد من القادة السياسيين بينهم الشيخ رائد لفلسطين
  .  وأن حياتهم في خطر يوما40ًصالح، أن السجناء الستة يواصلون إضرابهم عن الطعام ألكثر من 

م فياض وبحث الوفد قضية السجناء السياسيين في سجون السلطة مع رئيس حكومة تصريف األعمال سال
  .ومسؤولين آخرين في السلطة الفلسطينية
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وأوضح محمد زيدان في حديث للجزيرة نت أن االجتماع مع فياض ومدير المخابرات ماجد فرج دام 
ثالث ساعات ودار خالله نقاش مستفيض حول قضايا الواقع الفلسطيني وخاصة قضية السجناء 

رة السجناء المضربين عن الطعام لالطمئنان على  أن السلطة استجابت لطلبهم زياالسياسيين، مؤكداً
مع " وشيكة"وأشار زيدان إلى أن فياض وعد بتغيير وضع المعتقلين السياسيين ضمن تفاهمات  .صحتهم

  . حركة حماس، وأنه حمل الوفد رسالة بهذا الخصوص إلى الحركة
الوفد زاروا السجناء محمد كناعنة أنه وبعض أعضاء " أبناء البلد"من جهته، أوضح رئيس حركة 

المضربين عن الطعام في سجني الخليل وبيت لحم، مؤكدا أن معنوياتهم مرتفعة رغم حالتهم الصحية 
وكشف كناعنة أن فياض أوضح أن القضية مرتبطة بتفاهمات  .المقلقة وحاجتهم إلى عناية مكثفة وعاجلة

رة إلى سجناء من حركة فتح في قطاع محتملة مع الحكومة في غزة ومع معتقلين سياسيين فيها، في إشا
 معتقل سياسي، في حين تشير معطيات 300وأوضح أن السلطة الفلسطينية تقول إنها تحتجز نحو  .غزة

  . سجينا550جمعيات حقوقية إلى وجود نحو 
  5/1/2011نت، .موقع الجزيرة

  
  حماس بحق جيفارا البديري عائالت المعتقلين المضربين في غزة تنفي اتهامات .44

 تكون أننفى شقيق المعتقل زكي السكني المحتجز في سجون الحكومة بقطاع غزة محمد السكني : القدس
 المعتقلين أهاليبخصوص اعتصام " الجزيرة" جيفارا البديري قد فبركت تقريرها لقناة اإلعالمية

معه شبكة  أجرته السكني في اتصال هاتفي  وأضاف. الماضياألحد يوم األحمر الصليب أمامالمضربين 
 اإلضراب على اثر أبنائها تدهور صحة أخبارن عائالت المعتقلين المضربين وبعد سماعها أ اإلذاعيةمعا 

 وتم اللقاء والتجمع وحضرت بعض اإلنسان رسالة لمؤسسات حقوق وإليصالتداعت العتصام تضامني 
 دون األحمرجه لمقر الصليب حيث تم االتفاق على التو" الجزيرة" ومن بينها مصور لقناة اإلعالموسائل 
 الرسالة ورفع إيصال غير ذلك الن الهدف كان أم االكتراث لكونه يوم عطلة للصليب أو اإلدراك

  .أبنائنا معاناة إنهاء القرار لمساعدتنا في ألصحابالصوت لكي يصل 
ن ال احد إ" وردا على سؤال حول اتصاالت من الصحفية جيفارا البديري لترتيب االعتصام قال السكني
 ال تملك أيضافينا يعرف حتى رقم جيفارا ولماذا نتصل بجيفارا بالضفة الغربية ونحن سكان غزة وهي 

  ". تتصل بناأن وكيف لها أرقامنا
  6/1/2011القدس، القدس، 

  
  الجئون فلسطينيون في البرازيل يستغيثون ويناشدون المنظمات الدولية واإلنسانية .45

 نداء األربعاء البرازيل إلىعوائل فلسطينية الجئة شردت من العراق وجهت :  وليد عوض-رام اهللا 
نحن عوائل " :قالو . لمد يد العون لهماإلنساناستغاثة ومناشدة للمنظمات الدولية ومؤسسات حقوق 

فلسطينية الجئة في البرازيل نقطن منطقة فينانسيو أيريس جنوب البرازيل، وقد مضى على مجيئنا من 
، لم نشهد بها الراحة والطمأنينة، نحن هنا نعاني  وعشرين شهراًأربعةلبرازيل أكثر من المخيمات إلى ا

عندنا .. أكثر من معاناة المخيمات بكثير، وال تلوح باألفق بوادر ضمان ألي مستقبل لنا ولعوائلنا وأطفالنا
الصحية ونقص حاالت مرضية تعاني من أمراض كثيرة وبعضها خطير، نعاني هنا من انعدام المتابعة 

وتقوم . في العالج وإهمال شديد وعدم تلبية أي متطلبات يحتاج إليها أي مريض على الصعيد الصحي
هذه المؤسسة ال تصلح لإلشراف على الحيوانات كي ) مؤسسة أساف(باإلشراف علينا هنا مؤسسة تدعى 

مور اإلنسانية، وإذا وعدوا ألن هذه المؤسسة ليس لديها احترام ألدنى األ.. تقوم باإلشراف على الجئين
  ."بأي شيء كذبوا، حتى أن زياراتهم لتفقد أوضاعنا نادرة جداً، وال يهمهم بتاتاً ما يحدث لنا
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أما المفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة المدير الرئيسي لهذا الموضوع كله "وتابع نداء 
ي وهي مدة عامين فقط، وبعد ذلك على جميع الالجئين كانت قد وضعت مدة محددة لبرنامجها اإلنسان

ولم يضعوا باعتبارهم الظروف المعيشية . تدبر أمورهم بنفسهم من إيجار للسكن ومصاريف المعيشة
الصعبة هنا على البرازيلي نفسه فكيف نحن، لم يضعوا باعتبارهم االرتفاع المتواصل لألسعار وبالذات 

عوا باعتبارهم قلة فرص العمل واألجور المتدنية للعمال ونسبة البطالة أسعار المواد الغذائية، لم يض
العالية جداً، ولم يحسبوا حساباتهم أننا بعيدون كل البعد بكل شيء عن عاداتهم وتقاليدهم، وأن مجتمعنا 
يختلف جذرياً عن مجتمعهم، وأن لغتنا بعيدة كل البعد عن لغتهم، أال تحتاج هذه األمور لوضعها بعين 

باختصار شديد إننا ال نعامل هنا معاملة البشر وال نرى أن هذا البرنامج إنساني، وأن نهايتنا . االعتبار
 ."هنا ستكون التسول في الشوارع والبحث عن بقايا الطعام في النفايات هل هذا هو البرنامج اإلنساني

ر أكثر من ذلك بكثير، إننا نرجو وبعد كل هذه األوضاع المزرية التي نعانيها وما لم يذك"نداء ال وأضاف
ونناشد كل من وجهت إليهم هذه االستغاثة التدخل إلنهاء هذه المعاناة وهذه المحنة التي نقع فيها ما بين 

والمفوضية العليا لشؤون الالجئين والسفارة الفلسطينية، وإن كانت ليست لديهم المقدرة ) آساف(مؤسسة 
  ."ا على إخراجنا من البرازيل وإعادتنا إلى بلدنا فلسطينعلى تأمين حياة كريمة لنا أن يعملو

  6/1/2011القدس العربي، لندن، 
  

  حديث الحرب يسيطر على مجالس الغزيين .46
، "مجمع الصالح الطبي"كانت قاعة االنتظار قبالة عيادة العظام المتخصصة في :  صالح النعامي- غزة

ل من أمس، بالحديث الصاخب، إذ فضل في معسكر المغازي، وسط قطاع غزة، تضج بعد عصر أو
 إلى "إسرائيل"المرضى الذين جاءوا لمراجعة الطبيب، إمضاء وقت االنتظار في مناقشة احتماالت عودة 

 جديدة، وبعضهم لم  ستشن حرباً"إسرائيل"وعبر بعض المراجعين عن قناعتهم بأن  .الحرب على غزة
 أكثر قساوة من ناس إنه ال يمكنها أن تشن حرباًيخف قلقه من هذه اإلمكانية، في حين قال بعض ال

  .، وبالتالي ال داعي للقلق2008الحرب التي شنتها في أواخر عام 
 أن نشر اإلشاعات هو وسيلة تقدم عليها "الشرق األوسط"من ناحيتها أكدت مصادر أمنية في غزة لـ

وأشارت المصادر إلى أنه . جماهيرالمخابرات اإلسرائيلية باالستعانة بالعمالء لنشر الذعر في نفوس ال
استنادا لمتابعة التحركات العسكرية اإلسرائيلية في محيط القطاع فإنه ال يوجد مؤشرات على استعدادات 

  .إسرائيلية لشن حرب قريبا
  6/1/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  "أولف بالما"األسرى والشهداء هم الذين يستحقون جائزة : السراج .47

 للعام "أولف بالما" إياد السراج الذي حاز على جائزة .رنامج غزة للصحة النفسية د قال رئيس ب:غزة
 لنيله هذه الجائزة، "بفخر وسعادة"، إنه يشعر "تكريماً لنضاله الدؤوب من أجل المصالحة والسالم" 2010

 أنه ال يستحق "اةالحي"وقال السراج لـ ."اسم قامة في مكانة مارتن لوثر كنغ و نلسون مانديال"التي تحمل 
 أن الجائزة وأضاف. "هم األبطال واألسرى في سجون االحتالل والشهداء"الجائزة، وأن الذي يستحقها 

دافعاً وحافزاً وتصميماً على المضي قدماً في الدفاع عن " بالنسبة إليه وتمنحه "بمثابة تقدير كبير وعظيم"
رسالة تؤكد أنه يجب االستمرار في عملنا، ألن "ائزة وقرأ في منحه الج. "اإلنسانالعدالة والسالم وحقوق 

يضاً أهناك تقديراً عالمياً من جهات محترمة، نظراً ألن بالما له بصمات في تاريخ البشرية، وقال إن لها 
وضع حد "، مشدداً على ضرورة "بعداً آخر نظراً ألن الشعب الفلسطيني يمر بمحنة االحتالل واالنقسام"

  ."فلسطيني جراء ممارسات االحتالل، واالنقساملمعاناة الشعب ال
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لنضاله الدؤوب " السراج تكريماً إلى 2010 منحت أول من أمس جائزة "جائزة اولف بالما"وكانت لجنة 
وتحمل الجائزة اسم رئيس الوزراء السويدي  .واإلسرائيليين بين الفلسطينيين "من اجل المصالحة والسالم

وسيتسلم السراج الجائزة البالغة  . في أحد شوارع ستوكهولم1986عام أولف بالما الذي اغتيل في ال
  . الشهر الجاري في احتفال سينظم في البرلمان السويدي28 ألف دوالر في 75قيمتها 

  6/1/2011الحياة، لندن، 
  

  2011 في %7االقتصاد سينمو : وزير فلسطيني .48
 الدعم المالي المقدم للسلطة إناد الفلسطيني  قال حسن أبو لبدة وزير االقتص:محمد السعدي -رام اهللا 

 على ةبالمائالفلسطينية من حلفاء غربيين وعرب سيساعد االقتصاد الفلسطيني على النمو بنسبة سبعة 
وقال أبو لبدة لوكالة رويترز في مقابلة في ساعة متأخرة من مساء الثالثاء انه ال  .2011 في عام األقل

 في واألفراد على حركة السلع اإلسرائيليةمو هذه دون تخفيف للقيود يمكن الحفاظ على معدالت الن
 اإلنفاقاستمرار تدفق تمويل ودعم من المانحين واستمرار / مع"/ لبدة أبووأضاف  . الفلسطينيةاألراضي

  ." العام الجاريةبالمائ 7اعتقد أننا سنبلغ نسبة .. الحكومي القوي واالزدهار في قطاع البناء
  5/1/2011ز، وكالة رويتر

  
   كيلوغرام من مريضة في عملية نوعية ومعقدةةاستئصال ورم وزنه ثالث: غزة .49

تمكن طبيب فلسطيني من استئصال ورم كبير يزن ثالث كيلوغرام، من جسد مريضة فلسطينية في : غزة
ى وقالت الخدمات الطبية العسكرية التي أشرفت عل .قطاع غزة، وذلك في عملية جراحية نوعية ومعقدة

 صالح .العملية في بيان لها إنه بعد طول معاناة وعجز األطباء عن إجراء العملية، أجرى العقيد د
الكحلوت، استشاري أمراض النساء والتوليد بالخدمات الطبية العسكرية عملية استئصال ورم كبير يصل 

  . كيلوغرام على المبيض األيسر للمريضة، وذلك في مستشفى بلسم العسكري3وزنه 
  5/1/2011دس برس، ق

  
  المركز الرابع على مستوى العالم في مسابقة حساب الذكاء تحصل علىمن غزة  طفلة .50

من غزة، المركز الرابع على مستوى ) عاما13ً(حصدت الطالبة ميار الطائي :  ماهر إبراهيم-غزة 
 طالب من دول 1500بمشاركة . العالم في مسابقة حساب الذكاء العقلي والتي أقيمت مؤخراً في ماليزيا

وكان وفدا !.  دقائق8 مسألة حسابية معقدة في غضون 139آسيوية وغربية، وتمكنت الصبية من حل 
 مشرفاً قد توجه إلى ماليزيا للمشاركة 18 برفقة  عاما13ً وطالبة تقل أعمارهم عن  طالبا23ًطالبيا يضم 

ة معاً عندما أعلن فوزي بالمرتبة الرابعة، شعرت بالفرحة والصدم": وقالت الفائزة لوكالة صفا. بالمسابقة
  ."إذ تمنيت أن أكون األولى، وأبلغت أهلي بالخبر

  5/1/2011، البيان، دبي
  

  "رأيت غزة ثالثة أيام تحت الحصار" بعنوان جزائرية تصدر كتاباً .51
 كتابها 4/1اء  قدمت الكاتبة واإلعالمية الجزائرية سامية بلقاسم في الجزائر العاصمة مساء الثالث:الجزائر
، الذي يسرد تجربة عاشتها اإلعالمية عن قرب مع "رأيت غزة ثالثة أيام تحت الحصار"الجديد 

الفلسطينيين بقطاع غزة ولو لمدة قصيرة، ونقلت فيه يوميات للفلسطينيين ووضعياتهم المعيشية ونفسياتهم 
المية بجامعة الجزائر محمد التين في وقد اعتبر األستاذ السابق بكلية العلوم السياسية واإلع .المنكسرة

  .في الجزائر وتدخل في أدب الرحالت" جديدة ومتميزة "كلمة له ألقاها بالمناسبة، الكتاب تجربة إعالمية 
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وأوضح أن الكتاب يعالج البعد اإلنساني لفلسطين الجريحة هذا البعد الذي يستشعره الجزائريون 
  . حد تعبيره، على"باعتبارهم ذاقوا مرارة االستعمار

  5/1/2011قدس برس، 
  

   يهدد أمن المنطقة الفلسطينية اإلسرائيليةاستمرار جمود المفاوضات: عبد اهللا الثاني .52
أكد الملك عبداهللا الثاني ضرورة عدم إضاعة المزيد من الوقت، والتحرك بـشكل فـوري         :  بترا –عمان  

المرجعيات المعتمـدة، لمعالجـة جميـع     إسرائيلية جادة وفاعلة، وفق      -للدخول في مفاوضات فلسطينية     
 خالل اتصال هـاتفي     الملك،وشدد   .قضايا الوضع النهائي والتوصل إلى حل الدولتين بأسرع وقت ممكن         

استمرار الجمود في المفاوضـات، التـي       "تلقاه امس من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن          
وأشار الملـك إلـى      ".مستقلة، يهدد أمن المنطقة واستقرارها    يجب أن تنتهي إلى قيام الدولة الفلسطينية ال       

ترجمة االلتزام بتحقيق السالم إلى فعل عملي، عبر إزالة العقبات أمـام تحقيقـه، واالنخـراط                "ضرورة  
الفوري بالمفاوضات بهدف الوصول إلى حل الدولتين، الذي يـشكل الـسبيل الوحيـد لتحقيـق األمـن                  

  ."واالستقرار في المنطقة
  6/1/2011، رب اليوم، عّمانالع

  
  إلى األردن جودة يدافع عن زيارة سرية لمسؤول إسرائيليناصر  .53

إن الزيارة السرية التي قام     ": قال وزير الخارجية األردني ناصر جودة لمجلس النواب، أمس        : )أ.ب  .د  (
شاف إمكانيـات   عوزي آراد إلى المملكة تهدف إلى استك       بها مستشار ما يسمى األمن القومي اإلسرائيلي      

وأضاف جودة أن هناك لقاءات سرية مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين وأجانب لـم               ."تحقيق السالم 
إن الهدف من هذه اللقاءات واالتصاالت هو استمرار لجهـود الدبلوماسـية األردنيـة         "يعلن عنها، وتابع    

   ."للوقوف على مايجري بين األطراف المعنية في عملية السالم
 6/1/2011يج، الشارقة، الخل

  
  االتحاد النسائي االردني يشارك بملتقى النساء العربيات لنصرة الشعب الفلسطيني .54

شارك االتحاد النسائي االردني العام في فعاليات ملتقى النساء العربيات لنصرة أهلنا فـي              :  بترا –عمان  
  .لسورية دمشق اخيراغزة واالراضي الفلسطينية المحتلة الذي اختتم اعماله في العاصمة ا

مزيدا من الدعم الهلنا الصامدين والنـساء العربيـات         "ومثّلت األردن في الملتقى الذي عقد تحت شعار         
رئيسة االتحاد النسائي االردني العام نهى المعايطة ورئيـسة االتحـاد           " المناضالت في االراضي المحتلة   

عايطة عن العالقة التاريخيـة بـين الـشعب         وتحدثت الم . النسائي فرع العاصمة صيتة الحديد الحنيطي     
األردني والفلسطيني ودور األردن في رعاية حقوق ومصالح المواطنين وخاصة الالجئين بما في ذلـك               

 القاضـي   194الحفاظ على حقوقهم االساسية في العودة والتعويض والشرعية الدولية ضمن القرار رقم             
  .ارة التي لحقت بممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولةبعودة الالجئين إلى ديارهم وتعويضهم عن الخس

  6/1/2011، الدستور، عّمان
  

   "إسرائيل"هيئة نقابية أردنية لمقاومة التطبيع الزراعي مع  .55
 كشفت نقابة المهندسين الزراعيين األردنيين األربعاء انها بصدد تأسيس هيئة استـشارية تعنـى               -عمان

وقالت النقابة في بيان لها إن تأسيس هذه الهيئة جاء بعد اجتمـاع              .لبمقاومة التطبيع الزراعي مع إسرائي    
شارك فيه عدد من النقابيين والشخصيات الحزبية حيث نبه المشاركون إلى ضرورة مراجعة اإلجراءات              
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التي من شأنها حصر عملية التطبيع الزراعي مع إسرائيل ومحاوالته المتكررة الختراق القطاع الزراعي              
  . خالل التبادل التجاري أو تحت ذريعة التعاون الفني أو المشاريع المشتركةاألردني من

وذكر البيان انه انبثق عن االجتماع مجموعة من التوصيات أبرزها مخاطبة المؤسسات الرسـمية بعـدم                
  .مشاركة المهندسين الزراعيين أعضاء النقابة بالدورات التي تعقد في إسرائيل أو االستيراد والتصدير

وصى المشاركون بضرورة توثيق أسماء المطبعـين والعمـل علـى أرشـفتها لغايـات اسـتخدامها                 وأ
كما تبنوا تشجيع دول بديلة للمستوردات من إسرائيل وعقد مجموعة مـن النـدوات ودعـوة                .بالمستقبل

  .المعنيين لشرح المخاطر الصحية والوطنية والدينية المترتبة على موضوع اإلستيراد من اسرائيل
  6/1/2011دس العربي، لندن، الق

 
  مقابل السواحل اللبنانيةالغاز وضع اليد على  ل"إسرائيل" يدعو لعدم ترك فرصة لـالحص .56

إن التقديرات الموثوقة تشير إلى أن      : »منبر الوحدة الوطنية  «قال الرئيس سليم الحص، في تصريح باسم        
وقد باشرت إسرائيل   . زون كبير للغاز والنفط   الساحل اللبناني، امتداداً للساحل الفلسطيني، يحتوي على مخ       

العمل على تطوير اإلمكانات الستغالل هذه الثروة التي من المتوقع أن تجعل من الكيان الصهيوني دولة                
لماذا يا تـرى تـسارع      : وما من لبناني هذه األيام إال ويتساءل      . مصدرة للمحروقات على نطاق مرموق    

استغالل هذه الثروة فيما لبنان ال يبدي حراكاً في هذا االتجاه؟ هذه الثروة             الدولة العبرية إلى اإلقدام على      
. الكامنة، في حال استغاللها كما يجب، يمكن أن تفتح أمام لبنان آفاقاً رحبة على صعيد التنمية االقتصادية                

ولين وضـع   إننا نهيب بالمسؤ  . مع ذلك ال يلمس اللبناني حراكاً جدياً على هذا الصعيد من جانب حكومته            
خطة عاجلة للتحرك السريع على طريق استكشاف ومن ثم استثمار هذا المرفق الواعد جداً، فال نتـرك                 

ال تفـسير لهـذا     . إلسرائيل فرصة وضع اليد عليه بصرف النظر عن حقوق لبنان في هـذا المـضمار              
سـوى التقـاعس    القصور عن متابعة حق واضح يمني بأعظم الثمار االقتصادية والمالية واالجتماعيـة             

  . المتمادي
  6/1/2011، السفير، بيروت

  
  خَسارة وطنية وقومية:  بأبو ماهر اليمانيبهية الحريري قدمت التعازي .57

 ابـو مـاهر    وفـاة زارت النائب بهية الحريري مقر ممثلية منظمة التحرير في بيروت وقدمت التعازي ب            
مة رثاء للراحـل فـي سـجل المعـزين،          اليماني الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، ودونت الحريري كل        

شهيد من شهداء فلسطين ولبنان، آمن بالعروبة والقضية الفلسطينية، وان رحيلـه خـسارة              "فاعتبرت أنه   
االخوة والعالقات المتينة بين الشعبين اللبناني الفلسطيني لما يربط الشعبين          "واكدت على   ". وطنية وقومية 

  ".ولى عز وجل ان يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جنانهمن تاريخ وجغرافيا مشتركة، سائلة الم
  6/1/2011، المستقبل، بيروت

  
  م طلب رسمي لواشنطن واالتحاد االوروبي لالعتراف بدولة فلسطينيتقد المتابعة العربية تعتزم .58

اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت االربعـاء بـأن لجنـة               : وليد عوض 
عة العربية للسالم تعتزم التقدم بطلب رسمي للواليات المتحـدة االمريكيـة واالتحـاد االوروبـي                المتاب

وحسب رأفت فان مطالبة لجنة المتابعـة العربيـة         . 1967لالعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام       
بب اصـرار   واشنطن واالتحاد االوروبي لالعتراف بالدولة الفلسطينية تأتي في ظل فشل المفاوضات بس           

  . اسرائيل على مواصلة االستيطان وفرض الحقائق على ارض الواقع



  

  

 
 

  

            29 ص                                     2017:         العدد       6/1/2011 الخميس :التاريخ

واشار رأفت في حديث لالذاعة الفلسطينية الرسمية الى ان هناك تحركا لعقد اجتماع مشترك مع اللجنـة                 
الرباعية لبحث عملية السالم وما وصلت اليه من طريق مسدود نتيجة اصرار حكومة بنيـامين نتنيـاهو                 

  . 1967صلة االستيطان في االراضي الفلسطينية المحتلة عام على موا
وشدد رأفت على ان القيادة الفلسطينية ستعيد النظر في ملفي االقتصاد واالمن مع اسرائيل اذا ما واصلت                 
حكومة نتنياهو التنكر للحقوق الفلسطينية واالصرار على مواصلة االسـتيطان ورفـض وقفـه تمهيـدا                

  . من اجل الوصول التفاق سالمالستئناف المفاوضات 
وطالب مندوب مصر الدائم لدى األمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح، واشنطن باالمتناع عن التصويت               
على مشروع القرار الذي يعتزم الجانب الفلسطيني بدعم عربي تقديمه إلى مجلس األمن الـدولي حـول                 

طينية حتى ال يتسنى لها اسـتخدام حـق الـنقض           عدم شرعية االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلس      
  ). الفيتو(

  6/1/2011، القدس العربي، لندن
 

  "إسرائيل"قامة عالقات مع مانع إلال يوجد : نائب رئيس حكومة جنوب السودان .59
أعلن نائب رئيس حكومة جنوب السودان ونائب رئيس حـزب           :عبدالنبي شاهين -جنوب السودان  -جوبا

رياك مشار أن الدولة الجديدة المرتقب والدتهـا        .  السودان الحاكم في الجنوب د     الحركة الشعبية لتحرير  
، معربا عـن أملـه فـي أن         "إسرائيل"بعد يوم األحد المقبل ستكون دولة منفتحة على كل العالم بما فيها             

  .يساعد النظام الحاكم في شمال السودان الدولة الوليدة في إقامة مؤسساتها الوطنية المستقلة
أنه ال يستبعد إقامة عالقات دبلوماسية      "الذي قال فيه     أكتوبر   28صرح الرئيس سلفا كير يوم      اب عن ت  واج

الرئيس سلفا كير لـم يقـل       "، رد قائال    "كاملة مع إسرائيل وقال إن إسرائيل عدو للعرب وليس للجنوبيين         
فة التي نشرت الحديث    هذا إضافة تكرمت بها الصحي    “ إن إسرائيل عدو للعرب وليس للجنوبيين       “ عبارة  

ألول مرة ومن ثم تداولت في وسائل اإلعالم السودانية والعربية، ولكن دعني أذكر بأن مصر وهي دولة                 
عربية كبيرة لها عالقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل رغم أنهما خاضا فيما بينهما حربا شرسـة فـي                  

ه بأن يستمر في عـداء غيـر مبـرر مـع            السابق، فهل هناك مبرر للسودان الموحد حاليا شماله وجنوب        
إسرائيل ورفض إقامة عالقات دبلوماسية كاملة معها، هل نريد أن نكون أكثر عروبة من العرب أنفسهم؟                
هذا ال يعني أن ليس هناك قضية، نعم هناك قضية فلسطينية نتعاطف معها ويجـب علينـا العمـل مـع                     

  .ذا يتطلب بناء عالقات دبلوماسية مع إسرائيلالمجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل دائم لها وه
وجد رحالت جوية مباشرة من إسرائيل إلى جوبـا أو          يال  إنه  : قال" إسرائيل"وحول الرحالت الجوية مع     

أي مدينة أخرى في جنوب السودان حتى اآلن ولكن في المستقبل ال يوجد ما يمنع تـسيير مثـل هـذه                     
 المقيمين في إسرائيل إلى جوبا عبـر محطـة ثالثـة هـي              الرحالت، ولكن ربما يصل بعض الجنوبيين     

  .العاصمة الكينية نيروبي مثال
 إقامة عالقات مع إسرائيل وجذب استثماراتها إلى جنوب السودان أو إلى الدولـة الجديـدة                وقال انه يؤيد  

من الخطـأ   ؤيد فكرة أن يكون السودان كله مفتوحا على كل دول العالم و           ه ي أن:ن وقال المرتقبة في الجنوب  
ألنك “ يسمح السفر به إلى كل دول العالم ما عدا إسرائيل           “ أن يكتب في جوازات السفر السودانية عبارة        

  .بذلك تحرم شعبك من لعب أي دور إيجابي في حل قضايا العالم
  6/1/2011، الشرق، الدوحة

  
  الفلسطينيون سيرثون المستوطنات قريبا: مسؤول ايراني .60

العميد محمـد رضـا     ) البسيج(اإليراني  " منظمة تعبئة المستضعفين  "علن رئيس   أ:  ستار ناصر  -طهران  
على الفلـسطينيين أن ال     "نقدي في معرض إشارته إلى مواصلة الكيان الصهيوني بناء المستوطنات، أن            
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يقلقوا ونقترح على الصهاينة مواصلة بناء المنازل ألن الفلسطينيين سيعودون قريباً إلى ديارهم وأرضهم              
وأضاف نقدي الذي كان يتحدث أمام ملتقى مسؤولي لجـان          " . ندها سيكونون بحاجة الى هذه المنازل     وع

من أجل فتح القدس ليست هناك حاجة إلى المدافع والدبابات والقنبلة الذريـة، بـل إن                "عشرة الفجر، أنه    
ا والراية التي ذهبـت     القدس سيتم فتحه  "وقال  " . الثورة نفذت إلى القلوب وتفتح العالم عن طريق القلوب        

  ) .سترفع عاليا بجانب المسجد االقصى) مع قافلة آسيا لكسر الحصار(الى غزة 
 6/1/2011، الخليج، الشارقة

 
  تهديد الرئيسي لتركيا ال "إسرائيل" أميركا و:االتراك .61

ئيل ان غالبية االتراك ترى ان الواليات المتحـدة واسـرا         " متروبول"أظهر استطالع للرأي اجراه مركز      
  .تمثالن التهديد الرئيسي لتركيا

 في المئة من المستطلعين ان الواليات المتحدة تمثل التهديد االجنبـي االول لبلـدهم المـسلم                 43ورأى  
وتأتي فـي المرتبـة الثانيـة       . 1952العلماني والحليف لواشنطن داخل حلف شمال االطلسي منذ العام          

 في المئة تجميد تركيا عالقاتها مـع الدولـة          63وأيد  . لعين في المئة من المستط    24اسرائيل استنادا الى    
وايران، التي تشتبه القوى الغربيـة      .  في المئة العكس مطالبين بتعميق هذه العالقات       28العبرية، فيما أيد    

في سعيها الى امتالك السالح النووي، ال تشكل تهديدا لتركيا إال في رأي ثالثة فـي المئـة فقـط مـن                      
  .المستطلعين

ا اليونان، التي ال تزال تربطها بتركيا عالقات مشوبة بخالفات جدية وخصوصا في بحر ايجه وقبرص                أم
على رغم مناخ التعاون بين البلدين منذ سنوات عدة، فقد احتلت المرتبة االخيرة مع اعتبار اثنـين فـي                   

  .المئة فقط من المستطلعين انها تمثل تهديدا لتركيا
اما في  . ، بدأ يبرز في تركيا نوع من النفور الشعبي من الواليات المتحدة           2003ومنذ احتالل العراق عام     

ما يتصل باسرائيل، فقد تدهورت العالقات بين البلدين، اللذين كانا سابقا حليفين استراتيجيين، منذ الهجوم               
وأدى .  والذي أثار استنكار الزعماء االتـراك 2009 ومطلع 2008االسرائيلي على قطاع غزة في نهاية      

 ايار على قافلة المساعدات االنسانية المتجهة الى غـزة الخاضـعة لحـصار              31الهجوم االسرائيلي في    
  . اسرائيلي، الى تعميق االزمة بين البلدين

 6/1/2011، النهار، بيروت
  

  وحيد لتحرير فلسطينالحل ال خيار المقاومة :مغاربة يحيون ذكرى حرب غزة .62
الـذي  " باإلجرام المتواصـل  "ة وسط العاصمة المغربية الرباط تنديدا       تظاهر عشرات المواطنين المغارب   

تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين ومقدسات المسلمين والمسيحيين، وتأكيدا على وجوب دعم صمود أهل             
  .القدس وكل أبناء فلسطين

مل الوطنيـة   ورفع المتظاهرون في الوقفة الشعبية التي نظمت مساء أمس الثالثاء بدعوة من مجموعة الع             
لمساندة العراق وفلسطين بمناسبة حلول الذكرى الثانية للعدوان اإلسرائيلي على غزة، شـعارات منـددة               

، وأخرى منددة بالصمت العربـي      "بالداعمة لإلرهاب الصهيوني  "بسياسات الواليات المتحدة التي وصفت      
ـ           مـع  " مـشبوهة "ف أي عالقـات     تجاه تهويد المقدسات، إضافة إلى الفتات تطالب األنظمة العربية بوق

  .إسرائيل
إلى تبنـي خيـار     " من أجل فلسطين  .. من أجل غزة  "ودعا مشاركون في الوقفة التي نظمت تحت شعار         

القضية الفلـسطينية عبـر المفاوضـات    " لبيع"المقاومة كحل وحيد لتحرير فلسطين، ورفض كل محاولة     
  .عن إرادة الشعوب العربيةوفرض التطبيع مع الكيان الصهيوني رغما " االستسالمية"
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كما طالبوا بالتصدي للجرائم الصهيونية التي تستهدف األرض واإلنسان، وتـضرب بـالقوانين الدوليـة               
  .والقيم اإلنسانية عرض الحائط، مستفيدة في ذلك من التواطؤ األميركي والصمت العربي الرسمي

 توحيد صفوفها خلف المقاومة من أجـل        ودعا السفياني في تصريح للجزيرة نت الفصائل الفلسطينية إلى        
، مؤكدا في نفس الوقت أن إسرائيل التي تستعد إلحراق غـزة مـن جديـد                "اإلجرام الصهيوني "مواجهة  

  ".التي ال تقهر"ستنهزم مرة أخرى تحت أقدام المقاومة وإرادة الشعب الفلسطيني 
 المعارض عبـد القـادر عمـارة إن         من جهته قال النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية اإلسالمي         

  .فقط" لغة المقاومة"إسرائيل ال تجيد غير لغة القتل واإلجرام، وهو ما يجعل الرد المناسب عليها هو 
وشدد في تصريح للجزيرة نت على ضرورة دعم صمود الفلسطينيين، والتحرك من أجل فك الحـصار                

  .ن أجل منع تهجير الفلسطينيين من أرضهمالذي تفرضه إسرائيل على أبناء غزة، والضغط م" الجائر"
  6/1/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  أوباما غاضب من نتنياهو وينأى بنفسه عن ملف المفاوضات: "ديعوتي" .63

 -نأى الرئيس األميركي، باراك أوباما، بنفسه عن ملف المفاوضات اإلسـرائيلية            : كفاح زبون - رام اهللا 
ال في الماضي، تاركا الملف لمساعديه السيناتور جورج ميتـشل ودينـيس            الفلسطينية، كما كان عليه الح    

والسبب هو حالة من اإلحباط أصيب بها بسبب مماطالت رئيس الوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين               . روس
اإلسرائيلية، فإن أوباما يشعر باإلحباط من رفض نتنياهو        » يديعوت أحرونوت «وبحسب صحيفة    .نتنياهو

  .اقفه في ما يخص القضايا الجوهرية؛ مثل الحدود القدس والالجئينالمتكرر، تحديد مو
وقال المحلل السياسي للصحيفة، شيمعون شيفر، إن زعماء آخرين في العالم، إلى جانب أوباما، يشعرون               

بعض القادة األوروبيين، وحتى الـرئيس اإلسـرائيلي شـيمعون          «: وأضاف. أيضا باإلحباط من نتنياهو   
بيريس ينتابه القلق من عـدم      «: وتابع شيفر يقول   .»ون باإلحباط إزاء مواقف نتنياهو    بيريس نفسه، يشعر  

إقدام إسرائيل على اتخاذ خطوات ذات مغزى في المجال السياسي، بل يعتبر ذلك التقاعس خطرا علـى                 
  .»وجود الدولة، وبسبب ذلك فإنه كثف مؤخرا نشاطاته السياسية وراء الكواليس

 القيادة الفلسطينية ال تتعامل بجدية مع تصريحات نتنياهو حول السالم، وكافـة             إن«: »أحرونوت«وقالت  
التصريحات التي أطلقها منذ بداية األسبوع لم تشكل أي مصداقية للجانب الفلسطيني، بما فيهـا إعالنـه                 

ى في غرفة مغلقة حت   ) أبو مازن (عباس  ) الرئيس الفلسطيني محمود  (األخير أنه على استعداد للجلوس مع       
فهذا يعرفه نتنياهو جيـدا، ويعـرف أيـضا أن موقـف            » أحرونوت«ووفق   .»خروج الدخان األبيض  

الفلسطينيين منه يتخذه أيضا الرئيس المصري حسني مبارك الذي سيلتقيه اليوم في شرم الشيخ، فقد سبق                
  .ولمح الرئيس المصري أن نتنياهو غير جاد في توجهاته للسالم

، متهما إياه بتجاهل كـل شـيء        »تصرف وكأن كافة الخيارات مفتوحة أمامه     إن نتنياهو ي  «: وقال شيفر 
محيط به، مشيرا إلى أن حزب العمل يهدد باالستقالة، واالتحاد األوروبي قد تغير موقفه ولم يعد يصدق                 

حتى اآلن مدى الـضرر الـذي لحـق         ) نتنياهو(لم يدرك   «: وأضاف. نتنياهو، وحتى اإلدارة األميركية   
والعالقات مع اإلدارة األميركية، ألن الجانبين األميركي والفلسطيني ال يثقان بكافة الرسائل            بالمفاوضات  

: ومـضى يقـول   . »التي يحاول نتنياهو إيصالها عن استعداده للمضي حتى التوصل إلى اتفـاق نهـائي             
 ال يوجـد  األوضاع على الجبهة السورية ال تختلف كثيرا عن الموقف الفلسطيني، ألن القيادة الـسورية  «

لديها ثقة بكافة التصريحات التي خرجت عن نتنياهو أو عن حكومته بما يخص االستعداد للـسالم مـع                  
  .»سورية

  وخلص شيفر إلى أن الحكومة اإلسرائيلية تبدأ العام الجديد دون أن يكون لها خطة سياسية محددة، وكذلك                 
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مور في بعض القضايا إلى طريق مسدود،       يبدو أن الحكومة خالل العام األخير عبر سياستها أوصلت األ         
  .وسوف تدفع ثمن ذلك خالل هذا العام واألعوام المقبلة

  6/1/2011الشرق االوسط، لندن، 
  

   اإلسرائيلي - ال بديل عن التفاوض الفلسطيني: االتحاد األوروبى .64
 الدولية إلنهـاء الجمـود   في إطار المساعي  :  وكاالت األنباء -  غزة -  بروكسل -  خالد األصمعي  - رام اهللا 

 قامت كاثرين آشتون الممثلة العليا للـشئون الخارجيـة     , بمفاوضات السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين    
التقت خاللها بمسئولين من الجانبين تأكيـدا اللتـزام االتحـاد             .باالتحاد األوروبي أمس بزيارة للمنطقة    
  . لمعابر الحدودية للسماح بإعادة إعمار غزةاألوروبي بعملية السالم والمطالبة بفتح ا

 ضرورة تحقيق تقدم طاريء     ى عل  -  في بيان صدر أمس األول من مكتبها قبيل الزيارة          - وشددت آشتون 
 مؤكدة أن االتحاد األوروبي سيواصل دعم كل الجهـود           , باتجاه سالم دائم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين     

 نريد رؤية دولة إسرائيل ودولـة   .. آشتون إنه ال حل بديال عن حل تفاوضيوقالت   . في سبيل هذا الهدف  
    . فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيشان جنبا إلي جنب بسالم وأمن

  6/1/2011، األهرام، القاهرة
  

  مدفيديف يزور فلسطين واألردن ويبحث تنشيط الدور الروسي في عملية السالم .65
أن الكرملين أدخل تعديالً على برنامج زيـارة الـرئيس ديمتـري            » حياةال«علمت  :  رائد جبر  –موسكو  

 الشهر الجاري إلى منطقة الشرق األوسط، يقـضي باسـتثناء           17مدفيديف التي كان مقرراً ان تبدأ في        
إسرائيل من جدول الزيارة واالقتصار على األردن وفلسطين، بسبب طلب إسـرائيلي بتأجيـل موعـد                

  .الزيارة
كون األولى من نوعها، أبلغت السلطات الروسية الطرف الفلسطيني أن زيـارة مدفيـديف              وفي سابقة ست  

ستتم من دون المرور باسرائيل، وهذه اول مرة يقوم فيها زعيم دولة كبرى بزيارة فلسطين من دون ان                  
  .تكون اسرائيل مدرجة على جدول الزيارة

ـ        ، إن الجانب الروسـي أكـد للفلـسطينيين         »الحياة»وقال السفير الفلسطيني لدى موسكو فائد مصطفى ل
 الروسية في هذه المرحلة، ورغبته بعدم تأجيلها، بصرف النظر عن           –حرصه على عقد القمة الفلسطينية      

  .الموقف االسرائيلي
 الشهر الجاري، على ان ينتقل في اليوم التـالي          17وكان مقرراً أن تبدأ جولة مدفيديف في اسرائيل في          

لرئيس محمود عباس، ثم يختتم زيارته إلى المنطقة في ثالث ايامها بزيارة الـى االردن               الى اريحا للقاء ا   
لكن تل ابيب طلبت تأجيـل موعـد الزيـارة بـسبب            . يجري خاللها محادثات مع الملك عبد اهللا الثاني       

  .إضرابات النقابات التي طاولت القطاع الديبلوماسي
 رسالة بهذا الشأن الى موسكو، لكنها سارعت في االعالن          وقال الديبلوماسي الفلسطيني إن تل أبيب بعثت      

عن تأجيل الزيارة برمتها قبل الحصول على رد رسمي من الطرف الروسي، وهو أمـر أثـار اسـتياء                   
الكرملين، وأسفر عن اتخاذ قرار باستثناء اسرائيل من جدول الزيارة، مع تأكيد عزم مدفيـديف دخـول                 

الردن بعد ادخال تعديل يقضي بأن تكون عمان المحطة األولى للزيارة           االراضي الفلسطينية مباشرة من ا    
  . الشهر الجاري18في 

وفي الشق السياسي، أعربت موسكو عن توجهها لتنشيط دورها في عملية السالم ومحاولة البحث عـن                
لي في  توجهاً لعقد لقاء دو   «وبحسب الديبلوماسي الفلسطيني، فإن لدى موسكو       . مخارج من المأزق الراهن   

العاصمة الروسية تم التوصل الى تصور كامل بشأنه وينتظر أن يمهد لتنفيذ فكرة المؤتمر الدولي التـي                 
وأوضح مصطفى أن الطرف الروسي بدأ مشاورات من أجل تنفيذ الفكـرة             .»كانت مطروحة في السابق   
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نب الفلسطيني إلى   وتحديد موعد توجيه الدعوات لألطراف التي ستدعى لحضور اللقاء، الذي سارع الجا           
  .الترحيب بعقده في أي وقت

  6/1/2011، الحياة، لندن
  

  بلير يحذّر من نفاد الوقت أمام جهود كسر الجمود في سالم الشرق األوسط  .66
حذّر رئيس الوزراء البريطاني األسبق ومبعوث اللجنة الرباعية لعملية الـسالم فـي             : ـ يو بي آي    لندن

لوقت ينفد للتوصل إلى حل من أجل كسر الجمود في عملية السالم بين             الشرق األوسط توني بلير من أن ا      
امس االربعاء إن القيادة الفلـسطينية      ' سكاي نيوز 'وقال بلير في مقابلة مع شبكة        .الفلسطينيين وإسرائيل 

بدأت تتخلى عن أمل تحقيق تقدم على صعيد استئناف مفاوضات السالم المباشرة مع اسرائيل، ومهمتنـا                '
سابيع وليس األشهر المقبلة هي اعطاء مصداقية لهذه المفاوضات يمكن في حال تمكنا من تحقيقها               في األ 

قيام اسـرائيل باحـداث     'وشدد بلير على ضرورة      .'2001أن تغير وبسرعة ما بدا قاتماً في بداية العام          
فلسطينية وتخفيف  تغييرات على ارض الواقع لمساعدة الفلسطينيين، مثل توسيع نطاق عمل قوات األمن ال            

، محذراً من أن الفلسطينيين بدأوا يفقدون الثقة في امكانية أن تـؤدي             'الحصار المفروض على قطاع غزة    
  .مفاوضات السالم المباشرة إلى اقامة دولة فلسطينية

محبطة بشدة من الوضع الراهن ويمكـن       'واضاف مبعوث اللجنة الرباعية أن القيادة السياسية الفلسطينية         
رر عدم وجود جدوى من المشاركة في المفاوضات، لكننا وعلى الرغم من ذلك كله نـستمر فـي                  أن تق 

إن جهوداً مكثفة تجري اآلن الحياء محادثات السالم ومن بين أولوياتها وضـع             'وقال بلير    .'احداث تقدم 
مفاوضـات  جدول أعمال قبل بدء المفاوضات، ألن القلق بالنسبة للفلسطينيين هو أنهم سيعودون إلـى ال              

للتحدث فقط وليس من أجل التوصل إلى حل، فيما ينصب قلق االسرائيليين في اطار أنهم سيذهبون إلـى                  
علينا ايجاد طريقة   'واضاف  . 'مفاوضات مع طرف يحاول وضع الشروط طوال الوقت بدالً من التفاوض          
. 'عل ذلك لكن الوقت قـصير     تمكننا من االلتفاف على هذا الجانب، وأنا شخصياً اعتقد أن هناك امكانية لف            

وكان بلير دعا اسرائيل إلى تسريع تدابير بناء ثقة الفلسطينيين في اقامة دولـة لهـم، واعتبـر القـرار                    
االميركي التخلي عن محاوالت الضغط على اسرائيل القناعها بالموافقة على تجميد جزئي جديـد لبنـاء                

اعتقد أن على االسرائيليين رفـع      'وقال   .'لية السالم انتكاسة لجهود اعادة احياء عم    'المستوطنات اليهودية   
ثقل االحتالل عن الفلسطينيين ومنحهم أقصى قدر من المساعدة والـسماح بتطـوير مؤسـساتهم بقـدر                 

  .'االمكان
  6/1/2011، القدس العربي، لندن

  
  غزة إرهاب وجرائم حربب" إسرائيل"ما فعلته :  يلتقي هنيةوزير العدل األمريكي السابق .67

وصف وزير العدل األمريكي السابق رمزي كالرك ارتكبه االحتالل في قطـاع غـزة              ": الخليج "-ة  غز
  " .إرهاب وجرائم ضد اإلنسانية وانتهاك واضح لبنود القانون الدولي اإلنساني"خالل المحرقة بأنه 

المرافق له  وقال كالرك في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية، إنه والوفد               
، واالستماع إلى رؤيتها حول آخر المستجدات السياسية        "الحكومة المنتخبة "يزورون غزة من أجل مقابلة      

في غزة، وسمعنا إلى شرح مفصل حول ذلك، وكل ما نأملـه            " اإلسرائيلية"رأينا آثار الحرب    "وأضاف  . 
سيتم الحديث مع كل المؤسـسات      "كد أنه   وأ". هو تحقيق السالم والدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة       

والمنظمات المعنية بحقوق اإلنسان والسالم لتهتم بالقضية الفلسطينية ولتفعيل قضية الحصار مـن أجـل               
  " .عدالة الفلسطينيين

وكان كالرك وصل إلى غزة، الليلة قبل الماضية، عبر معبر رفح على رأس وفد من أجل لقاء الحكومة                  
  .واإلطالع على تأثيرات الحرب والحصار " ماسح"التي تقودها حركة 
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. ، الفتاً إلى أنه مكث لساعات في المطـار        "الصعب"ـ  ووصف كالرك عبوره إلى غزة من معبر رفح ب        
وأكد أنه سيبذل جهدا فـي تحقيـق        . ودعا إلى رفع الحصار عن غزة، داعيا العرب إلى القيام بذلك أوالَ           

  .قسام إلى طي هذه الصفحة والنظر إلى المصلحة العلياالمصالحة الفلسطينية، حاثاً طرفي االن
  6/1/2011، الخليج، الشارقة

  
  مصر تتقدم بمقترحات موازية لكامب ديفيد إلشراك العرب والفلسطينيين: الوثائق البريطانية .68

ة لليوم الثامن على التوالي الوثائق السرية البريطاني      » الشرق األوسط «تتناول  :  عبد اللطيف جابر   - لندن
 عاما من الحظـر الـسياسي       30 بعد أن أفرج عنها مع نهاية السنة الميالدية، بعد           1980التي تعود لعام    
 اإلسـرائيلي مـن خـالل       -واليوم تركز على بعض الوثائق التي تتناول الصراع العربي          . والدبلوماسي

رغريت ثاتـشر   لقاءات رئيس وزراء مصر الدكتور مصطفى خليل واجتماعه برئيسة وزراء بريطانيا ما           
المحادثات تركزت على خطة مصرية موازية لكامب ديفيد وليست بديلـة           . وأعوانها في وزارة الخارجية   

لها تحاول إشراك العرب، خصوصا منظمة التحرير الفلسطينية، في المفاوضات، من خالل تمرير قرار              
ن الحكومة المصرية لم تكن     ويبين مصطفى خليل أ   . يتم التشاور حوله مع المنظمة يمهد الطريق لدخولها       

وكانت تتشاور معها من خالل     . على اتصاالت مباشرة مع أي من الدول العربية باستثناء منظمة التحرير          
ممثل المنظمة في فيينا الدكتور عصام السرطاوي وبمعرفة المستشار النمساوي اليهـودي، الـذي كـان                

  .متعاطفا مع الفلسطينيين، وهذا ما أغضب اإلسرائيليين
  6/1/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  دول أوروبية بمجلس األمن يشجعون طرح السلطة الفلسطينية مسألة االستيطان": السفير" .69

، قال ممثلو دول أوروبية في مجلس األمن الدولي أنهم سينظرون بشكل ايجابي إلى              ":السفير "-نيويورك  
مجلس مطلع العام الحالي، ويدعو إسرائيل      مشروع قرار قالت السلطة الفلسطينية أنها تنوي طرحه في ال         

مجددا إلى وقف بناء المستوطنات في األراضي المحتلة والقدس، وذلك فـي حـال قـدم الفلـسطينيون                  
  . ضمانات بأن ذلك القرار سيكون مقدمة لعودتهم إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل

يتقدموا بمشروع القرار رسميا حتى اآلن،      وقال مندوب دولة غربية في مجلس األمن، إن الفلسطينيين لم           
  . وذلك بانتظار توجيهات ستأتيهم من جامعة الدول العربية في القاهرة

القضية تكمن في تحديد ما إذا كان مشروع القرار سيمثل خطة بديلة للمفاوضات المباشرة،              «وأضاف إن   
ذا تعهدوا بالعودة إلى المفاوضـات،      إ«وتابع  . »أم أنه سيجري استخدامه للعودة إلى المفاوضات المباشرة       

فإن هذا سيغير بالتأكيد الطريقة التي ستنظر بها الدول األعضاء في المجلـس للقـرار وتجعلهـا أكثـر                   
  . »ايجابية

ولكن المندوب الغربي أقر في الوقت ذاته باستمرار معارضة الواليات المتحدة لتقديم المشروع، ما يعني               
على الرغم من أن اللغة التي كتب بها القرار مستمدة من قـرارات    «، وذلك   استخدامها لحق النقض الفيتو   

ولكن السؤال هو ما هي الخطة التي لدى الفلـسطينيين بعـد       . سابقة، وال يوجد ما يمكن االعتراض عليه      
  . »اعتماد القرار

، »الـسفير «لـوكان متحدث باسم البعثة الفرنسية لدى األمم المتحدة قد أكد الموقف ذاته، في تصريحات               
، لكنـه   »لها موقف معروف من قضية االسـتيطان      «أوضح فيها أن فرنسا والدول األوروبية بشكل عام         

استئناف المفاوضات المباشرة وتحريك عملية السالم، ولذلك فـنحن فـي           «أضاف إن ما يهم فرنسا هو       
  .  »انتظار ما سيتقدم به الفلسطينيون والمجموعة العربية

  6/1/2011السفير، بيروت، 
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  األمم المتحدة تدرس ترسيم الحدود البحرية : بعد اكتشاف حقول الغاز في المتوسط .70
 –اللبنـاني   "طلبت هيئة األمم المتحدة وجهة نظر خبراء مختصين في كيفيـة التعامـل مـع الخـالف                  

. لمتوسطعلى ترسيم الحدود البحرية في المنطقة التي تم فيه اكتشاف حقول الغاز في البحر ا              " اإلسرائيلي
  .وبدأ مكتب السكرتير العام لهيئة األمم المتحدة بان كي مون فحص القضية

وفي ما يتعلق بملف الترسيم البحري وعالقته بالثروة النفطية، جدد المتحدث باسم األمين العـام لألمـم                 
نـان  صالحيات اليونيفيل ال تتضمن ترسيم الحدود البحريـة بـين لب          "المتحدة مارتين نيزيركي قوله إن      

كما أشار إلى أن مكتب األمين العام لم يتلق حتى اآلن بشكل رسمي الكتـاب الـذي أرسـله                   ". واسرائيل
وزير الخارجية اللبناني علي الشامي الى بان كي مون أمس االول، وطالبه فيه بضرورة حماية الحـدود                 

  .البحرية للبنان وعدم السماح بالتعدي عليها
: وقال. لمتحدة يمكن لها أن تتدخل لو طلب طرفا أي نزاع القيام بذلك           ولكن نيزيركي أضاف، إن األمم ا     

بشكل عام، اذا قام جانبان في أي خالف، سواء بشأن حدود أو أي قضية أخرى، بطلب مـساعدة األمـم                    
ولكن ال بد أن يقـوم الطرفـان، او اكثـر بطلـب             . المتحدة لتسوية الخالفات، فهذا أمر يمكن النظر فيه       

  . الوضع غير قائم حتى اآلنوهذا. المساعدة
وفي سياق متصل، أعلن مدير الشؤون السياسية والمدنية في قوات اليونيفيل العاملة ميلوش شتروغر أن               

وقال إن الجانب االسـرائيلي وضـع       . القوات الدولية ليس لديها تفويض بترسيم الحدود البحرية اللبنانية        
، لكن الحكومة اللبنانية لم تعترف بهذا الخط،        2000م  عالمات حدودية مائية في منطقة راس الناقورة عا       

  .وليس لدى اليونيفيل تفويض بمراقبته
واعتبر أن والية اليونيفيل البحرية تقتصر على مساعدة البحرية اللبنانية بناء على طلب مـن الحكومـة                 

  . الى لبناناللبنانية في منع الدخول غير المصرح به لألسلحة والمواد ذات الصلة، عن طريق البحر
  6/1/2011السفير، بيروت، 

  
  واشنطن تذكر بخطورة جرائم الجاسوس بوالرد اثر مطالبة نتنياهو باالفراج عنه  .71

األخطـر علـى    ( شددت واشنطن األربعاء على أن الجرائم التي ارتكبها جوناثان بوالرد هي             :واشنطن
نياهو اإلدارة األمريكية بالعفو عن هـذا       وذلك اثر مطالبة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نت       ) اإلطالق

 عاما لمدى الحياة بتهمـة التجـسس لـصالح          25اليهودي األمريكي المسجون في الواليات المتحدة منذ        
اعتقد انه من المهم االشارة إلى أن بـوالرد         "وقال المتحدث باسم البيت األبيض روبرت غيبس         .إسرائيل

  ".القادين بارتكاب جرائم هي األخطر على االط
 6/1/2011القدس العربي، لندن، 

  
  المفاوض الفلسطيني والغدر األمريكي .72

  عصام شاور.د
مصنفة على أنها سرية لنكتشف أن هناك اتفاقاً سـرياً بـين            " ويكيليكس"لم نكن بحاجة إلى وثائق يكشفها       

حيـث تعهـد    اإلدارة األمريكية ودولة االحتالل على استمرار عمليات االستيطان في الضفة الغربيـة،             
الرئيس األمريكي السابق جورج بوش لرئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق شارون بضمان استمرار النمو             

، ولكـن   2004الطبيعي للمستوطنات باإلضافة إلى تعهدات أخرى وردت في رسالة بوش لشارون عام             
ني عليها هو ما يستحق     المفاجأة التي فجرها رئيس الوزراء اإلسرائيلي الحالي وكذلك رد الطرف الفلسطي          

نتنياهو اعترف في الكنيست اإلسرائيلي بأنه كان مستعداً لتمديد تجميد االستيطان           . التأمل واستنباط العبر  
لثالثة شهور أخرى من أجل استئناف المفاوضات والعملية السلمية ، ولكن اإلدارة األمريكية أبلغته بـأن                

تجميد االستيطان من وجهة نظر أمريكية ال ضـرورة لـه،           يتغاضي عن تلك المسألة التي ال لزوم لها، ف        
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علما بأنه هو العقبة الوحيدة التي يضعها الجانب الفلسطيني للعودة إلى طاولة المفاوضات وهـو الـذي                 
أشغل العرب وجامعتهم مدة طويلة ظنا منهم أن من يعطل تجميد المفاوضات هي دولة االحتالل دون أن                 

لية السالم األمريكي هو من يعطلها ويتالعب بكل العـرب وهـي بحـق              يدور في خلدهم بأن راعي عم     
الـرد  .  فضيحة جديدة تسجل في حق األنظمة العربية التي تتشكل منها لجنة المتابعة العربية للمفاوضات             

حيث قلـل  " الشرق األوسط" الفلسطيني جاء على لسان كبير المفاوضين الدكتور صائب عريقات لصحيفة      
هذا كالم ال صلة له بالواقع، وقف االستيطان التـزام إسـرائيلي ولـيس طلبـا                : " قائالمن أهمية األمر    

هذا التزام عليك،فـإن أردت اسـتئناف المفاوضـات         :  " ووجه رسالة حازمة إلى نتنياهو بقوله     " أمريكيا
نـذكر كبيـر    ".  والجلوس مع الرئيس أبو مازن فعليك وقف االستيطان واالعتراف بمبدأ حل الـدولتين            

المفاوضين بأن أمريكا ليست ساحل العاج بل هي قبلة األنظمة العربية ، وهي راعية ما يـسمى بعمليـة              
بالمبادرة " أوحت  " السالم وهي صاحبة النهي واألمر في العالم حسب تعاليم الجامعة العربية، وهي التي              
ـ              ون مـسئولة عـن     العربية للسالم ووضعت خطة خارطة الطريق وباركت اتفاقية أوسلو فكيـف ال تك

استئناف االستيطان ووقف المفاوضات المباشرة وغير المباشرة؟  إن تسريبات نتنياهو عبرة للفلسطينيين             
وكذلك للعرب إن أرادوا االعتبار وال أظنهم كذلك، فال نأمن نحن الفلسطينيين الرعاة الخارجيين لعمليـة                

جية، فالرعاة في واد والشعب الفلسطيني فـي        السالم أو لغيرها من العمليات التي تحتاج إلى رعاية خار         
واد آخر، وكل يعمل حسب مصالحه وأهوائه فال نريد كذلك أن يتحول المفاوض الفلسطيني إلـى محـام                  

    .للشيطان
  6/1/2011، القدس العربي، لندن

  
  ! بدون مبادرات سياسية"سرائيلإ" .73

  عريب الرنتاوي
كيـف  "يلة الفائتة في البحث عن جواب على سـؤال          انشغلت صحف إسرائيل ومحللوها خالل األيام القل      

  .كيف سيجيب عن سؤال ماذا بعد فشل المفاوضات؟... سيخرج نتنياهو من استعصاء عملية السالم؟
فهو من جهة يواجه ضغطاً     " فكي رحى "صور نتنياهو كما لو كان بين       " هآرتس"ألوف بن ، كبير معلقي      

ين واالستجابة لمطالبهم ، ولو بالحد األدنى ، وهو من جهة ثانية            دوليا يدفع باتجاه التفاوض مع الفلسطيني     
  .، يستعد لمجابهة احتمال انسحاب حزب العمل من الحكومة على خلفية انهيار التفاوض مع الفلسطينيين

بالتوجه إلى دمشق ، والعودة إلـى لعبـة         : وبن يجيب ... كيف سيخرج نتنياهو من هذه األزمة     : بن يسأل 
، وهو يدل على ذلك باإلشارة لوجود عالمات على دالة علـى عـودة الحيـاة للقنـاة                  " تسباق المسارا "

السورية ، متوقفاً بشكل خاص امام سفر مالكولم هونالين ، مدير عام لجنة رؤساء المنظمات اليهودية في                
قرب الواليات المتحدة الى دمشق وبصورة تذكر بجهود رون الودر رجل األعمال األمريكي اليهودي الم             

  .من نتنياهو والذي تولى الوساطة مع سوريا زمن الوالية األولى لنتنياهو
يكشف ألوف بن بأن المستوى األمني في إسرائيل يؤيد إحياء القناة السورية ، باعتبارها السبيل األكثـر                 

تخلى في المقابل ، يصر نتنياهو على انه لن ي        . فاعلية لكسر العزلة وتخفيف ضيق اسرائيل االستراتيجي      
هل يزن نتنياهو موقفـه     : وهنا يطرح بن األسئلة التالية    . مسبقا عن الجوالن كما يطالب بذلك السوريون      

مع األسد كي يحـتفظ ببـاراك فـي حكومتـه ويـضعف             " الروليت"هل يمضي للعب    ... مرة أخرى؟ 
  .الفلسطينيين؟

ومشككاً في جدوى هذا    شمعون شيفر كتب في يديعوت أحرونوت مالقيا ألوف بن في منتصف الطريق ،              
الرئيس الفرنـسي سـاركوزي وأعـضاء مـن         : المسعى ، فهو كشف بأن نتنياهو يصرح امام محادثيه        

شـيفر يـرى أن     . الكونغرس األمريكي بأنه مستعد الستئناف المفاوضات مع االسد دون شروط مـسبقة           
ريها في دمشق ، فاألسـد      أنها لن تجد من يشت    " البضاعة"لكن مشكلة هذه    : ظاهر هذا العرض يبدو جميالً    
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المحادثات فيما بينهما في سلـسلة مفاوضـات جـرت مـع            "يعتقد بأن اسرائيل وسوريا سبق ان أكملتا        
األسد غير معني باالقوال ، وهو يريد أن يحصل على الوديعة التي قدمها البيـه ،            .... الحكومات السابقة 

  .هضبة الجوالن: رؤساء وزراء اسرائيليون
لن تفلح في إسالة لعاب دمشق ،       " سباق المسارات " على أن محاولة نتنياهو اللعب بورقة        شيفر وبن متفقان  

وال في إثارة هلع رام اهللا ، فالمسؤولون هناك وهناك ، سبق وأن شاهدوا هذا الفيلم مرات عديدة سابقة ،                    
والحـوار  وهم في معرض تفسيرهم لالستجابة السورية لدعوات التفـاوض          ... وقد بات ممالً وممجوجاً   

يصوّر االسد  : "والسالم ، يرون أنها محاولة لتفكيك أطواق العزلة ، وقد نحجت هذه المحاولة ، يقول بن               
فـالجميع مـن    : فقد آتى صبره وحذره ثمارهمـا     . اليوم على انه الدبلوماسي األنجح في الشرق االوسط       

وعندما أصبح مستقبل نظـم     . نالشرق والغرب ، من اوروبا وتركيا وايران والصين يراودون سوريا اآل          
الحكم في المنطقة غامضا ، قُبيل االنسحاب االمريكي من العراق وتبدل القادة في مـصر والـسعودية ،                  

بخالف بن ، يرى شيفر أن زيارة هونالين لدمشق لم يأتً           ..." يسوق األسد بالده بصفتها جزيرة استقرار     
ب في الحفاظ على الكُنس اليهودية في دمشق وحلـب ،           بتكليف من نتنياهو بل بصفته زعيما يهوديا يرغ       

قـضية  : رد االسد لم يفاجئه   . وهو طلب من األسد السماح بنقل عظام الجاسوس االسرائيلي ايلي كوهين          
  .ايلي كوهين ستترتب في اطار االتفاق العادة الجوالن ، وليس قبل لحظة من ذلك

 تجد نفسها وحدها ، بدون مبـادرات سياسـية ،           2011وهكذا ، فان اسرائيل بداية      : يخلص شيفر للقول  
شـعب  : وكما قيل. بدون معالجة مكثفة من االدارة االمريكية للنزاع ، بدون احتمال الختراق مع جيرانها          

  .وحده يسكن
من بوابة تعيين سفير امريكي جديد فـي        " جدل المخارج والطرق االلتفافية   "تسفي برئيل ، دخل على خط       

يجدر بإسرائيل أن تستعد لمواجهة تغير العالقـات بـين سـوريا            : هآرتس يقول دمشق ، وهو كتب في      
والواليات المتحدة ، الن التقدير هو أن دمشق ستطلب اآلن إلى واشنطن أن تبدأ وساطة كثيفة بينها وبين                  

وهكذا فإن من سد طريق تنقل جورج ميتشيل بين رام          . اسرائيل تفضي الى إنسحاب من هضبة الجوالن      
  .القدس سيجده قريباً يطلع عليه من دمشقاهللا و

 لشق طريق   - الخبير باللعب على الحبال وتبديل الخيول        -على مسار آخر مختلف تماماً ، يجهد نتنياهو         
التفافي على الحكومة واالئتالف ، وحزب العمل بشكل خاص ، فهو يجري محادثات مع االتحاد الوطني                

مـن  ( عضوا   74وزراء العمل وهبطت أغلبية االئتالف من        لضمه للحكومة في حال خرج       - المفدال   -
 عضوا ، كما أن وزراء الليكود أخذوا يتحدثون ألول مرة عن انتخابات مبكرة مطلع              61 إلى   120)أصل  
 ، األمر الذي قد يقلب الطاولة على رؤوس الجميع ، ويرجئ الملفات بأسرها ، إلى عام آخر                  2012العام  

 سـيكون أيـضاً عـام االنتخابـات      2012، أن عـام     " لى المفاوض الفلسطيني  نكد الدنيا ع  "قادم ، ومن    
  . ، ومن يعش ير2013األمريكية ، أي عام الجمود بامتياز ، ما يعني نقل الملفات جميعها إلى العام 

  6/1/2011، الدستور، عّمان
  

  تفرض أجندتها" إسرائيل.. "صراع عباس ودحالن .74
  ماجد أيو دياك

  لطة رام اهللا من أقوال محمد دحالن القيادي بفتح ومهندس االنقالب بغزة؟ما الذي أثار رئيس س
أهي انتقاداته لعباس واعتباره أن آخرين أحق بالسلطة منه، وتدخله في التأثير على التعـديل الـوزاري                 

 لتعزيز موقعه وسـطوته فـي الـضفة،         -التي لم تتوقف  –بحكومة سالم فياض؟ أم مؤامراته ودسائسه       
   بعض أجهزة األمن وتكديسه السالح، بعيدا عن السيطرة المركزية لألمن الفلسطيني؟بالتعاون مع

من الواضح أن كالم دحالن كان مرتبطا مع خطواته العملية على األرض، وذلك بهدف تـشكيل بـديل                  
 أمريكي؛ إليجاد شخصية أكثر تجاوبا مع المطالب اإلسرائيلية في عملية           –حقيقي لعباس وبدعم إسرائيلي   
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على استمرار االسـتيطان فـي الـضفة        " إسرائيل"تسوية السياسية التي دخلت نفقا مظلما بعد إصرار         ال
ولذلك فإن السببين أكثر من كافيين لعباس لكي يجمد عضوية دحالن فـي اللجنـة المركزيـة                 . والقدس

لة التي يبدو   إال أن مربط الفرس كان في تخوف عباس من القيادة البدي          . ويشكل لجنة تحقيق بحقه   " فتح"لـ
أنها تصنع للضغط عليه لتغيير مواقفه التي يبدو أن ليونتها لم تكن كافية لحكومة متشددة مثـل جكومـة                   

  .بنيامين نتنياهو
لقد بدا واضحا لعباس أن موقعه بات مهددا في السلطة وفي الحركة، ولو كان هناك مجرد انتقاد كالمـي                  

تحرك العنيف، فالكالم اقترن هنا بالفعل الـذي يهـدد قيـادة            من دحالن لعباس لما قام هذا األخير بهذا ال        
ومنعهـا مـن    " حماس"فدحالن تمكن في السابق من التدخل بعمق في األجهزة األمنية لمحاربة            . السلطة

وقد حصل دحالن على دعم مالي أمريكي مخصص لـه          . تكرار تجربتها في غزة ونقلها للضفة الغربية      
ى جنب للدعم المالي والعملي المقدم لسلطة فيـاض؛ لمحاصـرة ومالحقـة             تحديدا للعمل األمني، جنبا إل    

 إلدارة هذه األجهـزة     -ومن بعده مولر  –المقاومة متمثال بتدريب قوات الشرطة وتفريغ الجنرال دايتون         
  !والتأكد من قدرتها على القيام بمهمتها على أكمل وجه

دفاع غير المحسوب والتهور في الخطـوات،       إن شخصية دحالن التي عرفها أهل القطاع جيدا، وهي االن         
جعلته يفصح سريعا عن أجندته التي كان يحاول أن يخفيها، وهي أن سطوته األمنية لم تكن فقط موجهة                  
لحماس والجهاد وفصائل المقاومة بالضفة، بل أيضا إلحالل نفسه بديال عن القيادة الحالية التي يعتبر أنها                

ولكن انشغال عباس بـالحرب علـى حمـاس،         . ة في عملية التسوية   ضعيفة وال تقدم على خطوات جريئ     
وبمحاولة التوصل إلنجاز محدد في عملية التسوية لم تجعله يدرك جيدا ما يدور حوله من قبـل دحـالن             

  .الذي سبق وتلقى المديح من أجهزة األمن اإلسرائيلية ومن اإلدارة األمريكية
وأمريكا تفضالن دائما من يخـدم عمليـة        " إسرائيل"ي أن   والحقيقة المرة التي يجب أن يدركها عباس ه       

األمن، ويتمكن في نفس الوقت من تمرير مخططات التسوية السياسية في الداخل الفلسطيني، وطالمـا أن                
رئيس سلطة رام اهللا لم يسر باالتجاه السياسي المطلوب منه بالكامل؛ فعليه ان يعلم أن هناك بـدالء لـه                    

ذه المهمة، فإما أن يأتي هو ويقبل بما هو معروض أو يواجه مؤامرة داخليـة قـد                 قادرين على القيام به   
  .-مع الفرق الكبير بين الرجلين في التوجه الوطني–تطيح به كما أطاحت بالراحل عرفات 

وقد ال يتمكن عباس من مواجهة دحالن بقوة، فاالثنان يرعيان الفساد ومتهمان بتحقيـق أهـداف العـدو                  
ة المقاومة، كما أن دحالن يملك كثيرا من اإلدانات على صعيد الفساد ضد عباس ورجاله،               األمنية ومالحق 

وهي التي تحدث عنها الضابط السابق في األمن الوقائي فهمي شبانة قبل أن يتم لملمة األمور وإسـكات                  
  .هذا الضابط دون أن يكمل روايته الكاملة للفساد في السلطة

عبر بحقيقته عن الفساد المستشري في السلطة، ويعبر عن المأزق الذي           إن ما يجري بين عباس ودحالن ي      
يعيشه الشعب الفلسطيني الواقع بأيدي ثلة من المفرطين بحقوقه والمتنافسين فيما بيـنهم لتقـديم الـوالء                 

وتؤكد هذه األزمة أيضا أن عباس لم يكن جديا في تلويحه           . التي تقدم وتؤخر من تشاء منهم     " إسرائيل"لـ
ستقالة في حالة وصول عملية التسوية لطريق مسدود، وأن الذي أثاره في تحركات دحالن هو الخطر                باال

  .الذي بات يشكله على موقع عباس في السلطة والحقا في المنظمة
وبصرف النظر عما ستؤول له هذه األزمة فهي تدفع المخلصين لهذا الشعب ألن يتحركوا لمنع التفـريط                 

استمرار التالعب بمصيره من أجل مصالح شخصية وفئويـة، وهـذه مـسؤولية             بحقوقه وثوابته، ومنع    
  .تتحملها المعارضة والمقاومة الفلسطينية

  5/1/2011، السبيل، عّمان
  
  
  



  

  

 
 

  

            39 ص                                     2017:         العدد       6/1/2011 الخميس :التاريخ

  األسرى ضحايا القرارات الصهيونية العنصرية .75
  رائد الفي

 علـيهم رهـائن وراء      ال تكفيها سرقة حياة األسرى وحريتهم، واإلبقاء      " اإلسرائيلي"وكأن دولة االحتالل    
قضبان سجونها ومعتقالتها، بل إنها تمعن في امتهان كرامتهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم اإلنسانية التي               
تكفلها لهم القوانين والمواثيق الدولية، وتضغط عليهم بكل السبل والوسائل الوحشية من أجل ابتـزازهم،               

. لمحتل بأن مصيرهم سيكون مصير األسرى نفسه  وابتزاز شعبهم، وترهيب المؤمنين بحقهم في مقاومة ا       
" اإلسرائيلي" أقسى القرارات العنصرية التي اتخذتها سلطات االحتالل         2010وفي هذا السياق، شهد العام      

بحق األسرى، وهي قرارات خطرة كان الهدف منها المزيد من التضييق عليهم، وساهمت بشكل كبير في                
  .خل السجون والمعتقالتزيادة تدهور أوضاعهم المعيشية دا

أيار من العام الماضي صادقت ما تسمى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع التابعة لحكومة             / في شهر مايو  
االحتالل بالقراءة األولى على اقتراح قانون لتشديد العقوبات على األسرى الفلسطينيين في السجون وهو              

  ".قانون شاليت"ما عرف ب
 قيود على األسرى، بينها منعهم من االلتقاء بعائالتهم، وحرمانهم مـن حـق              ويفرض هذا القانون سلسلة   

التعليم وقراءة الصحف داخل السجن، ومنعهم من مشاهدة التلفاز وااللتقاء بنظـرائهم األسـرى، وعـدم                
   .تحديد فترة السجن في العزل االنفرادي

من أجل ابتزاز فصائل المقاومة     الضغط على األسرى في السجون      " قانون شاليت "ومن بين أبرز أهداف     
 ودفعها للتنازل عن شروطها ومطالبهـا       2006حزيران ، /  يونيو 25التي تأسر الجندي جلعاد شاليت منذ       

المتعاقبة ورفـضها   " اإلسرائيلية"إلتمام صفقة تبادل األسرى، التي تعثرت مراراً بسبب تعنت الحكومات           
، التي تتضمن إطالق سراح نحو ألف أسير بيـنهم          وفصائل المقاومة " حماس"التعاطي مع شروط حركة     

أسرى من ذوي األحكام العالية الذين ليس لهم فرصة أخرى لالنعتاق من قيد السجن، فضالً عن إطـالق                  
  .سراح جميع األسيرات واألسرى من األطفال

ـ     " اإلسرائيلي"نحو سبعة آالف أسير فلسطيني يقبعون في سجون االحتالل           سوة في ظل ظروف بالغة الق
والسوء، وسط تجاهل تام من جانب المجتمع الدولي الذي يدعي الحرية ويرفع شعارات مزيفـة تـدعو                 
لحقوق للديمقراطية وحقوق اإلنسان، لكنه في حقيقة األمر يساهم في انتهاك هـذه الحقـوق، ويتعامـل                 

ين فـي الـسجون     بسياسة الكيل بمكيالين، ففي الوقت الذي يتجاهل فيه معاناة آالف األسرى الفلـسطيني            
  .، فإنه ال يتوقف عن مطالبة فصائل المقاومة بإطالق سراح شاليت"اإلسرائيلية"

إن شاليت ليس إال جندياً قاتالً أسرته فصائل المقاومة وهو على ظهر دبابة متأهـب للقتـل وارتكـاب                    
ـ                 ات الجرائم، لكنه تحول بفعل جهود دولته إلى شخصية بارزة ظهرت صوره آالف المرات علـى شاش

الفضائيات العالمية وحتى العربية، واسمه يتردد على كل لسان، فضالً عن المطالبات اليوميـة بإطالقـه                
ليعود إلى حضن أمه المكلومة، كأن أسرانا ال أمهات لهم، فمن يتحمل مـسؤولية التقـصير تجـاه آالف                   

  ؟"اإلسرائيلية"األسرى الفلسطينيين وحتى العرب في السجون 
ويتناسى آالم ومعاناة آالف األسـرى      " شاليت" يحترم إال القوي، وال يرى في األسر إال          إذا كان العالم ال   

في سجون االحتالل، فينبغي علينا كعرب ومسلمين أن نناضل ونبذل كل جهد من أجـل إبـراز قـضية                   
رهم أسرانا وطرحها في كل المحافل الدولية واإلقليمية والتعريف بها، ونقاتل من أجل نيل حريتهم وتحري              

  .من عتمة السجن وظلم السجان
  األسرى المرضى

من بين القرارات العنصرية التي أقرتها دولة االحتالل خالل العام الماضي، القرار الـذي اتخذتـه فـي                  
آب الماضي ويسمح بنقل األسرى المرضى من مستشفى سجن الرملة إلى السجون المركزية،             / أغسطس
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اً خطيرة جداً، كالسرطان والفشل الكلوي والسكري والجلطـات         علماً بأن هؤالء األسرى يعانون أمراض     
  .والشلل وغيرها، ويحتاجون إلى متابعة مستمرة على مدار الساعة وعالج وطعام خاص

ال تفرق بين أسير وآخر ال من حيث االنتماء التنظيمي          " اإلسرائيلية"إن ما يسمى إدارة مصلحة السجون       
ء آخر، فهي تنظر إلى األسرى الفلسطينيين كمجرمين، وتعتبر         وال من حيث الوضع الصحي، أو أي شي       

الذراع التنفيذية لكل ما تقره المؤسسة التشريعية من قوانين وقرارات عنصرية تستهدف األسرى والنيـل               
  .من حقوقهم اإلنسانية المشروعة

نونـاً ثالثـاً يمنـع    كانون األول الماضـي، قا / في ديسمبر" اإلسرائيلي"وأقرت اللجنة القانونية بالكنيست  
بموجبه األسير الفلسطيني من االلتقاء بمحامي الدفاع لمدة ستة شهور بدالً من ثالثة أسـابيع كمـا كـان                  

  .معموالً به سابقاً 
وفي الشهر ذاته، أصدرت دولة االحتالل قراراً آخر يقصي بإلغاء الخصم من مـدة اعتقـال األسـرى                  

 يوماً من مدة اعتقال كل أسير أمـضى         21سرى من خصم    الفلسطينيين في السجون، حرمت بموجبه األ     
 يوماً  75 يوماً لكل أسير أمضى أكثر من سنتين، و        45 يوماً لكل أسير أمضى سنتين، و      35سنة، وخصم   

  .لمن أمضى خمس سنوات
وهي تعتقل آالف األسرى في ظل ظروف معيشية متدهورة، وتحـرمهم           " اإلسرائيلي"إن دولة االحتالل    

م اإلنسانية، تخالف بشكل صارخ روح ونصوص االتفاقات الدوليـة الخاصـة بحقـوق              من أبسط حقوقه  
األسرى تحت االحتالل، وفي مقدمها اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحدد مسؤولية االحتالل عن الـشعوب               
واألسرى الواقعين تحت سلطتها، لكن هذه المخالفات واالنتهاكات من جانب دولة االحتالل لم تجـد مـن     

  .ها ويقف في وجهها، ولذلك فهي ماضية في إقرار المزيد من القرارات العنصريةيدين
إن األسرى الفلسطينيين يشكلون بال شك رأس حربة مشروع التحرر الوطني، ولوال تضحياتهم بأعمارهم              
وحريتهم وتضحيات الشهداء بدمائهم، ما كان الشعب الفلسطيني وقـف صـامداً فـي وجـه المجـازر                  

  .ومخططات تصفية القضية الوطنية" اإلسرائيلية"
ورغم ذلك، فإن األسرى في سجون االحتالل ال يحظون باالهتمام المطلوب شـعبياً ورسـمياً، ولـوال                  
االعتصام األسبوعي الذي يشارك فيه القليل من ذويهم أمام مقار اللجنة الدولية للصليب األحمـر، لمـا                 

يف بالظروف المعيشية القاسية التي يواجهونهـا فـي         كانت هناك فعاليات تطالب بإطالق سراحهم والتعر      
  ".اإلسرائيلي"السجون، والقهر الذي تمارسه ضدهم سلطات االحتالل 

، لم تبادر لتنظيم فعاليـات      "اإلسرائيلية"إن فصائل المقاومة وجميعها لها أنصار وأعضاء داخل السجون          
روف حياتهم داخل السجون والمعتقالت،     إلسناد األسرى ودعم حقهم في الحرية، أو على األقل تحسين ظ          

وتقتصر فعالياتها على المناسبات الموسمية، بينما تجند وتحشد هذه الفصائل كـل طاقاتهـا وجماهيرهـا                
  .لالحتفال بذكرى انطالقتها، وتحشد آلتها اإلعالمية للحديث في قضايا هامشية

إلى الوقوف أمام مجلس حقوق اإلنـسان       المتعاقبة أوصلت والد شاليت     " اإلسرائيلية"إن جهود الحكومات    
التابع لألمم المتحدة في جنيف لطرح قضية ابنه، وجعلت من شاليت اسـماً يتـردد علـى ألـسنة كـل                     
المسؤولين الدوليين الذين زاروا غزة منذ أسره، إذ لم يزر غزة مسؤول غربـي إال وطالـب فـصائل                   

  من أجل أسرانا؟المقاومة بإطالق سراحه، فماذا فعلنا كفلسطينيين وعرب 
  عجز فلسطيني وعربي

يجب أن نقر فلسطينياً وعربياً بالتقصير أوالً تجاه قضية األسرى في سجون االحتالل، ومن ثـم العمـل                  
على معالجة هذا القصور، ومغادرة مربع العجز، واستحضار ما تمتلكه األمة من أوراق قوة مـن أجـل           

قدراتنا وتاريخنا، ودفعه إلى لعب دور أكثر حيادية في مـا           إجبار العالم على احترامنا، وعدم االستهانة ب      
  .، ووقف مهزلة االنحياز والكيل بمكيالين"اإلسرائيلي"يتعلق بالصراع العربي مع دولة االحتالل 
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وإذا كان األسرى في سجون االحتالل يعانون قسوة السجن والسجان، فإن ذويهم وأسرهم في الخارج ال                
ة، ويتوجب عدم نسيانهم وتخصيص األموال التي تساعدهم على الصمود وتربيـة            يقلون عنهم ألماً ومعانا   

  .أبنائهم
إن السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل الفلسطينية والعربية المنتشرة حول العالم تتحمل مسؤولية كبيرة             

التي تطرح  ، وأن تضعها في مصاف القضايا المهمة        "اإلسرائيلية"لجهة إبراز قضية األسرى في السجون       
في المحافل الدولية، وكسب التعاطف الدولي معهم بما يشكل قوة ضغط على االحتالل إلطالق سـراحهم                
  أو على األقل تحسين ظروف اعتقالهم، فهل هناك أهم من حياة آالف البشر الذين يواجهون الموت يومياً؟

 ومعاناة ذويهـم بـشكل علمـي    وفي سياق إبراز قضية األسرى، يجب التفكير بجدية في توثيق معاناتهم         
ومهني، فهؤالء األسرى ليسوا مجرد أرقام، وسنوات السجن التي يقضونها وراء القضبان تحمل الكثيـر               

  .من القصص والحكايات التي تصلح للتوثيق لتمثل تجربة غنية تستفيد منها األجيال المتعاقبة
 6/1/2011، الخليج، الشارقة
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