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  االحتالل يعتقل خمسة من المضربين بعد ساعات من إفراج السلطة الفلسطينية ويعدم مواطناً .1

األجهزة األمنية، أفرجت  أن الخليل من 6/1/2011، )وفا(لومات الفلسطينية وكالة األنباء والمعذكرت 
بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس يوم الخميس، عن ستة محتجزين لدى جهاز المخابرات كانوا 

وائل البيطار، ومجدي عبيد، وأحمد العويوي، ومهند نيروخ، ووسام : (مضربين عن الطعام، وهم
وذكرت المؤسسة األمنية في بيان لها أن تأخير تنفيذ عملية اإلفراج كان  ).سوقيةالقواسمي، ومحمد 

  .ألسباب أمنية تتعلق بسالمتهم الشخصية
كنا وقبل إضرابهم عن الطعام قد بدأنا باتخاذ اإلجراءات العملية "وأوضحت المؤسسة األمنية في بيانها 

وا اإلضراب بناء على تعليمات ُأرسلت لهم من إلطالق سراحهم وعلى مسؤوليتهم الشخصية إال أنهم نفذ
الخارج، حيث ولألسف الشديد استُغلت هذه القضية اإلنسانية إعالميا أبشع استغالل من قيادة حماس وذلك 

لقد قمنا بإجراء اإلفراج "وأضافت  ."لغايات حزبية ليست لها عالقة بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني
 حماس قضيتهم وكأنها قضية القضايا وعلى أنها حجر العثرة أمام تحقيق عنهم بعد أن صورت قيادات

  ."المصالحة الوطنية وعليه فإننا بذلك سحبنا هذه الذريعة
وأكدت المؤسسة األمنية أنها حريصة أشد الحرص على شعبنا وعلى أمنه واستقراره ولن نسمح بالمساس 

  .سيخ مبدأ سيادة القانونبوحدته أو النيل من مؤسساته وأننا نسعى دوما لتر
وكاالت وال وسام الشويكي  نقالً عن مراسلها الخليل  من 7/1/2011الحياة الجديدة، رام اهللا،  وأضافت

 لطلب من عباس جاء استجابة من اإلفراجقال إن قرار  حمد الطيبيأ. العضو العربي في الكنيست د  أن 
  .مير دولة قطرأ أخيه

قوات االحتالل الصهيوني، اختطفت فجر ، أن الخليل من 7/1/2011عالم، المركز الفلسطيني لإلوأورد 
، في مدينة السلطة الفلسطينية خمسة من المختطفين الستة المفرج عنهم من سجون 7/1اليوم الجمعة 

الخليل، في عملية تنسيق أمني وتبادل أدوار، استشهد خاللها أحد المواطنين بعدما تم إعدامه بدم بارد، 
  . منهم أنه أحد المختطفيناعتقاداً

أن قوات كبيرة تابعة لالحتالل " المركز الفلسطيني لإلعالم"وأكدت زوجة األسير وائل البيطار لمراسل 
داهمت منطقة سكناهم، واقتحمت شقة خالها عمر سليم القواسمي وأطلقت النار نحوه وهو نائم في غرفته 

 ما يبدو أنه زوجها وائل الذي لم يمض سوى ساعات على في عملية إعدام مباشرة بدم بارد، اعتقاداً على
يبدو أنهم أخطؤوا الشقة، وقتلوا خالي بدم بارد، واحتجزوا :"وقالت  .اإلفراج عنه من سجون المليشيا

  ".أبناءه واعتدوا عليه بالضرب، ثم طلبوا من الجميع الخروج على العراء
سلطة ومحمود عباس شخصياً المسئولية الر، محملة واعتبرت أن ما جرى عملية تنسيق أمني وتبادل أدوا

فلينظر العالم بأسره، إلى ما يجري لنا من سلطة فتح واالحتالل في الضفة : "وأضافت. الكاملة عما جرى
  ".الغربية المحتلة

إن قوات صهيونية كبيرة داهمت في وقت " المركز الفلسطيني لإلعالم"وأكدت مصادر متطابقة لمراسل 
كن سكن جميع المختطفين المضربين الذين أفرج عنهم مساء أمس من سجون المليشيا وقامت متزامن أما

  .باختطافهم ونقلهم
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وذكرت المصادر أن عملية االختطاف طالبت إلى جانب وائل البيطار، كل من مهند نيروخ الذي اعتقل 
  .وهو مغمى عليه، ومجد عبيد، وأحمد العويوي، ووائل القواسمي

مختطفين سلطة عباس المسئولية، فيما تسود حالة من الغضب والغليان مدينة الخليل في وحمل أهالي ال
  .أعقاب الجريمة المفضوحة

  
  هنية يحدد ست أسس لتحقق المصالحة الفلسطينية .2

حدد إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني ست أسس لتحقيق المصالحة وإنهاء االنقسام الداخلي، : غزة
 مع رجل األعمال الفلسطيني منيب المصري ووفد من شخصيات وطنية مستقلة، وذلك خالل اجتماعه

خليل الحية ومستشار رئيس الوزراء عيسى النشار والناطق باسم . وذلك بحضور كل من النائب د
  .الحكومة طاهر النونو

قسام في ظل وبحث الوفد مع رئيس الوزراء إمكانية فتح آفاق لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء حالة االن
وأكد رئيس الوزراء  .جمود وتعثر جهود المصالحة بفعل تصاعد االعتقال السياسي في الضفة المحتلة

تحقيق الشراكة السياسية، واألمنية، والمرجعية القيادية، والبرنامج : على أسس تحقيق المصالحة وهي
  .ء التدخل الخارجيالسياسي، فضال عن تهيئة المناخات المالئمة النطالق المصالحة، وإنها

على صعيد آخر، أدى رئيس الوزراء واجب العزاء في الفقيد ابو ماهر اليماني احد مؤسسي وقادة الجبهة 
 خليل الحية وجمال ابو هاشم وايمن طه القياديان .الشعبية لتحرير فلسطين وذلك برفقة كل من النائب د

طينية وكان في استقبالهم لفيف من قادة الجبهة في حركة حماس وطاهر النونو الناطق باسم الحكومة الفلس
  . المحتلةاألرضالشعبية ومن بينهم السيد جميل المجدالوي مسؤول الجبهة في 

  5/1/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   ملف االعتقال السياسيإنهاءالمطلوب و...  المختطفين المضربينعن اإلفراجثمَّن ي: دويك .3
 عزيز دويك، رئيس المجلس .د أن الضفة الغربية من 6/1/2011عالم، المركز الفلسطيني لإلنشر 

 عن لإلفراجالتشريعي الفلسطيني، والنواب اإلسالميون في الضفة الغربية، ثـمن كافة الجهود التي بذلت 
 يوماً، مؤكـداً أن المطلوب اآلن هو 45المختطفين المضربين عن الطعام في سجون السلطة منذ حوالي 

وأكد النواب حاجة الساحة الفلسطينية لمثل هذه  .ف االعتقال السياسي، وتفعيل جهود المصالحةإنـهاء مل
 األجواء للمصالحة الوطنية، التي تعتبر مطلباً ئالخطوة التي من شأنـها أن تقرب وجهات النظر، وتهي

النواب عن وأعرب  .ملحاً الستعادة وحدة الوطن والوقوف صفاً واحداً في وجه مـخططات االحتالل
أملهم في أن تكون هذه الخطوة هي أولى الخطوات في سبيل انـهاء ملف االعتقال السياسي في الضفة، 
واغالقه كلياً، مشددين على أهمية الدور الذي تقوم به الوساطات الخيرة، والتي تـهتم بالشعب الفلسطيني 

  .عادلةوقضيته واستقراره، وتسعى من أجل المساهمة في استعادة حقوقه ال
ناصـر  . د األسبقوصف نائب رئيس الوزراء     ،    رام اهللا من   7/1/2011وكالة معاً اإلخبارية،     وأضافت

 عن المعتقلين الستة من سجون السلطة الوطنية في الخليل، بانه خطـوة ايجابيـة               اإلفراجالدين الشاعر،   
سياسية ، مؤكدا فـي حـديث       يجب البناء عليها وتوسيعها لتشمل االفراج عن بقية المعتقلين على خلفية            

، ان قرار االفراج عنهم يمثل خطوة ايجابية مهمة من اجل تهيئة االجـواء المالئمـة لتحقيـق                  )معا(لـ
ان موضوع االعتقال السياسي هو مـن       "وقال الشاعر    .المصالحة الوطنية وانهاء ملف االعتقال السياسي     

مشددا على مواصـلة هـذه      " ،مصالحة الوطنية احد ابرز العقبات امام استكمال جلسات الحوار وانجاح ال        
  .الجهود للوصول الى اغالق ملف االعتقال السياسي
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   استمرار المفاوضاتأمام األساسيةاالستيطان يشكل العقبة : كاثرين أشتونفي استقباله  عباس .4
، ممثلـة    استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينـة رام اهللا             :وفا –رام اهللا   

، أشـتون، علـى مـستجدات العمليـة     عباسواطلع  .السياسة العليا في االتحاد األوروبي كاثرين أشتون     
، بفعل التعنـت    'عملية السالم 'السلمية، والجهود المبذولة إلنقاذها، بسبب المأزق الذي وصلت إليه العملية           

 العقبة األساسية أمام االسـتمرار       أن االستيطان يشكل   عباسوأكد   .اإلسرائيلي ورفضها وقف االستيطان   
في مفاوضات جادة وحقيقية من أجل الوصول إلى سالم دائم مبني على قرارات الشرعية الدولية، التـي                 

 .1967تؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عـام   
ر في العملية السلمية، إضافة إلى دورها المميز في         ، إلى ضرورة أن يكون ألوروبا دور أكب       عباسوأشار  

دعم السلطة الوطنية في المجال االقتصادي، ومساعدة الشعب الفلسطيني فـي بنـاء مؤسـسات الدولـة                 
  .الفلسطينية

  6/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  داقية للعملية السياسيةال بد من تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته إلعادة المص: فياض .5
سالم فياض، الذي التقى الممثلة العليا لالتحاد األوروبي .قال رئيس الوزراء د:  منتصر حمدان–رام اهللا 

للشؤون الخارجية، كاثرين أشتون في مقر رئاسة الوزراء في رام اهللا انه، ال بد من تحمل المجتمع 
عملية السياسية، ووضعها على مسارٍ يضمن إنهاء الدولي لمسؤولياته المباشرة إلعادة المصداقية لل

 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على 1967االحتالل، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 
سالم فياض الذي اجرى جولة .وقال د .ضرورة وقف االعتداءات اإلسرائيلية على حياة المواطنين العزل

إن ما أقدمت عليه قوات االحتالل بقتل “غرب رام اهللا ” ج“على مناطق ميدانية فى احدى المناطق المطلة 
المواطن أحمد محمود مسلماني من طوباس، والتسبب في استشهاد المواطنة جواهر أبو رحمة يتطلب 

  .”المساءلة ووضع حد لحالة االستهتار بحياة المواطنين األبرياء
سها وكأنها دولة فوق القانون وفوق المساءلة، وال بد لقد آن األوان لوقف اعتبار إسرائيل لنف“ : وأضاف

، معتبرا أن تحقيق ذلك يتطلب التدخل الفاعل والملموس من المجتمع ”من توفير الحماية الدولية لشعبنا
الدولي، وإلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ووقف كافة األنشطة 

اصةً في مدينة القدس ومحيطها، ووقف االجتياحات العسكرية لمناطق السلطة الوطنية، االستيطانية، وخ
باإلضافة إلى رفع الحصار عن شعبنا وخاصة في قطاع غزة، وفتح كافة المعابر، وضمان تشغيل الممر 

  .اآلمن بين قطاع غزة والضفة
لرفع المعاناة عن شعبنا في قطاع وشكر فياض االتحاد األوروبي والبارونة أشتون على الجهود المبذولة 

  .غزة، وبما يضمن رفع الحصار المفروض على القطاع
 7/1/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  ال دولة فلسطينية إال وقطاع غزة جزء منها: عريقات .6

، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير "فتح"أكد عضو اللجنة المركزية لحركة : جنين
" فتح"ائب عريقات، أنه ال دولة فلسطينية إال وقطاع غزة جزء منها، وأن رسالة الرئيس والدكتور ص
وشدد عريقات، في كلمة  ".الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات والصعاب المحدقة بالفلسطينيين"األولى هي 

 يوم األمريكية بجنين له خالل حفل تخريج الفوج الثامن لكلية العلوم اإلدارية والمالية في الجامعة العربية
، نقلتها وسائل إعالم السلطة الفلسطينية، أن القدس وفلسطين أهم من كل التجاذبات وأهم 5/1األربعاء 

من كل األحزاب والتنظيمات والمحاور اإلقليمية، وأن مصلحة الوطن تعلو وتتقدم مصالح الفصائل 
ألن "قاهرة نتيجة حوار وأفكار فلسطينية، وبين أن حركة فتح وقعت على الورقة المصرية في ال .الضيقة
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إن رسالتنا في : "، وقال"فلسطين والقدس أهم من حماس وفتح وأهم من كل عواصم العرب والمسلمين
هذا الحفل هي الدعوة للتمسك بالخلق الكريم والوحدة الوطنية، وتأكيد تمسكنا بحقوقنا وعدم انتقاص أي 

وأشار عريقات إلى أن السلطة الفلسطينية  ".ة الفلسطينية المستقلةمنها، وأن غزة جزء ال يتجزأ من الدول
لن : "، وقال"أقرب ما تكون من الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ذات السيادة الكاملة"اليوم 

إن : "وأضاف". نسمح للوقت بأن يكون سيف مسلطا على رقابنا في المفاوضات من قبل حكومة نتنياهو
بدأت تعترف بالدولة الفلسطينية وغدا أوروبا والعالم يعترف بميالد دولة فلسطينية ليست قابلة دول العالم 

، "للتفاوض عليها بالرغم أن جرحنا مازال ينزف، ووحدتنا الوطنية هي األساس وأيدينا ممدودة للمصالحة
  .على حد تعبيره

 6/1/2011قدس برس،  
  

   عباس واالستيالء على السلطة كشف مخطط دحالن حول خالفة:الشرق القطرية .7
ـ     :شاكر الجوهري -عمان  عن تفاصيل دقيقة تتعلق باالتهامات      "الشرق"كشفت مصادر فلسطينية موثوقة ل

الموجهة من قبل الرئيس محمود عباس لمحمد دحالن عضو اللجنة المركزية لحركة فـتح، تطـال دوراً                 
وروبي في كشف تفاصيل مؤامرة خطيرة حاكها       لخافير سوالنا مسؤول العالقات الخارجية في االتحاد األ       

وقالت المصادر إن دحالن كان جمع عدداً من حلفائه وأنصاره عقب إعـالن              .دحالن ضد رئيس السلطة   
عباس اعتزامه عدم الترشح لوالية ثانية، من بينهم ناصر القدوة، توفيق الطيراوي، سلطان أبو العينـين،                

، وكذلك روحي فتوح رئيس المجلـس       ”فتح“ المركزية لحركة    حسين الشيخ، وجميعهم أعضاء في اللجنة     
التشريعي الفلسطيني األسبق، سمير المشهراوي، وأحمد المغني النائب العام الفلسطيني، حيـث تحـدث              
دحالن في هذا اللقاء قائالً إنه يجب على الحضور العمل على تالفي حدوث فراغ في رئاسـة الـسلطة                   

غادرة منصب الرئاسة، وأنه يجب على هذه المجموعة أن تكـون هـي             الفلسطينية في حال قرر عباس م     
  .الجهة المقررة لشخص الرئيس المقبل

وطرح دحالن ثالثة أسماء ليتم اختيار واحد منها يتم ترشيحه رئيساً، وهم ناصر القدوة، عزام األحمـد،                 
خلط األوراق والتضليل،   ، في محاولة ل   ”فتح“ومحمد اشتية، وثالثتهم أعضاء في اللجنة المركزية لحركة         

  .حيث إن دحالن كان يقصد ترشيح فقط القدوة
تضيف المصادر أنه تمت صياغة بيان لتتم إذاعته على الرأي العام يتضمن خالصة ما تم التوافق عليه،                 
على أن يتولى إعالنه أحمد المغني، النائب العام،غير أن عباس الذي بلغه األمر، سارع لالتـصال مـع                  

  .يده، والطلب منه عدم إعالن أي شيءالمغني وتهد
وكان المغني تم تعيينه في منصبه بترشيح من دحالن، يوم كان روحي فتـوح رئيـساً مؤقتـاً للـسلطة                    

كما تم إعداد رسالة سلمت لخافيير سـوالنا مـسؤول           .الفلسطينية بعد وفاة الرئيس السابق ياسر عرفات      
نه تسليمها لإلدارة األمريكية، ووضع الدول األوروبيـة        العالقات الخارجية في االتحاد األوروبي، طلب م      

في صورتها،مع طمأنة هذه األطراف بأن المجموعة جاهزة الستعادة قطاع غزة من سلطة حماس غيـر                
  . أن سوالنا الذي التقى عباس في حينه، وضعه في صورة هذه الرسالة
ح خطوط اتصال مع محمد ضـيف،       في السياق ذاته، تقول المصادر إن دحالن نجح في التوصل إلى فت           

القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، وأحمد الجعبري، أحد كبار القادة العسكريين فـي الكتائـب،                 
حيث تم وضعهما في صورة بعض ما يخطط له دحالن، وبدورهما، سارع الضيف والجعبري إلبـالغ                

  . لعباسباألمر، حيث سارع مشعل إلى تسريب المعلومة” حماس“حركة 
إلى ) عضو مجلس ثوري  (وتضيف المصادر أنه حين بدأت تتكشف المعلومات، توجه سمير المشهراوي           

  .لقاء الرئيس عباس ووضعه في صورة كل التفاصيل



  

  

 
 

  

            8 ص                                     2018:         العدد       7/1/2011 الجمعة :التاريخ

وكشفت المصادر عن أن األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية وضعت يدها على ألف وخمـسمائة               
 مخازن تابعة لدحالن في الضفة الغربية، تم تهريبها عبـر دولـة              في M18بندقية أمريكية الصنع نوع     

  .عربية مجاورة
  7/1/2011الشرق، الدوحة، 

  
  أبو شعر يحذر من عواقب مواصلة تهويد القدس .8

 طالب أبو شعر، سياسة التهويد التـي يمارسـها          .استنكر وزير األوقاف والشؤون الدينية بغزة، د      : غزة
" تــمائم يهوديـة   "لمسجد األقصى المبارك، والتي كان آخرها وضـع         الكيان الصهيوني ضد القدس وا    

وقال أبو شعر، في بيـان لـه، مـساء اليـوم             .على أبواب القدس القديـمة وأسوارها    " رموز تلمودية "و
هذه الممارسات الصهيونية بـمثابة إرهاصات ومؤشرات خطـرة تكـشف عـن حجـم              : "6/1 الخميس

مقدسة في فلسطينين، وتحديداً في القدس والمسجد األقصى المبـارك،      القرصنة الصهيونية على األماكن ال    
، وهـو   )المازوزاه(االحتالل قام بوضع ما يسمى بـ       : "وأضاف ".الذي يشهد تسارعاً في عمليات التهويد     

، حيث يقوم كل مـن      )التمائم(مصطلح ديني يهودي يشير ألداة توضع على طرف األبواب، أو ما يشبه             
 ".ب الموضوعة عليه بلمسها باليد ثم تقبيل اليد الالمسة وترديد بعض األلفاظ التلموديـة             هو داخل إلى البا   

وشدد وزير األوقاف على أهمية المكانة العظيمة التي تـحملها القدس، وحـضارتـها التـي يـمـضي                
طـر  داعياً إلى التحرك العاجل والفوري إلنقاذ القدس مـن خ         . االحتالل قدما في مشروع طمسها ودثرها     

  .التهويد والتخريب
  7/1/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  قوات االحتالل تعتقل أعضاء بلدية بيت ريما .9

، أربعة أسرى   )6/1(يوم الخميس    أفاد مركز حقوقي فلسطيني أن قوات االحتالل اعتقلت، فجر        : رام اهللا 
  .بلدية بيت ريمامحررين من بلدة بيت ريما شمال غرب رام اهللا، ثالثة منهم من أعضاء في 

 6/1/2011قدس برس، 
  

  كتلة التغيير واإلصالح تدين اعتداء أمن السلطة على ابنة المعتقلة أبو السعود .10
البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، أن إقدام أجهزة " التغيير واإلصالح"اعتبرت كتلة : نابلس

على ضرب ابنة المربية المعتقلة في سجون المخابرات التابعة للسلطة الفلسطينية في محافظة نابلس، 
وأفادت الكتلة، في بيان  ".عمالً إجرامياً وال أخالقياً"السلطة الفلسطينية تمام أبو السعود واالعتداء عليها 

اعتداء األجهزة األمنية الفلسطينية على "، أن )6/1(نسخة منه اليوم الخميس " قدس برس"صحفي تلقّت 
قتحام مكان عملها، الذي يعد مصدر رزق العائلة الوحيد، باألمس، هو خطوة نجائب أبو السعود بعد ا

خطيرة من شأنها تفكيك النسيج االجتماعي الداخلي، وتعبر عن الوضع الخطير الذي وصلت له 
وناشد نواب كتلة حركة حماس البرلمانية، المؤسسات الحقوقية واإلنسانية ومن  .، وفق تعبيرها"األجهزة

لجم أجهزة السلطة وقادتها، ومنعهم من االعتداء على "في حركة فتح، العمل على " العقالء"وصفوهم بـ
  .، حسب قولهم"المواطنين والحد من مثل هذه التصرفات

  6/1/2011قدس برس، 
 

   مدرسة ورياض أطفال في قلقيلية50تنفيذ أكبر مناورة إلخالء  .11
، 6/1مدني في محافظة قلقيلية، نفّذت يوم الخميس أفادت مصادر فلسطينية بأن طواقم الدفاع ال: قلقيلية

وقال  .مناورة إخالء طالت خمسين مدرسة وروضة أطفال في المدينة، وصفت بأنها األكبر في المحافظة
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النقيب لؤي بني عودة، مدير العالقات العامة في الدفاع المدني، إن هذا التدريب نفذ بالتنسيق الكامل مع 
ت الطبية العسكرية واألجهزة األمنية والمؤسسات الشريكة ذات العالقة وفرق الهالل األحمر والخدما

وأضاف بني عودة أن التمرين شمل إخالء جميع المدارس في  .متطوعي الدفاع المدني والهالل األحمر
وأشار  .آن واحد، كما تم التعامل مع حاالت إصابات افتراضية والتعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة

ة إلى أن التمرين شمل أيضاً التعامل مع حادث سير افتراضي، نتج عنه حاالت إصابات خطيرة بني عود
وإخالء اإلصابات " الهيدلوكية"وبالغة، تطلب تدخل فرق اإلنقاذ التي استخدمت أدوات القص والقطع 

الب وطالبة  ألف ط13وقال بني عودة إن عدد المستفيدين من هذا التدريب بلغ  .وتسليمها للهالل األحمر
وهيئة تدريسية، مبينًا أن الهدف من هذا التمرين هو الوقوف على مدى الجاهزية واالستعداد لطواقم 

  .الدفاع المدني واألجهزة األمنية للتعامل مع مثل هذه الحوادث في حال وقوعها
 6/1/2011قدس برس، 

  
  س لإلفراج عن المختطفين في سجون عباوساطتهمشعل يشكر أمير قطر على  .12

حماس، أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل  شكر خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة: دمشق
ثاني، على مبادرته التي أثمرت عن اإلفراج عن المختطفين الستة المضربين عن الطعام في سجون 

  .عباس بالضفة الغربية منذ نحو أربعين يوماً
المركز الفلسطيني "حركة، في تصريح مكتوب وصل وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لل

بادرت قبل بضعة أيام باالتصال مع أمير قطر، وطلبت منه التوسط من " حماس"إن : "نسخة منه" لإلعالم
.. رحب بذلك "أجل اإلفراج المضربين عن الطعام في سجون سلطة عباس، مشيراً إلى أن الشيخ حمد 

أجل تأمين اإلفراج عن األخوة الستة، وتكللت وساطته الخيرة وقام بجهوده واتصاالته  مع عباس من 
  ".بالنجاح

 6/1/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  إيجابي واتصاالت الستئناف الحوار  عن المعتقلين المضربيناإلفراج: أبو مرزوق .13
ي نائب رئيس المكتب السياسمن دمشق أن  6/1/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية نشرت 
 إفراج أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية عن المعتقلين  وصفموسى أبو مرزوق) حماس(لحركة 

 ".الخطوة اإليجابية"الستة المضربين عن الطعام بـ
مساء الخميس، أنه بعد اإلفراج عن المضربين فإن األيام " صفا"وأكد أبو مرزوق في اتصال هاتفي مع 

 . لتحديد موعد جديد للقاء الذي تم تأجيله سابقاالقادمة ستشهد اتصاالت بحركة فتح
 وكان من المقرر أن يعقد اجتماع للمصالحة بين قيادات من حركتي فتح وحماس نهاية ديسمبر الماضي 
لبحث القضايا المتبقية من ملف المصالحة، إال أن حركة حماس أجلت اللقاء بسبب ملف االعتقاالت 

 .السياسية بالضفة
، "إضراب هؤالء المعتقلين عن الطعام هو الذي أعاق عقد االجتماع األخير" إن :  وقال أبو مرزوق

 .مشيرا إلى أنه تم تجاوزه
 وبين نائب رئيس المكتب السياسي لحماس أن جهود بذلت من أطراف عديدة ساهمت في اإلفراج عن 

 . هؤالء المعتقلين
 حركته مستعدة للولوج من جديد في الخميس أن" صفا"وكان أبو مرزوق أكد في تصريحات سابقة لـ

بوابة المصالحة الفلسطينية الداخلية في حال أفرجت األجهزة األمنية في الضفة عن المعتقلين السياسيين 
 .المضربين عن الطعام في سجونها

 ".هذا األمر سيكون مدخالً حقيقياً يعبر عن إرادة في إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة: " وقال
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 إلى مسيرات  من غزة أن حركة حماس دعت7/1/2011لة فلسطين اليوم اإلخبارية، وكاوجاء  
، بين أجهزة السلطة واالحتالل "التنسيق األمني"جماهيرية غاضبة، عقب صالة الجمعة، استنكاراً لـ 

  .الصهيوني
سجد كما دعت الحركة إلى المشاركة في مسيرة مدينة الخليل التي ستنطلق اليوم الجمعة من أمام م

  .بمدينة الخليل) ديوان أبو اسنينة(وصايا الرسول 
اعتقال االحتالل الصهيوني " حماس"فيما اعتبر فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة المقاومة اإلسالمية 

بأنه جريمة وطنية، وضربة " فتح"للمضربين الخمسة في الخليل في إطار عملية تنسيق أمني مع سلطة 
  .إلطالق سراحهممقصودة في حق كل من تدخل 

هذه جريمة وطنية، وطعنة في خاصرة الشعب ) :"1-7(وقال برهوم في تصريحٍ خاصٍ اليوم الجمعة 
الفلسطيني وقواه الحية، وهي ضربة مقصودة من قبل محمود عباس لكل من طالب بإطالق سراح هؤالء 

  ".اإلخوة
ا أنها ضربة في حق هي ضربة في حق قطر وأميرها الذي تدخل إلطالق سراحهم، كم"وأضاف 

، والمؤسسات الحقوقية والفصائل الذين تدخلوا 1948القيادات الفلسطينية في األراضي المحتلة منذ عام 
  ".إلطالق سراح هؤالء األبطال من سجون عباس

" فتح"والناطق باسم كتلتها البرلمانية، سلطة " حماس"كما حمل النائب مشير المصري، القيادي في حركة 
ة الكاملة عن اختطاف العدو الصهيوني، المجاهدين الخمسة في مدينة الخليل المحتلة بعد ساعات المسؤولي

  .من اإلفراج عنهم من سجون المليشيا
لفضائية األقصى، إن سلطة فتح تتحمل ) 1-7(وقال المصري في تصريحات صباح اليوم الجمعة 

ن بكل حرية، ولكن سلطة فتح هي التي المسئولية؛ ألنها هي التي كشفتهم وكانوا أحراراً ويتحركو
اختطفتهم قبل عامين وانتزعت االعتراف منهم، مشدداً على أن هذا دليل على تقاسم األدوار والتبادل 

  .الوظيفي ما يؤكد أن التعاون األمني هو األخطر
محمود عباس وسالم فياض يتحمالن مسئولية اعتقال هؤالء األسرى وجميع األسرى، خاصة "وأضاف 

، مشدداً على أن المواطن لم يعد يفرق بين سلطة فتح "لذين اعتقلوا بعد اإلفراج عنهم من سجون السلطةا
  .وسلطة االحتالل ويضعهم في سلة واحدة، بل إن بعض األهالي يعتبرون أن االحتالل أهون في تعامله

 أن  قال ان،القيادي في حركة حماس الدكتور إسماعيل رضوأن  7/1/2011السبيل، عمان، وذكرت 
قرار السلطة في الضفة الغربية المحتلة، اإلفراج عن المعتقلين الستة المضربين عن الطعام، خطوة غير 

القرار غير كاف، فال بد من : "وقال رضوان، في تصريح صحفي .كافية إلنهاء ملف االعتقال السياسي
: وأضاف ".االعتقال السياسياإلفراج العاجل عن حرائر فلسطين؛ كتمام أبو السعود، وإنهاء ملف 

المطلوب وقف المالحقات واالستدعاءات على أساس االنتماء السياسي، وتهيئة المناخات المناسبة "
  ".الستعادة جوالت الحوار والمصالحة الفلسطينية

خيار إستراتيجي لحركة حماس، وهي تتطلع إلى أن تتوفر الجدية "وأوضح رضوان أن المصالحة 
  ". المناخات الستعادة الوحدة في أقرب فرصة ممكنةالكاملة، وتهيئة

  
  ضعفنا ليس أبديا ودماء الشهداء لن تذهب هدراً: الزهار .14

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور محمود الزهار أن الدم الفلسطيني الذي سال في : غزة
ن في فلسطين لن يذهب مجزرة الفاخورة خالل الحرب الصهيونية األخيرة ضد قطاع غزة وفي كل مكا
  .هدرا، مشيراً إلى أن السنوات القليلة القادمة سينفض العالم المجرمين الصهاينة
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): 1-6(وقال الزهار، خالل مؤتمر شعبي لضحايا مجزرة الفاخورة شمال قطاع غزة، مساء الخميس 
ننا سنحقق في نحن على بعد خطوات من تحقيق انتصار تاريخي قد يكلفنا الكثير من أبنائنا، ولك"

  ".المواجهة القادمة مع الكيان الصهيوني حلم آبائنا وسنعيد أقدام التاريخ إلى مجراها الصحيح
سنوات قليلة وسترون العالم ينفض يده من هؤالء الذين أجرموا في حق اإلنسانية، فنحن أمام : "وأضاف

 بل جريمة مركبة فهم سيقسمون ظاهرة يدركها العالم بأن الذي يجري من حولنا ليست جريمة من العدو،
ضعفنا ليس أبديا وقوة العدو الصهيوني الزائفة ليست "وشدد على أن  ".السودان ويخططون لتقسيم العالم

وتتساءل القيادي في حماس، هل سيظل  ".أبدية، ونحن في طريقنا للقدس بإذن اهللا لنحقق وعد اآلخرة
  !طاع غزة، فقد حرمهم من حبة الدواء والغذاء؟العالم صامتا، أمام جرائم االحتالل ضد أهالي ق

  6/1/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  المصري يطالب بتحرك دولي عاجل لوقف قرار إبعاد النواب المقدسيينمشير  .15
طالب النائب مشير المصري، رئيس الحملة الدولية لإلفراج عن النواب المختطفين، بتحرك دولي : غزة

قرار الصهيوني الجائر بإبعاد النواب المقدسيين، والذين رفضوا قرار اإلبعاد وقانوني عاجل لوقف ال
  . أشهر في مقر الصليب األحمر، في ظل صمت دولي مريب إزاء قضيتهم6ومضى على اعتصامهم 

جاء ذلك خالل لقاءه مع وزير العدل األمريكي السابق رمزي كالرك، في المجلس التشريعي الفلسطيني، 
رك انـحياز الكونجرس األمريكي للكيان الصهيوني ولما يـمارسه من إرهاب ضد حيث استهجن كال
  .الشعب الفلسطيني

وسلّم النائب المصري رسالة لكالرك شرح فيها قضية إبعاد النواب، والبعد القانوني لقرار اإلبعاد، 
وقف وطالبه بتدويل القضية، ومـمارسة ضغوط مكثفة على الجهات الدولية المختصة من أجل 
  .  االنتهاكات الصهيونية المستمرة بـحق النواب، وصوالً لمقاضاة االحتالل في مختلف المحافل الدولية

 6/1/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  فك الحصار عن غزة ال يحتاج إلى قوات دولية على الحدود مع مصر: برهوم .16
قوات دولية أوروبية أو غيرها على نفى المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم أي حاجة إلى : غزة

الحدود بين غزة ومصر لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وأكد أن المطلوب من المجتمع 
  .الدولي اتخاذ قرارات حاسمة إللزام إسرائيل بالقوانين الدولية وفك الحصار المفروض على غزة

رجية اإلسرائيلى أفيجدور حديث وزير الخا" قدس برس"واعتبر برهوم في تصريحات خاصة لـ 
ليبرمان لنظيرته األوروبية كاثرين آشتون، عن أن إسرائيل سترفع الحصار المفروض على قطاع غزة 
إذا تولى االتحاد األوروبى مراقبة الحدود بين القطاع الفلسطينى ومصر، بهدف منع تهريب األسلحة، 

حتى اآلن ال توجد أي قرارات دولية : "مجرد تبرير للهروب من استحقاقات فك الحصار عن غزة، وقال
رادعة لالحتالل الصهيوني، ولم يلزم المجتمع الدولي االحتالل بفك الحصار عن غزة، وبالتالي ما أدلى 
به ليبرمان من تصريحات ليس إال ذريعة صهيونية للتهرب من النداءات الدولية بفك الحصار عن غزة 

  ".ى قوات دولية وإنما إلى قرارات دولية حازمةبالكامل، ذلك أن فك الحصار ال يحتاج إل
الحدود المطلوب أن تحرصها القوات الدولية هي حدود مصرية ـ فلسطينية ال مشاكل فيها : "وأضاف

وال عداوات فيها بين البلدين، وبالتالي ال حاجة لها بالقوات الدولية، نحن بحاجة فقط لتفعيل القرارات 
  ".الدولية

ت العليا لالتحاد األوروبي كاثرين آشتون إلى زيارة غزة مجددا لالطالع على تردي ودعا ممثلة السياسا
لقد سبق أن زارت آشتون قطاع غزة وعرفت أحوال الناس في القطاع المحاصر، : "أوضاع سكانه، وقال
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وأعتقد أنه من المطلوب منها أن تأتي إلى غزة كي نرى الوضع البائس للشعب الفلسطيني في قطاع غزة 
  .    ، على حد تعبيره"حت الحصار، وكي تفعل دعواتها السابقة باتجاه فك الحصار عن غزةت

  6/1/2011قدس برس، 
   

  كل شيء وارد الستعادة غزةو.. شطبنا االعتقاالت من الحوار: األحمد .17
قال رئيس كتلة حركة فتح النيابية إنه تم االتفاق مع حركة حماس على شطب :  عوض الرجوب- الخليل
ة االعتقاالت من جلسات الحوار بين الحركتين، مشددا على أن حماس لم يبق لها إال أن تتوجه إلى قضي

  .القاهرة من أجل توقيع الورقة المصرية
أيلول الماضي باعتبار /  سبتمبر24آخر شطب للقضية كان في لقاء دمشق في "وأوضح عزام األحمد أن 

  ".نقالب نتيجة، وحلها يكون بإلغاء االنقسام والمصالحةالمسألة وكل الظواهر السلبية التي أعقبت اال
وشدد األحمد في حديث عبر الهاتف للجزيرة نت على أن المطلوب لحوار حماس هو التوقيع على 

  .الورقة المصرية
وثبت أنه ال يوجد مالحظات جدية وحقيقية على الملف . لم يعد هناك شيء نتحاور عليه"وأضاف 

ها اعترفت بأنها شاركت مع مصر في صياغته، وبالتالي على ماذا سنتحاور؟ األمني، ألن حماس نفس
  ".لذلك علينا أن ننتقل إلى مرحلة التوقيع وما بعد التوقيع

ونفى األحمد تحديد أي موعد جديد للقاء مع حماس، بعد إلغاء اللقاء الذي كان مقررا أواخر الشهر 
  .ها قضية االعتقاالتالماضي، متهما حماس بإلغاء هذا اللقاء بإثارت

وفق -وأضاف أن حركة فتح ال تعتبر اللقاء مؤجال، بل تعتبره ملغى من جانب حماس، ألن حماس 
  . اتخذت من قضية االعتقاالت ذريعة للتهرب من استحقاقات المصالحة-األحمد

كانون /  ديسمبر28وأوضح أن حركته أبلغت حماس في وقت سابق أن االجتماع األخير سيعقد في 
األول الماضي، ويجب أن يكون هو االجتماع النهائي واألخير بحيث تذهب حماس إلى مصر للتوقيع 

  .على الورقة المصرية حتى تنتقل عملية الحوار بشأن المصالحة إلى مرحلة جديدة
منقوال على الهواء مباشرة من قبل "وكشف عن عرض قدمته حركة فتح بأن يكون ذلك االجتماع 

في الزاوية، وأن أمرها "، متهما حماس بأنها شعرت بأنها محشورة "صوتا وصورةفضائيات وموثقا 
  ".سينكشف أمام الجمهور الفلسطيني والعربي عموما، لذلك تذرعت بقضية االعتقاالت

من جهة أخرى، وفي تفسيره لسلسلة تصريحات بشأن استعادة قطاع غزة من حركة حماس، وصف 
تي يرفض ركابها العملية معوال على سكان القطاع للعمل من أجل األحمد غزة بالطائرة المخطوفة ال

  .إنهاء ما سماه االختطاف
غزة جزء من فلسطين وهي بالتالي مخطوفة، والمقصود باالستعادة إنهاء الخطف، ونحن "وأضاف أن 

  ".نحدد كيف يتم ذلك
ستكون له كلمة الحسم، وشعبنا الفلسطيني في غزة "وحول كيفية االستعادة، قال إن كل شيء في وقته 

  ".وكل شيء وارد بالنسبة لنا كحركة فتح، باستثناء استخدام السالح في حل خالفاتنا الداخلية الفلسطينية
غير مطلوب "هل هناك اتصاالت بين قيادات الحركة وسكان غزة لتحقيق هذا الهدف، قال : وعندما سئل

  ". يثبت صحة ما أقولمنا أن نكشف عملنا وأساليب عملنا، ولكن لنترك الزمن
  6/1/2011نت، الدوحة، .موقع الجزيرة

  
  حماس تستبعد التوصل لمصالحة مع السلطةمصادر في ": الشرق القطرية" .18

عدم تفاؤلها من إمكانية التوصل إلى مصالحة مع محمود عباس " حماس"أبدت مصادر في حركة  :عمان
المصادر أكدت .  تم تجريبها مرة أخرى مؤخرارئيس السلطة الفلسطينية، جراء دبلوماسية الجنائز التي
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وعباس " حماس"أن المكالمة الهاتفية التي جرت األربعاء بين خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة 
اقتصرت فقط على تقديم مشعل للعزاء بوفاة شقيق الرئيس الفلسطيني، وكلمات المجامالت، دون أن 

وقالت ".حماس"و" فتح"يل الحوار المتوقف بين حركتي تتطرق ألي أمر سياسي، بما في ذلك عقاب
الذي التقى مشعل في " فتح"المصادر إن اللواء جبريل الرجوب نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة 

، لم يكن مفوضا من عباس "حماس"بيت عزاء شقيق عباس، ثم تناول العشاء على مائدة زعيم حركة 
  . بفتح أي حديث سياسي مع مشعل

ى المصادر أنه ال يمكن التحدث عن أي تطور إيجابي في العالقات بين الحركتين في ضوء اللقاء وتر
إلى ذلك، تبدي قيادات في حركة . األخير بين مشعل والرجوب، أو االتصال الهاتفي بين مشعل وعباس

  .قناعتها التامة بعدم وجود أي أفق لتسوية سياسية بين سلطة رام اهللا وإسرائيل" حماس"
  7/1/2011الشرق، الدوحة، 

  
  تدوير مسؤولية المفوضيات وفصل المخالفينبالجاري ملفات تتمثل 14مركزية فتح تناقش في  .19

تبحث اللجنة المركزية في حركة فتح اعلى هيئة قيادية في الحركة في اجتماعها القادم  :اشرف الهور
ير مسؤولية المفوضيات الحركية  من الشهر الجاري عدة ملفات ساخنة، من بينها تدو14المقرر يوم 

العليا بين اعضائها، الى جانب اصدارها في نهاية االجتماع سلسلة من قرارات الفصل او التجميد من 
عضوية الحركة بحق اشخاص ترشحوا كمستقلين او في قوائم منافسة في االنتخابات الملحية التي جرى 

  .تأجيلها العام الماضي
في االجتماع االخير ' القدس العربي'ب ما ابلغ احد المسؤولين في الحركة وتوافق اعضاء المركزية بحس

للمركزية الذي جرى فيه تجميد مشاركة محمد دحالن في اجتماعات المركزية لحين انتهاء التحقيق معه، 
وكذلك سحب ملف االعالم والثقافة من تحت اشرافه على ان يتم بحث ملف تبادل المسؤوليات في داخل 

المركزية بين االعضاء، وفقا التفاق جرى عقب انتهاء المؤتمر السادس للحركة الذي افرز هذه اللجنة 
  .القيادة الجديدة

ويتوقع ان تشهد عملية تدوير مسؤولية المفوضيات سخونة، حيث من المحتمل ان تفقد هذه العملية 
لسادس للحركة، لتذهب اشراف عدد من اعضاء المركزية على مفوضيات تخضع الدارتهم منذ المؤتمر ا

  .الخرين، بعضهم غير مكلف باالشراف على اي مهمة تنظيمية
وخالل الفترة التي بدأت منذ توزيع مهام المفوضيات لغاية اللحظة، حرص اعضاء المركزية على اثبات 

ر وتشي. نجاحاتهم في عملية االدارة ليبقوا على رأس الهرم في مفوضياتهم التي اختاروها بمحض ارادتهم
معلومات شبه مؤكدة ان عددا من اعضاء المركزية سيبقون على رأس اعمالهم، فيما سيترك اخرون 

  .اماكنهم بسبب المزاحمة عليها
ان الرئيس محمود عباس هو من ابلغ االعضاء في االجتماع ' القدس العربي'وتفيد المعلومات الواردة لـ 

  .وير الجاري سيناقش ملف التد14السابق ان اجتماع يوم 
ويشرف غالبية اعضاء اللجنة المركزية على المفوضيات الحركية للتنظيم، مثل مفوضيات االعالم 
والثقافة التي كان يشغلها دحالن، والعالقات الوطنية التي يشغلها عزام االحمد، والتعبئة والتنظيم في 

عالقات العربية الضفة وغزة والخارج الموكلة لمحمود العالول وصخر بسيسو وجمال محيسن، وال
والصين الموكلة لعباس زكي، والعالقات الدولية التي يشرف عليها نبيل شعث، والمنظمات الشعبية التي 
يشرف عليها توفيق الطيراوي، والمفوضية االمنية التي يديرها عثمان ابو غربية الى جانب االشراف 

  .على ملف القدس
 المكلفين بمهام حركية مثل ناصر القدوة وسلطان ابو وفي االطار فان عددا من االعضاء الحاليين غير

العينين ومحمد المدني الذي فقد مهمة االشراف على مفوضية االنتخابات ستوكل لهم مسؤولية االشراف 



  

  

 
 

  

            14 ص                                     2018:         العدد       7/1/2011 الجمعة :التاريخ

على مفوضات ال تزال شاغرة، مثل مفوضية البناء الحكومي او االشراف على مفوضيات شغلها اعضاء 
  .آخرون طوال العام الماضي

عن االمر ان اللجنة المركزية توافقت عقب ' القدس العربي' مسؤول في التنظيم استفسرت منه وقال
  .الجلسات التي تمت بعد عملية توزيع المهام التنظيمية ان تجري عملية تدوير بعد عام من العمل
 التي لم لكن المسؤول قال ان عملية التدوير ربما ال تطال غالبية المفوضيات، وانها ستقتصر على تلك

تشهد اي انجازات تذكر طول الفترة الماضية، من خالل االستدالل بالتقارير التي رفعها عضو اللجنة 
  .المركزية عن انجازاته في الفترة الماضية

ولن تطال عملية التدوير ابو ماهر غنيم الرجل الثاني في الحركة وامين سر الحركة، والمشرف على 
  .مفوضيات التعبئة والتنظيم

 الجاري اصدار اللجنة المركزية قرارات حركية ضد عدد من اعضاء الحركة 14لى ذلك فستشهد جلسة ا
ستصل غالبيتها الى حد الطرد او التجميد بسبب مشاركتهم كمستقلين او على قوائم منافسة لقوائم فتح في 

ن التحقيق التي شكلتها انتخابات المجالس المحلية التي جرى تأجيلها قبل اشهر ، حيث انهت قبل ايام لجا
الحركة وتضم اعضاء في المجلس الثوري وغطت كافة محافظات الضفة في اعمالها، وضعت توصيات 

  .بنتائجها للجنة المركزية
وابلغ احد المسؤولين الفتحاويين الذين شاركوا في لجان التحقيق ان غالبية التوصيات التي وضعتها 

 في خطوة تهدف النهاء اي تفكير مستقبلي من اعضاء فتح اللجان كانت مشددة ضد هؤالء االعضاء،
بالترشح كمستقلين او منافسين ان يتم وضعهم على قوائم الحركة، مثلما حدث في االنتخابات التشريعية 

  .االخيرة التي فازت فيها حركة حماس
  7/1/2011القدس العربي، لندن، 

  
  ية وتحقيق الحرية واالستقاللالوفاء للشهداء بالوحدة الوطن: "يوم الشهيد"ـفتح ب .20

فتح أنها ماضية في النضال والمقاومة المشروعة على درب الحرية واالستقالل    أكدت حركة:رام اهللا
  .حتى تحقيق األهداف الوطنية التي من أجلها قضى مئات اآلالف من الشعب الفلسطيني شهداء

العهد والقسم باالستمرار على ': د الفلسطينيوجددت الحركة في بيان لها اليوم الخميس لمناسبة يوم الشهي
درب الفداء للوطن والحرية للشعب الفلسطيني واستقالله، وأن يكون الوفاء للشهداء بتحقيق النصر، 

  .'مؤكدة أن هذه التضحيات هي التي تجعل يوم االنعتاق من االحتالل يقترب، لتحقيق تطلعات شعبنا
ء الفلسطينيين والعرب واألحرار من دول العالم الذين ارتقوا في إن أرواح الشهدا': وأضاف بيان الحركة

دروب النضال والتحرير خالدة في ضمائر المناضلين في حركتنا والذاكرة الوطنية، وأن وفاء المناضلين 
  .'في صفوف حركة التحرر الفلسطينية للمبادئ واألهداف هو خير تعبير عن الوفاء للشهداء

  6/1/2011، )وفا(ات الفلسطينية وكالة األنباء والمعلوم
  

   اإلسالمية قبل الثورة إيرانليبرمان يشبه الوضع الحالي في تركيا بحال  .21
شبه وزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان الوضع الحالي في تركيا بحال : وكاالت – 48عرب 

وقال الوزير  .لالتراك" سر عصامك" الى ان الدولة العبرية لن تكون ايران قبل الثورة االسالمية، مشيراً
وقال ان التوتر في  ".الوضع الحالي في تركيا يذكرني بحال ايران قبل الثورة االسالمية"المتطرف 

وقال ليبرمان ان إسرائيل ال ترغب في تدهور . العالقة بدأ قبل هذه عملية السيطرة على اسطول الحرية 
  ". باستغالل إسرائيل من اجل اهداف سياسية داخليةالسياسيين األتراك"العالقات مع انقرة، متهما 
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 بقتل النساء "إسرائيل"كما اشار ليبرمان الى تصريح ادلى به اردوغان خالل زيارة الى لبنان اتهم فيه 
الذي يحتوي حسب قوله على " وادي الذئاب"واألطفال، وانتقد ايضا المسلسل التلفزيوني التركي 

  ".افتراءات معادية للسامية"
 باالعتذار لتركيا عن الهجوم على اسطول المساعدات، منتقدا صمت انقرة "إسرائيل"تعهد بعدم قيام و

الموت "للسفينة التركية لدى عودتها الشهر الماضي من قبل جماهير هتفت " المروع"حيال الترحيب 
نا ان نتحلى بضبط ان عدم االدانة لهذه المشاهد الفظيعة يجعل من الصعب علي"وقال ليبرمان  ".إلسرائيل
  ".لن نكون مكسر عصا وسنرد كأي امة ذات سيادة على هذه االهانات. النفس

التوقف "ودعا ليبرمان نظيره التركي احمد داود اوغلو الى اجراء محادثات، اال انه شدد ان على انقرة 
  ".عن البحث عن ذرائع او وضع شروط مسبقة

  6/1/2011، 48موقع عرب
  

   والفلسطينيين هي من خالل المفاوضات "إسرائيل" السالم بين إلىيق الوحيدة الطر: بيريتسكارين  .22
الطريق " المتحدة كارين بيريتس ان األممقالت الناطقة باسم بعثة إسرائيل لدى .): ب.ف.أ( –نيويورك 

الوحيدة الى السالم بين إسرائيل والفلسطينيين هي من خالل المفاوضات المباشرة التي تعالج مخاوف 
لقد اختار الفلسطينيون المرة تلو االخرى على مدى العام الماضي االلتفاف على هذا " وتابعت "لجانبينا

محاوالتهم ال تؤدي سوى الى ابتعادنا في شكل أكبر عن العودة الى طاولة " ولفتت الى ان "المسار
  ."التفاوض والوصول الى حل يقوم على دولتين

  7/1/2011، الحياة، لندن
  

  يحقق مع كبار المسؤولين في مكتب نتنياهو بشأن تسريب معلومات حساسةالشاباك  .23
امس انه حقق بخصوص تسريب معلومات ) الشاباك(قال جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي : رام اهللا

وقالت إذاعة  .حساسة مع مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بطلب منه
، إن نتنياهو أصدر أمرا إلى الشاباك للتحقيق مع كافة المسؤولين )اليه تساهالغ(الجيش اإلسرائيلي 

، لكن نتنياهو نفى ان يكون قد طالب »معلومات أمنية حساسة«الكبار في مكتبه، وذلك بشبهة تسريب 
وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو ان الشاباك  .بالتحقيق مع اشخاص بعينهم وإنما امر بإجراء تحقيق

  . بالتنصت على المحادثات في المكتب في اطار التحقيق الذي اوعز به نتنياهوقام
وجاء أنه في أعقاب طلب نتنياهو حقق الشاباك مع كافة الموظفين وكبار المسؤولين في مكتب رئيس 

كما جاء أن التسريب قد تم، على ما يبدو، من داخل جلسة وصفت  .الحكومة وديوان رئيس الحكومة
  . شهور4، عقدت قبل »ة ومغلقةحساس«بأنها 

وعلم أنه بالتنسيق مع المستشار القضائي للحكومة يهودا فينشطاين، بدأ الشاباك بالمتابعة والتنصت على 
كافة موظفي مكتب رئيس الحكومة، وبضمنهم كبار المستشارين كان بينهم المستشار لألمن القومي 

رون درمر، وسكرتير الحكومة تسفي هاوزر، عوزي أراد، ورئيس المكتب ناتان إيشل، والمستشار 
كما خضعوا، جميعهم، لفحص بواسطة جهاز كشف الكذب . والمستشار اإلعالمي نير حيفيتس

  .في الشاباك) البوليغراف(
ونقل عن مصادر في الشاباك قولها إنه تم التحقيق في الشهور األخيرة في شبهات تسريب معلومات 

وأضافت المصادر أن التحقيق قد جرى . س الحكومة بهذا الشأنحساسة، وذلك في أعقاب توجه رئي
وتم التحقيق مع عدد من الموظفين في ديوان رئيس الحكومة . بالتنسيق مع المستشار القضائي للحكومة

  .وآخرين



  

  

 
 

  

            16 ص                                     2018:         العدد       7/1/2011 الجمعة :التاريخ

وبحسب الشاباك فإنه في نهاية التحقيق تبين أن التسريب لم يتم عن طريق جهات داخلية في مكتب رئيس 
  .أنه تم تحويل نتائج التحقيق إلى المستشار القضائي للحكومةالحكومة، و

  7/1/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  بسبب سياساته االقتصادية الطبقات الوسطى والطبقات الفقيرة نتنياهو يدمر: زحالقة .24
جمال زحالقة، رئيس .  عضو كنيست، ألقى النائب د40في جلسة خاصة للكنيست عقدت بناء على طلب 

كتلة التجمع البرلمانية، الكلمة االفتتاحية باسم كتل المعارضة، وانتقد فيها بشدة سياسات رئيس الوزراء 
واتهم زحالقة نتنياهو بالمسؤولية عن ارتفاع معدالت . بنيامين نتنياهو في المجال االقتصادي االجتماعي

عية، وتدهور التعليم، تراجع نظام الفقر واتساع وتعميق الفجوات االقتصادية، وتراجع الخدمات االجتما
التربية والتعليم، وتهميش دور التنظيمات العمالية، وارتفاع أسعار سلع وخدمات أساسية، األمر الذي تدفع 

  .ثمنه ليس الطبقات الفقيرة المهشمة فحسب، بل الطبقات الوسطى أيضاً
تشر، التي اتبعت سياسة اقتصادية ال عجب أن نتنياهو لم ينف أنه من أتباع مارجريت تا: "وقال زحالقة

يمينية متطرفة، أدت إلى تدهور نظام الخدمات االجتماعية، والتي حاصرت النقابات، وضربت الطبقات 
الفقيرة في بريطانيا ضربات متتالية وقاسية، ولكنها نجحت في توسيع وزيادة وزن الطبقات الوسطى، 

نتنياهو . وكمخزون أصوات لها ولحزب المحافظينالتي اعتمدت عليها لحمل أعباء تطوير االقتصاد، 
يقود ذات الخط االقتصادي االجتماعي، إال أنه، وعلى خالف تاتشر، لم يضرب الطبقات الفقيرة فحسب، 

  ."بل تقلصت وتراجعت الطبقات الوسطى بسبب سياساته االقتصادية
ي المجال السياسي فحسب، وفي خاتمة خطابة أكد زحالقة أن نتنياهو هو شخص بالغ الخطورة، ليس ف

 وحتى 2003بل ومن الناحية االقتصادية واالجتماعية أيضاً، وهو منذ توليه منصب وزير المالية عام 
اآلن، في منصبة كرئيس الحكومة، يقود مشاريع تسبب أضرار جسيمة في المجالين االقتصادي 

قتصادية ناجحة، كالقول بأن العملية القول بأن مشاريع نتنياهو اال"وأنهى زحالقة قائالً . واالجتماعي
  ".نجحت والمريض مات

  6/1/2011، 48موقع عرب
  

  " أيدلوجية" مواقع الكترونية إلىسلطات المطارات اإلسرائيلية تحظر الدخول  .25
 عزمها على فحص خدمة االنترنت الالسلكي في مطار )أمس( سلطة المطارات اإلسرائيلية اليوم أعلنت

  .ا علمت ان الخدمة تمنع الوصول الى مجموعة من المواقع السياسية اإلسرائيليةبن غوريون الدولي بعدم
اول من كشف عن القيود المفروضة على االنترنت قائلة أن الوصول الى مواقع " هآرتس"وكانت صحيفة 

غير ممكن وكذلك مواقع جماعات يمينية مثل " كسر الصمت"و" السالم االن"المنظمات اليسارية كـ
  ". القانوني ألرض إسرائيلالمنتدى"

أن الوصول الى بعض المواقع محظور من " فرانس برس"وأكدت سلطة المطارات اإلسرائيلية لوكالة 
  .، اال أنها لم تكن على علم بهذا الحظر حتى الخميس"012"قبل الشركة المزودة بالخدمة، وتدعى 

 هآرتس، علمنا أن هناك قيود على بعد استفسار من صحيفة": "فرانس برس"وقالت في بيان ارسل الى 
  ".لم نكن على علم من قبل بهذه المشكلة ولم نستلم اي طلبات للنظر في هذه القضية. مواقع معينة

 وضعت أدوات رقابة، وستدرس سلطة المطارات القضية 012تبين التحقيقات ان شركة "وتابع البيان 
  ".بعمق وستقوم بالتغييرات المطلوبة

  6/1/2011، 48موقع عرب
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  "في ساحة القتال يقظة الجنود"علكة إسرائيلية لـ .26
أعلن الجيش اإلسرائيلي أنه يدرس استخدام علكة يمكن أن تبقي الطيارين والجنود في .): آي.بي.يو(

الناس في "وقال ضابط طبيب رفيع المستوى في الجيش اإلسرائيلي . ساحة القتال حادي الذهن ومتأهبين
ظين لفترات طويلة، والمشكلة ال تكمن في إبقائهم يقظين، ولكن في كيفية االحتفاظ حاجة إلى البقاء مستيق

وأشار إلى أن العلكة التي تحتوي على مادة الكافيين يمكن أن يستخدمها ". بمستوى عاٍل من الفعالية
لطويلة الطيارون والجنود في ساحة المعركة لمساعدتهم على البقاء حادي الذهن خالل المهمات القتالية ا

  .وتمت تجربة العلكة أخيراً على جنود من المظليين خالل تمرين في شمال فلسطين المحتلة. المدى
  7/1/2011، الخليج، الشارقة

  
  حافالتالفصل بين الجنسين في ت" المحكمة العليا اإلسرائيلية" .27

التي "  االحتشامحافالت" الستمرار عمل األخضر الضوء )أمس(أعطت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم 
ورأت المحكمة التي أصدرت حكمها في الدعاوى المقدمة  .تفصل بين الجنسين وتخدم اليهود المتشددين

من جماعات يهودية ليبرالية معارضة لجلوس النساء في الجزء الخلفي من الحافالت ان هذه الممارسة 
  .تكون مقبولة اذا لم ترغم النساء على الجلوس بمعزل عن الرجال

قالت انها ال ترى داعي للتدخل في قواعد وزارة النقل في هذا الخصوص ودعت الى مزيد من عمليات و
 من خطوط الحافالت في أحياء يسكنها يهود متشددون في مدن إسرائيلية للتأكد من أن 30التفتيش على 

  .تجلس النساء الالتي يردن الجلوس بين الرجال حسب رغبتهن
لعامة التي يتم فيها الفصل بين الجنسين الى أن النساء الالتي رفضن الركوب وأشار منتقدو الحافالت ا

من مؤخرة الحافلة والجلوس في الجزء الخلفي أبلغن عن تعرضهن الهانات لفظية وأحيانا جسدية من 
  .ركاب ذكور طلبوا منهن تغيير أماكنهن

  6/1/2011، 48موقع عرب
  

  عليها" تمائم"قدس القديمة بوضع االحتالل يهّود أبواب ال": مؤسسة األقصى" .28
من قيام االحتالل اإلسرائيلي في هذه األيام " مؤسسة األقصى للوقف والتراث" حذّرت :القدس المحتلة

وقالت المؤسسة في بيان  ".تهويد أبواب مدينة القدس القديمة، وذلك بوضع تمائم يهودية على بعضها"بـ
، إن سلطات 5/1 األربعاء يوم منها قام بزيارة ميدانية نسخة منه، إنها وفداً" قدس برس"مكتوب وصل 

، وهو مصطلح ديني يهودي يشير ألداة توضع على طرف "المازوزاه"االحتالل تقوم بوضع ما يسمى 
، بلمسه باليد، ثم "التميمة" الباب الموضوع عليه هذه إلى، ويقوم كل داخل "التمائم"األبواب، أو ما يشبه 

  ".بعض األلفاظ"التمتمة مع ترديد "وتقبيل اليد الالمسة 
في باب الخليل وباب النبي داوود، وهما " التمائم"وأوضحت أن وفدها وثّق في جولته الميدانية وضع هذه 

بابان من أبواب البلدة القدس من الجهة الغربية والجنوبية، كما ووثق كيف يقوم المستوطنون  بالتعامل 
تصعيد واضح وغير مسبوق لتهويد فظّ "هذه الخطوة بأنها "  األقصىمؤسسة"واعتبرت  ".التمائم"مع هذه 

العمل "، وطالبت كل المؤسسات المعنية بالتراث اإلسالمي والعربي "للمعالم اإلسالمية والعربية في القدس
تزييفا مؤكدا لآلثار والتاريخ "، والتي يعتبر وضعها "التمائم"بأسرع وقت ممكن من أجل إزالة هذه 

  .، على حد تعبيرها"والحضارة
  6/1/2011قدس برس، 
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   إخطاراً لمزارعين فلسطينيين في األغوار تطالبهم بالرحيل15سلم ت قوات االحتالل :أريحا .29
 لمزارعين فلسطينيين في إخطاراً 15 الخميس اإلسرائيليسلمت قوات االحتالل :  وليد عوض-رام اهللا 
  . بأريحا تطالبهم بالرحيلاألغوارمنطقة 

  7/1/2011س العربي، لندن، القد
  

   ويلوثون بئر مياه تابع لقرية دوما... دونماً في جالود65 مستوطنون يستولون على :الضفة .30
شهود عيان ، أن وكاالتوعالء المشهراوي،  نقالً عن مراسلها 7/1/2011االتحاد، أبو ظبي، نشرت 
اضي قرية جالود جنوب شرق  دونما من أر65 استيالء مستوطنين يهود أمس على وان أكديفلسطيني

وأفاد شهود عيان بأن الجرافات اإلسرائيلية بدأت تجريف مساحات من أراضي القرية . نابلس المحتلة
  .إلقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة

 عشرات ، أن وليد عوض،رام اهللانقالً عن مراسلها في  7/1/2011القدس العربي، لندن، وأضافت 
 قبل ظهر الخميس، على نبع مياه قرية دوما جنوب شرق واوطنة اشيلوب، استولالمستوطنين من مست

وأوضح رئيس مجلس قروي دوما عبد السالم دوابشة أن  .نابلس، ومنعوا المواطنين من االقتراب منه
عشرات من الطلبة المستوطنين برفقة خمسة مسلحين، سيطروا على النبع الذي يمد القرية بالمياه، 

وأضاف دوابشة أن المستوطنين نزلوا داخل . اطنين من تعبئة خزانات المياه الخاصة بهمومنعوا المو
  . من مصادر المياه األساسية للقريةالمياه بمالبسهم ولوثوها، مشيرا إلى أن النبع يعد مصدراً

  
   منزالً في القدس خالل العامين الماضيين1322أوامر هدم لنحو  صدرياالحتالل  :مصطفى البرغوثي .31

 العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية األمينحذر النائب مصطفى البرغوثي :  وليد عوض-رام اهللا 
من مخاطر الهجمة التي تشنها سلطات االحتالل في مدينة القدس المحتلة بهدف تفريغها من سكانها 

 في القدس طالت وقال البرغوثي إن الهجمة االستيطانية. وتشريدهم عبر انتهاج سياسة هدم المنازل
 ماليين الدوالرات لتهويد مسجد عين اإلسرائيلي رصد سلطات االحتالل إلى بذلك المقدسات، مشيراً

  .سلوان جنوب المسجد األقصى، ومسجد النبي صموئيل شمال غرب القدس
ة  في المدينة المقدس منزال1322ً أوامر هدم لنحو أصدرت بلدية االحتالل في القدس أن البرغوثي وأكد

  . نساء807 و طفال1699ً شخصا بينهم 3655 الذي سيشرد األمرخالل العامين الماضيين 
  7/1/2011القدس العربي، لندن، 

  
  48في أراضي " غير المشروعة" فلسطينياً بحّجة إقامتهم 33االحتالل يعتقل  .32

 من لسطينياً ف33 أمس فجر اإلسرائيلي اعتقلت قوة من حرس الحدود :إبراهيم كامل –القدس المحتلة 
ن أ اإلسرائيلية اإلذاعةوذكرت .  بدون تصاريح"إسرائيل" في أقاموا أنهمسكان الضفة الغربية بدعوى 

 والدورية الخضراء عثروا على الفلسطينيين في احد إسرائيل أراضي القوة ومستخدمي دائرة أفراد
  . الشرطة للتحقيقإلى المعتقلون أسدود، وأحيل في منطقة األحراش

  7/1/2011، عّمان، الرأي
  

  الستكمال عالجه االحتالل يمنع رضيعاً من دخول القدس .33
، على حاجز الزيتون شرق مدينة القدس في 6/1رفض جنود االحتالل اإلسرائيلي الخميس : وكاالت

من " سنة ونصف السنة" منطقة العيزرية، السماح لوالدة الرضيع محمد خليل أبو داهوك البالغ من العمر
  !.ى المدينة بدعوى أن الرضيع ليس ابنها وانه من سكان قطاع غزةالدخول إل
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وكان الطفل المذكور قد تم تحويله من مستشفى أريحا الحكومي إلى مستشفى المقاصد، الستكمال عالجه 
  . تحت إشراف طبيبه المختص، والمقيم في مستشفى المقاصد

 خاصة وان طفلهم مسجل في بطاقة الهوية واستغربت عائلة الطفل أبو داهوك ادعاءات قوات االحتالل،
  . الخاصة بوالديه، ومسجل في سجل السكان منذ والدته، مستهجنين هذه االدعاءات

إن الطفل لدية مشكلة في الدم وانه بحاجة "ناصر عناني مدير مستشفى أريحا الحكومي . من جانبه، قال د
حويله من مستشفى أريحا الحكومي لهذا لمراجعة طبيبه الخاص في مستشفى المقاصد، حيث حصل على ت

  ".الغرض
  6/1/2011، موقع فلسطين أون الين

  
   عملية توغل في الضفة وغزة خالل أسبوع30االحتالل نفذ  .34

" جرائمها" أكد المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان مواصلة قوات االحتالل اإلسرائيلي  ما سماه :رام اهللا
 فلسطينياً، من بينهم 28 عملية توغل هناك، واعتقلت 30فذت في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث ن

وقال المركز في التقرير األسبوعي حول االنتهاكات  .تسعة أطفال، باإلضافة إلى قتل فلسطيني
، 5/1/2011 و–30/12/2010اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة خالل الفترة الواقعة ما بين 

ن أنشطتها االستيطانية واعتداءاتها على أراضي وممتلكات المواطنين، في أن سلطات االحتالل صعدت م
  .ظل صمت عربي ودولي

  6/1/2011قدس برس، 
  

  تصل غزة" 5القدس "قافلة المساعدات الليبية  .35
بعد تفريغ حمولتها بمطار " 5القدس "وصلت إلى قطاع غزة، أمس، قافلة المساعدات الليبية : القاهرة

 طناً 80وقال مصدر مصري مسؤول إن . العريش ونقلها عبر الهالل األحمر المصري إلى معبر رفح
 من على من األدوية والمستلزمات الطبية وصلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي بعد تفريغها

  .متن طائرة قادمة من األراضي الليبية قبل يومين
  7/1/2011الخليج، الشارقة، 

  
   األجهزة الفلسطينيةت عنهفرجأمنتدى اإلعالميين الفلسطينيين يدين اعتقال االحتالل لصحفي فلسطيني  .36

حفي والكاتب  استنكر منتدى اإلعالميين الفلسطينيين، اعتقال قوات االحتالل اإلسرائيلي للص:رام اهللا
الفلسطيني عالء الريماوي، وذلك بعد أيام من إفراج األجهزة األمنية الفلسطينية عنه حيث قضى لديها 

نسخة عنه، من تواصل االعتداءات على  " قدس برس"وحذر المنتدى في بيان مكتوب وصل  .شهرين
 ضمن مسلسل مخطط الصحفيين الفلسطينيين، في ظل صمت دولي وعربي، مؤكدا أن هذه الهجمة تأتي

  .له بهدف قمع الحقيقة وحرية الرأي والتعبير وارتكاب الجرائم بدون ضجة
ودعا منتدى اإلعالميين االتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب مجدداً ومنظمات حقوق 

  .اإلنسان بالتدخل العاجل للضغط على االحتالل لوقف ممارسته بحق الصحفيين الفلسطينيين
  6/1/2011برس، قدس 

  
  2010 فتوى خالل 5458أصدرنا : دائرة اإلفتاء الفلسطينية .37

  ، أن عدد 6/1 أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، يوم الخميس :عمان
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 فتوى متنوعة، وذلك 5458بلغ ) 2010(الفتاوى المكتوبة الصادرة عن دار اإلفتاء للعام المنصرم 
  .%25بنسبة ) 2009(عن العام الذي سبقه بارتفاع 

  6/1/2011قدس برس، 
  

  "جوجل" على "إسرائيل"يدعمون تثبيت اسم فلسطين وليس % 51.5: استطالع .38
العالمية، بإجراء تصويت عام الختيار تسمية األراضي الفلسطينية " جوجل" تواصل شركة :القاهرة

  .ها الحقاً في كافّة المواقع اإللكترونية الخاصة بالشركة، ليصار إلى اعتماد"إسرائيل"المحتلّة بفلسطين أو 
 من إجمالي عدد المصوتين الذين تجاوز %51.5، أن 6/1وكشفت نتائج التصويت حتى يوم الخميس 

  ".إسرائيل" اختاروا %48.5، في حين أن "فلسطين" ألفاً، اختاروا تسمية 326عددهم أربعة ماليين و
-www.israel-vs(لكتروني المخصص لعملية التصويت ويتبين لمتصفحي الموقع اإل

palestine.com/PS/EN( هم من الدولة العبرية " إسرائيل"، أن غالبية من قاموا بالتصويت لصالح
والواليات المتحدة األمريكية وكندا، في حين أن مستخدمي شبكة اإلنترنت في كل من مصر، السعودية، 

ا، ألمانيا وهولندا هم أكثر من دعموا فلسطين وأيدوا تثبيت اسمها على األردن، اإلمارات، بريطانيا، فرنس
  ".جوجل"محرك البحث 

  6/1/2011قدس برس، 
  

  حفالً فنياً بمشاركة إيطاليةتنظم  وزارة الثقافة الفلسطينية :غزة .39
حت  أمس على مسرح مركز رشاد الشوا الثقافي ت فنياًنظمت وزارة الثقافة الفلسطينية في غزة حفالً

بالتعاون مع رابطة الفنانين الفلسطينيين ومركز بلدنا للثقافة والفنون وبمشاركة " لفلسطين نغني"عنوان 
  .فنان األوبرا اإليطالي جو فليزي

وأكد مدير المراكز الثقافية األستاذ سامي أبو وطفة خالل كلمته نيابة عن وزير الثقافة أن األدباء 
 على أن  لفلسطين ودفاعاً عن أرضها المباركة، مشدداًواألفكار حباًوالمبدعين أبدعوا في رسم الخطوط 

إصرار هذا الشعب المجاهد أبرز للعالم كله عدالة هذه القضية وحق الفلسطينيين في استرداد أرضهم 
  .المسلوبة وضرورة كسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ أربعة أعوام

يطالي، قال أبو وطفة إن جهود المتضامنين لم تقتصر على شريحة وفي إشارة إلى مشاركة الفنان اإل
  .واحدة من شرائح المجتمع بل شملت جميع فئات المجتمع السياسية واالقتصادية والثقافية والفنية

 زكريا زين الدين بدور الفنان اإليطالي في خدمة القضية .وأشاد رئيس رابطة الفنانين الفلسطينيين د
الل األغاني الداعمة والمساندة للقضية، معربا عن أمله بزيارة العديد من الفنانين الفلسطينية من خ

  .العالميين والعرب لالطالع على حجم المعاناة الفلسطينية والعمل على إبرازها للعالم الخارجي
د وتم تكريم جو فليزي والوفد المرافق له في نهاية االحتفال الذي حضره القيادي في حركة حماس محمو

  . لجهوده في دعم ومساندة القضية الفلسطينية والحقوق العادلة للشعب الفلسطينيالزهار تقديراً
  6/1/2011نت، .موقع الجزيرة

  
   دولتهم المستقلةإقامة الداعم للفلسطينيين في األردنجودة يؤكد موقف  .40

 الثاني وتمنياتـه    اهللا نقل وزير الخارجية ناصر جودة امس تحيات الملك عبد        :  نسيم عنيزات  - بيت لحم 
 خالل لقائـه     وأكد .للرئيس الفلسطيني وللشعب الفلسطيني بان ينعم بالخير واالمن واالستقرار واالستقالل         

الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فيـاض ووزيـر الخارجيـة               
عم للقـضية الفلـسطينية واالخـوة        الثابت الدا  األردنرياض المالكي في بيت لحم مساء الخميس موقف         

الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة وعلى رأسها اقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع              
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في سياق حل عادل وشامل للصراع العربي االسـرائيلي          . وعاصمتها شرقي القدس   1967من حزيران   
  .م ومبادرة السالم العربيةيستند الى المرجعيات الدولية المعتمدة لعملية السال

وقال جودة في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي بعـد لقائـه الـرئيس                  
الفلسطيني ان اللقاء يأتي في اطار التنسيق والتشاور الوثيق والمستمر مع االخوة الفلسطينيين فيما يتعلق               

  .وسبل دفعها قدماباخر المستجدات والتطورات المتعلقة بجهود السالم 
  7/1/2011، الدستور، عّمان

  
    الضغط على حكومتهم لتسلك طريق السالمإلىجودة يدعو اإلسرائيليين  .41

 وفدا يضم عددا من ممثلـي الـشركات         أمس ناصر جودة     األردني التقى وزير الخارجية  :  بترا –عمان  
 أهمية قيام المجتمع المدني     جودة كد وأ .واالقتصاديين واألكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني اإلسرائيلي     

اإلسرائيلي بالضغط على حكومته وحثها على أن تسلك طريق السالم مـن خـالل تجاوبهـا الملمـوس                  
وباألفعال وليس األقوال مع الجهود الرامية إلى انجاز حل الدولتين وتجسيده خالل األطر الزمنية المتفق               

 وعاصمتها القدس الـشرقية     1967 حزيران   4 على خطوط    عليها بحيث تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة     
  .لتعيش بأمن حقيقي إلى جانب دولة إسرائيل

 لن تحقق األمن الحقيقي والمستدام لها ولشعبها ولشعوب ودول المنطقـة        "إسرائيل"قال جودة أن حكومة     و
انب التي تقوض السالم    من خالل تمسكها بعقلية القلعة وإمعانها في إطالق العنان لإلجراءات األحادية الج           

وتدفع المنطقة نحو دوامة العنف وعلى رأس هذه اإلجراءات، االستيطان اإلسـرائيلي فـي األراضـي                
الفلسطينية المحتلة وفي القلب منها القدس الشرقية والذي يجمع العالم بأسره على عدم قانونيتـه وعـدم                 

تقيم مع القول بوجود اي التزام حقيقـي        شرعيته ، مثلما يجمع على أن استمراره بأي صورة كانت ال يس           
  .بتحقيق السالم الذي تنشده منطقتنا وشعوبنا

  7/1/2011، الدستور، عّمان
  

  "أمجد سدر" تطلق سراح المواطن األردني "إسرائيل" .42
ان الـسلطات   «محمد الكايد امس الخميس     األردنية   صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية       :بترا –عمان  

 باالفراج عن المواطن االردني امجد عبدالمجيد سدر بعد اعتقاله والتحقيق معـه لعـدة               االسرائيلية قامت 
  .»ايام

 7/1/2011، الرأي، عّمان
  

   أن تراجع موقفها من محادثات السالم"إسرائيل"على يجب : مبارك .43
عقد الرئيس المصري حـسني مبـارك جلـسة          : أحمد الغمراوي  ، كفاح زبون  - لندن،  القاهرة،  رام اهللا 

احثات ثنائية ظهر أمس مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بمدينة شرم الشيخ، وقال سليمان               مب
عواد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عقب اللقاء إن المشاورات تناولـت المـأزق الـراهن                

لمحتلة بما فـي ذلـك      لعملية السالم، وتوقف المفاوضات نتيجة الستمرار النشاط االستيطاني باألراضي ا         
 لمواقفهـا   "إسـرائيل "وأضاف عواد أن مبارك عاود التأكيد علـى ضـرورة مراجعـة             . شرقي القدس 

وسياساتها، والمبادرة باتخاذ إجراءات ملموسة لبناء الثقة مع السلطة الوطنية الفلسطينية، بما يتيح األجواء              
 السالم، وصوال لتـسوية نهائيـة، ولـيس         المواتية الستئناف التفاوض وفق المرجعيات المستقرة لعملية      

  .مرحلية أو مؤقتة، تنهي االحتالل وتقيم الدولة الفلسطينية المستقلة
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أكد مبارك رفض مصر ألي عدوان جديد على أهالي القطاع، محذرا           : وحول الوضع الراهن بقطاع غزة    
منطقة وقضية الـسالم فـي      من خطورة التهديدات اإلسرائيلية األخيرة وانعكاساتها على أمن واستقرار ال         

  .الشرق األوسط
وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية، إن نتنياهو ناقش نقل األسلحة إلى قطاع غزة عن طريـق األنفـاق، وبحـث                  
التهديد الذي يمثله وجود جماعات إسالمية في شبه جزيرة سيناء، وإمكانية استئناف المفاوضات للوصول              

  .ي اإلسرائيلي األسير لدى حماس جلعاد شاليطإلى تبادل لألسرى بما يشمل إطالق الجند
، موجهـا   "إن ثمة من يحاول زعزعـة الهـدوء       ": وكان نتنياهو قد صرح قبل مغادرته إلى القاهرة قائال        

 بالتصدي لهما مـن خـالل رص الـصفوف          أصبع االتهام بشكل خاص إلى حزب اهللا وحماس، متوعداً        
  .وتوحيد القوى

  7/1/2011، الشرق األوسط، لندن
 

  القدس في الدوحة  بانعقاد مؤتمر يرحبونلدفاع عن القدسل الدوليمؤتمر الالمشاركون في  .44
رحب المشاركون في الدورة الخامسة والثمانين لمؤتمر المشرفين علـى شـؤون             :مراد فتحي  - القاهرة

ائل فبرايـر   أو) الدفاع عن مدينة القدس وحمايتها    (الفلسطينيين في الدول المضيفة بانعقاد المؤتمر الدولي        
وأكد المشاركون أهمية هذا المؤتمر من أجل التـصدي         . المقبل بقطر وتحت رعاية جامعة الدول العربية      

 لتهويد المدينة المقدسة وتزييف تاريخها، ونوهوا بجاهزية قطر الكاملة مـن أجـل              "إسرائيل"لمخططات  
 أجل الخروج بنتائج مثمرة تسهم فـي        استضافة هذا المؤتمر الهام وتنسيقها الدائم مع الجامعة العربية من         

  .فضح االنتهاكات اإلسرائيلية وجرائمها أمام العالم
وأدان المؤتمر كذلك القوانين العنصرية اإلسرائيلية الهادفة لتمزيق شمل العـائالت المقدسـية، وطـرد               

 واعتـداءات   خاصة النواب المقدسيين الذين يتعرضون العتقاالت     ) القدس المحتلة (المقدسيين من مدينتهم    
وشطب أسمائهم من سجالت أهل القدس، واستيالء إسرائيل على العقارات المقدسية في البلـدة القديمـة                

االنتهاكات باعتبارها تطهيـراً عرقيـاً      وطالبوا بوقف هذه    . ومواصلتها إجراءات تهجيرهم وهدم منازلهم    
  .يحرمه القانون الدولي

 7/1/2011، الشرق، الدوحة
  

  سلحتنا والعرب عدونا" إسرائيل: "مرد في جنوب السودانزعيم أول حركة ت .45
اعترف القائد العسكري ألول حركة تمرد في جنوب السودان أنه حصل على الـسالح مـن                : )ب.ف.أ(
وقـال جوزيـف القـو       .والجنوب معـاً  " إسرائيل"ـ، ووصف العرب بأنهم العدو المشترك ل      "إسرائيل"
ل، ألن استقالل جنوب السودان هو حلمه األكبـر الـذي    إنه سيصوت لمصلحة االنفصا   " فرانس برس "ـل

وقال إن حركته كانـت     ". أنيانيا" ليقود حركة تمرد     1963عمل على تحقيقه منذ أن هرب من الجيش في          
وأشـار  ". كنا نعلم أن قضيتنا كانت عادلة، إال أننا لم نكن نملك الوسائل           "وقال   .تفتقر إلى المال والسالح   
". إسرائيل"نات األسلحة الموجهة إلى جماعته من الكونغو قبل الحصول على دعم            إلى أنه تلقى أولى شح    

 امتدح فيها  النصر الـذي حققـه         1967وقال إنه بعث رسالة إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بعد حرب           
وذكر القو أنه وجه إطراء إلى اإلسرائيليين، وأعرب عن سعادته بهم ألنهم شـعب اهللا المختـار                 . الكيان
أنا أيضاً أحارب العرب، ما يعني أنكم في حال زودتمونـا     "قلت في رسالتي    : أضاف. ين غلبوا العرب  الذ

وأشار إلى أن هـذه     ". باألسلحة، سأتغلب على القوات السودانية التي لن تستطيع بعدها دعم مصر ضدكم           
  . ألف مسلح18 الرسالة آتت ثمارها، ففي نهاية األمر حصلت الحركة على مال وسالح وكان لديها نحو

 7/1/2011، الخليج، الشارقة
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   على حدودنا"إسرائيل"نراقب تحركات : مسؤول بالحرس الثوري اإليراني .46
أعلن المسؤول في الحرس الثوري اإليراني العميد رمضان شريف،         .): ب.ف.أ( ، أحمد حسن  - طهران

  .ة صـهيونيةأن إيران ترصد بشكل كامل حدودها للحيلولة دون نفوذ عـناصر استخباراتي
وقال شريف إن قوات الحرس وبعد تلقيها معلومات استخباراتية عن مساع إسـرائيلية للتجـسس علـى                 

إننا نراقـب حـدودنا مـن جميـع         : "وقال. القوات اإليرانية، أعلنت استنفار كافة قطاعاتها االستطالعية      
 تسعيان للحصول   "إسرائيل" و  أميركا وأكد أن األعداء وخصوصاً   ". الجهات بسيطرة كاملة وبكافة المعدات    

عن معلومات مهمة عن مؤسسات الحرس الثوري لكنهما لم يستطيعا، مشيرا إلـى إسـقاط بـالده فـي                   
األسابيع الماضية طائرات استطالع أميركية والقبض على جاسوسة أميركية أول مـن أمـس، تعكـس                

  .سيطرتنا على المنافذ الحدودية
  7/1/2011،  الين، السعوديةأونالوطن 

  
   لبحث عملية السالمعقد اجتماع للجنة الرباعية الشهر المقبل ترحتقكاثرين أشتون  .47

أعلنت ممثلة السياسة العليا في االتحاد األوروبي كاثرين أشتون أمس أنها اقترحت على الجانبين              : رام اهللا 
دة فـي إيجـاد     الفلسطيني واإلسرائيلي عقد اجتماع للجنة الرباعية الدولية في أقرب وقت ممكن للمـساع            

مخرج من المأزق الذي تشهده عملية السالم، واقترحت اشتون في بيان صدر في ختام زيارتها لـرام اهللا        
كما  ":وأضافت . فبراير المقبل  /عقد لقاء الرباعية في مؤتمر ميونيخ األمني المزمع عقده في مطلع شباط           

ة الدوليـة المقدمـة إلـى الـشعب         سأقوم باستضافة اجتماع لجنة االتصال المخصصة لتنسيق المـساعد        
كما سيعقد مؤتمر ثان للمانحين في أوروبـا فـي          .  أبريل /في بروكسل في نيسان   ) AHLC(الفلسطيني  

وقالت إن االتحاد األوروبي سيواصل دعم الجهود الناجحة لبنـاء الدولـة            . "وقت الحق من فصل الربيع    
  .الفلسطينية

 محمود عباس ورئـيس      السلطة الفلسطينية   كل من رئيس   وكانت اشتون أجرت أمس لقاءين منفصلين مع      
ووصلت اشتون إلى رام اهللا بعدما عقدت سلسلة لقاءات مع المسؤولين اإلسرائيليين            . الوزراء سالم فياض  

دور ليبرمان ووزير الدفاع ايهـودا      جشملت كالً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية أفي         
  .ما تسيبي ليفنيباراك، وزعيمة حزب كادي

 تجددووأعلنت اشتون عن تقديم مئة مليون يورو مساعدة مالية لخزينة السلطة الفلسطينية للعام الحالي،               
  .التأكيد على دعمه الكامل لجهود رئيس الوزراء سالم فياض

ـ               ": وقالت ر يسرني أن أبدأ العام الجديد بزيارة الشرق األوسط، حيث تعبر زيارتي للمنطقة في وقت مبك
جداً من هذا العام عن التزامي الشخصي وكذلك التزام االتحاد األوروبي بدوله األعضاء بالـسالم فـي                 

كررت تأكيد موقف االتحاد األوروبي طبقاً لما تم اإلعالن عنه مـن قبـل              ": وأضافت. "الشرق األوسط 
ـ        .  ديسمبر الماضي  /مجلس الشؤون الخارجية في كانون األول      رائيليين كما قمت بحض كـل مـن اإلس

والفلسطينيين علي إيجاد وسيلة مرضية للدخول من دون تأخير في مفاوضات موضـوعية بـشأن كـل                 
ولفتت إلى وجود    ."قضايا الوضع النهائي، ألنه ال يوجد بديل عن التوصل إلي حٍل من خالل المفاوضات             

 تعيشان جنباً إلى جنب في      حاجة إلحراز تقدمٍ عاجٍل نحو الوصول إلى حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين،          "
وأعلنت أن االتحاد األوروبي سيبذل كـل مـا فـي وسـعه              ."سالم وأمن كجزء من سالمٍ عادٍل وشاملٍ      

اسـتعداد  "كما أكـدت    . لمساعدة كال الطرفين على اختيار طريق السالم والدخول في مفاوضات ناجحة          
  ." وترتيبات ما بعد إنهاء الصراعاالتحاد األوروبي والتزامه المساهمة في التوصل إلي حل تفاوضي

  .ودعت اشتون إلى رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح معابر القطاع مع العالم الخارجي
  7/1/2011، الحياة، لندن
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    واشنطن تمنع تنفيذ القانون الدوليو..  تمارس التطهير العرقي"إسرائيل": رمزي كالرك .48
وزير العـدل األميركـي     ، أن   غزة من   د فياض أحم، عن   7/1/2011،  الجزيرة نت، الدوحة  موقع  ذكر  

 تمارس التطهير العرقي عبر تدمير أجزاء أساسـية مـن حيـاة             "إسرائيل"األسبق رمزي كالرك أكد أن      
ال بد من توثيقها حتى يستطيع القانون الـدولي         "الفلسطينيين، وقال إن الجرائم اإلسرائيلية في قطاع غزة         

  ".أن يدافع عن اإلنسانية
القانون الـدولي   "ل محاضرة ألقاها كالرك يوم الخميس في الجامعة اإلسالمية بغزة بعنوان            جاء ذلك خال  

 القـانون   -بحـسبه -، حيث وجه انتقادا الذعا للواليات المتحدة التي تنتهك          "ومستقبل القضية الفلسطينية  
بوصفنا محـامين   نحن  "فقد قال كالرك     .الدولي وتقف عقبة أمام تطبيقه في الكثير من القضايا المصيرية         

 بأساسيات القانون الدولي، ونعرف كيف نعالج الخروقات والجرائم التي تمـارس            وقضاة ملتزمون جميعاً  
ضد الشعب الفلسطيني ومن ضمنها التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل عبر تدمير أجزاء أساسية من               

صيات األكاديمية وأعضاء قافلة    وأضاف في محاضرته التي حضرها العديد من الشخ        ".حياة الفلسطينيين 
 -ونفذها مجرمو حرب، أصبحوا معروفين عالميـاً -الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة  "، أن   "1آسيا"

هي انتهاك كبير للقانون الدولي في العالم ولها أبعاد ونتائج خطيرة ال بد من توثيقها حتى يستطيع القانون                  
  ".الدولي أن يدافع عن اإلنسانية

تقد المسؤول األميركي السابق دور بالده على مستوى القانون الدولي، وقال إن أميركا تـتحكم فـي                 وان
وأشار إلـى أن كافـة حقـوق         .قرارات األمم المتحدة عبر فرض أهدافها وأجندتها على كل دول العالم          

ت لمحاكمـة    للقانون الدولي إال أن التدخل األميركي أجهـض كافـة المحـاوال            الفلسطينيين محمية وفقاً  
رغم أن قضية فلسطين لم تصل للمحاكم الدولية واألمم المتحدة إال حـديثا،             "وقال   .االحتالل على جرائمه  

  ".فإن اعتراف األخيرة بفلسطين يعد خطوة مهمة لمستقبل القضية حسب القانون الدولي
 وسـائل تكنولوجيـة      على كل دول العالم بامتالكها      كبيراً وشدد كالرك على أن بالده باتت تشكل خطراً       

وأشار في هذا الصدد إلى أن هـذا التقـدم           .متقدمة في ارتكاب جرائم الحرب في كل مكان بأسرع وقت         
الهائل والمخاطر الكبيرة المتمثلة باألسلحة النووية ال بد من الوقوف عندها بشكل ملموس عبر القـانون                

  .مرةالدولي من أجل إنقاذ العالم بأسره من نتائج تلك القوة المد
إن الحكومة الفلسطينية في غزة جاءت بطريقة ديمقراطية بعد فوزها باالنتخابـات، ومـا زلـت                "قال  و

تعمل على حماية   "وأضاف أن الحكومة التي شكلتها حماس        ".صامدة وهي تقدم كافة الخدمات للمواطنين     
  ".صل دوليالمواطنين بشكل جيد في ظل الصعوبات التي تواجهها جراء فقدانها أي تعاون وتوا

وطالب بضرورة تسريع تحقيق المصالحة الفلسطينية بين غزة والضفة الغربية باعتبارها الوسيلة الوحيدة             
  .التي يمكن من خاللها توحيد فلسطين وإيجاد مكان لها في التاريخ

ن تقف عقبة أمام القانو   "بالده بأنها    اتهم   رمزي كالرك ة، أن   غز، من   7/1/2011،  الحياة، لندن وأضافت  
، ووجه كالرك رسالة من غزة مفادهـا أن         "الدولي وتعترض على تنفيذ العدالة الدولية في األمم المتحدة        

  ."القانون يتعرض لحواجز كثيرة في األمم المتحدة وفي الكونغرس األميركي"
  

  لدينا جدول زمني أكثر فاعلية مما لدى ليبرمان للتوصل إلى اتفاق سالم: الخارجية األمريكية .49
صرح فيليـب كراولـي المتحـدث باسـم      : خالد األصمعي ووكاالت األنباء -هللا واشنطن عواصم    رام ا 

 وزير الخارجيـة اإلسـرائيلي      ىالخارجية األمريكية بأن واشنطن لديها جدول زمني أكثر فعالية مما لد          
ـ       .  اتفاق سالم في الشرق األوسط     ىافيجدور ليبرمان للتوصل إل     سـؤال   ىجاء ذلك في رد كراولـي عل

ـ            ىلتعليق عل ل  ى تصريحات ليبرمان الذي قال فيه إنه لن يكون هناك اتفاق آخر للسالم مع الفلسطينيين عل
  . عقود من الزمنىمد

  7/1/2011، األهرام، القاهرة
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  سياسي فرنسي بارز يطالب بالده وأوروبا باالعتراف رسميا بدولة فلسطين .50

 مفتوحة إلى ميشيل    ةب الشيوعي الفرنسي في رسال     جون كلود لوفور النائب البارز في الحز       قال :القاهرة
إنى أطلب من فرنسا أن تعترف رسميا بدولة فلسطين الـذى بموجبـه             'أليو ماري وزيرة خارجية فرنسا      

  .'سوف يرغم األعضاء اآلخرين في االتحاد األوروبي على أن يحذو حذوها
ـ         وأن القـدس  1967ا قبـل حـرب   كما طالب لوفور، أن تعترف فرنسا بحدود فلسطين التي تم إقراره

  .عاصمة فلسطين، كذلك القبول بها عضوا دائما في مجلس األمن والقبول بها كعضو كامل الحقوق
الذي اعتبره أزمة إستراتيجية تخدم     ' موقف االتحاد األوروبي ومواالته للموقف األميركي     'واستنكر لوفور   

  .ي الواليات المتحدة فى الشرق األوسطالشأن اإلسرائيلي، وعبر عن استيائه مما أسماه تراخ
  6/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   اليوم أربعة ماليين يوروفلسطينيةحولنا للسلطة ال: االتحاد األوروبي .51

)  مليون شيكل إسـرائيلي    19( قال االتحاد األوروبي إنه قدم، اليوم الخميس، أربعة ماليين يورو            :القاهرة
 ألـف مـن     85مة شهرية جديدة لصالح الدفع المنتظم لرواتب ومخصصات تقاعد ما يقرب مـن              كمساه

  .الموظفين والمتقاعدين في الضفة الغربية وقطاع غزة
وذكر بيان وزعه اليوم وفد مفوضية االتحاد األوروبي بالقاهرة ونشرته وكالة أنباء الشرق األوسـط أن                

يتم تمويله من خالل الحزمـة الماليـة التـي خصـصتها            ) بيجاس(هذا المبلغ الذى يتم تقديمه عبر آلية        
 مليون  9.209 والتي بلغت    2010المفوضية األوروبية للسلطة الفلسطينية لدعم نفقاتها المتكررة في عام          

  .يورو، إضافة لمساهمتين مقدمتين من حكومة أيرلندا وحكومة لوكسمبورغ
إن الدعم المالي المستمر الـذي      : كريستيان بيرجر قوله  ونقل البيان عن ممثل االتحاد األوروبي بالقدس        

يقدمه االتحاد األوروبي إلى السلطة الفلسطينية يشير الى ثقة االتحاد األوروبي في مؤسـسات الـسلطة                
 بينما سيستمر الفلسطينيون في تحركهم      2011الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذا الدعم سيتواصل خالل العام          

أن حكومات كل من أيرلندا     : وأضاف . ببناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية     قدما نحو تحقيق هدفهم   
  .ولوكسمبورغ تدعم من خالل هذه المساهمة جهود السلطة الفلسطينية في هذا االتجاه

  6/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  كارني عند معبر "فساد معمم" شكت من أميركيةشركات : ويكيليكس .52
 شركة كوكاكوال    خصوصاً أميركيةن شركات   أ أمس برقية دبلوماسية نشرت     أفادت :).ب.ف.ا( -أوسلو  

 من معبر المنطار الذي كان      اإلسرائيلي في الجانب    "فساد معمم " من   2006للمشروبات الغازية شكت في     
  . وقطاع غزة"إسرائيل"المعبر الرئيسي في حينها لنقل البضائع بين 

 النروجيـة، طالـب     "افنتبوسـتن "قية التي حصل عليها موقع ويكيليكس ونشرتها صـحيفة          وبحسب البر 
 قطاع  إلى األميركية مرة للسماح بمرور البضائع      75كبر  أ بشكل منهجي بضرائب     إسرائيليونمسؤولون  

 إن فـي القـدس      األميركية والقنصلية   أبيب في تل    األميركيةوجاء في البرقية التي بعثتها السفارة        .غزة
  ." المبادالت التجاريةأمام واالتهامات بالفساد هي عقبة كبيرة اإلشكالية اإلجراءات"

  7/1/2011، الرأي، عّمان
  

  في القدسالفلسطينيين منحة يابانية لمخيم شعفاط لالجئين  .53
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قام ناؤفومي هاشيموتو، ممثل اليابان لدى السلطة الفلسطينية وجهاد أبو زنيـد، رئـيس              : القدس المحتلة 
، بتوقيع عقد منحة لمشروع بناء صفوف إضـافية         أمس للمركز النسوي في مخيم شعفاط،       اإلداريةنة  اللج

تم تمويل هذا المشروع    . في مخيم شعفاط لالجئين، وذلك بحضور عدنان الحسيني، محافظ شرقي القدس          
 بقيمـة   انياإلنـس من الحكومة اليابانية من خالل منح المساعدات اليابانية للمـشاريع األهليـة واألمـن               

  . دوالرا105914ً
يهدف المشروع إلى توفير بيئة دراسية مناسبة لألطفال في مخيم شعفاط لالجئين، من خالل بناء خمـسة                 

  .صفوف دراسية إضافية في الطابق الثالث من مدرسة الوكالة األساسية للبنين
  7/1/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
    موجودة في جنوب شرق روسياحقيقة تاريخية "جمهورية اليهود: "باحثة بريطانية .54

حـل  "تتمحور السيناريوهات المتداولة حول الحل النهائي للقضية الفلسطينية في : لندن ـ من هيام حسان 
أو حتى حل شبه مستحيل يحلم به القادرون على ترف األحالم في واقعٍ صـعب  " حل الدولة "أو  " الدولتين

  . مساقط رؤوسهم في أوروبا وغيرها من دول العالمويتمثل في عودة يهود اسرائيل الى
فترى ان هنـاك حـال لـم يحـظ          " ليدي"أما السيدة البريطانية ميشيل رينوف التي تحمل لقبا شرفيا هو           

جمهورية اليهود التي تقع في جنوب شـرق        : باالهتمام الواجب ويتمثل في عودة اليهود الى وطنهم األول        
  .ة العظمى من العالم ألن اسرائيل ال يسرها ذلك بطبيعة الحالروسيا وال تعلم بأمرها الغالبي

وتقول الليدي رينوف ان هذه الجمهورية تمثل الوطن األول لليهود في العالم وقد ظلت كـذلك الـى أن                   
ظهرت فكرة توطين اليهود في فلسطين ونجح الصهاينة في تحقيقها فصرفت األنظـار عـن جمهوريـة                

  .بطريقة سلمية ودون حاجة الغتصاب أراض من سكان أصلييناليهود األولى التي تأسست 
وهي تدافع عن حل عودة اليهود الى موطنهم األول بحجج وبراهين تاريخية مدهشة لمن يسمع بها للمرة                 

وال تـدع   . األولى، وقد أسست لهذا الغرض منظمة تروج لهذا الحل بقوة وتحمل اسم جمهورية اليهـود              
وقد ألقت العديد من الكلمـات      .  محاولة نشر الفكرة المتكتم عليها اعالمياً      الليدي رينوف فرصة تمر دون    

والمداخالت حول هذا الحل في محافل عدة كانت احداها تحت قبة البرلمان البريطاني واخرى في ايران                
حيث استمع لها الرئيس االيراني أحمدي نجاد وآالف من ضيوفه ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثـاني                

  .العام الماضي) يونيو(المام الخميني والعالقات الخارجية في حزيران حول ا
وعلقت مطبوعة يهودية على نبأ الكلمة التي ألقتها رينوف في ايران ودعت فيها نجاد الى تبني حل عودة                  

اذا بادر نجاد لتبني الفكرة فنحن نعرف متى سـمع بـاألمر للمـرة              : اليهود الى جمهورية اليهود بالقول    
  .ىاألول

والحل باختصار كما تراه الليدي رينوف يتمثل في عودة آمنة لليهود في اسرائيل الى جمهورية اليهـود                 
واسمها أوبالست ولكنها معروفة أكثر باسم عاصمتها بايروبدجان، حيث من الممكن لهم أن يعيشوا بأمان               

ائدة بقـوة هنـاك وأن يتحـدثوا        وسالم ودون أي معاداة لساميتهم وأن ينعموا بأجواء الثقافة اليهودية الس          
وتؤكد الليـدي  . كما يريدون على أن يتركوا أرض فلسطين لسكانها األصليين      ) لغة يهود أوروبا  (اليديتش  

رينوف أن الثقافة السائدة في بايروبدجان ومساحتها التي تعادل مساحة سويسرا تسمح بهذا الحل العـادل                
ميـل  / ( نـسمة    14 األرض، حيث الكثافة السكانية فيها       وانهاء مأساة الفلسطينيين المشردين في أصقاع     

ميل مربـع فـي األراضـي        / 1728و) اسرائيل(ميل مربع في الكيان الصهيوني       / 945مربع مقابل   
  .الفلسطينية

 بدعمٍ وتشجيع من يهود أمريكا أنفسهم       1928وفيما تؤكد الليدي رينوف أن بايروبدجان تأسست في العام          
 تضم في عضويتها عالم الفيزياء اليهودي المعروف آينيشتاين والكاتب األمريكـي            ممثلين في هيئة كانت   

 وأن فيهـا    1934اليهودي المعروف غولدبيرغ، يذكر موقع ويكيبيديا أن الجمهورية تأسست في العـام             
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جالية يهودية وليس كل عدد سكانها من اليهود، فيما أصر متحدث باسم رئيس الوزراء االسرائيلي خالل                
امج تلفزيوني حاجج فيه الليدي رينوف بأن تلك الجمهورية رمز من رموز العهد الستاليني الذي اتسم                برن

  .بالالسامية
وترفض الليدي رينوف تلك المزاعم وتؤكد أن ستالين نزع الى اعطاء كل اثنية مـن اثنيـات االتحـاد                   

ـ             ذي تنتفـي معـه اتهامـات       السوفييتي جمهورية خاصة بها ولم يقصر األمر على اليهود فقط األمر ال
الالسامية، كما أن الجمهورية شكلت مالذاً آمناً لليهود الذين لم يكونوا محل ترحيب من المواطنين الروس                
الى جانب يهود من خارج االتحاد السوفييتي هاجروا اليها ووجدوا فيها األمن والسلم وكان من الممكـن                 

  .ة وفكرة االستحواذ على أراضي السكان الفلسطينيينأن تتواصل الهجرة اليها لوال أن ظهرت الصهيوني
وتعتبر رينوف أن اليهود كذبوا عندما زعموا ابان الحرب العالمية الثانية أنهم في أمس الحاجة الى أرض                 
فلسطين كوطن لهم حيث لم تكن هناك حاجة لتشريد الفلسطينيين واالستيالء علـى أراضـيهم، فخيـار                 

ن متاحاً أمامهم ولكنهم فضلوا فلسطين ألنهم كانوا يطمعون بالـسيطرة علـى             االنتقال لتلك الجمهورية كا   
  .القدس

وتستهجن التعتيم االعالمي المحكم على حقيقة الوطن األول لليهود في جنوب شرق روسيا واالصـرار               
أي مقاطعة تلك التي يعـادل حجمهـا حجـم          : "على االشارة اليه على أنه مقاطعة، متسائلة في استنكار        

الحقيقة أنه مع تفكك االتحاد السوفييتي أصبحت كـل اثنيـة مؤهلـة ألن تعلـن                : ، وتضيف !"را؟سويس
السرائيل وتثيـر هواجـسها     " حساسية"جمهوريتها التي تقيم عليها باستثناء بايروبدجان التي كانت تسبب          

  .باحتمال رفع الوعي العام العالمي بوجودها كأول وطن لليهود
ـ    الكثيرون ال يعرفون شيئاً عن هذه الحقيقة والقليلون الذين تسنح          ": قدس العربي ال"وقالت الليدي رينوف ل

لهم الفرصة ألن يستمعوا الي ويعرفوا الحقيقة ال يصدقونني بسهولة ولكني مستعدة ألن أسخر ما تبقـى                 
  .من حياتي كي يصدقني العالم ويسعى لحل الصراع استناداً لهذه الحقيقة

بامكان الدول الــ    : في االعالم الصهيوني بأنها من منكري الهولوكوست      وأضافت رينوف التي توصف     
 األعضاء في االمم المتحدة أن تختار هذا الحل وتدعمه دون خوف من أي اتهامات بمعاداة السامية                 191

  .ألن سكان الجمهورية اليهود يعيشون بالفعل في أمان واطمئنان ودون أي معاداة للسامية
 6/1/2011 القدس العربي، لندن،

 
  السيناريو األكثر إغراء.. الحرب على غزة .55

  صالح السنوسي
ليس هناك خالف حول حقيقة أن السياسة األميركية في الشرق األوسط والسياسة اإلسرائيلية تمران 
بأزمة بخصوص القضية الفلسطينية من ناحية، وفي مواجهة أطراف محددة في المنطقة من ناحية 

  .ان وسوريا وحزب اهللا وحماس في غزةأخرى، والمتمثلة في إير
والشك أن األزمة تبلغ من الحدة إلى درجة أن الواليات المتحدة وإسرائيل تفكران جديا في الحرب كأحد 
االحتماالت للخروج من الوضع الراهن، غير أن قرار الحرب بالنسبة للطرفين يتحكم فيه اعتبار ينبغي 

  .مثل في توافر أكبر قدر ممكن من شروط النجاحالتفكير فيه بعقالنية صارمة، وهو المت
 ليست مجرد استخدام لوسائل العنف في لحظة انسداد -كوسيلة من وسائل السياسة الخارجية-فالحرب 

طرق الحلول ألزمة في عالقات الدولة مع غيرها من األطراف الدولية، بل هي تصرف غاية في 
  .المفهوم الذي يتحكم في تفسير مصالحهاالعقالنية من وجهة نظر مصالح هذه الدولة حسب 

وانطالقا من هذا المفهوم، فإنني ال أظن أن أحدا ينكر أن الواليات المتحدة وإسرائيل تقود سياستيهما 
مؤسسات إلى حد بعيد، ال حاكم فرد يشن الحرب انتقاما لكرامته الشخصية أو حفاظا على استمراريته 

-ي كلتا الدولتين تملي عليهم عقالنية المصالح السياسية أن يتأكدوا في السلطة، ولهذا فإن صناع القرار ف
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 من شروط نجاح هذه الحرب في تحقيق كل أهدافها أو معظمها وأهمها، وفي -إلى أقصى حد ممكن
  . إتيانها بحلول تكفل الخروج من األزمة بشكل نهائي

 الطرف الذي تنبغي محاربته من غير أن التأكد من شروط النجاح يطرح عليهما ضرورة اختيار وتعيين
بين هذه األطراف، فإذا ما جرت مفاضلة بين حماس وحزب اهللا الختيار أحدهما كمستهدف بهذه الحرب، 

  :فإن المقارنة قد ترجح حماس لعدة أسباب في نظر صناع قرار الحرب، وأهم هذه األسباب هي
في ظل هذه الفرضية هناك شروط  في حال شن حرب على حزب اهللا كمستهدف بهذه الحرب، فإنه -1

غائبة ومحاذير قائمة تجعل هذا الخيار ليس هو األفضل مقارنة بحالة غزة األكثر مالئمة، إذا كانت 
  .الحرب يراد منها إيجاد مخرج لألزمة الفلسطينية، وليس مجرد حملة تأديبية لمنع تدهور الوضع القائم

حرب ضده عملية محفوفة باحتماالت كثيرة ومخاطر فحزب اهللا يتمتع بإمكانيات وظروف تجعل من شن 
قد تجعل الخسائر كبيرة، فهو يمتلك عتادا عسكريا ال تمكن مقارنته بما لدى حماس من إمكانيات 
متواضعة معتمدة في الحصول عليها عبر شواطئ خاضعة لحصار بحري إسرائيلي وغربي، أو بواسطة 

بينما , ائيل بالتعاون مع األنظمة العربية المجاورة للقطاعأنفاق يجري تدميرها يوميا ومراقبتها من إسر
يتمتع حزب اهللا بحدود مفتوحة على العالم بأسره عبر لبنان وسوريا، ومهما كانت قدرات إسرائيل 
العسكرية بمساعدة الواليات المتحدة األميركية، فإنها ال تستطيع أن تسيطر على مصادر هذا السالح، إال 

إقليمية مع سوريا وإيران، وذلك يحتاج إلى مخطط آخر واستعدادات أخرى تتجاوز إذا دخلت في حرب 
  .الحرب على حزب اهللا

 الحرب ضد حزب اهللا ستكون في واقع األمر حربا ضد لبنان شاء خصوم حزب اهللا أو لم يشاؤوا، -2
وهذا مؤكد، - فالعمليات العسكرية اإلسرائيلية ستغطي معظم أراضي لبنان، فإذ كانت إسرائيل مصممة

 في القضاء على الحزب كقوة عسكرية وإخراجه نهائيا من لعبة التوازن في المنطقة -نجحت أو لم تنجح
المحيطة بها، فإن ذلك سيقود بالضرورة الجيش اإلسرائيلي إلى محاولة إيجاد وتصفية مصادر القوة 

  .نيةالبشرية والعسكرية واالقتصادية للحزب في أي بقعة على األرض اللبنا
وبالرغم من وجود مناطق تسيطر عليها قوى مناوئة لحزب اهللا وال يستطيع التحرك فيها، فإن بقية 

 تعتبر فضاء ممتدا أمام قوات حزب اهللا كمسرح لعمليات الكر -بقراه وجباله وأحراشه-جغرافية لبنان 
 خسائره بالنسبة للجيش والفر في صراعها مع الجيش اإلسرائيلي، وهذا النوع من الحرب يعتبر مكلفا في

اإلسرائيلي في مواجهة مليشيات تتمتع بروح قتالية عالية، وخياراتها محدودة وليست عديمة التسليح، 
بينما ال يتوافر هذا الظرف الجغرافي والمسرح العملياتي لحماس، مما يرشحها كخيار أفضل لحرب 

  .موجعة للخصم وأقل كلفة
 من البحر والشمال والشرق من إسرائيل، وتخنقها من فحماس تتحرك على شريط ساحلي محاصر

الجهات األخرى أنظمة عربية تطالب برأس حماس أكثر مما تطالب به إسرائيل، كما أن مسرح عملياتها 
عبارة عن بضع مناطق ضيقة مكشوفة أمام التقنية العسكرية اإلسرائيلية حول مدينة محاصرة مكتظة 

قاتلين إمكانية حرب شوارع قد تكون باهظة في األرواح بالنسبة بالسكان، وهى وإن كانت توفر للم
للجيش اإلسرائيلي، فإنه من األرجح أن تجربة الحرب السابقة قد أعطت للعسكريين اإلسرائيليين 

  .تصورات وحلوال أخرى لمثل هذه المعضلة
ر من العقبات، هذا فالتقنية العسكرية األميركية الموضوعة تحت تصرف إسرائيل تستطيع أن تذلل الكثي

إلى جانب أن إسرائيل إذا ما أقدمت على حرب أخرى فإنها ستكون أكثر من المرات السابقة بعدا عن 
قواعد الحرب واألخالق الدولية، وستعتبر المدينة بكاملها هدفا عسكريا دون تمييز، لكي تضع المقاتلين 

ا إسرائيل أيضا في لبنان إذا ما وقع في موقف صعب أمام أهلهم من المدنيين، وهي سياسة قد تتبعه
  .ولكن يبقى الفارق كبيرا بين جغرافية غزة وجغرافية لبنان وظروفهما السياسية, خيارها على حزب اهللا



  

  

 
 

  

            29 ص                                     2018:         العدد       7/1/2011 الجمعة :التاريخ

فإسرائيل قد ال ترى لها أصدقاء من بين سكان غزة الذين انتخبوا حماس، بينما تصنف الساحة اللبنانية 
ن، وقد ال تضعهم في سلة واحدة عندما تشن حربا خالية من إلى أعداء وأصدقاء وحلفاء مستقبليي

التزامات الحرب على هذه الساحة، إلى جانب أن لبنان بتركيبته الديموغرافية وظرفه السياسي يعتبر 
دولة تتمتع بعطف وصداقة كثير من قوى الغرب الكبرى، التي يسوؤها ويضر بمصالحها قيام إسرائيل 

  .ضد جميع مكونات هذا البلدبمثل هذا النوع من الحرب 
إلى السلطة، في الوقت " إرهابية"بينما غزة بالنسبة للغرب مدينة أذنبت في حق نفسها عندما أتت بمنظمة 

الذي يشمت بها كثير من األنظمة السياسية العربية، ألنها احتضنت منظمة ترفع علم المقاومة في زمن 
  .ا إستراتيجياً مع إسرائيل كيف ما كانت نتائجهأجمعت فيه هذه األنظمة على مبدأ السالم خيار

 الحرب على حزب اهللا ستكون لها على األغلب امتدادات إقليمية في حال ما إذا اتضح أن الحرب -3
 ألن سوريا وإيران ستعتبران ذلك -وهي البد أن تكون كذلك-التي تقودها إسرائيل هي حرب كسر عظم 

جي لهما في مواجهة إسرائيل، والوقوف موقف المتفرج أمام فحزب اهللا حليف إستراتي, حربا ضدهما
عمليات عسكرية تستهدف إزالته من المعادلة اإلقليمية يعتبر خطأ إستراتيجياً عواقبه فادحة على كل من 
سوريا وإيران، إذا كانتا عازمتين على المضي في سياستيهما المعلنتين تجاه القضايا العالقة بينهما وبين 

  .ائيلالغرب وإسر
وهذا ما أوحت به تصريحات سابقة لقيادات الحلفاء الثالثة بأن الحرب القادمة إذا ما وقعت فستكون 
شاملة، ولعل االتهامات التي وجهتها الواليات المتحدة وإسرائيل إلى سوريا بتزويد حزب اهللا بصواريخ 

استعدادات أكثر مما واجهته وأسلحة متطورة، تدل على أن حرب إسرائيل القادمة ضد حزب اهللا ستواجه 
في حربها السابقة، وأن احتمال امتداد هذه الحرب إقليميا أصبح واردا، خصوصا إذا اتضح من سير 
العمليات العسكرية أن حزب اهللا يواجه خطرا أكيدا، بينما ال يبدو مثل هذا االحتمال قائما في حالة شن 

جغرافي، ومحاصرتها داخل طوق إسرائيلي حرب على حماس، وذلك بالنظر إلى تعقيدات الوضع ال
  .غربي وعربي، وقد تكون سوريا األكثر تضررا من جراء ما قد يحدث لحماس في هذه الحرب

وقد يقوم حزب اهللا ببعض التحركات للتحذير من أن الحرب ضد حماس إذا ما استمرت قد تتطور إلى 
د إسرائيل يظل احتماال ضعيفا، بعكس حرب إقليمية، ولكن دخول سوريا وإيران وحزب اهللا في حرب ض

ما لو قامت الحرب ضد حزب اهللا، حيث يكون التدخل أكثر فاعلية ومصداقية، وملبيا أكثر للضرورات 
  .اإلستراتيجية

قد تقع الحرب قبل صدور هذا المقال، وقد تبقى األوضاع في حالة تأزم انتظارا لنضوج ظروف أفضل 
ولكن إذا ما قرر صناع قرار الحرب , حد هؤالء الحلفاءوتوافر شروط أكثر لنجاح حرب ضد أ

بناء على ما يعتقدونه توافر أفضل شروط -اإلسرائيليين واألميركيين خوضها ضد أحد هذه األطراف 
 ستؤدي إلى فتح -إذا ما تحققت- فستبدو حربهم ضد حماس أكثر إغراء، ألن هزيمتها عسكريا -للنجاح

  .يات المتحدة في جدار القضية الفلسطينية المتأزمةمسارات مقبولة إلسرائيل والوال
والسبب اآلخر هو أن حماس تعد أضعف حلقات هذا التحالف، رغم صدق عزيمة رجالها وتصميمهم 
وشجاعتهم، فهي محرومة من عامل الجغرافيا ومن السالح، ويعاديها الغرب السياسي، ويحاصرها 

 خلفها سوى الشعب الفلسطيني المفتت والمحاصر معها، الحكام العرب ويستعجلون القضاء عليها، وليس
  .وشعوب عربية بائسة فاقدة لروح الفعل الجماعي

  6/1/2011نت، .موقع الجزيرة
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  !كيف تحول اإلسرائيلي إلى مجرم؟ .56
  سليمان صالح. د. أ

للشخصية من يدرس الجرائم اإلسرائيلية طوال التاريخ يدرك أنها نابعة من عملية تشكيل ديني وثقافي 
اليهودية، وأن الحاخامات ورجال السياسة قد تضامنوا لتحويل الشخصية اإلسرائيلية إلى عبادة الذات 
بحيث يجعلونه يعتقد أنه هو األفضل واألقوى ـ وأنه فوق البشر، وأن كل البشر بالنسبة له مجرد 

  .حيوانات
ع الزمن يموت الضمير اإلنساني وطبقاً لذلك فإنه ال يتعرض لتعذيب ضمير عندما يرتكب جريمة، وم

  .نتيجة الشعور بالفوقية والسيادة والعظمة واالحتقار للبشر
لذلك فإنها جريمة دينية ثقافية معادية لإلنسانية والحضارة والدين تلك التي ارتكبها حاخامات إسرائيل 

  .عبر قرون طويلة
فسهم حيث جعلوهم يعبدون ذواتهم وهي أيضاً جريمة سيكولوجية ارتكبها الحاخامات في حق اليهود أن

وينفصلون نفسياً وشعورياً عن البشر، فال يأمن أحد لهم، وال يفكر في التعامل معهم طبقاً لألخالقيات 
  .واألعراف والتقاليد التي توافقت عليها الحضارات اإلنسانية

ب اهللا المختار، وأن وأهم الخرافات التي زرعها الحاخامات والسياسيون في نفوس اإلسرائيليين أنهم شع
  .كل الشعوب قد خلقت لخدمتهم، فهم أعظم من البشر

وعندما يكذب اليهودي فإنه ال يشعر بأنه يرتكب إثماً، لكنه يفعل ذلك لخداع األغيار كعملية مشروعة 
  .دينياً لتحقيق األهداف

 ويتضح ذلك من خالل وهكذا نجد القادة اإلسرائيليين يكذبون بشكل مستمر، وال يلتزمون بأي اتفاقيات،
  .دراسة السلوك السياسي اإلسرائيلي، وتطبيق االتفاقيات التي عقدها القادة اإلسرائيليون مع الفلسطينيين

ففي خالل الفترات التي التزم فيها القادة اإلسرائيليون بعدم بناء المستوطنات، كانت عملية بناء هذه 
  .المستوطنات تتم بشكل سريع

قد شهدت الضفة الغربية أكبر عملية توسع في بناء المستوطنات خالل فترة حكم وعلى سبيل المثال ف
  .باراك رغم التزامه المعلن بعملية السالم مع الفلسطينيين وعدم بناء المستوطنات

كانت الحكومة اإلسرائيلية تدعي أن بناء هذه المستوطنات تم بشكل غير قانوني، لكن الحقيقة التي يكشفها 
تابه خرافات الصهيونية أن الحكومات اإلسرائيلية كانت تقوم بتشجيع المستوطنين على جون روز في ك

  .إنشاء هذه المستوطنات وترفض تطبيق القوانين عليهم
ما يهمنا في ذلك هو أن القادة اإلسرائيليين يكذبون بشكل مستمر ويخدعون العالم ويحاولون تغيير الواقع 

  .على األرض بينما يقومون بالتفاوض
ومع ذلك فقد استطاعوا أن يروجوا لخرافة هي أنهم يحترمون التزاماتهم واتفاقاتهم، وابتلع الزعماء 
العرب تلك الخرافة حتى أن أحدهم قد روجها في خطاب له قائالً إنه عانى كثيراً من عملية التفاوض 

  .قض مع التاريخ والواقعمعهم، لكنهم في النهاية يحترمون توقيعهم، والواقع يؤكد أن هذه الخرافة تتنا
لذلك يأتي اإلسهام التاريخي الذي قدمه جون روز، حيث كشف عملية الكذب وصنع الخرافات التي تميز 
التاريخ اليهودي، وربما يكون هذا من أهم ما يميز الشخصية اليهودية، ويعتبر مدخالً مهماً لتفسير أحداث 

  .التاريخ
ود عباقرة، وأنهم قدموا الكثير من اإلنجازات العلمية ويشيرون ولقد راجت خرافة في العالم هي أن اليه

  .إلى بعض األسماء التي اكتسبت شهرة واسعة في العالم وربما يكون من أهمهم دار ون وفرويد
لكن الحقيقة التي يمكن أن يكتشفها كل من يدرس التاريخ بعمق أنهم عباقرة فقط في الكذب والتضليل 

  . وتشويه الواقعوالدعاية وصنع الخرافات
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كما يمكن أن يكتشف أن تلك العبقرية ناتجة عن عملية تشكيل ديني وثقافي تمت منذ عهد السبي البابلي 
حتى اآلن، هذه العملية صنعت المبررات الدينية لإلسرائيلي لكي يكذب على اآلخرين ويخدعهم لكي 

  .يحقق أهدافه
 وبالتالي فإن الكذب والخداع ال يشكل جريمة، فهو وهو يكذب على اآلخرين ألنه يشعر بأنه أفضل منهم،

ينتمي إلى شعب اهللا المختار، وعليه أن يحقق أهدافه، فهذه الوسائل مبررة دينيا طالما أنها ستحقق للشعب 
  المختار أهدافه،

ة، لذلك فإننا يجب أن نهتم بدارسة الجريمة الثقافية الدينية التي ارتكبها حاخامات اليهود في حق البشري
فهي جريمة احتقار لإلنسان كجنس وتحويل اليهود إلى حالة عنصرية فأصبحوا يعبدون ذاتهم ويتعالون 

  .على البشر، ويرتكبون الجرائم ضد اإلنسانية ويجدون لكل تلك الجرائم مبررات دينية وثقافية
بقتل األسرى في ضوء ذلك يمكن أن نفهم سلوك الجندي اإلسرائيلي في الحروب المختلفة، فهو يتسلى 

، وهو يتلذذ بقتل الفلسطينيين وتدمير بيوتهم في غزة، ويعتقد أن ما يقوم به 1967المصريين في حرب 
وهو يكذب ويتحرى الكذب ويخدع العالم ويروج الخرافات .. من قتل وتدمير هو عبادة لرب إسرائيل

  !!ألنه يعتقد أنه فوق البشر
  7/1/2011الشرق، الدوحة، 

  
  التجربة والمصير: إفريقيافلسطين وجنوب  .57

  أسعد عبد الرحمن. د
عبر تطبيقها سياسة التفرقة العنصرية، تصر إسرائيل على إعادتنا بالذاكرة إلى جنوب إفريقيا في عهـد                

ومن ضمن تلك الذاكرة االضطهاد العنـصري       . حكم األقلية البيضاء لألكثرية األفريقية صاحبة األرض      
اء البانتوستانات اإلفريقية من خالل قيادات محليـة مـن المـستعمرين            األبيض لسكان البالد السود وإنش    

فأوجه الشبه والمقارنة بـين     . مرتبطة بنظام التفرقة العنصري للبيض وحكومته المركزية      ) المستوطنين(
فإذا ما نظرنا إلـى     . المجتمع اإلسرائيلي وبين مجتمع اآلبارتايد السابق في جنوب إفريقيا واضحة وجلية          

وإن . لم الذي توقعه إسرائيل بالفلسطينيين فسنجد أساساً للمقارنة مع نظام جنوب إفريقيا الـسابق             حجم الظ 
  .كانت المعاناة ذاتها، فالبد أن تكون النتيجة أو النهاية واحدة أيضاً

في ضوء شواهد الدراسات العديدة الموثقة، فإن التشابه كبير بين القضية الفلسطينية وبين قضية شـعب                
بل إن الرغبة اإلسرائيلية المحمومة حالياً في تنفيذ أكثر من بانتوستان فلـسطيني، يـذكر               . ريقياجنوب إف 

والمتابع . باجتياح الشرطة والجيش في حكومة البيض لباندوستانات أحياء السود الفقيرة في جنوب إفريقيا            
غبة اإلسـرائيلية بإنجـاح     للمزاعم اإلسرائيلية، وخاصة تلك المتعلقة بقوانين األرض والسكان، يدرك الر         

يطـرح،  ) ليبرمـان " (إسرائيل بيتنا "فوزير الخارجية اإلسرائيلي ورئيس حزب      . خطة التفرقة العنصرية  
في الضفة الغربية من خالل تسريع خطـط تمزيـق          " آبارتايد"وكبديل لحل الدولتين، مأسسة عملية لنظام       

، وطرق التفافية، عالوة على جدار الفصل       "عابرم"، و "استيطانية"أوصال الوحدة اإلقليمية للضفة بحواجز      
حقاً، نحن أمـام    .  رافضة دمجهم كمواطنين متساوين في الحقوق      48فيما تحارب فلسطينيي    ... العنصري

سياسة عنصرية إسرائيلية تعتمد كثيراً على مبدأ العقاب الجماعي والتخويف واإلرهاب، تمامـاً كنظـام               
تت إسرائيل للعالم أجمع أن نظامها العنـصري هـو تـوأم نظـام              بريتوريا العنصري السابق، حيث أثب    

فالحديث عن التجربة العنصرية التي مورسـت فـي         . اآلبارتايد في جنوب إفريقيا السابقة فكراً وممارسة      
جنوب إفريقيا، وتشابهها مع التجربة العنصرية الصهيونية، يبين مقارنات وتشابهات وقواسـم مـشتركة              

ففـي فلـسطين، أدت     . ا على مستوى الفهم، وأيضاً لها دالالت على مستوى النتائج         وعالقات لها دالالته  
إلى تطوير فلسفة عنصرية خطيرة مماثلة لآلبارتايد والمعروفة بالفلسفة         " االستيطانية"التجربة االستعمارية   

ية والدينيـة،   الصهيونية، فكال النظامين قاما على مقوالت متشابهة وزائفة في المجاالت التاريخية والعرق           
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وعلى نفس الروح المتغطرسة المتعالية، دون أن يكون لهذه المزاعم ما تفعله إزاء حقائق التاريخ الفعلي                
  .لفلسطين وجنوب إفريقيا على السواء

لقد سن كال النظامين كثيراً من القوانين العنصرية التي تحكم العالقة مع اآلخر، سواء أكان فلـسطينياً أم                  
، كقوانين السكن، والحركة والتنقل، والعمل والوظـائف، والتعلـيم، مـصادرة األراضـي،              إفريقياً أسود 

ورغم أن الحال كذلك، فقد نجحت الحركـة الوطنيـة فـي            . إلخ... وقوانين الهجرة والمواطنة والجنسية   
ومن جهته، تابع الشعب الفلسطيني نضال جنوب إفريقيا علـى          . جنوب إفريقيا في تحقيق الوحدة والنصر     

مر السنين، واستلهم مما واجهه أبناؤها من عذابات وظلم وقهر وتمييز في سبيل انتزاع حقهم والـتخلص   
من ظلم العنصرية، فبات نضال الجنوب إفريقيين مصدر الهام للفلسطينيين في النضال من أجـل حريـة            

ل موازين القوى،   فقد أدرك الشعب الفلسطيني أنه بالوحدة والتصميم، ورغم كل الصعاب واختال          . فلسطين
وهـو مـا أكدتـه      . قادر على انتزاع النصر وإقامة الدولة المستقلة، والعيش على أساس الحرية والعدل           

، خالل زيارتها لفلسطين    "المؤتمر الوطني االفريقي  "مفوضة العالقات الخارجية في حزب      " ريتس نعومي "
مر الحزب بكثير مـن     : " فقد قالت  .على رأس وفد من الحزب، وهي التي ناضلت لسنوات ضد اآلبارتايد          

المراحل للتخلص من االحتالل والتمييز العنصري، غير أنه انتصر في النهاية بعدما عمل على توحيـد                
كل الجهود ضد العدو القائم على االستعمار، وقام باحتضان كافة األعراق واألصول، حيث انضمت إليه               

نظمات الشبيبة والمرأة، وغيرها، وهـو مـا أوصـل          جميع الحركات والمنظمات والنقابات العمالية، وم     
كانـت  : "وأضـافت ". الحزب لعالقات حميمة في كافة تشكيالته، بينما كانت الحرب الباردة على أشدها           

سياسة الحزب تتمثل في اعتبار جنوب إفريقيا بلداً لكل من يعيش فيها، لذا كان من الصعب أن يـصوت                   
ما انضم إلينا أعضاء في حركة عدم االنحياز، وبالمقابل شاركنا في           ضدنا أحد في أروقة األمم المتحدة، ك      

منظمات مرموقة تؤثر على أصحاب القرار في العالم، وهذا شجع كثيراً من البلـدان فـي العـام لفـتح                    
ممثليات لها في بلدنا، إضافة لبعض المصالح لهذه البلدان، حيث توسعت الدائرة وذهبنا للخارج وانتشرنا               

  ".ةخارج القار
إن كانت إسرائيل لم تدرك بعد حقيقة أن اإلجراءات التعسفية ألي مجتمع عنصري تحمل في ذات الوقت                 
بذور فناء هذا المجتمع، وأن اإلجراءات العنصرية عادة ما تولد ديناميكيات جديـدة للـرد علـى هـذه                   

إدراك أن الـشعب    اإلجراءات وتكون مسنودة بحالة تعاطف خارجي ال محدود، فعلى القوى الفلـسطينية             
ففـي  . خسرا جزءاً من صورتيهما البهيتين أمام العرب والمسلمين والعالم أجمـع          ) والقضية(الفلسطيني  

مواجهة المشهد الفلسطيني بات المطلوب من القوى الوطنية الوحدوية إدراك مسؤوليتها في إخراج الحالة              
اء من تاريخ الشعب الفلسطيني، والعمـل       الفلسطينية الراهنة من النفق االنقسامي الذي يمثل صفحة سود        

على استعادة الوحدة الوطنية الشاملة، واالتفاق على خطة وطنية متكاملة لمواجهة المخاطر والتحـديات              
فبالوحدة فقط يمكن الرد على جرائم االحتالل التي يجب أن تكون عامـل     . التي يواجهها شعبنا الفلسطيني   

 على  -موضوعياً-استالم زمام أمور نزاعهما القائم      " حماس"و" فتح"لذا، على القوى الوحدوية في      . وحدة
لـن يفيـد    ! فأي حكم، وأي سلطة، وأي أمن، وأي وزارات، هذه التي يتنازعـان عليهـا؟             "! وهم مبين "

الحركتين التعنت وتمسك كل طرف بتحليالته ومواقفه، وهما بحاجة إلى إعادة نظر وتأمل في مواقفهمـا                
، فالحرب اإلعالمية وتبادل االتهامات العبثية واالعتقاالت، كلها عوامـل          "اب مالطا خر"وسياساتهما قبل   

وهنا، ربما توجب علينا أن نخـتم       . تبعث على اليأس، وتبعد الجماهير عن الطرفين، وتحبط همم الشعب         
ـ : "، حين قالت  "حماس"و" فتح"نفسها، وهو أمر ربما نسته أو تناسته        " نعومي"بما جاء على لسان      بعض ال

في المجتمع الفلسطيني يصف إسرائيل بأنها قوية وتمتلك األسلحة، لكنهم نسوا أن الفلسطينيين يمتلكـون               
الشعب "، مؤكدة أن    "روح الحرية التي ال تموت وتبقى تجدد نفسها بنفسها، وتبني قوتها من حين إلى حين              

  ".شعب مقاتل يريد بناء مستقبلهالفلسطيني ليس شعباً مرهقاً وفاقد القوة ويتطلع لحنان اآلخرين، بل 
  7/1/2011االتحاد، أبو ظبي، 
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  والهند" إسرائيل" .58

  سمير سعيد
ليست من العمق والحميمية كما يظن العرب، وأن تجربة تركيا " اإلسرائيلية"يبدو أن العالقات الهندية  

ول الفكاك من الصهيوني تحا" الحضن"يمكن أن نراها في أي وقت، وكأن بعض الدول التي نعتبرها في 
التعاون مع الصهاينة متى تهيأت الظروف لذلك، لنجدها ورغم ذلك تعمل لصالح القضايا العربية ربما 

عن العالقات " اإلسرائيلية"هذا ما تقوله بعض مراكز األبحاث . أكثر من بعض العرب في بعض الحاالت
  .بين الطرفين

طفرة كبيرة، خاصة في مجاالت " اإلسرائيلية"ية  خالل السنوات القليلة الماضية شهدت العالقات الهند
 من أهم محطات هذه 1992كانون الثاني / التعاون االستخباراتي والعسكري، حيث يمكن اعتبار يناير

 بعد تعاون 1999عالقاتهما الدبلوماسية، وعام " تل أبيب"العالقات، وذلك مع تدشين كل من نيودلهي و
تل أبيب الجيش الهندي بأحدث األسلحة القتالية، لتأتي تفجيرات بومباي أمني وثيق بين البلدين، وتزويد 

 لتزيد من مستوى هذا التعاون في مجاالت األمن والدفاع 2008تشرين الثاني / التي وقعت نوفمبر
  .بشكل غير مسبوق" محاربة اإلرهاب"و

 خوفاً على عالقاتها مع العالم في سرية" إسرائيل"ودائماً ما تلجأ الهند إلى إبرام صفقاتها العسكرية مع 
العربي، إال أن هذا األمر بدأ يتراجع مؤخراً، وذلك على خلفية حقيقة قيام دول عربية بعقد اتفاقات سالم 

تل "ورغم حرص الهند على تطوير عالقاتها مع . ، إلى جانب أخرى تقيم مكاتب تمثيل"إسرائيل"مع 
رها إلى واشنطن وموسكو وأوروبا، للحصول على أحدث باعتبارها بوابة مهمة يمكن النفاذ عب" أبيب

األسلحة، وذلك في إطار عالقة المنفعة المتبادلة، إال أن الهنود يحرصون أيضاً على أن تبقى عالقاتهم 
التاريخية بالعالم العربي جيدة، إضافة إلى أن الهند تضع في الحسبان كونها إحدى أهم دول عدم االنحياز 

  . حركات التحررولها تاريخ في دعم
وبرغم ما يبدو أيضاً من قوة العالقات والتعاون العسكري واألمني واالستخباراتي، وقيام هذه العالقات 

التركية مع الهند يلوح "  اإلسرائيلية"على أنقاض العالقات الهندية  العربية، إال أن شبح تكرار األزمة 
في المعارضة الداخلية في الهند لمسألة التعاون ، خاصة في ظل التنامي الملحوظ "اإلسرائيليين"أمام 

، وهو األمر الذي نتج عما كشفت عنه التحقيقات مع مسؤولين هنود كبار تلقوا "إسرائيل"العسكري مع 
بطرق ملتوية ومشبوهة على حساب " إسرائيل"رشى من أجل إنجاز صفقات عسكرية ضخمة مع 

  .عروض أفضل من دول أخرى
ي تمارسها المعارضة الهندية إزاء هذا التعاون، فإن هناك ضغوطاً أكبر تمارسها وإلى جانب الضغوط الت

" اإلسرائيلي"واشنطن أوقفت الكثير من تلك الصفقات، إضافة إلى التذمر الروسي من سيطرة السالح 
في أن تصبح أهم تاجر في سوق " إسرائيل"على حساب نظيره الروسي في تسليح الجيش الهندي، ورغبة 

  .لألسلحةآسيا 
واألهم من ذلك كله هو التعاطف الشعبي الهندي مع القضايا العربية، خاصة إزاء القضية الفلسطينية، 

ورغم كل هذه العوامل التي قد تقضي على مستقبل التعاون والعالقات ". اإلسرائيليين"وهو ما يقلق 
القات مع الصين ودول أخرى، الثنائية بين نيودلهي وتل أبيب في أي وقت، ونفس األمر ينطبق على الع

وإن كان بشكل مغاير، فإن العرب لم يستثمروا هكذا وضع، بعد أن جعلوا من أنفسهم الطرف األضعف 
بعقد معاهدات سالم مجانية مع الصهاينة، فمتى يساعد العرب أنفسهم بدالً من الشكوى من ارتباط هذه 

  .القوى أو تلك بعالقات مع الصهاينة
  7/1/2011 الخليج، الشارقة،
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  نظرة خاطفة على االنتشار السكاني في فلسطين .59
  عدنان السمان

لسنا بحاجة لمقدمات تاريخية، أو جغرافية، أو سياسية، عندما نكتب في هذه األيام عن فلسطين 
ولفلسطين؛ فالسياسيون، واإلعالميون، والعاملون المشتغلون في الشأن الفلسطيني، والمواطنون العرب 

من البحر إلى النهر، باتوا يعرفون ما يكفي من الحقائق المتعلقة بقضيتهم، بل بقضاياهم، منذ الفلسطينيون 
  .البدايات األولى لنشأتها وحتى يومنا هذا

واألجيال الشابة التي يعنينا أمرها جدا باتت هي األخرى تعرف كثيرا من الحقائق عن قضاياها، وإن 
حريصة على التظاهر بالجهل حينًا،وتجنب الخوض في هذه كانت ميالة إلى الصمت ألكثر من سبب، 

القضايا أحيانًا، وحريصة أيضا على إظهار على ما ال تبطن في مواقف كثيرة، ولزوم الصمت في 
في " واالستعباط"مواقف أخرى، والتهرب من اإلجابة الواضحة، واللجوء إلى التعمية والتورية والتمويه 

من الحاالت واألحوال والمناسبات، وإيثار التلميح على التصريح في بعض كثير من المواقف، وفي كثير 
المساجالت والمناظرات، وفي كثير من التقارير والبحوث والمقاالت والمقابالت والدراسات والمواجهات 

وما دام األمر كذلك، فلنمسك باللحظة ولندخل في الموضوع من اآلخر، كما يقول الناس في هذه .. أيضا
  :ار، وهذا يعني عددا من الحقائق ال بد من أخذها باالعتبار هنا، ومن أبرزهاالدي

في فلسطين التاريخية اليوم ستة ماليين عربي فلسطيني هم نصف تعداد شعب فلسطين العربي، وفيها •
  .أيضا ستة ماليين يهودي، غالبيتهم من غير يهود فلسطين

الخاصة بهم في الجليل والسهل الساحلي والمثلث والنقب، يتوزع العرب الفلسطينيون في المدن والقرى •
وبعد هدم مئات القرى الخاصة بهم عام ثمانية وأربعين أصبح كثير منهم يعيشون الجئين في وطنهم، 

  .ويبلغ تعدادهم مليونًا ونصف المليون من المواطنين العرب داخل الخط األخضر
 وستين كيلو مترا مربعا يعيش مليون ونصف المليون من في قطاع غزة البالغة مساحته ثالثمائة واثنين•

الفلسطينيين العرب، غالبيتهم من المهجرين عام ثمانية وأربعين، وتعيش غالبيتهم العظمى في مخيمات 
  .خاصة بهم يسمونها المعسكرات

لمربعة في الضفة الغربية البالغة مساحتها خمسة آالف وثمانمائة وتسعة وسبعين من الكيلو مترات ا•
يعيش نحو ثالثة ماليين عربي فلسطيني، يشكل مهجرو العام ثمانية وأربعين خمسة وعشرين بالمئة 
منهم، وتعيش نسبة محدودة منهم في تسعة عشر مخيما، بينما يعيش أكثرهم في مدن الضفة وقراها 

  .خارج تلك المخيمات
وال سيما في منطقة الوسط، بينما تستوطن تعيش غالبية اليهود على امتداد السهل الساحلي الفلسطيني، •

نسبة ال بأس بها منهم منطقة الجليل، ونسبة أقل من سابقتها تستوطن منطقة النقب، بينما يجري الحديث 
اليوم عن تكثيف االستيطان اليهودي في هاتين المنطقتين، لمواجهة التزايد السكاني العربي فيهما، 

  .ائيلية لالنتشار السكاني اليهودي في فلسطينوألسباب أخرى متعلقة بالرؤية اإلسر
التي يسميها اإلسرائيليون يهودا " الغربية"منذ حرب سبعة وستين، وبداية االستيطان اليهودي في الضفة • 

والسامرة، أخذت أعداد المستوطنين في هذه المنطقة باالزدياد حتى أصبح عددهم اليوم أكثر من نصف 
عظم مناطق الضفة الغربية، بينما تتركز غالبيتهم في القدس العربية، مليون مستوطن، ينتشرون في م

وفي جبل القدس، وفي الخليل، وفي منطقة نابلس، وال سيما على امتداد الطريق الداخلي الذي يربط 
  .نابلس بقلقيلية، مؤديا إلى مستوطنات ثمانية وأربعين

أما ..نتشرون اليوم في معظم مناطق هذه البالدمما سبق، يتبين أن كالً من العرب واليهود في فلسطين ي
العرب الفلسطينيون فيعيشون في الجليل والمثلث والنقب، وفي السهل الساحلي أيضا، كما يعيشون في 
قطاع غزة، وفي الضفة الغربية، مع مالحظة أن من يعيشون داخل الخط األخضر من العرب 

ام ثمانية وأربعين، وأن الزيادة التي طرأت على الفلسطينيين هم الذين رفضوا الهجرة والتهجير ع
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تعدادهم منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا، هي الزيادة الطبيعية الناجمة عن التكاثر، وليست بسبب عودة 
أيٍّ من فلسطينيي التشرد والتهجير والشتات إلى فلسطين، ومع مالحظة أن كثيرا منهم يمنعون من العيش 

 باليهود، بمعنى أن اليهود الذين يطالبون اليوم بعدم بيع الشقق السكنية، أو في المستوطنات الخاصة
بأي جديد، فالعرب هناك، ونتيجة طبيعية للمعاملة التي يقابلهم بها " عمليا"تأجيرها للعرب، لم يأتوا 

ز لنا أن اليهود، ال يقتربون من التجمعات السكنية اليهودية، إال ما ندر، وللضرورة القصوى، وربما جا
نقول إن الفصل العنصري هناك قائم عمليا على األرض، منذ بدء االحتكاك بين العرب واليهود في 
فلسطين بدون تشريعات وقوانين، أما الحاخامات الذين يريدون سن القوانين التي تمنع العرب من 

نونيا، كما تعني تجريد االستئجار أو التملك، فتعني تكريس القطيعة، والفصل العنصري بين العرب قا
العرب من حقهم الطبيعي في العيش على أرض وطنهم داخل المحتل عام ثمانية وأربعين، تمهيدا 

التي تؤمن به فئات " ترانسفير"إلخراجهم من تلك الدولة العبرية التي أقيمت في ذلك العام عمالً بمبدأ 
من سكانها بالهتاف والقول بملء أفواههم واسعة من اليهود في تلك الدولة التي ال يتورع كثير 

وإذا كان المواطنون العرب الذين ما زالوا يعيشون على أرض وطنهم هناك "..للعرب"الموت : وحناجرهم
داخل الخط األخضر يواجهون هذا الواقع المرير، ويتعرضون لسياسة التطفيش والتهجير، فإن الحديث 

اخل الخط األخضر لإلقامة هناك هو أمر أكثر من مضحك، عن إمكانية توجه عرب الضفة أو غزة إلى د
ألن القوانين اإلسرائيلية تمنع ذلك، على الرغم من أن كثيرا من سكان غزة والضفة هم الجئون 
ومهجرون، وعلى الرغم من أن كثيرا من سكان الضفة وغزة ما زالوا يحتفظون بمفاتيح بيوتهم هناك، 

يتهم لتلك األرض التي ُأجبروا تحت تهديد السالح على مغادرتها، وال زالوا يحتفظون بشهادات ملك
يضاف إلى كل هذا أن اإلسرائيليين الذين يحتلون الضفة الغربية وغزة منذ عام سبعة وستين، يسنون من 
القوانين، ويمارسون من أعمال الهدم والبناء والنهب والمصادرة والتضييق على الناس، وفرض الحصار 

ليهم، بهدف تفريغ هذه الديار مع مرور األيام من كثير من سكانها العرب، وصوالً إلى تلو الحصار ع
تهويدها، ونشر االستيطان والمستوطنين في كل أنحائها وأرجائها، وهذا يعني باختصار شديد أن خارطة 

عمار والتملك االنتشار السكاني في فلسطين التاريخية تشير إلى أن المجال مفتوح أمام اليهود للبناء واإل
من الكيلو ) 27009( والعيش من أوسع األبواب في كل شبر من أرض فلسطين التاريخية البالغة مساحتها

مترات المربعة، مع ضمان التسهيالت وحرية الحركة والتنقل واألمن واألمان ومستوى المعيشة وتوفير 
ي وجه العرب الفلسطينيين الذي كافة الخدمات، بينما تشير هذه الخارطة إلى أن هذا المجال مغلق ف

يحاصرون برا وبحرا وجوا في قطاع غزة، ومغلق في وجه العرب الفلسطينيين داخل الخط األخضر، 
حيث يتعرضون لمحاوالت التهجير والتطفيش واالقتالع من ديارهم هناك باستمرار، ومغلق في وجه 

هم إلى بيوتهم وديارهم وممتلكاتهم، بعد أن فلسطينيي الشتات الذين يرفض اإلسرائيليون إعادة أي من
استبدلوا بحق عودة الفلسطيني إلى دياره حق عودة اليهودي إلى أرض فلسطين، ومغلق في وجه العرب 
الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين يخضعون ألوامر عسكرية صارمة تقيدهم وتشل حركتهم وتمنع 

نين في السيطرة على ما تبقى من أرض وطنهم، بهدف نموهم وتطورهم وتحررهم، وتطلق يد المستوط
تهويدها وضمها نهائيًا إلى كيانهم، علما بأنهم يسيطرون اليوم على أكثر من ستة أعشار مساحة هذه 

  .الضفة الغربية التي يخططون البتالعها مع مرور األيام
  7/1/2011القدس العربي، لندن، 
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