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  يجب عزل السلطة ومحاسبتها وجرائم االحتالل لن تمر دون عقاب: حماس رداً على اعتقال المضربين .1
 حماس حركة، أن محمد األيوبي غزة نقال عن مراسله من 8/1/2011موقع فلسطين أون الين، نشر 
التي قتل فيها مسن ، و"جريمة الخليل"ولية الكاملة عن ؤام اهللا المس السلطة الفلسطينية في رحملت

  ناشطين في حركة حماس ُأفرج عنهم من سجون السلطة6 فلسطيني، أثناء اعتقال قوات االحتالل لـ
  ".ثمرة طبيعة للتنسيق األمني" أن ما حدث ةً، معتبربعد إضرابهم عن الطعام

ي مسيرات دعت إليها حماس، بعد صالة ظهر الجمعة، تنديداً وخرج آالف الفلسطينيين في قطاع غزة ف
  .بأحداث الخليل، وطالبوا بوقف االعتقاالت السياسية في الضفة الغربية المحتلة

إن جريمة الخليل لم تكن لتقع لوال التنسيق : "وقال القيادي في حماس إسماعيل رضوان أمام المتظاهرين
أبت "، مشيراً إلى أن أجهزة أمن الضفة "واالحتالل في الضفة الغربيةوالتعاون األمني بين سلطة رام اهللا 

وندد رضوان بتهاون المجتمع  ".إال أن تدمر المشروع الوطني وأن يستمر الخالف الفلسطيني الداخلي
  .الدولي عن مالحقة االحتالل على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وضد اإلنسانية والقانون الدولي

إذا أردت يا عباس أن توحد : "في حماس، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قائالًوخاطب القيادي 
شعبك، فإن الرد الطبيعي والوطني على هذه الجريمة بوقف التنسيق والتعاون األمني مع االحتالل، 

  ".وإطالق سراح المعتقلين السياسيين، وإطالق يد المقاومة في الضفة الغربية
ئل الفلسطينية إلى اتخاذ مواقف واضحة إزاء استمرار التعاون األمني والجرائم الفصارضوان كما دعا 

  ".أي الخيارات تريدون طريق الجهاد المقاومة، أما التنسيق والتعاون مع االحتالل: "في الضفة، قائالً
 لها المذبحة السياسية التي تتعرض"وناشد جامعة الدول العربية وأحرار العالم بالتدخل الفوري لوقف 

  .، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك حراك عملي في هذا الصدد"الحركة والمقاومة في الضفة
من : "واعتبر رضوان أن ما حصل في الخليل شكل انتكاسة للجهود األخيرة بشأن المصالحة، متسائالً

 األجهزة ضرورة إعادة بناء وإصالح وهيكلة"، مؤكدا على "يملك القرار األمني في الضفة الغربية؟
األمنية في الضفة الغربية على أسس مهنية ووطنية، وعقيدة مقاومة، إذ إن الضفة أحوج ما تكون لذلك 

  ".إزاء هذه الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني
يا أهلنا بالضفة، نحن منكم وأنتم منا، نقاتل ونحارب من : "ووجه رضوان رسالة إلى أهالي الضفة قائالً

مكم، دماء أم محمد وعبراتها ستبقى تحرق كل من يتآمر على القضية والمقاومة، حاربكم، ونسالم من سال
  ".وستبقى هذه الجريمة وصمة عار في جبين كل من يتعاون مع االحتالل

لقد سقط القناع عن هذه : "قالإسماعيل رضوان  من غزة، أن 7/1/2011قدس برس،  وذكرت وكالة
جرائم االحتالل "، مشدداً على أن "بد من عزلهم، ومحاسبتهم، وكيلة االحتالل، فال]الفلسطينية[السلطة

ليست المرة األولى التي "إلى أن هذه " قدس برس"وأشار رضوان لوكالة ، "وأعوانه لن تمر دون حساب
يعتقل فيها االحتالل من تفرج عنهم السلطة، فمعظم الذين تفرج عنهم يتم اعتقالهم من قبل السلطة، 

 ".االحتالل تعتقلهم السلطة، وهذا يدلل على تبادل األدوار بين السلطة واالحتاللومعظم من يفرج عنهم 
  .، على حد تعبيره"تمارس دور االحتالل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية"ضح أن السلطة أو

قدس "حماس عزت الرشق في تصريحات خاصة لـ  عضو المكتب السياسي لحركةمن جهته طالب
ما جرى فجر إن : ، وقال"بوقف التنسيق األمني مع االحتالل" ية وحركة فتحالسلطة الفلسطين" برس
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هو تطور خطير للغاية ويدق ناقوس الخطر مجددا على قضية التنسيق األمني بين أجهزة أمن  "الجمعة
السلطة واالحتالل، ألن ما تم ما كان له أن يحدث لوال اتفاقية التنسيق األمني وتعاون األجهزة األمنية 

فقد بدا واضحا أن السلطة اضطرت تحت . فلسطينية في الضفة مع االحتالل من خالل التبادل الوظيفيال
وطأة الضغوط الشعبية الفلسطينية واستجابة لوساطة أمير دولة قطر فأطلقت سراح المعتقلين المضربين 

  ".عن الطعام لتترك لالحتالل أن يرفع عنها الحرج، ويقوم باعتقالهم
المصالحة الفلسطينية تتلقى الضربات : "عتقال عناصر حماس على المصالحة، قال الرشقوحول تأثير ا

سلوك السلطة في رام اهللا وأجهزتها األمنية وكل  مرة بعد أخرى من السلطة وأجهزتها األمنية جراء
 يلوال شك أن المسرحية الهزلية التي جرت اليوم في الخليل لتضل. أن تتم الذين ال يريدون للمصالحة

الرأي العام، ستضع عقبات جديدة أمام المصالحة، وعلى رأس هذه العقبات التنسيق األمني، فلن تكون 
هناك مصالحة حقيقية ما دام هناك تنسيق أمني بين السلطة وإسرائيل وما دامت األفضلية لهذا التنسيق 

ية إلى تبييض سجونها  السلطة الفلسطينالرشقدعا  و.، على حد تعبيره"على كل االعتبارات الوطنية
  .وإطالق سراح كافة المعتقلين فورا، ردا على جريمة االحتالل في الخليل

عن أمله في " قدس برس" وصفي قبها في تصريحات خاصة لـ. مالسابقوأعرب وزير شؤون األسرى 
 وفوراً أن تكون السلطة الفلسطينية قد فهمت الرسالة من جريمة االحتالل في الخليل، وأن تقوم سريعاً

باإلفراج عن كافة المختطفين في سجونها وعن كل فلسطيني اختطف على خلفية سياسية أو اجتماعية أو 
عمل خيري أو مقاومة االحتالل، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من جانب السلطة الفلسطينية أبسط الردود 

  . مكونات الشعب الفلسطينيعلى جريمة الخليل، وأن تفهم السلطة أن االحتالل يريد تعكير األجواء بين
أبو   من غزة نقال عن مراسلها أشرف الهور، أن سامي8/1/2011القدس العربي، لندن، وجاء في 

 متهماً "تعتبر حماس جريمة الخليل تصعيداً إسرائيليا ومثاال للعربدة ": قالزهري المتحدث باسم حماس
  .لة لوائل البيطاراالحتالل بإعدام المسن القواسمي خالل محاولة اغتيال فاش

نحمل السلطة المسؤولية مع االحتالل في الجريمة وندعوها للتوقف عن االعتقال  ": زهريأبو وأضاف
، مطالبا األطراف العربية بالتوقف عن منح الغطاء لالحتالل "والتعذيب وإطالق سراح المعتقلين لديها

  .وقطع العالقات مع العدو وإلزام السلطة بهذا الموقف
  

   نقبل بوجود طرف ثالث لفترة محددة على األرض الفلسطينية:عباس .2
أكد الرئيس محمود عباس قبول السلطة الفلسطينية طرف ثالث في األرض الفلسطينية لفترة : بيت ساحور

، وشدد على عدم قبول وجود أي وأوهامها على حدودها وتبديد مخاوفها "إسرائيل"من الزمن لطمأنة 
خالل مشاركته في حفل عباس وقال  . في اليوم التالي إلقامة الدولة الفلسطينيةإسرائيلي واحد على أرضنا

نحن حريصون على الوصول "غداء أقامته بلدية بيت ساحور لمناسبة أعياد الميالد وفق التقويم الشرقي 
إلى السالم من خالل المفاوضات وال نريد أي شيء من خالل العنف، وال نريد أن نمارس العنف، وهذا 

قلنا ألميركا وقلنا إلسرائيل تعالوا نتكلم، نحن نطالبكم في البداية بأمرين "  وأضاف."ا قلته للعالم اجمعم
، حتى البرازيل، 1967أن نعرف موقفكم من الحدود، وطبعا كل العالم يقول أنها حدود عام : هامين

 نعرف ما هي أرضنا وما هي ، وتعالوا67اإلكوادور، تشيلي اعترفوا بالدولة الفلسطينية على حدود عام 
إذا أوال نحل قضية الحدود ومن ثم قضية . أرضكم، أما أن تكون األمور تائهة وتقولون هذا لي وهذا لي

األمن، األمن بمعنى أنه في اليوم التالي إلقامة الدولة الفلسطينية لن نقبل بوجود إسرائيلي واحد على 
  ."أرضنا
ومخاوف لذلك نحن نقبل بوجود طرف ثالث في األرض إن إسرائيل عندها أوهام " عباسوقال 

يكون هذا الطرف موجود لمدة معينة من الزمن .. الفلسطينية وليكن أميركا، أو أوروبا وليختاروا
سألوني في أميركا هل هذا الطرف الثالث يكون فيه .. " عباسوتابع  ."ليطمئنوا إلى أن حدودهم آمنة
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ا ضد اليهود ولكن نحن ضد أن يكون هناك جندي إسرائيلي واحد يهود، قلت لهم أهال وسهال نحن لسن
موجود على أرضنا سواء كان مسلم أو يهودي أو مسيحي، هذا هو الذي نطالب به ونسعى إليه ونمد 
أيدينا بشأنه لنصل للسالم ونأمل أن يوافقوا ويقبلوا ويؤمنوا بالسالم، ألنه في الوقت الذي يؤمنون بالسالم 

  ."ناك عقبات يمكن أن تقف دون أن نتمكن من تذليلهاال أعتقد أن ه
حصلت أحداث مؤلمة ومخزية خالل األيام القليلة القادمة ومن يعتدي على المصلين األبرياء "ضاف أو

في كنيسة سيدة النجاة في بغداد، والمصلين في كنيسة القديسين بمدينة اإلسكندرية، هذا العمل مقصود به 
وصحيح أنهم يعتدون على بعض المساجد وبعض الحسينيات ولكنهم . وطنيةالتفرقة وضرب الوحدة ال

يسعون إلى تخريب البالد والوحدة الوطنية واألمن السلمي، ونحن نتساءل من ورائهم فنجده هو نفسه 
الذي يريد تخريب الوطن العربي وأمننا الوطني، إنهم يتكلمون باسم اإلسالم وهو بريء منهم ألن القرآن 

، فكيف يقتل أبرياء "من قتل نفساً بغير نفس أو فساداً في األرض فكأنما قتل الناس جميعاً"قول الكريم ي
هذه جرائم ضد الوطن واإلنسانية وضد  ..وهم يؤدون الصالة في الكنيسة أو في الشارع أو في أي مكان

  .العالم كله، نرجو اهللا أن نرى فيهم يوما يعاقبون فيه ليؤدب غيرهم
  6/1/2011، )وفا(ء والمعلومات الفلسطينية وكالة األنبا

  
  السلطة تعترف بتعرضها لضغوط أميركية إلثنائها عن طرح موضوع االستيطان في مجلس األمن .3

اعترف نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتعرض السلطة : القاهرة
ستيطان في مجلس األمن، مشيراً إلى أن الفلسطينية لضغوط أميركية إلثنائها عن طرح موضوع اال

  .المشكلة أن واشنطن ترفض هذا التحرك الفلسطيني وال تقدم بديال في مواجهة استمرار االستيطان
وقال حماد في تصريحات للصحافيين قبيل مغادرته القاهرة إن الفلسطينيين والعرب يسعون إلصدار 

و غير شرعي مع التأكيد على قرارات مجلس األمن قرار أممي، يؤكد أن ما تم من استيطان وما يتم ه
  .السابقة بهذا الخصوص، والتأكيد على عدم شرعية استمرار االحتالل اإلسرائيلي

وقال يجب أن يتطور الموقف األوروبي من مرحلة البيانات الجيدة جداً، التي ترفض االستيطان، وتطالب 
سطينية، وهذا أمر مهم جداً ألنه سيشكل دفعة كبيرة بدولة عاصمتها القدس، إلى االعتراف بالدولة الفل

  ."إسرائيل"باتجاه عملية السالم، باإلضافة إلى ورقة ضغط على 
وأقر بأن السيناتور جورج ميتشل نقل رسالة للقيادة الفلسطينية تتضمن رفض واشنطن لنقل ملف 

 مجلس األمن، وهم يقولون إن االستيطان لمجلس األمن، وقال إن األميركيين ال يريدون نقل الملف إلى
 .بحث االستيطان بهذا المجلس قد يواجه بفيتو أميركي، وهم يريدون إبقاء الموضوع تحت رعايتهم

أن «هل يمكن أن تصدروا بياناً تظهرون موقفكم الذي تبلغونا به دائماً ) األميركان(عندما نسألهم : وتابع
وقال  .ال نقدر: ، يجيبون»رابطة جغرافيا، وقابلة للحياةاالستيطان غير شرعي وأننا مع دولة فلسطينية مت

ال نريد أن تكون مشكلتنا مع الواليات المتحدة، ألنها مع إسرائيل وسياستها العدوانية ومع اللوبي «: حماد
المؤيد إلسرائيل في الواليات المتحدة، الذي يفرض عليها عدم التقدم عملياً في مواقفها، ولذلك نلمس بأنه 

  .» التصريحات والمواقف المعلنة والشيء العملي على األرض نجد تناقضاً في الموقف األميركيبين«
  8/1/2011العرب، الدوحة، 

  
   بوقف االستيطان"إسرائيل" إللزامعريقات يدعو المجتمع الدولي  .4

 الـرئيس   أن صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير          .أعلن د : أشرف الهور  -غزة  
حمود عباس طلب من السفير الفلسطيني في األمم المتحدة استكمال المشاورات حول مـشروع القـرار                م

 عريقـات   شددو. الذي سيقدم لمجلس األمن إلدانة عمليات االستيطان اإلسرائيلية في المناطق الفلسطينية          
يشمل القـدس   وقف االستيطان وبما    " أنفي تصريح صحافي عقب لقائه عددا من القناصل األجانب على           
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الشرقية، ووقف هدم البيوت وتهجير السكان ومصادرة األراضي ومسلسل االغتياالت والقتل بدم بـارد،              
وطالب بضرورة توقف المجتمع     ."يعتبر مسؤولية دولية تتطلب من المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بوقفها         '

  ."دولة فوق القانون"الدولي عن التعامل مع إسرائيل كـ
  8/1/2011بي، لندن، القدس العر

  
   ترفض اتهامات حماس لها بالمسؤولية عن اعتقال نشطائها في الخليلالسلطة .5

 اللواء عدنان أكد : وليد عوضنقالً عن مراسلهام اهللا ر  من8/1/2011القدس العربي، لندن،  نشرت
 أعلمتلسطينية  السلطة الفأن، األمنيةالضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة 

 األمنية األجهزة من عناصرها من سجون 6 عن اإلفراجقيادة حركة حماس في الضفة الغربية، قبيل 
 او مس بهم من قبل أذى أي عنهم، من اإلفراج تتحمل مسؤولية سالمة النشطاء بعد أنهاالخميس، 

 الفلسطيني اسماعيل فراج االحتالل االسرائيلي، كما واعلنت قيادة الحركة امام رئيس جهاز المخابرات
  .انها تتحمل مسؤولية سالمتهم

واضاف اللواء الضميري ان السلطة ابلغت الشيخ رائد صالح رئيس الحركة االسالمية في الداخل الذي 
توسط لالفراج عنهم ولجنة المبادرة العربية ان حماس تتحمل مسؤولية السالمة عنهم بعد االفراج عنهم 

قع المفرج عنهم واهاليهم تعهدا بتحمل مسؤولية سالمتهم من قبل االحتالل من سجون السلطة، وقد و
  .بمعرفة قيادة حركة حماس بالتعهد

عمر عبد الرازق ورئيس المجلس التشريعي .واكد الضميري ان قيادة حماس في الضفة وعلى رأسها د
  .ؤولية عن سالمتهمعزيز دويك يحمالن المسؤولية الكاملة عن اعتقالهم حيث انهما تعهدا بالمس.د

واكد الضميري ان الرئيس عباس استجاب لكافة الوساطات العربية ومن الداخل لالفراج عنهم رغم 
  .خطورة ما قاموا به ضد السلطة الوطنية، رغبة منه بانجاز المصالحة وتقدمها التي تتنكر حماس لها

رائيلي ترى ان عدوها الرئيسي واضاف الضميري ان حركة حماس وبعد ابرامها هدنة مع االحتالل االس
هو السلطة ومؤسساتها وهي تقدم لالحتالل تبرئة من جريمة اغتيال المسن القواسمي واعتقال المفرج 

  .عنهم من سجون السلطة
السلطة الفلـسطينية   أن  يوسف الشايبنقالً عن مراسلهارام اهللا    من   8/1/2011عمـان،    الغد،وأضافت  

السلطة الفلـسطينية تـدين     " صائب عريقات الذي قال لفرانس برس إن         ردت على لسان كبير المفاوضين    
بشدة ما حدث في الخليل، وأيضا ترفض كل تصريحات سامي أبـو زهـري وحركـة حمـاس جملـة                    

النـاطقين باسـم    "وأكد عريقات أن     ".وتفصيال، ألنها تهدف فقط الى رفع المسؤولية عن كاهل االحتالل         
ذلك أهالي المعتقلين أن السلطة تحفظت في اإلفراج عنهم، وأبقتهم فـي            األجهزة األمنية أبلغوا حماس وك    

السجن حتى ال يعتقلهم الجيش اإلسرائيلي، إال أن السلطة أفرجت عنهم تنفيذا للقانون ولقـرار المحكمـة                 
  ".العليا ألن حماس كانت تعطل المصالحة باستخدام هذه الذريعة

  
  األمني عقبة في طريق المصالحةإصرار فتح على التنسيق :  التشريعيالمجلس .6

حذر المجلس التشريعي الفلسطيني، وكتلة حركة حماس البرلمانية من أن استمرار التنسيق األمني : غزة
  .بين السلطة واالحتالل، يعتبر عقبة كبيرة في وجه المصالحة الفلسطينية

لمفرج عنهم من سجون ، خمسة من المعتقلين ا7/1وكانت قوات االحتالل، اعتقلت  فجر يوم الجمعة 
  .السلطة، في مدينة الخليل، حيث استشهد خال أحدهم ويدعى عمر القواسمي خالل عملية االعتقال

 أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، في بيان له أبناء الشعب .ودعا د
". ظلم السلطة"وجه ما أسماه الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة للتغبير عن غضبتهم الكبرى في 
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إن ممارسات فتح، وسلطتها أدخلت شعبنا قصتينا في نفق مسدود، والمصالحة أضحت أمنية بعيدة "وقال 
  .المنال بسبب هذه الممارسات، داعيا الدول العربية إلى التدخل إلنقاذ الوضع الفلسطيني المتدهور

ة لحركة حماس إصرار حركة فتح على التحالف البرلمانية التابع" كتلة التغير واإلصالح"واعتبرت 
إن جريمة "وقالت الكتلة في بيان لها  .األمني مع االحتالل سيبقى عقبة في طريق المصالحة الفلسطينية

، محملة االحتالل والسلطة "مع االحتالل في تنفيذ مصالحه" فتح"الخليل دليل على اندماج سلطة 
  .حسب تعبيرها". جريمة الخليل"المسؤولية المشتركة عن 

  8/1/2011قدس برس، 
  

  يوسف يكشف عن مساع لترتيب لقاء بين فتح وحماس لتجاوز االحتقان احمد .7
 احمد يوسف، رئيس اللجنة الحكومية لكسر الحصار مساء اليوم عـن وجـود أطـراف                .د  كشف : غزة

ورفـض رئـيس     .تسعى لترتيب لقاء بين حركتي فتح وحماس لتجاوز مرحلة االحتقان وإنهاء االنقسام           
  .الكشف عن هوية الجهة التي تسعى لمثل هذا اللقاء" معا"اللجنة الحكومية في حديث لمراسل 

وأكد يوسف ان الجريمة التي ارتكبت في مدينة الخليل فجر اليوم من اغتيال عمر القواسـمي واعتقـال                  
ن الدوليـة ولحقـوق   خمسة من عناصر حركة حماس تعكس طبيعة دولة االحتالل وعدم احترامها للقواني    

  .اإلنسان وألي عالقات مع السلطة الفلسطينية
وعن تصريحات وزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان الذي أشار فيها ان إسرائيل مستعدة لرفـع               

ان هذه التصريحات لالستهالك المحلي، والحصار      :" الحصار عن غزة في حال نشر قوات أوروبية، قال        
ان حديث ليبرمان عن قـوات      :"وأضاف يوسف    . الضغوطات الدولية على إسرائيل    قد اقترب أجلة بفعل   

دولية بين مصر والقطاع هي إساءة لمصر، ألنها ليس بحاجة إلى قوات دولية، والن حركـة حمـاس ال      
إذا كنا بحاجة إلى قوات دولية فلتوضع على الجانب اإلسرائيلي لكي تكـون             " :وتابع .تشكل خطرا عليها  

  ". جرائم االحتالل ضد الشعب الفلسطينيشاهدة على
  8/1/2011وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  فتاواه ودعواته النتفاضة ضد السلطة تخدم االحتالل:  ردا على القرضاويالهباش .8

تعرض رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ يوسـف القرضـاوي، ألعنـف هجـوم               : رام اهللا 
بعد تصريحات هاجم فيها السلطة، ودعا فيها إلى انتفاضة جديدة ضدها،           فلسطيني في اليومين الماضيين،     

  .قائال إن منظمة التحرير ذهبت إلى التهلكة
وقال وزير األوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، محمود الهباش، في خطبة الجمعة أمس، فـي مـسجد                

د هلكـت، وأن شـهداءنا ليـسوا        إن الذين ادعوا أن منظمة التحرير الفلسطينية ق       «: الرباط في بيت لحم   
إننا نـرزح   «: وأضاف. »شهداء، ويدعون إلى انتفاضة ضد السلطة الوطنية وشعبنا، سيسألون عن ذلك          

تحت االحتالل، ونقاومه بوجودنا ووحدتنا، وبناء ذاتنا ومؤسسات دولتنا التي ستكون، رغم أنف االحتالل              
ادعائـه أن   «، مـن خـالل      »خدمة االحتالل «بـواتهم الهباش الشيخ القرضاوي      .»ومن يريد وال يريد   

منظمة التحرير قد هلكت، ودعوته شعبنا إلى انتفاضة جديدة ضد نفسه وقيادته والسلطة الوطنية، ووصفه               
  .»في أوقات سابقة شهداءنا بالفطائس

 ثمـن أمـس   «: وهاجم الهباش، قيادة حماس بعد اتهامها السلطة بأنها سلمت معتقلين إلى إسرائيل، قائال            
قيادات حماس قرار الرئيس باإلفراج عن السجناء، ودعوا قادة حماس في غزة بالعمل بـنفس الطريقـة                 
واإلفراج عن المعتقلين الذين تحتجزهم، واليوم يدعون غير ذلك، ويغيرون من كالمهم وقراراتهم أسرع              

  .»مما يغيرون جواربهم المتسخة
  8/1/2011الشرق األوسط، لندن، 
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  يأمر باعتقال شرطي اعتدى بالضرب المبرح على مواطن  غزةوزير داخلية .9

أصدر وزير الداخلية في الحكومة في قطاع غزة فتحي حماد، قراراً باعتقال رجل             :  فتحي صباح  -غزة  
وأبلغ المراقـب العـام      .شرطة اعتدى بالضرب المبرح والسب على الشاب غسان أبو نصر وصديق له           

 أمس بقرار حماد، الذي أصدره بعدما اطلع على التقريـر الـذي             "الحياة"لوزارة الداخلية حسن الصيفي     
وقال الصيفي إن   .  قبل أيام قليلة عن تفاصيل اعتداء عدد من رجال الشرطة على أبو نصر             "الحياة"نشرته  

.  للتحقيق في هذه الحادثة، إحداهما من قبله والثانية مـن إدارة شـرطة المحافظـة               "لجنتي تحقيق شُكلتا  "
، موجهاً الشكر   "كان المحرك األساسي لقرار الوزير تشكيل لجنتي التحقيق       "تقرير الصحافي   وأضاف أن ال  

 إفادته عـن    إلى منزل أبو نصر واستمع منه       إلىوأوضح أنه توجه     . على كشفها هذه القضية    "الحياة" إلى
  .االعتداء عليه

 8/1/2010الحياة، لندن، 
    

  "نيران صديقة"بـواالحتالل يزعم أنه قتل ... لمقاومةمقتل جندي وإصابة أربعة آخرين بنيران ا: غزة .10
 جنديا برتبة رقيب، يدعى نداف روتنبرغ، قتل الليلة متأثرا إن "إسرائيل"قالت :  وكاالت-رب 48عـ

  . آخرين، خالل اشتباكات وقعت قرب الحدود مع غزةإسرائيليينبجراحه، بنيران صديقة من جنود 
ين، حاولت صد مقاومين كانوا يهمون بزرع عبوات ناسفة، وخالل وأضافت المصادر أن قوة من المظلي

االشتباك معهم، قامت قوة مساندة من الخلف بإطالق الرصاص وقذائف الهاون باتجاه الجنود، مما أدى 
  .إلى إصابة خمسة منهم، قتل أحدهم في وقت الحق

ة فتحت النار على مجموعة الجمعة، أن مجموعة فلسطيني ، مساء"يديعوت أحرونوت"وذكر موقع صحيفة 
من الجنود، مما أدى إلى إصابة خمسة منهم تم نقلهم عبر طائرة عمودية إلى مستشفى سوروكا في مدينة 

وأضاف الموقع أن الجيش االسرائيلي رد على مصادر النيران  .بئر السبع، دون معرفة طبيعة االصابات
د من أفراد المجموعة، وأفاد بأن قوات كبيرة من من الجانب الفلسطيني، دون معرفة إذا ما أصيب أح

الجيش، وبمساعدة الطائرات العمودية، تقوم اآلن بتمشيط المنطقة، وذلك تخوفا من امكانية وجود 
مجموعات عسكرية فلسطينية أخرى، وهذا ما استدعى استنفارا عسكريّا اسرائيليّا على طول الحدود مع 

ديرات أولية، أن أفراد المجموعة وصلوا إلى الحدود بهدف زرع عبوات وأشار الموقع وفقا لتق .القطاع
ناسفة، ولدى وصول وحدة من الجيش االسرائيلي، تم فتح النار عليهم من المجموعة، وجرى اشتباك 

  .مسلح، كانت نتيجته إصابة الجنود الخمسة 
لديمقراطية لتحرير فلسطين، من جهتها، أعلنت كتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكري للجبهة ا

  .سرائيلي شرق وادي السلقا، مساء الجمعةمسؤوليتها عن اطالق قذيفتين هاون على موقع لالحتالل اإل
وقد تبنت كتائب أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية، مسؤولية االشتباك مع جنود 

أعلنت كتائب  و.طقة أبو العجين شرق خانيونس ملم، بمن120االحتالل، واستهدافهم بقذيفة هاون عيار 
الشهيد أبو علي مصطفى مسؤوليتها عن مقتل الجندي اإلسرائيلي وإصابة جنود آخرين بعد استهدافهم 

  . ميللمترا120بقذيفة هاون عيار 
ادعى تحقيق أولي أجراه الجيش اإلسرائيلي أن الجندي اإلسرائيلي الذي قتل مساء، الجمعة، على و

وادعت قوات . مع قطاع غزة كان نتيجة إطالق قذائف من قبل قوات الجيش اإلسرائيلي نفسهالحدود 
االحتالل أنها عاينت مجموعة من المقاومين الفلسطينيين يعملون على زرع عبوات ناسفة بالقرب من 

رفت وبحسب تقارير الجيش فإن إحدى القذائف انح . السياج الحدودي، وبدأت بإطالق القذائف باتجاههم
  .وأصابت الجنود اإلسرائيليين

  7/1/2011، 48موقع عرب
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  تبارك عملية قتل جندي إسرائيلي وجرح آخرين" القسام" .11

، الذراع العسكري لحركة احماس، مقتل جندي إسرائيلي، وجرح "كتائب عز الدين القسام"باركت : غزة
، في تصريح خاص "ئب القسامكتا"، الناطق باسم "أبو عبيدة"واعتبر  .أربعة آخرين، وسط قطاع غزة

رد طبيعي على عدوان االحتالل والتوغالت اليومية لقوات االحتالل "أن هذه العملية " قدس برس"لوكالة 
تبني العملية بشكل رسمي، مؤكداً أنه ال يمكنهم تبني أو عدم تبني " أبو عبيدة"ورفض  ".في قطاع غزة
 ضد االحتالل، خاصة وأن الصهاينة يتوغلون بشكل نبارك أي عمل مقاوم رشيد: "وقال .العملية اآلن

انه من حق المقاومة : "وأضاف". إلى داخل قطاع غزة) اإلسرائيليون(جزئي، وأحيانا يدخل الجنود 
  .، على حد تعبيره"الفلسطينية أن تستهدف أي جندي صهيوني يدخل إلى قطاع غزة

  7/1/2011قدس برس، 
  

  ضمانتها لتوفير حمايتهمد تم اإلفراج عن عناصر حماس بع: فتح .12
 من عناصر حماس خمسة ردا على اعتقال االحتالل ا فتح في بيانأصدرت حركة:  كفاح زبون- رام اهللا

إن قرار «: ، وجاء في البيانبعد يوم واحد من اإلفراج عنهم من سجن السلطة الفلسطينية في بيت لحم
لخلق األجواء اإليجابية الستئناف الحوار، الرئيس باإلفراج عن الموقوفين جاء في إطار سعيه وفتح 

ونزع أي ذرائع من شأنها مواصلة حالة االنقسام، في الوقت الذي يجب رص صفوف شعبنا وقواه 
الوطنية لمواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا وأرضنا، بفعل التعنت اإلسرائيلي وإصراره على مواصلة 

  .»مرجعياتهاسياسته االستيطانية، والتنكر لعملية السالم و
السلطة الوطنية الفلسطينية أبلغت حماس بشكل واضح بأنها مستعدة لإلفراج فورا «وأضاف البيان أن 

عن الموقوفين، رغم تحذيرها من مغبة قيام سلطات االحتالل باعتقالهم، األمر الذي انتهى إلى االتفاق مع 
ة كاملة عن مصيرهم، وهو ما وافقت حماس لإلفراج عنهم بضمانتها لتوفير حمايتهم، وتحمل المسؤولي

عليه الحركة دون لبس أو غموض وبشهادة شهود، وتعهدت تعهدا صريحا بذلك، وعليه تم اإلفراج 
تنصل حماس من مسؤوليتها ومن تعهداتها، والمسارعة إلى «وأعربت فتح عن استغرابها من . »عنهم

اء األنفاق واالقتتال الداخلي، وخصوم شن حملة مسعورة انخرط فيها بعض قياداتها الموتورة من أمر
الوحدة الوطنية ومتعهدي تخريب أي جهود باتجاهها، إلى تحميل السلطة مسؤولية اعتقالهم رغم 

  .»التحذيرات السلطة ورغم تعهد حماس باإلفراج عنهم وتوفير الحماية لهم
عن النفخ بنار الفتنة واالنقسام، آن األوان لحماس وقياداتها من هذه الفئة الضالة التوقف «: وقالت الحركة

ومغادرة مربع سياسة التجييش، والتحريض والفئوية البغيضة، والتصرف بما تمليه علينا جميعا 
  .»المسؤولية الوطنية، لمواصلة كفاح شعبنا من أجل الحرية واالستقالل

  8/1/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  أمن وسالمة المفرج عنهم بالحركةال صحة لمزاعم السلطة حول تعهد : حماس .13
 7/1 صالح البردويل ما أشاعه بيان لحركة فتح الجمعة .نفى القيادي في حركة حماس د:  دمشق- غزة

 بعد تحمل هذه األخيرة المسؤولية كاملة عن سعن أن السلطة الفلسطينية أفرجت عن معتقلي حما
الذي " العار"على ما وصفه بـ مصيرهم، وأكد أن ذلك جزء من محاولة التهرب من تحمل المسؤولية 

  .لحق بالسلطة وبحركة فتح جراء التقاسم الوظيفي والتنسيق األمني مع االحتالل
بحماية المعتقلين " حماس"عن تعهد " فتح"حديث " قدس برس"ووصف البردويل في تصريحات خاصة لـ

 أي اتفاق بين السلطة لم يكن هنالك: "، وقال"متناقض مع خطاب محمود عباس نفسه"المفرج عنهم بأنه 
" فتح"بشأن المعتقلين، وال يوجد حوار بيننا بهذا الشأن أصال، وحديث " حماس"وحركة المقاومة اإلسالمية 
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يتناقض مع خطاب محمود عباس نفسه عن عدم قبوله بوجود سالح لغير سالح السلطة، فكيف ستحمي 
ء هدفها التهرب من تحمل المسؤولية عناصرها؟ هذه معلومات ال أساس لها من الصحة في شي" حماس"

  ".جراء استمرار التنسيق األمني" فتح"على العار الذي يلحق بأجهزة أمن السلطة وبحركة 
، أنه ال "قدس برس"عزت الرشق في تصريحات خاصة لـ" وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس

لمضربين عن الطعام، واعتبرها أساس من الصحة لمزاعم السلطة وفتح حول تعهد حماس بأمن وسالمة ا
محاولة من السلطة وفتح للتهرب من تحمل المسؤولية، خاصة وأن تلك الجريمة وقعت في المناطق التي 

  .يفترض أن تكون تحت والية سلطة عباس
  7/1/2011قدس برس، 

  
   واحدة من ثمار التنسيق األمني الذي وصل مستوى بالغ الخطورةالخليلجريمة : الجهاد .14

 االحتالل المسؤولية الكاملة عن جريمة الخليل اإلسالميحملت حركة الجهاد :  اشرف الهور-غزة 
  .وتبعاتها، مؤكدة على حق المقاومة في الرد بالطريقة والكيفية المناسبة

ان هذه الجريمة الخطيرة تكشف مجدداً عن هشاشة الوضع األمني في الضفة 'وقالت الجهاد في بيان لها 
تزامات األمنية للسلطة مع االحتالل والتي ال يجرؤ بموجبها أي عنصر أمني من الدفاع الناتج عن االل

عن أمن وسالمة المواطنين في مواجهة ما ينفذه االحتالل من جرائم، معتبرة أن هذه الجريمة واحدة من 
  .على حد قول البيان' ثمار التنسيق األمني الذي وصل مستوى بالغ الخطورة

ركة األحرار السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين الخمسة المفرج من جهتها حملت ح
وقالت حركة األحرار في بيان صحافي  .عنهم والذي تم اعتقالهم فجر اليوم من قبل الجيش اإلسرائيلي

الدولي ان إفراج السلطة عن المعتقلين يوم الخميس إنما جاء للهروب من الضغط الجماهيري والشعبي و'
  .'الذي لحق بها بعد اعتقالهم

  8/1/2011القدس العربي، لندن، 
  

  جريمة الخليل واعتقال نشطاء حماس محاولة لتفتيت الصف الفلسطيني : "الديمقراطية" .15
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عملية االغتيال اإلسرائيلية التي وقعت فجر اليوم : رام اهللا
نة الخليل المحتلة، والتي أدت إلى استشهاد رجل فلسطيني مسن، واعتقال عدد ستة  في مدي7/1الجمعة 
إن هذه الجريمة النكراء تأتي "نسخة عنه " قدس برس"وقالت الجبهة في بيان مكتوب وصل  .آخرين

والتصعيد اإلسرائيلي مع تصاعد هجمات المستوطنين واألعمال البربرية التي تقوم بها قوات االحتالل 
  ".رائيلي في الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة، وقطاع غزةاإلس

إن الجبهة الديمقراطية وهى تنعى الحاج "أحمد حماد المتحدث الرسمي باسم الجبهة الديمقراطية . وقال د
الذي اغتيل بدم بارد وهو نائم في فراشه في حي الشيخ وسط مدينة )  عاما66(عمر سليم القواسمي 
لجمعة، تحمل سلطات االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الشباب الخليل فجر اليوم ا

ورأى القيادي في الجبهة الديمقراطية أن ما أقدمت عليه سلطات  ".حماس"المعتقلين من أعضاء حركة 
االحتالل هو محاولة لخلط األوراق، وتفتيت الصف الداخلي الفلسطيني، خاصة وأن هذه الجريمة تمت 

  .قاب إطالق سراح هؤالء المعتقلين من سجون السلطة الفلسطينيةفي أع
  7/1/2011قدس برس، 

  
  الرد على جريمة الخليل يتطلب اإلسراع بإنهاء االنقسام الفلسطيني: حزب الشعب .16

استنكر حزب الشعب الفلسطيني بشدة الجريمة الوحشية التي ارتكبتها قوات االحتالل فجر اليوم : رام اهللا
 واغتيالها بدم بارد الشهيد عمر سليم القواسمي في مدينة الخليل، إلى جانب قيامها باعتقال 7/1الجمعة 
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، وأشار الحزب 6/1ستة من أبناء حركة حماس، كانت السلطة الفلسطيني قد أفرجت عنهم أمس الخميس 
ف أيضا خلق في بيانه، إلى أن إقدام جيش االحتالل على ارتكاب هذه الجريمة في هذا الوقت إنما يستهد

مزيدا من اإلرباك داخل الساحة الفلسطينية، وإلى قطع الطريق على األجواء االيجابية التي خلفها اإلفراج 
عن المعتقلين الستة أمس الخميس، وما تبعها من مؤشرات لفتح الطريق الستئناف االتصاالت مجددا 

ل وحده يتحمل مسؤولية، هذه الجريمة الستئناف الحوار بشأن المصالحة الوطنية، مشددا على أن االحتال
الوحشية التي كانت موضع إدانة الكل الفلسطيني، وأن الرد عليها يكون بإفشال مرامي وأهداف 

  .االحتالل، عبر اإلسراع بإنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية
  7/1/2011قدس برس، 

  
  التنسيق األمني النضال الشعبي تدعو للتوقف عن حمالت االتهامات بالتخوين و .17

استنكرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الجريمة البشعة التي أقدمت عليها قوات االحتالل : رام اهللا
فجر اليوم باغتيال المسن عمر سليم القواسمي بدم بارد في مدينة الخليل، معتبرة ذلك تصعيداً خطيراً 

وتابعت الجبهة في بيان مكتوب  .منطقةوتتحمل فيه حكومة االحتالل مسؤولية تفجير األوضاع في ال
إن هذا التصعيد  يعبر عن اإلفالس السياسي الذي وصلت إليه حكومة "نسخة عنه " قدس برس"وصل 

االحتالل بعد إفشالها عملية السالم  لتتهرب من أية استحقاقات تفرضها تلك العملية، وهو استهتار بالقيم 
ولة المنظم، داعية على توفير الحماية الدولية للشعب والقوانين وتأكيد على استخدام إرهاب الد

وأكدت الجبهة أن استمرار االنقسام يقدم الهدايا المجانية لحكومة االحتالل لمواصلة سياسة  ".الفلسطيني
امتالك الشجاعة والقرار " حماس"االغتياالت واالستفراد بالشعب الفلسطيني، وبات مطلوبا من حركة 

لتوجه للتوقيع على الورقة المصرية إلنهاء االنقسام، والتفرغ لوضع خطة وطنية اإلرادة السياسية با
  .فلسطينية لمواجهة حكومة االحتالل، حسب تعبيرها

  7/1/2011قدس برس، 
  

  الجرائممن المواقف المخزية للسلطة يشجع االحتالل على مزيد : حزب التحرير .18
 لحزب التحرير في فلسطين تعقيبا على قتل عمر  أحمد الخطيب عضو المكتب اإلعالمي.قال م: رام اهللا

إن الجريمة البشعة التي اقترفتها قوات االحتالل بقتلها الشهيد  "7/1القواسمي في الخليل صباح الجمعة 
عمر القواسمي وخطف المفرج عنهم من سجون السلطة، تؤكد على أن هذا االحتالل الغاشم ال يرقب في 

حتالل اإلرهابي يتصرف على سجيته الحقيقية وهي القتل والخطف مؤمن إال وال ذمة، وأن هذا اال
والتهويد والمصادرة والهدم والحرق، فهذا الكيان في جرائمه فاق همجية ووحشية برابرة القرون 

أن المواقف المخزية للحكام "نسخة عنه، " قدس برس"وأضاف الخطيب في بيان مكتوب وصل  ".الوسطى
الل وجرائمه اليومية، هو الذي يشجع هذا الكيان على االستمرار بهذه الجرائم، والسلطة أمام همجية االحت

وفق ". وهذا يؤكد أن أهل فلسطين ال بواكي لهم، بل تركوا لقمة سائغة لالحتالل ليتفنن في تعذيبهم وقتلهم
  .قولها

  7/1/2011قدس برس، 
  

  "لإسرائي" بإذن ال نملك تعيين أو إقالة ضابط من موقعه إال:  فتحعضو في مركزية .19
، "ال تريد المصالحة"اتهم عضو في اللجنة المركزية لفتح حركة حماس بأنها :  جيهان الحسيني–القاهرة 

حماس جزء من منظومة تحالف أمني وسياسي إقليمي وأداة من ": "الحياة"مضيفاً في تصريحات لـ
بارها نموذجاً لحكمهم لن يسمحوا أدوات التنظيم الدولي لإلخوان المسلمين الذين يواصلون دعمها باعت

ولفت المصدر إلى  ."انتماؤهم ووالؤهم لإلخوان المسلمين وليس لفلسطين) حماس(هم ": وزاد. "بإفشاله
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أي إجراء يتم لمصلحة حركة فتح في غزة "أن حماس تريد مقايضة السلطة الفلسطينية على قاعدة أن 
وأشار . "أمر مستبعد تحقيقه"، واصفاً ذلك بأنه "ةيجب أن تحصل حماس على مقابل له في الضفة الغربي

إسرائيل تقبض بيدها ":  على األجهزة األمنية للسلطة الفلسطينية في رام اهللا، وقال"إسرائيل"إلى سيطرة 
ورأى . "على زمام األمور في الضفة، ونحن ال نملك تعيين أو إقالة ضابط من موقعه إال بإذن إسرائيل

ين نائب أمين سر اللجنة المركزية لفتح جبريل الرجوب ورئيس المكتب السياسي أن اللقاء الذي جمع ب
  ."لقاء مجاملة"لحركة حماس خالد مشعل على هامش بيت عزاء شقيق الرئيس الفلسطيني في دمشق بأنه 

  8/1/2011الحياة، لندن، 
  

  دحالن يمثل أمام لجنة التحقيق ومؤشرات حول إدانته  .20
ما زالت قضية التحقيق مع عضو اللجنة المركزية :  حسن عبد الحليم-" لفصل المقا" و48خاص بعرب 

عرب "وموقع » فصل المقال«لحركة فتح محمد دحالن تتفاعل في الشارع الفلسطيني، وعلمت صحيفة 
من مصادر رفيعة المستوى أن النتائج األولية للتحقيق تشير إلى إمكانية إدانة دحالن بالتهم المنسوبة " 48

  .غم من تصريحاته المتفائلة التي أعقبت الجلسةله بالر
وقد مثل دحالن يوم االثنين الماضي أمام لجنة التحقيق الخاصة التي شكلتها اللجنة المركزية، وخضع 
الستجواب استمر نحو ساعتين، وأكد المصدر أن النتائج األولية والمعلومات المتوفرة لدى اللجنة تشير 

جئت إلى رام اهللا : "ر أن دحالن صرح بعد الجلسة لوسائل اإلعالم بالقولغي. إلى احتمال إدانة دحالن
  ". كي أرى االتهامات واكتشفت انه ال توجد قضية

وعقدت جلسة التحقيق برئاسة عضو اللجنة المركزية عثمان أبو غربية وذلك في أعقاب استقالة رئيسها 
ذه االستقالة تعتبر فشال لجهود دحالن الرامية ويقول المصدر إن ه. السابق أبو ماهر غنيم المثيرة للجدل

  .إلى تحويل لجنة التحقيق إلى لجنة استماع ومصالحة
وأكد المصدر أن المعركة ضد دحالن تسير بمسارين متوازيين، األول التحقيق في إطار مؤسسات فتح 

الفلسطينية ويستهدف ، والثاني يجري في األجهزة األمنية )لجنة التحقيق التي شكلتها اللجنة المركزية(
منظومة دحالن العسكرية، وفي هذا اإلطار أعلن نهاية األسبوع الماضي عن اعتقال معتز خضير، مدير 

وأكد المصدر أن التوازي بين . مكتب دحالن في حين طالت التحقيقات العشرات من الموالين لدحالن
  .دحالن من مناصبه في الحركةالمصدرين له دالالت خاصة، إذ أن الحديث ال يدور فقط عن تجريد 

 من قياديين في حركة فتح أن هناك أصوات داخل الحركة "فصل المقال"من جانب آخر علمت صحيفة 
تطالب بفتح كافة ملفات الفساد وعدم اقتصارها على دحالن، وطالبوا بتوسيع دائرة المحاسبة لتشمل كل 

 لتحقيق الثراء الفاحش بأساليب تنافي أي مبادئ الذين استغلوا حركة فتح والسلطة الفلسطينية" الحيتان"
  .ودعا هؤالء عباس إلى فتح ملف الفساد دون انتقائية ومحاسبة المخالفين. أخالقية أو وطنية

  7/1/2011، 48موقع عرب
  

  رام اهللاب للمجلس األولىاستشاري فتح من مغادرة غزة لحضور الجلسة فتح تتهم حماس بمنع أعضاء  .21
بأن حركة حماس ' القدس العربي'صادر من حركة فتح في قطاع غزة الجمعة لـ م أكدت:وليد عوض

 للمجلس التي األولى المجلس االستشاري للحركة من مغادرة قطاع غزة لحضور الجلسة أعضاءمنعت 
  . تنعقد اليوم السبت في مقر الرئاسة الفلسطينية برام اهللاأنمن المقرر 

الجمعة بان قوات ' القدس العربي'ستشاري لحركة فتح لـومن جهته اكد احمد نصر عضو المجلس اال
وشكك .  انه ممنوع من مغادرة القطاعوأبلغتهاالمن التابعة لحماس في غزة اعترضت طريقه الثالثاء 

نصر في نوايا حماس نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية، مشيرا الى انها منعت اعضاء آخرين من 
  .االستشاري من مغادرة القطاع
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الجمعة بان حماس منعته من ' القدس العربي'د سميح نصر عضو المجلس االستشاري لحركة فتح لـكأو
  .مغادرة القطاع

وذكرت مصادر في فتح بأن هناك عددا من اعضاء االستشاري لم يغادروا القطاع مثل مسعود الراعي 
  .وعبد الرحمن حمد وعبد الرزاق المجايدة، وعارف محمود خطاب

  .ينتخب المجلس االستشاري لفتح اليوم السبت رئيسا للمجلس ونائبا له ومقرراومن المقرر ان 
  8/1/2011القدس العربي، لندن، 

  
   لمناقشة الوضع الداخلي والمسار السياسيءالثالثااجتماع لمركزية فتح  .22

ثاء الثالأن اللجنة المركزية لحركة فتح ستعقد اجتماعاً مهماً » الحياة«علمت :  جيهان الحسيني–القاهرة 
المقبل برئاسة الرئيس محمود عباس لمناقشة الوضع الداخلي للحركة والمسار السياسي في ظل الجمود 

  .»الحياة«تحدثت إلى » فتح«الحالي الذي تشهده العملية السلمية، وفق مصادر في 
قالت وعلى صعيد الخالف الجاري بين الرئيس الفلسطيني والقيادي البارز في الحركة محمد دحالن، 

، متهماً »نسعى الى احتواء هذا الخالف من خالل معالجته داخلياً ووضعه في سياقه الطبيعي«: المصادر
قوى داخل الحركة لم يسمها، بالسعي إلى زيادة حدة الخالف وتأجيجه من خالل الترويج عبر وسائل 

  .اإلعالم بأن الحركة تنوي اتخاذ قرارات حاسمة بحق دحالن
  8/1/2011الحياة، لندن، 

  
  فتح تحيي يوم الشهيد الفلسطيني : لبنان .23

قاعة الشهيد اللواء زياد «بمهرجان حاشد في » يوم الشهيد الفلسطيني«أحيت حركة فتح أمس، : لبنان
في مخيم عين الحلوة بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية واألحزاب والقوى الوطنية » األطرش

  . ادات وكوادر الحركةواإلسالمية اللبنانية، إضافة إلى قي
أسامة سعد كلمة األحزاب والقوى الوطنية » التنظيم الشعبي الناصري«وفي المهرجان، ألقى رئيس 

، مطالباً بمنح الفلسطينيين »المخيمات لن تشكل أي تهديد ألمن واستقرار لبنان«اللبنانية، معتبراً أن 
  . سبيل الرجوع إلى الوطنحقوقهم المدنية واالجتماعية لكي يتمكنوا من الصمود في 

المقاومة مستمرة بكافة «أمين سرها في لبنان اللواء فتحي أبو العردات، مؤكدا أن » فتح«وألقى كلمة 
إننا كفلسطينيين نقف على الحياد إزاء األزمة الراهنة «: ، وقال»أشكالها داعيا إلى تفعيل المقاومة الشعبية

حل أي قضية ال بد أن يتم بالحوار «، مؤكدا أن »التحالففي لبنان، سوء في فصائل المنظمة أو قوى 
  .»مع اإلخوة في لبنان

» حركة فتح المركزية«، إلى مسيرتين لحركة فتح في البداوي، »يوم الشهيد الفلسطيني«تحولت ذكرى و
، ونظمت المسيرتان بمشاركة ممثلي الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية وحشد من »االنتفاضة»و

وتحدث في حفل االستقبال في مقر اللجنة الشعبية مسؤول إعالم فتح المركزية في الشمال . ياألهال
» حركة فتح«وفي مخيم البارد، انطلقت مسيرة بدعوة من  . مصطفى أبو حرب نيابة عن الحركة بشقيها

   .من أمام مركز الكشاف، شارك فيها ممثلو الفصائل واللجان الشعبية وفعاليات من المخيم
  8/1/2011سفير، بيروت، ال

  
   ليست حالً كامال للتهديد الصاروخي الحديديةالقبة : أشكنازي .24

أن منظومة القبة " غابي اشكنازي"اعترف رئيس أركان جيش االحتالل اإلسرائيلي الجنرال : وكاالت
 ،وقال أشكنازي ".لن تعطي حال كامال للتهديد الصاروخي"الحديدية العتراض القذائف الصاروخية، 
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إن الجيش سيضطر في نهاية  "،مع أولياء أمور طلبة مدارس ثانويين" حولون"خالل لقاء عقده في 
  ".المطاف إلى استهداف مطلقي الصواريخ مثلما فعل في عملية الرصاص المصبوب بقطاع غزة

ب وفقا وأشار إلى أن منظومة القبة ستدخل حيز االستخدام العملي قريبا وسيتم تشغيلها في المكان المناس
إن كون الجيش اإلسرائيلي قويا ورادعا هو الضمانة لوجود المجتمع " :قال أشكنازي و.العتبارات الجيش

 ".اإلسرائيلي ولذا يجب على كل شاب وشابة أداء الخدمة العسكرية بما في ذلك اليهود المتشددون دينيا
  . حد قوله، على"إن من ال يتم تجنيدهم يمكنهم أداء خدمة وطنية أخرى" :وأضاف

  7/1/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   على غزة جديدستعد لعدواني الجيش اإلسرائيلي: الجنوبيةقائد المنطقة  .25
أكد قائد المنطقة العسكرية الجنوبية اإلسرائيلية الجنرال طال روسو أمس استعداد :  وكاالت– االتحاد

ة على قطاع غزة أشد قسوة من عدوان جيش االحتالل اإلسرائيلي بكل قواته لشن هجمة عسكرية واسع
  . المدمر على القطاع2009 ومطلع عام 2008أواخر عام 

نحن نجهز أنفسنا ونحسن مستوانا التدريبي ونعدل ونجدد الخطط “وقـال روسو في تصريح صحفي 
ما المختلفة ونتدرب ونتجهز بالعتاد المطلوب للحظة التي نجد أنفسنا فيها بحاجة إلى كل ما ذكر وإذا 

  .”اضطررنا ألن نكون على أهبة االستعداد للعمل في غزة بوتيرة أقوى من الماضي وأشد قسوة
  8/1/2011، االتحاد، أبو ظبي

  
   من دول العالم%90 وقوة حزب اهللا أكبر من قوة 2015 تمتلك قدرات نووية قبل لنإيران : داغان .26

المنتهية واليته، مئير ) موساد(ائيلية قال رئيس جهاز االستخبارات اإلسر:  زهير أندراوس-الناصرة 
وقال .  على األقل2015داغان، الجمعة إن إيران لن تتمكن من الحصول على القدرات النووية قبل العام 

إنها تواجه عوائق تقنية عديدة في تطوير قدراتها النووية لم تستطع التغلب عليها حتى اآلن، لكنه أكد أن 
وأشار التقرير إلى أن عدة أطراف  .دة في الحصول على السالح النوويلدى النظام اإليراني رغبة شدي

أمنية إسرائيلية ترى انه من المفضل مواجهة المشروع النووي اإليراني سياسياً واقتصاديا بدالً من 
، سياسياً واقتصادياً وبشرياً، خصوصاً "إسرائيل"مواجهته عسكرياً، وهو ما قد يتسبب بأضرار كبيرة لـ

قديرات تفيد أن أية عملية عسكرية ضد المنشآت النووية اإليرانية لن تدمر المشروع النووي وان الت
  .اإليراني بل ستعيقه لفترة ليست بقصيرة، كل ثمن ذلك يبقى باهظاً بالنسبة إلسرائيل

 لدى حزب اهللا اللبناني قدرات نارية أكثر من قدرات إننقلت صحيفة معاريف عن داغان تقديره القائل و
  . من دول العالم90%

وتابعت الصحيفة العبرية قائلة إن المسؤولين في الموساد يتعاملون بكل جدية مع حركة حماس وحزب 
 حماس وحزب اهللا يثيران القلق أن، ولفت إلى "إسرائيل"اهللا وقدرات األخير لضرب الجبهة الداخلية في 

وعزا التقرير . ره القدرات العسكرية السوريةفي األوساط االستخبارية اإلسرائيلية لربما أكثر مما تثي
 450التعنت اإلسرائيلي في صفقة تبادل األسرى مع حماس، إلى موقف داغان الرافض إلطالق سراح 

 في حال إطالق سراحهم إلى الضفة الغربية أو قطاع "إسرائيل"أسيراً فلسطينياً يشكلون خطراً على أمن 
إلسرائيلية خالل عملية التفاوض غير المباشرة مع حماس طرد غزة، وبناء على ذلك، طرحت الحكومة ا
  .األسرى المحررين إلى خارج فلسطين

  7/1/2011، القدس العربي، لندن
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  لمقتل القواسمييعرب عن أسفه  اإلسرائيلي الجيش .27
 أعدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر أمس، المسن الفلسطيني عمر سليم : يوسف الشايب–رام اهللا 

لمقتل " أسفه"أعرب الجيش اإلسرائيلي عن  و.من سكان مدينة الخليل)  عاما66(ليمان القواسمي س
لم "القواسمي، حيث اعترف متحدث باسم الجيش في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية أن القواسمي 

  ".كان، لذلك نحن نعبر عن أسفنا" أرهابي"يكن هدفا ولم تكن له أية عالقة بأي نشاط 
  8/1/2011، ، عمانالغد

  
  أعماله رحمة على جدول أبو للكنيست لطرح مقتل  طلباًيقدمالطيبي  .28

قدم عضو الكنيست أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية : القدس
ذي أطلقه للتغيير، طلباً لطرح مقتل الشهيدة جواهر أبو رحمة في مظاهرة بلعين إثر استنشاقها للغاز ال

 إلى مقتل جواهر ال يحتاج إن: وقال الطيبي في كلمته .، وعلى جدول أعمال الكنيستاإلسرائيليالجيش 
حتى اليوم قُتل العديد من الفلسطينيين في مظاهرات ضد جدار الفصل . انه كارثة.. شرح مفصل
 أعضاء دهشة وقرأ الطيبي أسماء الشهداء وأعمارهم وظروف وأماكن استشهادهم وسط .العنصري

  .الكنيست المتواجدين في القاعة والذين خيم عليهم صمت شديد
نعم نحن بحثنا كل واحدة : ورد نائب وزير األمن االسرائيلي متان فلنائي والذي أكد صحة القائمة قائالً

 رحمة فما زال الموضوع قيد البحث أبو بالنسبة لجواهر أمامن هذه الحاالت التي تالها الطيبي، 
  .وطلب فلنائي بأن يعرض المعطيات ونتائج التحقيق في جلسة الكنيست عندما يتم استكمالها .حقيقوالت

ن كل الذين قُتلوا فرحون ألنهم شهداء إ": اما عضو الكنيست نسيم زئيف من حزب شاس فعقّب محرضاً
 أكثر ال تسرد قائمة فلماذا..  تسرد هذه القائمةأنت. في الجنة اآلن وهم أرادوا الموت من أجل اهللا ومحمد

..  يستشهدأن من يريد إن..  وأين دمهم ؟أسماؤهمأين .. ؟إرهابية قُتلوا في عمليات إسرائيليمن ألف 
  .يجب استكمال بناء الجدار بأسرع ما يمكن وكان سيكتمل لوال هذه المظاهرات.. اهللا معه.. فليذهب

  8/1/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   تقيل سفيرين بعد تورطهما في المالحقة والتحرش الجنسي ليةاإلسرائي الخارجية .29
تتواصل الفضائح الجنسية في الدولة العبرية، فبعد إدانة الرئيس اإلسرائيلي :  زهير اندراوس-الناصرة 

السابق، موشيه كتساف، بسلسلة من المخالفات الجنسية، بينها عمليتا اغتصاب، األسبوع الماضي، كشفت 
العبرية الجمعة النقاب عن تورط سفيرين إسرائيليين، أحدهما يخدم في دولة '  أحرونوتيديعوت'صحيفة 
، والثاني لم تنشر معلومات عن مكان خدمته في قضية تحرشات جنسية ومالحقة جنسية في أسيوية

ادر وقال المراسل السياسي للصحيفة العبرية، إيتمار آيخنر، نقالً عن مص .الدولتين اللتين يخدمان فيهما
وصفها بأنّها رفيعة المستوى في تل أبيب إن حالة من اإلرباك الشديد تسود الخارجية اإلسرائيلية على 
ضوء هذا الكشف الذي جاء متزامنا مع إدانة الرئيس اإلسرائيلي األسبق، والذي احتلت إدانته العناوين 

 القضية األولى تتعلق بالملحق وحسب الصحيفة، فإن .الرئيسية في اإلعالم العالمي على مختلف مشاربه
والقضية األمني في سفارة تل أبيب بإحدى دول العالم، وهو الذي يعتبر وفق البروتوكول الرسمي سفيرا، 

  .ضد السفير اإلسرائيلي في إحدى الدول االسيويةالثانية 
  7/1/2011، القدس العربي، لندن

  
  البحر المتوسط في "لفياثان" التنقيب عن النفط في حقل تبدأ "إسرائيل" .30

نوبل «االقتصادية اإلسرائيلية أمس عن مصادر لم تكشف هويتها أن » غلوبز«نقلت وكالة : القدس
» لفياثان«، الشركة األميركية المتخصصة في الطاقة والمكلفة التنقيب في النطاق األول من حقل »إنرجي
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وُيتوقع االنتهاء من هذه . حتملة في الحقلالواقع تحت قاع البحر المتوسط، بدأت التنقيب في طبقة نفطية م
  .المرحلة خالل شهر، ليبدأ التنقيب في طبقة نفطية محتملة أخرى تقع تحت األولى

وتؤكد الشركة أن . أعلنت سابقاً أنها ستنقب في الطبقتين خالل الربع األول من السنة» نوبل«وكانت 
عمقها (لنفط بكميات تجارية عند الطبقة األولى مسوحاً زلزالية أجرتها للحقل تشير إلى احتمال وجود ا

وتقدر .  في المئة17، قد تساوي ثالثة باليين برميل، مشيرة إلى أن نسبة االحتمال تساوي ) متر5800
. بنسبة ثمانية في المئة)  متر7200عمقها ( بليون برميل من النفط عند الطبقة الثانية 1.7احتمال وجود 

 متر 5100على غاز طبيعي على عمق » نوبل«صفتها بالتقنية أن عثور عن مصادر و» غلوبز«ونقلت 
 في المئة من 39.66» نوبل«وتملك . أواخر الشهر الماضي، ال يقلل من احتمال العثور على نفط

 30يضمان » تمار«و » لفياثان«ُيذكر أن حقلي . ، فيما تملك الباقي شركات بعضها إسرائيلي»لفياثان«
، وهي كمية تفوق كثيراً حاجات االستهالك »نوبل«من الغاز الطبيعي، وفقاً لتقديرات تريليون قدم مكعبة 

  .المحلي في إسرائيل خالل عقود
  8/1/2011، الحياة، لندن

  
   ليست أكثر من عصابة إجرامية تقتل وتنتهك الحرمات بدم بارد"إسرائيل": الشيخ إبراهيم صرصور .31

الحركة اإلسالمية ورئيس / يس حزب الوحدة العربية استنكر الشيخ إبراهيم صرصور رئ: الناصرة
القائمة الموحدة والعربية للتغيير، الجريمة البشعة التي نفذها جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر الجمعة 

وهو نائم في فراشه في )  عاما66(، والتي أعدم خاللها المواطن الفلسطيني عمر سليم القواسمي 7/1
لقد سجلت إسرائيل منذ قيامها رقما  "وقال .ل في الضفة الغربية المحتلةحي الشيخ وسط مدينة الخلي

قياسيا عالميا في عالم الجريمة والذي صبته في أغلبه ضد الشعب الفلسطيني ووطنه فلسطين، وتجيء 
 احترفت "عصابة مافياوية" على أن إسرائيل ليست أكثر من  جديداًجريمة الجمعة في الخليل لتضيف دليالً

ام بكل أشكاله وأساليبه وأنواعه، حتى عادت وحشا مفترسا ودمويا يهدد األمن واالستقرار اإلجر
اإلقليميين والعالميين، يستدعي موقفا عالميا صارما يوقفها عند حدها ويمنعها من االستمرار في ارتكاب 

ون كما حصل في فظائعها ضد األبرياء الفلسطينيين اآلمنين في بيوتهم، واغتيالهم في فرشهم وهم نائم
  ."ابن الستة والستين عاما'عملية اغتيال الشهيد عمر سليم القواسمي 

  8/1/2011القدس العربي، لندن، 
  

  اعتقال أبنائنا وصمة عارٍ في جبين عباس وفتح: في الضفة المختطفينلجنة أهالي  .32
ت االحتالل لخمسة من  قالت لجنة أهالي المختطفين في الضفة الغربية، تعقيباً على اعتقال قوا:الخليل

إن "واستشهاد عمر القواسمي السلطة الفلسطينية  من سجون 6/1المضربين المفرج عنهم أمس الخميس 
ما حدث هو جريمة مهولةٌ ووصمة عارٍ في جبين محمود عباس وحركة فتح لن يمحوها أبد الدهر، 

ه حكومة فياض وأجهزة فتح وسيضيف دليالً واضحاً وفاضحاً على حقيقة الدور الخياني الذي تمارس
استقبلنا "نسخة عنه " قدس برس"وأضاف األهالي في بيان مكتوب وصل  ".العميلة في الضفة الغربية

أبناءنا باألمس وهم يخرجون شبه أحياء من سجون فتح استقبال الفاتحين المنتصرين، وودعناهم الليلة 
م على الثبات على خيار المقاومة مهما بلغت وداع األبطال الصابرين الذين عاهدوا اهللا وعاهدوا شعبه

ماجد فرج مدير جهاز المخابرات في الضفة الغربية المنسق المباشر "واعتبر األهالي  ".خيانة األقربين
لعملية اعتقالهم الليلة مع قوات االحتالل ألن جهوده المحمومة بعدم اإلفراج عن أبنائنا باءت بالفشل 

كوراً، سيما أنّه كان قد أقسم أمام المضربين أنه لن يفرج عن أي منهم، خاصة بعد تدخل أمير قطر مش
وأنه سيرتدي تنورةً حمراء وسيمشي في شوارع الخليل إذا تنسم الحرية أي من المختطفين بعد 

  .، حسب ما ورد في البيان المذكور"إضرابهم
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مأل صدورنا وقلوبنا فإننا نتقدم بالشكر وعلى الرغم من حجم األلم الذي ي"واختتم األهالي بيانهم بالقول 
الكبير لكّل من ساهم في الضغط على حكومة عباس لإلفراج عن أبنائنا، الذين باتوا أسرى في سجون 
االحتالل، ونخص بالذكر أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وقادة وأبناء حماس وعلى رأسهم 

 عزيز دويك .عية إسماعيل هنية ورئيس المجلس التشريعي داألستاذ خالد مشعل ورئيس الحكومة الشر
وأهل غزة األوفياء، وال ننسى كّل الحقوقيين واإلعالميين والمؤسسات ووجهاء العشائر ورؤساء 
األحزاب وأعضاء البرلمان وكّل الجنود المجهولين الذين واصلوا الليل بالنهار ووقفوا معنا طيلة أزمة 

ين على ضرورة استمرار جهود كل المخلصين من أجل اإلفراج عن قرابة إضرابهم ومعاناتهم، مؤكد
  .، حسب قولهم" في سجون حركة فتح في الضفة المحتلة مختطفا750ً ـال

  7/1/2011قدس برس، 
  

   يشيعون جثمان القواسمي في الخليلالفلسطينيينآالف  .33
 7/1 الخليل المحتلة، يوم الجمعة  شيع اآلالف من المواطنين الفلسطينيين الغاضبين في مدينة:الخليل

الذي قتلته قوات االحتالل اإلسرائيلي بدم بارد، )  عاما66ً(جثمان الشهيد عمر سليم سليمان القواسمي 
 حماس  حركةوهو نائم في فراشه بمنزله، في حارة الشيخ وسط الخليل لدى محاولتها اعتقال ناشطين في

  .اضوا إضرابا مفتوحا عن الطعام في أعقاب تدخل أمير قطرأفرجت عنهم السلطة الفلسطينية، بعد أن خ
 عزيز دويك، .وشارك في التشييع محافظ الخليل كامل حميد، ورئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د

  .إضافة إلى عدد من نواب المجلس التشريعي من حماس وفتح، وعدد من قيادات الفصائل الفلسطينية
  7/1/2011قدس برس، 

  
  نيالمقدسي  السكانإشراكال يمكن تغيير معالم البلدة القديمة في القدس دون : يليةإسرائلجنة  .34

 المحامي قيس يوسف ناصر سابقة قضائية من لجنة االستئناف اللوائية أحرز:  زهير اندراوس-الناصرة 
بلدة القديمة  وبناء لتغيير واجهات مباني الإنشاء أعمالللتنظيم والبناء في القدس تقضي انه ال يمكن تنفيذ 

  . وحساسية البلدة القديمةألهمية تخطيطي يشترك فيه السكان المقدسيون وذلك بإجراء إالفي القدس 
 بلدية أصدرتها رخصة بناء كانت إلبطالوقد جاء هذا القرار في استئناف قدمه المحامي قيس ناصر 

لجنة االستئناف اللوائية . ة القديمةالقدس لتغيير واجهة احد المباني القديمة في شارع خان الزيت في البلد
 والمخططات وأهميتها حساسية البلدة القديمة أن رخصة البناء معتمدة على ادعاء المحامي ناصر أبطلت

 تغير الوضع القائم في البلدة القديمة دون وإنشاء تنفيذ عمليات بناء اآلنالهيكلية التي تسري عليها تحتم 
.  خالل مخطط هيكلي يمرر كل مراحل المصادقة المحددة في القانون السكان والتجار وذلك منإشراك

 إنشاء في كل مرة يراد بها تنفيذ عمليات  هيكلياً يحضروا مخططاًأنوحتى ال يضطر سكان البلدة القديمة 
 بلدية القدس بتحضير مخطط أيضاً لجنة االستئناف أوصتغيرة جدا ال تغير طابع البلدة القديمة، ص

الصغيرةاألعمال رخص البناء لمثل هذه إصدارتب هيكلي ير .  
وعلى الصعيد العام، يذكر المحامي قيس ناصر ان هذه السابقة القضائية ستساعد السكان في صد 
محاوالت ونوايا بلدية القدس تنفيذ اعمال انشاء وتطوير تغير طابع البلدة القديمة والوضع القائم فيها، الن 

 هذه االعمال باشراك السكان والجمهور من خالل مخطط هيكلي يعرض القرار يشترط تنفيذ مثل
  .العتراضات الناس ولكافة الجهات المرتبطة بالبلدة القديمة

  8/1/2011القدس العربي، لندن، 
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   العاماإلضراب الفحم تعلن وأماالحتالل يواصل عمليات هدم منازل الفلسطينيين بالقدس المحتلة  .35
 لمنازل ومنشآت اإلسرائيليةاستمرت لليوم الثاني على التوالي عمليات الهدم : وس زهير اندرا-الناصرة 

في بلدة حزما في شمال شرق مدينة القدس المحتلة هدمت جرافات فالفلسطينيين في القدس المحتلة، 
  . غير مرخصةأنهااالحتالل، ثالث منشآت تعود ملكيتها للفلسطيني عبد العزيز الخطيب بدعوى 

 على  احتجاجاًاألخضر الفحم داخل ما ُيسمى بالخط أم الشامل مدينة اإلضرابلك عم في غضون ذ
عمليات الهدم التي تواصلها قوات االحتالل ضد منازل الفلسطينيين في الداخل، وطالبت البلدية في بيان 

  .ل الفلسطينية للمنازاإلسرائيلي على االستهداف  احتجاجاًباإلضراب الفحم بااللتزام أم أهاليعقب الهدم 
  8/1/2011القدس العربي، لندن، 

  
   شتلة زيتون ويسرقون معظَمها100 المستوطنون يقلعوَن :نابلس .36

 100دمر مجموعة من المستوطنين يوم الجمعة : )ا ف ب (وكالة ، سمر خالدإبراهيم، كامل -الخليل 
سؤول ملف االستيطان وأكد غسان دغلس م . الزيتون  جنوب شرقي مدينة نابلسبأشجاردونم مزروعة 

  .شتال في ساعات الفجر األولى وولوا هاربينفي شمال الضفة الغربية، أن المستوطنين اقتلعوا تلك األ
وأكد مواطنون من القرية أن المستوطنين سرقوا معظم تلك الغراس فيما ابقوا على الغراس التالفة التي لم 

  .تعد زراعتها ممكنة
  8/1/2011الرأي، عمان، 

  
  إصابات خالل مواجهات عنيفة في سلوان: سالقد .37

 بين الشبان الفلسطينيين وقوات 7/1اندلعت مواجهات عنيفة مساء الجمعة :  محمد القيق–القدس المحتلة 
إن أحد " فلسطين أون الين"وقال شهود عيان لـ .االحتالل في حي بطن الهوى في بلدة سلوان في القدس

ن الهوى في نقطة عسكرية فوق أحد المنازل قام بالتحرش بسيدة جنود االحتالل المتواجدين في حي بط
من الحي ما أدى إلى اندالع مواجهات عنيفة أطلقت خاللها القوات اإلسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع 
والرصاص المعدني صوب منازل الفلسطينيين والشبان الذي تصدوا للجنود، حيث أصيب عدة شبان 

وأضاف الشهود بأن الشبان أحرقوا خيمة يتمركز  .افة لعشرات حاالت االختناقبالرصاص المعدني إض
فيها الجنود احتجاجا على ممارساتهم بحق المقدسيين كما أن الوحدات الخاصة المسماة بالمستعربين 

  .انتشرت في أزقة وشوارع البلدة
  8/1/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  األسبوعية المناهضة للجدار العنصريإصابات واختناقات في مسيرات الجمعة  .38

 بجروح أمس، والعشرات واثالثة مواطنين، أصيب، أن رام اهللا من 8/1/2011 رام اهللا، األيام،نشرت 
بحاالت اختناق شديد نتيجة استنشاقهم للغاز المسيل للدموع جراء اعتداء قوات االحتالل اإلسرائيلي على 

  .تي بلعين ونعلين غرب رام اهللامسيرتين ضد جدار الفصل العنصري في قري
ثالثة فلسطينيين ، أن  يوسف الشايب،رام اهللانقالً عن مراسلها في  8/1/2011الغد، عمان، وأضافت 

 بجروح والعشرات بحاالت اختناق، كما اعتقل شاب واحترق منزل أمس، خالل قمع قوات واأصيب
  .لجدار واالستيطاناالحتالل اإلسرائيلي لمسيرة قرية النبي صالح المناوئة ل

  
   بالنازيةاالحتاللبلعين تذكّر  .39

 ضد جدار الفصل العنصري في األسبوعيةعلق متظاهرون شاركوا، أمس، في التظاهرة : ).ب.ف.أ(
 صفراء تذكّر بتلك التي أرغم اليهود على تعليقها تحت الحكم النازي، كما أفاد قرية بلعين، نجوماً
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ن على مالبسهم نجمة صفراء اللون بثمانية اضالع كتبت في وعلق عدد من المتظاهري. المنظمون
وذلك لتذكير قوات االحتالل اإلسرائيلي بنجمة داوود الصفراء التي كان اليهود " فلسطيني"وسطها كلمة 

وقال راتب أبو رحمة احد منظمي التظاهرة . يجبرون على ارتدائها ابان الحكم النازي لتمييزهم
ملنا النجمة لنقول للجيش اإلسرائيلي ال تقوموا بمحرقة جديدة ضدنا مثل التي لقد استع" "فرانس برس"ـل

  ".تعرض لها اليهود
  8/1/2011الخليج، الشارقة، 

  
  البطالة من %39ويعانون من انعدام األمن الغذائي % 61يعتمدون على المساعدات و% 80 :غزة .40

قطاع غزة في ظل االنتهاكات  من تدهور األوضاع المعيشية واالقتصادية في حديثحذر تقرير 
وطالب التقرير الذي أعدته مجموعه  . الدولية والقانون الدولياإلنسان الخارقة لحقوق اإلسرائيلية
 مبادرة بإطالق المجتمع الدولي وحصلت النهار على نسخة منه" اوكسفام" ودولية إنسانيةمنظمات 

 القطاع وبما إلى اإلسرائيليوكامل للحصار  دبلوماسية جديدة ومركزة لرفع فوري وغير مشروط سياسياً
 من والى غزة، والسماح بخروج اإلنساني بما في ذلك العاملين في المجال األفرادالسماح بحركة : يشمل

الصادرات ودخول مواد البناء بما في ذلك دخولها للقطاع الخاص، وتوسيع نطاق التشغيل على المعابر، 
  .ية ومناطق الصيد في القطاع وحماية المدنيين في هذه المناطق الزراعاألراضي إلىوضمان الوصول 

كما طالب التقرير بضرورة عقد اجتماع لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة الستعراض تنفيذ القرار 
 من خالل معابر غزة واألفراد ضمان التدفق المستمر والمنتظم للسلع إلىالحاجة " الذي يؤكد على 1860
  ." خطوات ملموسة نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية اتخاذإلىويدعو 

 ترتيب زيارات إلى غزة كجزء من كل زيارة رفيعة المستوى إلى إلى األوروبيويدعو التقرير االتحاد 
 اإلنسانإسرائيل واألرض الفلسطينية المحتلة، ودعم التحقيقات الفعلية والمساءلة بشأن انتهاكات حقوق 

  . والتصدي لعدم مشروعية الحصاراألطراف الدولي التي ارتكبتها جميع ياإلنسانالدولية والقانون 
 أدى إلى شلل االقتصاد الفلسطيني حيث لم يحقق االقتصاد اإلسرائيليويشير التقرير إلى أن الحصار 

 من عام األول والربع 2009 من عام األول في القطاع بالفترة ما بين الربع %16نموا سوى بنسبة 
، هذا واإلعمار الوضع سوءا باستبعاد القطاع الخاص من عملية استيراد مواد البناء ، وازداد2010

  . بسبب استمرار الحظر على الصادرات اإلنتاجي تدهور القطاع إلى باإلضافة
 منهم يعانون %61 من السكان يعتمدون على المساعدات الدولية و%80ن أ اإلنسانيةوتوضح المؤشرات 

 وهو احد أكبر معدالت البطالة في العالم، %39 إلىئي، ووصل معدل البطالة  الغذااألمنمن انعدام 
 من السكان على مياه %60 ساعات يوميا، وال يحصل 6وغالبا ما يستمر انقطاع الكهرباء إلى حوالي 

 من إمدادات المياه غير صالحة للشرب وملوثة %90 ساعات، و6 أيام ولمدة 4جارية إال مرة كل 
  . من المنازل التي دمرت في حرب غزة%78 إصالحيترات، ولم يتم  والنباألمالح

 بصفتها السلطة المحتلة "إسرائيل" الحصار تقع على عاتق إلنهاءويذكر التقرير بأن المسؤولية الرئيسية 
 ومعظم المعابر المؤدية لها، وغيرها من الجوانب اإلقليميةالتي تسيطر على المجال الجوي لغزة ومياهها 

 في اإلسرائيلية الحكومة أعلنتها انه رغم التدابير التي إلىويشير التقرير  .المهمة من حياة سكانها
 بتخفيف حصارها غير الشرعي لقطاع غزة وبعد مواجهة ضغوط دولية، إال انه ال يزال 20/6/2010

 في األسرة أفراديين بما في ذلك للسفر وللعمل وللدراسة ولزيارة هناك حظر على حرية حركة الفلسطين
 ، بما فيها شرقي القدس، على التنقل بين غزة والضفة الغربيةأيضاالخارج، وينطبق الحظر المفروض 

 الموقعة واألطراف وإسرائيلالمعترف بها باعتبارها وحدة جغرافية واحدة من جانب المجتمع الدولي 
  . المجتمع الفلسطينيأوضاع على الرغم من ضرورة ذلك لسير لو،أوسعلى اتفاقات 
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 لم تقدم أي تخفيف للقيود ولم يكن هناك أي توسيع في المعايير، ومنذ آب "إسرائيل"ويوضح التقرير أن 
  للخروج من غزة عبر معبر"من الفئات االستثنائية" من السكان 2140 تم السماح فقط لحوالي 2010

 بتسهيل اإلسرائيلية التزام السلطات إعالنعلى الرغم من : وقال التقرير . شهرياً)إيريز( بيت حانون
 انه لم يتم إال، اإلغاثة ولعمال وإنسانية تصاريح الدخول والخروج من والى غزة ألسباب طبية إصدار

حتى اآلن تحقيق أي تحسن ملموس على أرض الواقع، بل كان هناك انخفاض في معدل الموافقات على 
 "إسرائيل"تزال سياسات ما  الوطنية واإلنسانية المتحدة األمماريح الدخول والخروج لموظفي وكاالت تص

 في غزة محرومين من اإلنسان وقتا طويال، وال يزال المدافعون عن حقوق إجراءاتهاتعسفية وتستغرق 
 الضفة أو "إسرائيل"وال يتمكنون من مقابلة نظرائهم في ) إيريز( بيت حانونتصاريح الخروج عبر معبر 

  . من السفر للخارجأوالغربية 
  5/1/2011، القاهرة، األسبوعية جريدة النهار

  
   في سجون االحتالل30عميد أسرى الخليل يدخل عامه الـ: فروانة .41

 عميد أسرى الخليل، إن قال األسير السابق، الباحث المختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة، :غزة
 أمس جابر، أتم إبراهيم وهو األسير "جنراالت الصبر"لى اإلطالق، أحد أبرز قائمة وخامس أقدم أسير ع

 وأضاف.  اإلسرائيلي بشكل متواصلاالحتاللعامه التاسع والعشرين، ليدخل عامه الثالثين في سجون 
ثة ، بتهمة االنتماء لحركة فتح وقتل ثال8/1/1982، كان اعتقل في ) عاما57ً( األسير إبراهيم جابر أن

ريمون المقام   في القدس، وحكم عليه بالسجن المؤبد ثالث مرات، وهو موجود اآلن في سجنإسرائيليين
  .في صحراء النقب جنوب فلسطين

  8/1/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  يوثق وجع االحتالل" نزيف الزجاج" .42
 قطاع غزة ومعاناة أهالي شكل الوجع الفلسطيني جراء العدوان اإلسرائيلي على: رمحمد الخض -دمشق 

 منحوتة على الزجاج 32هضبة الجوالن تحت االحتالل عامل إلهام للفنان السوري طالل ديوب إلنجاز 
في الرابع من " نزيف الزجاج"وأقيم المعرض تحت عنوان  .عرضت في المركز الثقافي الروسي بدمشق

دوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، ويستمر الشهر الجاري متزامنا مع إحياء الذكرى السنوية الثانية للع
  .لمدة أسبوعين

  7/1/2011نت، .موقع الجزيرة
  

   خرق إسرائيلي لسيادة لبنان العام الفائت 4000: وزير الخارجية اللبناني .43
قال وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي، في لقاء مع االعالميين المعتمدين في الـوزارة، إن عـدد                 

 خرقـاً يوميـاً     11 خرق، أي بمعـدل      4000لية للسيادة اللبنانية بلغ في العام الفائت        الخروقات االسرائي 
  .2009 و2006 خرق بين عامي 7000تضاف إلى 

  8/1/2011السفير، بيروت، 
  

  تستخدم أسلحة محرمة دولياً" إسرائيل": " في لبناناألطباءتجمع " .44
. لمرة الثانية عبر معبر رفح في مـصر       بكسر الحصار على قطاع غزة ل     » تجمع األطباء في لبنان   «نجح  

غسان جعفر، الى أن أهمية الزيارة الثانية تكمن في تلبية االحتياجات الطبية التـي              .ولفت رئيس التجمع د   
وأشار الى مشاركة أطباء من تخصصات عدة يفتقدهم القطاع ومـن بيـنهم             . رصدتها المجموعة األولى  
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يادلة، حملوا جميعـا كميـة كبيـرة مـن األدويـة            جراحو أطفال، ومختصون في األمراض نفسية وص      
  . والمستلزمات الطبية بتبرع من وزارة الصحة اللبنانية، وسلّموها إلى مستشفيات

وعرضت دراسة نتائج تحليل العينات البيولوجية التي تم أخـذها مـن أجـسام الـشهداء والمـصابين                  
راسة سابقة لعينات تم أخذها مـن التربـة         واستندت على د  . والمواطنين بعد العدوان اإلسرائيلي األخير    

حيث وجدت فيها مواد سامة ومسرطنة دفعت بالباحثين والعلماء إلى إرجـاء المزيـد مـن                 الفلسطينية،
  . األبحاث والدراسات البيولوجية على أجسام الشهداء والجرحى والمواطنين

لجنـة المبـادرة الوطنيـة لكـسر         أمس، بدعوة من      صحافياً وكان وفد المجموعة الثانية قد عقد مؤتمراً      
الحصار على غزة، تحدث أعضاء الوفد عن إصرارهم على الدخول عبر رفح رغم معارضة الـسلطات                

الوضع الصحي المزري في غزة، مناشدين األطباء العرب إلى إقامـة مبـادرات             «ووصفوا  . المصرية
صيدليات المستشفيات، وسجلت أسماء     عزيزة ابراهيم أنها تولّت مهمة تفقّد        .ولفتت الصيدالنية د  . شبيهة

أدويـة  : وذكرت األدوية التي يحتاجها القطاع وهـي      . األدوية المفقودة والقليلة المتبقية في المستودعات     
المضادات الحيوية بكافة أنواعها، هرمونات النمو، األدوية الالزمة للتخدير وقسم الطـوارئ والعمليـات              

ة المضادة لاللتهاب والمسكنات والمهدئات، واألدوية النفسية، وأدوية        الجراحية والعناية المركزة، واألدوي   
  .القلب والضغط، وقطرات العيون وأدوية الربو والجهاز التنفسي

  8/1/2011السفير، بيروت، 
  

  يدين االستيطان  تحصل على نص مشروع قرار عربي لمجلس األمن"الشرق األوسط" .45
نية في أن تطرح على مجلس األمن الدولي في األيام القليلـة            تأمل السلطة الفلسطي  :  علي الصالح  - لندن

) كـانون األول  ( ديـسمبر    21المقبلة مشروع القرار الذي اتفقت على صيغته المجموعة العربيـة فـي             
الماضي، والذي يدين االستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، ويطالب إسـرائيل بوقـف               

  . فوراجميع النشاطات االستيطانية
، بعد ديباجـة طويلـة، علـى أن     منههسخعلى ن» الشرق األوسط«نص مشروع القرار الذي حصلت   وي

  :مجلس األمن
، بمـا   1967يؤكد أن المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عـام             : أوال

  .يق سالم عادل وشاملفيها القدس الشرقية، هي غير شرعية وتشكل عقبة كبيرة في طريق تحق
يكرر طلبه من إسرائيل، القوة المحتلة، أن توقف فورا وبشكل كامل كل النشاطات االستيطانية في               : ثانيا

األراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم بالكامل جميع التزاماتها القانونية فـي               
  .هذا الشأن

وفق قواعد القانون الدولي واالتفاقات وااللتزامات السابقة، بما فيهـا          يدعو الطرفين إلى التصرف     : ثالثا
خطة خارطة الطريق، من ضمن اتفاقات أخرى، لتحسين األوضاع على األرض وبنـاء الثقـة وخلـق                 

  .الظروف المالئمة لدفع عملية السالم
لمفاوضات حـول   يدعو جميع األطراف، بما يصب في مصلحة دفع السالم واألمن، إلى مواصلة ا            : رابعا

قضايا الوضع النهائي في عملية السالم في الشرق األوسط، وفق إعالن المبادئ المتفق عليهـا، ووفـق                 
  .2010) أيلول( سبتمبر 21الجدول الزمني الذي حددته اللجنة الرباعية الدولية في بيانها في 

قليمية، لدعم عمليـة الـسالم      وفي هذا السياق، يحث على تكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية واإل         : خامسا
  .»ودفعها نحو تحقيق السالم العادل والشامل والدائم في الشرق األوسط

 8/1/2011، الشرق األوسط، لندن
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  سورياطريق السالم في الشرق األوسط يمر عبر : أوغلو .46
 يمكـن   أكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن سوريا العب مهم في المنطقـة وال              : )أ.ب.د  (

وقال في حديث للفضائية السورية إن طريق السالم فـي الـشرق            . تحقيق االستقرار من دون مساهمتها      
  .األوسط يمر عبر سوريا 

أمـس، أن العالقـات التركيـة        ) سـانا (وأكد داود أوغلو في الحديث الذي نشرته وكالة األنباء السورية           
. طقة فحسب وإنما على الصعيد العالمي أيـضاً         السورية أصبحت نموذجاً يحتذى، ليس على صعيد المن       

دعم الشعب التركي للقضية الفلسطينية هو دعم مطلق ونحن بدورنا كحكومة تركية نقوم بالدفاع              "وقال إن   
عن حقوق الفلسطينيين على مختلف الصعد، وجميعنا مصمم على الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في               

تبني الحكومة التركية الدفاع عن هذه الحقوق فـإن عواطـف الـشعب             المحافل الدولية كافة، إضافة إلى      
  ".التركي مع الفلسطينيين قلباً وقالباً

على سفينة مرمرة جريمة كبرى ارتكبت في المياه الدولية، ولذلك فتركيا ال            " إسرائيل""واعتبر أن اعتداء    
  " .باالعتذار ودفع التعويضات الالزمة" إسرائيل"تزال تطالب 

هذه القضية لم تعد تعني األتراك أو العرب أو حتى المسلمين فقط بل إنها مسألة إنسانية ألنه ال                  "ن  وأكد أ 
يمكن ألي ضمير إنساني أن يتقبل حصاراً ظالماً يتعرض له قرابة مليون ونصف المليون إنـسان بهـذا                  

 الوضـع فـي غـزة       وقال إن المجتمع الدولي لألسف لم يقم بالدور الذي يقع على عاتقه حول            " . الشكل
  . بالشكل الكافي 

  8/1/2011، الخليج، الشارقة
 

  مستشاراً له للشؤون الفلسطينية أحمدي نجاد يعين سفير إيران في سوريا .47
عين الرئيس االيراني محمود احمدي نجاد سفير بالده لدى سوريا سـيد احمـد موسـوي                : )يو بي أي  (

  .مستشارا له للشؤون الفلسطينية
لالنباء شبه الرسمية ان احمدي نجاد اصدر مرسوما بتعيين سـيد احمـد موسـوي               " مهر"وقالت وكالة   

  .مستشارا له لشؤون القضية الفلسطينية اضافة الى احتفاظه بمنصبه سفيرا اليران بدمشق
وكان موسوي مستشارا لرئيس الجمهورية ثم شغل منصب مساعد رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانيـة              

  .ران لدى سورياقبل تعيينه سفيرا الي
  8/1/2011، المستقبل، بيروت

 
   أيلول12 تهزم استفتاء "مرمرة": حـدث العـام فـي تركيـا .48

 في تركيا كان الهجـوم      2010أظهر استطالع تركي للرأي، نشر امس، أن حدث العام          : محمد نور الدين  
  . تراك مدنيين أيار الماضي، الذي أسفر عن مقتل تسعة أ31في » مرمرة«اإلسرائيلي على سفينة 

 14 شخـصا فـي   2674لألبحاث االجتماعية على عينة مـن  » اندي ـ آر «وأجرى االستطالع مركز 
 نقطة، متقدما على واحد من أهم التحوالت        33،5على  » أسطول الحرية «وحصل العدوان على    . محافظة

   نقطة 28،2 أيلول الذي نال 12في التاريخ الحديث لتركيا أي استفتاء 
 36،1ية العام في تركيا اختار المستطلعون رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان بنسبة             وحول شخص  -

  .  نقطة18،6نقطة، تاله بفارق كبير زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليتشدار اوغلو بـ 
 وادي«وتاله المسلـسل الـشهير      » كان يا ما كان في قديم الزمان      «أما مسلسل العام التلفزيوني فكان       -

ألحمـد  » المنطقة المحايدة «واحتل رأس قائمة أفضل برنامج سياسي حواري وإخباري برنامج          . »الذئاب
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كأفـضل صـحيفة تليهـا      » ميللييـت «واختيرت صحيفة   . »سي ان ان تورك   «حاقان، ويقدمه على قناة     
  . »طرف«و» صباح«صحيفتا 

لمساعدات التي جمعتها حملـة     على صعيد آخر، أعلنت وزيرة التربية نعمت تشوبوكتشو أن محصلة ا           -
 مليون  43حوالى  ( مليون ليرة تركية     65التي أطلقتها رئاسة الحكومة قد بلغت       » مساعدة فلسطين وغزة  «

وقالت الوزيرة إنه فور رفع الحصار عـن        .  ماليين ونصف المليون يورو    3 ألف دوالر و   374و) دوالر
  . غزة ستستخدم هذه التبرعات إلعادة اإلعمار في القطاع

 8/1/2011، السفير، بيروت
  

  تشيلي تعترف بالدولة الفلسطينية .49
قرر الرئيس التشيلي، يوم الجمعة، االعتراف بوجود دولة فلسطين كدولة حـرة مـستقلة ذات               : سنتياغو
وقال وزير الخارجية التشيلي الفريدو مورينو، في بيان صحافي، إن دولة تشيلي دعمـت دائمـا                 .سيادة

وأضاف أن   .الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسالم مع إسرائيل        وبشكل ثابت حق الشعب     
حكومة تشيلي تؤيد بشدة وتعتقد أيضا بعملية تفاوضية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين بدعم من المجتمـع               

ن بانييرا  وأعلن أن الرئيس التشيلي سبستيا     .الدولي للوصول إلى اتفاقية سالم وفقا لقرارات األمم المتحدة        
 إلعادة تأكيد تأييده لمفاوضات تؤدي التفاقية سالم، وكذلك لتعزيز عالقـات            "إسرائيل"سيزور فلسطين و  

  .الصداقة والتعاون بين تشيلي ودولتي فلسطين وإسرائيل
  7/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  قاطعة المنتجات اإلسرائيليةمحكمة فرنسية تغرم مؤيداً للفلسطينيين لدعوته إلى م .50

قضت محكمة الجنح في منطقة كريتاي بضاحية بـاريس، أمـس، بتغـريم ناشـط مؤيـد                 : ).ب.ف.أ(
 يورو لنشره شريطاً صوره في متجر فرنسي كبير يدعو فيه إلى مقاطعـة              500)  عاماً 32(للفلسطينيين  

، وقضت المحكمة أيضاً    " أو العرقي  الحض على التمييز الوطني   "واتهم الناشط ب   ".اإلسرائيلية"المنتجات  
وأوضح الناشط لدى مثولـه      . يورو لكل من الجمعيات الثالث التي تقدمت بشكوى ضده           300بأن يدفع   

 نوفمبر الماضي، وهو عضو سابق في جمعية مؤيدة للفلسطينيين، أنه قام            /أمام المحكمة في تشرين الثاني    
  .أشكال معاداة السامية أو نية اإليذاءنافياً أياً من " لهدف واحد هو اإلعالم"بذلك 

  8/1/2011، الخليج، الشارقة
  

   الحرب اإلسرائيلية على غزة على" هولوكوست" اسم إطالق  يعارضونيهود بريطانيون .51
اعتبر ممثلون عن الجالية اليهودية في بريطانيا أن اطالق منظمة ناشطة في الـدفاع         :  هيام حسان  -لندن  

أمر مهين بالنسبة لضحايا    ) أي المحرقة أو الهولوكوست بالعبرية     ("Shoah"م  عن الحقوق الفلسطينية اس   
  .المحرقة اليهودية والناجين منها وأتباع الديانة اليهودية

نقلت في عددها الصادر الجمعـة ردود       ) الجويش كرونيكل (وكانت صحيفة الجالية اليهودية في بريطانيا       
الية ضد المنظمة البريطانية التي تنظم فعاليات تـدافع عـن           أفعال مستاءة على ألسنة عدد من ممثلي الج       

 قد  shoahويعتقد أن منظمة     . الهولوكوست الفلسطيني  shoah: الفلسطينيين وحقوقهم وتحمل اسما عبريا    
تكون أول جهة تستخدم الترجمة العبرية للهولوكوست على هذا المستوى، في محاولة منها للفت أنظـار                

وفي تصريحاتهم للجويش كرونيكـل رفـض       . ينيين البالغة التي تتسبب بها اسرائيل     العالم لمعاناة الفلسط  
ممثلون عن الجالية النظر في األسباب التي دعت المنظمة الى اختيار هذا االسم دوناً عن بقية األسـماء                  

ليـة  اهانة للناجين من الهولوكوسـت وضـحاياه وعـائالتهم والجا         'واكتفوا بالتنديد واالدانة لما اعتبروه      
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انه نموذج آخر الساءة استخدام الهولوكوست مـن        ': وقال آخر  .اليهودية بأكملهاب على حد تعبير أحدهم     
  .'قبل أعداء الصهيونية لغرض مهاجمة اسرائيل والصهيونية

واعتبرت الصحيفة ان سلسلة حلقات قامت القناة الرابعة بالتلفزيون البريطاني ببثها قبل أيام حول امكـان             
هود والمسلمون الى السالم كانت متحيزة لصالح الفلسطينيين رغم اقرارها بأن القناة تـسلمت              أن يصل الي  

حتى اليوم ست شكاوى من المشاهدين، ثالث منها اتهمتها بالتحيز للفلسطينيين فيما الثالث الباقية اتهمت               
هبت الى وجود تحيز    وعمدت الصحيفة الى نقل وجهات النظر التي ذ       . القناة بالتحيز لصالح االسرائيليين   

  .لصالح الفلسطينيين في الحلقات التي تم بثها حول الموضوع الجدلي
  8/1/2011، القدس العربي، لندن

  
  الفلسطينية في لبنان ويلتقي حماس ومنظمة التحرير المخيمات يزور "البرلمان الدولي" .52

ت الفلسطينية في لبنان، بدعوة من       المخيما "البرلمان الدولي لألمن والسالم في العالم     "زار وفد إيطالي من     
وترأس الوفد وزير البرلمان لـشؤون الـشرق األوسـط          . " شاهد –المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان     "

 هيـثم أبـو سـعيد، وسـفير         .الفريدو مايوليزي، يرافقه مستشاره محمد إبراهيم، والنائب في المنظمة د         
ائب السابق زهير العبيدي الذي يشغل حالياً منصب سفير         البرلمان الدولي في اإلمارات هيمن النحال، والن      
اهللا،  اهللا عبد  كما زار الوفد سفير فلسطين الدكتور عبد      . البرلمان الدولي لألمن والسالم العالمي في لبنان      

وممثل حركة حماس علي بركة، وعددا كبيرا من المسؤولين الفلـسطينيين فـي الفـصائل الفلـسطينية،        
الغاية والهدف من زيارة لبنان هما لإلطّالع على الواقـع          "وأوضح الفريدو أن    . يةومسؤولي منظمات أهل  

 فـي   "شـاهد "، حيث قام الوفد بجولة ميدانية نظمتهـا وواكبتهـا           "الذي يعيشه الالجئون الفلسطينيون فيه    
المخيمات الفلسطينية في صور، وصيدا، وبيروت، وتمكن الوفد البرلماني الـدولي مـن رؤيـة الواقـع      

  . مأساوي للفلسطينيين في لبنان بالعين المجردةال
وأكد الفريدو بأنه التقى جميع الفعاليات في المخيمات من قوى سياسية وشعبية وأهلية وذلك للوقوف على                

 عاماً من اللجوء، مشدداً على أنه سيبذل قـصارى جهـده            63تفاصيل معاناة الالجئين الفلسطينيين خالل      
لشعوب والحكومات األوروبية وخصوصاً في إيطاليا، ومحاولـة تـوفير كـل            لنقل صورة المعاناة إلى ا    

. وسائل الدعم المعنوي والسياسي للشعب الفلسطيني عامة ولالجئين الفلـسطينيين فـي لبنـان خاصـة               
من خالل مديرها محمود الحنفي للوفد دورها في متابعة قـضايا حقـوق اإلنـسان               » شاهد«وأوضحت  

  .اع عنها، وذلك باالعتماد على المعايير المهنيةالفلسطيني في لبنان والدف
  8/1/2011، السفير، بيروت

  
  مجازر صهيونية واستيطان وحصار غزة واغتيال عرفات.. فلسطين: تقرير .53

ما بين مطلع العقد األول من القرن الحادي والعشرين ونهايتـه، زخـرت الـساحة                : رائد الفي  -غزة  
ات التي أثرت بشكل كبير وأسهمت في تغييـر معـالم الخريطـة        الفلسطينية بكثير من األحداث والتطور    

الفلسطينية الداخلية، فكانت بدايته مع اشتداد وتصاعد فعاليات انتفاضـة األقـصى، ونهايتـه تهديـدات                
بشن حرب ثانية على قطاع غزة المحاصر للعام الرابع على التوالي، وسكانه لم يتعافوا بعـد                ” إسرائيلية“

  .حرب السابقة التي أعادتهم سنوات وعقوداً طويلة إلى الوراء من آالم وويالت ال
كانت انتفاضة األقصى قد اندلعت قبل ثالثة شهور فقط من بداية القرن الحادي والعشرين، عندما اقـتحم                 

األسبق أرييل شارون، المعروف بكراهيته وعدائـه الـشديد للفلـسطينيين           ” اإلسرائيلي“رئيس الوزراء   
 وتمتد  2000أيلول ، /  سبتمبر 28مسجد األقصى المبارك، لتندلع شرارة االنتفاضة في        والعرب، باحات ال  

  .من القدس إلى مختلف المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة 
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، نتيجة طبيعيـة لتعطـل      ”اإلسرائيلي“كانت االنتفاضة وفعالياتها والمجازر التي ارتكبتها قوات االحتالل         
وية السياسية، حيث اندلعت بعد أسابيع قليلة من فشل مفاوضات كامب ديفيد الثانية، وعدم              مفاوضات التس 

خضوع الرئيس الراحل ياسر عرفات لضغوط الرئيس األمريكي األسبق بيل كلينتون لدفعه إلى القبـول               
  .ية آنذاك إيهود باراك من دون االلتزام بقرارات الشرعية الدول” اإلسرائيلي“بطرح رئيس الوزراء 
  عملية السور الواقي

وإعادة قوات االحتالل احتالل الضفة الغربية، ومن ثم محاصـرة الـرئيس            ” السور الواقي “وتبقى عملية   
في رام اهللا، حتى استشهاده في ظروف غامضة يعتقد         ” المقاطعة“عرفات في مقر الرئاسة المعروف باسم       

 من أبرز األحداث علـى الـساحة        2005لثاني ، تشرين ا /  نوفمبر 11وراء قتله بالسم في     ” إسرائيل“أن  
الفلسطينية خالل السنوات العشر الماضية، حيث غاب أبو عمار عن ساحة الفعل الفلسطيني بعـد نحـو                 
أربعة عقود ظل خاللها ممسكاً بكل خيوط اللعبة ومحتفظاً لنفسه بكافة المناصب األولـى فـي منظمـة                  

  .” فتح“التحرير وحركة 
اضة تطوراً نوعياً خطراً في سياسة االغتيال التـي انتهجتهـا قـوات االحـتالل               وشهدت سنوات االنتف  

، إذ طاولت عمليات االغتيال قادة سياسيين في فصائل المقاومة، بعدما كانت تقتصر علـى               ”اإلسرائيلي“
نشطاء األجنحة العسكرية المسلحة، فاغتالت األمين العام للجبهة الشعبية لتحريـر فلـسطين أبـو علـي             

الشيخ أحمد ياسين، وعضوي المكتـب الـسياسي للحركـة          ” حماس“ى، والزعيم الروحي لحركة     مصطف
الدكتور عبدالعزيز الرنتيسي وإسماعيل أبو شنب، ومن قبلهما اغتالت القيادي البارز في الحركة إبراهيم              

يهـا نجلـه   المقادمة، بينما نجا عضو المكتب السياسي للحركة محمود الزهار من عملية اغتيال استشهد ف       
وكان لتصاعد المقاومة والخسائر التي يتكبدها االحتالل جراء وجوده في غزة أثر مهم دفع              . البكر خالد   

 مستوطنة كانت تحتل أكثر     21 من   2005أيلول ، / أحادي الجانب في سبتمبر   ” اإلسرائيلي“إلى االنسحاب   
ربعاً، خصوصاً أن من اتخذ قرار       كيلومتراً م  360 في المئة من مساحة قطاع غزة المقدرة بنحو          40من  

وهـي  ” نتـساريم “االنسحاب هو شارون، الذي يعد األب الروحي لالستيطان، ومن أطلـق مقولـة إن               
  .مستوطنة صغيرة في غزة بنفس أهمية تل أبيب 

  انسحاب وانتخابات
ـ             ” اإلسرائيلي“االنسحاب   ي من غزة سهل من حركة سكان القطاع، حيث زالت الحواجز العـسكرية الت

كانت تقطع أوصال مدن شمال القطاع وجنوبه، لكنه لم ينعكس إيجاباً على حياة السكان بشكل عام، حيث                 
  .محاصرة القطاع براً وبحراً وجواً ” اإلسرائيلي“واصلت دولة االحتالل 

وفي ظل هذا الواقع المعقد والمتدهور، جرت االنتخابات الرئاسية بعد ستين يوماً من تسلم رئيس المجلس                
روحي فتوح مهام الرئاسة عقب وفاة الرئيس عرفات، وفـاز          ” فتح“التشريعي السابق القيادي في حركة      

الرئيس محمود عباس بهذه االنتخابات، التي نافسه فيها عدة مرشحين لم ينالوا نسبة كبيرة من أصـوات                 
  .” حماس“الناخبين، بينما قاطعتها حركة 

اسية قررت المشاركة في االنتخابات البلدية التي دعـا إليهـا           التي قاطعت االنتخابات الرئ   ” حماس“لكن  
الرئيس عباس عقب تسلمه مهام منصبه بوقت قصير، وحققت الحركة نجاحاً الفتاً في كثير من المجالس                
البلدية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في أول مشاركة لها في العملية السياسية منذ قيام السلطة عقـب                  

 وهي النتائج التي كانت داللة ومؤشراً على ما حققته الحركـة مـن              1994سلو في عام ،   توقيع اتفاقية أو  
   .2006فوز كاسح في االنتخابات التشريعية مطلع عام 

لقد قرر الرئيس عباس إجراء االنتخابات التشريعية، ولم يستجب للضغوط الداخلية والخارجية على حـد               
التي يرأسها عباس نفسه فـي  ” فتح“د الداخلي كانت حركة سواء التي مورست عليه للتأجيل، فعلى الصعي      

التي تنامت قوتها في الشارع الفلسطيني بشكل كبيـر         ” حماس“أسوأ أحوالها وغير مستعدة لمنافسة حركة       
خالل انتفاضة األقصى، وخارجياً عارضت الواليات المتحدة األمريكية فـي البدايـة مـشاركة حركـة                
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هددت الدولة الصهيونية بعرقلة االنتخابات في حال مشاركة الحركة فيهـا،           في االنتخابات، فيما    ” حماس“
ومع ذلك تمكن الرئيس عباس من إقناع مختلف األطراف بأهمية إجراء االنتخابات في موعدها، وهو ما                
حدث بالفعل، لكن النتيجة التي أفرزتها هذه االنتخابات فتحت باب األزمات الفلـسطينية الداخليـة علـى            

  .ه مصراعي
 مقاعـد   4 مقعداً، إضافة إلى     74ب” حماس“لقد كانت االنتخابات التشريعية الثانية التي فازت فيها حركة          

لمستقلين دعمتهم الحركة في االنتخابات، مفصالً مهماً في الحياة السياسية الفلسطينية، حيث وضعت حداً              
فـي مؤسـسات الـسلطة الوطنيـة        التاريخي بالقرار الوطني الفلسطيني، وزاحمتها      ” فتح“لتفرد حركة   

  .عمودها الفقري منذ تأسيسها ” فتح“الفلسطينية التي تشكل عناصر وقادة حركة 
في االنتخابات التشريعية، كلف الرئيس     ” حماس“وامتثاالً لهذا الفوز واألغلبية الكاسحة التي حققتها حركة         

لعاشرة، ليـصبح بـذلك أول رئـيس        عباس، القيادي في الحركة النائب إسماعيل هنية بتشكيل الحكومة ا         
  .، التي سيطرت على الحكومات التسع منذ تأسيس السلطة ”فتح“وزراء من خارج إطار حركة 

جوالت من المفاوضات والحوار مع مختلف الكتل البرلمانية من أجل إقناعهـا            ” حماس“وخاضت حركة   
 توصل هذه الكتل إلى اتفـاق مـع         بالمشاركة في الحكومة العاشرة، لكن هذه الجوالت باءت بالفشل لعدم         

الحركة اإلسالمية على البرنامج الحكومي، ما دفع الحركة إلى تشكيل الحكومـة بمفردهـا وأداء القـسم                 
   .2006آذار /  مارس29القانونية أمام الرئيس عباس في 

فيتها لم ترض عن نتائج االنتخابات، التـي شـهد العـالم بـشفا            ” فتح“كان واضحاً منذ البداية أن حركة       
ونزاهتها، فوقعت صدامات مسلحة دامية في الشوارع، وخاض مسلحون من الحـركتين جـوالت مـن                
االقتتال الداخلي راح ضحيتها مئات الفلسطينيين من أنصارهما، ليتدخل الوفد األمني المصري الذي كان              

ـ                وء الحـركتين إلـى     آنذاك موجوداً في غزة ويتوصل إلى اتفاقات تهدئة ميدانية ال تكاد أن تنهار مع لج
  .السالح لحسم خالفاتهما 

  صراع فلسطيني  فلسطيني
” حمـاس “عن نتائج االنتخابات هي العقبة الوحيدة في طريـق حركـة            ” فتح“ولم يكن عدم رضا حركة      

وحقها في فرصة الحكم، إذ فرضت اللجنة الرباعية الدولية المؤلفة من األمم المتحدة الواليـات المتحـدة             
وبي وروسيا حصاراً وعزلة سياسية على الحركة، لرفضها التعاطي مع الـشروط التـي              واالتحاد األور 

ونبـذ  ” إسرائيل”حددتها اللجنة من أجل القبول بنتائج االنتخابات والتعامل مع الحركة، وهي االعتراف ب            
  .العنف واإلقرار باالتفاقات الموقعة 

ع مـستحقات ورواتـب آالف المـوظفين        من أزمة مالية لم تتمكن معها من دف       ” حماس“وعانت حكومة   
المدنيين والعسكريين في الوزارات والمؤسسات واألجهزة األمنية، ما تسبب في احتجاجات كبيـرة مـن               

، وشهد قطاع غزة آنذاك حالة خطـرة مـن الفلتـان            ”فتح“جانب عناصر هذه األجهزة الموالين لحركة       
الحركة أنها أحداث دافعها سياسي من أجل       األمني، وعمليات خطف صحفيين ونشطاء أجانب، رأت فيها         

  .إطاحة حكومتها عبر اتهامها بالعجز عن توفير األمن 
ومع تطور الخالفات والصراعات المسلحة بين الحركتين، دعت المملكة العربية السعودية قادة الحركتين             

لحركتين للتوقيع على   إلى مكة للحوار من أجل إنهاء االقتتال، ونجحت الوساطة السعودية آنذاك في دفع ا             
 وبموجبه تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، لكن هذا االتفاق لم           2007شباط ، / اتفاق مصالحة في فبراير   

يصمد طويالً وانهار تحت وقع اللجوء للسالح مجدداً، لتنتهي أشد موجات االقتتال التي أعقبت االتفـاق                
 األجهزة األمنية المواليـة لهـا، وفـرض         وعناصر” فتح“هزيمة بمسلحي حركة    ” حماس“بإلحاق حركة   

   .2007حزيران / سيطرتها الكاملة على قطاع غزة في منتصف يونيو
وإثر ذلك، أصدر الرئيس عباس مرسوماً بإقالة حكومة الوحدة الوطنية بعد ثالثة شهور فقط من تشكلها،                

، وواصلت حكومتها   رفضت المرسوم ” حماس“وتكليف النائب سالم فياض بتشكيل الحكومة، لكن حركة         
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المقالة القيام بمهامها في قطاع غزة، بينما هناك حكومة برئاسة فياض تحكم في الضفة الغربية مـن دون     
نيلها ثقة المجلس التشريعي، الذي يعاني من شلل تام، وال تنعقد جلساته منـذ ذلـك الحـين، وتقتـصر                    

، بينما  ”حماس“التابعة لحركة   ” ر واإلصالح التغيي“الجلسات التي يتم الدعوة لها في غزة على نواب كتلة           
  .وبقية الكتل البرلمانية األخرى ” فتح“تقاطعها كتلة 

في غزة باعتراف المجتمع الدولي، الذي يتعامل مع حكومة فياض ويمـدها            ” حماس“وال تحظى حكومة    
وزرائهـا مـن    بالمال والمساعدات، بينما تعاني الحكومة في غزة من عزلة سياسية، وال يتمكن رئيسها              

التنقل خارج غزة، وال يلتقي به أغلبية المسؤولين الدوليين الذين يزورون قطاع غزة بين الحين واآلخـر        
  .لالطالع على أوضاع السكان في ظل الحصار 

تمسكاً بحقها في الحكم، رغم العواصف التي تعترض طريقها، والضغوط الهائلـة            ” حماس“وتبدي حركة   
ا للتنحي، بدءاً من تشديد الحصار على القطاع عقب سيطرتها عليـه، وقـرار              التي مورست عليها لدفعه   

  .والتعامل معه على هذا األساس ” كياناً معادياً“سلطات االحتالل باعتبار القطاع 
في الحكم حملت نجاحات وإخفاقات، غير أن الضغوط الكبيرة والحصار والحرب           ” حماس“تجربة حركة   

 أثـرت فـي     2008كانون األول ،  /  ديسمبر 27وات االحتالل ضد القطاع في      التي شنتها ق  ” اإلسرائيلية“
حياة السكان، وتأثرت معها سلباً الشعبية والجماهيرية التي كانت تتمتع بها الحركـة اإلسـالمية خـالل                 

  .سنوات انتفاضة األقصى وحتى فوزها في االنتخابات التشريعية 
التشريعي، ودخلت الساحة الفلسطينية في حالة من الفـراغ         انتهت المدة القانونية للرئيس عباس والمجلس       

الدستوري، حاول المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الذي كان صاحب القرار بتأسيس السلطة، سد              
هذا الفراغ، بقرار التمديد للرئيس عباس وللمجلس التشريعي، إلى حين توفر األجواء المناسـبة إلجـراء          

  .والتشريعية االنتخابات الرئاسية 
  العدوان على غزة

والقضاء على حكمها في غزة، غيـر       ” حماس“أشد محاوالت إطاحة حركة     ” اإلسرائيلية“وكانت الحرب   
 1400 يوماً من الحرب المدمرة التي استخدمت فيها أسلحة محرمة دولياً أسفرت عـن استـشهاد           22أن  

ر واسع في مناحي الحياة كافة، فشلت في         آالف آخرين، جلهم من المدنيين، ودما      5فلسطيني وجرح نحو    
إقصاء الحركة، التي فقدت خالل الحرب عدداً من قادتها أبرزهم وزير الداخلية عضو مكتبها الـسياسي                

 في المئة من الوزارات والمقار الحكومية واألمنية، ومؤسسات         80سعيد صيام، فضالً عن دمار أكثر من        
  .أهلية وخدمية تتبع لها 

 25منـذ   ” حمـاس “جلعاد شاليت األسير لدى حركة      ” اإلسرائيلي“رب في تحرير الجندي     كما فشلت الح  
 ونجحت الحركة طوال السنوات الماضية من االحتفاظ بـه بعيـداً عـن أعـين                2006حزيران ، / يونيو

االحتالل وأعوانه، وترفض إطالق سراحه إال في إطار صفقة تبادل لألسرى تتضمن اإلفراج عن نحـو                
سطيني، وجميع األسيرات واألسرى األطفال، من بين سبعة آالف أسير تحتجـزهم قـوات              ألف أسير فل  

  .االحتالل في سجونها ومعتقالتها في ظروف معيشية بالغة القسوة والسوء 
لم تكن الحرب المحاولة العسكرية األولى لتحرير شاليت بالقوة، فقد شنت قوات االحتالل عقـب أسـره                 

، تخللتها سلسلة من الغـارات الجويـة        ”أمطار الصيف “ أطلقت عليها اسم     مباشرة عملية عسكرية عنيفة   
 فلسطيني، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتيـة، فـضالً   600المدمرة ضد قطاع غزة، أودت بحياة نحو      

عن توظيفها عمالء على األرض من أجل جلب المعلومات، وتخصيصها مكافآت مالية ضخمة لمن يرشد               
إنجـازاً غيـر مـسبوق      ” حماس“ شاليت، غير أن كل ذلك لم يجد نفعاً، لتحقق حركة            عن مكان احتجاز  

ومبـادلتهم  ” إسرائيليين“باحتفاظها بشاليت أسيراً طول الفترة الماضية، بعد عدة محاوالت فاشلة لخطف            
  .بأسرى فلسطينيين في حقبة التسعينيات من القرن الماضي 

  التضامن مع غزة
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لتحرير شاليت من خالل حملة اعتقاالت واسـعة        ” حماس“الضغط على حركة    في  ” إسرائيل“كما فشلت   
النطاق استهدفت جميع نواب الحركة في القدس والضفة الغربية، وهو األمر الذي لم يخـضع الحركـة،                 

  .لكنه أسهم في شل عمل المجلس التشريعي بعد ستة شهور فقط على انتخابه 
ة والوعيد والتهديد، دفعها للخـضوع واالسـتجابة لوسـاطة          فشل دولة االحتالل في تحرير شاليت بالقو      

، وإثر الفشل المتكرر في إنجـاز       ”حماس“مصرية من أجل التوصل إلى صفقة تبادل لألسرى مع حركة           
وتمـسك حركـة    ” إسرائيل“الصفقة تدخل الوسيط األلماني، لكنه لم يفلح في تذليل العقبات، بسبب تعنت             

  .بشروطها ومطالبها ” حماس“
 ارتفعت وتيـرة قوافـل المتـضامنين        2009كانون الثاني ،  /  يناير 18د انتهاء الحرب على غزة في       بع

المناهضين للحصار المضروب على غزة، بسبب الصدى الكبير الذي أحدثته مـشاهد المجـازر التـي                
ن في العالم بعد صدور تقرير غولدسـتو      ” إسرائيل“ارتكبتها قوات االحتالل خالل الحرب، وتأثر صورة        

  .واتهامه لدولة االحتالل بارتكاب جرائم حرب ترقى إلى درجة جرائم ضد اإلنسانية 
وهي أول سفينة تقل متضامنين وتتمكن من       ” سفينة األمل “ومن بين هذه القوافل التي كانت امتداداً لجهود         

 التي انطلقـت مـن    ” أسطول الحرية “ حظيت قافلة سفن     2008آب ، / الرسو في ميناء غزة في أغسطس     
تركيا في تجاه غزة عبر البحر، بالشهرة األكبر، بسبب اعتراض قوات االحتالل سفن األسطول التي تقل                

أيار بحق متضامنين جلهم من األتراك على متن        /  مايو 31متضامنين عزل، وارتكبت مجزرة بشعة في       
نين وعدد من   وهي األكبر من بين سفن األسطول، راح ضحيتها تسعة من المتضام          ” مافي مرمرة “سفينة  

 وتخـضع   48الجرحى، قبل أن تقتاد قوات االحتالل السفن إلى ميناء أسدود داخل فلسطين المحتلة عام ،              
  .المتضامنين للتحقيق وترحلهم إلى ديارهم وبالدهم 

بـسبب المجـزرة،    ” اإلسـرائيلية “وكان صدى المجزرة مدوياً، وفضالً عن تدهور العالقات التركيـة             
لضغوط دولية شديدة من أجل تخفيف الحصار المضروب على غـزة، واسـتجابة             تعرضت دولة الكيان    

 إدخال تسهيالت على المعابر     2010حزيران  / مطلع يونيو ” اإلسرائيلية“لهذه الضغوط، قررت الحكومة     
التجارية، وسمحت بتوريد سلع وبضائع إضافية إلى القطاع، بينما أبقت الحظر مفروضاً على كثير مـن                

  .سية، وأهمها مواد البناء المواد األسا
خالل سنوات الحصار المريرة والخانقة، التي تسببت في تدهور حياة السكان المدنيين، فشل العرب غير               
مرة في مساعدة مليون ونصف المليون فلسطيني في غزة، أو على األقل تطبيق ما اتخذوه من قـرارات                  

لقرارات رهينة األدراج في الجامعة العربيـة       تتعلق بكسر الحصار ورفض الضغوط الدولية، لتبقى هذه ا        
  .” اإلسرائيلي“مثل كثير من القرارات العربية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي  

  فشل جهود المصالحة
وبينما الواقع في غزة على هذه الدرجة من السوء والتدهور، تخيم أجواء خطرة تشبه إلـى حـد كبيـر                    

السابقة، حيث تصعد دولة االحتالل عـسكرياً وإعالميـاً ضـد           ” اإلسرائيلية“رب  األجواء التي سبقت الح   
القطاع المحاصر، عبر االعتداءات اليومية والغارات الجوية واستئناف عمليات االغتيـال، والتحـريض             
المتواصل وتهويل قوة وعتاد فصائل المقاومة، في محاولة منها لمراكمة المبـررات التـي تحـول دون                 

المتطرفة بأنها ستكون   ” اإلسرائيلية“ات الدولية في حال شنت حرب جديدة يصفها أركان الحكومة           االنتقاد
  .أكثر شراسة ودموية 

وتتوصالن إلى اتفاق قواسم مشتركة يقـود       ” حماس”و” فتح“دوافع كثيرة كانت كفيلة بأن تتقارب حركتا        
ينية، لكنهما لم تـستثمرا الظـروف التـي         إلى استعادة الوحدة وإنهاء االنقسام المدمر في الساحة الفلسط        

تدفعهما للوحدة، واستمرت خالفاتهما ومناكفاتهما، وعمليات المالحقة واالعتقال السياسي ضـد عناصـر           
بعضهما بعضاً في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما المواطن الفلسطيني المغلوب على أمره يدفع ثمـن                

  .الفرقة والتشرذم 
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رة في التوصل إلى حل لألزمة القائمة بينهما، حيث رعت مصر علـى مـدار               وفشلت الحركتان غير م   
، وأحياناً بمـشاركة بقيـة      ”حماس”و” فتح“عامين حواراً وطنياً شامالً وثنائياً، تارة اقتصر على حركتي          

التوقيـع علـى    ” حماس“ بسبب رفض حركة     2009تشرين األول ،  / الفصائل، انتهى بالفشل في أكتوبر    
ة للمصالحة، بدعوى وجود تحفظات لها على بعض بنود هذه الورقة، بينما وقعتها حركة              الورقة المصري 

  .بال أي تحفظ، ما دفع القاهرة إلى تجميد جهودها إلتمام المصالحة إلى أجل غير مسمى ” فتح“
التوقيع على ورقتها للمصالحة، وافقـت القـاهرة فـي          ” حماس“ورغم غضبها الشديد من رفض حركة       

من أجل التوصل إلى ورقـة      ” حماس”و” فتح“لول الماضي على بدء حوار ثنائي بين حركتي         أي/ سبتمبر
تفاهمات تراعي مالحظاتهما على الورقة المصرية، لكنها ال تشكل بديالً عن الورقة، ومن ثم الحـضور                

ما فشلتا  إليها متفقتين من أجل التوقيع وإعالن المصالحة، وبالفعل التقت الحركتان مرتين في دمشق، لكنه             
في التوصل إلى حلول حول القضايا والبنود المختلف عليها، رغم اتفاقهما على اللقاء مجـدداً، غيـر أن                  

  .األمل في اتفاقهما يبدو ضعيفاً 
  مفاوضات فاشلة مع الكيان

التعقيد في الملفات الفلسطينية  الفلسطينية الداخلية، هـو نفـسه فـي ملـف المفاوضـات الفلـسطينية                    
، ويمكن القول إن السنوات العشر األخيرة لم تشهد أي تقدم يذكر على هذا الصعيد، بـسبب                 ”ليةاإلسرائي“

وسياسة التسويف والمماطلة التي تعتمدها على طاولة المفاوضات، تساندها في ذلك           ” اإلسرائيلي“التعنت  
 بل إن األرض    الواليات المتحدة األمريكية، وسط صمت المجتمع الدولي وضعف النظام العربي الرسمي،          

وهي محل التفاوض تتناقص بشكل مستمر ومتسارع بسبب غول االستيطان، وجدار الفصل العنـصري              
  . في المئة من مساحة الضفة الغربية 40الذي التهم أكثر من 

وظلت المفاوضات السياسية غائبة لفترات وسنوات طويلة خالل سنوات االنتفاضة وبعـدها، باسـتثناء              
جانب الواليات المتحدة، ومنها محاولة الرئيس األمريكي السابق جورج بوش االبن،           محاوالت فاشلة من    

الذي دعا في نهاية واليته الرئاسية الثانية، الجانبين وبحضور الرباعية العربية إلـى مـؤتمر أنـابولس،       
ـ                 ة، ورفع خالله شعار حل الدولتين، لكن هذا الشعار انهار كما انهارت كثيـر مـن التعهـدات األمريكي

إلـى وقـف    ” إسـرائيل “وآخرها تعهدات الرئيس باراك أوباما، الذي رفع هو اآلخر الشعار ذاته، ودعا             
االستيطان من أجل استئناف المفاوضات التي ظلت متوقفة منذ فوز نتنياهو برئاسة وزراء دولة االحتالل               

تراجع أوباما خطوة    وفي ظل تعنت حكومة نتنياهو وإصرارها على مواصلة االستيطان،           2009في عام ،  
للوراء وطالب بتجميد مؤقت لالستيطان بدالً من وقفه تماماً، وضغط على الدول العربية لـدفع الـرئيس                 

بدورها لتحولهـا إلـى     ” إسرائيل“عباس ابتداء للشروع في مفاوضات غير مباشرة، سرعان ما ضغطت           
ط األمريكية ودفعهم الرئيس عباس     مفاوضات مباشرة فكان لها ما أرادت باستجابة العرب بالتالي للضغو         

  .للشروع فيها قبل حتى انتهاء مدة الشهور األربعة التي تحددت للمفاوضات غير المباشرة 
بدأت السلطة الفلسطينية المفاوضات المباشرة وتراجع الرئيس عباس عن تمسكه بوقف االستيطان قبـل              

رة بستة شهور جمدت خاللها االستيطان انتهت       والمقد” إسرائيل“بدء المفاوضات، لكن المهلة التي حددتها       
أثناء سير المفاوضات المباشرة ورفضت االستجابة للمطالب األمريكية والدولية بتمديـد المهلـة، فعلـق               
الرئيس عباس المشاركة في المفاوضات، لتمارس إدارة أوباما مرة أخرى ضغوطاً حالية هـدفها دفـع                 

على قبـول   ” إسرائيل“انت غير مباشرة، بعدما فشلت في تشجيع        الفلسطينيين الستئناف المفاوضات ولو ك    
  .رزمة من االمتيازات من أجل قبول تجميد االستيطان لمدة شهر واحد غير قابل للتجديد 

مرت، إذاً، عشر سنوات من عمر الشعب الفلسطيني وهو ال يزال خاضعاً لالحتالل يكتوي بنار جرائمه                
  .النقسام الداخلي من جهة ثانية ومجازره من جهة، وبنار الفرقة وا

  8/1/2011، الخليج، الشارقة
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54.  ؟المسؤولَمن!  
  يوسف رزقة. د

التعاون (تلكم خالصة الدرس المستفاد من      , )انفراجة لم تتم وجرح ال يندمل     (وأقول  , )فرحة لم تتم  : (يقول
الملزم في  ) باالستحقاق (وتسميه السلطة ) بالعمالة(والذي يسميه البعض    , والسلطة) إسرائيل(بين  ) األمني

  .اتفاقية أوسلو
وكل الشعب في النهايـة متـضرر ال        , وعلى وجه الخصوص المتضررون وذووهم    , الشعب الفلسطيني 

إن مـا تمتلكـه سـلطة       : ألن المحصلة النهائية تقول   , )العمالة(تعنيهم كثيراً األسماء المضروبة لمسمى      
وإذا كانت  , ت تذهب منه نسخة كاملة للطرف اإلسرائيلي      األجهزة األمنية من معلومات من خالل التحقيقا      

  .القضية من النوع الكبير فإنه يشارك مندوب من الشباك في عملية التحقيقات ومراقبتها 
من المعتقلين المضربين في سجون السلطة بعد أن أمر القـضاء بـاإلفراج             ) 5(باألمس تم اإلفراج عن     

مما أدخل المجتمع في حالة احتقان      , الغربية وغزة ضد السلطة   وبعد أن عمت االحتجاجات الضفة      , عنهم
األمر الـذي اسـتدعى     . وأدخل المصالحة في مأزق إضافي      , وهدد نسيجه االجتماعي بمزيد من التفسخ     

ثـم  )  سـاعة  12(ليقضوا معهم أقل من     , تدخل أمير قطر فتم اإلفراج عنهم ونقلهم إلى ذويهم في الخليل          
وتقتل شيخاً مسناً وتغادر    , صهيوني إلى بيوتهم الساعة الثالثة قبل الفجر وتعتقلهم       لتدخل قوات االحتالل ال   

بسالم مدينة الخليل تزفها عيون أجهزة السلطة العتيدة التي سهلت المهمة لكي تمر في أسرع وقت ممكن                 
  .ودون ضجيج

على اإلفراج بعد تـدخل     قال اإلعالميون والناطقون الرسميون تعقيباً      , باألمس بعد اإلفراج العسير عنهم    
, )انفراجة في العالقات تمهد لعودة الحـوار والمـصالحة        (و) فرحة غير كاملة  : (الرجل الكريم أمير قطر   

والعـرب  ) وال انفراجة .. ال فرحة (إذ قال   , غير أن ما حدث قبل الفجر كان أبلغ في البيان وفي السياسة           
  !!ويضحك بعضهم على بعض, الخيالوحدائق من , عاطفيون شرقيون يبنون قصوراً من الرمال

ومن الذي أغاظ المسلمين في الخليل وأوجع قلوبهم        ! من الذي أفرح العدو وأضحك سنه؟     ! من المسؤول؟ 
من الذي أذل العباد المؤمنين في الضفة الغربية وأدخل المحتل آمناً إلـى             ! وأدخل الحسرة إلى صدورهم؟   

وهب قوات االحتالل جرأة وشجاعة مزيفتين للحركة وسط مدينـة          من الذي   ! منامات األحرار والحرائر؟  
, اإلجابة عن هذه األسئلة الدامية يعرفها اليوم كل بيت في الخليل وكل بيت في فلسطين              ! الخليل المسلمة؟ 

  .وكل بيت مسلم وحر في العالم 
النخـوة والرجولـة مـن      وأذهب  , وأدخل الحسرة إلى قلوب أمهاتنا    , وكشف بيوتنا , من أذلنا وأهان أهلنا   

وقمع مقاومتنـا   , هو من أغلق باب الجهاد على أهلنا      , ورفع منزلة عدونا  , وخفض منزلتنا , صدور شبابنا 
هذا . وأوصل كل المعلومات إلى عدونا      , وحقق معهم في الزنازين بعد الشبح والتعذيب      , وصادر سالحهم 

, هذا هو المـسؤول أمـام اهللا أوالً       ! الخليلهو المسؤول األول وليس األخير عما حّل بأهلنا في الضفة و          
وانتهـاك الرجولـة    , وانتقاص الدين , هذا هو المسؤول عن انتقاص األرض     , وأمام التاريخ والشعب ثانياً   

فرج اهللا كربهم وربـط علـى       , هذا هو المسؤول عن اعتقال الخمسة     . والنخوة وتغييب الشهامة والكرامة   
  )!ويا فرحة لم تكتمل. (قلوبهم

  8/1/2011، فلسطين أون الينموقع 
  

   اإلسرائيلي- في الصراع العربي والسياسيةاألساطير القانونية  .55
  عبداهللا األشعل 

 اإلسرائيلي في مسيرته الطويلة على عدد مـن المغالطـات واألوهـام             -انطوى ملف الصراع العربي     
األسطورة األولـى،   .  الفقهي واألساطير ذات الطابع القانوني التي يتعين إيضاحها ولو من زاوية اإلسهام          

العرب رأوا في القرار    . هي أن قرار التقسيم قصد به تقسيم فلسطين بين شعبين ودولتين وفق نص القرار             
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غبناً فرفضوه، وال جدوى اآلن من استدراك مقولة ترى أن قبولهم به كان سيفوت كل ما جاء بعد ذلـك                    
قد اعتبروه منحة من السماء وفسروه وفق المخطط        أما اليهود ف  . من تطورات لمصلحة اليهود في فلسطين     

الصهيوني وهو أنه أهم أداة تنفيذية نقلت المشروع من عالم الخيال إلى عالم الواقع، وتـشير مـذكرات                  
الساسة اإلسرائيليين إلى أن هذه األداة التجريبية هي أول احتكاك بين االدعاء الصهيوني فـي فلـسطين،            

كة على األرض بين الفلسطينيين لدرجة أن بن غوريون لو كان حياً لمـات              وبين قدرة االدعاء على الحر    
القرار لم يكن تقسيماً حقيقياً ولكنـه       . كمداً ألنه توقــع أن يموت المشروع كلما تقدم في الجسد العربي          

تظاهر بالتقسيم وهو يضمر كل فلسطين، ولذلك قال اليهود إن قيمة القرار هو أنه وثيقـة اعتـرف بهـا         
لم أخيراً وبعد جهود وعقود بأن فلسطين هي وطن الشعب اليهودي، أما إزاحة الفلسطينيين فهي مسألة             العا

وقت مع التخطيط والعمل لتحقيق هذه النتيجة، في محاولة إلعادة رسم خريطة المنطقة كلها بحيث تكون                
  .م المنقرضةمستعدة لقبول إسرائيل محل فلسطين التي يطويها النسيان وتودع متحف تاريخ األم

األسطورة الثانية، هي أن الصراع بين العرب وإسرائيل هو صراع بين سرطان له مصادر قوته خـارج     
المنطقة وبين منطقة لم تألف العمل سوياً ضد السرطان إال بتماسك مركز القيادة فيها وهو مصر والشام،                 

امه، ولذلك يعـد التفكيـر حـول    ولذلك عمد المشروع إلى تحطيم مركز القيادة وضمان تمزقه وعدم التئ       
 المصرية وفرص تحسنها تفكيراً سطحياً إذا أغفل الحقيقة التي فهمهـا جيـداً هـذا                -العالقات السورية   
  .المشروع الصهيوني

األسطورة الثالثة، هي أن إسرائيل دولة عادية محتلة وأن معاملتها بموجب القـانون الـدولي يحرجهـا                 
مما يوقف تقدم المشروع ويعطي الفلسطينيين األمل فـي العـيش فـي             ويظهرها بمظهر الدولة العاصية     

في ظل هذه األسطورة ازدهرت ترسانة المصطلحات ونشطت آالف الكائنات التـي            . فلسطين إلى جانبها  
وظفت لتنفيذ هذه األسطورة تارة تحت عنوان عملية السالم والمفاوضات وتارة أخـرى تحـت عنـوان                 

ال تطيق إسرائيل أن ترى الفلسطينيين واسم فلسطين، ما دامت تـرى  . لدولتينالدولة الفلسطينية، أو حل ا  
أن اليهود هم أصحاب األرض وأن يهود اليوم هم ورثة يهود األمس ليس فقط في فلسطين ولكن في كل                   

  .مكان عاش األجداد فيه
وق الفلسطينية التـي    األسطورة الرابعة، هي أن قرارات األمم المتحدة هي الشرعية الكافية السترداد الحق           

ولذلك يجب إعادة فرز وتحليـل هـذه القـرارات          . يتم اغتصابها كل يوم مع تقدم المشروع الصهيوني       
واستخدامها في الصراع القانوني إذا توافرت اإلرادة السياسية، ومن دونهـا فـال قيمـة ألي تحليـل أو           

فة الكبرى هي إدراك المشروع     توظيف، فحتى في هذه الحدود يمكن وقف المشروع الصهيوني ولكن اآل          
أن قوة اندفاعه ضد جسد عربي بقيادة مصر ستتداعى، ولذلك فإن التحكم في هذه القيادة هو أهم ضـمان              
الستمرار تقدم هذا المشروع، كما أن تفكيك األوطان العربية بخاصة مـصر يـضمن رسـم الخريطـة             

  .المطلوبة لقرون قادمة
لقانونية وحدها للصراع ال تكفي بغير إرادة شاملة، كما أن مقاومـة            األسطورة الخامسة، هي أن اإلدارة ا     

 هي مجرد بداية لـصحوة عربيـة        1979مصر وحدها بعد انفراط العقد في عقود التيه العربي منذ عام            
إلنقاذ عقل عربي أدمته جراح هذه العقود المظلمة، ولكن إحياء مصر نفسها أكبر معركـة ضـد هـذا                   

  .المشروع الغاشم
 اإلسرائيلية هي بداية طريق السالم، وال شك فـي  -ورة السادسة، هي أن معاهدة السالم المصرية    األسط

أن سلوك الحكومة المصرية إزاء هذه المعاهدة يقطع بأن مصر الرسمية التقمت الطعم وسرى في دمهـا                 
 بأن مصر   ويترتب على ذلك سقوط كل المقوالت التي ال يزال رموز المرحلة يرددونها           . المرض الخبيث 

جلبت السالم والعرب تقاعسوا، وأن مصر ضحت وغيرها خان وأنه آن األوان لمصر أن تهتم بنفـسها                 
  .بعد أن نسيت األخت الكبرى زينتها وفاتها قطار الزواج
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 هما أساس عملية السالم وأن الصراع بدأ بهما منذ عام           338 و 242األسطورة السابعة، هي أن القرارين      
هذه األسطورة روجها اليهود والعرب معـاً بغفلـة مـنهم أو            .  النظر إلى ما قبلهما     وأنه ال يجوز   1967

 على أساس التسامح يعني إغفال قرار التقسيم الذي ال تريـد            242خديعة، ألن البدء بقرار مجلس األمن       
إسرائيل العودة إليه بعد أن وصل قطار المشروع الصهيوني إلى محطات متقدمة داخل فلسطين والعـالم                

  .العربى
 في المئـة مـن   21.5 كانت إسرائيل التهمت خارج قرار التقسيم  1967) يونيو(ففي الرابع من حزيران     

لهذا السبب فإن من الفادح أن نردد أننا        .  في المئة  78أراضي فلسطين إضافة إلى القرار فأصبح نصيبها        
لتسليم بالتهام ربـع مـساحة       وعاصمتها القدس الشرقية ألن ذلك يعني ببساطة ا        1967نريد دولة بحدود    

فلسطين التاريخية والقبول بتسوية االنسحاب مقابل عالقات معينة مع إسرائيل، والتـسليم بـأن القـدس                
الغربية هي جزء من إسرائيل على رغم أن طريقة االستيالء عليها ال تختلف عن طريق االستيالء على                 

 الذي كان يحدد    242إلى شرق القدس إال القرار      شرق القدس، فضالً عن أن كل الوثائق الدولية ال تشير           
، وهو ال يعني مطلقاً أنه بذلك يسلم إلسرائيل بالقـدس           1967األراضي التي استولت عليها إسرائيل عام       

 عبر االستيطان والتهويد المباشر     –هذا الموقف سهل إلسرائيل أن تعلن       . الغربية وفق ما زعمت إسرائيل    
األسطورة الثامنة، أن المفاوضات مع إسرائيل هي طريق الـسالم        . فاوضات أن القدس خارج دائرة الم     -

فطبيعة المشروع تأبى هذا التفسير كمـا أنـه إذا سـلمنا بـأن األراضـي         . الضامن لحقوق الفلسطينيين  
الفلسطينية محتلة، وهو ما لم تعترف به إسرائيل، فال يجوز مكافأة المحتل بالتفاوض معه على االنسحاب                

أما في حالـة إسـرائيل فـإن قوتهـا     . ، فاالحتالل غير المشروع يتطلب انسحاباً غير مشروط  في مقابل 
العسكرية والديبلوماسية والدعم الغربي واألميركي أوهما مصر بأن رد سيناء ولو منقوصة السيادة وفي              

األيـام  دائرة المخطط الصهيوني يستحق كل ما جنته إسرائيل وخسرته مصر في هذه الصفقة التي أثبتت                
  .طابعها الكارثي على مصر أوالً والعرب في شكل عام

األسطورة التاسعة، هي أن أوسلو أعادت القضية إلى الساحة الدولية وأسقطت عن إسـرائيل انفرادهـا                
بترديد الرغبة في السالم فالحساب الختامي واضح في ما آلت إليه حال فلسطين والعجز الـذي وصـلت                  

  .ها على حسن نية إسرائيل وحرص واشنطن على العدل في فلسطينإليه السلطة بعد طول رهان
األسطورة العاشرة، هي أن السالم كخيار استراتيجي عند العرب كسب الساحة الدولية وسحب البساط من               
تحت أرجل إسرائيل في العالم، والصحيح أن هذا السالم االستراتيجي فهم عربياً على أنه وداع للصراع                

 حاسة التوجس عند الحكومات وأشرعها عن الشعوب، بينما استغلت إسرائيل هذا جنود             مع إسرائيل فأطفأ  
 الخيار الساذج وأدارت الصراع بأدواته التـي        jpg.إسرائيليون يوقفون فلسطينيين أمام المسجد األقصى       

اك تجيدها تاركة للعرب الحسرة والدهشة من براعة الكيان الغريب الذي يتغذى على الدم العربي كأسـم               
  .القرش

وهذا هو األخطر   . األسطورة الحادية عشرة، هي التناقض بين المواجهة القانونية ومنهج التسوية السلمية          
ألن العرب هربوا من المواجهة بهذه الصيغة المريحة وتوهموا أنها تجلب السالم بقطع النظر عن مـدى                 

لدعم العربي للحقوق، مع تواصـل      ما يتحقق من حقوق فلسطينية، فانفصل السالم عن الحقوق، وتراجع ا          
بل إن الوهم وصل إلـى حـد        . الدعم المادي للبقاء تعويضاً عن الدعم الشامل في مواجهة لهذا السرطان          

االعتقاد بأن أي مواجهة قانونية مع إسرائيل هي ضياع لفرص التسوية السلمية، فماذا يفعل العرب بعـد                 
  لعراء يواجهون أقدارهم أمام توحش إسرائيل؟أن أغلقت واشنطن هذا الملف وتركت الجميع في ا

  8/1/2011الحياة، لندن، 
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  ! والحرب إن أتت"إسرائيل"التواصل مع  .56
  مهند مبيضين

اإلصرار على تفسير التواصل مع قادة ورموز أمنية من إسرائيل، بأنه كي ال نواجه باتفـاق مـبطن أو                   
، هو تفسير ال يمكن القبول به باعتباره جوابا         خفي بين إسرائيل وأي طرف، أو لدفع إسرائيل نحو السالم         

واللقاءات مع اإلسرائيليين بخصوص سالمهم مع الفلسطينيين يجب أن تتركز أردنيا بالدفاع عـن              . نهائيا
  .األولى حق قيام الدولة الفلسطينية، والثانية الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني: نقطتين

ن الواضح تماما أنه على الجانب اإلسرائيلي ال يوجـد تقـدم            صحيح أن للعمل الدبلوماسي ضروراته، لك     
فمؤخرا أعلن إيهود باراك، وزير الحرب وزعيم حـزب العمـل، أن حـزب اهللا اللبنـاني                 . نحو السالم 

 بين الحـزب    2006) يوليو(استطاع أن يزيد من قدراته العسكرية ثالثة أضعاف منذ انتهاء حرب تموز             
  .وإسرائيل

خيص قوة الحزب، فبين أنه يمتلك حاليا صواريخ قادرة على الوصول إلى أقـصى              وأسهب باراك في تش   
 كـم عـن الحـدود       200المدن اإلسرائيلية الجنوبية، مثل عسقالن وبئر السبع ومفاعل ديمونه التي تبعد            

  .اللبنانية
نحو عامين  في مقابل تفكك الوضع العربي المنقسم بعامة، والفلسطيني بخاصة، فإسرائيل اليوم بعد مرور              

 شهرا على   18، وبعد نحو    2009على االنتخابات البرلمانية اإلسرائيلية التي جرت في العاشر من شباط           
تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو، تشهد انسجاما إلى أقصى الحدود داخل االئتالف الحاكم، مقابل معارضـة               

  .لسياسية الشديدة بينهاغير متجانسة إطالقا، ال بل تبدو غير متماسكة نتيجة االختالفات ا
معنى هذا أن انسجام إسرائيل الداخلي حكوميا قد يؤهلها لخوض أي مواجهة في المنطقـة مـن دون أي                   
شعور بالتردد، وقد أصدر المدير السابق لوكالة االستخبارات في وزارة الدفاع األميركية جيفري وايـت               

إذا "، وكان أبرز ما جاء فيها أنه        " وحلفائه إسرائيل في مواجهة حزب اهللا    : الحرب إن أتت  "دراسة بعنوان   
، بل سيكون   2006اندلعت الحرب مجددا على الحدود بين إسرائيل لبنان، فلن يشبه الصراع كثيرا حرب              

  ".حادثة مصيرية وستؤدي إلى تحول المنطقة بأكملها
 10(لبنان  "، في   " ألف ميل مربع   40مسرح األعمال الحربية سيشمل     "أكد وايت، خالل مناقشة دراسته أن       

)".  ألـف كـم مربـع   185(، وفي أجزاء من سورية     ) ألف كم مربع   20(، وفي إسرائيل    )آالف كم مربع  
مـن قبـل    "  شكلت نقطة بداية التحضيرات للحرب المقبلة      2006نهاية األعمال الحربية في     "وكشف أن   

  ".سابقةالطرفين يستخدمان أسلوبا هجوميا بالنظر إلى المواجهات ال"الطرفين، وان 
ويمضي وايت للتوقع بأن يتركز القتال على الحدود الشمالية إلسرائيل وفي جنوب لبنان، مع عـدد مـن                  

  .للمواجهات" المسارح الثانوية"
 صـاروخ   600 أو   500التوقعات اإلسرائيلية بحسب وايت تشير إلى أن حزب اهللا سيعمد إلى إطـالق              

وأشار وايت إلى أن تقنية معظم الصواريخ التي        ". ه إسرائيل وهذا كثير من النار التي ستأتي باتجا      "يوميا،  
، الفتا إلى أنه على عكس ما حـدث فـي           2006بحوزة الحزب أصبحت أفضل مما كانت عليه في العام          

ذلك العام، فإن إسرائيل ستعمل على تدمير البنية التحتية المدنية اللبنانيـة لتحميـل الحكومـة اللبنانيـة                  
  !لذلك كله أال يجب التواصل ومعرفة ما يخطط له اإلسرائيليون؟.. .مسؤولية أعمال الحزب

  8/1/2011، الغد، عمان
  

  ! ولنتنياهو أيضاًلليبرمان" الخطة ب" .57
  ماجد عزام

كشف افيغدور ليبرمان االحد الماضي عن امتالكه خطة للتسوية االنتقالية والمؤقتـة مـع الفلـسطينيين                
ار في تبريره لها انه ال يرى فرصة او امكانية واقعية للتوصـل  ليبرمان اش). plan b(اسماها الخطة بـ
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الى اتفاق دائم السباب عدة منها فلسطينية واسرائيلية ودولية ايضا كما زعم ان السلطة كيان غير شرعي                 
وهي تتهرب من االنتخابات ولذلك يجب عدم التوصل الى اتفاق دائم معها فحتى لو اعطيناهم تل ابيـب                  

جدون سبباً ما لعدم التوقيع حسب تعبيره اما في اسرائيل فعرض ليبرمان لمـا وصـفه    سي 1947وحدود  
الواقع السياسي والخالفات المحتدمة ليس فقط داخل الحكومة وانما داخل حزب الليكود نفسه والتي تحول               

تتـضمن  دون التوصل الى حل نهائي للصراع وبالتالي فان ال خيار عملياً سوى التسوية االنتقالية التـي                 
العمل على توفير مزيد من االستقرار للوضع في الضفة الغربية وزيادة التعاون االمني مع السلطة وذلك                

  .من أجل السماح للفلسطينيين بمزيد من المسؤولية االمنية عما يجري في المنطقة
الحركة بالتوازي ستسعى الخطة ايضا الى تعزيز ذي مغزى لالقتصاد الفلسطيني من خالل توسيع حرية               

في الضفة بين المدن الفلسطينية وحوافز اقتصادية مختلفة اما الهدف النهائي لها، فيتمثل في الوصول الى                
 الف دوالر وبرأي 20وضع يصبح فيه االنتاج القومي الخام للفرد في أوساط الفلسطينيين في الضفة نحو              

ك الذي في اسرائيل، فـسيكون مـن        ليبرمان أنه عندما يصبح الوضع االقتصادي في السلطة مشابها لذا         
  .األسهل استئناف المفاوضات السياسية للوصول الى تسوية دائمة

الخطة تتضمن في طياتها او حتى بين السطور العديد من الدالالت والمعاني وهى تحمل نفـساً ومزاجـاً          
ادياً وانما ثقافيـاً    عنصرياً ال لبس فيه حيث يعتقد ليبرمان ان الفلسطينيين في مستوى ادنى ليس فقط اقتص              

وفكرياً ايضا وهم ليسوا ناضجين او نديين للتوقيع على اتفاق سالم مع اسـرائيل ويجـب ان يجتـازوا                   
عمليات اصالح وتأهيل طويلة ومركبة قبل الوصول الى هذه المرحلة وهنا يمكن االشـارة ايـضا الـى            

لـرئيس الـوزراء الـسابق ارئيـل     المقولة العنصرية والمتغطرسة لدوف فايسغالس المستشار السياسي      
 المغزى الجوهري لخطة خارطة الطريق هو ان الفلسطينيين لن يحصلوا على دولـة قبـل ان                 -شارون

  .يتحولوا الى فنلنديين 
تؤكد الخطة فى السياق ايضا ان التسوية المؤقتة واالنتقالية هي الهدف االساسي لهذه الحكومة واليمـين                

د مع الوقت قوة ونفوذا والتسوية المقيتة التي ستتحول الى دائمـة ليـست              المهيمن والمسيطر والذي يزدا   
سوى االسم الحركى للحل التاريخى لليمين وهو الحكم الذاتي البلدي الموسع والذي طرح قبل ثالثين عاما                
من قبل مناحيم بيغن اثناء كامب ديفيد االولى ويعود االن ليطرح من جديد تحت مسميات مختلفة ومتعددة                 

  .لكن بجوهر واحدو
ليبرمان لم يعد شخصاً هامشياً في اسرائيل ال على المستوى السياسى وال حتى الجماهيري والشعبي وهو                
ال يفعل اكثر من االفصاح عما تفكر فيه النخبة اليمينية الحاكمة وال تجرؤ احيانا على البوح به وهو قال                   

ين الماضي االتفاق المرحلى قد يكون واقعيا فقط فـي          صراحة ما قاله مواربة نتنياهو للقناة العاشرة االثن       
حال وصول المفاوضات النهائية الى طريق مسدود وهو التكتيك الذي يتبعه عبر طرح شروط تعجيزيـة                
مثل االقرار بيهودية الدولة وشطب حق العودة ما يعني ان انقاذ المفاوضات والعملية ككل يكـون فقـط                  

  .حلية كتمهيد وتهيئة امام اتفاق نهائي على طريقة غودو الذي لن يأتي ابداً عبر التسوية االنتقالية او المر
ما يعني انه يمتلك ايـضا الخطـة أ   ) plan b(يجب التوقف ملياً عند االسم الذي اختاره ليبرمان للخطة 

)plan a ( والتى تتحدث عن النموذج القبرصي وتبادل اراض وسكان بين اسرائيل وفلسطين وهي ايضا
تعجيزية وليست سوى ممر وطريق نحو الخطة ب التي تمثل جوهر التصور االسرائيلي للحل مع               خطة  

الفلسطينيين علماً ان نتنياهو يملك خطة أ ايضا عبر االستعداد لمناقشة كل قضايا الوضع النهائي امالً في                 
د ومن ثم   التوصل الى اتفاق نهائي ولكن مع طرح شروط تعجيزية توصل المفاوضات الى طريق مسدو             

العمل على شق طرق التفافية على الطريقة االسرائيلية بطرح الحل االنتقالي كانقاذ للعملية وتطويق ومنع               
  .اي تداعيات محتملة للفشل 
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افضل ما يفعله ليبرمان هو كشف اللثام عن الوجه الحقيقي السرائيل بعيدا عن اي اقنعـة او مـساحيق                   
ة المفاوضات معها وضرورة بلورة خيارات اخرى للتعاطى معها         للتجميل وفي السياق تكريس وهم وعبثي     

  .واجبارها على الخضوع واالنصياع للحقوق الفلسطينية المشروعة 
  مدير مركز شرق المتوسط لالعالم

  8/1/2011المستقبل، بيروت، 
  

   طيار الطائرة الحربية الذي قصف منزل صالح شحادة مساعدتسجيل لشهادة  .58
  عميره هاس

االسـم الكامـل    . (، هكذا بدأ كالمه الرائد ت     »؟2002ما حدث في الثاني والعشرين من تموز        من يعلم   «
. ، شـارك ت   2010 كانون االول    19في  . ، وهو طيار حربي في سالح الجو      )محفوظ عند هيئة التحرير   

الـذي تُجريـه    » جيش في دولة ديمقراطيـة    «، في نطاق مسلسل     »حدود الطاعة «في مباحثة موضوعها    
التابع للجـيش   » فوم«في تل ابيب، بالتعاون مع معهد قيادة ومقر عمل          » بناه«العلمانية في مركز    الجلسة  

وصحبهما . تحدث قبله قائد من المظليين، تحدث عن مواجهته رفض األوامر زمن االنفصال           . االسرائيلي
علمون في   فتى يت  50وحضر  . رجل عسكري أعلى رتبة منهما وأكبر سنّا تدخل في الحديث من آن آلخر            

  .لم يعلموا ماذا حدث في ذلك التاريخ. المدرسة العلمانية اعدادا لخدمتهم العسكرية
كـان  .  ألقت طائرة اسرائيلية قنبلة وزنها طن على منزل في غزة          2002في الثاني والعشرين من تموز      

رئيس في  الذي كان مساعد الطيار ال    . تحدث ت . في المنزل صالح شحادة قائد الذراع العسكري لحماس       
الفريق القاصف، للحاضرين عن اللحظات التي سبقت، وعن القصف نفسه وعن تبـين انـه قُتـل بـه                   

نأتي هنا بكالمه، مع تحرير طفيـف       . الشريط المسجل لكالم ت   » هآرتس«بلغ صحيفة   . مواطنون ايضا 
لقصف الـذي   هذا اول نشر علني لشهادة واحد من منفذي ا        . وتجاوز لكلمات لم تُفهم بسبب نوع التسجيل      

  . مدنيا بينهم ثمانية اوالد14? قُتل به عدا شحادة ومساعده 
صافرة ) تُسمع(«. تحدث ت » الليلة الثالثة «وفي  . سبق القصف عدة ايام من االعداد والتدريب في القاعدة        

يقتا بين حتسور وغزة دق   . أقلعنا من حتسور  . كان ذلك في الحادية عشرة ليال     . وآنذاك ُيمكّنوننا من االقالع   
والبحر في الغرب بعيد في الظالم كـي ال         . أقلعنا دقيقتين وقالوا لنا إمضوا وانتظروا في البحر       . طيران

ننتظر وأقول لنفـسي    . يشم الطائرات ويسمع الطائرات ويهرب    ) الهدف(فذلك الشخص   . نُحدث ضجيجا 
  ..انه الشخص نفسه وحده. واهللا رائع، هو اآلن وحده: سرا

: وقال لنـا  .. في الليلة الثانية  ) الطائرة(صعد في سلم    . في شوق كبير ليقول لنا من هو      كان قائد القاعدة    «
. النه ال معنى لذلك   .. إنزل من الطائرة، انصرف عنّا، ال نريد أن نعلم        ) قلنا له (تريدان ان تعلما من هو؟      

  .»لم أعلم من هو ولم أفهم من هو ايضا
: قال لي مراقب الرحلة الجوية بجهاز االتـصال       .  دقيقة نحن ننتظر اآلن في البحر، خمسين     «.: يتابع ت 

خرجنـا نحـو    . من المؤكد أنكم رأيتم باألفالم، االمر يبدو كـذلك        .. ممتاز: قلت. مسموح لك أن تهاجم   
عنـدي  . لم نر أي شيء حوله، فمن أعلى ال نرى كثيرا       .. الشرق، والغرب، ضربنا فانهار المنزل وسقط     

عندما ُعـدت   .  ُأصيب، بوسائل مشاهدة ليلية، وأهبط وأنتظر قائد القاعدة        .شاشة تلفاز بحيث أرى الهدف    
  .أتعلم من هو؟: قال لي

صالح شـحادة   «.: ُيجيب ت . واألكثرون ال يعرفون  » من يعرف صالح شحادة؟   «: الحاضرين. يسأل ت 
 كان ثمة الشيخ ياسين وهو الرجل الروحي، وصالح شحادة وهـو            2002في  . هو رئيس اركان حماس   

. ال علم لي عم تتحدث وعمـن      . انه صالح شحادة، قلت له حسن     ) قائد القاعدة (قال لي   . قائد العسكري ال
وفي الغد أو في نفـس      . وانتهينا من األمر ومضينا للنوم    » ألفا«ُيسمى هذا بلغة سالح الجو      . أصبنا جيدا 
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هـذا هـو    .. نـه وآخـرون   صالح وزوجته وابنته واب   ? اليوم في الحقيقة، قالوا انه قُتل في هذا الهجوم          
  .»..وأنا أطلقت النار. الموضوع

: قالوا. ثالثة رجال احتياط  . جاء ثالثة رفاق الى وحدة الطيران     «،  .، يروي ت  »بعد بضعة ايام من ذلك    «
. أوكـي، فهمنـا   . قالوا) هكذا. (ذهبتم وقتلتم وذبحتم وت ت ت     . ماذا فعلتم؟، وسمعوا من وسائل االعالم     

تحدثت وحدة الطيران، قد تكون اول محادثة اخالقية أو الثانيـة         :  الجميع وتحدثنا  جمع قائد وحدة الطيران   
أظـن أن   . فال أعلم ) األحداث والموضوعات (هذا مؤكد في وحدة الطيران أما في سائر االمور          . أعرفها

.. االول الذي تحدثناه  ) في الحديث . (يوجد طوال الوقت كتلك   ). تجري محادثات بعد حوادث اخرى    (نعم  
لو كنت علمت بأنه    . مسموح لك أن تُصيب   : قالوا لي ) فقد.. (رضنا الحادثة من البداية حتى النهاية وقلنا      ع

  .»ماذا كنت أفعل؟..  شخصا معه14يوجد 
  .»تقوم بالعمل«: شخص ما من الجمهور

  .»ماذا أنا؟«: ت
التأكيـد مليئـا    تفعل العمل األفضل، اجل، النك ربما كنت في هذه المرحلة ب          «: شخص ما من الجمهور   

فلو ترددت فثمة احتمـال ان      . قبل ثوان من مهاجمتك   .. باألدرينالين من جهة وأنت على الطائرة بالتأكيد      
  .»تزداد حماسة وتقتل اشخاصا آخرين

تحدثتم عن أمر عسكري قـانوني وغيـر قـانوني          .. ليس مؤكدا أنني كنت أهاجم على هذا النحو       «: ت
 أعلم المعلومات االستخبارية التي لم تصلني على عمد، فليس هـذا            لو كنت . وسنتحدث في هذا في الحال    

لو كنت أعلم انـه توجـد       . عملي، أعلم، فليست لي الصورة االستخبارية الكبيرة التي هي لشخص آخر          
  .»ما كان يجوز لي أن ُأهاجم. صورة استخبارية تتصل بأمور ال تجوز لي لما هاجمت

  .» أما كنتَ تُهاجم؟14أنه كان هناك لو كنتَ علمت ب«: شخص ما من الجمهور
. لو كنت أعلم في الوقت الذي كنت فيه في الجو؟ في اللحظة التي ُأقلع فيها أتحول الى آلة حـرب                   «: ت

هذا الشيء غير الجيد هـو أن       . الى أن أعلم، الى هذا الخط الذي أعلم عنده أنني أفعل شيئا ما غير جيد              
  .»تقتل اشخاصا غافلين
  .»االستخبارات علمت«: هورشخص ما من الجم

  .»ربما تكون علمت وربما ال. دع االستخبارات، أنا ال أحقق معها«: ت
  .»هذا نوع من إخفاء معلومات«: شخص ما من الجمهور

أريد فقط أن تنظر الـى وجهـة نظـري          .. يوجد هنا تفريق واضح جدا    . ليس هذا إخفاء معلومات   «: ت
وجد شخص ما، وعلمت أنني أعمل منذ زمن طويل علـى هـذا             علمت انه ي  .. لم أعلم . باعتباري طيارا 

  .»األمر، واآلن ُأهاجم بالصورة األكثر فنية
  لم يكن لي خيار
. ال نُشركه في نظام التقديرات    . هو في الجو  ? كي تفهم نظام تقديرات الطرف الثاني       «: المسؤول الرفيع 

ويكـون  . ل واذا لم يعرفها فـذاك خطـأ       مدير العملية يعرف التفاصي   . يوجد مدير عملية يتخذ القرارات    
بالمناسبة عرف التفاصيل وان يكون هذا قرارا اتخذه على علم وهو ان ُيقتل أبرياء ألن الهـدف سـوغ                   

  .»ذلك
  .»لكن هذا ليس باختيار«: شخص ما من الجمهور

ي الموافقة علـى    في نظام التقديرات، واذا ُأعط    ) ما الذي ُأخذ  (ال يعلم الطيار في الجو      «: المسؤول الرفيع 
  .»تنفيذ اطالق النار فانه ينفذ اطالق النار

  .»لكنه ال يملك الخيار«: عدد من االشخاص من الجمهور
  .»لم يكن له خيار، صحيح. ال خيار له«: المسؤول الرفيع
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كان اختياري كله قبل ذلك، في البدء على األرض، وفي التوقيت واختيـار القذيفـة               . ال اختيار لي  «: ت
عنـدك  . صواريخ وكم ستُحدث القذيفة من الضرر وما أشبه، لكنك في الجـو ال تملـك اختيـارا                وعد ال 

كانت في رأيي   . أعرف حالة ما  . تقديراتك المهنية لكنك ال تستطيع أن تسمح لنفسك بتقديرات تتجاوز ذلك          
  .يارفي سالمة الجليل، في صور، حيث كان ثم أمر عسكري غير قانوني على نحو ظاهر لم ينفذه الط

ال أملك باعتباري   . كان ثمة محادثة اخالق في وحدة الطيران، محادثة اخالقية        ) بعد أن تبين عدد القتلى    («
في المنـاطق ال  . ال استطيع فعل هذا الشيء. طيارا امكانية اختيار أن أهاجم سوريا أو لبنان أما غزة فال          

هـذا  . ونني إياها أن أنظر في المرآة     يجب علي في كل مهمة يعط     . هذا مجرد مثال  ? أما في ايران فنعم     
انظروا في المرآة وقولوا، هل أنا قادر على تنفيذ هذا االمر؟           . صحيح بالنسبة لكل واحد، في الجو والبحر      

هل هو قادر على القيام بالمهمة وما الذي حدث هناك          ? لو كان الشخص الذي يأتي ويقول فكَّر قبل ذلك          
أليس لي حق االختيـار فـي الوقـت         . اعة لهذه المهمات أو غيرها    بالضبط، لكان ينظم لنفسه حدود الط     

ال تُلق علي الهجوم على المناطق ألنني ال أرغب فـي           . المناسب لالختيار؟ لحظة، يا قائد وحدة الطيران      
  .لو رفضت مهاجمة المناطق لما استطعت أن ُأهاجم ال سوريا وال لبنان وال أي مكان آخر. ذلك وال أراه

استطيع المشاركة في التخطيط، وهـذا شـيء        . ابة واالنتقاد والتخطيط المسبق أقوم بها سلفا      إن كل الرق  «
النه فـي ضـوء هـذه       . كيف شعرت؟ شعرت ان القلب مع هذه المهمة تماما        . سنتحدث عنه في الحال   

 جيدة  الظروف، كان مستواي المهني أو النتيجة النهائية التي أحدثتها مطابقة تماما لما توقعوا مني وكانت              
هذا هـو الحـدث     . وتوجد الدوائر الواسعة، ألسفي الشديد، حيث قُتل مدنيون آخرون كثيرون نسبيا          . جدا

ينظـرون  . مبدأ التناسـب  .. االغتياالت المركزة وكذلك عن   .. المتقدم في هذه االثناء عندما يتحدثون عن      
  .جيدا جدا هل المهمة الوشيكة تتعرض للمس بأشخاص من المدنيين

 الرصاص المصبوب، ما زالت هذه الحادثة تشغل الى اليوم فـي المـستوى المبـدئي دولـة                  حتى بعد «
ومـاذا تعنـي طاعـة      . »كم استطيع التأثير في المهمة    «: فهنا يتم التعبير عن موضوع    . اسرائيل اخالقيا 

 جهاز  وهذا كذلك .. األمر؟ هذا يبدو واضحا جدا أن تُطيع األوامر، فنحن نلبس البزة العسكرية وما أشبه             
عسكري في دولة ديمقراطية، وعندنا ايضا في الجيش االسرائيلي، نستطيع االعتراض في اماكن ما على               
المهمة وعلى األمر العسكري، وأن نفكر وأن نعترض من جهة انتقاد المهمة وما أشبه ما كانت المهمـة                  

اس في المرحلـة الـسابقة فـي        أين نفعل هذا؟ في األس    .. تعالوا نبقَ في حدود المهمة القانونية     . قانونية
التخطيط، نفعل هذا دائما، لكن في المرحلة السابقة التي يجب علينا فيها أن نفكر وال نجري داخل النـار                   

يجب علينا أن ننتبه الى أننا نقوم بالرقابة الصحيحة كي نُضائل قدر ما نستطيع، مثال، المس                . مع الرفاق 
  .»بالمدنيين

  ال توجد حروب معقمة
هل يجب على الوحـدة االسـتخبارية أن تمنحـك ايـضا هـذه المعلومـات           «: من الجمهور شخص ما   

أكان احتمال أال تنفذ القرار؟ أكان احتمال أن تقول حسن ال بأس،            . االستخبارية؟ أنه في عشاء مع عائلته     
  .»انه في عشاء؟

.  هادئة وما أشـبه    ال نصنع القرارات هناك في قلب العاصفة داخل الطائرة بل نصنعها على مائدة            «: ت
االشخاص الذين استعملونا، وأعطونا االمر العسكري، هم االشخاص، وهذا في المستوى األعلى لدولـة              

انهم هم االشخاص الذين يعلمون هل يحسن الهجوم، وما هو مبدأ التناسب وما أشبه في ذلـك                 . اسرائيل
ق فيها غطاء الطائرة وأتحول الـى       أما في اللحظة التي ُأغل    . وعبرت عن رأيي في هذه المرحلة     . الوقت

  .»طيار حربي ينفذ المهمة فانني أمضي لتنفيذ المهمة وذلك بعد كل مرحلة الحديث والخواطر
فان ما حدث، في اللحظة التي ارتفع فيها في الجو، لم يعد األمر عليـه،               .. لهذا«: ُيكمل المسؤول الرفيع  

ث خلل أو اجراء عدم نجاح الصابة الهدف لتحمـل          لو حد . يجب أن ينفذ المهمة على أكثر الصور مهنية       
  .»لكن اتخاذ القرار ليس من مسؤوليته. المسؤولية
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  .»ماذا يهم لمن تكون المسؤولية؟«: اصوات من الجمهور
إن عدد المصابين غير المشاركين الـذين نُـسميهم         . يجب أن نفهم هنا لحظة الصورة     «: المسؤول الرفيع 

بمئات الدرجات المئويـة    .. بِعش) أقل(سرائيلي في السنين العشر االخيرة      أبرياء، في عمليات الجيش اال    
بمئات الـدرجات   . في العراق أو في اماكن اخرى في العالم       ) على أيدي القوات األميركية   (من المصابين   

منخفـضة  (غير المشاركين ممن يصيبهم الجـيش االسـرائيلي         ) نسبة. (فروق آالف االشخاص  . المئوية
  ).جدا
يقع هذا، يجب علينا أن نعمل قدر المـستطاع والجـيش االسـرائيلي يعمـل               . جد حروب معقمة  ال تو «

يجب أن نفهم ان كل حادثة كهذه، وأتحدث ايضا عن هجمات كثيرة جدا ألنـاس أخفـض    . لمضاءلة ذلك 
بخالف امـاكن   . رتبا ال بواسطة طائرات مع طيارين فقط، ُيجيزها مستوى رئيس الحكومة في اسرائيل            

ال . اخرى في العالم حيث يتلقى قائد عسكري منطقة ويريد جدا النجاح وينفذ كل ما يريد تقريبا               ) جيوش(
تقع أخطاء، واخـتالالت، ونحـن نجتهـد فـي مـضاءلتها قـدر              . يبلغ االمر هذه المستويات المجنونة    

  .»المستطاع
  "هآرتس"
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