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   بالدولة الفلسطينية ولكنه فشل استعان بكلينتون لمنع اعتراف تشيلينتنياهو: المالكيرياض  .1

 تشيلي بالدولة  وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اعترافاعتبر: علي الصالح - لندن
لتي لم تكن تتوقع هذه الخطوة من  ضربة قوية بل لطمة في وجه وزارة الخارجية اإلسرائيلية االفلسطينية

حكومة اليمين في تشيلي فحسب، بل كانت تعتبر هذه الدولة، العبا رئيسيا في الجهود التي تبذلها الوزارة 
برئاسة أفيغدور ليبرمان، لصد موجة االعترافات الدولية األخيرة بالدولة الفلسطينية، التي بدأتها البرازيل 

ويتوقع أيضا أن تعلن األوروغواي والباراغواي  .ا واألكوادور وأخيرا تشيليلتلحق بها األرجنتين فبوليفي
الشرق "والمكسيك وسورينام اعترافاتها في غضون أسابيع، كما قال المالكي في مقابلة هاتفية أجرتها معه 

 يوما كا الالتينية التي لم تكنيوقال المالكي، مفسرا هذا النجاح الفلسطيني المتواصل في أمر ."األوسط
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كا يلدى وزارة الخارجية ومنذ نحو السنوات األربع استراتيجية متكاملة إزاء أمر" ، أنمسرحا للتنافس
وتابع القول إنه في ما يتعلق باعتراف تشيلي . "الجنوبية تتضمن ليس خطوة فحسب بل خطوات كثيرة

ينية وانتكاسة جديدة للدبلوماسية المهم بالدولة الفلسطينية، فإنه يمثل نجاحا غير عادي للدبلوماسية الفلسط
 أكثر من ، كما يقول المالكي،وهناك. اإلسرائيلية ويثير المخاوف في أروقة وزارة الخارجية اإلسرائيلية

وأول هذه . سبب يؤكد أهمية الخطوة التشيلية وخطورتها على االستراتيجية الدبلوماسية اإلسرائيلية
نيامين نتنياهو اتصل بالرئيس التشيلي سبستيان بينيرا، في أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي ب األسباب،

وعندما فشل في محاوالته طلب من وزيرة الخارجية . محاولة لثنيه عن اإلقدام على خطوة االعتراف
وثالث هذه األسباب أن . كية هيالري كلينتون التدخل الشخصي لدى تشيلي ولكن محاولتها لم تنجحياألمر

، )الذي يتزعم مجموعة ألصدقاء إسرائيل(يس الوزراء اإلسباني اليميني السابق خوسيه ماريا أثنار رئ
 التي لم "إسرائيل"ورابعا الجالية اليهودية وسفارة . تدخل أيضا لمنع االعتراف واتصل بالرئيس التشيلي

يضاف إلى ذلك وزراء يهود في الحكومة لهم قناعات صهيونية حاولوا . تدخر جهدا لمنع االعتراف
 وأوضح المالكي أنه باالضافة إلى لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالرئيس التشيلي .ضا وفشلواأي

على مستوى الجالية الفلسطينية في تشيلي "على هامش حفل تنصيب رئيسة البرازيل كان هناك تحرك 
شيوخ والنواب  ألف نسمة، ولها ثقل كبير وممثلة في مجلسي ال350وهي جالية كبيرة ال يقل عددها عن 

وتحركوا . وتضم الجالية أيضا رجال أعمال ساهموا في دعم حملة الرئيس بينيرا.  نائبا وشيخا12بـ
.. على مستوى البرلمان التشيلي بحجرتيه كما كان هناك تحرك ."بقوة إلقناع الرئيس باتخاذ هذه الخطوة

 وهي من أهم "ال تيرسيرا"ه صحيفة  إلى أن استطالعا أجرتفيما تجدر اإلشارة. مجلسي الشيوخ والنواب
الصحف في تشيلي حول موضوع االعتراف، بين أن غالبية المستطلعين يؤيدون االعتراف بدولة 

  .فلسطينية
تتخوف وزارة الخارجية اإلسرائيلية من أن موجة االعترافات قد تصل ذروتها في القمة إلى ذلك 

لبيرو في األسبوع المقبل، وهي القمم التي بدأها الرئيس كية الجنوبية المزمع عقدها في ايالعربية، واألمر
 دولة من أميركا 12 دولة عربية و22، وتضم 2005البرازيلي السابق لويس إيناسيو لوال دا سيلفا عام 

كية الجنوبية المشاركة قد توقع على إعالن يوتعتقد الخارجية اإلسرائيلية أن الدول األمر. الجنوبية
  .1967دولة الفلسطينية في حدود عام مشترك لالعتراف بال

  9/1/2011الشرق االوسط، لندن، 
  

   يشكر نظيره التشيلي العتراف بالده بالدولة الفلسطينيةعباس .2
 .شكر الرئيس محمود عباس، نظيره التشيلي سبستيان بانييرا العتراف بالده بالدولة الفلسطينية: رام اهللا
مثمنا مواقف هذا البلد الصديق الداعمة وسطين وشعبها بتشيلي،  بالعالقات الثنائية التي تربط فلمشيداً

 بالزيارة عباسكما رحب  .للحقوق الوطنية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة
  . القيام بها إلى فلسطين في شهر آذار المقبلالتشيليالتي ينوي الرئيس 

 بقرار بانييرا االعتراف بالدولة الفلسطينية في الفلسطينية من ناحيتها رحبت وزارة الشؤون الخارجية
الحدود التي تقررها الشرعية الدولية، كما شكرت الوزارة، الجالية الفلسطينية في تشيلي والتي ساهمت 

  .ذلك البلدعبر العقود الماضية في تنمية 
  8/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
    بخصوص االستيطاناً في مشروع القرار األمميسنمضي قدم :شعث .3

 إلقاء المجموعتين ،أكد مفوض العالقات الخارجية في السلطة الفلسطينية نبيل شعث: فهيم الحامد -جدة 
العربية واإلسالمية في مجلس األمن بثقلهما كاملين لدعم مشروع القرار الخاص باالستيطان الذي 
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ول تحرك فلسطيني في األمم المتحدة بعد فشل الجهود األمريكية، إذ سيصوت عليه األسبوع الحالي، في أ
 في االراضي المحتلة عام  وقف نشاطاتها االستيطانية كافة على نحو تام وفوري"إسرائيل"يطالب القرار 

 أن الفلسطينيين قرروا المضي قدما في طرح "عكاظ"وأفاد في حديث لـ . بما فيها القدس الشرقية67
م مجلس األمن، خصوصا بعد اعتراف عدد كبير من الدول الالتينية بالدولة الفلسطينية، المشروع أما

فضال عن االرتياح داخل أوساط المجتمع الدولي للجهود التي بذلتها وتبذلها السلطة لتحقيق تطلعات 
 مائدة وزاد أن الفلسطينيين لن يعودوا إلى .شعبها المشروعة وإنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس

 مستمرة في إنشاء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكدا "إسرائيل"المفاوضات ما دامت 
أن على اإلدارة األمريكية تحمل مسؤوليتها وإنقاذ عملية السالم ودعم قرار االستيطان وعدم الوقوف 

  . حجر عثرة أمامه
  9/1/2011عكاظ، جدة، 

  
  وعقد مؤتمر وطني المصالحةالمصري يبحثان ومنيب هنية  .4

حواره مع حركة "قال رئيس لجنة المصالحة الوطنية منيب المصري إن : نادية سعد الدين –عمان 
حماس في قطاع غزة مؤخرا تناول سبل إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة، وعقد مؤتمر وطني موسع 

 من األسبوع الماضي كانت ايجابية، زيارته إلى قطاع غزة يومي األربعاء والخميس"وأضاف إن  ".قريباً
حيث التقى خاللها رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة إسماعيل هنية والقيادي في حماس النائب 

أجرى خالل لقائه بهنية اتصاالت مع قيادة حركة حماس في دمشق ورئيس "وأشار إلى أنه  ".خليل الحية
يادة المصرية، وذلك للبحث في إمكانية عقد جلسة حوار المكتب السياسي للحركة خالد مشعل ومع الق

ال "وأعرب عن أمله في أن  ".أخرى بين حركتي فتح وحماس، إلنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية
، الخمسة من حركة حماس الذين كانوا "تؤثر سلبياً عملية اعتقال سلطات االحتالل اإلسرائيلي للفلسطينيين

بب ظروف اعتقالهم في سجون السلطة الفلسطينية، وذلك بعد اإلفراج عنهم فوراً مضربين عن الطعام بس
فتح وحماس تريدان الحوار والمصالحة، ولكن البعض يتحدث عن تحفظات وشروط "وقال إن  .منها

تحقق المصالحة في غضون الستة أشهر المقبلة، من "، معرباً عن أمله في "معينة باتت معروفة للجميع
  ".ف التوقعات، ولكن الجهود ستستمر من أجل إنهاء االنقسامدون رفع سق

  9/1/2011الغد، عمان، 
  

  بإزالة الحواجز في الضفة الغربية" إسرائيل"السلطة الفلسطينية تطالب  .5
 بازالة الحواجز، مشيرة الى أنها تشكل تهديداً على حياة "إسرائيل"طالبت السلطة الفلسطينية : رام اهللا

الجيش االسرائيلي  وقد جاء ذلك إثر قيام .ينطوي وجودها على أهمية أمنية من أي نوعالمواطنين، وال 
وقال رئيس  . شاب فلسطيني أثناء عبوره حاجزاً عسكرياً في األغوار شرق الضفة الغربية بقتلأمس

 :وأضاف. على اإلطالق لها مبررال الوزراء الفلسطيني سالم فياض، إن الحواجز العسكرية 
ليون يعرفون قبل غيرهم أن االمن في االراضي الفلسطينية اليوم أفضل مما كان عليه قبل اقامة االسرائي"

  ."تلك الحواجز، لكنهم يبقون عليها من اجل ادامة االحتالل فقط
  9/1/2011الحياة، لندن، 

  
  سلطة لحماية المختطفين الخمسة مقابل االفراج عنهمالعبد الرازق ينفي وجود اتفاق مع النائب  .6

أكد النائب الدكتور عمر عبد الرازق أن االحتالل وحده يتحمل كامل المسؤولية عن عملية : رام اهللا
الخليل، والتي تم فيها اعتقال الخمسة المضربين عن الطعام ليلة اإلفراج عنهم من سجون السلطة عوضا 

سم األجهزة األمنية ووصف عبد الرازق تصريحات الناطق با. عن اغتيال الشهيد المسن عمر القواسمي
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في الضفة، عدنان الضميري، بالموترة لألجواء؛ نافيا حصول أي اتفاق أو تعهد لحماية المختطفين 
حيث إن المسؤولية كاملة تقع على عاتق السلطة في حماية المواطن وحفظ "الخمسة مقابل اإلفراج عنهم، 

كون : لمسؤولية عما حدث باتجاهين، األولالسلطة تتحمل جانبا من ا" أن  عبد الرازقأوضحو". القانون
الواقعة تحت السيطرة الكاملة للسلطة، والثاني كون هؤالء ) أ(عملية االغتيال واالعتقال حدثت في منطقة 

  ".اإلخوة كانوا معتقلين على خلفية سياسية في سجون األجهزة األمنية
  8/1/2011المركز الفلسطيني لالعالم، 

  
  استبدال عباس بقيادي آخر من فتح قررت  واشنطن:تقرير فلسطيني .7

تشير التقارير الواردة من رام اهللا على أن كال من واشنطن ولندن، وربما  :شاكر الجوهري -عمان
عواصم غربية أخرى، بدأت العمل على استبدال الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقيادي آخر من حركة 

: ن للخالفة، بالترتيب همين المرشحين الفتحاوييقياديالوعلى هذا الصعيد فإن . فتح، ليس محمد دحالن
ناصر القدوة، محمود العالول، محمد اشتية، وصائب عريقات، وجميعهم أعضاء في اللجنة المركزية 

حركة، ما يعني أن باب الخالفة قد أغلق في وجه المتنافسين الرئيسين السابقين، محمد دحالن، وسالم لل
القنصالن األمريكي والبريطاني، وغيرهما من القناصل الغربيين في يقوم من جهة أخرى، و .فياض

القدس الشرقية المحتلة بإجراء لقاءات مطولة مع شخصيات فتحاوية بارزة، ينصب الحديث خاللها على 
من بين الذين شملتهم هذه اللقاءات بالغة السرية فرادى نبيل شعث، . أمور مباشرة، وأخرى غير مباشرة

ق الطيراوي، ومحمد اشتية، ومحمود العلول، كما شملت غيرهم من خارج اللجنة المركزية، واللواء توفي
  .خاصة من العسكريين العاملين والمتقاعدين

  9/1/2011الشرق، الدوحة، 
  

  %10 بحر يدعو لزيادة نسبة الوظائف للجرحى لتصل إلى .8
 خالل احتفال ،أحمد بحر. يني ددعا النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسط:  حازم الحلو-غزة

 إلى زيادة حصة الجرحى الفلسطينيين إلى نسبة ،تكريمي لجرحى العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة
وشدد . كانت قد أقرتها الحكومة الفلسطينية لهذه الفئة% 5في الوظيفة العمومية، عوضاً عن نسبة % 10

عية للجرحى الفلسطينيين، مشيداً بصمودهم وعزيمتهم بحر على أهمية الرعاية الصحية والنفسية واالجتما
  . القوية في مواجهة األوضاع الصعبة التي يحياها مجمل سكان قطاع بعد سنوات من الحصار والحرب

  8/1/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

   2010  عام ألف حافظ للقرآن خالل13خرجنا : وزير األوقاف في غزة .9
، طالب أبو شعر، أنه تم ترميم  في الحكومة الفلسطينية المقالةون الدينيةأكد وزير األوقاف والشئ: غزة
 مسجد من المساجد التي دمرت بشكل جزئي خالل معركة الفرقان، الفتاً إلى أن الوزارة بصدد 117

، إن 2010وقال، في خالل مناقشة خطة الوزارة السنوية لعام .  مسجداً دمرت بشكل كلي20تنفيذ بناء 
 مليون دوالر احتوت على طرود غذائية ومساعدات عينية 2,8كاة التابعة للوزارة قدمت قرابة دوائر الز

 دونم والعمل على استرداد قضايا أراضي 500ومالية وكفاالت شهرية وسنوية، باإلضافة إلى زراعة 
 ،م طالب وطالبة من حفظة القران الكري13.000تخريج استطاعت الوزارة كما أشار إلى أن . الوقف

  . في كافة محافظات قطاع غزة،خالل العام الماضي
  8/1/2011المركز الفلسطيني لالعالم، 
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  صفقات مع اإلسرائيليين  حول الاألرثوذكس بطريركيةمذكرة تفاهم بين السلطة الفلسطينية و .10
 أثمرت جهود ثمانية اشهر بين السلطة الوطنية الفلسطينية وبطريركية الروم: رهام فاخوري -ن عما

وقال  . من كانون أول الماضي20االرثوذكس عن مذكرة تفاهم رفعتها البطريركية إلى السلطة في 
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس اللجنة الرئاسية لدراسة ملف البطريركية حنا 

 .طريركيةإن المذكرة الموقعة من جهة واحدة تضمنت تعهدات واضحة لحماية أوقاف الب :عميره
وتضمنت المذكرة بان تلتزم البطريركية بعدم عقد أي صفقات مع اإلسرائيليين في المستقبل دون عرضها 
على السلطة الفلسطينية، وكذلك أن تكون مشاورات في القضايا القانونية المرفوعة أمام المحاكم 

ع مار يوحنا قرب كنيسة القيامة، ومشرو) فندقي االمبريال والبترا(االسرائيلية، منها مشاريع باب الخليل 
  .إضافة إلى تعهدات أخرى

ن السلطة والبطريركية وبعد قيام الجهات الفلسطينية المختصة والمخولة  في هذا الصدد إلى أويشار
رسمياً بمراجعة ملفات أمالك الكنيسة األرثوذكسية وخاصة الشائكة منها، قد توصلتا إلى تفاهمات توفر 

حماية األرض، كما تم االتفاق على تطوير العمل المشترك على قاعدة احترام الضمانات الالزمة ل
استقاللية المؤسسة الكنسية واالستمرار في دعم الجهود المبذولة لضمان الحفاظ على العقارات 

  .والمقدسات المسيحية
  9/1/2011الرأي، عمان، 

  
  وية هو اليوم في مأزق كبيرالتسوية انتهت والفريق الذي ربط مستقبله بمشروع التس: حمدان .11

التي تنظمها رابطة الطالب المسلمين شهرياً لكوادرها في " صناعة الوعي"ضمن سلسلة : طرابلس
الشمال، شارك أسامة حمدان مسؤول العالقات الدولية في حركة حماس في ندوة نظمت في قاعة مركز 

حضرها " ؤية المستقبلية وآفاق الصراعالواقع الفلسطيني والر: "الرابطة في منطقة القبة بطرابلس حول
أكثر من مئة كادر والمسؤول السياسي للجماعة اإلسالمية في لبنان عزام األيوبي والمسؤول السياسي 

  .لحركة حماس في الشمال أبو ربيع، ومسؤول رابطة الطالب المسلمين في الشمال جهاد المغربي
التي وضعت لنفسها منهجاً محدداً يقوم على " اسحم"في المحور األول تحدث حمدان عن ذكرى انطالقة 

أنها حركة إسالمية فلسطينية مقاومة، وبالتالي فهي تنتمي الى األمة ولها عمقها العربي والعالمي وعلى 
هذا األساس تبني الحركة عالقاتها السياسية مع مختلف األنظمة والحكومات والقوى والتنظيمات 

  .الح المقاومة والشعب الفلسطينيواألحزاب المختلفة بهدف خدمة مص
يدنا ممدودة الى المصالحة فنحن أصحاب دعوة : "وفي ما خص المصالحة الفلسطينية قال حمدان

ورسالة، وهي رسالة اإلسالم العظيم الذي يأمرنا بأن نفتح قلوبنا ونمد أيدينا للجميع فكيف عندما يكون 
لحة حتى تتم ال بد من أن يقتنع الفريق اآلخر بأنها يجب األمر تجاه ابناء الشعب الواحد إال أن هذه المصا

  ".أن تقوم على مبدأ حفظ المقاومة ومشروعها ووقف كل أشكال التنسيق األمني مع االحتالل الصهيوني
منذ اليوم األول النتهاء العمليات العسكرية في عدوان اآللة العسكرية الهمجية على : "وعن المستقبل قال
قاومة في إعداد العدة وهي اليوم أقوى بكثير مما كانت عليه وتمتلك من مقومات الصمود القطاع بدأت الم

  ".الكثير وهذا ما سيفاجئ العدو في أي مغامرة سيقدم عليها
التسوية انتهت والعرب اليوم عاجزون عن فعل أي شيء والفريق الذي ربط مستقبله بمشروع "ورأى أن 

  .أزق كبيرالتسوية واالستسالم هو اليوم في م
  9/1/2011المستقبل، بيروت، 
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  تضع ثالثة شروط إلتمام المصالحة وإنهاء االنقسام حماس: الحية .12
وضع الدكتور خليل الحية عضو القيادة السياسية لحركة حماس ثالثة شروط من أجل إجراء  :حسن جبر

وأكد الحية أن  .المصالحة، تشمل الشراكة السياسية واألمنية ووضع برنامج موحد للعمل الوطني
والشعب، وأنه إذا حاول االحتالل دخول " حماس"التهديدات اإلسرائيلية بشن عدوان جديد ال تخيف 

  .القطاع ستتم مقاومته بكل السبل والوسائل المتاحة
وقال الحية خالل احتفال حاشد نظمته حركته حماس، أمس، لتكريم أسر شهداء الحرب في مخيم المغازي 

إن االحتالل وأعوانه أرادوا خالل الحرب أن يمرغوا أنف المقاومة ويكسروا شوكتها وسط قطاع غزة، 
  .ففشلوا بصمود الشعب وثباته على مبادئه

 أكد الحية أنه ال مجال للمساومة والمراهنة في ملف الجندي األسير جلعاد شاليت، الفتاً طوفي ملف شالي
 عنه لن يكون إال بإطالق سراح األسرى وعبر صفقة إلى أن االحتالل أكثر يقيناً اآلن من أن اإلفراج

وأدان استمرار تآمر العالم من خالل ربط ملف اإلعمار بمجموعة من التنازالت في  .تبادل مشرفة
  ".سنضرب في الصخر من أجل إعادة بناء البيوت المهدمة رغم قلة اإلمكانات: "الثوابت، قائالً

 يوم أصدقاء ومواقع جديدة من القادة والمسؤولين الذين منذ انتهاء الحرب تكسب كل وأكد أن حماس
ووصف الحية ما سماه التنسيق األمني بأنه جريمة بامتياز،  .يزورون غزة لمشاهدة الظلم والحصار

" فتح"خرجوا من سجون " حماس"وحمل االحتالل مسؤولية اغتيال الشهيد القواسمي واعتقال نشطاء من 
  .مساء أمس

في المحافظة الوسطى يوسف فرحات إن دماء الشهداء لن " حماس"اطق اإلعالمي باسم من جانبه، قال الن
، وأشاد "أرادوا أن يكسروا شوكة المقاومة فارتدوا بكيدهم وغدرهم خاسرين"وأضاف،  .تذهب هدراً

  .بذوي الشهداء وصبرهم وصمودهم
  9/1/2011األيام، رام اهللا، 

  
  وإصابة إسرائيلي وثالثة أجانب.. المقاومة تطلق قذائف هاون على النقب .13

 بجروح نقال عن مراسلها من غزة فتحي صباح نبأ إصابة إسرائيلي 9/1/2011الحياة، لندن، نشرت 
، الذراع العسكرية »سرايا القدس«وتبنت  نتيجة سقوط قذائف هاون في منطقة النقب الغربي أمس، 

 إصابة اسرائيلي بجروح بين متوسطة ىإلاطالق قذائف الهاون التي أدت » الجهاد االسالمي«لحركة 
  . وخطيرة عصر أمس

، الجناح العسكري "كتائب أبو علي مصطفى"من غزة أن  8/1/2011قدس برس، وذكرت وكالة 
، تمكنوا مساء السبت من استهداف "وحدة المدفعية"للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أعلنت أن مقاتليها في 

إلى الشرق من مدينة غزة بعدد " كارني"لي الواقع شرق معبر المنطار العسكري اإلسرائي" المنطاد"موقع 
يأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم االحتالل "واعتبرت أن ذلك  .من قذائف الهاون من العيار الثقيل
  ".بحق المقاومة و الشعب الفلسطيني

والرد على جرائمه، متعهدة  "وأكدت الكتائب على تمسكها بخيار المقاومة، ومواصلة التصدي لالحتالل،
  ".أن يبقى مقاتليها العيون الساهرة على حماية الوطن والمواطن

. وكان ثالثة عمال أجانب أصيبوا، بعد ظهر اليوم السبت، جراء سقوط قذائف هاون على النقب الغربي
سئولين عن وهدد قائد المنطقة الجنوبية في الجيش اإلسرائيلي الميجر جنرال تال روسو بمحاسبة الم

  .إطالق قذائف الهاون على النقب الغربي بعد ظهر اليوم
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   على حدود غزةسرائيلياإلجندي القتل  عملية  تتبنى"الديمقراطية" .14
تبنت كتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير : القادر فارس عبد - غزة

وقال الناطق باسم  .ي وإصابة أربعة آخرين في هجوم الجمعةفلسطين، المسؤولية عن مقتل جندي إسرائيل
الكتائب أبو خالد في مؤتمر صحافي في غزة أمس، إن مقاتلي الجبهة نفذوا الهجوم مستخدمين قذائف 

هذه «واعتبر أن .  ضد موقع عسكري ودورية عسكرية، وأصابوا األهداف مباشرة80هاون من عيار 
الحتالل البشعة بحق أبناء شعبنا في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة والتي العملية تأتي رداً على جرائم ا

  .»كان آخرها عملية االغتيال الجبانة في الخليل واستمرار غاراته على قطاع غزة
  9/1/2011عكاظ، جدة، 

  
  للمصالحة" لجان جماهيرية"تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة يبدأ تشكيل  .15

ات الفلسطينية المستقلة أنه بدأ بعقد سلسلة من االجتماعات في الضفة الغربية أعلن تجمع الشخصي: الخليل
وأكد الدكتور ياسر الوادية، رئيس تجمع  .المحتلة وغزة للتوافق حول البدء بحملة المصالحة الوطنية

الشخصيات الفلسطينية المستقلة، أن جهود التجمع مستمرة في كل محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة 
لبدء بتشكيل لجان المصالحة الجماهيرية، والتي ستشمل رجال األعمال والعلماء واألكاديميين وممثلين ل

من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص موضحا أن التجمع مستمر في جوالته في المحافظات 
  .يللالطالع على معاناة أهلنا في المدن والقرى وخصوصا في البلدة القديمة في مدينة الخل

نسخة منه، على ضرورة ترسيخ مبدأ المصالحة " قدس برس"وشدد الوادية في تصريح مكتوب وصل 
الوطنية في القاعدة الجماهيرية وتوحيد صفوفها حتى تكون حجر أساس تبنى عليها المصالحة الفلسطينية، 

 سيما في ظل تزايد يمثل مطلبا شعبيا وجماهيريا في كل محافظات الوطن، ال"مؤكداً أن إنهاء االنقسام 
  ".جرائم االحتالل اإلسرائيلي ضد أبناء الوطن الواحد

  8/1/2011قدس برس، 
  

  شعبية الرئيس عباس ومكانته لن تنال منها المؤامرات: "ويكيلكس"فتح تعليقا على ما أورده  .16
أورد ، الذي 'ويكيلكس' قالت حركة فتح، في تعليقها على ما نشر من تسريبات موقع :وفا –رام اهللا 

محاوالت رئيس حكومة االحتالل نتنياهو باالستعانة بأطراف متعددة إلضعاف الرئيس أبو مازن، سواء 
إن الرئيس أبو مازن يتمتع بمصداقية العمل لوضوحه المطلق في القضايا 'حماس، أو أطراف داخلية، 

  .' أو إضعافهالسياسية والوطنية، وأن كل المحاوالت من جانب االحتالل لن تستطيع النيل منه
وأكدت فتح في بيان صدر عن مكتب الناطق الرسمي باسمها، أن الحركة ال تتفاجأ بسياسات االحتالل 
وحكومته التي تستهدف حركة فتح وقيادة الرئيس أبو مازن وعموم الشعب الفلسطينية وقضيته، لكنها 

ده، ويتعزز ذلك بالتفاف تؤمن بطريقة عمل الرئيس أبو مازن اإلستراتيجية، وتقف إلى جانبه وتسن
  .الشعب الفلسطيني حول قيادته، ولفتت إلى أن شعبية الرئيس لن تنال منها المؤامرات أيا كان مصدرها

وشددت فتح على صحة ما ذكرته مراراً بأن االنقالب في غزة ما كان ليقع لوال مباركة االحتالل 
دامة االنقسام وإضعاف الجبهة الداخلية اإلسرائيلي، وأن استمرار االنقالب هو مصلحة االحتالل إل

الفلسطينية، لتسهيل سيطرة االحتالل اإلسرائيلي على أرضنا وشعبنا، داعية إلى أن تراجع حماس 
حساباتها وارتباطاتها اإلقليمية التي تفقدها أرادتها السياسية، داعية الشعب الفلسطيني للتمسك بحقوقه 

  .يق أهدافه الوطنيةوقيادته وعاهدته بمواصلة الطريق لتحق
  9/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  "بنك األهداف"أجهزة أمن السلطة هي من يزود االحتال بـ": األحرار"حركة  .17
الفلسطينية خالد أبو هالل أن االحتالل اإلسرائيلي اتخذ قراراً " األحرار"أكد األمين العام لحركة : غزة

هي المعلومات التي "وائل البيطار، وأن السبب الرئيس وراء اتخاذ هذا القرار باغتيال المختطف 
  ".انتزعتها السلطة من المختطفين تحت وقع التعذيب، ثم قدمتها لقوات االحتالل

، محمالً إياها المسؤولية "من يزود الصهاينة ببنك األهداف هي أجهزة أمن السلطة"واعتبر أبو هالل أن 
 عمر القواسمي، ومطالباً في الوقت ذاته مؤسسات حقوق اإلنسان بفتح تحقيق في عن اغتيال الشهيد

  .حادثة االغتيال
ورداً على ادعاء السلطة بأنها تحمي المجاهدين عبر اختطافهم حتى ال يغتالهم االحتالل؛ قال أبو هالل 

واصفاً هذا اإلدعاء بأنه ، "إن من يحمي المجاهدين ال يعذبهم وال يعرضهم للشبح وال يوجه لهم اإلهانات"
  .ل"مردود وباط"

أن إفراج  نسخة منه،" قدس برس" األمين العام لحركة األحرار، في تصريح مكتوب وصل واعتبر
كان بتنسيق مع قوات االحتالل، لتخرج من مأزقها عبر قيام االحتالل باستكمال "السلطة عن المختطفين 

قوم بنفس دور العمالء، وأنه لم تعد هناك عبارات نستطيع ، مضيفاً بأن أجهزة أمن السلطة ت"هذا الدور
  .  ، على حد تعبيره"من خاللها وصف ما تقوم به هذه السلطة من جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني

  8/1/2011قدس برس، 
  

  في سجون السلطة يبدؤون إضرابا عن الطعام " حزب التحرير"معتقلون من  .18
 أن سبعة من شبابه المعتقلين لدى  في بيان لهفي الضفة الغربية" إلسالميحزب التحرير ا"أفاد : رام اهللا

تعسف "السلطة الفلسطينية في سلفيت، بدؤوا منذ أيام إضراباً عن الطعام، وذلك احتجاجا على  اعتبروه 
 13(بامتناعها عن عرضهم على النيابة والقضاء المدني منذ أن اعتقلتهم الجمعة الماضية " السلطة معهم
  .وعرضهم بدال من ذلك على النيابة العسكرية) 2010ديسمبر / كانون أول

  8/1/2011قدس برس، 
  

  حكومة االحتالل تحاول التهرب من استحقاقات العملية السلمية: "جبهة النضال" .19
 ، أحمد مجدالني، أن التصعيد اإلسرائيلي"جبهة النضال الشعبي الفلسطيني"اعتبر األمين العام لـ: رام اهللا

الذي تشهده الضفة الغربية المحتلّة وتهديد حكومة االحتالل بشن عدوان عسكري جديد على " الخطير"
  .، حسب تقديره"التهرب من استحقاقات العملية السلمية"قطاع غزة، يأتي في إطار محاولة 

االحتالل إن التصعيد اإلسرائيلي الخطير في الضفة، والتصريحات المتتالية لحكومة "وقال مجدالني، 
حول توجيه ضربة عسكرية لقطاع غزة، يأتي في سياق التهرب من استحقاقات العملية السلمية، وفك 
العزلة الدولية التي تعانيها تل أبيب، وصرف أنظار اإلسرائيليين عما تواجه حكومة نتنياهو من مأزق 

  .، كما قال"سياسي
لضفة والقطاع، أن الحكومة اإلسرائيلية تسعى ورأى مجدالني، خالل ترؤسه اجتماع قياديي الجبهة في ا

لتحقيق أهدافها وفرض الحل الذي ترتأيه على الشعب الفلسطيني، الفتاً النظر إلى أن إستراتيجيتها تجاه 
القوة، الحرب والصراع، موازين القوى "العملية السلمية والمفاوضات مع السلطة الفلسطينية تنطلق من 

  .د رأيه، على ح"وخلق األمر الواقع
وفي سياق متّصل، أشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى أن عدد المستوطنين في 
الضفة الغربية المحتلّة يقترب من نصف مليون يهودي، محذّراً في الوقت ذاته من مخطّطات إسرائيلية 

  ".لسطينيينخلق واقع ديمغرافي وسياسي جديد وفرضه على المواطنين الف"ترمي إلى 
  8/1/2011قدس برس، 
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  الفلسطينية تشيدان باعتراف تشيلي بالدولة "التحرير الفلسطينية" و"الديمقراطية" .20

أشاد عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية عباس الجمعة بالموقف التشيلي المتمثل : رام اهللا
وادور وبوليفيا والبرازيل واالرجنتين ليؤكد ان باالعتراف بالدولة الفلسطينية، والتي جاء بعد اعتراف االك

  .هذا هو الخيار السليم والرد الصحيح على االحتالل وسياساته وتنكره لحقوق شعبنا
من جانب آخر، قال بيان للجبهة الديمقراطية انها تقدر عالياً اعتراف تشيلي برئاسة سبستيان بانييرا زعيم 

لياً مواقف دول اميركا الجنوبية والوسطى والكاريبي اعترافها حركة االئتالف الليبرالي، كما تقدر عا
، ويأتي اعتراف تشيلي الجديد بعد البرازيل 1967 حزيران 4بدولة فلسطين الحرة كاملة السيادة بحدود 

والمؤكد لنا على الطريق البارغواي، نيكاراغوا، . واالرجنتين وبوليفيا واالكوادور واألورغواي
  . رىالسلفادور ودول أخ

  9/1/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  فتح تدين عملية اغتيال شاب فلسطيني بالقرب من نابلس .21
على يد قوات االحتالل )  عاما22ً(، باغتيال المواطن خلدون السمودي "فتح"نددت حركة : رام اهللا

بشمال (ة نابلس بالقرب من محافظ" الحمرا"، لدى محاولته عبور حاجز )8/1(اإلسرائيلي، ظهر السبت 
  ).الضفة الغربية المحتلّة

ممارسات االحتالل وجرائمه المتكررة في الضفة "وشددت الحركة في بيان صحفي صدر عنها، على أن 
الغربية وقطاع غزة، يجب أن تدفع المجتمع الدولي إلى لجم االحتالل وسياساته، وتوفير الحماية للشعب 

  .، كما قالت"الفلسطيني
  8/1/2011قدس برس، 

  
  مكتب رئيس الحكومة مستشفى للمجانين :مستشار لنتنياهو .22

وصف أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء اإلسرائيلي مكتب نتنياهو من حيث :  ردينة فارس- غزة
يشكك دائما باألشخاص الخطأ الذين اختارهم إلدارة » الزعيم«اإلدارة بمستشفى المجانين، مؤكدا أن 

  .ديوانه
في عددها أمس، عمن وصفته بأحد كبار مستشاري نتنياهو الحاليين » عوت أحرونوتيدي«ونقلت صحيفة 

قوله في وصف ما يجري داخل أروقة المكتب، أن نتنياهو يعمل بطريقة مدمرة يختار األشخاص غير 
المناسبين وغير المؤهلين لتولي مناصب رفيعة، وبعد فترة يبدأ بالشك بهم ويسعى لإلطاحة بهم هذه هي 

  . عمل نتنياهوطريقة
وتحدث المستشار عن أجواء عكرة تسود مكتب رئيس الوزراء وعن التوترات السائدة بين كبار مسؤولي 

وقال إن المكتب يدار مثل مستشفى المجانين، وإذا تواجدت بالقرب من المكتب مدة يومين فقط . المكتب
  .ستعتقد بأنك وصلت إلى مستشفى المجانين

  9/1/2011، عكاظ، جدة
  

  خارجية اإلسرائيلية تخشى من اعتراف كافة دول أمريكا الالتينية بالدولة الفلسطينيةال .23
 إن موقفها واضح من هذه  بالدولة الفلسطينيةقالت الخارجية اإلسرائيلية في تعقيبها على اعتراف تشيلي

 والسلطة القضية، وإن الطريق الوحيدة لحل الصراع في المنطقة هو المفاوضات المباشرة بين إسرائيل
وأضافت أن أية محاولة لحرف السلطة الفلسطينية عن قناة المفاوضات المباشرة ال يدفع . الفلسطينية

  .، وإنما يعيقها، وربما يمنع الوصول إليها"التسوية السياسية"باتجاه 
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ة مع الدولة الفلطسينية لن تقوم بواسطة التصريحات والعالقات العام"وبحسب الخارجية اإلسرائيلية فإن 
كافة دول العالم، وإنما بواسطة الحوار المباشر والشجاع مع إسرائيل، والذي تتجنبه السلطة الفلسطينية 

  ".  منذ مدة طويلة
  8/1/2011، 48موقع عرب

  
    عباس خطير ويجب التخلص منه :  عن نتنياهو"ويكليكس" .24

بنيامين ” اإلسرائيلي“اء نشرت، أمس، عن أن رئيس الوزر” ويكليكس“كشفت إحدى وثائق موقع : أ.ب.د
نتنياهو قال خالل اجتماع خاص جمعه مع بعض القيادات اليهودية في الواليات المتحدة إن الرئيس 

. ”عبر تاريخها الطويل” إسرائيل“أخطر زعيم عربي وفلسطيني واجهته “الفلسطيني محمود عباس هو 
 عدة، فيما يبني دولته فلسطين على في محافل” إسرائيل“يدمر صورة “وأضاف خالل االجتماع أن عباس 

. الفلسطينية، أمس) وفا(، بحسب ما ذكرته وكالة ”الجبهة الداخلية عبر رئيس وزرائه سالم فياض
ولم ننجح، وحاولنا ) عباس(لقد حاولنا استخدام حماس ضده “وأوضحت أن نتنياهو قال في الوثيقة 

داً من الشعبية، لذلك يجب أن نتخلص من استخدام بعض رجال فتح ضده ولم ننجح، بل إنه كسب مزي
  .”هذا الرجل، ونريد مساعدتكم إلضعافه داخل الدوائر السياسية األمريكية الهامة

  9/1/2011، الخليج، الشارقة
  

  مبعوث نتنياهو الى واشنطن للبحث في تحريك عملية السالم .25
ث رئيس الوزراء اإلسرائيلي أعلن مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مبعو :القدس

  .المحامي اسحق مولخو سيتوجه األسبوع الحالي الى واشنطن من أجل البحث في تحريك عملية السالم
ولم يكن باإلمكان تأكيد توجه موفد فلسطيني إلى واشنطن لعقد محادثات منفصلة مع المسؤولين 

  .األميركيين
اتفق رئيس الوزراء نتنياهو مع المبعوث " ء أمسوقال مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي في بيان مسا

األميركي دنيس روس أن المبعوث الخاص لرئيس الوزراء، إسحاق مولخو، سيصل األسبوع القادم إلى 
  ".واشنطن سويةً مع مفاوض فلسطيني، بغية تحريك المفاوضات بين الطرفين

  9/1/2011، األيام، رام اهللا
  

  قاذفة الهاون " كيشت"ظومة الجيش اإلسرائيلي يوقف العمل بمن .26
المثبتة في الجزء الخلفي » كيشت«أوقف الجيش اإلسرائيلي العمل بمنظومة :  فتحي صباح-غزة 

  .لناقالت الجند اإلسرائيلية خالل توغالتها الدورية في المناطق المحاذية للشريط الحدودي مع قطاع غزة
جاء في » كيشت«ف العمل بقاذفة الهاون قرار توق«العبرية إن » يديعوت أحرونوت«وقالت صحيفة 

قائد «وأضافت أن . أعقاب مقتل الجندي واصابة اآلخرين عن طريق الخطأ بنيران تلك القذائف الصديقة
  .»المنطقة الجنوبية في الجيش الميجر جنرال تال روسو أمر بوقف العمل بتلك القاذفة

تتالية، سقطت أوالها قرب المسلحين الذين فروا القاذفة أطلقت ثالث قذائف م«وبينت تحقيقات الجيش أن 
من المكان، في حين سقطت اُألخريين على جنود الوحدة التي أصيبت، اذ عرفت أنها بنيران صديقة من 

القاذفة كيشت تسببت بحادثين «وأظهرت التحقيقات أن . »الشظايا التي اخترقت أجساد المصابين
  .»نظراً لالستخدام غير الدقيق لتلك القاذفةمشابهين، أصيب خاللها جنود إسرائيليون 

  9/1/2011، الحياة، لندن
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    هناك تآكل معين في ترتيبات وقف إطالق النار على حدود غزة : ضابط إسرائيلي .27
 قال ضابط إسرائيلي كبير في جيش االحتالل االسرائيلي ان هناك تآكال معينا في ترتيبات وقف :القدس

  . ع غزة غير ان عامل الردع اإلسرائيلي ما زال قائمااطالق النار على حدود قطا
واشار الضابط في تصريحات نقلتها االذاعة االسرائيلية العامة صباح اليوم االحد الى ان حركة حماس 
تحاول منع اطالق النار على األراضي اإلسرائيلية ولكنها تواجه صعوبات في كبح جماح اآلالف من 

  . يانا عن نشاطاتهمإفرادها كما انها تتغاضى اح
 عمال 3واضاف ان أفراد حركة الجهاد االسالمي هم الذين اطلقوا امس قذائف الهاون التي اصابت

  . اجانب في النقب
واستبعد الضابط الكبير وقوع مواجهة واسعة مع حماس ولكنه حذر من احتمال نشوب مثل هذه المواجهة 

  .بسبب حادث محلي خطير قد يقع على حدود القطاع
  9/1/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  عن أنقرة" بديل إستراتيجي"تل أبيب تواصل مساعيها إليجاد  .28

يتوجه وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، يوم األربعاء القادم، في زيارة رسمية : الناصرة
بديل " شريك استراتيجي"للعاصمة اليونانية أثينا، وذلك في ظل المساعي اإلسرائيلية المبذولة للعثور عن 

  .في المنطقة، خلفاً لتركيا التي تجمعها بتل أبيب أزمة دبلوماسية
 ، أن مباحثات ليبرمان التي سيجريها خالل زيارته مع كل من )أمس(وأفادت المصادر العبرية، اليوم

لكبار، الرئيس اليوناني كارلوس بابولياس ورئيس الوزراء جورج باباندريو وغيرهما من المسؤولين ا
 .ستتركّز على سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجاالت السياسية واالقتصادية واألمنية والعسكرية
  .ويذكر أن هذه أول زيارة يقوم بها وزير خارجية إسرائيلي لليونان منذ ما يزيد على خمسة عشر عاماً

  8/1/2011قدس برس، 
  

  نياً يموت على حاجز عسكريبرئ شرطيين تركا فلسطيت الشرطة اإلسرائيلية .29
قررت قيادة شرطة االحتالل اإلسرائيلي إغالق ملف التحقيق ضد اثنين من عناصرها، تركا : الناصرة

  .فلسطينيا يموت على إحد الحواجز العسكرية في الضفة الغربية، حيث عثر عليه بعد يومين من وفاته
الماضي  الشاب الفلسطيني عمر أبو ) يونيو(ن  حزيرا12وكان أفراد من الشرطة اإلسرائيلية اعتقلوا في 

جريبان من المستشفى وتم نقله إلى مركز الشرطة، بحجة المكوث غير القانوني في األراضي المحتلة 
 بدون تصريح رغم أنه كان ال يزال يعاني من كسور ويحتاج إلى مساعدة لتناول الطعام 48عام 

  . نبوب طبي ويلبس لباس المرضى في المستشفياتوالشراب، فضال عن أن جسمه ال زال موصوال بأ
تل " أثناء مطاردة شرطية له ونقل إلى مستشفى 2008وأصيب أبو جريبان في حادث سير منتصف أيار 

  .اإلسرائيلي للعالج حينما قامت قوات االحتالل باعتقاله" هشومير
قعها اإللكتروني، دون اإلسرائيلية، التي أوردت الخبر على مو" يديعوت أحرونوت"وبحسب صحيفة 

اإلشارة إلى وقت صدور القرار،  فإن مركز الشرطة لم يعثر على مكان مناسب للفلسطيني، وبناء على 
ذلك فقد أوصى قائد المركز بإطالق سراحه ونقله إلى الضفة الغربية، األمر الذي نفذه الشرطيان، حيث 

رب رام اهللا وعثر عليه ميتا بعد أقل من قرب حاجز خربتا ق" 45"أطلقا سراح أبو جريبان على شارع 
  .يومين

 9/1/2011قدس برس، 
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  الجيش اإلسرائيلي يقتل فلسطينيا أعزل آخر في الضفة .30
قتل الجيش اإلسرائيلي، أمس، فلسطينيا أعزل هو الرابع خالل أسبوع في الضفة : كفاح زبون -رام اهللا 
، من قرية اليامون قضاء جنين، على ) عاما25(وأطلق الجيش الرصاص على خلدون السمودي . الغربية

 4وفقد الجيش جنديا من جنوده وجرح . حاجز الحمرا شمال الضفة، بعدما توجه نحو الحاجز مسرعا
  .آخرين على حدود قطاع غزة، بنيران صديقة، على حد زعمه

» هللا أكبرا«: وقال الجيش اإلسرائيلي إن الشاب ترجل من سيارة أجرة واقترب من الحاجز وهو يصرخ
  .ولم ينصع لألوامر، فأطلق الجنود النار صوبه مما أدى إلى إصابته

وأكد الهالل . أما شهود العيان فقالوا إن الجنود قتلوا السمودي وتركوه ينزف حتى الموت لعدة ساعات
األحمر الفلسطيني أن طواقمه وصلت بصعوبة إلى مكان الحادث بعدما منعت من االقتراب من المكان 

وى إعالنه منطقة عسكرية مغلقة، وبسبب أعمال وحدة المتفجرات التي كانت تفحص الجثة بحجة بدع
  .احتمال وجود متفجرات

)  عاما21(والسمودي، هو ثاني فلسطيني يقتل على الحاجز نفسه خالل أسبوع، بعدما قتل أحمد دراغمة 
وباإلضافة إلى . فض التوقفهناك األسبوع الماضي، للسبب نفسه الذي ساقه اإلسرائيليون، حيث ر

  .السمودي ودراغمة كان الجيش قتل في األسبوع نفسه متظاهرة في بلعين ومسنا في فراشه بالخليل
  9/1/2011الشرق األوسط، لندن 

  
  اشتباكات بين أهالي حي السلوان وشرطة االحتالل في القدس .31

في  أن بلدة سلوان  تصر حمدانمننقال عن مراسلها من رام اهللا  9/1/2011الخليج، الشارقة، نشرت 
 الليلة قبل الماضية، مواجهات ساخنة بين عشرات الشبان وجنود االحتالل  شهدتالقدس المحتلة،

استمرت حتى ساعات فجر امس، واعتقلت خاللها عددا من الفتيان والشبان واألطفال بمساعدة طائرة 
  .مروحية وكالب بوليسية 

، بأن الشبان أحرقوا خيمة لجنود االحتالل في الحي ”الخليج“ة مع وأكد شهود عيان في اتصاالت هاتفي
  .أثناء االشتباكات التي اندلعت في اعقاب محاولة جنود االحتالل اعتقال فلسطينية 

الفلسطينية عن شهود عيان أن المواجهات اندلعت في الحي بسبب تحرش عناصر من ” وفا“ونقلت وكالة 
 وأكدوا أن أبناء الحي خرجوا بشكل جماعي إلى الشوارع للتصدي لجنود جنود االحتالل بسيدة فلسطينية،

  .االحتالل، وأصيب عدد كبير منهم 
وكان شبان المنطقة رشقوا الجنود الذين داهموا المنطقة بالحجارة والزجاجات الفارغة كما وصلوا إلى 

ت الفارغة فيما أطلق الجنود وأمطروها بالحجارة والزجاجا” بيت يوناتان“البؤرة االستيطانية في الحي 
واضطر األهالي للخروج من منازلهم بعد تعمد جنود االحتالل إطالق . وابالً من الرصاص وقنابل الغاز 

  .القنابل الغازية السامة عليها 
من جهة ثانية، سمعت الليلة قبل الماضية، نداءات االستغاثة وأصوات التكبير والهتافات في الوقت الذي 

 االحتالل إلى استخدام قنابل إضاءة للتعرف إلى المشاركين في المواجهات بهدف اعتقالهم لجأت قوات
واعترفت . فضال عن الضوء المسلط من طائرة عمودية شاركت ألول مرة في مثل هكذا مواجهات 

شرطة االحتالل بإصابة عدد من عناصرها بحجارة أهالي سلوان، وأكدت أنها ستواصل حملتها في البلدة 
وكانت المواجهات امتدت لتشمل محيط خيمة االعتصام بحي البستان ومنطقة بئر أيوب وعين اللوزة . 

وحي وادي حلوة ووادي الربابة باإلضافة إلى المواجهات التي تواصلت حتى ساعات الفجر األولى في 
  .حي بطن الهوى 

الحتالل في شوارع البلدة وما زالت سلوان تشهد توترا مشوبا بالحذر خاصة في ظل انتشار قوات ا
  .ونصب المتاريس 
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أن شبانا فلسطينيين ملثمين ان الشرطة اإلسرائيلية في القدس ادعت  8/1/2011، 48موقع عربوذكر 
  . تمكنوا من الحصول على قنابل غاز مسيل للدموع بعدما هاجموا موقعا لشرطة حرس الحدود في سلوان

، في "بيت يوناثان"إن المواجهات وقعت في محيط ما يسمى عن مصادر فلسطينية قولها " هآرتس"ونقلت 
  . أعقاب قيام عناصر من شرطة حرس الحدود باقتحام أحد المنازل واالعتداء على امرأة مسنة

وفي أعقاب االعتداء هاجم عشرات الشبان من سلوان موقعا لشرطة حرس الحدود ورشقوه بالحجارة، 
من المكان، وأبقوا في الموقع صندوقا يحتوي على قنابل مسيلة وعندها اضطر أفراد الشرطة إلى الهرب 

  . للدموع
وأضافت أنه بعد فترة قصيرة اكتشفت شرطة االحتالل في القدس فقدان الصندوق، وعندها شنت قوات 

  . كبيرة من الشرطة هجوما على سلوان، بمساندة مروحيات
الل اقتحموا المنازل بالقوة، واعتدوا عن شهود عيان قولهم إن عناصر شرطة االحت" هآرتس"ونقلت 

 9بالضرب على السكان، وتسببوا بأضرار مادية، وصادروا ممتلكات بدون أوامر تفتيش، واعتقلوا 
  . فلسطينيين من أهالي سلوان

  
  ثالثة شهداء وتواصل أعمال االستيطان في األسبوع األول من العام الجديد: تقرير .32

 عاما 66رائيلي، خالل األسبوع الماضي المسن عمر سليم القواسمي  أعدمت قوات االحتالل اإلس:نابلس
من قرية بلعين، والشاب )  عاما34(في منزله بمدينة الخليل، كما قتلت الشهيدة جواهر إبراهيم أبو رحمة 

  .العسكري' الحمرا'، من مدينة طوباس، على حاجز 'عاما23'أحمد محمود مسلماني 
فاع عن األرض التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في تقريره األسبوعي وذكر تقرير المكتب الوطني للد

اليوم السبت، أن قوات االحتالل اإلسرائيلي واصلت ممارساتهم العنصرية في القدس المحتلة وعموم 
  .األراضي الفلسطينية

حتالل بحق وشهدت مدينة القدس المحتله مزيدا من اإلجراءات المتصاعدة التي تنفذها سلطات وبلدية اال
المدينة المقدسة وسكانها، فقد هدمت جرافات بلدية االحتالل منزل المواطن ناصر يوسف صيام، في 
منطقة أرض السمار من أراضي بلدة لفتا وسط مدينة القدس المحتلة، كما هدمت محالً تجاريا ومنزالً في 

لة تعود للمواطن نايف عويضة بحي بيت حنينا شمال القدس المحت' المروحة'المنطقة المعروفة باسم 
 مترا مربعا وتم بناؤه قبل عشر سنوات، 130اسكافي بحجة عدم الترخيص، وتبلغ مساحة المنزل نحو 

  .فيما كانت سلطات االحتالل هدمت لنفس المواطن منزالً في حي شعفاط وبركسا تجاريا في بيت حنينا
المتاخمة لحي البستان ' بئر أيوب' يستهدف منطقة وأشار التقرير إلى انه تم الكشف عن مخطط إسرائيلي

والحديث يدور عن مشروع استيطاني في حي بئر أيوب إلى الجنوب من حي البستان، . وسط بلدة سلوان
يتضمن إقامة مبان عامة، وبناء برك سباحة ومراكز جماهيرية على ما مساحته خمسة دونمات من 

  .أراضي الحي
 في بئر 22 منزال، ثمانية منها في حي البستان، و30ى هدم أكثر من وسيؤدي تنفيذ هذا المخطط إل

بيت 'أيوب، ما يعني السيطرة على مناطق واسعة من هذا الحي وصوال إلى البؤرة االستيطانية المسماة 
  .'يوناتان

وأعلنت سلطات االحتالل عن تخصيص ماليين الدوالرات لتكريس ومواصلة تهويد مسجد عين سلوان 
سجد األقصى المبارك، ومسجد قرية برج النواطير المعروف باسم مسجد النبي صمويل شمال جنوب الم

أيضا عددا من المنشآت ' اإلدارة المدنية اإلسرائيلية'غرب القدس المحتلة، كما هدمت ما تسمى 
االقتصادية بالقرب من معبر حزما العسكري شمال شرق القدس المحتلة تعود للمواطن عبد العزيز 

يب من سكان البلدة، وطالت عملية الهدم كراجين، ومغسلة، وتدمير ومصادرة حجارة ومواد بناء ما الخط
  .ألحق خسائر فادحة لحقت بالمواطن المذكور حيث يعتاش منها أكثر من خمسين نفرا 
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 مستوطنا متطرفا منزل المواطنة أم أيمن صوفان، في  قرية بورين 15داهم نحو : وفي محافظة نابلس
 نابلس، قبل أن يتصدى لهم سكان القرية، بعد سماع استغاثات صوفان، واعتدى مستوطنون، على جنوب

ماشية تعود ألحد المواطنين في قرية قصرة جنوب شرق نابلس، وعلى بعض السيارات وحطموها، كما 
 دونما من أراضي قرية جالود جنوب شرق نابلس؛ وقامت جرافات 65استولى مستوطنون، على 

  .ل بتجريف مساحات من أراضي القرية، بهدف إقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقةاالحتال
، على نبع مياه قرية دوما جنوب شرق 'شيلو'وفي سياق آخر، استولى عشرات المستوطنين من مستوطنة 

الل نابلس، ومنعوا المواطنين من االقتراب منه وتعبئة خزانات المياه الخاصة بهم، وجرفت قوات االحت
واقتلع عشرات المستوطنين من . اإلسرائيلي، طرقا زراعية في قرية مردا شمال سلفيت بالضفة الغربية

' البصله' شتلة زيتون في قرية قصره جنوب نابلس في منطقة 100أكثر من ' اكسترا'البؤرة االستطانية 
  .عودهالواقعة جنوب القرية وتعود ملكيتهما للمواطن عبد الرازق داوود عبد اهللا 

هدف توسيع واصلت جرافات االحتالل تجريف األراضي الزراعية  في يطا  ب: وفي محافظة الخليل
على حساب هذه األراضي، وألحقت أضرارا بالبيوت الزراعية في المنطقة بعد ' كرمي تسور'مستوطنة 

ومنعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، عشرات . أن استهدفتها بالقنابل الدخانية والصوتية بهدف تخريبها
أم 'في منطقة ' با يائيرمتس'المزارعين من بلدة يطا من الوصول إلى أراضيهم المحاذية لمستوطنة 

، شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية، بحجة أنها مناطق عسكرية مغلقة، وأصيب أمين عام 'العرايس
اللجان الشعبية في الخليل عزمي الشيوخي بجروح وخدوش متفرقة على جسده، وفقد الوعي حتى 

لة تضامنية قام بها في منطقة أم وصوله إلى المستشفى بعد اعتداء عدد من المستوطنين عليه خالل جو
العرايش شرق يطا، وسلمت قوات االحتالل، إخطارات لعدد من المواطنين في منطقة عين عاصي في 

، وعدم حصولهم Cحلحول، وقامت قوات االحتالل بتسليم المواطنين إخطارات بحجة وقوعها في منطقة 
  .السكان منذ سنواتعلى ترخيص للبناء، علما ان عددا من هذه البيوت مأهول ب

عددا من أصحاب األراضي ' رفافا'وفي محافظة سلفيت، احتجزت قوات االحتالل، وحراس مستوطنة 
والمزارعين لعدة ساعات، قرب مدخل المستوطنة المذكورة، وصادروا كاميرا تصوير كانت بحوزتهم، 

ت تجريف األراضي وذلك لدى محاولتهم الوصول إلى أراضيهم في محيط المستوطنة لتوثيق عمليا
الزراعية التي يقوم بها المستوطنون في المنطقة ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم المهددة بالمصادرة 

  .وتلك التي جرفها المستوطنون سابقا
 مواطنًا في منطقة عرب الزايد 15وفي محافظة أريحا واألغوار، سلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، 

 16ة شمال أريحا، إخطارات بإزالة بيوتهم ومسجدا وعامود إنارة، كما سلَّمت بالقرب من منطقة النويعم
إخطارا لمواطنين من خربة ابزيق شمال شرق مدينة طوباس تتضمن أوامر بإخالء مناطق سكناهم على 

ال يسمح المكوث فيها أو حتى استغاللها من قبل ) منطقة عسكرية مغلقة(اعتبارها بحسب زعم االحتالل 
 إخطارا لمجموعة من المزارعين في منطقة الديوك 15وكانت سلطات االحتالل قد سلمت . فلسطينيينال

  .الفوقا عند مدخل أريحا الشمالي
إلى ذلك واصلت سلطات االحتالل خالل الفترة التي يرصدها التقرير، قمع المسيرات األسبوعية ضد 

ين والمتضامنين األجانب بحاالت اختناق جدار الفصل العنصري، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطن
جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، إثر قمع االحتالل للمسيرات األسبوعية المناهضة للجدار 

في محافظة . واالستيطان في كل من بلعين ونعلين والنبي صالح في محافظة رام اهللا، والمعصرة والولجة
  .بالخليل بالضفة الغربيةبيت لحم وعراق بورين في نابلس وبيت أمر 

  8/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  مالحقة المقاومين إلرضاء االحتالل جريمة ال تغتفر": علماء فلسطينرابطة " .33
دعت رابطة علماء فلسطين في ذكرى العدوان الصهيوني على غزة واستمرار ذلك العدوان : غزة

 واآلخر الشعب الفلسطيني بالصبر والصمود، مؤكدة أن النصر قريب بعون والتهديد والوعيد بين الحين
  . من اهللا

وأكد الدكتور مروان أبو راس رئيس الرابطة، خالل مؤتمر صحفي عقده السبت ، أن الشعب الفلسطيني 
فهذا حق لن يضيع ما بقي في هذا الشعب "وعلماءه لن يقبل بغير فلسطين كل فلسطين مهما طال الزمن، 

  ". رق نابضع
حق أمتنا اإلسالمية جمعاء يجب أن ندافع عنه، وأن يبقى حاضرا في "وأوضح أن المسجد األقصى هو 

ودعت الرابطة أصاحب القرار إلى ضرورة  ". قلوب المؤمنين وأال ينشغلوا عنه ولو بالحرمين الشريفين
ع الكلمة ووحدة الصف على السعي الجاد لعودة الالجئين إلى ديارهم وأرضهم، مشددة على ضرورة جم

وبينت الرابطة أن اعتقال الفلسطيني ألخيه الفلسطيني  . اعتبار أنه واجب ديني ووطني وأخالقي وإنساني
  . ألسباب سياسية وتعذيبه وإهانته جريمة دينية حرمها الدين اإلسالمي وقرر لفاعلها المذمة واإلثم الكبير

ة عن أبناء الوطن خيانة لعن اهللا صاحبها وجريمة يعاقب وأكدت أن إعطاء المحتل الغاصب أية معلوم
  . عليها ديننا، الفتة إلى أن مالحقة المقاومين والمجاهدين إلرضاء االحتالل جريمة ال تغتفر

واعتبرت أن ما يجري في الضفة الغربية من اعتقال للمقاومين والمحررين ومحاكمة األسرى قبل 
  . طاول على جراحات الشعب وامتهان لكرامة الوطناإلفراج عنهم تطرف في االنحراف وت

وأشارت إلى أن اعتقال الحرائر من نساء فلسطين يعتبر جرما أكبر من كل جرم، داعية علماء الضفة 
وأشارت الرابطة في بيانها إلى ما يحدث الضفة الغربية من  . إلى أن يبينوا خطورة ذلك عند اهللا
  . والقواعد الشرعية التي بينها الدين اإلسالميانزالقات خطيرة عن األسس الدينية 

وثمنت الرابطة موقف فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي باعتباره مرجعية دينية لفلسطين وقضايا 
األمة، منوهة أن احترامه واجب، وأن أي تطاول عليه هو تطاول على علماء األمة جمعاء، داعية علماء 

  .فهم، وأن ينشطوا لدعم المجاهدين في فلسطينالعالم اإلسالمي أن يوحدوا صفو
  8/1/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

    
   تدعو لمقاطعة المنتجات اإلسرائيلية جماهيريةحملة: أريحا .34

شهدت مدينة أريحا، أمس، حملة جماهيرية ضد البضائع اإلسرائيلية وتشجيعاً للمنتج ": وفا "-أريحا
غاثة الزراعية الفلسطينية وكتلة اتحاد الطلبة التقدمية في الجامعات الوطني نظمها كل من اتحاد لجان اإل

ومجموعة من " اإلغاثة"الفلسطينية، في إطار الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع اإلسرائيلية التي أطلقتها 
  .المؤسسات الشريكة منذ عامين

 مهندساً زراعياً ومزارعاً 50 طالباً من أعضاء الكتلة، إضافة إلى 150وشارك في هذا النشاط حوالي 
  ".بدنا نخسر االحتالل"تحت شعار " اإلغاثة الزراعية"من أصدقاء ومتطوعي 

وانتظم المشاركون في مسيرة جابت شوارع المدينة لحث المواطنين على مقاطعة كافة منتجات االحتالل 
اء إللحاق الخسائر التي لها بدائل، وتذكرهم بأن واجبهم الوطني والديني يدعوهم لمقاطعة األعد

باقتصادهم رداً على احتاللهم األرض الفلسطينية، وعلى الجرائم التي يرتكبونها ضد الشعب الفلسطيني، 
من قتل لألطفال والنساء والشيوخ، ومن نهب وتهويد لألرض، ومن سياسات التطهير العرقي وخاصة 

  .في مدينة القدس ومناطق األغوار
وزيع بيان على المواطنين، يشرح أهمية وجدوى المقاطعة ويخاطب فئات وقام المشاركون في النشاط بت

المجتمع المختلفة من ربات بيوت وطالب مدارس وعمال ومزارعين وتجار وموظفين، كي ينضموا 
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لحملة المقاطعة كإسهام منهم في الجهد الوطني لدحر االحتالل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على 
  .. وعاصمتها القدس1967فلسطينية المحتلة عام كامل األراضي ال

  9/1/2011، األيام، رام اهللا
  

  تؤكد أن سياسة رام اهللا تجاه مرضى غزة تهدد حياتهم " الصحةوزارة " .35
 مريض فلسطيني من قطاع غزة، ممنوع من السفر للعالج، ليرتفع بذلك عدد )أمس(توفي اليوم : غزة

 وزارة الصحة في غزة، إن الشاب المريض أنس جمعة وقالت .  شخصا378ضحايا الحصار إلى 
صالح من سكان محافظة غزة، والذي كان يعاني من انسداد الدوران الوريدي الكبدي، توفي وهو ينتظر 

  . السفر للعالج
وأشارت إلى أن المريض حصل على تحويله للعالج داخل األراضي المحتلة، حيث رفضت سلطات 

  . شمال قطاع غزة" إيرز"له بالدخول عبر معبر بيت حانون االحتالل الصهيوني السماح 
وناشدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عبر بيان صحفي، كافة المؤسسات الدولية واإلنسانية سرعة 

  . التدخل العاجل إلنقاذ مرضى قطاع غزة من براثن الحصار وممارسات االحتالل
من مواصلة منع وصول الدواء والمستهلكات ) ر الشرعيةغي(ما تقوم به حكومة رام اهللا "واعتبرت أن 

الطبية إلى غزة، ما يهدد حياة العديد من المرضى على أسرة العناية المركزة وفي أقسام غسيل الكلى 
  ".وعناية القلب وحضانة األطفال

  8/1/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   المقبلريعتزم زيارة األراضي الفلسطينية الشه" الفيفا"رئيس  .36
كشف رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني اللواء جبريل الرجوب، النقاب عن عزم رئيس االتحاد : رام اهللا

السويسري جوزيف بالتر، زيارة األراضي الفلسطينية رسمياً الشهر المقبل " الفيفا"الدولي لكرة القدم 
  ).فبراير/ شباط(

طرية الدوحة، بحضور نائب رئيس كرة القدم إبراهيم وقال الرجوب، خالل لقائه بالتر في العاصمة الق
أبو سليم، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم التي سبقت انطالق كأس 

  .آسيا، أنه تم االتفاق على قيام بالتر بزيارة األراضي الفلسطينية المقبل
سيحدد "بعة للسلطة الفلسطينية، إلى أن بالتر وأشار الرجوب، في تصريحات نشرتها وسائل إعالم تا

، موضحا أنه سيوفد مندوباً عنه لحضور حفل افتتاح "خالل األيام القليلة القادمة الموعد النهائي لزيارته
  .أول دوري نسوي بكرة القدم في فلسطين على المالعب الكبيرة في السابع والعشرين من الشهر الجاري

  8/1/2011قدس برس، 
  

  يستنكر تطور مستوى التنسيق األمني في الضفة" جبهة العملحزب " .37
 استنكر حزب جبهة العمل اإلسالمي ما وصفه بتطور مستوى التنسيق األمني بين :هديل غبون -عمان 

أجهزة أمن السلطة الفلسطينية واالحتالل الصهيوني الذي أقدم فجر أول من أمس على اغتيال مسن 
  .ضربين عن الطعام بعد ساعات قليلة من إفراج السلطة الفلسطينية عنهمفلسطيني واختطاف ستة من الم

زيارة "، مشيرا الى "استمرار االتصاالت بين الحكومة األردنية والكيان الصهيوني"كما انتقد البيان أيضا 
مستشار األمن القومي اإلسرائيلي عوزي أراد إلى األردن، والتقاء وزير الخارجية ناصر جودة 

  ". ين اإلسرائيليينبالمسؤول
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أقر مجلس شورى حزب جبهة العمل خطة الحزب لألعوام األربعة المقبلة أمس، مع  في سياق متصل،
إدخال تعديالت متعلقة بهيكلية الحزب الداخلية التي وردت من المكتب التنفيذي، والتي من أبرزها الدفع 

  .باتجاه مضاعفة منتسبي الحزب وتبني ملف المعلمين
للمشروع  يالت التي اقترحها المجلس على الخطة أيضا تخصيص محور خاص للتصديومن التعد

الصهيوني ومخاطره على األردن وفلسطين، إضافة الى التوسع في االنفتاح على المؤسسات الوطنية من 
أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني واألردنيين في كافة مناطقهم إلجراء حوارات معهم في قضايا اإلصالح 

  .والهموم الوطنيةالسياسي 
 9/1/2011، الغد، عمان

  
   تصرف بطاقات جديدة لالجئين"األونروا: "األردن .38

 أصدرت إدارة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين مع بداية العام الجديد : خالد الخواجا–عمان 
وقال مدير  .لبطاقاتأكثر من ألفي بطاقة جديدة عوضا عن البطاقات القديمة وذلك في توجه لتغيير كافة ا

أن الهدف من البطاقة الجديدة هو «العالقات العامة والناطق الرسمي باسم وكالة الغوث مطر صقر 
 2007مواكبة تطور حوسبة البطاقات العائلية التي بحوزة الالجئين وذلك ضمن خطة بدأت في عام 

  .» مليون وثيقة تتعلق بالالجئين17لحوسبة 
 ألف بطاقة تهدف الى توفير الوقت 400لبطاقات التي يبلغ عددها زهاء مطر أن حوسبة هذه اوبين 

والجهد وعمل قاعدة بيانات تواكب التطور االلكتروني والمساعدة في خطوات التخطيط المستقبلي 
موضحا أن هذا المشروع كان من المفروض أن ينتهي قبل عام إال أن عددا من اإلشكاليات في الترجمة 

  .المشروعأجلت إصدار هذا ,
  9/1/2011، الرأي، عمان

  
  مصر ترحب باعتراف تشيلي بالدولة الفلسطينية .39

 يناير الحالي االعتراف بدولة  7 رحب حسام زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية بإعالن دولة شيلي في
برازيل والذي يأتي اتساقا مع الخطوات المهمة التي اتخذتها كل من ال،  فلسطين حرة ومستقلة وذات سيادة

   .7691 واألرجنتين واإلكوادور وبوليفيا باإلعتراف بالدولة الفلسطينية علي حدود الرابع من يونيو
وأشار المتحدث إلي أن زيادة وتيرة االعتراف بالدولة الفلسطينية مؤخرا من قبل عدد من الدول إنما 

لحرة والمستقلة وذات السيادة يعكس حجم التأييد الذي يحظي به حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ا
   لدي المجتمع الدولي

  9/1/2011، األهرام، القاهرة
  

     أنفاق على الحدود مع غزة أربعة تضبط مصر .40
أعلنت مصادر أمنية مصرية، أمس، أن الشرطة ضبطت أربعة أنفاق حدودية في منطقتي البراهمة  :رفح

لسوالر والبنزين ومواد البناء من مصر إلى وصالح الدين، كانت تستخدم في تهريب البضائع والسلع وا
قطاع غزة، مشيرة إلى أنه لم يضبط أشخاص قرب األنفاق أو داخلها، وأنها وضعت حراسة مشددة 

وأوضحت أن السلطات المصرية تقوم بإغالق . عليها إلى حين إغالق فتحاتها من الجانب المصري
خارج الكتل السكنية، وبالردم إذا كانت داخل فتحات األنفاق المضبوطة عن طريق التدمير إذا كانت 

  .الكتلة السكنية
  9/1/2011، الخليج، الشارقة
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  منسق القوافل الليبية إلى غزة يطالب العالم بدعم الفلسطينيين .41
 طالب منسق القوافل الليبية إلى غزة الصيد القعود دول العالم المختلفة بالوقوف إلى :حامد جاد -غزة 

يني وقضيته العادلة والعمل على حماية بيت المقدس الفتا أن زيارة وفد أعضاء جانب الشعب الفلسط
وقال  .القافلة الليبية استهدفت نقل رسالة من الجماهيرية الليبية وقائدها تعزز صمود الشعب الفلسطيني 

فاد عمر إن أح"أتينا هنا لنقول لكم "القعود خالل جولة للوفد الليبي في مجمع الشفاء الطبي صباح أمس 
  ".المختار يحملون رسالة من الشعب الليبي بكامله ومن قائده لتعززكم وتنصركم وتثبت أقدامكم

وأكد القعود على أن الشعب الليبي مستمر في تقديم الدعم والمساندة والجانب النفسي والمعنوي 
 الحصار نهائياً وإنهاء أن القيادة الليبية ستستمر في إرسال القوافل للقطاع إلى حين كسروللفلسطينيين، 

  .االحتالل وممارساته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني
  9/1/2011، الغد، عمان

    
  !جرائم القتل بدم بارد في ميزان المواثيق الدولية .42

       نواف الزرو
 ، التي اقدمت عليها قوات االحتالل االسرائيلي فجر الجمعة - بدم بارد -تثيرعملية القتل االجرامية 

وهو نائم في فراشه في حي الشيخ وسط مدينة الخليل ، ) عاما( 66اضي، بحق عمر سليم القواسمي الم
من ضمن ما تثيره من تداعيات ، ذلك البعد المتعلق بالقوانين والمواثيق واالخالقيات الدولية االممية ، 

االغتيالية ضد وتفتح هذه العملية .  كونها جريمة واضحة صريحة موثقة بالصورة وشهادات العيان
القواسمي ملف المواثيق والقوانين الدولية الخاصة بحقوق االنسان ، حيث سعت أحكام وقواعد القانون 
الدولي لحقوق اإلنسان ، من أجل حماية وضمان حقوق األفراد وحرياتهم في مواجهة تعسف وجرائم 

 سلطات االحتالل مراعاتها ، إذ الحتالالت ، إلى وضع وإقرار جملة من الضمانات القانونية الواجب على
لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع "جاء في نص المادة العاشرة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

اآلخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة ، نظراً منصفاً وعلنياً للفصل في حقوقه 
كل شخص " من اإلعالن أيضاً 1 ـ 11 ، وجاء في المادة "والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه

متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع 
 كما غطت أحكام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين -".  الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه

 هذه الجوانب في العديد من النصوص ، وتناول بروتوكول جنيف 1949 المبرمة في في وقت الحرب
كما أكدت وثيقة المجلس .  هذا الموضوع1977األول المكمل التفاقيات جنيف األربع المبرم عام 

االقتصادي واالجتماعي الخاصة بالضمانات التي تكفل حقوق الذين يواجهون عقوبة اإلعدام بموجب 
 ، على ضرورة مراعاة الدول لجملة من الضمانات القانونية 1984 أيار 5لمؤرخ في  ا50 ـ 1984

ال يجوز تنفيذ هذه العقوبة إال بموجب حكم نهائي صادر عن "بخصوص عقوبة اإلعدام ، وتنص على أنه 
ك فإذا كانت تل".  محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية توفر كل الضمانات الممكنة لتأمين محاكمة عادلة

 التي تلزم الدول االحتاللية بتطبيق - وهناك غيرها الكثير من النصوص -نصوص القوانين الدولية 
 على -قواعد القانون الدولي ، فإن المشهد الماثل في فلسطين المحتلة ال يمت بصلة لتلك القوانين ، حيث 

تي تبيح لها اقتراف جرائم  تسن وتشرع دولة االحتالل الصهيوني قوانينها وأنظمتها الخاصة ال-عكسها 
وإذا كانت النصوص القانونية الدولية تلزم دولة االحتالل بعدم تنفيذ .  الحرب ضد الشعب الفلسطيني

 على -عقوبة اإلعدام ضد أي مدني دون أن يقدم إلى محاكمة عادلة ، فإن سلطات االحتالل الصهيوني 
إن محكمة العدل العليا "ينيين ميدانياً ، حتى  شرعت قوانين خاصة بها تسمح بإعدام الفلسط-عكس ذلك 
وقد اتخذت قرارات تسمح .. تحولت الى جزء من الدولة اإلسرائيلية ولن تكون إال كذلك" اإلسرائيلية

وفي هذا اإلطار وبينما أكد ".  لقوات الجيش اإلسرائيلي بالقيام بواجباته الدفاعية ومن ضمنها االغتياالت
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، كان جدعون ليفي "- االولى في العالم -ائيل تحولت إلى دولة االغتياالت أن إسر"تقرير إسرائيلي 
إن سياسة ": "رصاص مع عنوان"كاتب إسرائيلي مختص في حقوق اإلنسان قد كتب تحت عنوان 

، غير أن " االغتياالت التي تمارسها إسرائيل في المناطق الفلسطينية غير قانونية وغير أخالقية قطعاً
إن إسرائيل ستواصل سياسة االغتياالت ، والجيش سيواصل " االسرائيلي يؤكدون على جنراالت الجيش

وأن .. وكل المتورطين في عمليات إرهابية وفي هجمات وفي اإلعداد لهجمات.. ضرب الفلسطينيين
نية ، بينما أعلنت الدولة الصهيو" التصفية الجسدية للفلسطينيين تشكل الوسيلة األكثر فعالية ودقة وصواباً

وهذه " إن إسرائيل ستواصل تنفيذ سياسة االغتياالت ضد الفلسطينيين عملياً "- اكثر من مرة -رسمياً 
واستناداً إلى األحكام .  السياسة االجرامية بتنا نسمعها صباح مساء على لسان أقطاب دولة االحتالل

االحتالل ووحداته الخاصة مئات والقوانين والمنطلقات الخاصة بدولة االحتالل الصهيوني ، فقد نفذ جيش 
عمليات االغتيال والتصفية إالرهابية البشعة ضد العشرات من القادة الفلسطينيين من الفصائل الفلسطينية 
المختلفة ، ومن صفوف ضباط أجهزة األمن الفلسطينية ، كما تم اغتيال وقتل المئات من المدنيين 

 جريمة 348ات الفلسطينية فقد اقترفت قوات االحتالل ووفقاً للمعطي.   واألطفال الفلسطينيين معهم
.  من إجمالي عدد الضحايا المدنيين20% فلسطينيا أي ما نسبته 754اغتيال ، أسفرت عن استشهاد 

و من غير 233 فلسطينياً كانوا من المستهدفين ، 521ووفقاً للتوثيقات نفسها ، فإن من بين الضحايا 
 مواطناً سقطوا في الضفة 350وكان من بين الضحايا . و امرأة20،  طفالً 71المستهدفين ، بينهم 

وبينما قال الباحث المختص في شؤون األسرى عبد الناصر فروانة ، .   و في قطاع غزة405الغربية ، 
 حالة إعدام لمواطنين بعد اعتقالهم والسيطرة عليهم بشكل كامل من قبل قوات االحتالل منذ 84وثق " إنه

 ـ 10 ـ 4 سما ـ اإلثنين - 2000 حالة منذ بدء انتفاضة األقصى في ايلول 59ن بينها م1967العام 
 2000و امرأة استشهدوا منذ العام 476 طفال ، 1859إن "  ، وثقت وزارة اإلعالم الفلسطينية2010"

هداء  ش7407خالل انتفاضة األقصى ، التي بلغ إجمالي عدد الشهداء فيها الذين سقطوا بنيران االحتالل 
 وعن حكايات القتل واالعدامات الميدانية فال سقف او حدود لها ، 30 ,- 9 - 2010 - وكاالت -ـ 

 عاماً 36 -فهي حكايات اجرامية مفتوحة،  فقد اعادت عملية قتل الفلسطينية الشهيدة جواهر أبو رحمة 
 تقترفها قوات االحتالل  الى المشهد حكايات ال حصر لها من االغتياالت واالعدامات الميدانية التي-

فقال شهود عيان انها استشهدت في نفس .. على مدار الساعة ضد اطفال ونساء وشيوخ وشبان فلسطين
المكان الذي استشهد فيه شقيقها باسم أبو رحمة عندما أصيب بقنبلة مسيلة للدموع في رأسه اطلقها جنود 

 ، وتعرض شقيقها إلطالق نار 2009سان االحتالل من مسافة قريبة خالل تظاهرة ضد الجدار في ني
برصاصة مطاطية أطلقها جندي إسرائيلي عليه وهو مكبل اليدين في قرية نعلين المجاورة قبل عام 

وتم تشييع الشهيدة في قريتها بلعين بمشاركة مئات الفلسطينيين ".  2011 ـ 01 ـ 02ونصف العام 
، " حماس"و" فتح"ل الفلسطينية ، ومنها رايات حركتي الذين حملوا األعالم الفلسطينية ، ورايات الفصائ

من بلعين اعلناها جواهر نجمة "، و" يا هنية ويا عباس وحدتنا هي األساس" وهتف المشاركون في التشييع
وتعيد هذه المشاهد إلى األذهان عشرات ".  باب األقصى من حديد ما بيفتحوا إال الشهيد"، و" بسماها

ويؤكد نشطاء حقوقيون وسياسيون استنادا إلى شهادات موثقة أن . ها أشد قسوةالحكايات المشابهة لكن
القتل بدم بارد واإلعدامات الميدانية تحولت بفعل السكوت عليها وعدم مساءلة مرتكبيها إلى سياسة 
.  رسمية وظاهرة متجددة ، األمر الذي يتطلب تحركا على المستوى الدولي لمالحقة المسؤولين عنها

مشهد الفلسطيني مئات عمليات اغتياالت أخرى كان أبرزها وأخطرها عملية اغتيال الشيخ أحمد وفي ال
 ، 2004 ـ 4 ـ 17 ، واغتيال الدكتور عبدالعزيز الرنتيسي بتاريخ 2004 ـ 3 ـ 22ياسين بتاريخ 

ر  ، واغتيال ثالثة من كواد2004 ـ 5 ـ 2واغتيال أربعة نشطاء من كتائب األقصى في نابلس يوم 
 ، واغتيال سبعة نشطاء من كتائب القسام وسرايا القدس 2004 ـ 5 ـ 30حركة حماس في غزة يوم 

 ، وكان من بينهم قائد شهداء األقصى في نابلس 2004 ـ 6 ـ 26وشهداء األقصى في نابلس بتاريخ 



  

  

 
 

  

            22 ص                                     2020:         العدد       9/1/2011 األحد :التاريخ

 ـ 25ريخ وقائدان من القسام وسرايا القدس ، واغتيال خمسة نشطاء من كتائب األقصى في طولكرم بتا
 ، فضال عن عمليات القتل واالغتياالت الجماعية التي نفذت خالل الحرب المحارقية على 2004 ـ 7

، وان قوات " اسرائيل"  لقد بات واضحا تماما ان هذه الجرائم ال تحدث اال في 2009 ,- 2008غزة ـ 
 بلملمة اوراق وصفوف االحتالل لن تتوقف عن اقتراف جرائم االغتياالت واالعدامات الميدانية اال

الفلسطينيين اوال ، ثم بالعمل على مقاومة االحتالل موحدين ثانيا ، ثم يقظة عربية حقيقية ثالثا ، ثم فتح 
هذه الملفات على اوسع نطاق قانوني دولي ممكن رابعا ، والعمل على تقديم مجرمي الحرب الصهاينة 

تطلع الى تحركات فلسطينية عربية حقيقية في هذا ،  ن...الى المحاكم الدولية كأضعف االيمان خامسا
  ..االتجاه

  9/1/2011الدستور، عمان، 
  

 أهمية البحث عن مخرج من المأزق الفلسطيني .43
  بالل الحسن

عاد إلى الصدارة مجددا، الحديث الفلسطيني عن طرح موضوع االستيطان اإلسرائيلي على مجلس 
  .األمن، الستصدار قرار إدانة دولية بصدده

ويحدث هذا بعد .  اإلسرائيلي-دث هذا بعد أن اتضح بشكل حاسم، انسداد طريق التفاوض الفلسطيني يح
أن أعلنت الواليات المتحدة األميركية على مستوى الرئيس األميركي نفسه، أنه لم يعد قادرا على 

الدول ويحدث هذا بعد أن أعلنت . مواصلة الضغط على إسرائيل لوقف االستيطان، ولو بشكل مؤقت
األوروبية األساسية موقفا مراوغا يدعو إلى وقف االستيطان وإدانته، ثم يضيف أن ذلك سيكون مطلوبا 

  ).في الوقت المناسب(إنما 
بهذه المواقف الثالثة، يصبح مهما التساؤل عن مدى إمكانية النجاح الفلسطيني في المهمة الدبلوماسية 

تتحرك، أو كأن لديها بديال، بعد أن فشلت علنا تجربة إليها، لمجرد أن تظهر وكأنها » هرب«التي 
وسيتضح عاجال وليس آجال، أن الواليات المتحدة ستعمل على عرقلة تحرك . المفاوضات المباشرة

وإذا اضطرتها ظروف الدبلوماسية الدولية إلى . الفلسطينيين باتجاه مجلس األمن، وهي قادرة على ذلك
لموضوع على مجلس األمن، فستعمد الواليات المتحدة إما إلى التصويت التساهل قليال، والسماح بعرض ا

االمتناع «لتخريب الموضوع من خالل الفيتو، أو ستعمد إلى تخريب نتائج التصويت من خالل موقف 
  .، من قبلها، أو من قبل الدول األوروبية أيضا»عن التصويت

افي لروسيا أو للصين، فليس بإمكانها أن تراهن على وبما أن الدبلوماسية الفلسطينية ال تعطي االهتمام الك
ال بل إن هاتين الدولتين، . موقف من نوع آخر تلجأ إليه هاتان الدولتان مساندة للموقف الفلسطيني

وانطالقا من قاعدة المصالح، قد تلجآن إلى مساندة الموقف األميركي، ما دام الموقف الفلسطيني، ومن 
  .قدم لهما مواقف بديلةخلفه الموقف العربي، ال ي

خالصة هذه الصورة السياسية، أن ما تعتقد السلطة الفلسطينية أنه دبلوماسية بديلة لفشل دبلوماسية 
التفاوض، هو دبلوماسية فاشلة سلفا، وال تتوفر لها فرصة من فرص النجاح، وهي تقدم عليها ألنها قد 

 البديل القائم على مقاومة االحتالل بالوسائل ألغت بنفسها، ومنذ سنوات، البديل المنطقي اآلخر، وهو
وهي لم تفعل ذلك فحسب، بل وعمدت إلى إقامة عالقة تعاون أمني مع الجيش اإلسرائيلي . العسكرية

  .ومع المخابرات اإلسرائيلية، ضد كل فلسطيني يفكر مجرد تفكير بقضية المقاومة
لمر، تلجأ السلطة الفلسطينية إلى محاولة وكنوع من التغطية على هذا الواقع السياسي الفلسطيني ا

وال . 1967استعمال إقدام بعض الدول في أميركا الالتينية على دعم شعار دولة فلسطينية على أراضي 
شك أن إقدام هذه الدول على دعم شعار الدولة الفلسطينية هو موقف إيجابي ومهم، لوال أنه موقف ال 

إنه موقف تمارسه بعض دول أميركا الالتينية كنوع . ي والغربييستطيع أن يشكل بديال للموقف األميرك
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بالسياسة األميركية، دون أن يكون له تحالف مواز بين فلسطين ودول أميركا الالتينية، بل » النكاية«من 
وعلى العكس، فإن دول أميركا تطرح موقفا جديدا ضد السياسة األميركية، بينما تقيم السلطة الفلسطينية 

  .القات مع اإلدارة األميركيةأوثق الع
وكتغطية لهذا الخلل في الموقف الفلسطيني العاجز عن استثمار الموقف الجديد لبعض دول أميركا 

إن الموقف الفلسطيني قوي : الالتينية المتمردة على السياسة األميركية، تواصل السلطة الفلسطينية القول
وهذا قول صحيح ولكنه ناقص، . ولة الفلسطينية دولة تعترف بالد190دوليا؛ ألن هناك اآلن نحو 

 دولة قد اعترفت بالدولة الفلسطينية منذ أكثر 180والناقص هنا هو أن توضح السلطة الفلسطينية أن نحو 
من عشرين عاما، ومن دون أن يؤدي هذا االعتراف إلى تغيير عملي على أرض الواقع، فالمسألة قديمة 

، وهو ال يمت بصلة إلى ما 1988ي أعلنته منظمة التحرير الفلسطينية عام الذ) بيان االستقالل(تعود إلى 
تسميه السلطة الفلسطينية اآلن سياسة االعتدال التي تمارسها منذ سنوات، فاالعتدال الفلسطيني قديم، وقد 
أنتج اعترافات بالدولة الفلسطينية أكثر بكثير مما يحدث اآلن، من دون أن يؤدي ذلك إلى فرض أمر 

  .اقع جديدو
وعلى ضوء هذا الواقع، ال بد من االعتراف بفشل السياسة الفلسطينية األصلية، سياسة التفاوض، 

وهي إذا أرادت أن تبحث عن سياسة بديلة . واحتمال الفشل أيضا للسياسة البديلة التي تتغطى بها اآلن
  :حقا، فإن الطريق إلى ذلك معروف وواضح، وأبرز نقاطها منطقيا ما يلي

الواقع الذي يقول إنه ال يمكن إنتاج حل سياسي، عبر أميركا، أو . االعتراف بالواقع المر كما هو: والأ
  .عبر التفاوض مع إسرائيل

أنه ال بد من انتهاج سياسة الضغط على أميركا وعلى إسرائيل، وال يكون ذلك إال باعتماد سياسة : ثانيا
  .المقاومة، مقاومة االحتالل بالقوة المسلحة

والتوقف عن . يستدعي ذلك التوقف عن عمليات اعتقال المقاومين الفلسطينيين، وزجهم في السجون: ثالثا
وال يمكن أن . تقديم المعلومات عن المقاومين إلى إسرائيل لتتولى هي تعقبهم عندما ترى ذلك مناسبا لها

  .خابراتهايتم ذلك إال بعد وقف سياسة التعاون األمني مع إسرائيل وجيشها وأجهزة م
يمكن بعد ذلك، وليس قبله، التوجه نحو العمل الجاد من أجل إنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية، : رابعا

ليس بين فتح وحماس فقط، بل مع جميع القوى الوطنية الفلسطينية، إذ ال يمكن الذهاب إلى الوحدة 
  .الوطنية على قاعدة التعاون األمني مع المحتل اإلسرائيلي

إن السعي إلنجاز وحدة وطنية فلسطينية، ال يمكن اختصاره بحوارات بين الفصائل الفدائية، إذ : خامسا
بعد التفكك الذي طرأ على الساحة الفلسطينية، استراتيجيا وسياسيا وشعبيا، أصبحت الحاجة ملحة لتشاور 

ات ذات الوزن فلسطيني أوسع، تأتي إليه كل الفصائل الفدائية، وكل القوى السياسية، وكل الشخصي
السياسي والفكري واالجتماعي، الشخصيات التي تمثل القوى االجتماعية، من داخل المخيمات 

وبهدف القيام بعملية . الفلسطينية، ومن داخل كل التجمعات الفلسطينية فوق أرض الوطن وخارجه
 جديدة، مراجعة شاملة، لكل ما جرى، ولكل ما يمكن أن يجري، من أجل استنباط خطة فلسطينية

تستقطب الشارع الفلسطيني، وتقيم الوحدة في الشارع الفلسطيني، باعتبارها وحدة الشعب ال وحدة 
  .فصائل بعينها فقط

وال بد من االعتراف هنا بأن الوحدة الوطنية الفلسطينية، وحدة الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، 
ة الفلسطينية العربية، ومن دون أن تكون هذه العالقة ال يمكن أن تستقيم من دون استعادة العالقة النضالي

قائمة على مفهوم نضالي جديد يغادر كل السياسات والمراهنات التي اعتمدت حتى اآلن، وفي مقدمتها 
  .القناعة بأن إسرائيل معنية بإنجاز تسوية مع الفلسطينيين أو مع العرب
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 الفلسطينية، ولن يمكن انتزاعها من المأزق الذي ومن دون رؤية شاملة من هذا النوع، ستتراجع القضية
  .تعيشه، وهو في العمق ليس مأزقا فلسطينيا فقط، بل هو مأزق عربي أيضا

  9/1/2011الشرق األوسط، لندن 
  

 الوجع التونسي مضاعف في فلسطين .44
  نقوال ناصر 

، فإن معدل البطالة "حمرتجاوز الخطوط ال"إذا كان معدل البطالة عربيا يبلغ ضعفي المعدل العالمي وقد "
الفلسطيني يزيد على ضعفي مثيله العربي متجاوزا منذ مدة طويلة كل ما تعتبره المعايير الدولية في أي 

  " خطوطا حمراء"مكان من العالم 
تعليقا على انتفاضة الفقراء والعاطلين عن العمل والتعاطف الشعبي الواسع معهم في تونس، وهي 

 الحاكم على االعتراف بمسؤولية سياساته عن اندالعها وال جرؤت األحزاب انتفاضة لم يجرؤ الحزب
المعارضة الشرعية وغير الشرعية على ادعاء المسؤولية عن قيادتها، صدق الكاتب العربي الفلسطيني 

الغضب المتفجر في تونس هو غضب كل العرب على واقعهم "فايز أبو شمالة عندما كتب مؤخرا بأن . د
، مضيفا بأن "ن ما يحس فيه العربي التونسي من وجع يضرب عصب كل األقطار العربيةأل.. المزري 

  ".ال يقف عند حدود الفقر، والبحث عن فرصة عمل، أو الحاجة إلى رغيف خبز"التونسي " الغضب"
وصدق الدكتور أبو شمالة ألنه يتحدث من عمق الوجع الفلسطيني الذي لم يتفجر غضبا بعد، وألنه يدرك 

عمق الوجع وحجم الغضب مضاعفان في فلسطين بخاصة، وفي قطاع غزة على األخص، مهما بلغت أن 
شدتهما في أي قطر من الوطن العربي بعامة، وخصوصا في العراق الذي يشارك فلسطين الكثير من 
أوجه محنة االحتالل األجنبي لكنه يختلف عنها في كون االحتالل األميركي ليس استيطانيا وإحالليا 
كنظيره وحليفه الصهيوني وفي كون وجع العراقيين منه وغضبهم عليه لم يتحوال بعد إلى ظاهرة 

  .تاريخية مزمنة كما هو حال أشقائهم في فلسطين
فعلى سبيل المثال، إذا كان معدل البطالة عربيا هو األعلى في العالم ويبلغ ضعفي المعدل العالمي وقد 

، فإن معدل البطالة الفلسطيني يزيد على )نظمة العمل الدوليةم (2009عام " تجاوز الخطوط الحمر"
ضعفي مثيله العربي متجاوزا منذ مدة طويلة كل ما تعتبره المعايير الدولية في أي مكان من العالم 

  ".خطوطا حمراء"
إن الصورة الزاهية التي ترسمها المؤسسات المالية الدولية واالعالم الرسمي للوضع االقتصادي في 

  .س لها مثيل في فلسطينتون
فتقرير العام الماضي العالمي للقدرة التنافسية الذي يصدره المنتدى االقتصادي العالمي، على سبيل 

 عالميا لتتقدم تونس مثال 36المثال، صنف االقتصاد التونسي في المرتبة األولى في إفريقيا، وفي المرتبة 
ليونان، وتحتل تونس المرتبة األولى بين الدول العربية على ثالث دول أوروبية هي البرتغال وايطاليا وا

عالميا ليكون التونسيون أكثر العرب تعليما، ولديهم أعلى معدل ) 18(في االنفاق على التعليم والمرتبة 
لحصة الفرد من الدخل عربيا، ومعدل النمو االقتصادي لبلدهم يزيد مثال على مثيله في الجارة النفطية 

سنة، وفيها نظام للتأمين ) 18( تونس الحد األدنى لألجور مرة كل ثالث سنوات منذ الجزائر، وتزيد
الصحي يشمل ربع السكان تقريبا، ناهيك عن إشادة البنك وصندوق النقد الدوليين في تقاريرهما 

 اتفاقية دولية 58باالصالحات االقتصادية في تونس، التي تفتخر بانها وقعت وصادقت على أكثر من 
االنتفاضة المتواصلة " تشوه" منها ثمانية اتفاقيات تتعلق مباشرة بالحقوق األساسية للعمال، قبل أن للعمل

  .للفقراء والعاطلين عن العمل هذه الصورة الزاهية للقطر الشقيق
فحسب، إذن ال بد من إيجاد تفسير موضوعي " على الورق"وألن هذا االنجاز التونسي ال يمكن أن يكون 

ومن الواضح أن انعدام العدالة في توزيع مشاريع التنمية ". على األرض"ي الذي تفجر للغضب الشعب
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والثروة في تونس هو التفسير للغضب الشعبي الذي يجد له نظيرا مضاعفا في األراضي الفلسطينية 
  . المحتلة ال بد أن ينفجر غضبا عارما في أول فرصة سانحة

سبب الرئيسي طبعا لالفقار الجماعي للشعب الفلسطيني داخل واالحتالل، غير الموجود في تونس، هو ال
  .الوطن المحتل وخارجه، لكنه ليس السبب الوحيد

المسح االجتماعي "ويتمثل سبب ثاني في سياسيات بعض الدول العربية المضيفة لالجئين الفلسطينيين، ف
عة األميركية في بيروت الذي أجراه باحثون من الجام"  االقتصادي لالجئين من فلسطين في لبنان–

ديسمبر الماضي كشف، مثال، / بتمويل من االتحاد األوروبي ونشر خالل كانون األول " أونروا"ووكالة 
أن احتمال أن يعيش الالجئون الفلسطينيون في الفقر هو ضعف االحتمال المماثل للشعب اللبناني وأن 

 وأن النسبة المئوية لمن يعيش من الالجئين النسبة المئوية للعاطلين عن العمل تقل قليال عن الضعف
  .هي ضعف النسبة المئوية تقريبا ألشقائهم اللبنانيين%) 66.4(تحت خط الفقر المحدد من األمم المتحدة 

ويتمثل سبب ثالث في التضحية بالدعم العربي لألشقاء الفلسطينيين إما بحجة االنقسام العربي أو بذريعة 
مثلة المفجعة كثيرة في التاريخ العربي المعاصر، وليس آخرها الجدل المقيت االنقسام الفلسطيني، واأل

مارس الماضي حول / الذي تفجر في الدورة السابعة والثالثين لمؤتمر العمل العربي  بالبحرين في آذار 
 لدفع مبلغ زهيد ال يزيد على خمسين ألف دوالر لدعم صندوق التشغيل" في ضوء السيولة المتاحة"عبارة 

  .الفلسطيني
الموجهة ضمن تهم أخرى ألحد أعضاء اللجنة المركزية في حركة فتح " اإلثراء غير المشروع"إن تهمة 

مما قاد إلى تعليق عضويته بانتظار نتائج التحقيق معه، وإلغاء األردن مؤخرا لعقد مشروع استثماري 
لفلسطيني الراحل ياسرعرفات هما بمئات ماليين الدوالرات في العقبة لمستشار اقتصادي سابق للرئيس ا

أحدث مثالين يكشفان فقط عن قمة جبل جليد الفساد المستشري في سلطة الحكم الذاتي اإلداري المنبثقة 
عن اتفاقيات أوسلو الي وقعتها منظمة التحرير مع دولة االحتالل اإلسرائيلي، وهو الفساد الذي بدد 

فالفساد سبب رئيسي رابع لالفقار الجماعي . انب والعربمليارات الدوالرات من معونات المانحين األج
للشعب الفلسطيني تحت االحتالل، وهو بالمقارنة مع نظيره التونسي يبدو مضاعفا أيضا، وما زال 
بانتظار المؤسسات الدولية والعربية والوطنية المتخصصة والباحثين األفراد للكشف عن حجمه الحقيقي 

  . الفساد التي ألفتها المنظمة والسلطة في كشف بعضهبعد فشل كل لجان التحقيق في
نصر عبد الكريم، دعا مؤخرا حكومة رام . ، د"ماس"فالخبير االقتصادي في معهد السياسات االقتصادية 

لردم الفجوة بين المناطق في التنمية وردم الفجوة بين الطبقات، ألنه "في سياساتها " إعادة النظر"اهللا إلى 
ما .. تركز للثروات وارتفاع في األسعار "، وال حظ وجود "اب للعدالة في توزيع الدخلما زال هناك غي

كما الحظ أن ". يعني أن الفجوة بين الفقراء واألغنياء تتسع ومعها تتقلص الطبقة المتوسطة في المجتمع
، ليطالب ضريبة القيمة المضافة تفرض على المستهلك وهو األغلبية الساحقة من الفقراء الفلسطينيين

أليست هذه هي ". إعادة النظر في توزيع الثروة"من أجل " فرض ضريبة على الدخل والثروات"ب
  !     المواجع نفسها التي فجرت الغضب في الشارع التونسي 

إن الصورة الزاهية التي تروج لالقتصاد الفلسطيني تحت االحتالل تتحدث عن توقع وصول نسبة النمو 
 وهي النسبة المئوية نفسها التي قدرها صندوق النقد - -%) 7( الماضي إلى 2010االقتصادي لعام 

في القطاعين المصرفي والسياحي، والسوق المالي الفلسطيني يحتل %) 50( و- -الدولي للعام السابق 
شركات جديدة ) 1307(الموقع الثامن عربيا في تحسن مؤشراته، ووزارة االقتصاد في رام اهللا سجلت 

شركة برأسمال مماثل ) 1717(مليون دوالر أميركي العام الماضي مقابل ) 393(زاد على برأسمال 
تقريبا في العام الذي سبقه، وتتحدث عن مجمع رئاسي وحي دبلوماسي جديدين، وعن تدفق سلسلة 
الفنادق الدولية، ومشاريع إسكان فخمة، وبرنامج للرهن العقاري بنصف مليار دوالر من أجل تشجيع 

. يونيو الماضي وكان المتوقع أن يبدأ العمل بنهاية العام الماضي، إلخ/ المساكن أطلق في حزيران شراء 
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ارتفاعا "مما ضاعف أسعار األراضي أضعافا، ودفع رئيسة بلدية رام اهللا جانيت ميخائيل إلى أن تتوقع 
ليس تايمز في لوس أنجي" (في عدد العاطلين عن العمل وبالتالي زيادة في المشاكل االجتماعية

  : إلى التوصيف التالي في تقرير له2009، ودفع معهد بروكينغز األميركي أوائل عام )25/12/2010
أوال : عن بعضها" إن أفضل وصف لالقتصاد الفلسطيني حاليا هو وجود ثالث اقتصادات منفصلة"

" فة الغربية فقصة أخرىأما بقية الض"اقتصاد رام اهللا حيث تتدفق ماليين دوالرات المعونات، وثانيا، 
، وثالثا قطاع غزة حيث كان "البطالة أعلى، واألجور أدنى، وفرص العمل في القطاع الخاص قليلة"حيث 

حتى قبل العدوان الشامل على القطاع قبل عامين، ليخلص التقرير إلى أن استمرار " كارثة"االقتصاد 
وف يؤخر اي نقاهة اقتصادية شاملة في حصار القطاع وعدم إحراز تقدم في المفاوضات السياسية س

األقل لمدة خمس سنوات، مما يبدد أي صورة زاهية يتم ترويجها ألسباب لم تعد خافية على أحد، أهمها 
التعويم السياسي لمفاوض منظمة التحرير الذي ما زال يبيع وهم السالم لشعب لم يعد أغلبه قادرا على 

. أدلى به رئيس مجلس إدارة صندوق االستثمار الفلسطيني دشراء الخبز بشعارات مثل التصريح الذي 
اغسطس الماضي بأن االقتصاد الفلسطيني سوف ينمو بمعدل / محمد مصطفى في الرابع من آب 

  )!بلومبيرغ(مع دولة االحتالل اإلسرائيلي " تحقق السالم"إذا " بسهولة"سنويا %) 20(
ي نقلت وكاالت األنباء عن منظمة األمم المتحدة نوفمبر الماض/ في الحادي عشر من تشرين الثاني 

%) 30(من الفلسطينيين تحت االحتالل يعيشون تحت خط الفقر، و) 80(%أن " أونكتاد"للتجارة والتنمية 
من %) 25(من أهالي قطاع غزة وبين %) 61(عاطلون عن العمل، بينما األمن الغذائي معدوم بين 

لوكالة المخابرات المركزية " كتاب الحقائق العالمي"ث لموقع وحسب آخر تحدي. أهالي الضفة الغربية
في القطاع يعيشون تحت خط %) 70(في الضفة و %) 46(على شبكة االنترنت فإن " سي ىي إيه"

وأرقام هذين المصدرين . عاطلون عن العمل في المنطقتين على التوالي%) 40(و %) 19(الفقر، و 
دد الصورة الزاهية التي تروج لالقتصاد الفلسطيني تحت االحتالل المفترض أنهما محايدان بقدر ما تب

  .بقدر ما تؤكد بأن الوجع التونسي مضاعف حقا في فلسطين
  8/1/2011شبكة االنترنت لإلعالم العربي امين، 

 
  من انفصال جنوب السودان"إسرائيل"مصلحة  .45

   عدنان أبو عامر              
مصر نموذجاً  بينما يترقب .. ل أطماع إسرائيل من االنفصالالدور االستخباري ما بعد االنفصا

السودانيون والعرب والعالم بأسره ذلك اليوم الذي يعلن فيه قيام دولة جديدة في خاصرة السودان 
الجنوبية، وكل منهم تنتابه مشاعر ترقب وحذر وفقاً لتوجهاته السياسية وأصوله القومية ووالءاته الفكرية 

تبدو إسرائيل من بعيد تغمرها سعادة ال توصف وهي تشهد ميالد دولة أعدت لها العدة واأليدولوجية، 
الدور االستخباري يبدو من السطحية بمكان الحديث عن دور إسرائيلي في .  والدعم منذ سنوات بعيدة

جهزة  دون قراءة فاحصة لألداء األمني والعمل االستخباري أل-سياسياً كان أو اقتصادياً-جنوب السودان 
مع العلم أن هذا التدخل اإلسرائيلي لم يأت عفوياً، أو حباً .  المخابرات اإلسرائيلية في ذلك البلد العربي

في سواد عيون الجنوبيين، بل إن اإلستراتيجية التي قامت عليها إسرائيل منذ نشأتها األولى تحددت 
  ,  وإمكانياتنا ومواردنا محدودة , نحن شعب صغير"بموجب ما ذكره مؤسسها ديفد بن غوريون حين قال 

 من خالل معرفة  , وال بد من العمل على عالج هذه الثغرة في تعاملنا مع أعدائنا من الدول العربية
 بحيث  ,  خاصة العالقات القائمة بين الجماعات العرقية واألقليات الطائفية ، وتشخيص نقاط الضعف لديها

          . "اية إلى معضالت يصعب حلها أو احتواؤها لتتحول في النه , نسهم في تعظيمها
، وتم تجاوزها في سنوات الحقة ليطلق عليها شعار "شد األطراف"وقد أطلق على هذه اإلستراتيجية 

 بحيث تبدو التوجهات اإلسرائيلية ماضية في تلبية طموحات الجماعات العرقية في  ," البتر وليس الشد"



  

  

 
 

  

            27 ص                                     2020:         العدد       9/1/2011 األحد :التاريخ

  وإن كان ال بد من تأصيل تاريخي غير مغرق  . المستقلة عن الدول العربية وتشكيل الكيانات  , االنفصال
في التفاصيل، فإن االتصاالت اإلسرائيلية مع الجنوبيين بدأت من القنصلية اإلسرائيلية في أديس أبابا، 

استخدمت لتلك االتصاالت، ووقع االختيار على الدينكا أقوى قبائل " كواجهة"بحيث لعبت شركاتها 
نطقة لتكون الباب الذي تتسلل منه إسرائيل إلى الجنوب، وتتغلغل في شرايينه، حيث مرت العالقات الم

 تقديم المساعدات اإلنسانية كاألدوية والمواد -1:  اإلسرائيلية الجنوبية بعدة مراحل تاريخية أهمها
ن أنفسهم، وتعميق هوة  استثمار التباين القبلي بين الجنوبيي-2.  الغذائية واألطباء والدعم اإلغاثي

 تدفق صفقات األسلحة اإلسرائيلية على جنوب السودان، واتساع نطاق -3.  الصراع مع الشماليين
 استئناف دعم التمرد المسلح، وتزويد -4.  تدريب المليشيات الجنوبية في أوغندا وإثيوبيا وكينيا

ن طياريها على قيادة مقاتالت خفيفة الحركات االنفصالية الجنوبية بأسلحة متقدمة، وتدريب العشرات م
للهجوم على المراكز الحكومية في الجنوب، وتوفير صور عن مواقع القوات الحكومية التقطتها أقمارها 

 إيفاد بعض الخبراء اإلسرائيليين لوضع الخطط والقتال إلى جانب االنفصاليين، ومشاركة -5.  الصناعية
وبالتالي، فقد بدا طبيعياً أال .  ل بعض مدن الجنوب السودانيبعضهم في العمليات التي أدت إلى احتال

تخفي الحركة الشعبية في جنوب السودان حجم وطبيعة العالقات األمنية والعسكرية التي تربطها 
بإسرائيل، فقد استقبلت مؤخراً حزمة جديدة من األسلحة شملت صواريخ ومضادات طائرات وعربات 

ت أن طيارين من عناصرها يتدربون تحت إشراف إسرائيلي، في جو، وأعلن-مدرعة وصواريخ أرض
غير أن المالحظة األكثر أهمية .   إطار اإلستراتيجية التي تتبناها تل أبيب بدعم التوجه االنفصالي لها

في ما سبق، أن جملة من قام بهذه االتصاالت والتدريب من طرف إسرائيل هم رجال الموساد 
معنى أن الدعم السياسي الذي حصل عليه الجنوبيون كان باألساس استخبارياً واالستخبارات العسكرية، ب

      ! أمنياً، وهي حقيقة ال بد من معرفتها إلدراك المرامي اإلسرائيلية من تحقيق االنفصال
ما بعد االنفصال ال شك أن ما تقدم من استعراض تاريخي التساع دور إسرائيل في جنوب السودان، 

إلى اليوم التالي لمرحلة االنفصال إلعالن سياساتها وتوجهاتها " تشوقها"سة لمتابعة يمهد الطريق بسال
فبينما جهر مبعوث جنوب السودان في واشنطن علناً بحتمية العالقة مع إسرائيل، .  بصورة مكشوفة

ن جرى الحديث سراً عن توثيق العالقة مع تل أبيب، وحصلت لقاءات بعيداً عن اإلعالم بين مسؤولين م
وزارة االستثمار في حكومة جنوب السودان ونظرائهم اإلسرائيليين، بهدف االتفاق على فتح مطار جوبا 

التي افتتحت شركة صيرفة في " شالوم المتحدة"كما أن مجموعة .  اإلسرائيلية" العال"أمام طيران شركة 
ة أن من يوصفون جوبا، توسعت أنشطتها وتولت إقامة فندق خمسة نجوم في عاصمة الجنوب، خاص

اإلسرائيلية فيها تسيطر على قطاع الفنادق الذي يعد من أكثر القطاعات ربحية في جنوب " بالجالية"
هنا البد من اإلشارة إلى معطى في غاية األهمية، ويتمثل في أن اإلستراتيجية اإلسرائيلية في .   السودان

تتعلق فقط بمصالح اقتصادية ضيقة رغم توفر جنوب السودان، السيما في مرحلة ما بعد االنفصال، ال 
الموارد الطبيعية في هذه المنطقة، وإنما يتعلق بالمصالح السياسية واألمنية الكبرى إلسرائيل، السيما في 

" اللهفة"ولعل ما يشير إلى .  مواجهة احتمال عودة مصر إلى االضطالع بدورها العربي الفعلي
 تزايد التصريحات اإلسرائيلية -1:  ستفتاء المرتقب، الشواهد التاليةاإلسرائيلية النفصال الجنوب في اال

والجنوبية في آن معاً، حول جذور تلك العالقات وطموحاتهما بتطويرها إلى مجاالت أبعد وأوسع 
وأشمل، للدرجة التي دفعت بعض اإلسرائيليين إلى القول إن الساسة الجنوبيين لم يعودوا يخجلون من 

القات الوطيدة مع تل أبيب، وباللجوء إليها لنصرتهم ضد الدولة السودانية األم، واإلعالن المجاهرة بالع
 فتح مكاتب تمثيل للجنوبيين في تل أبيب، -2!  أن إسرائيل عدو للفلسطينيين فقط وليس للجنوبيين

في " جوبا " تنظيم رحالت جوية إثيوبية منتظمة تربط-3.  وتوثيق العالقات التجارية واالقتصادية معهم
 استقبال إسرائيل لخمسة آالف عنصر لتدريبهم عسكرياً، -4.  السودان بكل من أديس أبابا وتل أبيب
 إقامة جسر جوي لنقل السالح من إسرائيل إلى أفريقيا -5.  للتعامل مع مرحلة ما بعد االنفصال
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ية، ما كشف عنه النقاب من ولعل ما توج هذه الجهود اإلسرائيل.  الوسطى، ومنها تحمل براً إلى جوباً
بدء وصول حشود كبيرة من الخبراء اإلسرائيليين في مختلف المجاالت إلى جوبا عاصمة الجنوب، 
استعداداً للسيطرة على الدولة الناشئة، حيث يتخصص هؤالء الذين قدر عددهم بألف خبير في الزراعة 

       . والتعدين واالقتصاد والفنون والسياحة واإلدارة
مصر نموذجاً تعتقد إسرائيل أن مراميها السياسية واإلستراتيجية في .. إسرائيل من االنفصالغاية 

تشجيعها النفصال جنوب السودان، تتجاوز كثيراً هذه البقعة الجغرافية لتصل إلى عواصم عربية مجاورة 
وضاعها الداخلية، ترى أنه ال بد من بقائها تحت المجهر اإلسرائيلي، تخوفاً من أي تغير قد يطرأ على أ

الدولة والدور والتاريخ وليس النظام -وربما تبدو مصر .  مما قد يحدث منعطفاً كبيراً ليس في صالحها
 األكثر استهدافاً من ذلك، السيما إذا كان المدخل األكثر خطورة إلسرائيل يتمثل في مياه نهر -بالضرورة

ل إلى مرحلة أن يكون شريانها الحيوي الذي إذا النيل، فليس من شك أن أهمية النيل بالنسبة لمصر تص
انقطع، فقد فصل األوكسجين عنها، وإذا كانت كينيا وإثيوبيا وأوغندا تشكل دول المنبع، فإن السودان هي 

فإذا كانت الحكومات السودانية المتتالية منذ .  دولة الممر الرئيسية، وهنا يأتي العبث اإلسرائيلي
 المس بمياه النيل، والحصة السودانية المفترضة من -ألسباب كثيرة-حاشت االستقالل وحتى اليوم، ت

مياهه التي تذهب طوعاً إلى مصر، فإن الوضع سيكون مختلفاً في دولة جنوب السودان، حيث ال يربطها 
ما يربط أهل شمال السودان مع مصر، وفضالً عن ذلك فإن قرارها السياسي يبدو من مرحلة ما قبل 

وهكذا، لم يكن مستغرباً أن تركز إسرائيل على .  دراً في تل أبيب وواشنطن وبروكسلاالنفصال صا
النيل في السنوات األخيرة لضمان اإلمساك بأقوى ورقة للضغط على مصر، وفي هذا السياق جاء تركيز 
جولة وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان قبل أشهر عدة على ثالث دول تعد من أهم بلدان 

وقد .  السودان ومصر: المنابع لنهر النيل، وأكثرها رفضاً التفاقات المياه المعقودة مع دولتي المصب
وهو أول مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى يزور أفريقيا منذ نحو عشرين -اتضح فعالً أن ليبرمان 

ومن المؤكد أنه  توصل إلى عقد اتفاق مع حكومة كينيا على مشروعات ذات صلة بإدارة المياه، -عاماً
في سياق متصل، فإن ما .  حقق شيئاً من ذلك القبيل مع إثيوبيا التي بدأ بها زيارته، وفعل ذلك في أوغندا

الذي أحرزته الحركة االنفصالية في جنوب السودان، ينبغي أن ال ينسي حقيقة " بالنجاح"قد يوصف 
" إضعاف"إستراتيجي بعيد المدى يتمثل في لتحقيق هدف " إسرائيلية"خطيرة مؤلمة تتمثل في كونها أداة 

        "! تهديدها من الخلف"مصر و
وإلى جانب الضغط على القاهرة، فإن تركيز إسرائيل على الخرطوم هو جزء من إستراتيجيتها إزاء 
البحر األحمر الذي اعتبرته منذ البداية منفذاً حيوياً للغاية، حرصت على أن تبقيه حراً أمام سفنها، 

 1967ن يصبح بحيرة عربية يمكن استخدامها في حصارها، تكراراً لما حدث في حربي وخشيت أ
كما سعت إسرائيل إلقامة عدة .   عندما أغلق العرب مضايق تيران وباب المندب على التوالي1973و

قواعد عسكرية موجهة ضد الدول العربية عند المدخل الجنوبي للبحر األحمر، إضافة إلى القواعد الجوية 
في إثيوبيا وكينيا، والوجود الجوي في غينيا، وإقامة قواعد جوية في تشاد، على األخص في المنطقة 
المجاورة لحدود السودان، حيث تبين الحقاً أن مهمة تلك القواعد تمثلت في مراقبة الحدود الليبية 

.  الجبهة المصريةوالسودانية، إضافة إلى إمكانية استخدامها ضد مصر لضرب أهداف منتخبة في مؤخرة 
فإن مصالح إسرائيل في المفهوم اإلستراتيجي باتت تتمثل في إقامة دولة جنوب السودان، .. أخيراً

واألرجح أنها لن تكون إال شوكة أخرى في خاصرة دولة عربية، السيما أن حقيقة انفصال الجنوب يجد 
لحد من المد العربي واإلسالمي داخل مساندة قوية من اليمين المسيحي المتصهين في الواليات المتحدة ل

القارة األفريقية، مما يعني أن القادم بعد االنفصال سيكون لصالح إسرائيل بصورة أكثر خطراً وأبعد 
    .إسرائيلية في نهاية المطاف" قاعدة عسكرية"أثراً، لدرجة أن دولة الجنوب ستتحول إلى 
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