
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

    
  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

  لبناء حي استيطانيتمهيداً التابع لقصر المفتي أمين الحسيني " شيبرد"هدم فندق ياالحتالل : القدس
  القناصل األوروبيون يطالبون بالتعامل مع القدس على أنها عاصمة فلسطين

  اعتماد كرم أبو سالم كمعبر وحيد لغزةوإغالق معبر المنطار على  إسرائيلي - ق فلسطينيااتف
  لجنة من السلطة تطب من نشطاء فتح الفارين من غزة للخارج بالعودة للقطاع": القدس العربي"

  "إسرائيل"تحقق في أي مواجهة مقبلة مع  سي على أبواب انتصار تاريخيالفلسطينيون: الزهار
  "إسرائيل" صواريخ على إطالقتحض الفصائل المسلحة على عدم  حماس

 نتنياهو يهدد غزة بضربات عسكرية شديدة

هنية يدعو لعقد اجتماع عربي
طارئ لحمايـة القـدس مـن       

  مخططات االحتالل
  

 4ص... 

 2021 10/1/2011ثنين اال



  

  

 
 

  

            2 ص                                     2021:         العدد       10/1/2011 ثنيناال :التاريخ

    :السلطة
 5  "ثاليوم" السم الذي استخدم الغتيال الرئيس عرفات يدعى : أبو شريفبسام .2
 6  اعتماد كرم أبو سالم كمعبر وحيد لغزةوإغالق معبر المنطار على  إسرائيلي - ق فلسطينيااتف.3
 7  الهادفة لتطهير القدس من تاريخها الفلسطيني تواصل سياساتها "إسرائيل": عريقات.4
 7  لجنة من السلطة تطب من نشطاء فتح الفارين من غزة للخارج بالعودة للقطاع": القدس العربي".5
 8  عريقات ينفي لقاء مبعوث نتنياهو بمسؤول فلسطيني في واشنطن.6
 8  للعودة إلى المفاوضات االستيطان دمر عملية السالم وأنهى الجهود األميركية: أبو ردينه.7
 9  خطوة استفزازية تصّعد نحو تهويد القدس" شيبرد"هدم فندق : منظمة التحرير.8

 9  د القدس لطرد أهلهااالحتالل يعمل على تهوي: دويك.9
 10   بالقدسشيبرد في حي الشيخ جّراحوزراة األوقاف في غزة تندد بهدم فندق .10
 10  نتنياهو يشكر السلطة الوطنية على المساعدة في إخماد حريق الكرمل: لعباسفي رسالة .11
 11   سيعترف بالدولة الفلسطينية مطلع ايلولاألوروبياالتحاد : رياض المالكي.12
 11   أول فلسطينية لرئاسة جهاز اإلحصاء المركزيعباس يعيين.13
 11  عباس والقدومي تصالحا: مسؤول.14
    

    :المقاومة
 12  "إسرائيل"تحقق في أي مواجهة مقبلة مع  سي على أبواب انتصار تاريخيالفلسطينيون: لزهارا.15
 13  اإلفراج عن المضربين وإعادة اعتقالهم تمثيلية مشتركة بين االحتالل والسلطة :أسامة حمدان.16
 14  ورقة المصريةالع حماس إال إذا وقعت على لن تكون هناك لقاءات م: األحمد.17
 14  "إسرائيل" صواريخ على إطالقتحض الفصائل المسلحة على عدم  حماس.18
 15  فصأحمد جبريل األجنحة العسكرية للفصائل تعمل ضمن غرفة عمليات مشتركة والقصف سيقابل بالق.19
 15   عن حياتيهماتحمل االحتالل المسؤولية" الشعبية"الطعام وسعدات وأبو الهيجا يخوضان إضرابا عن .20
 16  بالقدس جزء من خطة تهويد المدينة" شبرد" هدم فندق تعّدحماس .21
 16  ةالقدس باطل في اإلسرائيلية اإلجراءات: فتح.22
 16  الظروف مواتية إلنهاء االنقسام: المجلس االستشاري لحركة فتح.23
 17  بغزة" القسام"لـ شن غارات على مواقع ياالحتالل .24
 17  تتبنى إطالق صاروخ على النقب" كتائب أبو على مصطفى".25
 17  بذكرى االنطالقة" البداوي"مهرجان لفتح في : لبنان.26
 17  إبعاد أمين سر فتح في حي الشيخ جراح: القدس.27
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 18  نتنياهو يهدد غزة بضربات عسكرية شديدة.28
 19  "إسرائيل" وهي تريد دولة تحل محل 67رفض دولة في حدود حماس ت: شالوم.29
 19  نتنياهو يوبخ داغان لتبرئته إيران من حيازة قنبلة نووية.30
 20  ى على حدود غزة تتالش اإلسرائيليلجيشلقدرة الردع : عمير بيرتس.31
 20  قلق إسرائيلي من تزايد حجم التجارة بين ألمانيا وإيران: جيروزاليم بوست.32
 20  شاليطلبحث مصير  ء هنيةلقاوزة ناشط إسرائيلي يعتزم دخول غ.33



  

  

 
 

  

            3 ص                                     2021:         العدد       10/1/2011 ثنيناال :التاريخ

 21  " جماعات حقوق اإلنسانمعلتحقيق ا"مفكرون إسرائيليون يصدرون بيانا ضد .34
 21  في الضفة الغربية" أرئيل" سرائيليا يطالبون بمقاطعة كليةإ أكاديميا 150اكثر من .35
 22  الترخيص الكثر من خمسة االف فلسطيني للعمل": سرائيلإ".36
    

    :األرض، الشعب
 22  لبناء حي استيطانيتمهيداً التابع لقصر المفتي أمين الحسيني " شيبرد"هدم فندق ياالحتالل : القدس.37
 23   تصعد عمليات هدم المنازل في القدس"إسرائيل": "أوتشا".38
 24   داخل أحد األنفاق في منطقة يبنا برفحإصابة خمسة عمال بانفجار: غزة.39
 24  أسير فلسطيني يفقد ذاكرته إثر تعّرضه للضرب على يد القوات اإلسرائيلية.40
 24  اإلفراج عن أربعة معتقلين بعد قضاء مدة محكومياتهم البالعة سبع سنوات: غزة.41
 24 تنديد فلسطيني بمالحقة المحاكم الفرنسية لناشطي حملة مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية.42
   

   :صحة
  25 الصحة تحذر من نفاد أدوية غسيل الكلى واألنسولين من مخازنها خالل أيام: غزة.43
   

   :ثقافة
  25  الحكومة الفلسطينية في غزة تطلق جائزة القدس الدولية السنوية.44
  26  يصدر مفكرة العودة للعام الخامس على التوالي" تجمع العودة الفلسطيني".45
   

   : األردن
 26   األمن واالستقرار في المنطقةحل الدولتين الشرط األساس لتحقيق: عبد اهللا الثاني.46
 26  الهيئة الخيرية األردنية تسير قافلة مساعدات إلى غزة.47
 27   العاهل االردني يعتذر عن لقاء نتنياهو بسبب تعثر محادثات السالم: صحيفة هارتس.48
   

   : لبنان
 27  "إسرائيل" من الضغوط على الحريري يحث االمم المتحدة على ممارسة مزيداً.49
   

   :عربي، إسالمي
 27  مصر تدين التصعيد اإلسرائيلي الخطير بالقدس الشرقية.50
 28  ولة فلسطينجامعة الدول العربية ترحب بإعالن تشيلي اعترافها بد.51
 28  لهدم وتدمير المنازل الفلسطينية فى القدس" اسرائيل"جامعة الدول العربية تدين سياسة .52
 28   "شيبرد"بهدم فندق " إسرائيل"دين بشدة قيام ياألمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي .53
 29   أمام كنيسة القديسين" إسرائيل"العثور على آثار مادة خاصة شديدة االنفجار تستخدمها ": المصريون".54
 29  ستشهاد مصريين في قطاع غزةإالقاهرة تنفي .55
   

   :دولي
 29  ق في القدس الشرقية يقوض جهود السالم على هدم فند"سرائيلإ"إقدام : كلينتون.56
 30  القناصل األوروبيون يطالبون بالتعامل مع القدس على أنها عاصمة فلسطين.57



  

  

 
 

  

            4 ص                                     2021:         العدد       10/1/2011 ثنيناال :التاريخ

 31   بالقدس الشرقية"برديش"االتحاد األوروبي يدين هدم السلطات االسرائيلية لفندق .58
 31  االتحاد األوروبي يدرس وضع مراقبين دوليين شرق القدس.59
    

    :حوارات ومقاالت
 31  مصطفى اللداوي.د... ليبرمان يؤكد على الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية.60
 33  أحمد الطيبي... مأساة حل الدولتين.61
 35  فايز رشيد... مناورات سياسية مكشوفة.62
    

  37  :كاريكاتير
***  

  
  هنية يدعو لعقد اجتماع عربي طارئ لحماية القدس من مخططات االحتالل .1

مـس  دعا اسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة حمـاس يـوم ا             : اشرف الهور  -غزة
اجتماع عربـي   'الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي كونه يرأس القمة العربية في دورتها الحالية الى عقد               

  .لدراسة وضع القدس وما يحيط بها من اخطار' طارئ
الليبية، حيث قال هنية لوفد القافلة      ' 5القدس  'وجاءت مطالبة هنية خالل استقباله يوم امس متضامني قافلة          

  .'لوضع سياسات تحمي القدس وتعزز صمود اهلهانحن بحاجة '
بحق مدينة القدس التي قال ان آخرها كان هدم فندق شيبرد التاريخي            ' الجرائم االسرائيلية 'وندد هنية بـ    

ضمن عقليـة االحـتالل     'في حي الشيخ جراح شرقي القدس الغراض استيطانية، الفتا الى ان هذا يأتي              
  .' عروبتها واسالميتهاالتي تعمل على انتزاع القدس من

وقـال  .'لن تنجح في تغيير التاريخ والجغرافيا     'واكد هنية على ان كل المحاوالت التي يقوم بها االحتالل           
مزيد من الصمود والتمـسك     '، ووجه نداء لسكان القدس دعاهم خالله لـ         'نحن اصحاب الحق االصليون   '

لـن  'واكد هنية لهم بأنهم      .' االسرائيلية الجديدة  باالرض والتشبث بالمقدسات وعدم االنكسار امام الموجة      
  .'يتركوا لوحدهم وانه سيبذل الغالي والنفيس للحفاظ على القدس وحمايتها

يدل على مدى   '، وقال ان هذا     'قوافل القدس 'وثمن هنية تسمية القوافل التي تتجه من ليبيا الى فلسطين بـ            
، مشيرا الى ان هذه القوافل حملت اسم الهدف الحقيقي لهـا            'التزام ليبيا قيادة وحكومة وشعبا اتجاه القدس      

سياسية وفكرية للشعب الفلـسطيني والدولـة الفلـسطينية         'وهو تحرير القدس واستعادتها لتكون عاصمة       
  .'المأمولة

ال تمثل دعما وتضامنا مع الشعب الفلسطيني فحسب بل هـي خطـوة             'واكد هنية ان زيارة الوفد الليبي       
  .' الحصارمتقدمة في كسر

لطالما طالبنا اخواننا العرب والمسلمين بضرورة تواصل القوافل، فرغم الحصار تحديناه بكـم             'واضاف  
  .'وتم كشف الوجه الحقيقي لالحتالل

واشار الى ان قوافل المساعدات لكسر الحصار عن غزة تثبت للشعب الفلسطيني انه لـيس وحـده فـي                   
كثر تفاؤال بأن المستقبل ليس لالحتالل بل للـشعب الفلـسطيني           مما يجعلنا ا  'مواجهة االحتالل والحصار    
  .'وللهوية العربية واالسالمية

يسير على خطى المقاومين والمجاهـدين      'وقال هنية موجها حديثه للمتضامنين الليبيين ان شعب فلسطين          
  .' فلسطينامثال الشيخ الرباني عمر المختار الذي تحدى المحتل االيطالي لليبيا ويعرفه كل من في

  10/1/2011القدس العربي، لندن، 
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  "ثاليوم" السم الذي استخدم الغتيال الرئيس عرفات يدعى : أبو شريفبسام  .2
 كشف بسام أبو شريف المستشار الخاص للرئيس الراحل ياسر عرفات النقاب عن نتائج بحث، :رام اهللا
ئيس الراحل ياسر عرفات، ولم يشر ابو حول نوع السم الذي استخدم في اغتيال الر) دام شهورا(قال انه 

شريف الى الجهة التي قامت بالبحث وال التي طلبته، غير انه اشار الى ان النتائج جرى تاكيدها من كبير 
  .خبراء السموم الجنائية في انجلترا دون االشارة الى اسم ذلك الخبير

وهو سم غريب ”THALIUM ""ثاليوم"فأن السم يدعى " ابو شريف"وحسب المعلومات المتوفرة لـ 
  .وغير متداول ويصعب اكتشافه أو اكتشاف أثاره أو مقدماته

وال رائحة وال طعم، وهو مستخرج من ) شفاف(ان هذا السم الخطير هو سائل ال لون له : وأضاف
عشبه بحرية نادرة وانه يمكن وضعة دون مالحظة في الماء وفي األكل أو حقنه من خالل ابره في 

  .ق أو جلد إنسانشريان وعرو
وقال ابو شريف إن خبراء السموم البريطانية واألوروبيين يجهلون هذا السم، إال أن المتخصص في 
البحث الجنائي المتعلق بالقتل بالسم تعرف على هذا السم وانه شديد الفاعلية، وال يمكن ألي ترياق أن 

  .يوقفه بعد مضي خمس ساعات على حقنه أو تناوله
 فان الخبير الذي اجري البحث أكد أن هذا السم يعمل ببطء على تدمير أجهزة اإلنسان وحسب ابو شريف

إلى أن يقضي على اإلنسان، وان )  ثم الدماغ – الرئة – الكلى –الكبد ( الداخلية واحدة تلو األخرى 
هزته على الفترة الزمنية لقتل اإلنسان بهذا السم تختلف من شخص ألخر استنادا لبنيته وعمره وقدرة أج

وان هذه الفترة تتراوح بين شهرين إلى ثمانية شهور مما يعطي فرصة للجناة بان يبتعدوا عن . الصمود
  .موقع الجريمة

ووفقا البو شريف فان تقرير الخبير اشار الى ان العوارض تبدأ بالشعور بالغثيان والضعف وان هذه 
تعود وهكذا لذلك يبدو الجسم أحيانا في غاية الحالة تستمر في الفترة األولى للسم دقائق وتختفي ثم 

  .الضعف ثم يستعيد حيويته لفتره من الوقت
لدى "إن الضحية تشعر بالوهن المتزايد والدوخان أكثر فاكثر مع مرور الوقت ويبدأ "وقال التقرير 

لنهائية، تساقط شعر الساقين اوال ويمتد إلى أعلى إلى أن يصل لتساقط شعر الرأس في الفترات ا" الرجل
وتفقد الضحية شهية األكل تدريجيا ويبدأ الجسم بالضعف واالنحالل، ثم يصاب بالرجفان وعدم القدرة 

  ".على الوقوف إال للحظات، وتنتهي الضحية عندما يفقد الدماغ غذائه من الدم
ئيسي وحسب تقرير الخبير ان تكسر كريات الدم الحمراء وعدم قدرة الجسم على إنتاجها هي السبب الر

  .واألساسي لموت الضحية وهذا الفقدان هو الذي يدمر األجهزة الداخلية ودماغ الضحية
واختتم التقرير بتأكيد الخبير أن أسرع الطرق لتسميم الضحية هو خاليا الذوق الموجودة في اللسان إذا 

 لون له وال الذي ال( يتسلل الثاليوم عبرها بسرعة نحو الجسم وان هذا يسهل على الجناة دس السم 
في الماء أو المشروبات الخفيفة أو القهوة أو الشاي أو األكل أو الفاكهة المقشرة أو ) رائحة وال طعم 

  .الخضار المقشر أو الدواء
، إن هذه المعلومات هي جزء من تفاصيل اكبر سيعلن عنها عندما "معا"وقال ابو شريف في اتصال لـ 

  .تكون مكتملة
ت التي املكها ليست كاملة ولكن هذا جزء منها، وأنا على استعداد أن أضع هذه المعلوما"واضاف قائال 

  ".المعلومات تحت تصرف لجنة تحقيق مسؤولة وجدية
إنه نبه الرئيس أبو مازن بضرورة اليقظة والحذر من مخططات إسرائيلية " معا"وقال ابو شريف لـ 

التي تسعى إلبقاء الوضع القيادي فارغا،  وهذه الجهات هي –سالم فياض . تعتزم التخلص منه ومن د
  .حسب قوله
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لقد حددت له أن السم "واضاف ابو شريف انه سبق وان نبه الرئيس ياسر عرفات لمخطط اغتياله، قائال 
  ".هو سالحهم وذلك قبل أشهر من تسميمه واغتياله

  10/1/2011وكالة معاً اإلخبارية، 
 

  اعتماد كرم أبو سالم كمعبر وحيد لغزةو المنطار إغالق معبرعلى  إسرائيلي - ق فلسطينيااتف .3
مجرد توجه لدى الحكومة اإلسرائيلية بل بـات        " كارني"لم يعد إغالق معبر المنطار التجاري        :حامد جاد 

قراراً سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الحادي والثالثين من الشهر الحالي، مبقياً على معبر كرم أبو سالم                 
  .غزة رغم عدم جاهزيته لتلبية احتياجات القطاعكمعبر وحيد لقطاع 

من مصادر موثوقة رفيعة المستوى فضلت عدم اإلشارة إلى هويتها أن اجتماعاً عقد بين              " األيام"وعلمت  
الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي في فندق دان في مدينة تل أبيب مساء السابع والعـشرين مـن الـشهر                  

ئيلي ما يعرف بالمنسق العام لشؤون معابر قطاع غزة الجنرال إيتان           الماضي، حضره عن الجانب اإلسرا    
دانجوت والكونيل كميل أبو ركن مدير المعابر لدى الجانب اإلسرائيلي وعدد من مساعديهم، ومن الجانب               
الفلسطيني شارك في االجتماع كل من رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ومدير عام المعابر فـي       

ي مهنا، ووكيل وزارة االقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل، وحاتم يوسف مستـشار رئـيس               السلطة نظم 
الوزراء ومسؤول الجمارك سابقاً، وأيمن قنديل وكيل مساعد في هيئة الشؤون المدنية، ومسؤول آخر في               

  .عدم اإلشارة إلى اسمه العتبارات أمنية" األيام"هيئة الشؤون المدنية فضلت 
ـ وكشفت المصادر ذا   محضر االجتماع الذي دار بين الجانبين والقضايا التي تم بحثها، مبينة           " األيام"تها ل

أن الجانب اإلسرائيلي أبلغ الجانب الفلسطيني بقرار إغالق معبر المنطار كلياً اعتباراً من نهاية الـشهر                
م أبو سالم هو    الحالي، كما جرى خالل االجتماع االتفاق على ذلك بين الطرفين على أن يصبح معبر كر              

  .إلى غزة" التي يسمح االحتالل بدخولها"المعبر الوحيد المخصص إلدخال مختلف أصناف البضائع 
علـى  " األيـام "ونص االتفاق بين الطرفين بحسب النسخة الفلسطينية لمحضر االجتماع التـي اطلعـت              

 معبر كرم أبو سالم في نهاية       بأن يتم اعتماد  " اتفق الطرفان الفلسطيني واإلسرائيلي   "مضمونها على التالي    
 كمعبر وحيد لقطاع غزة، وعندما يتم نقل كافة التجهيزات اللوجستية الخاصة بنقـل              2011كانون الثاني   

  ".الحصمة والقمح واألعالف إلى معبر كرم أبو سالم سيتم إغالق معبر المنطار في نهاية الشهر الحالي
ـ         وفي معرض تعقيبه على القرار اإلسرائيلي القاض       " األيـام "ي بإغالق معبر المنطار نهائياً أكد مهنـا لـ

مشاركته في االجتماع إلى جانب المسؤولين المذكورين، موضحاً أن االجتماع بحث كافـة مـا يتعلـق                 
بشؤون المعابر حيث طالب الجانب الفلسطيني بزيادة عدد ساعات العمل في معبري المنطار وكرم أبـو                

  .سالم
تبعد إمكانية اتخاذ الجانب اإلسرائيلي قرارا بإغالق معبر المنطار، إال أنه نفى            وبالرغم من أن مهنا لم يس     

  .أن يكون تم خالل االجتماع االتفاق بين الطرفين على إغالق المعبر
لقد طالبنا اإلسرائيليين بتطوير معبر كرم أبو سالم بما يؤهله الستيعاب دخول الحـصمة والقمـح                : وقال

وأن هناك نقصاً   " المنطار وكرم أبو سالم   "يد إدخال هذه السلع عبر المعبرين       إننا نر : وأضاف. واألعالف
  .في كمية القمح الواردة إلى القطاع

في حال اتخاذ الجانب اإلسرائيلي قراراً بإغالق معبر المنطار فهذا يظل قراراً            "وذهب مهنا إلى القول إنه      
بحث مع كبار السياسيين والمسؤولين في الـسلطة        إسرائيلياً وليس في استطاعتنا وقفه، فمثل هذا القرار ي        

وبتدخل أطراف خارجية كي يتم وقفه في حال اتخاذه، وليس من خالل األطقم التي شاركت في االجتماع                 
، مشدداً في الوقت نفسه على أن إغالق المعبر لم يتم طرحه خالل االجتماع كما لم تبلغ السلطة                  "المذكور

  .الوطنية بذلك
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معبر المنطار شبه معطل عن العمل منذ عدة سنوات، الفتاً إلى أن المسؤولين في السلطة               وأشار إلى أن    
عن المعابر وبتعليمات مباشرة من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سالم فياض يطالبون في كـل                

  .اجتماع مع اإلسرائيليين بفتح المعابر في االتجاهين أمام حركة الصادرات والواردات
ا أجرته السلطة خالل األشهر الماضية من توسعة على معبر كرم أبو سالم من أجل تـسهيل                 ونوه إلى م  

  .الحركة التجارية
  10/1/2011األيام، رام اهللا، 

  
   تواصل سياساتها الهادفة لتطهير القدس من تاريخها الفلسطيني"إسرائيل": عريقات .4

التحرير الفلسطينية الدكتور صائب أدان رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة :  وفا–رام اهللا 
  .عريقات، اليوم األحد، عملية هدم فندق شيبرد التي شرعت بها السلطات اإلسرائيلية صباح اليوم

دولة إسرائيل تقوم بهدم المباني الفلسطينية واحداً تلو اآلخر في محاولة 'عريقات، في بيان له، إن .وقال د
وتقوم باستهداف القدس الشرقية، وحي الشيخ . خها الفلسطينيلتطهير القدس من سكانها وتراثها وتاري

جراح على وجه الخصوص، من خالل حملة مسعورة لطرد السكان الفلسطينيين من بيوتهم وتوطين 
  .'المستوطنين اليهود مكانهم

أقل ما يقال عن هذه األعمال أنها غير قانونية وتهدف إلى تقويض حل الدولتين والعملية ': وأضاف
  .'تفاوضيةال

عريقات، نحن اآلن ندعو جميع دول العالم إلى اتخاذ موقف صارم وحازم من أجل الدفاع عن . وتابع د
  .'مواقفها، وعدم السماح إلسرائيل بمواصلة تعنتها وسلوكها غير القانوني دون أن تُحاسب

تباق أي حل لقضية إن ما يحدث اليوم هو جزء من البرنامج السياسي للحكومة اإلسرائيلية الس': وقال
ففي ذات الوقت الذي يجري فيه نتنياهو حملة عالقات عامة لتبرير مواقفه الرافضة للسالم، ها . القدس

  .'هو يواصل تغيير الحقائق على األرض بشكل سريع لمنع إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة
  9/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  لجنة من السلطة تطلب من نشطاء فتح الفارين من غزة للخارج بالعودة للقطاع": العربيالقدس " .5

من مصادر قيادية في حركة فتح ان لجنة أمنية شكلت ' القدس العربي'علمت :  أشرف الهور-غزة 
مؤخراً من السلطة الفلسطينية طلبت من العديد من أنصار فتح الذين فروا من قطاع غزة إلى عدة بلدان 

 وأجنبية عقب سيطرة حركة حماس على القطاع بالعودة إلى مكان سكناهم أو وقف دفع رواتبهم، عربية
  .وان هذه اللجنة تشرع في هذه األوقات بدراسة ملفات نشطاء الحركة الذين فروا إلى الضفة الغربية

ة ملفات لضباط ان اللجنة األمنية المشكلة درست عد' القدس العربي'ووفق المصادر الفتحاوية فقد أبلغت 
) يونيو(وكوادر من حركة فتح فروا إبان سيطرة حركة حماس على قطاع غزة منتصف شهر حزيران 

، إلى بلدان عربية وغالبيتهم في مصر ودولة اإلمارات العربية المتحدة، وأخرى أجنبية 2007من العام 
دتهم للقطاع الخاضع مثل النرويج والسويد، بهدف معرفة األشخاص الذين يتهددهم الخطر حال عو

وذكرت المصادر أن اللجنة طلبت من العديد منهم العودة مجدداً إلى مناطق . لقبضة حركة حماس
سكناهم في قطاع غزة وترك مكان إقامتهم الحالي في تلك الدول العربية واألجنبية، وحذرت المخالفين 

  .بوقف دفع رواتبهم الشهرية التي يتقاضونها من السلطة الفلسطينية
وسبق وأن نفى مصدر في السلطة ان يكون هناك تحذير بوقف دفع الرواتب، لكن المصادر الفتحاوية 
أكدت النبأ، حيث استجاب عدد من هؤالء األعضاء وعاد عدد منهم إلى قطاع غزة عبر معبر رفح 

 حركة البري، حيث خضعوا لتحقيق أمني من قبل أجهزة األمن التابعة للحكومة المقالة التي تديرها
  .حماس قبل اإلفراج عنهم
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ان تلك اللجنة بدأت في هذه األوقات بدراسة ملفات نشطاء فتح الذين ' القدس العربي'إلى ذلك، علمت 
فروا إلى الضفة الغربية، في خطوة تهدف هي األخرى إلى إعادة من ال يوجد تهديد على حياته إلى 

  .القطاع
 نشوب الخالف بين الرئيس محمود عباس ومحمد دحالن وتفيد المعلومات أن هذا األمر بدأ مع بدء

عضو اللجنة المركزية، على اعتبار أن هؤالء الفتحاويين من غزة يعدون من أنصار األخير، حيث ترى 
أوساط مطلعة أن إعادة هؤالء النشطاء والمسؤولين خاصة من الضفة أو من األقطار العربية يهدف 

  .إلضعاف نفوذ دحالن
 شخص، بعضهم يعمل هناك في 300اء تنظيم فتح الذين فروا من غزة للضفة بنحو ويقدر عدد أعض

  .أجهزة أمنية
ولم تحدد األوساط إن كان القرار سيطال ضباط األمن الذين التحقوا بأعمال رسمية في الضفة الغربية 

  .بعد تركهم القطاع، لكنها استبعدت أن يشملهم هذا القرار
ن غزة استهجنوا في وقت سابق المطالبات بفصلهم من الخدمة بسبب عدم يذكر أن أنصار فتح الفارين م

  .على حركة فتح' كارثة كبيرة'عودتهم للقطاع، ورأوا أنها حال تطبيقها ستشكل 
، 'في أي لحظة وفي أي وقت'ولم يبد هؤالء الضباط في بيان سابق اعتراضهم للعودة مجددا إلى القطاع 

عودة قيادتهم من أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري وأعضاء لكنهم اشترطوا أن يسبق رجوعهم 
حتى يكون التقاسم في المعاناة والمالحقة والمطاردة بالتساوي من قبل ميليشيات 'المجلس التشريعي 

  .وفق ما جاء في نص البيان' حماس
  10/1/2011القدس العربي، لندن، 

  
  ني في واشنطنعريقات ينفي لقاء مبعوث نتنياهو بمسؤول فلسطي .6

نفى رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب : يوسف الشايب–رام اهللا
عريقات، أمس، صحة ما اعلنته اسرائيل عن تجدد االتصاالت الخاصة بمفاوضات السالم مع 

  .الفلسطينيين
النباء ال اساس لها من نسخة منه، ان هذه ا" الغد"واكد عريقات في بيان صادر عنه، أمس، وتلقت 

وجود لقاءات تتم "واشار عريقات الى  ".اكاذيب"الصحة على االطالق، وهي تسريبات ال تعدو كونها 
بشكل منفصل مع االدارة االميركية وعلى اكثر من مستوى منها فلسطينية اميركية واخرى اميركية 

  .طالقاسرائيلية، لكن ال توجد أي لقاءات فلسطينية اسرائيلية على اال
اذا كان هناك أي لقاءات ستعقد قريبا في واشنطن فسوف تكون فلسطينية اميركية، وليست : وقال

  .فلسطينية اسرائيلية بالمطلق
  10/1/2011الغد، عمان، 

  
  للعودة إلى المفاوضات االستيطان دمر عملية السالم وأنهى الجهود األميركية: أبو ردينه .7

إنه ليس من حق إسرائيل البناء في أي جزء 'م الرئاسة نبيل أبو ردينه قال الناطق الرسمي باس: رام اهللا
  .1967من القدس الشرقية، أو أي جزء من األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

بحي ' شيبرد'وأضاف في تعقيبه على قيام إسرائيل بعمليات هدم في القدس الشرقية، خاصة هدم فندق 
رائيل بذلك دمرت كل الجهود األميركية، وأنهت أي احتمال الشيخ جراح في القدس الشرقية، أن إس

  .للعودة إلى المفاوضات
إن المطلوب من اإلدارة األميركية حفاظًا على مصداقيتها، أن توقف هذا العبث 'وتابع أبو ردينه 

  .'اإلسرائيلي
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ل عدم وأكد أبو ردينه أن الجانب الفلسطيني ذاهب إلى مجلس األمن للحصول على إجماع دولي حو
  .شرعية االستيطان في األراضي الفلسطينية

  10/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ذكرت 
  

  خطوة استفزازية تصّعد نحو تهويد القدس" شيبرد"هدم فندق : التحريرمنظمة  .8
 عنها، أمس، أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان صادر: يوسف الشايب-رام اهللا 

بطالن اإلجراءات االستيطانية التي ما تزال إسرائيل تمارسها على األرض الفلسطينية، وعدم شرعيتها، 
كخطوة جديدة لتغيير معالم مدينة القدس " شيبرد"معتبرة أن الجريمة التي أقدمت عليها اليوم بهدم فندق 

  .باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدةالعربية وتهويدها، لن تمس المكانة الشرعية للقدس الشرقية 
وقالت إن ارتفاع وتيرة العدوانية اإلسرائيلية ودمويتها، سواء تجاه المواطنين الفلسطينيين أو األرض 
الفلسطينية، يهدف إلى جر المنطقة إلى دوامة جديدة من العنف وسفك الدماء، تعيد فيها إسرائيل خلط 

العزلة الدولية اآلخذة باالزدياد على سياسات إسرائيل، التي تمثل خطرا األوراق للتملص من الضغوط و
  .مباشرا على االستقرار واألمن في المنطقة

واعتبرت اللجنة التنفيذية أن المكانة والتعاطف الدوليين المتصاعدين اللذين يحظى بهما كفاح الشعب 
العودة بهما إلى الوراء، وأن الدولة الفلسطيني من أجل الحرية واالستقالل، ال يمكن إيقافهما أو 

الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة قادمة بعزم شعبنا وتضحياته مهما تعاظمت العدوانية اإلسرائيلية 
  .ودمويتها

وقالت الدائرة في بيان صحافي صدر عنها امس، أن الفندق هو ملك فلسطيني كان مقرا لمفتي فلسطين 
استولى عليه االحتالل في إطار قانون أمالك الغائبين وباعه للبليونير الراحل الحاج أمين الحسيني، 

األميركي اليهودي مسكوفيتش والذي بدوره قدمه لجمعية عطيرت كوهانيم االستيطانية، حيث أقرت بلدية 
  . وحدة أخرى في مرحلة الحقة مكانه70 وحدة للمستوطنين في المرحلة األولى ثم 20االحتالل بناء 

  10/1/2011ن، الغد، عما
  

  االحتالل يعمل على تهويد القدس لطرد أهلها: دويك .9
أكد الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن االحتالل الصهيوني يعمـل علـى               :غزة

تهويد المدينة المقدسة لطرد أهلها، مبيناً أن سياسة اإلبعاد لنواب الشعب الفلسطيني تأتي للقـضاء علـى                 
  . الثوابت الوطنية وقادة الشرعية الفلسطينيةالمدافعين عن

وقال دويك خالل كلمة عبر الهاتف ألقاها في االعتصام التضامني الذي  نظمه المجلس التشريعي بقطاع                
إن ممثلي الشعب الفلسطيني سيبقون على صمودهم رغـم الـصمت العربـي            ): "1-9(غزة اليوم األحد    

ات اإلبعاد باءت بالفشل منذ اللحظة األولي العتـصام النـواب           ، موضحا أن سياس   "والدولي الجائر بحقهم  
  .أمام مقر الصليب األحمر بالقدس

وطالب دويك النواب المقدسيين بالمضي في ثباتهم حتى إنهاء قرار إبعادهم، مبينًا أن ثبات المقدسيين هو                
  .ثبات للشعب الفلسطيني في وطنه

مجلس التشريعي، الدكتور أحمد بحر، أن ما يقوم به الكيان          وفي السياق نفسه، أكد النائب األول لرئيس ال       
الصهيوني ضد النواب المقدسيين مخالف لكافة المواثيق واألعراف الدولية، مطالبـاً بـالتحرك العاجـل               
إلنهاء القرار الصهيوني، ومشيداً بموقف النواب الرافض للقرارات الصهيونية لتهويد المدينة المقدسـة،             

  .عنت الصهيوني الممنهجوصمودهم أمام الت
إن النواب المقدسيين سيبقون رافضين لتهويـد       : بدوره، قال النائب المقدسي المهدد باإلبعاد، أحمد عطون       

  .القدس، مشيرا إلى أن خيمة االعتصام أمام الصليب األحمر ستبقى ما بقى هذا القرار
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انبهم، مستنكراً في الوقـت ذاتـه       ودعا عطون في حديث هاتفي من القدس  أحرار العالم إلى الوقوف لج            
  .الذي يتبعها الكيان الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني" التطهير العرقي"الصمت الدولي تجاه سياسة 

وطالب علماء المسلمين بالعمل على فضح سياسات االحتالل الصهيوني ضد المدينة المقدسة، إضافة إلى              
  .تأسيس صندوق لنصرة القدس وأهلها

  9/1/2011لفلسطيني لإلعالم، المركز ا
  

   بالقدسشيبرد في حي الشيخ جّراحوزراة األوقاف في غزة تندد بهدم فندق  .10
ندَّدت لجنة القدس بوزارة األوقاف والشؤون الدينية بالحكومة المقالة في قطاع  : رام اهللا ـ وليد عوض
مبنى سكني يهودي ضخم في الكائن في حي الشيخ جراح لصالح مخطّطات إقامة  غزة بهدم فندق شيبرد

  .المنطقة يفصل بين حيين فلسطينيين في المدينة
ولفتت اللجنة إلى أن سلطات االحتالل شرعت بعمليات الهدم والتجريف للفندق في أعقاب مصادقة الجنة 

 التابعة لبلدية القدس االحتاللية على هذا المخطّط بغية إقامة عمارة استيطانية تستوعب التنظيم والبناء
  .عشرات العائالت اليهودية

تعود ملكيته أساساً لمفتي  ونوَّهت إلى أن أعمال البناء إلقامة عشرين وحدة استيطانية في فندق اشيبرد
القدس الحاج أمين الحسيني، معتبرة أن هذه األعمال هي جزء من سلسلة مخطّطات استيطانية تشتمل 

  . والدفع باتجاه عجلة التهويد واالستيطانعلى إخالء العائالت الفلسطينية من حي الشيخ جراح
وأشارت إلى أن إقامة المستوطنات اليهودية على أنقاض المنازل العربية المقدسية في المنطقة تأتي في 
إطار سياسة اإلجالء وتفريغ القدس من محتواها، الفتةً إلى أن هذه المخطّطات من شأنها عزل الحي من 

  .، وفصل القدس القديمة عما حولهاخالل إقامة حزام استيطاني حوله
وطالبت لجنة القدس كافة المعنيين من ذوي االختصاص وأصحاب الضمائر الحية بضرورة حماية الديار 
المقدسية من االحتالل، داعيةً إياهم لنصرة القدس بكل ما أوتوا من قوة حكيمة ووعي قويم من اجل كبح 

  . المتصاعدة حتى هذه اللحظةجماح هذه القرصنة وثني االحتالل عن جرائمه
  10/1/2011القدس العربي، لندن، 

  
  نتنياهو يشكر السلطة الوطنية على المساعدة في إخماد حريق الكرمل: لعباسفي رسالة  .11

 تلقى الرئيس محمود عباس، رسالة من رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عبر : وفا–رام اهللا 
  . السلطة الوطنية من مساعدة في إخماد حريق غابات الكرملفيها عن امتنانه لما قدمته

خالل األيام الماضية كانت السلطة الوطنية أول من استجاب لطلب العون في إخماد ': وجاء في الرسالة
الحرائق باإلضافة إلى حكومات أخرى، وأن هذا الرد الدولي السريع ساعد في إنقاذ حياة العديد من 

  .'يد من األشجارالبشر والمنازل والعد
وشكر نتنياهو السلطة الوطنية على الدعم الفوري من مركبات الدفاع المدني ورجال اإلطفاء 

  .والمهندسين، واعتبره تعبيرا حقيقيا عن التضامن وحسن النية
إن تعاون مخمدي النيران من جميع أنحاء العالم، أظهر إنسانية تجاوزت 'وقال نتنياهو في رسالته، 

 ما بين الحكومات، متمنيا العمل جنبا إلى جنب في األسابيع والشهور القادمة للمضي قدما في الخالفات
  .'تحقيق سالم دائم ما بين الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي بنفس روح التعاون والشراكة تلك

  9/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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   سيعترف بالدولة الفلسطينية مطلع ايلولوبياألوراالتحاد : رياض المالكي .12
قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس ان وزيرة الخارجية االسـبانية            :  ا ف ب   -رام اهللا   

وقـال  . ترينيداد خيمينيز ابلغته بان االتحاد االوروبي سيعترف بالدولة الفلسطينية مطلع ايلـول المقبـل             
ابلغتني وزيرة خارجية اسـبانيا بـان االتحـاد         "فلسطينيين في رام اهللا     المالكي خالل لقاء مع صحافيين      

وذلك خالل لقاء معها في مدريد قبل ثالثة        " االوروبي سيعترف بالدولة الفلسطينية مع بداية سبتمبر المقبل       
  .اسابيع

وروبية التـي   اذا لم يأخذ االتحاد االوروبي هذا القرار ستكون اسبانيا اول الدول اال           "واعتبر المالكي انه    
وكانت الحكومة االسبانية اعلنت في ايلول الماضي رفـع مـستوى           ". ستعلن اعترافها بالدولة الفلسطينية   

  ".تمهيدا لقيام دولة فلسطينية واالعتراف بها"التمثيل الفلسطيني في مدريد الى بعثة دبلوماسية ، 
عالم قـد اعترفـت بالدولـة الفلـسطينية         ستكون غالبية دولة ال   "وتوقع المالكي انه مع حلول بداية ايلول        

 دول تعترف بفلسطين كدولة ، وفيها تمثيل على مستوى سفارة           110وقال انه توجد حتى االن      ". المستقلة
  . في الجزائر1988خاصة عقب اعالن الدولة المستقلة في العام 

انمـا  "الدولة الفلسطينية   واوضح المالكي ان توجه القيادة الفلسطينية للحصول على اعترافات دول العالم ب           
  ".هو سياسة بدأتها السلطة منذ سنوات ، وليس بسبب تعثر المفاوضات السياسية

  10/1/2011الدستور،عمان،
  

   أول فلسطينية لرئاسة جهاز اإلحصاء المركزيعباس يعين .13
عين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عال عوض، رئيسة جديـدة للجهـاز            :  منتصر حمدان  -رام اهللا   

  .لمركزي لإلحصاء الفلسطيني، بموجب مرسوم رئاسي، وهي أول امرأة فلسطينية تتولى هذا المنصب ا
وأكدت عوض، في بيان صادر عن مكتبها، أمس، حرصها على حماية النظام اإلحـصائي الفلـسطيني،                

بع نفـس   إنهـا سـتتا   "وقالت  . والحفاظ على الجوانب المهنية واالستقاللية، بما يخدم المجتمع الفلسطيني        
لؤي شبانة، وأنها ستكرس جميع جهودها وطاقاتها       . حسن أبو لبدة، ود     . المسيرة التي بدأها المؤسس د      

بمساعدة الكوادر اإلحصائية، لخدمة مسيرة اإلحصاء وأهدافها المتمثلة في تحقيـق التنميـة واالزدهـار               
 الفلسطينية، مؤسسة مهنية رائده     ، مؤكدة أن المؤسسة اإلحصائية    "للشعب الفلسطيني وبناء دولة المؤسسات    

  .وظاهرة فلسطينية متميزة، يجب الحفاظ عليها 
  10/1/2011الخليج، الشارقة، 

  
  عباس والقدومي تصالحا: مسؤول .14

أكد مصدر فلسطيني مقرب من رئيس الدائرة السياسية لـمنظمة التحرير : دمشق – محمد الخضر
يس السلطة محمود عباس في تونس قبل نحو أسبوع دشن الفلسطينية فاروق القدومي، أن لقاء األخير ورئ

  .المصالحة التامة بين الرجلين
. وكان القدومي في مقدمة مستقبلي عباس لدى وصوله إلى مطار تونس في الثالث من الشهر الجاري

  .وجاءت المبادرة من القدومي بعد لقاء بين الرجلين في عمان منتصف الشهر الماضي
للجزيرة -ي مدير الدائرة السياسية في المنظمة والمستشار اإلعالمي للقدومي ووصف أنور عبد الهاد

  ".ناجحا جدا، وتم خالله تجاوز كل الخالفات السابقة" لقاء تونس بين عباس والقدومي بأنه كان -نت
وتوقع عبد الهادي أن تنعكس المصالحة بين الرجلين إيجابا على وحدة الصف الفلسطيني، وخصوصا 

، وتشجيع الثانية على )حماس(والمقاومة اإلسالمية ) فتح(الحة بين حركتي التحرير الوطني على المص
  .توقيع الورقة المصرية
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 أنه يمتلك محضر -2009تموز عام /في مؤتمر صحفي بعمان في يوليو-وكان القدومي قد أعلن 
رائيلي األسبق أرييل اجتماع قال إنه ضم عباس، والقيادي في فتح محمد دحالن، ورئيس الوزراء اإلس

شارون، ووليام بيرنز مساعد وزيرة الخارجية األميركية األسبق، وتقرر فيه اغتيال الرئيس الفلسطيني 
  .الراحل ياسر عرفات

إن عرفات نفسه هو من زوده بهذا المحضر، حيث بعثه له ضمن مغلف كبير "وقال القدومي في حينه 
  ".مع عباس زكي عضو اللجنة المركزية للحركة

إن الخالف بين عباس وأبو اللطف "وحول مدى تجاوز الرجلين للخالف العميق بينهما، قال عبد الهادي 
، موضحا أنه خالف حول وسائل وأساليب الوصول إلى تحقيق أهداف الشعب "لم يكن شخصيا) القدومي(

  .الفلسطيني في الحرية واالستقالل
صراحة وشفافية الوضع الفلسطيني والمرحلة السابقة وأضاف أن عباس والقدومي بحثا في لقائهما بكل 

من الطبيعي أن يتجاوزا تلك الخالفات الثانوية مقارنة بما تواجهه فتح والقضية "وتابع . بكل ما فيها
  .، حسب تعبيره"الفلسطينية

رات إن التطو"وبشأن أثر اللقاء على التطورات الداخلية في حركة فتح وإحالة دحالن إلى التحقيق، قال 
  ".األخيرة على صعيد مسيرة التسوية وأوضاع حركة فتح شجعت ودفعت تلك المصالحة

الذين يصطادون في الماء العكر لتوسيع هوة " المنافقين"وأضاف أن الخالف السابق استغله من أسماهم 
واعتبر أن الوضع الجديد سيعزز مناعة حركة . الخالف، وخصوصا بين قياديين مؤسسين لحركة فتح

  .ح، متوقعا معالجة القرارات التنظيمية التي صدرت ضد القدومي في فترة الخالف مع عباسفت
وحول رفع عباس الحظر المفروض على المخصصات المالية للمؤسسات التي يديرها القدومي، قال عبد 

لتي أمام الموضوعات الكبيرة ا" ال قيمة لها"الهادي إن تلك القضية لم تبحث، مشيرا إلى أنها قضية 
  .تواجهها الساحة الفلسطينية

وبدوره أكد القيادي في حركة فتح موعد الموعد أن المصالحة بين عباس والقدومي قد تمت، لكنه قال إن 
  .هناك تفاصيل كثيرة ستبحث في اجتماعات قيادة حركة فتح في رام اهللا خالل األيام القليلة القادمة

حول تفاصيل ما دار في لقاء الرجلين، موضحا أن ونفى الموعد للجزيرة نت، وجود أي معلومات 
  . األمور ستتضح بالتفصيل في غضون األيام القليلة المقبلة

  10/1/2011نت، الدوحة، .موقع الجزيرة
  

  "إسرائيل"تحقق في أي مواجهة مقبلة مع  سي على أبواب انتصار تاريخيالفلسطينيون: الزهار .15
إن الفلسطينيين على أبواب : مكتبها السياسي محمود الزهارقال القيادي البارز في حماس، وعضو : غزة

ثمنا «سيتحقق في أي مواجهة مقبلة مع إسرائيل، على الرغم من أن ذلك سيكلفهم » انتصار تاريخي«
  .لقاء هذا النصر» كبيرا

وذكر الزهار، في مهرجان نُظم في مدينة غزة إلحياء ذكرى ضحايا مدرسة الفاخورة، الذين قضوا من 
اء قصف إسرائيلي على المدرسة التي أوت المشردين في شمال القطاع خالل حربها على غزة قبل جر

نحن على بعد خطوات من تحقيق انتصار تاريخي قد يكلفنا الكثير من أبنائنا، ولكننا سنحقق في «: عامين
  .»ها الصحيحالمواجهة المقبلة مع الكيان الصهيوني حلم آبائنا وسنعيد أقدام التاريخ إلى مجرا

الدم الفلسطيني لن يذهب هدرا، وأن «وتعهد الزهار، في الحفل الذي حضره عسكريون ومدنيون، بأن 
السنوات القليلة المقبلة ستشهد محاسبة قادة الصهاينة المجرمين، وستشهد انتصارا تاريخيا للشعب 

  .»الفلسطيني
  10/1/2011الشرق األوسط، لندن، 
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   المضربين وإعادة اعتقالهم تمثيلية مشتركة بين االحتالل والسلطةاإلفراج عن :مدانحأسامة  .16
 عضو المكتب السياسي لحركة  أنأحمد إدريس نقال عن مراسلها 8/1/2011السبيل، عمان، نشرت 

حماس أسامة حمدان أكد أن اعتقال االحتالل اإلسرائيلي عناصر الحركة الخمسة المضربين عن الطعام 
سجون السلطة في مدينة الخليل، يكشف بوضوح حجم التنسيق األمني بين السلطة ليلة اإلفراج عنهم من 

  .واالحتالل، وأن أجهزة أمن السلطة تعمل في خدمته
إلى أن السلطة كانت تقوم باعتقال هؤالء اإلخوة بالنيابة عن " السبيل"وأشار حمدان في حديث خاص لـ

  .لهم ثانيااالحتالل أوال، وتواطأت مع االحتالل إلعادة اعتقا
وقال أن اإلفراج عن المضربين وإعادة اعتقالهم عبارة عن تمثيلية مشتركة، وعملية تبادل أدوار بين 

أؤكد بكل وضوح أنها عملية تبادل أدوار، فما أن اقتحمت قوات االحتالل : "السلطة واالحتالل، حيث قال
ى اختفى عناصر الشرطة من شوارع مدينة الخليل العتقال اإلخوة واغتيال الشهيد عمر القوا سمي حت

مدينة الخليل، ثم ما لبث هؤالء بعد مغادرة قوات االحتالل، أن ظهروا في المدينة العتالء منازل الشهيد 
عمر القواسمي، واعتقال عدد من أفراد العائلة والمشاركين في الجنازة؛ لمجرد أنهم هتفوا لحركة حماس 

  ".ونددوا بجرائم االحتالل
عندما قامت قوات االحتالل باغتيال الشهيد القواسمي، وعندما " األبطال"أين كان هؤالء : انوتساءل حمد

  .قاموا باختطاف هؤالء المجاهدين
وأكد القيادي في حماس أن هذا يعني وجود تواطؤ أمني كامل مع االحتالل، وليس مجرد أن هذه 

  .د مدىاألجهزة عاجزة عن مواجهة االحتالل، بل هي متعاونة معه ألبع
هذا كالم غير صحيح، ولم تقل : "ووصف حمدان حديث السلطة عن أن حماس تعهدت بحماية المعتقلين

السلطة أصال إن هؤالء المضربين عن الطعام محتاجون لحماية، بل إنها قالت ذلك عندما أفرجت عنهم، 
ذكرت أنها تعتقلهم ولم تقل ذلك من قبل، وكانت تنفي وجود أي معتقلين سياسيين، وحين أفرجت عنهم 

  ".لحمايتهم
نحن توقعنا بمجرد سماعنا هذا التصريح أن يكون هذا ضوءا أخضر لإلسرائيليين : "وأوضح حمدان

العتقالهم، وما تحدث عنه السلطة من تعهد حركة حماس بحمايتهم لم يحدث، ونحن لم نقدم أي تعهد 
وا وعدوانا، ونعتقد أيضا أن اعتقال بذلك، بل نحن نعتقد أن اإلخوة اعتقلوا في األصل ظلما وزر

الصهاينة لهم يأتي في سياق التقارير التي قدمتها أجهزة أمن السلطة، وأنا أذكر هنا كيف خرج ذات يوم 
مدير جهاز المخابرات ليقول إن جهازه قد ألقى القبض على صواريخ معدة لإلطالق باتجاه إحدى 

تبين أن القضية برمتها مفبركة، وأن الهدف منها هو المستوطنات، وقدم نموذجا ألحد الصواريخ، ثم 
  ".إظهار حسن األداء والسلوك إمام الجانب اإلسرائيلي

وعن موضوع المصالحة بعد عملية اعتقال المفرج عنهم من سجون السلطة، أشار حمدان إلى أن 
: اقشتها، وقالإجراءات السلطة وضعت الملف األمني على الطاولة، وفي مقدمة المواضيع التي يجب من

نقولها بشكل واضح، هذه أجهزة تنسق مع االحتالل، وإذا أردنا أن تكون هناك مصالحة فال بد من "
معالجة الملف األمني في البداية، وبشكل واضح ومفصل، أما ترك هذا الملف بهذه الطريقة فهذا أمر 

هذه الطريقة يستدعي بوضوح نحن نعتقد أن تعامل أجهزة السلطة مع عناصر حماس ب: "مرفوض، وقال
أن يكون هناك معالجة للموضوع األمني بشكل حاسم، وإن جرى الحديث عن مصالحة فإن مثل هذه 
الجريمة ال يمكن أن تمر بسهولة، وأوضح أن أجهزة السلطة يمكن أن ترتكب هذه الجريمة مرة أخرى، 

  ".وفي أي وقت وأي مكان آخر
 فتح وحماس، أوضح حمدان انه ال يوجد مواعيد محدده حتى هل يوجد لقاء قريب بين: وعند سؤاله

  .اآلن
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على دور األجهزة األمنية  من غزة أن اسامة حمدان أثنى 9/1/2011المركز الفلسطيني لإلعالم،  وذكر
في قطاع غزة، مبيناً أن هذه األجهزة قدمت نموذجاً مميزاً يستحق أن يعلم وأن ينشر وأن يقدم كخبرة 

  .اس وبين العاملين في األجهزة األمنية بشكل عاموتجربة بين الن
إلى أن حملة كرامة )1-9( ووأضح حمدان في حوار مع المكتب اإلعالمي لوزارة الداخلية األحد

والتي أطلقتها وزارة الداخلية في السابع من نوفمبر الماضي واستمرت خمسين " المواطن وهيبة الشرطي
مسئولة وحريصة على فرض األمن فقط، وإنما حريصة على نشر يوماً، يؤكد أن الوزارة ليست وزارة 

  .األمن المعنوي والنفسي للمواطن الفلسطيني
وحول تهديدات العدو الصهيوني وقادته بشن عدوان جديد ضد غزة وبعض التصريحات التي أطلقها 

الطبيعي أن اعتقد من :"بضرورة إنهاء حكم حماس والقضاء عليه، قال حمدان " فتح"قيادات من حركة 
يهول العدو ويتحدث عن الواقع الفلسطيني بطريقة تسهل له استمرار عدوانه وهو معروف بارتكابه 

، مستهجناً انضمام اصوات فلسطينية أصواتهم إلى االحتالل الصهيوني "الجرائم دون الحاجة لتبريرات
  .بشن عدوان واسع على غزة

سر شوكة المقاومة بعد عدوانه وجرائمه خالل الحرب وأشار حمدان أن تهديدات العدو تعكس فشله في ك
التي شنها على غزة، مؤكداً أن حركته والحكومة بغزة قدمتا نموذجاً في حسن إدارة األمور بحيث أصبح 

  .من حيث الممكن ومن غير المنطقي أن يتم الحديث عن إزالة حكم حماس
  

  ورقة المصريةال لن تكون هناك لقاءات مع حماس إال إذا وقعت على: األحمد .17
اكد رئيس وفد فتح للحوار مع حركة حماس عزام االحمد االحد بانه لن تكون : وليد عوض -رام اهللا 

هناك لقاءات جديدة بين الحركتين اال بعد توقيع االخيرة على ورقة المصالحة المصرية النهاء االنقسام 
  .الفلسطيني

قاء جديد مع حركة حماس، وذلك في اشارة الى جهود ونفى االحمد وجود أية جهود تبذل حاليا لترتيب ل
لجنة المصالحة الفلسطينية المستقلة التي تسعى لعقد لقاء جديد بين فتح وحماس بهدف انهاء الملف االمني 

  .العالق تمهيدا لتوقيع حماس على ورقة المصالحة المصرية التي سبق ووقعت عليها حركة فتح
المحلية إنه ال حاجة لوساطات من أي طرف ثالث في هذا ' إم. إف'ة وقال األحمد في حديث إلذاعة راي

وأوضح . 'كل ما يتم تداوله في وسائل اإلعالم ومن تصريحات حماس ال صحة له'الموضوع، مضيفا 
األحمد ان حماس تذرعت بقضية االعتقاالت السياسية للتهرب من لقاء المصالحة في الثامن والعشرين 

اذهبوا 'الماضي، ألنه ليس لديها أي جديد لتقوله، وكذلك حركة فتح تقول فقط ) برديسم(من كانون االول 
  .'للتوقيع على الورقة المصرية

وأشار إلى أن حماس ال تريد أي شكل من أشكال المصالحة، وهي تشابه إسرائيل تماما في حديثها عن 
فاوض، وكذلك حماس تتحدث عن إسرائيل تتحدث عن المفاوضات وال تقدم شيئا وال ت'المفاوضات، وقال 

  .'حوار ومصالحة دون تقديم جديد
وأعاد األحمد التأكيد على أنه خالل الفترة الحالية لن يكون أي نوع من اللقاءات مع حماس، إال إذا 

ديسمبر الماضي ويبث على الهواء / اتصلت وقالت إنها جاهزة وفق ترتيبات اللقاء في كانون االول
  .مباشرة وموثق

  10/1/2011 العربي، لندن، القدس
  

  "إسرائيل" صواريخ على إطالق الفصائل المسلحة على عدم تحض حماس .18
 قالت حركة حماس انها بدأت محادثات مع فصائل المقاومة في قطاع غزة لحضها على : رويترز–غزة 

وقف اطالق الصواريخ على اسرائيل، وهي هجمات أثارت مخاوف الفلسطينيين من هجوم إسرائيلي 
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حماس . بدأنا اتصاالت مع الفصائل في شأن الوضع الميداني«: وقال القيادي في الحركة ايمن طه .جديد
وكان يشير الى  .»تسعى الى ضبط الوضع الميداني وحض الفصائل على تثبيت التزام التوافق الوطني

ن قبل عامين التي تسيطر على قطاع غزة، انها توصلت اليه مع جماعات الناشطي» حماس«تفاهم قالت 
  .ويقضي بوقف اطالق الصواريخ وقذائف الهاون

  10/1/2011الحياة، لندن، 
  

  تعمل ضمن غرفة عمليات مشتركة والقصف سيقابل بالقصفللفصائل جبريل األجنحة العسكرية أحمد  .19
ل  القيادة العامة، أن األجنحة العسكرية لفصائ-أكد أحمد جبريل األمين العام للجبهة الشعبية : دمشق

المقاومة الفلسطينية تعمل ضمن غرفة عمليات مشتركة، وعندها مناهج تدريب واستعدادات وتنسيق بين 
مختلف القطاعات، الفتًا إلى تطوير مستوى األسلحة، وإلى أن هذه االستعدادات تجعل العدو الصهيوني 

  .يفكر مائة مرة قبل أي عدوان فهو كما سيقصف، سيقصف
المقاومة في ): "1-8( مساء أمس السبت - دمشق-لفز من العاصمة السورية وقال جبريل في تصريح مت

، مشيرا "قطاع غزة قد بنت تحصينات تحت األرض استعدادا لمواجهة القصف الجوي والمدفعي المتوقع
إلى أن الكيان الصهيوني وألول مرة يقدم شكوى لألمم المتحدة مفادها أن المقاومة تقوم بعمليات ضد 

 انطالقًا من قطاع غزة، كما أنه اضطر لالعتراف بأن المقاومة استعملت قبل أسبوع بعض االحتالل
  .األسلحة المضادة للدبابات، وهي ذات األسلحة التي استخدمها حزب اهللا في لبنان

عندما كان سالحنا محدودا لم يستطع هذا العدو االنتصار رغم استعماله كل وسائل التدمير، : "وأضاف
، واليوم يوجد مائة ألف مسلح " والمنضدة باليورانيوم– الفسفورية –القنابل العنقودية "حرم دوليا ومنها الم

  ".رغم الحصار العربي والجدار الفوالذي الذي بناه األمريكيون والفرنسيون
محمود عباس والقيادي فيها محمد دحالن، أوضح أن هذا " فتح"وفي موضوع الخالفات بين رئيس سلطة 

بين بعضهم البعض، مشيرا إلى أن أمريكيا واالحتالل الصهيوني لن يسمحا " الكعكة"ف حول توزيع الخال
  .لعباس أن ينهي دحالن

عباس سيكتفي بقص أجنحة دحالن، واألخير يرى أن عباس انتهى كما انتهى ياسر عرفات، : "وتابع قوله
اس الذي كان شريكًا لدحالن في وبدأ يعمل إلنهاء دوره باتفاق مع جهات دولية وعربية، أما عب

  ".االنقضاض على المرحوم ياسر عرفات قام بضربة استباقية
  9/1/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  تحمل االحتالل المسؤولية عن حياتيهما" الشعبية"سعدات وأبو الهيجا يخوضان إضرابا عن الطعام و .20

لصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة أمينها العام حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين االحتالل ا: غزة
، بعد أن دخل األسيران "حماس"األسير أحمد سعدات، واألسير جمال أبو الهيجا القيادي في حركة 

  .أسبوعهما الثالث في اإلضراب المفتوح عن الطعام
احتجاجاً على إن إضراب سعدات وأبو الهيجا يأتي ): "1-9(وقالت الجبهة في بيان صحفي لها األحد 

عزلهما االنفرادي في سجون االحتالل للعام الثاني على التوالي، وحرمانـهما من الحد األدنى من 
  ".حقوقهما اإلنسانية، وكذلك الحرمان من الزيارات العائلية

ودعت الجبهة المؤسسات القانونية ومؤسسات حقوق اإلنسان للضغط على االحتالل لتوفير العالج الطبي 
  .ن، ووضع حد لمثل هذه االنتهاكات التي تتناقض مع القانون الدولي وحقوق اإلنسانلألسيري

  9/1/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  



  

  

 
 

  

            16 ص                                     2021:         العدد       10/1/2011 ثنيناال :التاريخ

  بالقدس جزء من خطة تهويد المدينة" شبرد" هدم فندق تعّدحماس  .21
ي تعود التاريخي في القدس القديمة، الذ" شبرد" هدم االحتالل الصهيوني فندق حماسأدانت حركة : غزة

 وحدة استيطانية 20ملكيته لمفتي القدس الراحل الشيخ أمين الحسيني، في حي الشيخ جراح تمهيداً إلقامة 
  .مكانه

إننا في حركة حماس ندين ": "قدس برس"أرسلت نسخة منه لـ ) 9/1(األحد حماس وقال بيان لحركة 
اً تاريخياً في المدينة، تمهيداً إلقامة بشدة إقدام االحتالل الصهيوني على هدم الفندق الذي يمثل معلم

وحدات استيطانية جديدة مكانه، وعلى كرم المفتي المجاورة للفندق، وذلك في مسعى لتهويد معالم 
  ".المدينة، وعزل البلدة القديمة عن األحياء العربية المجاورة لها

إننا ندعو جماهير : "مة، وقالودعا البيان السلطة الفلسطينية إلى وقف المفاوضات ووقف مالحقة المقاو
شعبنا الفلسطيني المجاهد للتصدي للسياسة الصهيونية االستيطانية داخل المدينة المقدسة وخارجها، كما 
ندعو فريق أوسلو إلى الكفّ عن اللِّهاث خلف المفاوضات العبثية، والتوقف عن مالحقة المقاومة لتأخذ 

طينية، ونطالب الدول العربية برفع الغطاء عن المفاوضات دورها في الدفاع عن القدس والحقوق الفلس
التي ما زال االحتالل يستغلها في استكمال مشاريعه االستيطانية والتهويدية في القدس وعموم األراضي 

  .، على حد تعبيره"الفلسطينية
 9/1/2011قدس برس، 

  
  ة في القدس باطلاإلسرائيلية اإلجراءات: فتح .22

 أكدت حركة فتح، أن االجراءات االحتاللية االسرائيلية في القدس، هي إجراءات :وليد عوض -رام اهللا 
باطله، ونددت بأعمال الهدم التي تتم في منطقة حي الشيخ جراح وفندق شيبرد ألجل البناء االستيطاني 

وقالت فتح في بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي باسم الحركة، إن محاوالت  .في القدس الشرقية
يد القدس واالستيطان المكثف، تتعارض كليا مع القانون الدولي من جهة وتستهدف تهويد القدس تهو

وأضافت إن عمليات السيطرة على حي الشيخ جراح، تأتي في سياق  .وطرد سكانها من جهة أخرى
محاوالت عزل شمال القدس عن البلدة القديمة، خصوصا بارتباطها الجغرافي مع عقارات االكردب 

  .، التي سبق واستولى عليها المستوطنون وذلك بهدف بناء وحدات إستيطانية في المدينة المقدسة'ونوبحن
وطالبت فتح اللجنة الرباعية والواليات المتحدة األمريكية، بالضغط لوقف هذه األعمال العدوانية، التي 

التصعيد، خصوصا مع تراجع تستفز الشعب الفلسطيني واألمتين العربية واالسالمية، وتدفع نحو التوتير و
  .العملية السياسية وتوقف المفاوضات كليا

  10/1/2011القدس العربي، لندن، 
  

  الظروف مواتية إلنهاء االنقسام:  لحركة فتحاالستشاريالمجلس  .23
اعتبر المجلس االستشاري لحركة فتح، أمس، أن الظروف الراهنة توفر أفضل الشروط : يو بي آي

وحث المجلس في دورته األولى التي ترأسها القائد . عادة الوحدة الوطنية الفلسطينية إلنهاء االنقسام واست
العام للحركة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، جميع العرب على بذل الجهود الصادقة إلنهاء االنقسام 

  .واستعادة الوحدة الوطنية
تيطان قبل استئناف المفاوضات وفي الشأن السياسي، دعم المجلس موقف عباس، من اشتراط وقف االس

  .، وطالب مجلس األمن لعقد اجتماع عاجل لبحث موضوع االستيطان في األراضي المحتلة"إسرائيل"مع 
حضر الجلسة األولى أعضاء اللجنة المركزية، وأمانة سر المجلس الثوري، وتال خاللها أمين سر اللجنة 

لمجلس االستشاري، إذ تقرر أن يضم المجلس في المركزية لحركة فتح أبو ماهر غنيم أسماء أعضاء ا
  .عضويته جميع األعضاء السابقين في اللجنة المركزية والمجلس الثوري 
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إغناء التجربة النضالية وتعميق األواصر والتالحم بين األجيال في "وأكد عباس على دور المجلس في 
ل، وقيام دولتنا الفلسطينية المستقلة مسيرة شعبنا النضالية لتحرير األرض، وتحقيق الحرية واالستقال

  " .وعاصمتها القدس الشريف
  .وكان المجلس اختار رئاسة مؤقتة للدورة الحالية ضمت سلوى أبو خضرا، ومحمد الحوراني 

وشدد المجلس الذي يضم القيادات التاريخية للحركة على أن حق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه ال 
ع مساومة، وشدد على حقه الذي أقرته الشرعية الدولية في مقاومة االحتالل يمكن مطلقاً أن يكون موضو
على تمسك الشعب الفلسطيني بكل ذرة تراب من أرض وطنه في القدس "واالستيطان، وجدد تأكيده 

 وأنه ال سبيل لتحقيق األمن والسالم في ظل 1967الشريف وجميع األراضي الفلسطينية المحتلة عام ،
  " .    ويد القدس واألغوار وكل المناطق واألراضي المحتلةاالستيطان وته

  10/1/2011الخليج، الشارقة، 
  

  بغزة" القسام"لـ شن غارات على مواقع ي االحتالل .24
 قصفت طائرات االحتالل االسرائيلية موقعا لكتائب القسام شرق مدينة خانيونس مرتين بثالثة : غزة

فقد قصفت طائرات  .لي والثانية دون االعالن عن اصاباتصواريخ بفاصل نصف ساعة بين الغارة االو
االحتالل الموقع المذكور بصاروخين في الساعة الثانية اال عشرة دقائق قبل ان تعود لقصفه مجددا بعد 

  .اقل من نصف ساعة دون ان يبلغ عن وقوع اصابات 
  10/1/2011كالة سما اإلخبارية، 

  
  اروخ على النقبتتبنى إطالق ص"  أبو على مصطفىكتائب" .25

  في بيان لها، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،"كتائب أبو علي مصطفى"أعلنت : غزة
بخيار "وأكدت على تمسكها  ).1948داخل األراضي المحتلة عام (مسؤوليتها عن قصف النقب الغربي 

  ".المقاومة، ومواصلة التصدي لالحتالل، والرد على جرائمه
  9/1/2011قدس برس، 

  
  بذكرى االنطالقة" البداوي"مهرجان لفتح في : لبنان .26

أمس، في الذكرى السادسة واالربعين النطالقة شمال لبنان نظمت حركة فتح مهرجانا في مخيم البداوي 
  . على يد القائد الراحل ياسر عرفات ورفاقه في الحركة1965-1-1الثورة الفلسطينية في 

فتح رفعت شناعة ضرورة تدارك الموقف فلسطينياً بعد حالة التدهور وأكد مسؤول االعالم في حركة 
التي وصلنا اليها، وأنه ال بد من العودة إلى شعبنا المتجذِّر في ارضه والمتمسك بقضيته الوطنية والذي 

كما اشار الى أهمية السعي السياسي لكسب تأييد واعتراف دول . اثبت قدرته على المقاومة والمواجهة
 4بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على كافة االراضي المحتلة في العالم 

  .، ألن العالم عندها مجبر أن يتعاطى مع دولة مستقلة 1967حزيران العام 
  10/1/2011المستقبل، بيروت، 

  
  إبعاد أمين سر فتح في حي الشيخ جراح: القدس .27

إن " فلسطين أون الين" مدير مركز إعالم القدس محمد صادق لـقال:  محمد القيق–القدس المحتلة 
  شرطة االحتالل اعتقلت أمين سر حركة فتح في حي الشيخ جراح نضال أبو غربية بعد احتجاجه على 
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  هدم فندق شبرد، ومن ثم قامت بإبعاده خارج حدود المدينة ونقله إلى رام اهللا عبر معبر قلنديا العسكري 
  . شمال القدس

  9/1/2011وقع فلسطين أون الين، م
  

  نتنياهو يهدد غزة بضربات عسكرية شديدة .28
توعد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بتوجيه ضربات عسكرية شديدة :  وكاالت– رام اهللا ـ أحمد رمضان

ضد قطاع غزة خالل اجتماع وزراء حزب الليكود امس عقب مقتل جندي إسرائيلي وإصابة أربعة 
ريط الحدودي مع القطاع برغم أنهم أصيبوا بنيران صديقة على ما اعلن اول آخرين بجروح قرب الش

  .من امس ناطق باسم جيش االحتالل
يوجد تصعيد من جانب قطاع غزة، وسنضطر خالل "ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن نتنياهو قوله إنه 

  .رار بشن هجمات شديدة، في إشارة إلى اتخاذ ق"األسبوع الحالي إلى التعبير عن رأينا حيال ذلك
وتنفذ قوات الجيش اإلسرائيلي باستمرار عمليات عسكرية في منطقة الشريط الحدودي وتتوغل خاللها 

  .أحيانا في األراضي الفلسطينية في قطاع غزة
اليميني المتطرف إن على " إسرائيل بيتنا"وقال وزير البنية التحتية اإلسرائيلي عوزي النداو من حزب 

  .تفكير في سياسة صفر تسامح وجباية اثمان غالية من الفلسطينيينالحكومة ال
يجب "اليمينية المتطرفة إنه " الوحدة القومية"ومن جانبه، قال وزير العلوم دانيال هيرشكوفيتش من كتلة 
  ".أن نوضح للفلسطينيين أن الحديث ال يدور عن لعب أوالد
ذار تحذر من إطالق قذائف هاون في البلدات ويدرس جهاز األمن اإلسرائيلي إمكان نصب أجهزة إن

  .المحيطة بقطاع غزة
الصادرة امس أن جيش االحتالل اإلسرائيلي يدرس تصعيد رده " يديعوت أحرونوت"وذكرت صحيفة 

  .على إطالق الصواريخ والقذائف من قطاع غزة باتجاه منطقة غالف غزة
مرة في فحص مدى صبر إسرائيل، مشيرة مست" حماس"ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية تأكيدها أن 

ردا على موجة التصعيد بعد إصابة " حماس"إلى أن الجيش اإلسرائيلي صعد رده باتجاه أهداف تابعة لـ
  .أحد الصورايخ منطقة زيكيم ووقوع عدد من اإلصابات، حيث اضطرت حماس إلى تخفيف حدة التوتر

ائيلي سلسلة أهداف مجهزة مسبقا بهدف التلميح وخالل موجة التصعيد الماضية قصف سالح الجو اإلسر
بعد " حماس"لحماس بأن الواقع الموجود غير مقبول، وتخشى الجهات العسكرية اإلسرائيلية من أن 

عامين من عملية الرصاص المصبوب تحاول التقليل من شأن عملية الردع التي أنتجتها العملية من خالل 
  .صغيرة التي تطلق الصواريخغض الطرف بشكل مقصود عن المنظمات ال

تحاول كل عدة أسابيع فحص صبر الجيش اإلسرائيلي، في حين أن " حماس"وأشارت المصادر الى أن 
األخير يعلم جيدا أن غارات توقع خسائر في األرواح من الممكن أن يغير شكل المعادلة الراهنة، حسب 

  .تعبير تلك المصادر
إنه من الواضح أن ليس هناك مصلحة "تياط شموئيل زاكي ، بالقول وعلق قائد جبهة غزة سابقا العميد اح

لدى حماس في تصعيد الوضع والدفع نحو عملية أخرى على شاكلة عملية الرصاص المصبوب إال أن 
المشكلة تكمن أنهم يطلقون قذائف هاون وصواريخ وليس ألحد القدرة على السيطرة على هذا األمر، 

ات في رياض أطفال ويسقط بعض األطفال قتلى دون قصد كي ندخل إلى فيكفي أن تضرب هذه المقذوف
  ".منعطف خطير

إن على إسرائيل أن توضح لحماس ليس باألقوال، بل باألفعال انه "أضاف خالل حديثه إلذاعة الجيش 
بتواصل إطالق النار ستدفع حماس ثمنا باهظا، واألمر الثاني، يجب على إسرائيل مواصلة تحصين 

بإنشاء غرف أمنية محصنة من اجل خلق شعور األمن لدى السكان، واألمر الثالث تطوير أنظمة البلدات 



  

  

 
 

  

            19 ص                                     2021:         العدد       10/1/2011 ثنيناال :التاريخ

تكنولوجية متطورة على شاكلة منظومة القبة الحديدية، وإن لم تنفع جميع هذه األمور يجب القيام بعملية 
  ".أخرى في غزة

  10/1/2011، المستقبل، بيروت
  

  "إسرائيل"ي تريد دولة تحل محل  وه67 دولة في حدود رفضتحماس : شالوم .29
صبر «نائب رئيس الحكومة سلفان شالوم في حديث لإلذاعة اإلسرائيلية إن قال :  أسعد تلحمي–الناصرة 

سترد على «، وأنه ما لم يتوقف قصف بلدات الجنوب، فإن اسرائيل »إسرائيل ليس إلى ما ال نهاية
، مضيفاً أن كل الخيارات واالحتماالت يبقى »مةاالعتداءات الصاروخية الفلسطينية بطريقة أكثر صرا

» حماس«وأضاف ان . »2قد ال يكون مفر آخر سوى القيام بعملية الرصاص المصبوب الرقم «مفتوحاً و
  .هي التي تسمح لمنظمات وحركات داخل القطاع بقصف جنوب إسرائيل

، وقال إنه بينما تعرض »منافستها السلطة الفلسطينية«إلى ما وصفه بـ » حماس«وعزا شالوم سلوك 
السلطة الفلسطينية إنجازات سياسية متمثلة باعتراف دول مختلفة في العالم بالدولة الفلسطينية المستقلة، 

 وهي تريد دولة تحل محل 1967فإن حماس تريد تذكير العالم بوجودها وبرفضها دولة في حدود العام «
من أجل نيل اعتراف دول العالم بالدولة »  السياسينشاطها«وهاجم السلطة الفلسطينية على . »إسرائيل

قيادة حملة «ورئيس حكومتها سالم فياض على ) أبو مازن(الفلسطينية، كما انتقد رئيسها محمود عباس 
  .»دولية لمقاطعة المنتجات اإلسرائيلية في المستوطنات ولنزع الشرعية عن إسرائيل

  10/1/2011، الحياة، لندن
  

   لتبرئته إيران من حيازة قنبلة نوويةنداغا يوبخ ونتنياه .30
بنيامين نتنياهو غضب من رئيس " اإلسرائيلي"ذكرت تقارير إخبارية، أمس، أن رئيس الوزراء : القدس

الموساد المنتهية واليته مائير داغان ووبخه على تصريحاته بأن إيران لن تتمكن من حيازة قنبلة نووية 
  .2015أولى قبل عام ،
نتنياهو وبخ داغان "قوله إن " إسرائيلي"أمس عن مصدر سياسي " ديعوت أحرونوتي"ونقلت صحيفة 

لدى المجتمع الدولي لمحاربة البرنامج النووي " إسرائيل"وأشار إلى أن أقواله ألحقت ضرراً بجهود 
وكان داغان قد قال خالل لقائه مع صحافيين يوم الخميس الماضي وبعد أن أنهى واليته في " . اإليراني

 2015ئاسة الموساد إن تقديرات الموساد تفيد بأن إيران لن تنجح في تطوير قنبلة نووية حتى عام ،ر
وأضاف أن هجوماً . وألمح إلى أنه تجري عمليات سرية تمنع تطورا سريعا للبرنامج النووي اإليراني 
مج النووي وأنه من عسكرياً ضد المنشآت النووية اإليرانية سيشكل خطرا على المنطقة ولن تلغي البرنا

قولهم " إسرائيليين"لكن الصحيفة نقلت عن مسؤولين سياسيين . األفضل شن حرب سرية ضد البرنامج 
الداعي إلى فرض عقوبات شديدة على إيران لكي " اإلسرائيلي"إن أقوال داغان أضعفت كثيراً الموقف 

واعرب المسؤولون  . توضح لها جدية نوايا الغرب ومنع حيازتها على سالح نووي بكل ثمن
استغرابهم من توقيت أقوال داغان وكونها جاءت في اليوم الذي أنهى فيه مهام منصبه عن " اإلسرائيليون"

أقوال داغان وبالشكل الذي قيلت فيه تثير استغراباً وليست مقبولة، "وقال هؤالء إن . كرئيس للموساد 
 في ورؤساء الموساد لم يتصرفوا في الماضي بهذا الشكل في اليوم الذي غادروا فيه منصبهم، ويوجد

أداء داغان شيء غير مهني وداغان ال يضع السياسة، وإنما يوصي وحسب وتوصيته هي واحدة بين 
  " .توصيات عديدة وثمة خلل في أقواله التي بدت حازمة

  10/1/2011، الخليج، الشارقة
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   على حدود غزة تتالشى اإلسرائيليلجيشل الردع قدرة: عمير بيرتس .31
ائيلي السابق، عمير بيرتس، إن قدرة الردع للجيش اإلسرائيلي في قال وزير الحرب اإلسر: الناصرة

مؤخراً، في الوقت الذي تواصل فيه فصائل المقاومة " أخذت بالتالشي"منطقة الحدود مع قطاع غزة 
  ".التعاظم العسكري"الفلسطينية في القطاع بـ 

، على )9/1(رية، اليوم األحد في مقابلة مع اإلذاعة العب" العمال"وشدد النائب البرلماني عن حزب 
  ".تصعيد ردود أفعاله ضد اعتداءات حركة حماس المتصاعدة"ضرورة أن يقدم الجيش اإلسرائيلي على 

لن تسمح لها "بأنها " حماس"وعا بيرتس الحكومة اإلسرائيلية إلى اإليضاح لحركة المقاومة اإلسالمية 
 عن عملية إطالق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه وأنها تعتبرها المسؤولة" بمواصلة تعاظمها العسكري

  .1948أهداف إسرائيلية بجنوب األراضي الفلسطينية المحتلّة عام 
وفي سياق متّصل، استبعد ضابط كبير في جيش االحتالل اإلسرائيلي وقوع مواجهات واسعة مع حركة 

حادث "مثل هذه المواجهات بسبب في الفترة المقبلة، محذّراً في الوقت ذاته من احتمال اندالع " حماس"
  .قد يقع على حدود القطاع، كما قال" محلي خطير

 9/1/2011قدس برس، 
  

  قلق إسرائيلي من تزايد حجم التجارة بين ألمانيا وإيران: بوستجيروزاليم  .32
كشفت صحيفة جيروزاليم بوست اإلسرائيلية أمس عن قلق إسرائيل من زيادة   :  مصطفي عبد اهللا - فيينا 
   . لتبادل التجاري بين ألمانيا وإيرانا

 علي طهران من جانب األمم المتحدة  2010 علي الرغم من جوالت العقوبات الجديدة المفروضة في عام
وأظهرت البيانات التجارية  واالتحاد األوروبي بسبب المضي قدما في تطوير البرنامج النووي اإليراني 

 صفقة تجارية ذات 16ستشارة األلمانية أنجيال ميركل وافقت عليالصادرة عن الحكومة األلمانية أن الم
 وهو األمر الذي أثار قلق الحكومة اإلسرائيلية بسبب إمكانية استخدام  , أغراض مزدوجة عسكرية ومدنية

   . إيران للمعدات المستوردة من ألمانيا في تطبيقات عسكرية
 ومسئولون أمنيون إسرائيليون قد انتقدوا خالل  , وكان السفير اإلسرائيلي لدي برلين يورام بن زئيف

 كما انتقدوا تزويد طهران بتكنولوجيا  , السنوات الماضية نمو العالقات االقتصادية بين ألمانيا وإيران
   . معقدة

 مليونا  159  مليارات و 4 وتشير االحصاءات الفيدرالية األلمانية إلي زيادة الصادرات األلمانية إليران من
 ألف دوالر  687 مليونا و175 مليارات و 4  إلي2009  ألف دوالر من الفترة بين يناير وأكتوبر920و

 ماليين  909  في الوقت الذي قفزت فيه الصادرات اإليرانية أللمانيا إلي ,2010 خالل الفترة نفسها من عام
 ألفا خالل الفترة نفسها في  261 مليونا و 574  مقارنة بـ ,2010  ألف دوالر من يناير إلي أكتوبر 176و

   .2009 عام
  10/1/2011، األهرام، القاهرة

  
  شاليطلبحث مصير   يعتزم دخول غزة للقاء هنيةإسرائيليناشط  .33

، ومحاولة لقاء رئيس الوزراء )الثالثاء(أعلن ناشط إسرائيلي أنه يعتزم الدخول إلى قطاع غزة غدا  :غزة
  .ملف الجندي اإلسرائيلي المختطف، جلعاد شاليطالفلسطيني المقال إسماعيل هنية، لبحث 

وقال يوآف ميرشاك، رئيس رابطة النضال من أجل إطالق سراح شاليط إنه يعزم دخول غزة مع وفد 
. ، وسيحاول عقد لقاء مع القيادي في الحركة محمود الزهار48من الشخصيات العربية من فلسطينيي 

ائيلي عن ميرشاك قوله إنه يسعى إلقناع قادة حماس بالسماح ونقلت القناة العاشرة في التلفزيون اإلسر
  .للصليب األحمر بزيارة شاليط، والسماح لهم بإيصال رسالة منه لعائلته
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أنا ال أخاف؛ فهذا القرار يجب أن أنفذه، ويجب السماح لمواطني «: ونقلت القناة عن مرشاك قوله
ال أنوي إيصال رسائل من القيادة «: ، مضيفا»اسإسرائيل بالدخول لقطاع غزة ومقابلة القيادة في حم

وأنا لن أذهب أيضا للقيام بمفاوضات من أجل . للعائلة، ولكن أنوي إيصال وجهة نظرنا، وأهمية القضية
يذكر أنه مضى خمس سنوات على قيام نشطاء من الجناح العسكري في حركة حماس باختطاف . »شاليط
ل لصفقة تبادل أسرى بين الجانبين في أعقاب رفض رئيس وتفجرت الجهود الهادفة للتوص. شاليط

  .الوزراء اإلسرائيلي الشروط التي وضعتها حماس إلطالق سراح شاليط
  10/1/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  "  جماعات حقوق اإلنسانمعالتحقيق "مفكرون إسرائيليون يصدرون بيانا ضد  .34

ين إلى الكنيست رسالة احتجاج ضد تصويته على ارسلت مجموعة من المفكرين والمثقفين اإلسرائيلي
مشروع قانون يدعو إلنشاء لجنة خاصة يناط بها إجراء تحقيق رسمي بما أسمي التمويل الخارجي 

  .لجماعات حقوق اإلنسان
وحذر الموقعون على الرسالة التي صيغت بلغة حادة، وبينهم أكاديميون وسياسيون، كل من صوت 

التاريخ سيحملهم مسؤولية "ل من لم يعارضه من أعضاء الكنيست، من أن لصالح مشروع القانون وك
  ".القضاء على ما تبقى من الديمقراطية في إسرائيل

دور النواب المنتخبين في دولة ديمقراطية هو اإلشراف على عمل الحكومة، ولكن "وتقول الرسالة إن 
  ".ستكون نهاية الديمقراطيةحين يتحول هذا الدور الى التحقيق في نشاط المواطنين فهذه 

ويختتم المثقفون رسالتهم بالقول إنه في حالة تشكيل اللجنة فإن الحكومة في إسرائيل ستفقد شرعيتها، 
  .وبذلك فهي لن تملك حق الطلب من المواطنين باحترام القوانين التي تضعها

الجتماعية، إسحاق اإلسرائيلية عن وزير الرعاية والخدمات ا" جيروازايم بوست"ونقلت صحيفة 
التي تلحق الضرر بالوضع " مطاردة سياسية تالئم األنظمة الظالمية"هيرتزوغ، وصفه للخطوة بأنها 

  ".الدولي إلسرائيل
يجب أن تكون إسرائيل نورا في العالم في مجال حرية التعبير : "وأضاف الوزير اإلسرائيلي قائال

  )".رهاب الثقافي والفكرياإل(والمعتقدات، ويجب أن ترفض رائحة المكارثية 
وكان هيرتزوغ يشير بذلك إلى ما قام به السناتور األمريكي جوزيف مكارثي في خمسينيات القرن 

عددا كبيرا من الشيوعيين والجواسيس السوفييت والمتعاطفين "الماضي عندما ادعى بدون دليل أن هنالك 
  ".معهم داخل الحكومة الفيدرالية األمريكية

  6/1/2011، )بي بي سي(ة البريطانية هيئة اإلذاع
  

  في الضفة الغربية "أرئيل"سرائيليا يطالبون بمقاطعة كلية إ أكاديميا 150اكثر من  .35
 أكاديميا اسرائيليا على االقل عريضة يدعون فيها الى مقاطعة المعهد الجامعي في مستوطنة 155وقع 

  .ارييل اليهودية الكبيرة في قلب الضفة الغربية المحتلة
واوضح احد الموقعين على العريضة رون نئمان من معهد وايزمان العلمي في رحوفوت لالذاعة 

نرفض المشاركة في اي نشاط اكاديمي في ارييل وهي مستوطنة غير شرعية "االسرائيلية العامة االحد 
مواصلة نريد بذلك افهام مواطنينا ان "واضاف ". هدفها منع الفلسطينيين من اقامة دولتهم المستقلة

  ".االحتالل تلحق االذى باسرائيل وتساهم في نزع الشرعية عنها على الساحة الدولية
، رافضا "باالستفزازية"وندد وزير التعليم االسرائيلي جدعون ساعر في بيان بهذه العريضة التي وصفها 

  ".مبدأ المقاطعة بذاته"
  9/1/2011، 48موقع عرب
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  االف فلسطيني للعملالترخيص الكثر من خمسة ": سرائيلإ" .36

 اعلنت وزارة الصناعة والتجارة والعمل االسرائيلية االحد الترخيص الكثر من خمسة االف :القدس
  .فلسطيني اضافي للعمل في اسرائيل بصورة قانونية

ضافيا  إ ترخيصا 5125الحكومة قررت منح "واعلن متحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس ان 
  ". في قطاع البناء واالشغال العامة والباقون في الزراعة4000الغربية من بينهم لفلسطينيين من الضفة 

 الفا 15 و10 الف فلسطيني تراخيص عمل على االراضي االسرائيلية فيما يعمل ما بين 15ويحمل حاليا 
  .سرا بحسب المتحدث

 بنيامين بن اليعازر اتخذ بطلب من الوزير العمالي" ساريا على الفور"واضاف ان القرار الذي سيصبح 
مساعدة السلطة الفلسطينية على مكافحة البطالة وقطاع البناء االسرائيلي الذي تنقصه اليد "من اجل 
  ".العاملة

 الف فلسطيني يحملون تراخيص عمل في المستوطنات االسرائيلية 15وهذه االرقام ال تشمل حوالى 
  .بالضفة الغربية

  10/1/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  لبناء حي استيطانيتمهيداً التابع لقصر المفتي أمين الحسيني " شيبرد"هدم فندق ياالحتالل : القدس .37
 سلطات االحتالل ، أنمجد سمحان، أرام اهللانقالً عن مراسلها في  10/1/2011 السفير، بيروت، نشرت

فندق "دما هدمت اإلسرائيلية، نفّذت أمس، خطوة جديدة في برنامج تهويد مدينة القدس المحتلة، عن
 من الذاكرة الوطنية الفلسطينية، ويحمل رمزية كبيرة بالنسبة للمقدسيين ، الذي يحفظ جزءاً"شيبرد

 المملوكة لعائلة المفتي الراحل "أرض المفتي"والفلسطينيين عامة، لكونه يقع في المنطقة المعروفة بـ
  .الحاج أمين الحسيني

 400لك في خطوة تمهد إلقامة مشروع استيطاني يضم قرابة ، وذ"فندق شيبرد"وهدمت قوات االحتالل 
 إن عشرات الجرافات اإلسرائيلية بدأت منذ ساعات "السفير"وقال شهود عيان في مدينة القدس لـ. فيال

وحاول عدد من . الصباح بهدم ما يعرف بالفندق، المقام على أرض تبلغ مساحتها ثالثة آالف متر مربع
ليات الهدم، لكن محاوالتهم باءت بالفشل، فيما احتفل في المقابل عشرات المقدسيين التصدي لعم

 للحاج أمين الحسيني ووضعوا عليها إشارات النازية، فيما وضع أحد المستوطنين بالهدم ورفعوا صوراً
  .  مع المتعاونين مع النازية"تصفية الحساب"قادتهم إزالة الفندق واالستيالء على األرض في إطار 

 مخططاً" إن هناك "السفير" خليل التفكجي لـ"جمعية الدراسات العربية"دير دائرة الخرائط في وقال م
 وحدة استيطانية في المرحلة األولى على أنقاض الفندق وبيت المفتي، ومن ثم بناء 20 إلقامة إسرائيلياً

حدة أخرى في مرحلة  و200 وحدة استيطانية في المرحلة الثانية، قبل االنتقال إلى بناء أكثر من 200
، موضحاً أن تمويل المشروع يأتي من قبل " دونما37الحقة على أرض كرم المفتي المجاورة ومساحتها 

  .المليونير اليهودي ايرفينغ موسكوفيتش، الذي يعتبر أحد أكبر ممولي االستيطان في القدس
لفندق أو بيت أو كرم المفتي ونفى التفكجي، كل الشائعات التي تحدثت عن قيام عائالت عربية ببيع ا

سيطرت على الفندق وبيت المفتي والكرم بعد احتالل القدس " "إسرائيل"لجهات إسرائيلية، مؤكدا أن
  ."بذريعة ما يسمى بقانون حارس أمالك الغائبين

تريد "، أولها أنها  في القدس أمس يحمل ثالث رسائل مهمة جداً"إسرائيل"وقال التفكجي إن ما قامت به 
، وتحالف معها ضد 1940ثأر من الحاج أمين الحسيني بداعي أنه أقام عالقات مع ألمانيا عام ال

الرسالة الثانية هي أن مدينة القدس خارج كل الحسابات ويحق إلسرائيل "وأضاف . "البريطانيين واليهود
ومن خالل " "ئيلإسرا"أما الرسالة الثالثة فهي أن . "أن تفعل بداخلها ما تشاء من دون رقيب أو حسيب
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هذا المشروع بدأت تغير شكل االستيطان، حيث لم تعد الدولة هي التي تبني أو تخطط وإنما شركات 
  . "خاصة، وكأنها تريد تحويل االستيطان إلى عمليات بناء عادية يشرف عليها القطاع الخاص

م األمر االحترازي الذي واستنكر ورثة الحاج أمين الحسيني، قيام سلطات االحتالل بعملية الهدم، برغ
  .استصدروه من المحكمة اإلسرائيلية بوقف قرار الهدم

 قال  القدس أحمد البديريها مراسل إلى أن9/1/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية وأشارت 
 ومن بعد أطفال وكنيس وروضة أولىإن الحكومة اإلسرائيلية تنوي بناء عشرين وحدة سكنية كمرحلة 

  .زداد الوحدات السكنية تباعاذلك ست
إنه ليوم حزين ومؤلم وسيكون له تبعات وهذه ستكون "وقال عدنان الحسيني محافظ القدس لبي بي سي 

  ".بداية مستوطنة جديدة كبيرة ستؤثر على تماسك مدينة القدس
لمفتي العام  ا، أنوكاالتال  وعنرام اهللا،نقالً عن مراسلها في  10/1/2011الخليج، الشارقة، وجاء في 

 هذه الجرائم تهدف إلى أنللقدس والديار الفلسطينية، وخطيب المسجد األقصى، الشيخ محمد حسين، أكد 
. تهويد القدس وطمس كل ما هو عربي وإسالمي فيها، مقابل إقامة مناطق استيطانية غير شرعية فيها

 الفلسطينية، من خالل تضييق تمارس سياسة فرض األمر الواقع على األراضي" إسرائيل "أن إلى وأشار
  .الخناق على المواطن المقدسي في القدس إلجباره على الرحيل عن المدينة المقدسة

  
   تصعد عمليات هدم المنازل في القدس"إسرائيل"): أوتشا( .38

 )أوتشا( أكد تقرير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة :القاهرة
، من بينها منزالن في شرقي  مبنى فلسطينيا12ً اإلسرائيلي هدمت ما ال يقل عن االحتاللن سلطات أ

  .4/1/2011 إلى 29/12/2010القدس بحجة عدم حصولها علي تراخيص بناء، في الفترة من 
 وقال تقرير وزعه المركز اإلعالمي لألمم المتحدة بالقاهرة الليلة الماضية، إن بلدية القدس هدمت

 مبان على األقل في حي الطور من بينها حظائر 10بمشاركة سلطة الطبيعة والحدائق اإلسرائيلية 
 شجرة زيتون تقريبا وصودرت مواد 100 للماشية ومرافق زراعية، وقد اقتلع خالل عملية الهدم أيضاً

  .قلبناء أخرى في سياق عملية الهدم، ما نتج عنه تضرر مصدر رزق لثمانية عائالت على األ
 فردا وتعيش في 25وأشار التقرير إلى أن الجيش اإلسرائيلي أغلق ثالثة طرق تربط عائلة مكونة من 

 والجدار مع باقي الضفة الغربية، ما يضطر سكان "الخط األخضر"جنوب الخليل في منطقة مغلقة بين 
لق في مجمع خربة كما أن الجيش اإلسرائيلي أغ .المجمع الدخول والخروج من المنطقة عبر بيت يتير

الطريق الرئيسي الموصل إلى المجمع بواسطة تل تراجبي )  أشخاص110يسكنها (زايتونا المجاورة 
  .مجبرة السكان الفلسطينيين على سلوك طريق التفافية طويلة للدخول والخروج من المجمع

ثالثة مواطنين،  إن مستوطنين إسرائيليين نفذوا أربع هجمات أسفرت عن إصابة )أوتشا(وقال تقرير 
 إلى ووقوع أضرار بالممتلكات باإلضافة إلى عدة حوادث تضمنت الترهيب ومنع الوصول، مشيراً

، نجمت عنها خسائر بشرية بين 2010 بالمستوطنين اإلسرائيليين خالل عام متصالً حادثا322ًتسجيل 
  %.82 بنسبة زيادة 2009 عام  حادثا172ًصفوف الفلسطينيين مقارنة بـ

اير الجاري فلسطينيين ين/ كانون الثاني 6طاع غزة، أفاد التقرير أن القوات اإلسرائيلية قتلت في وعن ق
 عن إطالق النار باتجاه مزارعين كانوا يعملون في  عن غزة، فضالً"إسرائيل"قرب السياج الذي يفصل 

 أن موضحاًحقولهم وعمال يجمعون الخردة المعدنية بالقرب من هذا السياج دون وقوع إصابات، 
الجرافات والدبابات اإلسرائيلية توغلت في ثالثة حوادث لمسافة تبلغ عدة مئات من األمتار داخل قطاع 

  .غزة وانسحب بعد تنفيذ عمليات تجريف لألراضي
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 ألف حمولة شاحنة في الفترة من 1.052 وأضاف أن السلطات اإلسرائيلية سمحت بدخول ما مجموعه
 الجاري بنسبة ارتفاع تقدر بنحو يناير/ لماضي إلى األول من كانون الثاني اديسمبر/  كانون األول26
 عن تخفيف الحصار "إسرائيل" حمولة شاحنة التي سمح لها بالدخول منذ إعالن 938ـ مقارنة ب% 12
 بعدد قليل من شحنات الفراولة وأزهار وأشار أن التصدير ما زال مقيداً .يونيو الماضي/ حزيران 20في 

 ألف زهرة والفلفل 154 شاحنات من الفراولة و 103، حيث تم السماح حتى اآلن لما مجموعه الزينة
ونوه التقرير إلى ارتفاع طفيف طرأ على واردات الوقود الصناعي الالزم  .الحلو بالخروج من غزة

  .لتشغيل محطة كهرباء غزة مقارنة بكمية التي سمح لها بالدخول في األسبوع السابق
  10/1/2011، )وفا(باء والمعلومات الفلسطينية وكالة األن

  
  د األنفاق في منطقة يبنا برفحأحإصابة خمسة عمال بانفجار داخل : غزة .39

 على الحدود المصرية الفلسطينية بحروق األنفاقصيب خمسة عمال فلسطينيين يعملون في أ :غزة
وأوضحت مصادر طبية أن  . في منطقة يبنا برفح ليالًاألنفاقخطيرة جراء انفجار وقع داخل احد 

من الدرجة الثالثة وان % 80المواطنين الذين كانوا يعملون بالنفق أصيبوا بجراح حرجة وحروق بنسبة 
  .بخانيونس، ومشفى الشفاء بمدينة غزة" ناصر" مشفى إلىحالة ثالثة منهم خطيرة وجرى نقلهم 

  . غاز كان يجري تهريبهاأنبوبة يكون سبب االنفجار ناجم عن انفجار أنورجحت مصادر فلسطينية 
  10/1/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
   يفقد ذاكرته إثر تعّرضه للضرب على يد القوات اإلسرائيليةفلسطينيأسير  .40

طالبت وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية باإلفراج عن األسير جهاد عبد اللطيف أبو هنية من 
إثر تعرضه " خطير"ضوء تدهور وضعه الصحي بشكل سجون االحتالل اإلسرائيلي، وذلك على 

إن األسير أبو هنية  "9/1وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، األحد ". الضرب واالعتداء الوحشي"لـ
تعرض خالل سنوات اعتقاله في سجون االحتالل لعمليات ضرب واعتداءات وحشية من قبل )  عاما27ً(

الفلسطينيين، مما أدى إلى فقدان ذاكرته بشكل كامل، في حين القوات العسكرية المختصة بقمع األسرى 
  ".لم تقدم له السلطات اإلسرائيلية العالج الالزم األمر الذي أدى إلى تفاقم حالته الصحية سوءاً

، وهو أحد أفراد جهاز األمن 2007أبريل / يذكر أن السلطات اإلسرائيلية اعتقلت أبو هنية في نيسان
  ".رقيب"م اهللا ويحمل رتبة الفلسطيني في را

  9/1/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  اإلفراج عن أربعة معتقلين بعد قضاء مدة محكومياتهم البالعة سبع سنوات: غزة .41
، عن أربعة أسرى من قطاع غزة، 9/1 أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مساء أمس األحد :غزة

وأطلقت قوات االحتالل عند معبر بيت  .لبالغة سبع سنواتانتهت فترة محكومياتهم في سجون االحتالل، ا
منير حسن احمد : ، شمال قطاع غزة مساء أمس األحد سراح األسرى المفرج عنهم وهم"ايرز"حانون 

شبير، وحسن عبد الرحمن الكحلوت وكالهما من شمال قطاع غزة، واحمد محمد محمود الغزاوى، من 
  .من مدينة رفح، جنوب قطاع غزةمدينة غزة، وفهد إبراهيم أبو حسين 

  10/1/2011قدس برس، 
  

  تنديد فلسطيني بمالحقة المحاكم الفرنسية لناشطي حملة مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية .42
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، تقديم نشطاء فرنسيين "الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع اإلسرائيلية" استنكر خالد منصور، منسق :نابلس
إجراء ذو طابع سياسي يهدف إلى حصار "واعتبر أن هذا  . في الحملةإلى المحاكم، على خلفية مشاركتهم

حركة التضامن الفرنسية مع الشعب الفلسطيني، اآلخذة بالتوسع بشكل كبير والتي تحظى بمصداقية كبيرة 
لدى الشارع الفرنسي، حيث تقوم بشكل دائم ومنتظم بفضح السياسات اإلسرائيلية المخالفة للقوانين 

  ."دولية وبكشف الجرائم الوحشية التي يرتكبها جيش ومستوطنو االحتاللوالمواثيق ال
  9/1/2011قدس برس، 

  
   تحذر من نفاد أدوية غسيل الكلى واألنسولين من مخازنها خالل أيامالصحة: غزة .43

حذرت وزارة الصحة في الحكومة في غزة، أمس، من مخاطر نفاد محاليل غسيل الكلى : غزة رائد الفي
وقالت اإلدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة في بيان إن  .من مخازنها خالل األيام المقبلةواألنسولين 

 165 من مخزون األدوية، فيما يوجد نقص في %40العجز في الرصيد الدوائي وصل إلى ما يزيد على 
ية مرضى وذكرت أن كثيراً من األدوية نفدت من المخازن، أبرزها أدو. صنفاً من المستهلكات الطبية

السرطان والدم وصرع األطفال وأدوية خاصة بالنساء والوالدة ونزيف الدم الوراثي ومرضى الثالسيميا 
وقالت إن الوزارة تعاني . وأدوية خاصة بفتحات اإلخراج الجانبية، وكذلك حليب عالج األطفال وغيرها
بجراحات العناية المركزة من نفاد مستهلكات طبية تشكل خطورة على حياة المرضى وخاصة المتعلقة 

  .والعيون وحضانات األطفال ومنظمات ضربات القلب
واستهجنت اإلدارة العامة للصيدلة إصرار الحكومة في رام اهللا على رفض إرسال حصة قطاع غزة من 

وأكدت أنّه . األدوية والمستهلكات الطبية، رغم أحقية المرضى المهددين بالموت نتيجة عدم وجود الدواء
 من حصتها خالل العام الماضي، محذرة من مخاطر وقوع كارثة %37صلها من احتياجاتها إال لم ي

صحية وشيكة قد تطال حياة اآلالف من المرضى، تتحمل المسؤولية عنها الحكومة ووزارة الصحة في 
  .رام اهللا

  10/1/2011الخليج، الشارقة، 
  

   السنوية في غزة تطلق جائزة القدس الدوليةالفلسطينيةالحكومة  .44
الدولية، التي تقرر " القدس"، جائزة )9/1( أطلقت الحكومة الفلسطينية في غزة، صباح يوم األحد :غزة

، لألشخاص والمؤسسات المحلية والعربية واإلسالمية والدولية، 2011منحها سنوياً بدءاً من العام الحالي 
  .سسة، سواء كان شخصاً أو مؤ"فارس القدس"حيث سيتوج الفائز بوسام 

وتم اإلعالن عن إطالق الجائزة خالل مؤتمر صحفي عقد يوم األحد في مدينة غزة، بحضور وزير 
 أحمد أبو حلبية، رئيس . طالب أبو شعر، والنائب د. أسامة العيسوي، ووزير األوقاف د.الثقافة بغزة د

  .نمؤسسة القدس الدولية في فلسطي
يأتي تتويجاً إلعالن وزراء الثقافة العرب " عن الجائزة وأشار العيسوي، خالل المؤتمر إلى أن اإلعالن

اعتبار مدينة القدس عاصمة أبدية للثقافة العربية، للحفاظ علي مكانة القدس وصونها في ذاكرة األمة 
وعقلها، للتصدي لكل محاوالت االحتالل الساعية للنيل من مدينة القدس بتراثها ومعالمها اإلسالمية 

وأشار العيسوي إلى أن اللجنة حددت مجموعة من المعايير لمنح  ".ى المباركوخاصة المسجد األقص
الجائزة للمؤسسات والشخصيات، وتركزت حول العديد من المعايير الخاصة بالمؤسسات، والتي منها أن 
يكون قد مضي على تأسيس المؤسسة مدة ثالث سنوات فأكثر، وأن تكون من خالل عملها قدمت وتقدم 

 جليلة في كافة المجاالت الدينية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والقانونية للقدس خدمات
واإلعالمية، موضحاً أن الشخص المرشح لنيل الجائزة يجب أن يكون على قيد الحياة، وأن يكون من 
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جهده خالل عمله قدم خدمات جليلة في المجاالت المذكورة سالفاً، وأن يكون الشخص مستمراً في 
   .وعطائه لخدمة قضية القدس

ومن المقرر أن يتم إعالن أسماء الفائزين والجوائز في احتفال مركزي سيقام بهذه المناسبة يوم الثاني 
 أكتوبر من كل عام، وهو اليوم الذي فتح فيه صالح الدين األيوبي مدينة القدس وحررها /من تشرين أول
  .من المحتلين

  9/1/2011قدس برس، 
  

  يصدر مفكرة العودة للعام الخامس على التوالي" الفلسطيني العودة تجمع" .45
هـ مفكرة العودة للعام 1432/ م2011في مطلع العام ) واجب( أصدر تجمع العودة الفلسطيني :دمشق

الخامس على التوالي، وقد اشتملت بين دفتيها مقتطفات من أشهر ما قيل شعراً في قضية العودة والشوق 
كما تضمنت توثيقاً لبعض ما قيل على لسان شهود النكبة من أبناء شعبنا الفلسطيني  .وطنوالحنين إلى ال

المنتشرين في مخيمات اللجوء، الذين ما زالوا متمسكين بحقهم في العودة إلى ديارهم، وذلك من خالل 
  . برنامج قسم التاريخ الشفوي في التجمع الذي يوثق الذاكرة الفلسطينية

ها نحن نطل من : "طارق حمود في مقدمتها" واجب"ر المفكرة؛ قال مدير عام تجمع وحول أهمية إصدا
أن يضعها بين أيديكم مع إطاللة ) واجب(، التي اعتاد تجمع العودة الفلسطيني 2011جديد عبر مفكرة 

 كل عامٍ جديد، كي تكون جدولنا اليومي الذي نعيش فيه يقيننا أننا عائدون، وأننا مع كل صفحة نقترب
من عودتنا يوماً جديداً، وأن التاريخ اليوم يسير وفق إرادة العائدين المريدين لحقوقهم أن ترتسم واقعاً 
ملموساً، لن يثني عزائمنا عد األيام، فغيرنا صنع عزيمته بالجراح واألسر واالستشهاد من أجل عودة 

غير صالحنا، فإخواننا عدلوه بإرادة ال أبنائه أو أحفاده، لن يثني عزائمنا الواقع واختالل توازن قواه في 
  ".تلين فاقت متانتها الصواريخ والمجازر وآالتها

، الذي ساهم برفد "بيت فلسطين للشعر"تجدر اإلشارة إلى أن ما ورد في المفكرة من شعر هو من حصاد 
  .لسطينالمفكرة بهذه األبيات سعياً منه لتحقيق تفاعل ثقافي حقيقي وجاد وهادف من أجل قضية ف

  9/1/2011قدس برس، 
  

  حل الدولتين الشرط األساس لتحقيق األمن واالستقرار في المنطقة: الثانيعبد اهللا  .46
أوضـاع  وزير الخارجية الروماني تيودور باكونشي      مع  بحث جاللة الملك عبداهللا الثاني      :  بترا –عمان  
دفة إزالة العقبـات التـي تعتـرض        أكد جاللته أهمية الدور األوروبي في دعم الجهود المسته        و. المنطقة

 اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي يعد الشرط         -تحقيق تقدم ملموس نحو حل الصراع الفلسطيني        
وشدد جاللته على أهمية التحرك بشكل فوري للدخول في         . األساس لتحقيق األمن واالستقرار في المنطقة     

  . جميع قضايا الوضع النهائيمفاوضات فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة تعالج
  10/1/2011، الدستور، عّمان

  
   األردنية تسير قافلة مساعدات إلى غزةالخيريةالهيئة  .47

سيرت الهيئة الخيرية االردنية الهاشمية امس االحد قافلة مساعدات جديدة الـى قطـاع              :  بترا –الزرقاء  
وكان في وداع القافلة التـي       .لغذائية طنا من المواد التموينية وا     76غزة مكونة من خمس شاحنات تحمل       

انطلقت من مستودعات الهيئة في منطقة المشيرفة بالرصيفة امين عام الهيئة احمد العميـان والـسكرتير                
  .االول في السفارة الفلسطينية بسام الحجاوي

 339مل رقـم    ان الهيئة تسير هذه القافلة التي تح      ) بترا(وقال العميان في تصريح لوكالة االنباء االردنية        
  ضمن مجموع قوافل المساعدات الى االهالي في فلسطين وهي االولى في العام الجديد بناء على 
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واضاف ان القافلة تحمل العديد من المواد التموينية والغذائية التي          . توجيهات جاللة الملك عبد اهللا الثاني     

  .مودهمتساهم في توفير مستلزمات الحياة العادية للفلسطينيين وتدعم ص
  10/1/2011، الرأي، عّمان

  
  العاهل االردني يعتذر عن لقاء نتنياهو بسبب تعثر محادثات السالم : ارتسهصحيفة  .48

ذكرت صحيفة هارتس االسرائيلية في عددها الصادر اليوم ان العاهل االردني عبـد اهللا              : القدس المحتلة 
ان في ظل التراجع فـي عمليـة الـسالم          الثاني رفض زيارة رئيس الوزراء االسرائيلي نتنياهو الى عم        

  .الفلسطينية االسرائيلي الحالي
وقالت الصحيفة ان عوزي اراد مستشار نتنياهو الذي التقى ناصر اللوزي رئيس الديوان الملكي ووزير               
الخارجية ناصر جودة االسبوع الماضي في عمان القى فتورا في االستجابة الملكية لطلب نتنياهو لقـاء                

واوضحت مصادر مقربة من دوائر صتع القرار االردنـي ان الرسـالة التـي نقلـت                 .ردنيالعاهل اال 
  ".ال اسباب مقنعة للزيارة حاليا بسبب تعثر محادثات السالم" للمسؤول االسرائيلي كان مفادها بان 

ي اال ان مصادر في مكتب نتنياهو قالت بانه اتصل بالعاهل االردني فور عودته من لقاء الرئيس المصر                
  .بشرم الشيخ وانه اطلعه على المحادثات التي اجراها مع مبارك واتفقا على االلتقاء قريبا

  10/1/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  "إسرائيل" من الضغوط على  االمم المتحدة على ممارسة مزيداًيحثالحريري  .49
يري حث االمين العام     صرح مسؤول لبناني بان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحر         -) رويترز(نيويورك  

لالمم المتحدة بان جي مون على زيادة الضغط على إسرائيل كي تنهي كل انتهاكـات الحـدود اللبنانيـة      
  .والمساعدة في منعها من استغالل النفط والغاز اللبنانيين

وقال عضو في الوفد المرافق للحريري لرويترز شريطة عدم نشر اسمه ان الحريـري اصـر خـالل                  
مر ساعة مع بان في احد فنادق نيويورك على التنفيذ الكامل لقرار مجلـس االمـن الـدولي                  اجتماع است 

1701.  
ودعا القرار ايضا اسرائيل الى وقف كل الطلعات الجوية غير المسموح بها فوق االراضي اللبنانية على                

  .الرغم من قول االمم المتحدة ان اسرائيل ترسل طائراتها بشكل منتظم فوق لبنان
 10/1/2011، ة رويترز لألنباءوكال

  
   اإلسرائيلي الخطير بالقدس الشرقيةالتصعيدمصر تدين  .50

 عبرت جمهورية مصر العربية، اليوم االثنين، عن قلقها البالغ جـراء تـصعيد العـدوان               :وفا – القاهرة
  . في القدس الشرقية المحتلة"شيبرد"اإلسرائيلي في القدس، والذي كان آخره هدم فندق 

ن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي قيام إسرائيل بهدم ال فندق               فقد أدا 
شيبرد بحي الشيخ جراح شرقي القدس، معربا عن قلق مصر البالغ من استمرار الزحـف االسـتيطاني                 

  .اإلسرائيلي في القدس الشرقية
االستيطانية للحكومة الحالية فى إسرائيل     نسخة منه أن السياسات     ' وفا'وأكد زكي، في بيان صحفي تلقت       

لن تؤدى سوى إلى مزيد من إشعال الموقف وإثارة المشاعر، ليس في فلسطين وحدها، وإنما في العالمين                 
  .العربي واإلسالمي 

وأضاف المتحدث أن المخططات اإلسرائيلية في القدس الشرقية مكشوفة ومعروفة للكافة، وأن االحـتالل          
المدينة وإفراغها من أبنائها من الفلسطينيين عبر هدم منازلهم وسحب هوياتهم والتضييق           يهدف إلى تهويد    
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عليهم، مؤكدا أن مثل هذه اإلجراءات سيكون من شأنها تفجير الوضـع فـى األراضـى المحتلـة، وأن          
تي ال  الحكومة اإلسرائيلية تتحمل المسئولية كاملة عن تصاعد التوتر بسبب هذه السياسات االستفزازية ال            

  .تراعي الحساسية الدينية في المدينة، وال تعكس سوى قسوة االحتالل وعدم شرعيته
 10/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  جامعة الدول العربية ترحب بإعالن تشيلي اعترافها بدولة فلسطين .51

ترحيبـه بـإعالن رئـيس تـشيلي     أعرب األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عن  : القاهرة
  .سيباستيان بينيرا االعتراف بفلسطين دولة حرة مستقلة وذات سيادة طبقاً لقرارات الشرعية الدولية 

اعتراف تشيلي بدولة فلـسطين يعـد       "وأكد موسى، في بيان صدر، أمس، عن األمانة العامة للجامعة أن            
والعربية المبذولة للحـصول علـى االعتـراف        خطوة مهمة على طريق الجهود الدبلوماسية الفلسطينية        
أهمية القرار تأتي أيـضا لمـا       "، وقال إن    "1967الدولي باستقالل دولة فلسطين ضمن حدود يونيو سنة         

تشيلي خامس دولـة مـن   "، ولفت إلى أن   ''تضطلع به جمهورية تشيلي من دور مهم في القارة األمريكية         
  " .لة الفلسطينية بعد البرازيل واألرجنتين وبوليفيا واإلكوادوردول أمريكا الالتينية تعترف رسمياً بالدو

  10/1/2011، الخليج، الشارقة
 

 لمنازل الفلسطينية فى القدس ا لهدم وتدمير"اسرائيل " سياسة تدينجامعة الدول العربية .52
ويد المستمرة  دانت جامعة الدول العربية سياسة الهدم والتدمير للمنازل الفلسطينية فى القدس وعمليات الته            

احتـرام  " إسرائيل"وطالبت االمم المتحدة ومنظمة اليونسكو بتحمل المسؤولية اللزام         . . للمدينة المقدسة   
  .قواعد القانون الدولي وميثاق االمم المتحدة 

تتحمل مسؤولية كاملة عن هذه االنتهاكات وهذه السياسات العرقيـة        " إسرائيل"وقالت الجامعة في بيان ان      
ة، وانها باتباعها هذه السياسة الخطيرة تضع عالمات استفهام كبرى حول التزامها بميثاق االمم              العنصري

  .المتحدة وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي 
  10/1/2011، الخليج، الشارقة

 
  "شيبرد"فندق  بهدم" إسرائيل" قيام ي يدين بشدة المؤتمر اإلسالملمنظمةاألمين العام  .53

أعرب األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي عن            : هرة القا – جدة
إدانته الشديدة إلسرائيل لشروعها في هدم بيت مفتي القدس الراحل الشيخ امين الحـسيني، والمعـروف                

وجه حـق،  االستيالء على بيت المفتي بغير      «واعتبر اوغلو في بيان صادر له أمس أن          .»شيبرد«بفندق  
ومن ثم هدمه إلقامة مستوطنة مكانه يشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي والتفاق جنيف الرابـع الـذي                 
يحرم على دولة االحتالل تغيير معالم األراضي المحتلة أو االستيالء علـى األمـالك الخاصـة ونقـل                  

طط اإلسرائيلي، مناشداً جميع    وأكد أن منظمة المؤتمر اإلسالمي ستتحرك لوقف المخ       . »المستوطنين إليها 
وأفـاد بـأن المخطـط      . الدول والهيئات الدولية التحرك لثني إسرائيل عن المضي في تنفيذ مخططاتهـا           

االستيطاني الذي تسعى إسرائيل الى إقامته على أنقاض بيت المفتي يهدف إلى خلق الوقائع بالقوة، ومـن          
  . سطينية في القدس الشرقية المحتلةشأنه أن يقطع التواصل الجغرافي بين األحياء الفل

يذكر أن األمين العام استقبل أول من أمس في مكتبه في جدة وفداً من ورثة مفتي القدس، وبحث معهـم                    
في سبل التحرك لحماية بيت المفتي واستكمال الخطوات التي بدأتها المنظمة على المستوى الدولي منـذ                

  .مدة
  10/1/2011، الحياة، لندن
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   أمام كنيسة القديسين"إسرائيل"لعثور على آثار مادة خاصة شديدة االنفجار تستخدمها ا: "نالمصريو" .54

أن " المـصريون "كشفت مصادر مسئولة باإلسكندرية لــ       ): المصريون( أحمد حسن بكر     - اإلسكندرية
يدة جهة أمنية سيادية رفعت من موقع االنفجار أمام كنيسة القديسين آثار مادة متفجرة مـن النـوع شـد                  

 مرات القدرة التفجيرية لعشرة كيلوجرامـات       10االنفجار تفوق القدرة التفجيرية للكيلو جرام الواحد منها         
  .من مادة تي إن تي التفجيرية

 من النوع التي تمتلكه بعض الدول فى المنطقـة،          - التي لم تذكر اسمها      –وقالت المصادر أن تلك المادة      
ص، حيث تستخدمه فى تفجير سيارات بعـض قيـادات حركـة             على وجه الخصو   "إسرائيل"ومن بينها   

  ".حماس"
كما . ونفت المصادر بشكل قاطع أن تكون المتفجرات التي استخدمت فى الحادث من نوع مادة تي إن تي                

نفت أيضا ما تردد أن يكون التفجير تم بواسطة شخص انتحاري، مؤكدة أن التفجير تم عن بعد إما مـن                    
  .كم به بريموت كنترول السلكي، أو من خالل هاتف محموليتم التح" تايمر"خالل 

إلى أنـه قـد يـتم االسـتعانة         " المصريون"في غضون ذلك، ألمحت مصادر مطلعة على التحقيقات لـ          
  .بمعلومات من المرجح أنها بحوزة السفارة األمريكية بالقاهرة بشأن الحادث

 اللحظات األولى لوقوعه، من خـالل منظومـة         إذ يعتقد أن السفارة تمكنت من تسجيل الحادث كامال منذ         
التي تعمل بواسطة األقمار االصطناعية، حيث تراقب الـسفارة جميـع المـدن             " جوجل إيرث "كاميرات  

  .الرئيسة بمصر على مدار الساعة من خالل وحدة مراقبة خاصة أنشأتها داخل مقرها بجاردن سيتي
سفارة األمريكية إمدادها بنسخة مـن هـذا التـسجيل          وقالت المصادر إن وزارة الداخلية قد تطلب من ال        

لكشف غموض اللحظات التي سبقت االنفجار فى شارع خليل حمادة حيث تقع كنيـسة القديـسين التـي                  
  .شهدت االنفجار 

 10/1/2011، المصريون، القاهرة
 

  ستشهاد مصريين في قطاع غزةإ تنفي القاهرة .55
بمحافظة شمال سيناء أمس، استشهاد شابين مصريين       نفى مصدر رسمي مصري رفيع المستوى       : القاهرة

في قطاع غزة، مساء األربعاء الماضي، ورفض الـسلطات المـصرية           " اإلسرائيلي"برصاص االحتالل   
  .استقبال جثتيهما بمعبر رفح الحدودي 

وقال محافظ شمال سيناء، اللواء مراد موافي، إن ما يتردد ال أساس له من الـصحة، نافيـا أن تكـون                     
وأكد أنه تأكد بنفـسه مـن عـدم تـسلم           . لجثتان وصلتا إلى مصر ورفض مسؤولو المعبر استقبالهما         ا

السلطات المصرية في معبر رفح ألي طلب استالم جثث أشخاص مصريين أو غيـرهم مـن الجانـب                  
كـان  و. الفلسطيني، مطالبا بتوخي الدقة فيما ينشر، وأن يتم التأكد من المعلومات من مصادرها الموثقة               

أحد المتحدثين باسم لجنة اإلسعاف والطوارئ التابعة لحركة حماس في غزة، ذكر أن طواقم اإلسـعاف                
انتشلت جثتي شهيدين مصريين قرب مقبرة الشهداء شرق مخيم جباليا فى شمال القطاع، وأنهمـا قـتال                 

 ذووهمـا، لكـن     برصاص االحتالل ، وأن الجهات المعنية حاولت نقلهما لمصر عبر معبر رفح ليدفنهما            
 .السلطات المصرية رفضت تسلمهما، وأن جنازتهما شيعت من مدينة رفح الفلسطينية 

  10/1/2011، الخليج، الشارقة
  

   على هدم فندق في القدس الشرقية يقوض جهود السالم"سرائيلإ"إقدام : كلينتون .56
يل على مـشروع اسـتيطاني      قالت وزيرة الخارجية االمريكية هيالري كلينتون يوم االحد إن إقدام اسرائ          

وأوضحت كلينتون في بيان في ابوظبي حيث        .بالقدس الشرقية من خالل هدم فندق يقوض جهود السالم        
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وأضافت  ".هذا التطور المزعج يقوض جهود السالم الرامية الى تحقيق حل الدولتين          "تقوم بزيارة رسمية    
ل وضروري بين االطراف فيما يتعلـق       وتتنافى هذه الخطوة بصفة خاصة مع منطق تحقيق اتفاق معقو         "

  ".بوضع القدس
  9/1/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
  القناصل األوروبيون يطالبون بالتعامل مع القدس على أنها عاصمة فلسطين .57

 طلب تقرير، قدم مؤخرا إلى االتحاد األوروبي وصفته الصحافة اإلسرائيلية بالحاد، أعده : القدس المحتلة
، من االتحاد األوروبي تشديد خطوات )معظمهم قناصل(مثلو الدول األوروبية في القدس ورام اهللا م

كما يتناول التقرير . االحتجاج ضد إسرائيل والتعامل مع القدس على أنها عاصمة الدولة الفلسطينية
وإخالئها وتهجير سياسة االحتالل في القدس المتمثلة في التوسع االستيطاني وهدم منازل الفلسطينيين 

  . سكانها
ويتضمن . ويأتي هذا التقرير استمرارا لتقرير بهذا الشأن أعد من قبل القناصل األوروبيين قبل سنة

  . التقرير سلسلة من التوصيات لفرض عقوبات على إسرائيل
 وضمن توصيات الدبلوماسيين األوروبيين فإنه على المسؤولين والسياسيين األوروبيين االمتناع عن

الوصول إلى مكاتب الحكومة اإلسرائيلية التي تقع خلف الخط األخضر، ورفض خدمات الحماية 
  . اإلسرائيلية في القدس المحتلة

كما يتضمن التقرير تشجيع المقاطعة االقتصادية في أوروبا لمنتجات المستوطنات، بما في ذلك المنتجات 
" المستوطنين العنيفين"تلة، ودراسة إمكانية منع دخول التي يتم إنتاجها من قبل إسرائيليين في القدس المح

  . إلى دول االتحاد األوروبي
وضمن التوصيات أيضا أن يعمل الممثلون األوروبيون على إعادة مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية إلى 

  . القدس المحتلة
حليال للوضع في القدس المحتلة وجاء أن الدبلوماسيين األوروبيين قد تناولوا في القسم األول من التقرير ت

  . في السنوات األخيرة، وبالمقارنة مع التقرير المماثل الذي أعد العام الماضي
في القدس المحتلة، يشير التقرير إلى استمرار توسع المستوطنات في المدينة، " التطورات السلبية"وضمن 

دسية من بيوتها، وعدم المساواة في واستمرار سياسة هدم منازل الفلسطينيين، وإخالء العائالت المق
وبحسب التقرير فإن ذلك ال يشكل مسا بالحقوق . التعليم، والنقص في الخدمات الطبية للفلسطينيين

لها " التطورات السلبية"اإلنسانية فقط، وإنما يضعف الصمود الفلسطيني في المدينة، وبالنتيجة فإن هذه 
  . لتقريربحسب ا. أبعاد سياسية واسعة مثيرة للقلق

، بالتعاون مع جهات حكومية، من جهة استخدام "إلعاد"ويشير التقرير إلى نشاط الجمعية االستيطانية 
ويشير التقرير إلى أن التعاون . الحفريات األثرية في سلوان من أجل تعزيز الحضور اليهودي في المكان
  . تيطاني في القدس المحتلةالحكومي مع الجمعية يؤكد بشكل قاطع على دعم الحكومة للنشاط االس

وتناول التقرير أيضا القانون الذي تم سنه مؤخرا في الكنيست، والذي قرر بأن االنسحاب من مناطق في 
  . القدس يتقضي أغلبية خاصة

ويخلص التقرير إلى نتيجة مفادها أن نشاط إسرائيل في القدس يتعارض مع عملية السالم ويفاقم 
  . الصراع

يتم وقف التوجهات الحالية في القدس المحتلة بسرعة، فإن إمكانية جعل القدس عاصمة وقال إنه إذا لم 
للدولة الفلسطينية ستصبح غير قابلة للتطبيق، ما يشكل خطرا على احتماالت تحقيق السالم على أساس 

  . حل الدولتين
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 بضمنها مقاطعة ويتناول القسم الثاني من التقرير قائمة توصيات حادة لفرض عقوبات على إسرائيل،
في إطار زيارات المسؤولين األوروبيين، واالمتناع عن ) مثل الفنادق والسفريات(المصالح اإلسرائيلية 

، ومنع تصدير )في سلوان" مدينة داوود"مثل ما يسمى بـ(زيارة مواقع أثرية يسيطر عليها المستوطنون 
على زيادة الوعي الشعبي في أوروبا بشأن منتجات المصانع اإلسرائيلية في القدس إلى أوروبا، والعمل 

، إضافة إلى تحذير )تشمل وضع تعليمات لتصنيف المنتجات(المنتجات التي يتم إنتاجها في المستوطنات 
  . الجمهور األوروبي من المخاطر االقتصادية لشراء عقارات في القدس المحتلة

 كل عملية هدم منازل في القدس أو كما أوصى القناصل األوروبيون بأن يحضر ممثلون أوروبيون في
إخالء عائالت مقدسية من منازلها، إضافة إلى حضور اإلجراءات القضائية ذات الصلة بهدم المنازل أو 

  اعتقال ناشطين فلسطينيين بسبب نشاطهم السياسي في القدس
 10/1/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
   بالقدس الشرقية"برديش"فندق دين هدم السلطات االسرائيلية لي األوروبياالتحاد  .58

 أدان االتحاد االوروبي، اليوم، قيام سلطات االحتالل االسرائيلي بهدم فنـدق شـيبرد بالقـدس                :القاهرة
وأكدت كاترين اشتون منسقة العالقات الخارجية باالتحاد االوروبى في بيـان نـشرته              .الشرقية المحتلة 

لبالغة للخطة التي تستهدف بناء مـستوطنة جديـدة غيـر           وكالة أنباء الشرق األوسط المصرية، ادانتها ا      
  .مشروعة مكان الفندق

وشددت اشتون مجددا على موقف االتحاد االوروبى مـن المـستوطنات االسـرائيلية فـي االراضـي                 
 .الفلسطينية، وأكدت انها عمل غير مشروع بموجب القانون الدولي وعقبة أمام الـسالم فـي المنطقـة                

وروبية إلى أن القدس الشرقية جزء من االراضى الفسطينية المحتلة التي ال يعترف             وأشارت المسؤولة اال  
  .االتحاد األوروبي بضم إسرائيل لها

  10/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   يدرس وضع مراقبين دوليين شرق القدساألوروبياالتحاد  .59
رائيل وضع مراقبين لهم في بيوت ومواقع مخصـصة         االتحاد األوروبي على إس   عرض  : القدس المحتلة 

يأتي ذلك بعد أن بدأت      .للهدم أو اإلخالء في القدس، وذلك بهدف التدخل في حال اعتقال فلسطيني بريء            
التاريخي في إطار خطة بناء حي استيطاني جديـد         " شيبرد"السلطات اإلسرائيلية، أمس األحد، بهدم فندق       

تحاد األوروبي في إسرائيل عبر رسالة خاصة بهذا الشأن، من أن اعمـال             وحذَّر ممثل اال   .شرقي القدس 
  .المستوطنين بالضفة الغربية وشرق القدس، تُهدد حل الدولتين وتجعل الصراع في المنطقة أكثر تعقيداً

وأوصى ممثل االتحاد األوروبي بضرورة دعم السكان الفلسطينيين، مشيراً إلى أن األحيـاء الفلـسطينية               
واقترح القنصل العام لالتحاد األوروبي في األراضي الفلسطينية، بـأن           .عزولة أكثر من ذي قبل    باتت م 

يقوم المراقبين في مواقع الهدم واإلخالء بمتابعة األمر قضائياً، من أجل تدخل االتحاد في حـال اعتقـال           
  .فلسطيني على خلفية سياسية أو اجتماعية أو حتى ثقافية في شرق القدس

 10/1/2011،  اإلخباريةوكالة سما
  

  ليبرمان يؤكد على الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية
  مصطفى اللداوي.د

ما ال نستطيع أن نتفوه به صراحةً وعلناً، يكفينا مؤونته دوماً وزير خارجية دولـة االحـتالل أفيغـدور                   
، والتي تـصف دون     ليبرمان، الذي تعود على إطالق التصريحات المعبرة عن حقيقة الموقف اإلسرائيلي          

دبلوماسية أو مجاملة، السياسة الرسمية اإلسرائيلية تجاه مجمل األحداث التي تتعلـق بكيـانهم، المحليـة                
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واالقليمية والدولية، وهي التصريحات ذاتها التي يعود إلى تكرارها من جديد عند كـل مناسـبة، رغـم                  
وحيد بصفته الذي يعبر عن السياسة اإلسرائيلية،       تعقيبات رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه ال       

وأن تصريحات ليبرمان ال تعبر عن السياسة اإلسرائيلية، وإنما هي مواقف شخصية لوزير الخارجيـة،               
  ). إسرائيل(وهي غير ملزمة لـ

آخر تصريحات أفيغدور ليبرمان كانت تحديده الواضح لمهام السلطة الفلسطينية، والتي أكد فيهـا علـى                
ور المنوط بها، والمهام المكلفة بها، والغاية منها، والهدف من بقائها واستمرارها، ورغم أنه لم يـأت                 الد

بجديد في تصريحاته، إذ نعلم جميعاً، نحن وغيرنا، أن هذه هي فقـط ولـيس غيرهـا مهـام الـسلطة                     
 اإلسـرائيلي لـدور     الفلسطينية، ولكن عندما يصرح بها وزير خارجية دولة العدو، فإنه يؤكد على الفهم            

السلطة الفلسطينية بموجب االتفاقيات الموقعة والتفاهمات السرية والمعلنة، ويـدحض كليـاً محـاوالت              
السلطة الفلسطينية التي تحاول دوماً أن تكذب إدعاءات ليبرمان، وتهمل تصريحاته، وال تعيرها اهتماماً،              

لية، وأنه غير معني رسمياً بمسار المفاوضات       بحجة أنها ال تعبر عن الموقف الرسمي للحكومة اإلسرائي        
 الفلسطينية، ولكن ليبرمان يتعمد دوماً أن يصفعها على وجهها لتصحو، ويـضربها علـى               –اإلسرائيلية  

رأسها لتتنبه إلى حقيقة الدور المنوط بها، وحقيقة المهام والواجبات الملزمة بأدائها، وال يهمه أن تنكـر                 
  . ف، إنما يهمه أن تلتزم وأن تقوم بواجباتهاالسلطة الفلسطينية أو تعتر

وقد شهد أفيغدور ليبرمان للسلطة الفلسطينية أنها تقوم بواجبها على أكمل وجه، وهي ال تقصر في شـٍئ                  
، فالتنسيق األمني معها قائم وفاعل، ومالحقة المطلوبين        )إسرائيل(من واجباتها، وال تنسى التزاماتها تجاه       

يق التزامات أنابولييس من طرف الـسلطة واقـع، وتطبيقهـا لـشروط الرباعيـة،               األمنيين جارٍ، وتطب  
واشتراطات خارطة الطريق، جمعاً للسالح، واعتقاالً للمطلوبين، وتقديماً للمعلومات، ومنعـاً للعمليـات             
العسكرية، كل ذلك تلتزم به السلطة الفلسطينية، وتؤدي الدور باقتدارٍ وإخالصٍ شـديدين، نيابـةً عـن                 

جهزة األمنية اإلسرائيلية، وفي الجانب اآلخر ينشط رئيس الحكومة الفلسطينية في رام اهللا في القطـاع                األ
االقتصادي، فيفتتح المشاريع، ويبني المؤسسات، ويخلق فرصاً جديدة للعمل، تحت االحـتالل وضـمن              

  . الشروط المحددة للدول المانحة
السلطة الفلسطينية بوضوحٍ وجالء، رخاء اقتـصادي       على لسان وزير خارجيتها حددت مهام       ) إسرائيل(

يرفع الحرج عن دولة االحتالل، ويحقق ازدهاراً لالقتصاد اإلسرائيلي، الذي يتحكم في البنى األساسـية               
للنظام االقتصادي الفلسطيني، وتنسيقٌ أمني يقضي على كل محاوالت المقاومة التي تهدد أمن كيانهم، وال              

ـ           حاجة بعد تحقيق هذين    ) إسـرائيل ( الهدفين إلى دولة فلسطينية، وال إلى اتفاقية سالم مع الفلسطينيين، ف
قادرة وجاهزة للتعايش لعقود من الزمن ضمن هذا الواقع اآلمن الذي تخلقه وتفرضه القوة واالشتراطات               

 داعـي إذاً    اإلسرائيلية، والسلطة الفلسطينية راضية بدورها، ومستعدة له، وتقوم به بأمانة وإخالص، فال           
 اإلسرائيلي، إذ إن التنسيق     –الستعجال األمور، وال داعي لتدخل االتحاد األوروبي في الشأن الفلسطيني           

االقتصادي واألمني بين الطرفين قائم، والفريقان راضيان عن أدائهما، ولهذا فليس هناك حاجة الستعجال              
ن الفلسطينيين واإلسرائيليين، وإن كانـت      الحل السياسي، وليس هناك حاجة ألن تتدخل أطراف دولية بي         

الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي يرغبان في التدخل، فلجهة تنشيط وتفاعل التنسيق األمني             
واالقتصادي بين الطرفين فقط، دون التدخل في الشؤون السياسية، وفي آفاق الحـل الـسياسي، داعيـاً                 

 الفلسطينية للقبول بالوضع الراهن، وعدم فرض شروط استباقية، وال          األطراف الدولية إلى تشجيع السلطة    
المطالبة بتجميد أو وقف االستيطان شرطاً الستئناف المفاوضات، وال القيام بخطى أحادية الجانب تنتهك              
وتخالف االتفاقيات الدولية والموقعة، ومطالبتها بعدم استعجال الخطى السياسية، تمهيداً لخلق المزيد مـن              

  . لثقة اإلسرائيلية بالسلطة الفلسطينيةا
الحكومة اإلسرائيلية ال تثق بالسلطة الفلسطينية، ومازالت تأمل منها بذل المزيد من الجهود ضمن الهدفين               

من اعتقاٍل لمئات الفلـسطينيين، وتـسليمٍ      ) إسرائيل(المحددين، فهي على الرغم من كل ما قامت به تجاه           
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مها بتنشيط وتفعيل التنسيق األمني، الذي ال يتعطل حتى في ظـل أسـوأ              لعشرات المطلوبين، ورغم قيا   
الظروف، وفي ظل االعتداءات اإلسرائيلية القاسية ضد سكان ومدن الضفة الغربية، فإن التنسيق األمني              
يبقى قائماً، ومع ذلك فإن الحكومة اإلسرائيلية غير راضية عن أداء السلطة الفلسطينية، وتطالبها ببـذل                

يد من الجهود، وتمنحها فرصة عشر سنوات لتثبت مصداقيتها وجهوزيتها، وأنها أهٌل للتوصل إلـى               المز
من السلطة الفلسطينية أكثر مما تقوم به       ) إسرائيل(اتفاق سياسي مع الحكومة اإلسرائيلية، فما الذي تريده         

سالمتها، فهل هناك خدماتٌ    اآلن خدمةً لها، وحراسةً لمصالحها، وضماناً ألمنها، ومالحقةً للخطرين على           
أخرى أكثر مما تقوم به السلطة الفلسطينية اآلن، ولكنها الطبيعة اإلسرائيلية، وربما هي الجبلَّة اليهودية،               
التي ال تشبع، والتي ال يتوقف نهمها، إذ ليس ألطماعها حدود، وال ألحالمها نهاية، فهي تطالب كل يومٍ                  

  . ا، وتتضاعف شروطها، وتتغير التزاماتهابالمزيد، وفي كل يومٍ تتجدد طلباته
إن على السلطة الفلسطينية في رام اهللا أن تدرك حقيقة المواقف اإلسرائيلية المطلوبة منها، فهي تريـدها                 
أن تلعب دور الشرطي، ودور السجان، بل تريدها أن تكون سـلطة روابـط قـرى جديـدة، فتالحـق                    

تم ألمن اإلسرائيليين وسالمتهم، كما تريد مـنهم أن يعترفـوا           الفلسطينيين وتعتقلهم أو تقتلهم سواء، وته     
بيهودية الدولة العبرية، وبسيادتها على ما تقتطع من أراضٍ في الضفة الغربية، ثم تحاكمها على نتـائج                 
جهودها األمنية، وتطالبها ببذل المزيد، فهي تريد أن تحرجها أكثر، وأن تلحق بها الخزي والعـار، وال                 

تها، وال تحرص على ستر عورتها، ولهذا فإن على السلطة الفلسطينية أن تبرأ مـن هـذه                 تبالي بفضيح 
المهام وااللتزامات، وتبادر وتعلن للفلسطينيين والعالم كله، حقيقة دورها الوظيفي الوطني، وحتـى تـرد               

ـ                  سيق على ليبرمان فتكون سلطةً وطنية شرعية، فإن عليها أن تطلق سراح المعتقلـين، وأن توقـف التن
األمني، وتزيل العقبات من أمام مسار الوفاق الوطني، وتمد يدها ألهلها وشعبها والفـصائل المقاومـة،                
لتصنع معهم صلحاً واتفاقاً تبين فيه حقيقة دورها ووظيفتها، بأنها سلطة وطنية للفلسطينيين كلهم، تـسعى                

ن يعتدي عليهم، وال تسمح لنفسها      لصالحهم، وتعمل من أجلهم، وتمد يدها لشركائها في الوطن، وتعادي م          
حتى لو اتبعت ملتها، وربضت على      ) إسرائيل(أن تكون حارسةً للمصالح اإلسرائيلية، فلن ترضى عنها         

  . ركبتيها على بواباتها ترعى وتحرس، وتعض وتنبح
  8/1/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  مأساة حل الدولتين

  أحمد الطيبي
  : ترجمة نسرين ناضر

س الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو مع إدارة أوباما، فيبدي اهتماماً بالسالم فيما يفعل كل ما               يعبث رئي 
ليس مقبوالً أن تعامل إسـرائيل      . الفلسطيني-بوسعه لعرقلة التوصل إلى تسوية عادلة للنزاع اإلسرائيلي       

 نتنياهو الرئيس أوباما أكثـر      فبعد نحو عامين من تسلّمه منصبه، يطوق      . حليفتها األساسية بهذه الطريقة   
  .فأكثر ويطوق القدس بمزيد من المستوطنات غير الشرعية
يدرس نتنياهو مطالبه بحيث يـستحيل علـى        . يفقد الفلسطينيون بسرعة األمل بدولة مستقلّة وقابلة للحياة       

ثـل مطلـب     م –فرئيس الوزراء اإلسرائيلي جاهز دائماً لطرح مطلب آخـر          . القادة الفلسطينيين قبولها  
وفي غضون ذلـك،    . اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل دولة يهودية والذي يعني محو الذات          

يستغّل التأخير لبناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، متجاهالً المخاوف الدولية              
   . والطلبات الواهنة من حليفه األميركي2003لعام " خريطة الطريق"و

ويجب أن يضعوا   . بيد أن القادة األميركيين والفلسطينيين شاهدوا نتنياهو يمارس مثل هذه اللعبة من قبل            
لكن بدالً من ذلك، تبدو الواليات المتحدة مستعدة الرتكاب األخطاء          . حداً هذه المرة لتصرفاته المستهجنة    

محـامٍ عـن    "الدور المحوري نفسه ك   روس  .  مع تأدية دنيس ب    –نفسها التي وقع فيها الرئيس كلينتون       
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 ويخشى الفلسطينيون في األراضي المحتلة كثيراً من أنهم إذا لم يشاركوا في هذه التمثيليـة،                –" إسرائيل
  ).التي ال تقود إلى أي مكان(فسوف يحملون من جديد وبغير إنصاف مسؤولية إفشال المفاوضات 

تين هو الحل األمثل الذي يقترحه المجتمع الدولي لتسوية         حل الدول . بيد أن الوقت ليس إلى جانب إسرائيل      
لكن مع كل يوم يمر في ظل االحتالل وتوسيع النشاط االستيطاني علـى             . الفلسطيني-النزاع اإلسرائيلي 

بدالً من  . األرض التي يفتَرض أن تقوم عليها دولة فلسطينية، يصبح تنفيذ رؤية الدولتين أصعب فأصعب             
الـصوت الواحـد    "دولة واحدة تلتزم المبدأ الديموقراطي الذي يقوم على مفهـوم           : ذلك يبرز خيار آخر   

يجب أن تحسم إسـرائيل     . ويطبق على كل المواطنين بين نهر األردن والبحر المتوسط        " للشخص الواحد 
 أو  1967قرارها وتختار بين إنهاء االحتالل وقبول دولة فلسطينية مستقلّة على األرض التي احتلّتها عام               

  .مواجهة تحرك يدعم قيام دولة ديموقراطية واحدة للجميع
الـشهر  [أقرت وزيرة الخارجية األميركية هيالري رودهام كلينتون ضمناً في وقت سابق هـذا الـشهر                

االتجاهات الطويلة األمد التي تـنجم      "قالت  . في معهد بروكينغز بصعود احتمال الدولة الواحدة      ] الماضي
  ض للخطر الرؤية الصهيونية عن دولة يهودية وديموقراطية فـي الـوطن التـاريخي              عن االحتالل تُعر

. يجب أال يضطّر اإلسرائيليون إلى االختيار بين العنصَرين اللذين يقوم عليهما حلمهـم            . للشعب اليهودي 
  ".لكن ذلك اليوم يقترب

لحد من أراضيها والتمييـز     ذلك اليوم يقترب بالطبع، وسوف يكون على إسرائيل بالطبع أن تختار بين ا            
بيد أن المسألة أصعب مما تتحدث عنه كلينتون ألنّنا نحن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل              . العنصري

دولة ديموقراطية، نعم، إنمـا     .  لن نقبل دولة يهودية تحد من حقوقنا       – الذين نعيش في وطننا التاريخي       –
  .دولة يهودية تمييزية بحكم التعريف، فال

 تمثّل الحكومة اإلسرائيلية التي انتخبها نصف الشعب ديموقراطياً ويقودها سياسيون عدد كبيـر مـنهم                ال
تواجه نسبة العشرين   . مهاجرون يشغلون مناصبهم ألنهم يهود في شكل أساسي، شريحة واسعة من الدولة           
مـا يواجـه ماليـين      في المئة من اإلسرائيليين الذين هم فلسطينيون تشريعات عنصرية أكثر فـأكثر، في            

الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل االحتالل اإلسرائيلي األمر نفسه من دون التمتّع بحقوق متـساوية أو                
  .بالحق في المواطنية أو بالقدرة على اختيار من يتّخذون القرارات التي تتحكّم بحياتهم في نهاية المطاف

 كي يبدلوا االتجاه ويتوقّفوا عن التركيز على تمديـد          حان الوقت، للفلسطينيين واإلسرائيليين على السواء،     
، فيما تستعمر إسرائيل بـال هـوادة        "عملية السالم " عاماً يطلقون عليها اسم      19عملية محتضرة عمرها    

دعم المبادئ الجوهرية مثل الحقوق المدنية والمساواة والتسامح مع جميـع األديـان   . أرض الدولة الثانية  
ليس رزم الهدايا األميركية الضخمة التي تكافئ إسرائيل على خرقها للقوانين المـستمر             أساسي للتقدم، و  

 وبوتيرة قياسية فـي ظـل حكومـة         –ما دامت إسرائيل تروج قوانين تعزز العزل والفصل         . منذ عقود 
لـيس   يجب أن يكون واضحاً للمفاوضين األميركيين أن رئيس الوزراء اإلسـرائيلي             –نتنياهو االئتالفية   
  .جاداً بشأن السالم

بدالً من ذلك، ينبغي على القادة األميركيين ممارسة ضغوط منسقة على إسرائيل كي تطبق المساواة، وأن                
  . يكونوا مستعدين لمحاسبة القادة السياسيين اإلسرائيليين الذين يضربون عرض الحائط بهذه المثل العليا

الحوار بعيداً من حلول المفاوضات غير القابلة للتحقّق ويركّز علـى           هذا المسار الجديد نحو األمام يحول       
أحـدثت الثـورات غيـر      . إصالح المجتمع المدني، أي التغيير الثوري لتقنين المساواة والحقوق المدنية         

العنيفة تحوالً في الجنوب األميركي وفي جنوب أفريقيا التي كانت تمارس التمييز العنصري، ويمكن أن               
  .شيء نفسه لإلسرائيليين والفلسطينيينتحقّق ال

 أن ينهي شبه    – أو إطالق ثورة فعلية في مكانة الفلسطينيين وحقوقهم          –من شأن إصالح المجتمع األهلي      
اإلفالت من العقاب الذي يفيد منه الجنود اإلسرائيليون الذين يستخدمون األطفـال الفلـسطينيين دروعـاً                

نى مرتبة، ويؤدي إلى معاقبة مالكي األراضـي والحاخامـات الـذين            بشرية ألنهم يعتبرونهم كائنات أد    
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يحضونهم على ممارسة التمييز عبر رفض تأجير الفلسطينيين، ويضع حداً لحجب تراخيص البناء عـن               
يجب تعريف إسرائيل بأنها    . باختصار، نطالب بالمساواة  . الفلسطينيين فيما تُعطى بوتيرة متسارعة لليهود     

  ". دولة يهودية"وميات الموجودة فيها، وليست دولة لجميع الق
وتستطيع إدارة أوباما المساهمة في هذا اإلطار عبر تغيير دورها من ممكِّن وممـول للعـزل والفـصل                  

 والتمييز العنصري اإلسرائيلي في األراضي التـي احتُلَّـت        1948اللذين تمارسهما إسرائيل داخل حدود      
ز المجتمع المدني من خالل الدعم الواضح لمجتمع غير عرقي مستند            إلى المساعدة على تعزي    1967عام  

وفي حال لم يحدث ذلك، يظّل باإلمكان تغييـر وضـعنا إذا انتـاب الحكومـات                . إلى المساواة والحرية  
األوروبية فجأة قلق على األقلية الفلسطينية المضطهدة في إسرائيل وأصرت على منح الفلسطينيين الذين              

  .ل منذ عقود حقوقهم األساسيةتقمعهم إسرائي
تسير الجهود في هذا االتّجاه فيما يبدأ المجتمع الدولي بطرح عالمات استفهام حـول سياسـات العـزل                  

" المقاطعة وسحب االسـتثمارات والعقوبـات     "تكتسب سياسة   . والتمييز العنصري التي تمارسها إسرائيل    
 استُبدلت بحكومة إسرائيلية تمييزية مـصممة علـى         "عملية السالم "زخماً يوماً بعد يوم مع اإلدراك بأن        

  . التوسع أكثر فأكثر في الضفة الغربية والقدس الشرقية
لن ينعم اإلسرائيليون باألمن والسالم والقوة التي ينشدونها منذ وقت طويل إال بعد منح كـل المـواطنين                  

عنـدما نـستثمر فـي جميـع     . قواألشخاص الذين يخضعون لحكم إسرائيل الحرية والمساواة في الحقو 
 نسلك الطريـق    – وليس في مزيد من المستوطنات التي تؤدي إلى العزل ومزيد من السالح              –مواطنينا  

الصحيح نحو األمام بدالً من الطريق الحالي المحفوف بالمخاطر والذي يتجاهل االستثمارات األساسـية              
  .يين على السواء للخطرمثل مكافحة الحرائق فيعرض تالياً اليهود والفلسطين

يجب أن يسير أوباما وكلينتون على هذا الطريق، طريق الحرية والمساواة في الحقـوق، الـذي حقّـق                  
المعجزات للواليات المتحدة وجنوب أفريقيا، بدالً من تخصيص مزيد من الساعات العقيمة لمحاولة حماية              

  . يزة والفلسطينيين حقوقاً متدنّيةدولة إقصائية ال تزال مصممة على منح اليهود حقوقاً متم
  "واشنطن تايمز"
  10/1/2011، النهار، بيروت

  
  مناورات سياسية مكشوفة

  فايز رشيد
، وفي العالقـة بينهمـا      "اإلسرائيلي"حفل األسبوعان األخيران بأحداث كثيرة على الصعيدين األمريكي و        

هذه الخطوة يعارضها   (ى سفيراً في سوريا     استغل الرئيس أوباما عطلة الكونغرس وسم     : أمريكياً. أيضاً  
" اإلسرائيلي"أعلن ناطق رسمي أمريكي بأن إيهود باراك وزير الحرب          : على صعيد ثانٍ  ) . الجمهوريون

فـي  ) وحزبه العمـل  (قام طيلة تسلمه منصبه بتضليل الواليات المتحدة من خالل االدعاء بأن مشاركته             
أيـضاً وعلـى الـصعيد      . نتنياهو في ما يتعلق بالتـسوية        الحكومة، سيخفف من تطرف رئيسها بنيامين     

األمريكي قام فالكوم هونالين مدير عام لجنة رؤساء المنظمات اليهودية في الواليات المتحدة بزيارة إلى               
  .دمشق 

كثرت التحليالت السياسية مؤخراً، التي تشي باحتمال انفراط عقد االئتالف الحكومي الحالي،            ": إسرائيلياً"
صة بعد تهديدات وزراء العمل باالستقالة، متحدين زعيمهم باراك، بسبب عدم إحراز أي تقدم فـي                وبخا

من خالل تحليالت تتحدث    " إسرائيل"أيضاً تكاثرت الشائعات السياسية في      . عملية السالم مع الفلسطينيين     
  .عن رغبة نتنياهو بإحياء المسار السوري، بعد االنسداد على المسار الفلسطيني 

، كشف  نتنياهو في تقرير دوري قدمه أمـام          "إإلسرائيلية "-على الصعيد المشترك في العالقة األمريكية       
وافق على عرض تجميد االستيطان لمدة ثالثة أشـهر         "لجنة الشؤون الخارجية واألمنية في الكنيست بأنه        
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ذ قرار بـشأنه، إال أن اإلدارة       وأبلغ اإلدارة األمريكية باستعداده طرح الفكرة على الطاقم الوزاري التخا         
  " .األمريكية تراجعت عن الفكرة

ما سبق يؤشر إلى مجموعة من الحقائق، علينا رؤيتها، كفلسطينيين وعـرب، وبخاصـة علـى المـدى         
  :المنظور

الحالية باقية في موقعها في المرحلة الحاليـة، فمـن غيـر            " اإلسرائيلية"أن الحكومة   : أولى هذه الحقائق  
 يتحول تهديد وزراء العمل إلى خطوة عملية يجري تطبيقها، فمنذ تـشكيلها، نـسمع علـى                 المحتمل أن 

ألسنتهم مثل هذه التهديدات، وهي ليست أكثر من تصريحات إعالمية لالستهالك المحلي ليس إالّ، فمعظم               
اً مـشتركاً مـع   التي يرددها نتنياهو بالنسبة للحقوق الوطنية الفلسطينية، تشكل قاسم " اإلسرائيلية"الالءات  

حزب العمل، واألحزاب الرئيسية األخرى، ومن جهة ثانية فإن نتنياهو يخوض مفاوضات مـع حـزب                
حتى لـو انـسحب     : ثالثاً. لضمه إلى الحكومة في حالة انسحاب وزراء العمل         ) المفدال(االتحاد الوطني 

حائزاً )  دون وزراء العمل   من(ومن دون انضمام المفدال، فسيبقى االئتالف الحكومي        ) األخيرون(هؤالء  
  . وهي أغلبية، لكنها ليست مريحة لنتنياهو 120 معقداً من أصل ،61على 

بالطبع، نقول ذلك بعد تصريح حديث للفاشي ليبرمان أعلن فيه عزمه البقاء في االئتالف الحكومي مـع                 
  .نتنياهو حتى لو حدثت خالفات بين الجانبين 

ية بين االثنين سوى في بعض التكتيكات السياسية، وهي هامشية          إن ال خالفات جوهر   : بموضوعية نقول 
  .والخالفات التي يدعيها ليبرمان وربما نتنياهو، هي مناورة سياسية مكشوفة . ليس إالّ 

إنه وأمام االنسداد في المسار الفلسطيني، وأمام بعض الضغوطات السياسية الدوليـة،            : ثاني هذه الحقائق  
 الشرق األوسط حركة سياسية ما، سيحاول نتنياهو الهرب من خالل اللعب            وكي يضفي على الوضع في    

هذا التكتيك السياسي محكـوم عليـه       ) . السالم(المسار السوري واالدعاء بالعمل من أجل       ) إحياء(على  
بالفشل، ألسباب كثيرة أبرزها، ادعاء نتنياهو بعدم وجود شروط مسبقة هو ادعاء كاذب، فهـو وحزبـه                 

، وجرى قوننة ذلك مـؤخراً      "إسرائيل" ائتالفه الحكومي، يصرون على بقاء الجوالن بأيدي         وكافة أطراف 
بالتصويت على أي انسحاب تقـوم      ) حالية أو قادمة  " (إسرائيلية"من خالل إلزام أية حكومة      , في الكنيست 

رز في إفشال   الجانب األب .  من الجوالن، في الكنيست شريطة أن يحوز على أغلبية الثلثين           " إسرائيل"به  
، والـرافض   "اإلسرائيلي"هذا التكتيك السياسي لنتنياهو هو الموقف السوري المدرك تماماً لحقيقة التحرك            

ألهدافه جملة وتفصيالً، والذي يضع شرطاً الستئناف االتصاالت، انطالق المفاوضات من النقطة التـي              
  ) .ابينوديعة ر(انتهت عندها سابقاً، وهي ما يصطلح عليها التسمية ب

من جانب آخر، فإن سوريا تصر على إعادة كل شبر من الجوالن، لذا كان الفشل كبيراً في المفاوضات                  
  .غير المباشرة التي جرت بين الجانبين، برعاية تركيا 

بالقول عن تراجع أمريكـي حـول       " إسرائيل"ثالث هذه الحقائق، أنه ورغم محاولة نتنياهو تبرئة الذات و         
ي أدى إلى استمرار المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، إالّ أنه يعكس أيضاً جزءاً كبيـراً               االستيطان، الذ 

بهدف عودة  " اإلسرائيلي"من الحقيقة، وهي أن الواليات المتحدة تراجعت عن شروطها بتجميد االستيطان            
ـ    -التراجع األمريكي سببه مجموعات الضغط الصهيو     . المفاوضات   دة علـى   مسيحية في الواليات المتح

حول " إسرائيلية"-بالتالي، فإن القول بوجود خالفات أمريكية     . اإلدارة األمريكية، إضافة إلى تأثير اإليباك       
  .التسوية، هو أيضاً مناورة سياسية مكشوفة من الجانبين 

ملخص القول، إن الفلسطينيين والعرب مطالبون بانتهاج استراتيجية جديدة فـي اسـتحقاقات الـصراع               
  .اإلسرائيلي، وكذلك األمر بالنسبة للحركة السياسية في هذا اإلطار، ومن َيعشْ َيَر-ي العربيالفلسطين

  10/1/2011، الخليج، الشارقة
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