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 على أي اعتـداء     "حق الرد "ع مع التأكيد على      فرصة لتهدئة األوضا   إعطاء: غزةفي  فصائل المقاومة    .1

  إسرائيلي
عضو نقال عن مراسلها من غزة صالح النعامي، أن  12/1/2011الشرق األوسط، لندن، نشرت 

 إسرائيل المسؤولية عن تواصل إطالق الصواريخ  حملالمكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار،
ل الزهار في تصريحات للصحافيين أمس في غزة إن قاو. من قبل المجموعات الفلسطينية المسلحة

إطالق الصواريخ يستهدف بشكل خاص القوات اإلسرائيلية التي تتوغل في قلب غزة، معتبرا أن هذا 
على أرض الميدان هو عمليات للتصدي لقوات االحتالل التي "عمال مشروعا، موضحا أن ما يجري 

  ."النفستتوغل في القطاع، ويأتي في إطار الدفاع عن 
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: وقال. وأشار الزهار إلى أن إسرائيل توجه رسائل عدة عبر تهديداتها األخيرة التي توعدت بها غزة
تأتي هذه التهديدات في سياقات عدة، منها توجيه رسائل تهديد للفلسطينيين، وأخرى لطمأنة المستوطنين، "

  ."وبعضها لجس نبض فصائل المقاومة أو أنها ترد على برنامج المقاومة
حث الحكومة " الشرق األوسط"لناطق باسم حركة الجهاد اإلسالمي، في تصريح لـا إلى ذلك وصف

 بينها بشأن الوضع الميداني في "التوافق الوطني"المقالة في قطاع غزة الفصائل الفلسطينية على ما سمته 
ت عملية من حكومة  على أن الفصائل الفلسطينية لم تلمس أي إجراءاوشدد" غير الموفق"بـ .قطاع غزة

  .غزة ضدها عقب التصريح أو قبله، مثل نشر قوات على الحدود، كما أشارت بعض وسائل اإلعالم
العدو الصهيوني الذي يواصل العدوان على غزة، في حين أن "وشدد شهاب على أن الكرة في ملعب 

ة بالتوافق بما يخدم وشدد شهاب على أن الفصائل ملتزم. "فصائل المقاومة في مرحلة دفاع عن النفس
حصيلة الشهداء خالل الشهر الحالي "المصلحة الوطنية وفي إطار تقديرها وفهمها للوقائع، مشيرا إلى أن 

تؤكد أن إسرائيل هي التي تصعد عدوانها، في حين أن المقاومة تمارس حقها المشروع في الدفاع عن 
  ."شعبها

 القيادي البارز في حركة الجهاد نافذ عزاماالت أن نقال عن وك 12/1/2011السفير، بيروت، وجاء في 
أننا كنا جزءا من هذا التوافق طوال الفترة الماضية ونحن على اتصال مع كافة الفصائل " أوضح

  . "األخرى، ونتمنى أن يكون هناك موقف مشترك للجميع بما يحفظ مصالح شعبنا ويحمي حقوقه
نفى  صالح البردويل .دماس حدي في حركة القيا من غزة أن 11/1/2011قدس برس،  وذكرت

وجود أي خالفات بين الحكومة وفصائل المقاومة في غزة حول مقاومة إسرائيل، وأكد أن األمر يتعلق 
  .بنقاش مستمر بين الحكومة والفصائل حول الخطوات الميدانية للمقاومة على األرض

داعم للمقاومة، ونفى وجود أي موقف حماس ال" قدس برس"جدد البردويل في تصريحات خاصة لـو
ال توجد حدة في النقاش بين الحكومة وفصائل المقاومة في غزة "اتفاقية تهدئة بينها وبين إسرائيل، وقال 

بل هناك انسجام كامل بيننا وبين فصائل المقاومة بشكل كامل، والعالقات الفصائلية تسير في غزة على 
ال مشكلة بيننا وبين الفصائل، والحديث عن أن حماس تحاول ما يرام واللقاءات بيننا مستمرة يوميا، 

إقناع الفصائل بالتهدئة كالم ال أساس له من الصحة في شيء، فحماس رائدة الكفاح المسلح في فلسطين 
وهي ال تنصح أحدا بالعدول عن المقاومة، فالمقاومة والجهاد حق مقدس ال يمكن ألحد أن يشطبه، وهي 

  ".حرب الفرقان ليست ببعيدة عناتدفع الثمن غاليا، و
أن هناك لقاءات دورية واتصاالت بين الفصائل لمواجهة التطورات "وأوضح البردويل أن الذي يحدث 

الميدانية على األرض والعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، وأحيانا لسحب الذرائع من العدو 
ن الفصائل والحكومة في قطاع غزة التي تحاول ومواجهته إعالميا، وهناك انسجام تام في الرؤية ما بي

والحديث عن خالفات هو محاولة للنيل من وحدة . اإلستراتيجيةضبط إيقاع المقاومة ليخدم المصلحة 
  ".المقاومة، وهذا يأتي ضمن الحملة المبرمجة والموجهة ضد قطاع غزة

ح أن حركة حماس أكدت  نقال عن مراسلها من غزة فتحي صبا12/1/2011الحياة، لندن، وأوردت 
حق الشعب الفلسطيني في مقاومة العدوان الصهيوني الذي يستبيح األرض والمقدسات "أمس في بيان  
ضرورة التوافق الوطني على إدارة الميدان بالشكل الذي يحفظ استمرار "إال أنها أكدت أيضاً . "واإلنسان

تدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة "أنها وأوضحت  ."المقاومة وتدعيم أركانها وتحقيق مصالح شعبنا
الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية في تعزيز التوافق الوطني، وفي اتصاالتها الرامية لتجنيب شعبنا أي 

  ."عدوان صهيوني غاد
 الناطق باسم "أبو احمد"  إلى أنحامد جاد نقال عن مراسلها من غزة 12/1/2011الغد، عمان، ولفتت 

حول ما عقدته  حركة حماس أخيرا من لقاءات مع فصائل المقاومة قال " الجهاد اإلسالمي"سرايا القدس 
ان توافقاً تم التوصل إليه خالل لقاء عقد "بهدف االتفاق على إدارة وتهدئة الوضع الميداني في قطاع غزة 
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لمقاومة أخيرا مع مسؤولين من حركة حماس حول إعطاء فرصة لتهدئة األوضاع مع التأكيد على حق ا
  ".في الرد على أي اعتداء إسرائيلي

لم يكن االتفاق األخير على تهدئة األوضاع الميدانية وليد التصعيد العسكري الذي "وأضاف أبو أحمد 
يشنه االحتالل منذ عدة أسابيع بل تم التوصل إليه عقب انتهاء الحرب األخيرة على غزة وذلك من أجل 

يبهم التعرض لعدوان إسرائيلي آخر، ولكن المستجدات األخيرة دعت تخفيف األعباء عن أهالي غزة وتجن
  ".إلى التوافق مجددا على تهدئة األوضاع وتوحيد الموقف الفلسطيني تجاه هذا األمر

ولفت أبو أحمد إلى أن فصائل المقاومة عمدت خالل األسابيع األخيرة إلى الرد على اعتداءات االحتالل 
ع باتجاه المناطق الحدودية المتاخمة لحدود قطاع غزة متجنبة بذلك إطالق بقذائف وصواريخ محلية الصن

صواريخ بعيدة المدى تصل إلى العمق اإلسرائيلي وذلك لتأكيد حق المقاومة في الرد والحفاظ في ذات 
واعتبر أن المرحلة الراهنة ال تشهد تهدئة غير معلنة مع  .الوقت على اكبر قدر من تهدئة األوضاع 

 شهيدا وخالل الشهر 16ل الذي صعد من عدوانه العسكري خالل الشهر الماضي حيث سقط االحتال
  .على جرائم االحتالل  الذي سبقه استشهد ستة آخرون وبالتالي فان فصائل المقاومة لم تتوقف عن الرد

لجبهة على موقف ا" الجبهة الشعبية"من جهته شدد أبو جمال الناطق اسم كتائب الشهيد أبو علي مصطفى 
نحن في حل من أي تهدئة مع االحتالل "وقال  .الرافض ألي تهدئة معلنة أو غير معلنة مع االحتالل

فكتائب أبو علي مصطفى لم تتوقف عن استهداف االحتالل في أي فترة خاصة في ظل التصعيد 
 تلتق مع وبين أن الذراع العسكرية للجبهة الشعبية لم ".العسكري اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

وسنواصل الرد على أي اعتداء "مسؤولين في حماس أخيرا من أجل بحث ملف تهدئة األوضاع الميدانية 
  ".إسرائيلي كنهج للجبهة

هناك شبه توافق بين فصائل المقاومة على " من جهته قال أبو مجاهد الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية 
لى هذا التوافق أخيرا خالل اجتماع عقد بين حماس وأكثر من تهدئة األوضاع الميدانية حيث تم التوصل إ

بل يعني أن ال " فلسطيني"فصيل من فصائل المقاومة وهذا األمر ال يعني بحسبه تهدئة من جانب واحد 
وأشار أبو مجاهد إلى أن فصائل المقاومة  ".تصعد المقاومة من طرفها ما لم يقترف االحتالل أي اعتداء

  .فترة الماضية عن ضرب أهداف إسرائيلية كلما قام االحتالل بتصعيد اعتداءاتهلم تتوقف خالل ال
     

  "التوافق الوطني" تدعو الفصائل الى احترام التهدئة وتتعهد بإلزام الجميع بـحكومة هنية .2
في قطاع غزة فصائل المقاومة » حماس«دعت الحكومة المقالة التي تقودها حركة :  فتحي صباح-غزة 

ستلزم «حول التهدئة غير المعلنة مع اسرائيل، مشددة على أنها » احترام التوافق الوطني«ية إلى الفلسطين
دعمها لجهود الحكومة المقالة في تعزيز التوافق الوطني المتعلق » حماس«بهذا التوافق، وأبدت » الجميع

لذي يحفظ استمرار المقاومة التوافق الوطني على إدارة الميدان بالشكل ا«بالتهدئة الميدانية، مشددة على 
  .»وتدعيم أركانها وتحقيق مصالح شعبنا

احترام التوافق الوطني الذي عقدته بينها «وجدد الناطق باسم الحكومة طاهر النونو دعوة الحكومة الى 
فيما يتعلق بالوضع الميداني في القطاع، الذي انطلق من تقدير المصلحة العامة وحماية الشعب الفلسطيني 

  .»راتهومقد
، من »ستقوم بدورها في تعزيز التوافق الوطني وإلزام الجميع به«وأكد النونو في بيان أمس أن الحكومة 

الحكومة تقوم حالياً بإجراء «وأشار الى أن . دون اعطاء تفاصيل حول اآللية التي ستتبعها اللزامها
  .»يوني جديداتصاالت محلية وعربية ودولية لتجنيب الشعب الفلسطيني أي عدوان صه

وجاءت تصريحات النونو في أعقاب ارتفاع وتيرة اطالق الصواريخ من القطاع في اتجاه بلدات 
  . محاذية للقطاعإسرائيلية

 12/1/2010الحياة، لندن، 
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   انتهت وحان وقت القرارات"إسرائيل"المفاوضات مع : عريقات .3

مة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اعتبر رئيس دائرة المفاوضات في منظ:  أحمد رمضان-رام اهللا 
  أن المفاوضات مع اسرائيل فشلت وانتهت وحان الوقت التخاذ القرارات، 

مجموعة من المسؤولين بينهم المبعوث االميركي السابق دينيس روس ووزير "فقد كشف عريقات ان 
 وانفاق تفاوضية مع الدفاع االسرائيلي ايهود باراك وغيرهم من المسؤولين حاولوا فتح قنوات خلفية

لن تكون هناك اي "وقال ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قال لهؤالء انه ". السلطة الفلسطينية
روس كان في اسرائيل خالل االسبوع الماضي، "، مشيرا الى ان "قنوات خلفية او انفاق مهما كان الوضع

  ".أي رسائل لناغير انه لم يقابل اي مسؤول فلسطيني كما انه لم يبعث ب
لدينا معلومات مفادها ان االسرائيلين "واوضح عريقات في تصريحات صحافية ادلى بها امس أن 

يحاولون خلق انطباع بأن هناك بعض االتصاالت الفلسطينية اإلسرائيلية التي تجري هنا وهناك، ولكن 
يلي انما يفعل هذا على هذا كالم رفضه الرئيس عباس جملة وتفصيال، واي فلسطيني يلتقي اي اسرائ

  ".عاتقه الشخصي
واكد رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات امس ان 
المفاوضات مع الحكومة االسرائيلية انتهت، وان الوضع االن يتطلب اتخاذ قرارت بشأن حل القضية 

  .الفلسطينية
ستجابة لدعوة وجهتها الواليات المتحدة لسماع مواقف وقال عريقات الذي توجه أمس إلى واشنطن ا

واضاف انه سيبحث مع ". ان الفلسطينيين يرفضون اجراء مفاوضات سرية مع اسرائيل"اميركية جديدة، 
المسؤولين االميركيين الذين سيجتمع بهم ملفات اهمها االجراءات االسرائيلية االخيرة في القدس بما في 

يبحث كذلك ما ترتكبه اسرائيل ضد الفلسطينيين من اغتياالت واستيطان وس" شبرد"ذلك هدم فندق 
  .واستمرار الحصار واالغالق على المناطق الفلسطينية

اننا عاقدون العزم على التوجه الى مجلس االمن الدولي الستصدار قرار جديد منه يدين "واكد 
  ".لفلسطيني عبر قرار يصدر من المجلسالممارسات االسرائيلية ويدعو الى توفير حماية دولية لشعبنا ا

المفاوضات انتهت وحان الوقت التخاذ القرارات مشيرا الى ان نتنياهو سيعود وكما "واعتبر عريقات أن 
 الى شطب كل ما حقق قبل ذلك العام في المفاوضات االمر الذي انتهى الى اندالع 1999فعل في العام 
  ".االنتفاضة الثانية

على التذكير بالموقف الذي طرحه الرئيس عباس على "ل زيارته الى واشنطن وقال انه سيعمل خال
في حال وقف االستيطان بما يشمل مدينة القدس واقرار مرجعية "، مبينا انه "الرئيس باراك اوباما

لن تكون هناك مفاوضات من اي نوع "مشددا على انه " للمفاوضات فسوف تتم العودة اليها مرة اخرى
  ".في حال استمرار االستيطانمع اسرائيل 

  12/1/2010المستقبل، بيروت، 
  

  إسرائيلية تستوجب تحركاً دولياً" قرصنة"اعتقال النائب عبد الرازق ":  واإلصالحالتغيير" .4
في المجلس التشريعي " حماس"، ممثلة حركة المقاومة اإلسالمية "التغيير واإلصالح"استنكرت كتلة : غزة

الحتالل اإلسرائيلي على اعتقال النائب عنها في مدينة سلفيت الدكتور عمر عبد الفلسطيني، إقدام قوات ا
، األمر الذي يرفع عدد النواب المعتقلين في سجون االحتالل إلى )11/1(الرازق، فجر اليوم الثالثاء 

  .اثني عشر نائباً



  

  

 
 

  

            8 ص                                     2023:         العدد       12/1/2011 األربعاء :التاريخ

الل باعتقال النائب إن إقدام قوات االحت: "نسخة منه" قدس برس"وقالت الكتلة، في تصريح مكتوب وصل 
الدكتور عمر عبد الرازق بعد مداهمة مكتبه ومنزله والعبث بمحتوياته؛ قرصنة صهيونية متجددة 

  ".تستوجب تحركا دوليا جادا لوضع حد لهذا الصلف الصهيوني في استهداف رموز الشرعية
نوات طويلة دون عودة االحتالل لنهج االختطاف لرموز الشرعية بعد أن جربه على مدار س"ورأت أن 

جدوى؛ إنما يؤكد على ان االحتالل قد استنفذ كل خياراته في انتزاع المواقف وتغيير البوصلة لرموز 
الشرعية، الذين يصرون بمواقفهم على االلتحام مع الشعب الفلسطيني والتمسك بخياراته ونحمل االحتالل 

  .، على حد تعبيرها"رعيةمسؤولية هذا النهج الخطير في االستهداف المتجدد لرموز الش
  11/1/2011قدس برس، 

  
  األمنية بالضفة الغربية" بالك ووتر"محللون يستنكرون عمل شركة  .5

األمنية، التي تلطخت سمعتها بقيام عناصرها المرتزقة بقتل مدنيين في " بالك ووتر"شركة  - غزة
رة الخارجية األمريكية عقدا للعمل العراق لمجرد القتل، باتت قريبة من الضفة الغربية بعد أن منحتها وزا

  .لمدة تصل إلى خمس سنوات
أن هذا التدخل من قبل " المركز الفلسطيني لإلعالم"محللون وخبراء أكدوا في تصريحات منفصلة لـ

أمريكا هو محاولة لتصفية القضية الفلسطينية والسيطرة على كل شيء فلسطيني، مطالبين في ذات الوقت 
  .الضفة بالتعامل معها كما يتم التعامل مع االحتالل الصهيونيالشعب الفلسطيني في 

الدكتور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية بين أن عمل شركات وقال 
في الحراسات األمنية، هو اتجاه عالمي لدى الدول الغربية بأن تقوم بخصخصة " بالك ووتر"أمثال 

  . خاصة تقوم بالحروب نيابة عن الدولالحروب وتصبح شركات
وأوضح، أن هذه الشركات تنتشر اآلن في الدول العربية وعملت بالعراق بشكل واسع، مبينا أنها سياسة 

البريطانية التي تعمل في الضفة، " ليبرا"عامة وهي موجودة منذ زمن في الضفة وعلى رأسها شركة 
شركات خاصة تتقاضى أجورا عالية في "أنها : فاوالتي من المحتمل أنها تحرس سالم فياض، مضي

  ".النهاية وعلى حساب الشعب الفلسطيني ألنه مصاريفها تخصم من المساعدات التي تأتي للشعب
وأوضح أن أمريكا لها وجود أمني من قبل بالك ووتر في الضفة وهو ممثل بمولر وكيث دايتون من 

لسيطرة على البالد وإحكام القبضة على أي كيان فلسطيني ذلك الوجود هو جزء من عملية ا: "قبله، متابعا
  ".هناك

هي خلف مقتل " بالك ووتر"من ناحية أخرى؛ لفت إيهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية أن شركة 
العديد من العراقيين أثناء عملها في العراق، مشددا في الوقت ذاته على أن جميع قوى األمن التي تعمل 

  .كون مسيطر عليها من قبل قوات خارجيةفي الضفة سي
: وأكد الغصين على أن توقيع عقد مع هذه الشركة الهدف منه هو محاولة تصفية المقاومة، مضيفا

التدخل بهذه الطريقة الهدف منه تصفية القضية الفلسطينية، وسلطة فتح تنفذ جميع األوامر بغض النظر "
  ".عن المصلحة الفلسطينية
شار مصطفى الصواف الصحفي والمحلل السياسي إلى أن التجديد الذي تقوم به من زاوية أخرى؛ أ

التي مارست القتل من قبل في العراق هو تأكيد  على أنها " بالك ووتر"اإلدارة األمريكية لشركة 
  .ستمارس نفس الدور في الضفة ضد أبناء الشعب الفلسطيني

 ترفض هذا التدخل األمني وأال تسمح لهذه الشركة وطالب سلطة رام اهللا بالوقوف أمام مسئولياتها وأن
  .بممارسة العدوان والقتل
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اإلدارة األمريكية تريد أن تحكم المشهد األمني من خالل هذه الشركة وتريد أن تكون هي "وأضاف أن 
على الحكومة والشعب أن يرفضان هذا التدخل حتى لو أمكن : "، متابعا"المسئولة عن هذه األجهزة التابعة

  ".أن يكون الرفض في مواجهتها والتعامل معها كما يتم التعامل مع االحتالل
  11/1/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   للوصول للدولة الفلسطينيةنعمل بكل طاقتنا لتثبيت المواطن على أرضه: عباس .6

اطن الفلسطيني على  قال الرئيس محمود عباس، إننا نعمل بكل طاقاتنا من أجل تثبيت المو: وفا–رام اهللا 
  .أرضه، وحقنا في أرضنا للوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

جاء ذلك خالل استقبال سيادته لعمداء شؤون الطلبة ورؤساء مجالس الطلبة في الجامعات، وأمناء سر 
، اليوم الثالثاء، بحضور األقاليم وممثلي حركة الشبيبة في الجامعات، في مقر الرئاسة في مدينة رام اهللا

حسين األعرج،  ومفوض التعبئة . أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، ورئيس ديوان الرئاسة د
والتنظيم في حركة فتح محمود العالول، ومفوض المنظمات الشعبية توفيق الطيراوي، ونائب أمين سر 

  .حركة فتح اللواء جبريل الرجوب
ت طبيعية، ولكن لدينا اإلنسان، لذلك نحن حريصون جدا على تنمية ليس لدينا ثروا: عباسوأضاف 

قدراته، ألنه بتنمية قدرات اإلنسان نستطيع أن نبني الوطن، وأن نجلب الثروات، لذلك يأتي االهتمام 
  .بالطلبة
 لقاؤنا اليوم هو مبادرة طيبة جدا، ونحن سعداء جدا بأن نلتقي بإخوتنا في اللجنة المركزية: وتابع

 .ومسؤولي مجالس الطلبة وعمداء شؤون الطلبة، وأمناء سر األقاليم، وممثلي حركة الشبيبة في الجامعات
إننا ال نستطيع أن نفعل المعجزات في قضية توفير احتياجات الطلبة، ولكن نحن نضع : وأردف قائلًا

  .ريد مساعدته وفق إمكانياتناالقطار على السكة لنبدأ بالمشروع، لذلك نريد أن يشعر الطالب بأننا معه، ون
وتطرق إلى تجربة صندوق دعم الطالب لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في لبنان، الذي أنشأه لمساعدة أبناء 

  .الشعب الفلسطيني في لبنان على مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها
 في لبنان، وذلك بسبب  هذا العام سيكون صندوق دعم الطالب محصورا بأبنائنا الطلبةعباس،وأوضح 

 عاما ولغاية اآلن، ويعاني أهلنا هناك المعاناة المؤلمة، لذلك 62الظروف الصعبة التي يعيشونها منذ 
  .فكرنا بصندوق دعم الطالب، إضافة إلى مشروع التكافل األسري

ت من هذا الصندوق هو لبنة أساسية لتأسيس مشاريع أخرى، فإذا استطعنا أن نؤمن اإلمكانا: وأضاف
أجل استمرار الدفع للطلبة حتى يتمكنوا من إنهاء عامهم الدراسي، ننتقل إلى دعم طلبة آخرين في مناطق 
أخرى، وأنا أعلم شخصيا بأن هناك طلبة كثيرين محتاجين في غزة والضفة واألردن وسوريا وحتى في 

  .دول الخليج
طالب في لبنان لهذا العام، ونعمل منذ نحن اآلن نستطيع ضمان توفير األموال لصندوق دعم ال: وتابع

اآلن ولغاية شهر أيلول المقبل لتوفير ضعف ما قدمناه، ألنه سيصبح لدينا الطلبة الجدد والقدامى، وهكذا، 
  .وهذا يحتاج إلى مبالغ ضخمة لتغطية مصاريف السنة الدراسية للطلبة
 مليون دوالر،  3نان تبلغ حوالي وأشار إلى أن مصاريف السنة الدراسية للطلبة الفلسطينيين في لب

 مليون دوالر ألن عدد الطلبة سيتضاعف، وأيضا السنة التي تليها 6وستكون السنة التي تليها حوالي 
إن هذا الصندوق يحتاج إلى جهد كبير لتوفير مصادر التمويل لهذه المبالغ الضخمة، لذلك : أيضا، قائالً

رات وقطر والكويت وغيرها، لتوفير الدعم المالي لهذا قمنا بتنظيم فعاليات في الوطن، وفي اإلما
الصندوق، إضافة إلى التفكير بالبحث عن مصادر أخرى ألن هذا المصروف يذهب في طريقه الصحيح 

100.%  
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وجدنا مصادر لتقديم الدعم، وأهل الخير كثيرون خاصة لدى الشعب الفلسطيني، وعندما عقدنا : وأضاف
 مليون دوالر، وهناك 4ندوق دعم الطالب في رام اهللا، استطعنا جمع حوالي اجتماعا لجمع التبرعات لص

هذه : واستطرد قائلًا .وعود بتقديم مبالغ أخرى لصالح الصندوق، لشعبنا المقيم في بعض الدول العربية
ة بداية، وشيء بسيط لإلخوة غير القادرين على مواجهة تكاليف التعليم، ونحن نسعى ألن يكون لدينا القدر

  .على توفير كافة احتياجات الطالب الفلسطيني منذ دخوله الجامعة وحتى تخرجه
وجدد تأكيده على أن الدعم المقدم للطلبة الفلسطينيين عبر صندوق دعم الطالب، هو منحة وليس قرضا، 
د ليستطيع الطالب بعد تخرجه أن يواجه أعباء الحياة، معربا عن أمله بأن يقوم الطالب المتخرج وبع

  .تحسن وضعه المالي بدعم إخوته الطلبة الستمرارية تقديم الدعم المناسب لكافة الطلبة المحتاجين
ال فرق بين فلسطيني وآخر، ألن كل الفلسطينيين في لبنان حالتهم صعبة، وبالتالي ال ينظر إال 'وأكد أنه 

ات للحصول على دعم، وتم للشهادة، وهناك طلبة من حركة حماس ذهبوا للسفارة في لبنان، وقدموا طلب
  .'تقديم الدعم لهم، ألن كل أبناء الشعب الفلسطيني هم أبناؤنا

وأوضح أن أقساط الفصل الحالي والفصل القادم متوفرة، لتقديمها للطلبة، آملًا أن تسير العملية بهذا 
  .الشكل الممتاز

إخوتنا في التنظيمات الشعبية نأمل أن تكون هذه الجلسة إطارا لعمل شيء جيد في المستقبل، و: واختم
  .وغيرها يتولون هذه المهمة من أجل التواصل ومعرفة االحتياجات

 طالبا في الجامعات الفلسطينية، بواقع 439بدوره أعلن أمين عام الرئاسة عن مكرمة السيد الرئيس لـ
  . دوالر لكل طالب محتاج200

عنيين من أجل تطويرها في المستقبل، وتكون إن هذه مبادرة يجب أن تلتقط من الم: وقال عبد الرحيم
نحن اآلن أمام مهمة إنسانية، يجب االهتمام بها، وعرض : وأضاف .إطارا لرفع المعاناة عن طلبتنا

  .األفكار لتحقيق التكامل بين كافة القطاعات المعنية
  12/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  اة أسيرينناشد إلنقاذ حيالسلطة ت .7

دعت السلطة الفلسطينية، أمس، األمين العام لألمم المتحدة وأمين عام الجامعة :  منتصر حمدان-رام اهللا 
العربية للتحرك والضغط من أجل اإلفراج عن حياة أسيرين فلسطينيين يواجهان خطراً على حياتهما، 

اكرم عبد العزيز منصور وجهاد محملة حكومة االحتالل المسؤولية عن الوضع الصحي لألسيرين وهما 
  .أبو هنية 

وأكد وزير شؤون األسرى والمحررين في الحكومة االنتقالية، عيسى قراقع، وجود خطر يتهدد حياة 
األسيرين، ما يستدعي التحرك على أعلى المستويات الدولية والعربية من اجل إنقاذ حياتهما بعد  تردي 

  .وضعهما الصحي 
 تجريها الحركة األسيرة لتنفيذ سلسلة من الخطوات االحتجاجية، تبدأ وكشف قراقع عن تحضيرات

باإلضراب عن الطعام، للمطالبة باإلفراج عن األسرى المرضى، مناشدين المؤسسات الحقوقية واإلنسانية 
  .والجهات السياسية التدخل إلنقاذ حياتهم 

 شهراً على األسير 16حكماً بالسجن من جانب آخر أدانت الحكومة االنتقالية، إصدار محكمة االحتالل 
عبد اهللا أبو رحمة منسق اللجنة الشعبية لمواجهة جدار الفصل العنصري في بلدة بلعين، مؤكداً أن 

  .المحكمة باطلة وغير شرعية وقراراتها تعكس سياسات الكيان الهادفة إلى إدامة االحتالل 
  3/1/2011الخليج، الشارقة، 
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  المختطفين تحذر من نوايا االحتالل بالقرصنة ضد رموز الشرعية   عن النوابلإلفراج الحملة الدولية .8
استهجنت الحملة الدولية لإلفراج عن النواب الفلسطينيين المختطفين الصمت الدولي :  لندن-رام اهللا 

المطبق إزاء تغول االحتالل االسرائيلي في إجرامه بحق النواب بإعادة اختطافهم، حيث أقدمت قوات 
  .عمر عبد الرازق بعد مداهمة منزله فجرا .حتالل على اختطاف النائب داال

ضد 'نسخة منه من نوايا االحتالل العدوانية ' القدس العربي'وحذّرت الحملة الدولية في بيان لها تلقت الـ 
كل رموز الشرعية الفلسطينية، حيث أقدم بإعادة مسلسل اختطاف النواب، لم يكتف باعتقالهم في المرة 

، اال أنه يعمد الى 2006األولى ومحاكمتهم ما يقارب األربع سنوات بعد فوزهم في االنتخابات عام 
محمود الرمحي، .حاتم قفيشة ، د.تغييبهم باعادة اختطافهم حيث اختطف وبشكل متتال كل من النواب د

  .'نايف الرجوب، محمد الطل، وخليل الربعي
كشف ممارسات االحتالل المخالفة لكل القيم واألعراف الدولية ل'وطالبت الحملة الدولية بتحرك قانوني 

  .'ومالحقته عليها في المحافل الدولية
في الدفاع عن 'وطالبت الحملة الدولية المؤسسات البرلمانية والسياسية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها 

ن انتهاكات متكررة الحقوق في وجه اإلجرام والعمل على مالحقة االحتالل قضائيا على ما يرتكب م
  .'للقانون الدولي

  12/1/2011القدس العربي، لندن، 
    

  "موضوع السالح خارج المخيمات قرار سيادي لبناني: "عبداهللا عبداهللا .9
يعود ملف السالح الفلسطيني خارج وداخل المخيمات في لبنان إلى الواجهة اليوم : بوال أسطيح: بيروت

سعد الحريري على إدراج بند سحب السالح الفلسطيني خارج مع ما يحكى عن إصرار رئيس الحكومة 
المخيمات كبند أساسي ضمن بنود التسوية السعودية السورية المنتظر إعالنها، لما لسورية من دور كبير 

  .تلعبه في هذا اإلطار
فيما يخص جدد ممثل منظمة التحرير الفلسطينية لدى لبنان السفير عبد اهللا عبد اهللا موقف المنظمة المعلن 

موضوع السالح خارج المخيمات قرار سيادي لبناني، وما يجمع عليه «هذا الملف، مشددا على أن 
: مؤكدا الموقف الحيادي لمنظمة التحرير في السجاالت السياسية اللبنانية، وقال» اللبنانيون نحن معه

  .»اره وسيادتهدورنا هو اإلسهام في تأكيد وحدة اللبنانيين وأمن البلد وسالمته واستقر«
  12/1/2011الشرق األوسط، لندن، 

 
   من العدوان على غزة"إسرائيل"مصر تجري االتصاالت لمنع : منظمة التحرير الفلسطينية .10

أشار مسؤول فلسطيني إلى أن مصر تجري االتصاالت لمنع إسرائيل من شن أي : صالح جمعة: القاهرة
  .لمحتلةعدوان جديد على غزة، ووقف ممارساتها في القدس ا

وأكد صالح زيدان، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عقب اجتماعه، أمس، 
مع مسؤول مصري رفيع المستوى لم يسمه، وعدد من مساعديه، أن مصر تجري االتصاالت مع 

منع حدوث إسرائيل والواليات المتحدة والدول الفاعلة في مجلس األمن، من أجل الضغط على إسرائيل ل
أي عدوان جديد على قطاع غزة ووقف كافة الممارسات اإلسرائيلية العدوانية واالستيطانية في القدس 

  .واألراضي الفلسطينية
ونقل زيدان عن المسؤول المصري قوله، إن مصر تواصل جهودها لمنع حدوث أي عدوان جديد على 

ع المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل قطاع غزة، كما تجري االتصاالت بالدول الفاعلة وتواصل م
لوقف كافة ممارساتها العدوانية والممارسات اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة التي كان آخرها هدم 

  .»شبرد«فندق 
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وأشاد زيدان بدور مصر لدعمها لنضال الشعب الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية، وحقوقه في العودة 
عام ) حزيران(لدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة بحدود الرابع من يونيو وتقرير المصير وبناء ا

  . وعاصمتها القدس1967
وقال زيدان إن المسؤول المصري أكد خالل االجتماع على استمرار جهود مصر الداعمة إلنهاء االنقسام 

 التي تهم الوضع الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن اللقاء تطرق إلى عدد من القضايا
  .ودعم التحرك الفلسطيني في المحافل الدولية

وأكد زيدان ضرورة التمسك بالموقف الرافض للعودة للمفاوضات دون الوقف الكامل لالستيطان وتوفر 
المرجعية الدولية للمفاوضات، ودعم الجهود العربية في مشروع القرار المقدم لمجلس األمن حول عدم 

  .ستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلةشرعية اال
 12/1/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   تشكك في الرواية اإلسرائيلية عن الجثتين المجهولتين في غزةةالحكوم ":األهرام" .11

شكك مصدر مسئول بالحكومة المقالة في غزة في صحة الرواية اإلسرائيلية عن قتل   : أشرف أبوالهول
في الرابع من يناير الحالي بمنطقة المقبرة الشرقية بجباليا شمال قطاع غزة شابين مجهولي الهوية 

   . واالدعاء بأنهما مصريان كانا يحاوالن زرع عبوة ناسفة علي الحدود الشرقية للقطاع مع إسرائيل
وقال المصدر الذي طلب عدم اإلفصاح عن هويته لـ األهرام إن هناك شكوكا في كامل الرواية 

 عن الواقعة خاصة أن السلطات المصرية أكدت أن بطاقات الهوية التي كانت بصحبة اإلسرائيلية
   . الجثمانين مزورة

وأوضح أنه في الرابع من يناير الحالي قصفت إسرائيل بعنف منطقة المقبرة الشرقية بجباليا وادعت أنها 
قتراب من المنطقة لمدة قتلت شابين كانا يحاوالن زرع عبوة ناسفة ومنعت اإلسعاف الفلسطيني من اال

يومين ليعثر بعدها علي جثتين عاريتين تماما داخل أكياس بالستيك وبرفقة كل منهما بطاقة هوية 
 وقال المصدر إن الجثتين ال تحتويان أية  . مصرية ولكن بالعودة للسلطات المصرية تأكد أنها مزورة

  . ائل الفلسطينية أنكرت انتماءهما لهاعالمات مميزة سوي وشوم غير مفهومة المغزي وأن جميع الفص
وأضاف قائال إنه في ظل هذا الغموض فإنه من المرجح أن تكون إسرائيل قد قتلت الشخصين في مكان 
آخر ثم افتعلت حادثة جباليا إللقاء الجثتين في القطاع وادعت أنهما لمواطنين مصريين لعلمها أنه يمكن 

   . قطاع من عدمهبسهولة التأكد إذا كانا من أبناء ال
  12/1/2011األهرام، القاهرة، 

  
  غزةب مفروض علينا أمرالسلطة و.. أفق المصالحة صار بعيداً: لقاء صحافي مع مشعل وقادة حماس .12

االقل "والحرب على غزة هي , "افق المصالحة الفلسطينية بعيد جداً":  فهد الخيطان-العرب اليوم 
تراجع شعبية حماس في غزة امر غير مستغرب "و". سهولةضرورة بالنسبة السرائيل لكنها االكثر 

لكن حماس ستفاجىء الجميع في قدرتها على , تضررنا الى حد كبير في الضفة الغربية". "بالنسبة لنا
  ".استعادة العافية

, يئسنا من طرق البوابة االردنية", "ابو مازن سيحسم المعركة مع دحالن لصالحه لكنه سيخرج مهشماً"
  ".الت على الجانب االنساني تحسنتوالتسهي

تلك العناوين كانت خالصة لقاء صحافي مطول مع قادة في حركة حماس بدمشق امس االول كان في 
  .مقدمتهم رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل

  المصلحة المعطلة
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 الشعور لقاء في شهر رمضان الفائت شعرت قيادة حماس ان المصالحة الفلسطينية باتت ممكنة ومرد هذا
اتضح من . غير مخطط له جمع خالد مشعل بمدير المخابرات المصرية عمر سليمان في مكة المكرمة

اي مانع الجراء تفاهمات ثنائية " الراعي الرسمي للحوار الفلسطيني"اللقاء انه ليس لدى القيادة المصرية 
 من اتفاق المصالحة المقترح في بين حماس وفتح ثم مع باقي القوى الفلسطينية لتكون ارضية وجزءاً

  .الورقة المصرية
. فتح هذا اللقاء الباب الجتماع في دمشق جمع القيادي الفتحاوي عزام االحمد مع وفد من حماس

االجتماع الذي عقد اواخر ايلول الماضي جاء بعد اتفاق بين الرئيس الفلسطيني وعمر سليمان على خلفية 
 التفاهم في لقاء دمشق على عناوين الحوار المقبل بين فتح وحماس جرى. لقاء مكة بين االخير ومشعل

  :وتم تلخيصها في ست نقاط وهي
  . لجنة االنتخابات الفلسطينية-1 
  . محكمة االنتخابات-2 
  . موعد االنتخابات-3 
  . اطار قيادي مؤقت لمنظمة التحرير-4 
  . بناء وهيكلة االجهزة االمنية-5 
  .السياسات االمنية  اللجنة العليا لرسم -6

لكن التفاؤل باالتفاق تبدد في اللقاء الثاني الذي حضره مدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج ومسؤول 
, فقد تراجع وفد فتح عن النقاط التي تم االتفاق عليها في اللقاء االول. فتح في دمشق سمير الرفاعي

  ". حصري للرئيس وال يمكن تشكيلها بالتوافقحق"تمسكوا بالقول انها , فبالنسبة لمحكمة االنتخابات
الخالف االهم كان حول قضية اعادة بناء االجهزة االمنية والموقف من استمرار التنسيق االمني مع 

  :وقدم فرج تفسيراً لهذا االمر ال يمكن لحماس ان تقبل به وملخصه اآلتي. اسرائيل
والمقصود باعادة الهيكلة هي القوة في ". لمتمردةالمشكلة هي في غزة ا: "وينقل قادة حماس عن فرج قوله

اما اعادة البناء . اما اللجنة االمبنية فال توافق حولها. غزة وليس االجهزة االمنية في الضفة الغربية
في المقابل تمسكت حماس في موقفها ". اعادة بناء المقرات التي تهدمت في غزة: "فتعني بالنسبة لفتح

  .منية ينبغي ان تشمل في مظلتها الضفة الغربية وغزةالقاضي بان اللجنة اال
  .بهذا الموقف المتعنت حسب قيادة حماس اصبحت المصالحة الفلسطينية بعيدة المنال

  :لدى قيادة حماس اكثر من تفسير.  ولكن لماذا تقدمت فتح للمصالحة ثم تراجعت
ضغط على نتنياهو لتليين موقفه ربما كان المطلوب هو استخدام اللقاء مع حماس كنوع من ال: االول

وبالتالي لم يعد هناك حاجة من الناحية التكتيكية لهذه الورقة بعد فشل " السلطة"التفاوضي مع 
  .المفاوضات

عدم قدرة فتح على الوفاء باالستحقاق االمني للمصالحة في الضفة الغربية تحديداً في ضوء : الثاني
  .لالتنسيق االمني عالي المستوى مع اسرائي

ان ترتيبات المصالحة تحتاج الى موافقة اسرائيل والواليات المتحدة وهذا امر متعذر : والتفسير الثالث
  .الن الطرفين لن يقبال بأي حال عودة حماس الى مؤسسات السلطة في الضفة الغربية

" لوكسدي"يقول خالد مشعل فهناك حكم ذاتي . الوضع الحالي مناسب السرائيل"في تقدير قيادة حماس 
هدفها تهجير الفلسطينيين الى االردن الن الضفة الغربية في البعد "يمثل في الجوهر صيغة انتقالية دائمة 

  ".يهودا والسامرة"االستراتيجي االسرائيلي هي 
اما حركة فتح فتشعر انها غير مضطرة للمصالحة ما دام باالمكان استعادة غزة بقوة االمر الواقع واذا لم 

  . مشكلة ما دامت السلطة في الضفة الغربية تحظى بالشرعية الدولية والعربيةيحصل ذلك فال
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لكنها تتمسك بقناعتها , خالصة القول ان قيادة حماس متشائمة حيال فرص المصالحة في هذه الظروف
  ".ان المصالحة ضرورة وطنية سنبقى نعمل من اجلها"

  حماس في الضفة وغزة
لضغوط على حركة حماس في الضفة الغربية ويستشهد مشعل بعدد انسداد افق المصالحة يضاعف من ا

يفوق " معتقل وما يتعرضون له من تعذيب 800معتقلي الحركة في سجون السلطة الذي فاق الـ 
  ".الوصف

وفق خالد مشعل الذي يشير بأسى الى , "اجهزة السلطة واسرائيل يتحالفان ضدنا في الضفة الغربية"
  .بين الجانبين لقمع حركة حماس وتصفية عناصرها في الضفة الغربية" الدوارالتنسيق والتكامل في ا"

لكنهم على قناعة بأن الحركة " ان بنية حماس تضررت الى حد بعيد"ويعترف قياديون في الحركة 
في غزة عام " معنا"ستفاجىء الجميع في قدرتها على استعادة عافيتها وحيويتها مذكرين بما حصل 

.2006  
على المفارقة في نتائج استطالعات الرأي التي تظهر تراجع شعبية حماس في غزة واستقرارها وتعليقاً 

من يكون في السلطة يدفع : "في الضفة الغربية يؤكد قادة حماس ان النتائج لم تكن مفاجئة بالنسبة لهم
الة يصبح الثمن مضاعفاً عندما تكون في السلطة وسط ح"ويضيف , يقول قيادي حمساوي, "الثمن

  ".الحصار التي تعيشها غزة والظروف االقتصادية القاسية جراء الحصار االسرائيلي
  .وفي رأيهم من الطبيعي في مثل هذه الظروف ان تتراجع شعبية حماس في القطاع

ويأخذنا هذا الحال الى السؤال عن االنتهاكات التي تسجل في غزة في مجال الحريات وحقوق االنسان 
  .زات تحصلوما يقال عن تجاو

اجواء : "ويشرح احد القياديين ذلك على النحو التالي. يقر قادة حماس بوقوع تجاوزات في مجال االمن
الحصار المستمر على القطاع ومحاوالت االختراق االمني المستمرة من اكثر من طرف تسبب حالة من 

واستمرار " ى الوقوع باالخطاءالتوتر االمني العالي في اوساط المسؤولين جراء الشعور بالخطر تدفع ال
الحصار يخلق لدى الموجودين في القطاع حالة ال مباالة تجاه العالم الخارجي ومعاييره في الحكم ما دام 

  .يصمت على تجويع القطاع
هذه االمور ال تغيب عن بال قيادة حماس وتؤكد ان المسؤولين في حكومة غزة ال يتهاونون في معالجة 

  .متورطين فيهااالخطاء ومعاقبة ال
السلطة امر "في المحصلة يدرك قادة حماس ان الجميع في الساحة الفلسطينية يعيشون في مأزق و

  .حسب تعبير احد قياديي الحركة" مفروض علينا في غزة
  وموقف الحركة من التشدد" القاعدة"خطر 

 لكن تنظيم في غزة" فائض دين"وهناك " محافظ ومتشدد"المزاج العام في غزة حسب وصف حماس 
  .على حركة حماس" المزايدة"القاعدة وحركات السلفيين ال تتوقف عن 

يدرك قادة حماس هذا االمر ويؤكدون ان ال حضور واسعاً لهذه الحركات في غزة وما هو موجود من 
  ".صناعة اجهزة عربية واجنبية"خاليا هي في نظرهم من 

بمقاومة فكر التشدد "ماس ان الحركة معنية وفي هذا الصدد يؤكد رئيس المكتب السياسي لحركة ح
في الحركة على اشاعة فكر االعتدال والوسطية " طبقة الشيوخ"ويضيف نعمل بشكل ممنهج مع " السياسي

  ".ففي فلسطين ال تصلح مدرسة التشدد. "في أوساط كوادر حماس وجمهورها
  ماذا عن غزة؟, احتماالت الحرب

هل . السياسيين ومعهم الرأي العام العربي هذا اليوم هو سؤال الحربالسؤال الذي يشغل بال المراقبين و
حزب اهللا ثم ايران ام العكس؟ وهل : ستقع حرب في المنطقة ومن المستهدف اوالً في الهجوم االسرائيلي

  لحماس نصيب من العدوانية االسرائيلية؟
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لكن ثمة احتمال ان . ف في المنطقةال يملك قادة حماس جواباً شافياً على السؤال مثلهم مثل جيع االطرا
  ".العام الحالي قد يشهد حرباً"

لمعادلة " بتحليل الموقف"لدى حماس مقاربة للجبهات الثالث تشكل في مجملها خالصة لما يمكن وصفه 
  .الحرب والسالم في المنطقة

دما تعرضت الحرب بالنسبة السرائيل ضرورة ال بد منها كي تستعيد صورتها كقوة عسكرية متفوقة بع
  .للتهشيم في العدوان على لبنان وغزة

  .الحرب االقل ضرورة السرائيل هي على غزة لكنها في نفس الوقت االكثر سهولة واغراء
اما الحرب الضرورية واالكثر الحاحا بالنسبة السرائيل فهي ضد ايران بيد انها الحرب االكثر صعوبة 

  .تليها الحرب على حزب اهللا
يقول قيادي في حماس لكن اسرائيل وقبل خوض اي " ديدا السرائيل في الوقت الحاليغزة ال تشكل ته"

  .حرب تريد ان تضمن نتائجها وهذا ان لم يعد ممكنا
في غزة اسرائيل غير مضطرة للحرب وتواجه استحقاقا اخالقيا على المستوى العالمي خاصة بعد ما 

لكن هذا . في غزة غير متوفر" بنك االهداف"ان اضافة الى ذلك ف, جرى من فظاعات في العدوان االخير
  ".قادمة"عليه حرب لرفع المعنويات تمهيدا لحرب اصعب " تركب"امر مغر بحد ذاته وقد 

لكن التحسين غير المبرمج " سياستنا تقضي بعدم اعطاء ذريعة للحرب: "قيادة حماس تقول بشكل واضح
  ".يذهب بنا الى حرب"قد 

  .كون صعبة للغاية الن ميزان القوى على االرض يتطور بشكل كبيرمع حزب اهللا المواجهة ست
يجب ان تشترك فيه امريكا وهذا غير وارد االن حسب تقدير " فاعال"العدوان على ايران فلكي يكون "اما 

  ".حماس
  "..رغم الضغوط التي يمارسها نتنياهو بجعل الحرب على ايران مصلحة امريكية

لظني الخاص بمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني سعد اسرائيل تراهن على القرار ا
  .الحريري كورقة الضعاف حزب اهللا ومن ثم الهجوم عليه

  المواجهة بين عباس ودحالن
يتابع قادة حماس باهتمام التطورات المتعلقة بالمواجهة بين الرئيس محمود عباس والقيادي الفتحاوي 

تقاد بان دحالن كان يخطط بالفعل لالستيالء على السلطة وازاحة عباس وهناك اع. البارز محمد دحالن
واعتقد اي دحالن ان بامكانه تكرار تجربة عباس مع الرئيس الفلسطيني , "لكنه  اساء التقدير واستعجل"

  .الراحل ياسر عرفات
لم يستطع ان ناصر القدوة كرئيس بديل لعباس لكنه " تسويق"قبل عام يقول قادة حماس ان دحالن حاول 

يحقق اختراقا ملموسا في االوساط العربية والدولية ثم قرر ان يخوض المعركة مباشرة لكنه وقع في عدة 
برئيس "اخطاء ابرزها الهجوم الشخصي على ابو مازن وابنائه وقاد حملة تحريض ضد ما يصفه 

  .في اشارة الى عباس" الصدفة
مان التوسط بين عباس ودحالن لطي الخالف لكن حاولت مصر ومن خالل مدير مخابراتها عمر سلي

الرئيس الفلسطيني صمم على قرارة بمحاسبة دحالن وتقديمه للجنة التحقيق قراءة حماس ان ال خالف 
لكن الوجه االيجابي بالنسبة لحماس هو ان هذا الصراع ينتهي . جوهريا في السياسة بين عباس ودحالن

  .وفق رؤية حماس " يد للقضية الفلسطينيةامر مف"بخروج دحالن من الساحة وهذا 
االردن وحماس بوابة مغلقة : يقول قيادي في حماس".. ابو مازن سيهشم لكنه سيحسم المعركة لصالحه"

لقاءات : "واخرى مفتوحة ويظل السؤال الدائم العالقة االردنية مع حماس هل يستمر الحال عما هو عليه
  ؟..شقفي غزة وقطيعة سياسية مع دم" انسانية
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نحن مع الثوابت االردنية في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية "تواصل حماس ترديد موقفها التقليدي 
  ".ونقف في خندق واحد ضد التوطين والوطن البديل

" الحكومة االردنية ترفض لغاية االن االنفتاح على الحركة"قلنا ذلك مرارا يؤكد قيادي في الحركة لكن 
ن االستمرار في طرق البوابة االردنية المغلقة الننا حاولنا كثيرا ولم نحصل على لقد يئسنا م"ويضيف 

  "..نتيجة
وتنظر باحترام الى مواقف االردن .. قيادة حماس تقدر عاليا الدعم الطبي واالنساني االردني الهل غزة

عامل مع القضايا تجاه القضية الفلسطينية في المحافل الدولية كما تنظر بارتياح الى المرونة في الت
  ."االنسانية الخاصة بكوادر الحركة

  12/1/2011، عمانالعرب اليوم، 
  

  "إسرائيل" عملية في عمق أحبطويزعم أن اغتياله ".. سرايا القدس"غتال عنصراً من االحتالل ي .13
، الذراع العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي، الشهيد الذي قضى في الغارة "سرايا القدس"نعت : غزة
كل "، مؤكدة أن )جنوب قطاع غزة(جوية اإلسرائيلية، التي وقعت مساء الثالثاء، في خان يونس ال

، ) عاما25ً(أن الشهيد محمد جميل النجار " سرايا القدس"وأكدت  ".الخيارات مفتوحة للرد على اغتياله
يا بالرد على وتوعدت السرا .هو احد عناصرها، وقد استهدف خالل قيادته لدراجة نارية في خان يونس

، "إن كل الخيارات مفتوحة للرد على جريمة اغتيال النجار: "اغتيال النجار والعدوان اإلسرائيلي، قائلة
  .على حد تعبيرها

وفي السياق ذاته؛ أكدت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، أن المقاومة ملتزمة بالدفاع عن الشعب 
واعتبر داود شهاب، المتحدث باسم الجهاد في  ".دانيةوفق ظروف عملها وتكتيكاتها المي"الفلسطيني 

لم " سرايا القدس"تصريح مكتوب له أن عملية االغتيال التي قضى فيها أحد مقاتلي جهازها العسكري 
تكن العدوان األول لالحتالل، مشيراً إلى استمرار االعتداءات اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني، 

إننا نخوض : "وقال شهاب.  كبير من الشهداء خالل الشهرين األخيرينوأرضه والتي راح ضحيتها عدد
، مؤكداً التزام حركة الجهاد بالدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني "صراعاً طويالً وممتداً مع العدو

.. المقاومة ملتزمة بالرد على هذه الجريمة وفق ظروف عملها وتكتيكاتها الميدانية: "وأضاف.  وحمايته
  ".بنا ليست مستباحةفدماء شع

اتهم جيش االحتالل الشهيد محمد النجار، بأنه كان مشاركاً في التخطيط لشن هجوم فدائي كبير ضد و
وأعلن الناطق بلسان جيش االحتالل أن اغتيال  . 1948أهداف إسرائيلية داخل األراضي المحتلة عام 

نه اضطلع أيضاً بدور في عمليات إطالق ، مؤكدة أ"يعرقل اعتداء كان قد خطط له داخل إسرائيل"النجار 
  .قذائف باتجاه أهداف إسرائيلية

  11/1/2011قدس برس، 
  

   النظر تغض"إسرائيل"و... حماس تعيد هيكلة كوادرها في الضفة: "الجريدة" لـضابط فلسطيني .14
ة  أمس، إن حركة حماس تكثف نشاطها في الضف"الجريدة"قال ضابط أمني فلسطيني رفيع لـ: رام اهللا

وأوضح الضابط الكبير في  .الغربية في األشهر القليلة الماضية، وإن إسرائيل تغض النظر عن ذلك
حماس تعيد هيكلة كوادرها في الضفة الغربية، وقد الحظنا في "قوات األمن الفلسطينية في الضفة أن 

 ."تعداد للفترة المقبلةاألشهر األخيرة نشاطا مكثفا لكوادر حماس في مجال إعادة التنظيم والهيكلة واالس
األموال الطائلة التي تتلقاها الحركة من "وعزا المسؤول الفلسطيني قدرة حماس على تعزيز صفوفها إلى 

  ."، الفتاً إلى أن األموال المهربة تصل إلى الضفة بطرق مختلفة وكثيرة"إيران
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لضفة الغربية في حال انسحاب حماس قد تستطيع القيام بانقالب في ا"وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن 
، لكنه شكك في إمكانية نجاح الحركة في السيطرة الكاملة كما حدث في "إسرائيل من بعض المناطق

واستغرب المسؤول  ."إستراتيجيةنظراً للوجود اإلسرائيلي المكثف داخل الضفة وفي مناطق 'قطاع غزة، 
السلطات "وأشار إلى أن  ."األمر متفق عليهإسرائيل ال تقوم بشيء حيال ذلك، وكأن "الفلسطيني أن 

اإلسرائيلية استطاعت خالل السنوات األربع األخيرة ضرب حماس بالضفة وتعطيل حركة كوادرها 
لكن في ":  وأضاف،"واعتقال المئات من نشطائها وعشرات القادة الميدانيين، إضافة إلى االغتياالت

الفلسطينية وأجهزتها األمنية مسؤولية تضاعف قوة حماس اآلونة األخيرة تحاول إسرائيل تحميل السلطة 
  ."بالضفة

  12/1/2011الجريدة، الكويت، 
  

  مفروضة أميركياًوحكومة فياض ..  مريع تدهور إلى حدوضع الحركة:  في فتحبارزةقيادات  .15
ا المهمة األولى فتحاوي" قيادات بارزة من فتح بيانا اعتبرت فيه أن أصدرت :محمد النجار -عمان 

وفصائليا وشعبيا هي تصحيح اتجاه البوصلة بحيث تعود األولوية لمقاومة االحتالل والدعوة إلى أن يكون 
وتزامن البيان الذي  ".الفتحاويون في مقدمة النضال والجهاد ضد االحتالل وإدانة كل تعاون أمني معه
حمد اللبدي، مع الذكرى أصدره كل من غازي عبد القادر الحسيني ومعين الطاهر وحلمي البلبيسي وأ

  . النطالقة فتح مطلع العام الجاري46الـ
فتح تدهور وضعها اآلن إلى حد مريع من الضعف والشلل وسوء السمعة "وجاء في البيان أن 

وهاجم البيان بشدة  ".واالنقسامات وتبني السياسات الخاطئة المتعارضة مع منطلقاتها ومبادئها الثورية
طيني اإلسرائيلي الذي أشرف عليه الجنرال األميركي كيث دايتون بحيث وصل االتفاق األمني الفلس"

األمر إلى وضع األجهزة األمنية الفلسطينية بعد إعادة تشكيلها تحت قيادة مكتب أمني أميركي إسرائيلي 
ها وأن" مفروضة على الشعب الفلسطيني أميركيا"واتهم البيان حكومة سالم فياض بأنها  ".لتطارد المقاومة

تصفية حركة فتح عبر إحالة اآلالف من كوادرها للتقاعد واستمالة "أعادت تشكيل األجهزة األمنية بعد 
  ". البعض بالمناصب والرواتب والرشى

  10/1/2011نت، .موقع الجزيرة
  

  "إسرائيل"وبين السلطة " تبادل األدوار"تحذّر من سياسة  والنائب عبد الرازق باعتقال تنددحماس  .16
التغيير "حماس بإقدام قوات االحتالل اإلسرائيلي على اعتقال النائب عن كتلة  دت حركةند: دمشق

ووزير المالية السابق الدكتور عمر عبد الرازق، فجر اليوم الثالثاء في مدينة سلفيت بالضفة " واإلصالح
  .الغربية، بعد اقتحام منزله

أن االعتقال : "نسخة منه" دس برسق"وأكدت الحركة، في بيان صادر عن مكتبها اإلعالمي، وصل 
المتكرر لنواب ورموز الشعب الفلسطيني، يهدف إلى إبعادهم عن القيام بدورهم في الدفاع عن الشعب 

  ".الفلسطيني وحقوقه الوطنية
مع االحتالل " نهج التنسيق األمني"إلى الكف عن " سلطة فريق أوسلو"ودعت حماس ما أسمتها 

 تبادل األدوار بينها وبين العدو، في مالحقة قيادات ومناضلي شعبنا ولعب سياسة"اإلسرائيلي، 
كما دعت الحركة جامعة الدول العربية واتحاد البرلمانات العربية  .، على حد تعبيرها"الفلسطيني

إدانة هذه االعتقاالت الجائرة، والضغط من أجل اإلفراج "ومنظمات حقوق اإلنسان وأحرار العالم، إلى 
  ".ب المختطفين واألسرى كافة في سجون االحتاللعن النوَّا

  11/1/2011قدس برس، 
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  بالضفة خطر كبير على حياة الفلسطينيين وسيادتهم على أرضهم" بالك ووتر"عمل : حماس .17
يمثل أكبر خطر "من أن وجود شركات أمنية أمريكية في الضفة الغربية،  حذرت حركة حماس: غزة

  ".ادته على أرضهعلى حياة المواطن الفلسطيني وسي
وكانت الخارجية األمريكية قد أعلنت عن توقيع هذه الشركات األمريكية، سيئة الصيت، التفاقية بالعمل 

  .في الضفة الغربية المحتلة
نسخة منه، أن " قدس برس"في تصريح مكتوب له، وصل " حماس"وأشار فوزي برهوم، المتحدث باسم 

سرائيلي في ما يجري بالضفة من انتهاكات لحرية وحقوق يؤكد التعاون األمني األمريكي اإل"ذلك 
اإلنسان، وهذا دليل على أن الضفة الغربية تتعرض إلى عدوان مزدوج، والذي يحكمها سلطة متعددة 
الجنسيات تهدف إلى قمع حرية المواطن الفلسطيني وسيادته على أرضه وتمكين االحتالل من تطبيق 

  ".كل المدافعين عن القضية الفلسطينيةأجندته واستكمال مشروعه وتصفية 
األمنية للعمل بالضفة المحتلة بمثابة فضيحة " بالك ووتر"واعتبر أن منح الخارجية األمريكية لشركة 

جديدة تضاف إلى مسلسل فضائح التواطؤ بين السلطة والمخابرات األمريكية والدولة العبرية، من أجل 
  ".ها والشرفاء فيهاقمع وترهيب أهالي الضفة وتصفية مقاومت

  11/1/2011قدس برس، 
  

   غير مرحب بها في األراضي المحتلة"بالك ووتر": الطيراوي .18
رفضه لتوجه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي أكد : نادية سعد الدين -عمان 

راق إلى الضفة الغربية في الع" بالك ووتر"واشنطن نقل تجربة شركة الحراسة األميركية المعروفة باسم 
وجود تلك نرفض : من األراضي المحتلة" الغد" لـوقال. المحتلة بمنحها عقداً سنوياً لتقديم خدمات أمنية

مكانها ليس "، معتبراً أن "الشركة السيئة السمعة في الضفة الغربية المحتلة ولتعاون أي فلسطيني معها
حماية " إن  وأضاف".ا لحماية األميركيين وعمالئهمداخل األراضي الفلسطينية المحتلة وإنما خارجه

، موضحاً أن "الوجود األميركي في الضفة الغربية المحتلة من مسؤولية الجهات األمنية الفلسطينية
  ".الشركة ليست موجودة حالياً في األراضي المحتلة، ولكن هي غير مرحب بها"

  12/1/2011الغد، عمان، 
  

  السالح الفلسطيني برسم التوافق وليس برسم التسويات: لعامة القيادة ا– الشعبية الجبهة .19
أوضح المسؤول اإلعالمي للجبهة الشعبية القيادة العامة في لبنان حمزة بشتاوي :  بوال أسطيح- بيروت

ال تسوية على السالح الفلسطيني؛ ألن االتصاالت واللقاءات األخيرة مع القيادة السورية تؤكد أن «أنه 
 ما يعزز صمود الشعب الفلسطيني وحقه في العودة وبالتالي السالح أساسي لضمان هذا دمشق تدعم كل

القيادة العامة لن تكون حجر عثرة «، شدد بشتاوي على أن »الشرق األوسط«وفي اتصال مع . »الحق
اوم السالح الفلسطيني برسم التوافق وليس برسم التسويات فهو سالح مق«: وقال. »أمام اتفاق اللبنانيين

  . » فلسطيني سنلتزم بما سينتج عنه-وبالتالي أي حل له سيكون مرهونا بحوار لبناني 
الملف الفلسطيني يجب أن يبحث رزمة واحدة ألنه لم يعد مسموحا التعاطي معنا «ولفت بشتاوي إلى أن 

أال الطرف الفلسطيني المحاور يجب «: ، وأضاف»من الزاوية األمنية متغاضين عن حقوقنا كالجئين
يقتصر على فريق واحد وهو بالضرورة يجب أن يمثل القوى الحية والفاعلة والتي لم تبع القضية كما 

  .»فعلت حركة فتح
»  القيادة العامة-الجبهة الشعبية «ووفقا لتقرير سابق لألمم المتحدة فإن تنظيمين مواليين لسورية هما 

: وتتوزع المراكز على الشكل اآلتي.  في لبنانال يزاالن يمتلكان مراكز عسكرية»  االنتفاضة-فتح «و
جبيلة، عين البيضا، جبل المعيصرة، قوسايا، :  مراكز5» الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة«
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، 475إجمالي عدد العناصر في حالة االستنفار القصوى نحو .  لوسي، وتتألف من أنفاق-وادي حشمش 
سلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف والمدافع المضادة للطائرات، وهؤالء مجهزون بمختلف أنواع األ

خصوصا في مراكز جبل المعيصرة حيث توجد دبابات، وقاذفات صواريخ، وطريق مفتوح حتى الحدود 
 القيادة العامة أيضا في نفق الناعمة، ويقدر عديد هؤالء بنحو -وينتشر عناصر الجبهة الشعبية . السورية

  . رجل200
هذه المراكز ):  مراكز بينها مركز تابع لمنظمة الصاعقة في مراح الوعرات10(»  االنتفاضة-فتح «

 رجل 500ويقدر عناصرها بنحو .  دير العشائر- حلوة - بلطة -المتفرقة تقع في وادي األسود 
 ملم، 106قذائف، هاون، أسلحة مضادة للدبابات مدافع : وهؤالء مجهزون بأنواع مختلفة من األسلحة

وهذه المواقع تزود بالطعام عبر شاحنات مبردة، وبالماء .  وأسلحة مضادة للطائرات10 -وقاذفات ب 
هذه المجموعات يتم تبديلها وإمدادها عبر الحدود . بواسطة الصهاريج، وتستخدم خطوطا خلوية سورية

  . السورية-اللبنانية 
  12/1/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  زة للتأكد من عدم وجود مضربين عن الطعام غسجون يزور  في فتحمسؤول .20

زار عضو بارز في حركة فتح مساء االثنين عددا من السجون التابعة لحركة حماس :  ا ف ب-غزة 
واوضحت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة التابعة لحماس . في قطاع غزة ، كما اعلنت حماس أمس

 نائب رئيس كتلة التغيير واالصالح التابعة لحماس ان النائب عن حركة فتح اشرف جمعة زار ، برفقة
   .في مدينة غزة) السرايا(في المجلس التشريعي اسماعيل االشقر ، خصوصا سجن غزة المركزي 

وذلك " جنح جنائية وامنية"واضافت في بيان ان جمعة التقى عناصر حركة فتح المعتقلين في السجن ب
وهي المرة ". انه ال يوجد معتقلون مضربون عن الطعامبهدف االطالع على اوضاعهم والتأكد من "

االولى التي تسمح فيها حكومة حماس لمسؤول من حركة فتح بزيارة سجون في غزة منذ اطاحت قوات 
 وفرضت سيطرتها على 2007حماس باالجهزة االمنية الموالية للرئيس عباس في غزة منتصف 

  .القطاع
دحض كل "الهدف من هذه الزيارة الميدانية للسجون في غزة  بحسب البيان ان األشقرمن جهته قال 

حول وجود معتقلين في " اإلنساناالدعاءات واالكاذيب التي تروجها حركة فتح والهيئة المستقلة لحقوق 
بفتح سجون الضفة الغربية التابعة للسلطة "وطالب االشقر . سجون حماس مضربين عن الطعام
 حماس بزيارة السجون واالطمئنان على حياة مئات المعتقلين الفلسطينية والسماح لنواب حركة

  ".السياسيين
  12/1/2011الدستور، عمان، 

  
  استقالة صخر بسيسو من لجنة التحقيق مع دحالن":  السابعاليوم" .21

أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، صخر " اليوم السابع"أكدت مصادر فلسطينية لـ: رامى المليجى
م استقالته من اللجنة المكلفة بالتحقيق مع محمد دحالن، لتكون هذه االستقالة الثانية فى بسيسو، قدم اليو

  .اللجنة بعد استقالة أبو ماهر غنيم نائب رئيس حركة فتح التى سبقت بداية التحقيقات مع دحالن
ن قضية وأشارت إلى أن االستقالة جاءت نتيجة إهمال رام اهللا ألعضاء حركة فتح فى غزة وتهميشهم وأ

  .دحالن هى جزء من هذا اإلهمال والتهميش
وأضاف أن مشادة كالمية بين بسيسو ومحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية وقعت اليوم فى اجتماع 
اللجنة المركزية لحركة فتح، بسبب إيقاف عباس للمستحقات المالية ألبناء الحركة من متقاعدين 
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على حد قول المصدر قدم " ألجل الوطن وأبناء غزة"لمشادة ووعسكريين فى قطاع غزة، وعلى إثر هذه ا
  .بسيسو استقالته أيضاً من رئاسة لجنة غزة فى حركة فتح

  12/1/2011اليوم السابع، مصر، 
  

   فتح تناقش الوضع السياسي والداخليمركزية .22
الوضع السياسي رام اهللا، في ناقشت اللجنة المركزية لحركة فتح، خالل اجتماعها الثالثاء، : رام اهللا

وأطلع الرئيس أعضاء اللجنة المركزية على الوضع السياسي وتحركاته الدبلوماسية مع ، والميداني 
األطراف الدولية المحتلفة، في كل ما يرتبط بالقضية الفلسطينية، مثمنا المواقف المختلفة لصالح قضيتنا 

لى حدود الرابع من حزيران، وخصوصا من الوطنية، بدءا باالعترافات المتوالية بالدولة الفلسطينية ع
دول أمريكا الالتينية، واستعداد أوروبا لتفعيل مواقفها الرافضة لالستيطان، باعتباره عمال باطال وغير 
شرعي ويقوض جهود السالم، انطالقا من موقفها المبدئي بوضع األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

شرقية على أنها أراضي محتلة، داعيا إلى دور فاعل لالتحاد  بالضفة الغربية والقطاع والقدس ال1967
  .األوروبي في مفاوضات السالم ينسجم ويوازي دورها كداعم رئيس للسلطة الوطنية

وشدد أن المفاوضات تتطلب توفير عوامل نجاحها وفي مقدمتها وقف األعمال العدوانية واالستيطان في 
  .1967ضات ال تعترف بحدود الدولة على أراضي عام األرض الفلسطينية، وأن ال جدوى من مفاو

وشددت اللجنة المركزية أن الجرائم اليومية الميدانية التي يرتكبها االحتالل اإلسرائيلي بحق شعبنا، 
تتطلب وقفة وطنية من الجميع، وتحمل الجميع مسئولياته في إطار تعزيز الجبهة الداخلية، ومدخل ذلك 

ط الفلسطينية الخالصة وفق مصالحه، وطالبت المجتمع الدولي بوضع آليات المصالحة الوطنية بالشرو
  .كفيلة لحماية شعبنا األعزل

وعلى صعيد الوضع الداخلي للحركة، ناقشت اللجنة المركزية تطورات الوضع التنظيمي وعمل 
ع مؤسسات الحركة ومفوضياتها وهيئاتها وما وصلت إليه لجنة التحقيق، إذ اطلعت على واقع وض

المفوضيات المختلفة للحركة في اللجنة المركزية، وأقرت تشكيل لجنة لتقييم وضع المفوضيات 
واحتياجاتها وما أنجزته خالل فترة العمل السابقة التي أعقبت انعقاد المؤتمر العام السادس، والبحث في 

 ذلك استوجبكزية، إن المقترحات الكفيلة بزيادة فاعليتها وتنشيطها وتدويرها بين أعضاء اللجنة المر
  .متطلبات العمل وفق قرارات اللجنة المركزية وتوصيات اللجنة التي شكلت لهذا الغرض

واستعرضت اللجنة المركزية اجتماعات المجلس االستشاري للحركة، الذي التأم على مدار يومين، وما 
ترحات بخصوص الئحته تم تداوله خالل االجتماعات، واطلعت على توصياته وشكلت لجنة لدراسة المق

الداخلية، وعرضها على اللجنة المركزية بشكلها النهائي، ومن ثم تقديمها للمجلس الثوري لمناقشتها 
  .وإقرارها في دورته القادمة

  12/1/2011، )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  ال سالم دون القدس عاصمة لدولتنا وعلى العرب مواجهة تهويدها: فتح .23
 طالبت حركة فتح الدول العربية واإلسالمية الثالثاء بالتحرك بموقف موحد لمواجهة عملية :رام اهللا

تهويد القدس، ودعم القيادة وتسخير اإلمكانيات والقدرات العربية واالنتصار لها وحماية المقدسات 
  .اإلسالمية والمسيحية

اسمها أسامة القواسمي، صدر عن مفوضية وأكدت الحركة في تصريح صحفي لها، على لسان المتحدث ب
ال سالم دون القدس التي ستبقى عاصمة فلسطين التاريخية واألبدية، وأنها 'اإلعالم والثقافة بالحركة، أنه 

  ."مركز القضية الفلسطينية وعلى رأس أولويات برنامج الحركة النضالي
  12/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  "القاعدة"يشتبه بانتمائهما لـ رجلين مجهولينتشييع : ةغز .24

دفن الفلسطينيون رجلين مجهولين قتلتهما القوات اإلسرائيلية على حدود غزة، وأثار :  وكاالت- السفير
عدم مطالبة أحد بجثتيهما تكهنات بأنهما ربما كانا من العمال المهاجرين األجانب أو مؤيدي تنظيم 

  . "القاعدة"
ماس الحقا عن هوية أحد القتيلين، وأوضحت، في بيان، أن جنودا إسرائيليين عثروا على وكشفت ح

الجثتين في السادس من كانون الثاني الحالي، وابلغوا عمال اإلسعاف في الموقع بذلك، وقد تبين وجود 
  . وثائق تخص احدهما وتعرفه بأنه مقيم مصري

لكن مسؤولين . "القاعدة"ين يمنيان يحمالن فكر تنظيم  المصرية ذكرت أن االثن"األهرام"وكانت صحيفة 
  . طبيين أوضحوا أن لكل من الرجلين وشما، وهو شيء مستبعد إلى حد كبير بالنسبة للمسلمين الملتزمين

  12/1/2011السفير، بيروت، 
  

   غير معني بالسالم عباس أن سيكتشف قريبا العالم: نتنياهو .25
 رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو ، أنالقدس، من 12/1/2011، وكالة سما اإلخباريةذكرت 

  .زعم ان العالم سيكتشف قريبا ان الرئيس الفلسطيني عباس غير معني بالسالم مع الدولة العبرية
وقال نتنياهو في تصريحات للمراسلين االجانب في القدس المحتلة ان عباس يجول العالم ويرفض السفر 

 دقائق من رام اهللا فيما يواصل الفلسطينيون تشويه صورة اسرائيل 10على مسافة الى القدس لمقابلتي 
  ".ويشرعون قانونا يحكم بالموت على من يبيع اراض لليهود"

وحول االوضاع في قطاع غزة قال نتنياهو ان الفلسطينيين سيندمون على اطالق الصواريخ على بلداتنا 
  .حسب زعمه" سنوجه لهم ضربات شديدة"ا وسيندمون اكثر اذا ما حاولوا تجريب قوتن

وحذر نتنياهو من ان حركة حماس وفصائل فلسطينية اخرى في قطاع غزة ترتكب خطا فادحا باقدامها 
  . على اطالق الصواريخ على اسرائيل معتبرا ان هذا الخطا سيكون اكبر اذا ما اختبرت اسرائيل

نتنياهو اتهم ، القيادة الفلسطينية ن القدس، أن ، عن وكاالت م12/1/2011، األيام، رام اهللاوأضافت 
وقال نتنياهو في اللقاء السنوي الذي عقده مساء . بوضع العراقيل في طريق مفاوضات السالم الجديدة

يفعلون كل ما في وسعهم من أجل عدم "أمس مع صحافيين أجانب في القدس الغربية، إن الفلسطينيين 
للصراع بين " مفروض من الخارج"ياهو أنه لن يكون هناك حل في الوقت نفسه أكد نتن". التفاوض

إذا كان الفلسطينيون مستعدين لبدء مفاوضات جادة : "وأضاف نتنياهو. اإلسرائيليين والفلسطينيين
  ". فسيجدوا أن حكومتي قادرة على إبرام سالم تاريخي معهم

وقال . حتى اآلن" عديمة التأثير"تزال أعرب نتنياهو عن اعتقاده بأن العقوبات المفروضة على إيران الو
من الممكن أن تكون مؤثرة فقط إذا كان هناك خيار عسكري ذو مصداقية يطبق في "نتنياهو إن العقوبات 

ان التهديد الصارم بتحرك عسكري بقيادة الواليات المتحدة هو : قال نتنياهوو". حال فشلت هذه العقوبات
  . خلي عن خطط النتاج قنبلة ذريةالوسيلة الوحيدة القناع ايران بالت

وال أعتقد ان هذا الضغط سيكون كافيا لحمل هذا النظام على تغيير ... يجب ان تكثفوا الضغط: "واضاف
  ". المسار دون خيار عسكري ذي مصداقية يواجههم به المجتمع الدولي بقيادة الواليات المتحدة

هية واليته للصحافيين االسبوع الماضي انه ال يعتقد ان المنت) الموساد(وقال رئيس المخابرات االسرائيلية 
  .  ورفض التوصية بأي ضربات عسكرية استباقية2015ايران ستكون قادرة على انتاج قنبلة نووية قبل 

وقال مصدر سياسي ان نتنياهو ابدى ضيقا شديدا من رئيس الموساد المتقاعد مئير داجان بسبب تعبيره 
اعتقد ان تقييمات المخابرات هي كذلك : "وقال.  الوزراء من تصريحاته أمسعن آرائه علنا وهون رئيس
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لذلك أعتقد انه توجد ... انها تتراوح من افضل االحتماالت الى اسوأ االحتماالت. انها تقييمات.. بالضبط
  ". مساحة لبعض التقييمات المختلفة

لى كل الشرق االوسط وأشار الى أنها وعبر نتنياهو أيضا عن أسفه بسبب التأثير الذي تمارسه ايران ع
توجد عالقة قوية جدا : "وقال. عائق محتمل امام أي اتفاق سالم بين اسرائيل وجارتها الشمالية سورية

  ".بين سورية وايران وال أرى أي استعداد واضح من جانب سورية لكسر هذه العالقة
  

  سنعذب غزة إذا استمر إطالق الصواريخ: باراك .26
وزير الدفاع اإلسرائيلى إيهود باراك بمزيد من الضربات ومزيد من المعاناة لقطاع غزة، توعد : أ.ش.أ

  .إذا استمر فى إطالق الصواريخ من القطاع على إسرائيل
أنه إذا استمر "اإلسرائيلية على موقعها اإللكترونى عن باراك قوله، " يديعوت أحرونوت"ونقلت صحيفة 

 قطاع غزة سيعانى الكثير من القصف، وأننا نخطط لمواصلة القتال إطالق الصواريخ تجاه إسرائيل فإن
  ". من أجل السور الحدودى، يمكن رؤية تصعيد النشاط فى قطاع غزة ضد إسرائيل إال أنه غير ناجح

إن " وقال إيهود باراك وزير الدفاع اإلسرائيلى ـ تعقيبا على التصعيد اإلسرائيلى ضد قطاع غزة ـ 
نية المسلحة فى غزة لن تبقى تختبر قواتنا ومقدرتنا على الرد، مؤكدا أن إسرائيل التنظيمات الفلسطي

سترد بكل قوة على أى محاوالت إحداث توتر على الحدود مع قطاع غزة وسيعانى الجانب الفلسطينى إذا 
  .استمروا فى إحداث توترات

مع غزة، وال أريد أن أوضح يمكن للجميع أن يروا النجاح الذى تحققه قواتنا على الحدود " وأضاف 
  ".فاأليام القادمة ستثبت ذلك.. مزيدا من النجاح 

  12/1/2011، اليوم السابع
  

   إصدار تصاريح للبناء بالمستوطناتأيامسيتم خالل : يعالون .27
 أعرب موشيه يعالون النائب األول لرئيس الوزراء االسرائيلي عن اعتقاده بأنه سيتم خالل األيام :القدس

  .إصدار العديد من تصاريح البناء للمستوطنات القريبة 
اإلخباري اإللكتروني إن حركة البناء في الكتل االستيطانية الكبرى ) واهللا(وقال يعالون في حديث لموقع 

 في أريئيل وإفرات ومعاليه أدوميم ستشهد الزخم لدى إصدار هذه التصاريح
  12/1/2011، وكالة معاً اإلخبارية

  
  اً حزب ديموقراطي وليس ديكتاتوري"الليكود" : لليبرماننتنياهو .28

اعلن ديوان رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامبن نتنياهو امس ان االخير اتصل : رام اهللا ـ وكاالت
بالهاتف مع شريكه الرئيسي في االئتالف الحكومي افيغدور ليبرمان، وزير الخارجية وزعيم حركة 

التي ادلى بها اول من " الليكود"اله الجارحة ضد قياديين في حزب ، وأكد له انه يرفض أقو)اسرائيل بيتنا(
يرتدون ثوب الفضيلة، في أعقاب تصويتهم ضد مشروع القانون " إمعات"أمس حيث وصفهم ليبرمان بـ

  .القاضي بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية لتقصي نشاط المنظمات اليسارية ومصادر تمويلها
من األهمية بمكان في "أكد لليبرمان انه " الليكود"ئيس الحكومة وزعيم مكتب نتنياهو قال في بيان ان ر

الليكود موحد في ضرورة العمل ضد منظمات "، مبينا ان "دولة ديموقراطية الحفاظ على تنوع اآلراء
تعمل بصورة مخالفة للقانون ضد دولة اسرائيل والجيش، غير ان هناك آراء متنوعة بالنسبة للطريق 

  ".فيل بتطبيق هذه السياسةالصحيح الك
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الليكود هو حزب ديموقراطي ينادي بمبدأ التعددية في اآلراء وليس "واوضح نتنياهو لليبرمان ان 
كل وزراء الليكود حرصاء على أمن الدولة وسكانها وليسوا "، مشيرا الى ان "ديكتاتورية الرأي الواحد

  ".بحاجة الى تصديق من اي شخص كان لموقفهم
  12/1/2011،  بيروتالمستقبل،

  
   في العالم منبوذةدولة" إسرائيل"الدولة الفلسطينية ليست منة من أحد و: ليفني .29

من يؤمن بحل الدولتين لشعبين يعرف جيدا '، إن  أمس تسيبي ليفني،' كديما'قالت رئيسة حزب : تل أبيب
ر اآلن من أجل منع فرض أن هذا يخدم مصالح إسرائيل وليس منة من أحد للجانب اآلخر، وعلينا أن نقر

  .'حل علينا
يجب العمل من أجل التوصل إلى حل الدولتين 'وأضافت ليفني خالل محاضرة في جامعة تل أبيب، أنه 

ألننا سنجد أنفسنا أمام خيارات أخرى منها إقامة دولة واحدة من النهر إلى البحر، عندها ستصبح الحركة 
  .'الصهيونية فقط جزءا من كتب التاريخ

اجمت ليفني رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وأكدت أن إسرائيل تحولت إلى دولة منبوذة في العالم وه
  .بسبب سياسة حكومة نتنياهو ووزير خارجيته، ابيغدور ليبرمان

نتنياهو وحزبه السبب في أن وضع إسرائيل في العالم ال نحسد عليه، ألن العالم كله اليوم 'إن : وقالت
  .'تنياهو وحزبه ضد العالمضد إسرائيل، ون

  11/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  نتنياهو يقود حكومة كم أفواه: ليفني .30
رئيسة حزب ، أن  محمد هواش-رام اهللا ، عن مراسلها من 12/1/2011، النهار، بيروتنشرت 

مة االسرائيلية ورئيسها بنيامين انتقدت امس بشدة الحكو االسرائيلي المعارض تسيبي ليفني" كاديما"
نتنياهو واتهمتهما بأنهما يمسان بدولة اسرائيل وبقدرات جيشها، على خلفية انتقاد وزير الخارجية 

رفضوا التصويت على مشروع قانون لمحاسبة جمعيات يسارية " ليكود"أفيغدور ليبرمان قياديين في تكتل 
  .ل انتهاكات الجيش واالجهزة االمنية لهذه الحقوقاسرائيلية تنشط في مجاالت حقوق االنسان وتسج

تمس بقيم الدولة "واتهمت ليفني في خطاب لها امس في جامعة بار ايالن الحكومة االسرائيلية بأنها 
وتجعلها دولة تكم فيها االفواه ويسودها شعور بالكراهية حيال الغرباء، كما تمس بقدرات الجيش على 

ال تقل بأفعالها عما تقوم به الجمعيات التي تحاول المساس بالجيش ) الحكومة(أداء واجبه، وهي 
ان المسؤول الرئيسي عن ذلك هو رئيس الوزراء نتنياهو الذي اختار شركاءه في "ورأت ". االسرائيلي

مع ليبرمان، اال انه لم يقل له شيًئا ) امس(نتنياهو تحدث صباح اليوم "واضافت ان ". االئتالف الحكومي
" واعتبرت ان". ه المتطاول في االمم المتحدة وبعد مهاجمته االقليات داخل المجتمع االسرائيليبعد خطاب

  ".دولة اسرائيل في حال تدهور وال وجود لرئيس للوزراء 
انضمت لحملة االتهامات واالنتقادات   ليفني، أنالقدس من، 12/1/2011، الخليج، الشارقةوأضافت 

 لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وتتهمه بالخنوع لوزير خارجيته أفيغدور "إسرائيلية"الصادرة عن أوساط 
وحملت ليفني بشدة على نتنياهو وليبرمان . ليبرمان وبالكذب والتسويف والعجز عن اتخاذ قرار حقيقي 

بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لفحص مصادر تمويل جمعيات أهلية " الكنيست"على خلفية دعمهما قرار 
  .وفضح جرائمها " إسرائيل"يسارية وعربية متهمة بالتواطؤ ضد " ليةإسرائي"
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  من اجل دفع فكرة الحل على أساس دولتين لوبي جديد بالكنيست اإلسرائيلي تشكيل .31
أعلن أمس في الكنيست، عن تشكيل لوبي برلماني جديد، من اجل دفع فكرة :  برهوم جرايسي- الناصرة

، وسيعقد يوم االثنين المقبل مؤتمر خاص " بين إسرائيل والفلسطينيينوالفصل"الحل على أساس دولتين، 
  .الجديد" اللوبي"في الكنيست، لإلعالن رسميا عن 

المعارض، بزعامة " كديما"ومن المفارقات أن من يرأس هذا اللوبي، هو النائب يوئيل حسون، من حزب 
 وحتى أنه كان في حزب الليكود حتى تسيبي ليفني، وحسون هذا يعتبر من اصحاب التوجهات اليمينية،

  .، من التيار المتشدد في الحزب، ورئيس حركة شبيبة الليكود2005نهاية العام 
وقال المبادرون، إنه في حفل االفتتاح ستلقي ليفني كلمة، كما سيشارك في اللوبي وزراء في حكومة 

  .بزعامة باراك" العمل"نتنياهو، والمقصود، هو وزراء من حزب 
    12/1/2011، ، عمانالغد

  
   بالكنيست يعلن إنسحابه من كتلة حزب العمل البرلمانية بن سيموندانيئيل .32

اعلن عضو الكنيست دانيئيل بن سيمون اليوم إنسحابه من كتلة حزب العمل البرلمانية وتشكيل كتلة 
 الحالية برئاسة برلمانية جديدة بعد ان فشل في اقناع رئيس الحزب، ايهود براك، اإلنسحاب من الحكومة

  .بنيامين نتنياهو، حسب ما قال
وقال بن سيمون ان براك ورئيس الكتلة البرلمانية، الوزير شالوم سمحون، اقتراحا عليه منذ فترة تشكيل 
كتلة برلمانية من عضو واحد، إذ باشر بجمع تواقيع اعضاء الكتلة البرلمانية لإلنسحاب من كتلة العمل 

 توقيعاً من أعضاء كتلته لكي يتسنى له 12ويحتاج بن سيمون الى . ديدةوتشكيل كتلة برلمانية ج
  .اإلنسحاب وتشكيل كتلة جديدة حسب القانون اإلسرائيلي

  .ان بن سيمون لم يتمكن حتى اآلن جمع عدد التواقيع المطلوب لتشكيل كتلة جديدة" هآرتس"وذكر موقع 
انسحاب بن سيمون من الكتلة، وقالت ان براك في المقابل، نفت مصادر في محيط براك انه وافق على 

سيكون آخر الموقعين على طلب بن سيمون بتشكيل كتلة برلمانية جديدة، لكنه لن يقف في طريقه 
  .لإلنسحاب وتشكيل كتلة مستقلة

وكانت األزمة بين بن سيمون وباراك قد تفاقمت في الفترة األخيرة بعدما رفض التصويت الى جانب 
  .ترحة للعامين المقبلين، على الرغم من ان حزبه جزءا من اإلئتالف الحكومةالموازنة المق

  11/1/2011، 48موقع عرب
  

   الخارجية اإلسرائيلية يعيق إرسال شحنة أمنية إلى تركياإضراب .33
أدت إضرابات موظفي الخارجية اإلسرائيلية في األيام األخيرة إلى وقف جزء من التصدير األمني 

  . شحنة قطع غيار أمنية حساسة أنتجت في الصناعات الجوية اإلسرائيلية للجيش التركياإلسرائيلي، بينها
وعلم أن لجنة موظفي الخارجية بعثت إلى ممثليات إسرائيل في الخارج وفي إسرائيل تعليمات لتصعيد 

ا يعني اإلجراءات الموجهة ضد نشاط الشركات اإلسرائيلية خارج البالد في المجالين األمني والتجاري، م
  .شل التصدير األمني وجزء من االستيراد األمني

  11/1/2011، 48موقع عرب
  

   يرفض حضور اجتماع بالكنسيت لتعيين كبار الضباط بسبب مشاركة أشكنازيباراك .34
رفض باراك حضور اجتماع للجنة مراقبة الدولة التابعة للكنيست أمس بحث : رام اهللا ـ وكاالت

وذلك بسبب مشاركة رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي غابي أشكنازي في موضوع تعيينات كبار الضباط 
  .االجتماع
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" كديما"ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن رئيس لجنة مراقبة الدولة عضو الكنيست يوئيل حسون من حزب 
ووجه مندوبون من مكتب ". ليس معنيا بالمشاركة في االجتماع مع أشكنازي"قوله إن باراك أبلغه بأنه 

اقب الدولة اإلسرائيلي انتقادات لطريقة تعيين كبار الضباط في الجيش اإلسرائيلي وقالوا إنه ال عملية مر
مفاوضات بين رئيس أركان الجيش ووزير "منظمة لتعيين الضباط الكبار وإنما يتم التعيين من خالل 

  ".الدفاع ومن دون توثيق وال معايير
وقال أشكنازي إن العبر التي تم استخالصها في تقرير المراقب بشأن التعيينات تم تطبيقها وبضمن ذلك 

وأضاف أنه ينبغي إبقاء تعيينات الضباط . تم تمديد خدمة الضباط الكبار بكافة المناصب التي يتولونها
  .ب أنظمة مكتوبةبرتبة لواء بأيدي وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش لكن يجب تحديد ذلك بموج

وعبر أشكنازي عن معارضته ألن يقرر وزير الدفاع هوية المرشحين لمنصبي نائب رئيس أركان 
  .الجيش ورئيس شعبة االستخبارات العسكرية وقال إن الجيش هو الذي يجب أن يقترح أسماء المرشحين

  12/1/2011، المستقبل، بيروت
  

  ن مروحية اإلسرائيلي يقرر بناء مستشفى على متالجيش .35
ذكرت صحيفة معاريف اإلسرائيلية أن الجيش اإلسرائيلي قرر إقامة مستشفى على متن مروحية من 

، بحيث يستطيع الطاقم الطبي إجراء عمليات جراحية للمصابين أثناء »هركولس«أو » يسعار«طراز 
  .الطيران

يخ إسرائيل، بناء على حالة وأوضحت معاريف أن الجيش قرر إنشاء هذا المستشفى للمرة األولى في تار
التطور التي شهدتها وحدات اإلنقاذ في الجيش اإلسرائيلي، وفي ضوء التقديرات بإمكان إنقاذ حياة بعض 
الجنود المصابين إصابات بالغة جداً، والذين يتطلّب نقلهم الى المستشفى وقتاً، وخاصة أن الحديث يدور 

  .ناطق معاديةعن حرب أو معارك خارج حدود إسرائيل وفي م
  12/1/2011، االخبار، بيروت

  
  شمل القطاع العلمانييالتهرب من الخدمة :  االسرائيليالجيش .36

ما زالت ظاهرة التهرب من الخدمة في الجيش تلقي بظاللها على المؤسسة اإلسرائيلية وجديدها أنها ال 
 لتشمل القطاع العلماني تقتصر على القطاع الحريدي في إسرائيل، الذي يرفض الخدمة ألسباب دينية،

فقد ذكرت تقارير إعالمية إسرائيلية أن نسبة الملتزمين بالخدمة في الجيش، خالل السنة الماضية، . أيضاً
، ينضم إليهم %13، فيما بلغت نسبة الحريديم الذين يرفضون الخدمة على خلفيات دينية،%66بلغت نحو 

  .ة وأخرى، للتهرب من الخدمةتقريباً، من الذين تذرعوا بحجج نفسية وصحي% 21
نموذج «وللتشديد على خطورة ظاهرة التهرب من الخدمة، أكد مدير التجنيد العقيد غادي شمعوني، أن 

» جيش الشعب ال يضمن فقط رداً كمياً، وإنما نوعياً أيضاً، على التحديات الماثلة أمام دولة إسرائيل
  .ول نشاطات الجيشمشيراً الى أن هذا النموذج يسمح بإنتاج إجماع ح

  12/1/2011، االخبار، بيروت
  

   وليس بضائع المستوطنات"اسرائيل"فياض يشن حملة مقاطعة بضائع : يةسرائيل الثانية اإلالقناة .37
 افتتحت القناة الثانية في التلفزيون االسرائيلي نشرة اخبارها الرئيسية بخبر حول - تقرير معا -القدس 

: سالم فياض لمقاطعة البضائع االسرائيلية ، وجاء في الخبر المركزي . مخاطر الحملة التي يقوم بها د
ستوطنات بل تعدت الحدود الى جميع مان الحملة التي يقودها فياض لم تعد تقتصر على بضائع ال

  .البضائع االسرائيلية ايضا
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ياسيين في القناة وعلى صور للدكتور فياض والنيران تشتعل بالبضائع االسرائيلية قال كبير المحللين الس
ان سالم فياض تخطى في حملته حدود البضائع التي تصنّع في المستوطنات ووصل االمر : اودي سيجل 

  .الى حد الدعوة الى مقاطعة كل البضائع االسرائيلية 
واضاف ان التلفزيون الفلسطيني يستثمر جهدا كبيرا في الحملة ونقل التلفزيون االسرائيلي مقطعا من بث 

 التي يقوم بها تلفزيون فلسطين ،وما اثار غضب اسرائيل هو الكشف عن ان هذه الحملة تتواصل الحملة
  .على حد قوله . بدعم من االموال الفرنسية 

  12/1/2011، وكالة معاً اإلخبارية
  

  يةمصرال  الحدودستأنف أعمال بناء الجدار معت "إسرائيل" .38
ل البناء في الجدار الحدودي الفاصل بين األراضي تستأنف سلطات االحتالل الصهيوني أعما: الناصرة

على طول الحد " عائق"الفلسطينية المحتلّة واألراضي المصرية، وفقاً لقرار الحكومة الصهيونية إنشاء 
  .الفاصل بين الجانبين

ثنين التابعة لوزارة الداخلية الصهيونية، قد صادقت يوم اإل" لجنة التنظيم والبناء في لواء الجنوب"وكانت 
  . كيلومترا160ً، على مشروع بناء مقطع جديد من الجدار بطول يبلغ 

ومن المقرر أن يتم تعزيز هذا الجدار بمجسات ووسائل رصد متطورة، من شأنها الحد من عمليات 
، وفق "تأمين الحماية إلسرائيل"إلى الكيان عن طريق شبه جزيرة سيناء المصرية، وبالتالي " التسلّل"

  .لصهيونيةالمصادر ا
 مليار شيكل لغاية إنشائه، نحو 1.35ويصل طول مسار الجدار، الذي خصصت الحكومة الصهيونية نحو 

  . المصرية المشتركة-مائتين وأربعين كيلومتراً، ويمتد على طول الحدود الفلسطينية
  12/1/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  أهميتها دليل حي على نساناإلحريض ليبرمان ضد مؤسسات حقوق ت:  عدالةمركز .39

في معرض رده على الحملة المستمرة التي يقودها حزب ' عدالة'ذكر مركز : الناصرة ـ زهير اندراوس
وبقية مؤسسات ' عدالة'وجهات يمينية اخرى ان الهجمة الحالية التي يتعرض لها مركز ) يسرائيل بيتينو(

، بدات في اعقاب مشاركتنا في عمل لجنة 67تلة عام حقوق االنسان الفاعلة في االراضي الفلسطينية المح
  .غولدستون، وتاثيرنا الفعلي على استنتاجاتها النهائية

المتطرفة، التي ) ام ترتسو(هذا النشاط اثار غضب جهات اسرائيلية يمينية متعددة وعلى راسها حركة 
ل االسرائيلي وبالمساهمة اعدت تقارير تتهم فيها مؤسسات حقوق االنسان بالتحريض على جيش االحتال

كما تصاعدت هذه الحملة بعد ان قدم . في فضح ممارسات اسرائيل خالل الحرب االخيرة على القطاع
  .موقف خبير قاني في ملف اغتيال صالح شحادة الذي يبحث في محكمة اسبانية' عدالة'مركز 

هي خطوة اضافية في هذه واضاف رد عدالة ان تشكيل لجنة برلمانية لفحص مصادر تمويل الجمعيات 
الحملة المنفلتة وهي عبارة عن محاولة لتخويف هذه المنظمات ومنعها من االستمرار في عملها الذي 
يعري ممارسات االحتالل ولخلق انطباع كان الجمعيات تحصل على تمويل من منظمات ارهابية 

ور ليبرمان ضد مؤسسات حقوق ان التحريض الذي انفلت به افيغد: ومصادر غير قانونية، وتابع عدالة
هذا التحريض لن . االنسان هو دليل حي على مدى اهمية ونجاعة عملها في الحفاظ على حقوق االنسان

يثنينا عن مواصلة عملنا في الدفاع عن حقوق االقلية العربية في اسرائيل وحقوق شعبنا الرازح تحت 
ا وايمانا بصدق واهمية مسيرتنااالحتالل في الضفة الغربية وقطاع غزة، بل يزيدنا عزم.  

  11/1/2011، القدس العربي، لندن
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  48 بدعم صمود عرب الـيةوروباألالدول العربية و  اليمينية تتهم"ام ترتسومنظمة : "يديعوت .40
ام (العبرية الى تقرير المنظمة اليمينية ' يديعوت احرونوت'تطرقت صحيفة :  الناصرة ـ زهير اندراوس

شف ادعاءات اليمين التي طالب بموجبها باجراء تحقيق مع منظمات حقوق االنسان ، والذي يك)ترتسو
والجمعيات العربية، وتدعي عناصر اليمين ان الدول العربية واوروبا تدعم صناديق فلسطينية تدعم 
بدورها هذه المنظمات والجمعيات بهدف التاثير على الخطاب الشعبي والقضائي واالعالمي في اسرائيل 

، والثانية المركز لتنمية المنظمات غير 'التعاون'ويتركز التقرير اساسا على منظمتين، االولى . الموالع
  .الحكومية بوصفهما تقومان بتمويل نشاطات داعمة للفلسطينيين في اسرائيل والعالم

تجنيد وادعى التقرير ان الميزانية السنوية للمنظمتين تصل الى عشرات ماليين الدوالرات، وانه يجري 
تشمل االتحاد االوروبي والسويد وسويسرا (االموال من عدة مصادر بينها دول ومنظمات اوروبية 

تشمل السعودية والكويت واالمارات والجزائر وقطر وبنك التنمية (ودول عربية ) وهولندا والدانمارك
بالمئة من  97وبحسب التقرير ايضا فان المنظمتين تحوالن ). االسالمي وصناديق عربية اخرى

 بالمئة الى منظمات 3ميزانيتيهما الى الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين يصل 
  .اسرائيلية

واضاف ان مؤسسة التعاون تدعم بشكل مباشر عددا من المنظمات في الداخل، كما تدعم الحملة ضد 
مركز مدى (و) جمعية بلدنا( و)مركز عدالة(ومن بين هذه المنظمات . الخدمة المدنية للشباب العرب

  ).جمعية الجليل(و) الكرمل
وقالت الصحيفة العبرية ايضا انّه فانه من بين الدول التي تدعم بنك التنمية االسالمي ايران وسورية 
ولبنان، وان البنك اقام صندوقين لدعم الفلسطينيين في اعقاب اندالع االنتفاضة الثانية، صندوق االقصى 

  . القدس، وذلك بهدف تقديم الدعم لضحايا المواجهاتوصندوق انتفاضة
وزعم التقرير المذكور ان االموال العربية تمول تنظيمات تنشط في نزع شرعية اسرائيل، وتطالب 
بمقاطعتها، كما تطالب بتقديم كبار المسؤولين فيها الى المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وتعزز 

، وتعزز الصمود والهوية الفلسطينية واالسالمية في القدس وحيفا ويافا الهوية الفلسطينية لعرب الداخل
  .والنقب والجليل

  11/1/2011، القدس العربي، لندن
  

  اليسار اإلسرائيلي منبع العنصرية:  رازأمنون .41
في محاضرة في باقة الغربية في المثلث، حول العنصرية المتفشية ضد العرب في : توفيق عبد الفتاح

أمنون راز كركوتسكين إن اليسار اإلسرائيلي هو منبع العنصرية وهو المسؤول الوحيد .  دالداخل، قال
  .عن تنامي ظاهرة العنصرية تجاه المواطنين العرب في إسرائيل

مع " اليسار اإلسرائيلي"وأضاف المحاضر في كلية التاريخ اليهودي في جامعة بئر السبع أن تعاطف 
يرة من أجل تحقيق مصالحه الرامية إلى الحفاظ على دولة يهودية القضايا العربية لهي أكذوبة كب

  .ديمقراطية دون األخذ بعين االعتبار الوجود العربي فيها
راز، الذي وصل باقة الغربية بناء على دعوة من اللجنة الشعبية في المدينة، على أن اليهود .  وشدد د

بقدر ما يشكل اليسار اإلسرائيلي، وذلك ألن المتزمتين دينيا ال يشكلون خطرا على الوجود العربي 
المتزمتين يسعون للحفاظ على الدين الخاص بالدولة خالفا لليساريين الذين يناهضون الدين ويكافحون في 
سبيل إنهاء االحتالل وضمان يهودية وديمقراطية الدولة واستمرارية إسرائيل كدولة يهودية، مشيرا إلى 

لتغطية فضائحه وعوراته وسرعان ما يتنازل عنه فور " ورقة تين"العربي كـأن اليسار يستخدم المواطن 
  .االنتهاء منه
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ولفت راز إلى أن عددا من قادة اليسار اإلسرائيلي الذين يعزفون على وتر اإلنسانية والوطنية أصحاب 
ره الكثير سوابق خطيرة في إشارة إلى ابرهام بورغ الذي شغل منصب رئيس الوكالة اليهودية سابقا وغي

  .ممن يتسترون بعباءة احترام وحب اآلخر وإنهاء االحتالل
وأكد على أن العنصرية تجاه المواطنين العرب ال يمكن أن تزول، مشيرا إلى أهمية وحدة األحزاب 

  .العربية لمجابهتها، ونبذ جميع الخالفات الحزبية جانبا
اطنين العرب الشرعي في البالد، مشيرا إلى أن  كما أعرب عن تأييده لعودة الالجئين واعترافه بحق المو

  .مشروع دولة واحدة للجميع لليهود والفلسطينيين هو الطريق الوحيد لحل الصراع
  11/1/2011، 48موقع عرب

  
  االنتفاضة عززت الشعور لدى االسرائيليين بضرورة يهودية الدولة :  إسرائيليةدراسة .42

ئيلية صادرة عن معهد االمن القومي التابع لجامعة تل قالت دراسة اسرا: الناصرة ـ زهير اندراوس
ابيب، اجريت بمناسبة مرور عشر سنوات على انتفاضة القدس واالقصى ان المجتمع اليهودي في الدولة 
العبرية يعتبر االنتفاضة من اخطر المشاكل االمنية التي واجهتها دولة االحتالل منذ اقامتها على انقاض 

  .1948العام الشعب الفلسطيني في 
يهودا بن مئير واولنا مولدافسكي انّه ال يوجد ادنى شك بان االنتفاضة اثرت الى . وقال معدا البحث، د

حد بعيد على الرأي العام االسرائيلي في السنوات العشر االخيرة، ولفت الى ان التأثير على الرأي العام 
االسرائيليين وارتفعت االضرار المادية ايضا ازداد كثيرا كلما ارتفع عدد القتلى والجرحى في صفوف 

مع ذلك، تشدد الدراسة على انّه . التي سببتها عمليات المقاومة في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة
خالفًا للتوقعات فان تأثير االنتفاضة على الرأي العام االسرائيلي كان متغيرا، وانّه تبين لمعدي البحث انّه 

  .مطاف كان التأثر قصيرافي نهاية ال
 وتطرقت الدراسة الى تأثير االنتفاضة على القيم المزروعة في المجتمع االسرائيلي، مشيرةً الى ان
االنتفاضة ادت في ما ادت الى تقوية عنصر االكثرية اليهودية لدى معظم االسرائيليين، الذين باتوا 

هم، مضافا الى االنتفاضة فان العدوان على يخشون من تكاثر العرب وتحولهم الى خطر ديمغرافي دا
 وسيطرة حماس على قطاع غزة وتحوله الى ما تسميه الدراسة قاعدة 2006لبنان في صيف العام 

، كل هذه العوامل مجتمعة زادت من حدة تأثير العامل الديمغرافي 'الرصاص المصبوب'ارهابية، وعملية 
  .ائيلعلى تفكير السواد االعظم من اليهود في اسر

واضافت الدراسة ان االنتفاضة زادت من تطرف اليهود في كل ما يتعلق بمنح الحقوق للفلسطينيين، بمن 
، ولكن مع ذلك تقول الدراسة ان البحث اثبت بشكل قاطع بان االنتفاضة لم تؤثر 48في ذلك عرب الـ

 رفض اقامة دولة فلسطينية، او على المواقف السياسية لالسرائيليين في القضايا الجوهرية مثل تأييد او
مبدأ التنازل عن االرض مقابل الحصول على سالم، وقالت الدراسة ايضا ان المواقف تغيرت كلّما 

 عاد الوضع لدى الرأي العام في اسرائيل الى 2005تغيرت قوة االنتفاضة الفلسطينية، وهكذا في العام 
ان االنتفاضة بدأت تُغير رأي االسرائيليين بالنسبة ما كان عليه قبل اندالع االنتفاضة، وتبين ايضا 

  .1967لجدوى االنسحاب من االراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 
يظهر من تحليل الباحثين لمعطيات استطالعات الرأي، على مدار عشرين عاما، معطى مثير لالنتباه 

فقد ايد . ستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزةيتعلق بمدى تأييد االسرائيليين لفكرة قيام دولة فلسطينية م
، وشددت الدراسة على ان من الصعب مالحظة تأثير 1987 بالمائة قيام دولة فلسطينية في العام 21

حقيقي الحداث االنتفاضة على استعداد الجمهور اليهودي في اسرائيل لتأييد قيام دولة فلسطينية في اطار 
  .صراعتسوية دائمة تؤدي الى انهاء ال
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عالوة على ذلك، جاء في الدراسة، ان في استطالعات الرأي، التي اجريت خالل سنوات االنتفاضة، 
 بالمئة على 50 وافق 2000وفي العام . اظهرت مدى تأثير االنتفاضة على مبدأ االرض مقابل السالم

جعت شعبية هذا المبدأ بين لكن تبين انه كلما طالت االنتفاضة، ترا.  بالمئة عارضوه36هذا المبدأ، مقابل 
  .االسرائيليين

واشار الدراسة ايضا الى ارتفاع نسبة تأييد االسرائيليين لقيام دولة فلسطينية من جهة، ومن جهة اخرى 
انخفاض نسبة المؤيدين لمبدأ االرض مقابل السالم، رغم ان هذا المبدأ يعني بالضرورة االنسحاب من 

  .1967م االراضي الفلسطينية المحتلة العا
وفسرت الدراسة هذا التناقض بأن الغالبية العظمى من الجمهور االسرائيلي خاب املها من نتائج 

ولم . االنسحابات االحادية الجانب من لبنان وغزة، ولذلك فقد مبدأ االرض مقابل السالم من مصداقيته
 ذلك، فانه يعي المشكلة ورغم. يعد الجمهور مقتنعا بان انسحابا من اراض، بحد ذاته، سيجلب السالم

 - وان كان متشائما جدا حيال احتمال تحقيق حل كهذا -الديمغرافية والحاجة الى ايجاد حل للصراع 
ولذلك، فانه اذا كان الحديث يدور على حل دائم، فان االغلبية مستعدة . والرغبة في االنفصال عن العرب

  .لتأييد قيام دولة فلسطينية
ها اعتمدت على عينة تمثل الجمهور اليهودي البالغ في اسرائيل، وان هذه العينة وشددت الدراسة على انّ

رافقت الباحثين على مدار سنوات طويلة، ودلت االستطالعات المتعلقة بالمزاج القومي واستيعاب 
التهديدات لدى االسرائيليين على ان الجمهور اليهودي في اسرائيل نظر الى االنتفاضة، وخصوصا في 

  .ا، على انها احداث امنية خطيرة للغايةاوجه
 باعلى درجة من التهديد المنهم القومي، 2002ولفت الباحثان الى ان االسرائيليين شعروا في العام 

وبتدهوره الى حضيض غير مسبوق، وحتى اليوم لم يعد تقدير االسرائيليين لمستوى امنهم القومي الى 
 2003بين السنوات ' المزاج القومي'على الرغم من تحسن المستوى الذي كان عليه قبل االنتفاضة، 

  .2009و
وفي نهاية الدراسة يقول الباحثان انّهما توصال الى نتيجة مفادها ان تأثير االنتفاضة على الرأي العام 
االسرائيلي كان متغيرا، وانّه خالفا للتوقعات فان التأثيرات السلبية على المجتمع اليهودي تحسنت مع 

 الزمن، وخلصا الى القول ان المعطيات التني افرزتها الدراسة تؤكد على انه ال يمكن مالحظة مرور
وجود تأثير دائم وغير متحول لالنتفاضة على الرأي العام في اسرائيل، ولكن بموازاة ذلك، في الوقت 

ية حسنة لدى الذي تراجع فيه الشعور باالمن القومي والشخصي، تعززت قناعة االسرائيليين بغياب ن
  .الفلسطينيين ولدى الدول العربية، على حد تعبير معدي الدراسة

  11/1/2011، القدس العربي، لندن
  

  متمسكون بهويتنا الفلسطينية وأتباعنا في ازدياد:  حركة ناتوري كارتارئيس .43
حركة اغتنمت وصول الحاخام اسرائيل هيرش رئيس » الحياة الجديدة«: حاوره نائل موسى -رام اهللا 

ناطوري كارتا وعدد من كبار اتباعه الذين يقطنون في القدس الغربية، الى مدينة رام اهللا للمشاركة في 
  :مؤتمر صحفي تضامني مشترك لممثلي اتباع الديانات السماوية مع القدس والمقدسات وكان هذا الحوار

المواقف ازاء هويتها القومية ثمانية عقود انقضت تقريبا منذ قيامها والحركة تسمع ذات الشعارات و* 
اين تقفون اليوم من هذه المبادئ وهل تالقي صدى . وفي مناهضة الحركة الصهيونية وقيام دولة اسرائيل

  في أوساط جديدة بين الشبيبة؟
 ناتوري كارتا تؤكد على هويتها الفلسطينية كطائفة فلسطينية وتعلن يوميا بكل وضوح عن رفضها -

الحركة الصهيونية ال تمت لليهودية بصلة والصهاينة ليسوا يهوداً وال عالقة لهم .. المطلق للصهيونية
واليهود الحقيقيون الذين يؤمنون باهللا وتوراته، ال يعترفون بالدولة الصهيونية، نحن . بأرض فلسطين
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 نعارض بشدة االحتالل الصهيوني، ونطالب بانهاء هذا االحتالل البشع ألرض فلسطين المقدسة، وعلى
  .رأسها مدينة القدس

  الصهيونية تدعي انها أقامت وطنا قوميا ودولة للشعب اليهودي وتحكم وتعتدي وتحتل باسمه؟* 
 الشعب اليهودي الحقيقي ضد القيادة الصهيونية التي تدنس أرض فلسطين وتنتهك حرمة المدينة -

ة بالقمع واالرهاب مستغلة اسم  عاماً، وتضطهد حراس الديانة اليهودي62المقدسة بنجاستها وفحشها منذ 
الصهاينة ال ينتمون للشعب اليهودي، وال يمثلونه، وال يتحدثون .. زورا وبهتانا« اسرائيل المقدس «

وارى انه آن األوان للعالم أجمع أن يوقف تأييده لهذا الوحش .. باسمه، وال عالقة لهم باألرض الفلسطينية
  .بل االحتالل البشعالضاري واعادة الحرمة للقدس كما كانت ق

عالوة على اظهار هذا الموقف األيديولوجي هل لدى الحركة مخطط لتحرك مقبل في المستقبل القريب * 
  لتعزيز ونشر ما تدعو اليه واستقطاب مؤيدين جدد؟

 نحن نتطلع الى تحرك مقبل في المستقبل القريب، ويوجد لنا أعمال حول العالم ونعلن بكل الوسائل -
مكنة ان الصهاينة ال يمثلون الشعب اليهودي وال يمثلونه وال يتحدثون باسمه، ونحن نصلي والطرق الم

وندعو اهللا يوميا الزالة االحتالل عن كل األرض المقدسة وانهاء الفكر الصهيوني المعارض ألسس 
امة أي المؤسسة الصهيونية تعارض تشريعات اهللا التي تحرم على الشعب اليهودي اق.. الديانة اليهودية

  .حكم، وتتنكر للتوراة وتتمرد على اهللا وتوراته التي نزلت بجبل سيناء
نصلي وننتظر اليوم الذي يعود فيه الحكم الكامل الخواننا الفلسطينيين .. اليهود االصليون« ونحن 

أصحاب الحق على األرض المقدسة كلها وعاصمتها القدس، وطرد الصهاينة منها بقوة اهللا، لنعيش 
  . وتتحقق نبوءة األنبياء بسيادة حكم اهللا على العالم لعبادة اله واحدسوياً،

تجادلون بأنكم حركة دينية أيدلوجية صرفة ال شأن لها بالسياسة اال تنطوي هذه الدعوات واالفكار * 
  على توجه وصبغة سياسية؟

حن يهود نريد العيش كل ما في األمر اننا ن..  نحن لسنا حركة سياسية وال نتدخل بالسياسة بمفهومها-
والخضوع لنظام الدولة الفلسطينية الصهاينة ال ينتمون الى هذه األرض، ونحن ال يمكن ان نقيم شيئا 

ننظر اليوم الذي يعود الحكم الفلسطيني وعندها تتحقق الفكرة في العيش بدولة واحدة تحت حكم .. مشتركا
  .ينة كما كنا قبل االحتاللفكرة رائعة العيش على هذه األرض دون الصها.. فلسطيني

أتيتم الى رام اهللا العالن رفضكم تجاه ما تتعرض له القدس والبداء التضامن مع أهلها فأي رسالة * 
  تودون ارسالها بالشراكة مع اتباع الديانات السماوية األخرى؟

 ونعلن . جئنا هنا العالن تضامننا مع سكان مدينة القدس الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين ويهود-
بصراحة ووضوح ان ال لالرهاب الصهيوني، وال لالحتالل البشع، وال للعنف ضد اخواننا الفلسطينيين 
مسلمين ومسيحيين ويهود، وقتل األبرياء الفلسطينيين بدم بارد على يد مجرمي الحرب، عناصر الجيش 

حرب التي يرتكبونها ضد االرهابي الصهيوني، ولنطالب محكمة العدل الدولية بمحاكمتهم على جرائم ال
  .اخواننا الفلسطينيين األبرياء يومياً

بعدم الوقوف » بان كي مون« ونحن نطالب باسم الشعب اليهودي الحقيقي أمين عام لألمم المتحدة 
مكتوف األيدي أمام جرائم الصهاينة، وبتفعيل جميع القوى لديه للوقوف أمام هذا االحتالل البشع مرة 

نهاء احتالل وتهويد مدينة القدس وانهاء تسلط المستوطنين على أرض المواطنين واحدة ولألبد، وال
األصليين في القدس، واستصدار قرار يعيد الفلسطينيين الذي طردوا من بيوتهم وأمالكهم وأرضهم، 

ولتعمل على تحرير القدس من أيدي الصهاينة . والتصدي لالرهاب الصهيوني الذي يتزايد يوما بعد آخر
  .سين لقدسيتهاالمدن
كم . ينظر الى ناتوري كارتا على انها حركة صغيرة منعزلة دون تأثير يذكر على الشارع اليهودي* 

  تقدرون عدد اتباع الحركة وهل العدد في ازدياد؟
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 هناك زيادة دائمة بين اليهود الذين يتنكرون للفكر الصهيوني، وهناك تقدم حقيقي لفكرنا في مقابل -
حركتنا هي حركة أيديولوجية وليست سياسية وفيما .. وني الذي بات يظهر للجميعزيف الفكر الصهي

يتعلق باتباع الحركة ال يوجد احصاء رسمي، ولكن ما استطيع تأكيده هو ان عدد اتباع الحركة اخذ في 
  .فهناك اتباع في كل أنحاء العالم وللحركة أعضاء يقدر تعدادهم بعشرات اآلالف.. االزدياد

جهات رسمية ودينية اسرائيلية المساس بالمسجد االقصى المبارك بقصد اقامة ما يسمونه تحاول * 
هل تتوقعون ان تقدم اسرائيل على خطوة من هذا القبيل في المستقبل . الهيكل الثالث على أنقاضه

  القريب؟ وأي انعكاسات تترب على هذا العمل الخطير؟
ع هناك، انا ال أرى امكانية وشيكة ان تمس اسرائيل  بغض النظر عن التصريحات واألعمال التي تق-

بالمسجد االقصى بل وربما تزول دولة اسرائيل وتقوم الدولة فلسطينية انشاء اهللا قبل ان يمسس األقصى 
الن الصهيونية وفكرها في األصل هي .. دولة اسرائيل ستفقد كيانها قريبا وستختفي عن الوجود.. ضرر

  .هذا ستنتهي بمشيئة اهللامعارضة شاملة للتوراة ول
 12/1/2011، رام اهللا، الحياة الجديدة

  
   في مقبرة مأمن اهللا بالقدسمتطرفون يهود يهدمون ويحطمون عشرين قبراً: األقصىمؤسسة  .44

 بقيام مجموعة من المتطرفين اليهود بهدم أمس للوقف والتراث في بيان األقصى نددت مؤسسة :القدس
مؤسسة في بيانها انه ال التاريخية بالقدس، وقالت اإلسالميةمقبرة مأمن اهللا  في وتحطيم نحو عشرين قبراً

 لمقبرة مأمن اهللا وجد ، في القدساألقصى مؤسسة أعمال متابع ،وخالل زيارة ميدانية قام بها فواز حسن
 القبور التي أن، وأفاد حسن  مجموعة من المتطرفين اليهود أقدمت على تحطيم نحو عشرين قبراًأن
 إقامة اإلسرائيليةمت تقع في المنطقة الواقعة بين المنطقة المسيجة في المقبرة، والتي تخطط المؤسسة حط

  . عليها، وبين البركة الواقعة في وسط ما تبقى من مقبرة مأمن اهللا"متحف التسامح"ما يسمى بـ
ئم التي ارتكبت  سلسلة الجراإلىهذه جريمة نكراء تضاف :  على الحادث بقولهااألقصىوعقبت مؤسسة 

 اإلسرائيلية المؤسسة إلى نحمل مسؤولية هذه الجريمة وإننا في القدس، إسالميةبحق اكبر وأعرق مقبرة 
  . من يعتدي وما زال على هذه المقبرةالرسمية، فهي عملياً

  12/1/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  في القدس" نيالحزام االستيطا"استكمال لـ" شيبرد"فندق هدم :  حقوقيتقرير .45
، إلى أن عملية هدم "مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية" نوه تقرير صادر عن :القدس المحتلّة

الحزام "الفلسطيني ومخطّطات إقامة حي استيطاني يهودي محله، إنما هي ختام " شيبرد"فندق 
ضح التقرير الذي نُشرت معطياته، وأو .الذي يطوق مدينة القدس المحتلّة من شرقها وغربها" االستيطاني

وكرم المفتي إضافة إلى البؤر االستيطانية " شيبرد"، أن األرض المقام عليها فندق 11/1يوم الثالثاء 
بداية التنفيذ العملي للثغرة األخيرة "المقامة في حي الشيخ جراح بشرقي المدينة المقدسة، تشكل جميعها 

سلطات االحتالل في الحد الشرقي والشمالي الشرقي للبلدة القديمة، في الحزام االستيطاني الذي أقامته 
  .، وفق التقرير"بعد أن استكملت إقامة حزامها الغربي حول البلدة القديمة واألحياء المتاخمة لها

حول البلدة القديمة من حدودها الجنوبية " الحزام االستيطاني"وأضاف المركز المقدسي، أنه بإقامة هذا 
 والشمالية، تكون مدينة القدس قد حوصرت بأكملها من ثالث دوائر تبدأ من حدودها كمحافظة، والشرقية
  . بحدودها البلدية، وانتهاء بالحزام األخير المطبق اآلن على بلدتها القديمةمروراً

  11/1/2011قدس برس، 
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  القدسفي  مخطط استيطاني على أرض وقف الشيخ شمس الدين اليمللي  يكشف عنعبد القادر .46
كشف حاتم عبد القادر عضو المجلس :  سمير حمتو وجمال جمال، وكاالت األنباء-القدس المحتلة، غزة 

 على "دائرة أراضي إسرائيل"الثوري في القدس المحتلة النقاب عن مخطط استيطاني قدمته ما يسمى بـ
ة في شارع نابلس أرض وقف الشيخ شمس الدين اليمللي الواقعة إلى الغرب من القنصلية األمريكي

 ، على طلب إخالء أرض وقف الشيخ أمسهذا وردت محكمة الصلح اإلسرائيلية صباح . بالقدس المحتلة
 أن المحكمة أبقت قضية الملكية :وقال عبد القادر. "دائرة أرض إسرائيل"شمس الدين اليمللي، تقدمت به 

 أن االلتماس الذي قدم إلى أضافو. قضية الملكية مفتوحة، وموضع نزاع في حين ردت طلب اإلخالء
 بادعاء ملكيتها لهذه "دائرة أراضي إسرائيل"محكمة الصلح قبل عدة أشهر، جاء ضد قرار أصدرته 

  .األرض التي تعود لوقف الشيخ اليمللي
  . عام باسم الشيخ شمس الدين اليمللي400يذكر بأن األرض مسجلة كوقف إسالمي منذ 

  12/1/2011الدستور، عمان، 
  

  الحتالل يهدم منزلين قرب قلقيليةا .47
هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، منزلين في قرية عزون عتمة جنوب :  يوسف الشايب–رام اهللا 

الكريم أيوب، الذي أوضح أن أكثر من عشرين  شرقي قلقيلية، حسب سكرتير مجلس قروي القرية، عبد
مت منزل المواطن سامر محمد حسن يونس، بعد أن  هدآلية عسكرية وجرافة إسرائيلية، مسنودة عسكرياً

  .هدمت منزل معين أمين أحمد يونس
  12/1/2011الغد، عمان، 

  
  قوات االحتالل تعتقل صياديين قبالة شواطئ مدينة غزة .48

 مركباً للصيد في عرض البحر قبالة سواحل اإلسرائيليةاعترضت القوات البحرية :  فتحي صباح-غزة 
  .ياديين فلسطينيين على متنه إلى جهة مجهولةغزة أمس، واقتادت ص

  12/1/2011الحياة، لندن، 
  

  االحتالل يمدد اعتقال منسق اللجنة الشعبية لمواجهة الجدار في بلعين .49
قضت محكمة عسكرية إسرائيلية، أمس، بتمديد فترة اعتقال منسق اللجنة  :امجد سمحان -رام اهللا 

ي قرية بلعين في غربي رام اهللا عبد اهللا أبو رحمة ألربعة الشعبية لمواجهة جدار الفصل العنصري ف
، وسط استنكار قناصل ومسؤولين أوروبيين حضروا "لردع المتهم"أشهر إضافية، بداعي أن هذه وسيلة 

 في غربي رام اهللا "عوفر"وأصدر قاضي المحكمة العسكرية التابعة لجيش االحتالل في معسكر . الجلسة
.  شهرا12ً شهراً، بعد استئناف النيابة ضد حكم سابق صدر بحقه مدته 16حمة قراراً قضى بسجن أبو ر
 شهراً إال أن التظاهرات في قرية بلعين ما تزال 12بالرغم من اعتقال أبو رحمة "وأشار القاضي إلى أنه 

  ."مستمرة بفعل التحريض الذي كان يمارسه
بحق أبو رحمة قبلتها المحكمة العسكرية، ومن وقدمت النيابة العسكرية مبررات جديدة الستئناف الحكم 

  . ، وهي تهمة كانت المحكمة قد برأته منها في جلسة سابقة"التحريض على إلقاء الحجارة"أبرزها تهمة 
إسرائيل تمارس مسرحية هزلية اسمها القضاء والمحاكمة، "وقال أبو رحمة خالل جلسة المحاكمة إن 

عن أرضهم وفق ما أقرته المواثيق الدولية، فيما قتلة المتظاهرين فهي تحاكم اليوم أصحاب حق يدافعون 
المحكمة باطلة، وغير "وأكد أبو رحمة أن . "والمدنيين الفلسطينيين يبقون من دون محاكمة أو مساءلة

قانونية، وهي محكمة سياسية بحتة هدفها قمع أي نشاط فلسطيني سلمي للتصدي لالحتالل غير الشرعي 
نحن متمسكون بنهجنا في المقاومة السلمية "، قال أبو رحمة "السفير"وفي اتصال مع . "يةلألرض الفلسطين
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وأشار إلى أن قرار . "حتى استعادة كل شبر من أرضنا، ونحن شرعيون وهم ال، هم من يجب أن يحاكم
  . " اعتقاليال أستبعد أن يأتوا بعد شهرين بتهمة جديدة لتبرير تمديد فترة"حكمه الباطل قد يجدد، موضحاً 

بوضعه في العزل االنفرادي في حال أطلق أي "من جهتها قالت زوجة أبو رحمة إن جنوداً هددوا زوجها 
  . "تصريحات تسيء إلسرائيل أمام وسائل اإلعالم

  12/1/2011السفير، بيروت، 
  

   رئيس لجنة الدفاع عن سلوان فخري أبو دياب وزوجتهيحقق معاالحتالل  .50
استدعت شرطة ومخابرات االحتالل اإلسرائيلي أمس، رئيس لجنة الدفاع عن : ان أحمد رمض-رام اهللا 

سلوان فخري أبو دياب وزوجته للمثول أمام المحققين بمركز التحقيق والتوقيف المعروف باسم 
وهذه المرة الثانية التي يجري فيها استدعاء أبو دياب  .الواقع في غرب القدس المحتلة" المسكوبية"

  .منذ أيام" المسكوبية"ي حين ال يزال نجله أنس رهن االعتقال في للتحقيق، ف
  12/1/2011، بيروت، المستقبل

  
   سجن النقب يناشدون بضرورة التحرك لحمايتهم من برد الشتاءأسرى .51

 ناشد األسرى الفلسطينيون في معتقل النقب الصحراوي اإلسرائيلي، كافة المؤسسات المعنية بقضايا :غزة
اإلنسان، المحلية منها والدولية، بضرورة التحرك والتدخل العاجل لدى سلطات االحتالل األسرى وحقوق 

اإلسرائيلي لحمايتهم من برد الشتاء الشديدة، في ظل شح األغطية والمالبس الشتوية وانعدام أدوات 
رسائل وقال األسرى في  .التدفئة من جانب، وانعدام الرعاية الطبية واألدوية الالزمة من جانب آخر

إننا وفي بعض ليالي الشتاء لم نتمكن من النوم سوى لفترات قصية جداً بسبب البرد : "مناشدة لهم
القارص، كما نضطر للبقاء في الفراش وتحت األغطية المتوفرة رغم قلتها طوال ساعات اليوم، وفي 

ساحة القسم في ساعات أحيان كثيرة تتعمد إدارة السجن اقتحام غرفهم أو خيامهم، وإجبارهم للخروج في 
  ".متأخرة من الليل والجلوس في العراء لساعات طويلة، في ظل البرد القارص والمطر أحياناً
  11/1/2011قدس برس، 

  
  القدس  حاول شراء عقارات يهودية بشرقيفلسطينيحملة ضد : "اإلندبندنت" .52

 لشراء فلسطينيرجل أعمال  يقوم بها التيالمحاوالت " اإلندبندنت" استعرضت صحيفة :القدس المحتلة
 شرقي القدس، وقالت إن الرجل يخوض معركة من أجل مواجهة المحاوالت فيعقارات سكنية يهودية 

 . اإلسرائيلييني أيدفيالمضادة من الجماعات الدينية الوطنية اإلسرائيلية العازمة على إبقاء المشروع 
 قد كشفت إحدى الصحف اإلسرائيلية ،ي بشار المصرالفلسطينيوتوضح الصحيفة أن رجل األعمال 

 تقوم ببناء وحدات التي سيشترى الديون المتعثرة لشركة ديجال الذي عن أنه الرجل الماضيالشهر 
 يحمل الجنسية األمريكية، لبيع الوحدات السكنية ي، الذيويخطط المصر . القدسفيسكنية لليهود فقط 

 تجعل من المستحيل يتحايل على اللوائح التنظيمية الت إلى الفلسطينيين من أجل ال300المتبقية وعددها 
لكن منذ أن تم اإلعالن عن .  القدسيعلى الفلسطينيين أن يحصلوا على موافقة ببناء منازل جديدة ف

أسمه، توقفت هذه الخطط، وسارع عدد من المستثمرين اإلسرائيليين لإلعداد لعطاءات جديدة لضمان أن 
  . يد اليهودفييظل المشروع 

 يرونها ي شرقي القدس التي فيوتشير اإلندبندنت إلى أن الفلسطينيين يخشون من توسع الوجود اليهود
 كانت لتعد انتصاراً نادراً للفلسطينيين يالعاصمة المستقبلية لدولتهم، وأضافت أن نجاح محاوالت المصر

  .ي ظل تزايد الوجود اليهودي فيالذين يرون تآكل قبضتهم على القطاع الشرق
  11/1/2011، وكالة سما اإلخبارية
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   ضد عنصرية الكيان48فعاليات في الـ  .53

تستعد المحكمة اإلسرائيلية العليا للنظر في دعوى تشهير وتعويض قدمها خمسة من جنود : القدس المحتلة
ونظمت في مناطق ". جنين جنين"االحتالل ضد الفنان الفلسطيني محمد بكري ضمن مالحقته بسبب فيلمه 

 أمس، أمسية تضامن مع بكري شارك فيها فنانون ومثقفون وسياسيون ورجال دين أكدوا رفض 48ـ ال
وأكد الشاعر سميح القاسم أحد الموقعين على البيان أن المرحلة الراهنة في  .المالحقات السياسية

الفتاً إلى أنهم تحمل مالمح المكارثية، فيما يحلم قادتها بأن الفلسطينيين يزحفون تحت أسرتهم، " إسرائيل"
وأضاف أن تراجع الواليات المتحدة واالتحاد ". الشرعية"باتوا يواجهون كابوساً تؤججه عمليات نزع 

  . أكثر نحو اليمينوانزياحأدخل اإلسرائيليين في حالة هوس " إسرائيل"ـاألوروبي عن الدعم الفوري ل
قال نشرته وسائل إعالم محلية في بروفيسور يهودا شنهاف في م" تل أبيب"ودعا المحاضر في جامعة 

 الستخدام مصطلح الالسامية اليهودية بدالً من العنصرية لتوصيف الحمالت الرسمية والشعبية 48ـ ال
  .على كل ما هو عربي

  12/1/2011الخليج، الشارقة، 
  

  "إسرائيل" في "الخدمة المدنية"انتقادات لمواقع عربية تروج لـ .54
مكتب اإلعالنات "بية إخبارية على شبكة االنترنت داخل إسرائيل لـ يثير رضوخ مواقع عر:الناصرة
 جدالً واسعاً بين أصحاب "الخدمة المدنية اإلسرائيلية" بنشرها إعالنات مدفوعة األجر تروج لـ"الحكومي

  ."الوطنية اإلسرائيلية"المواقع من جهة والجمعيات المدنية وحركات سياسية ناشطة ضد كل أنواع الخدمة 
وفيما يبرر أصحاب المواقع موافقتهم على نشر اإلعالنات بأنها إعالنات تجارية محضة ال تغير من 
مواقف المواقع وكتابها ضد الخدمة المدنية، ترى الجمعيات المدنية والحركات السياسية الشبابية على 

 اإلسرائيلية، وعلى مختلف انتماءاتها الوطنية واإلسالمية أن نشر اإلعالن يصب في محاوالت السلطات
، لكسر اإلجماع الوطني العام الرافض لهذا المخطّط "مديرية الخدمة المدنية الوطنية اإلسرائيلية"رأسها 

  .الخطير وتسويقه مشروعاً تطوعياً اجتماعياً بريئاً
وسائل  ليستغل سطوته على "مكتب اإلعالنات الحكومية" لجأت إلى "المديرية"وتشير الجمعيات إلى أن 

اإلعالم العربية من خالل تهديدها بحجب سائر اإلعالنات الحكومية المربحة التي يمدها بها أسبوعياً في 
  .حال رفضت نشر اإلعالن المروج للخدمة المدنية

 وسائل اإلعالم إلىووجهت عشرات الحركات الشبابية والجمعيات األهلية العربية أمس نداء موحداً 
، ودعت الجمعيات وسائل اإلعالم العربية "مكتب اإلعالنات الحكومية"خ لضغوط العربية، بعدم الرضو

وأن تبقى صحفنا ومواقعنا منابر إعالمية مخلصة لقضايا شعبها "إلى رفض نشر هذه اإلعالنات 
  ."ومجتمعها وحصينة ضد محاوالت الفرض بقوة الرأي العام

  12/1/2011الحياة، لندن، 
  

   في القدس لمحاربة الهجرةمشاريع إسكان للمسيحيين .55
في خطوة غير مسبوقة لمحاربة هجرة مسيحيي القدس، لجأت بطريركية .): ب.ف.ا( –القدس المحتلة 

 بناء وحدات سكنية لهم في الشطر الشرقي من المدينة وترميم بيوتهم إلىالالتين ومؤسسة الفرنسيسكان 
 وحدة سكنية في 72قمنا ببناء "ريرك الالتين وقال المطران وليام شوملي مساعد بط. في بلدتها القديمة

 ألف 260سعر البيت في حي بيت صفافا "ن أ ، موضحاً"بيت صفافا وهناك ثمانية بيوت قيد الترخيص
  ". ثانيإسكانستقوم بانجاز مشروع " البطريركية أنوتابع ".  مربعةأمتار 110دوالر لمساحة 
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، اإلسرائيلية" حصل على تراخيص من بلدية القدس عاما لن15احتجنا لنحو "وضح المطران شوملي أو
  ". بكثير من الحصول على تراخيص فرديةأسهل الجماعي إلسكانالحصول على تراخيص  "أن مؤكداً

هجرة  "إن الفلسطينية األوقاف حنا عيسى الوكيل المساعد للشؤون المسيحية في وزارة .من جهته قال د
 آخر"ن أ وأضاف". األخيرة اآلونة ظاهرة مقلقة في تأصبح الفلسطينية األراضيالمسيحيين من 

بين "واوضح انه ".  مسيحي من القدس والضفة وغزة يهاجرون سنويا600ً نحو أن تفيد اإلحصائيات
 مسيحي، هاجر منهم ثمانية آالف من ألف 13 غادر الضفة الغربية وقطاع غزة نحو 1993و 1967

  ".الضفة الغربية وخمسة آالف من قطاع غزة
  12/1/2011الدستور، عمان، 

  
  واحد إلدخال السلع لغزة لن يسد الحاجة  لمعبر"إسرائيل"اعتماد : اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار .56

أكدت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة أنه  : أشرف الهور-غزة 
 وحصر العمل في معبر كرم أبو سالم فإن هذا )نيكار(في حال أغلق االحتالل اإلسرائيلي معبر المنطار 

المعبر لن يكون كافياً لتلبية احتياجات السكان كونه لن يسد مكان أربعة معابر تجارية كان تعمل في وقت 
 إغالق معبر المنطار المخصص "إسرائيل"وشدد تقرير أصدرته اللجنة في أعقاب الكشف عن نية  .واحد

ة الشهر واالستعاضة عنه بمعبر كرم أبو سالم، على أن االحتالل يحاول من إلدخال القمح واألعالف نهاي
تشديد الخناق على غزة بدال من رفع الحصار بشكل نهائي عبر دخول مواد البناء الالزمة إلعادة "جديد 

  ."األعمار والمشاريع الحيوية والتطويرية الالزمة لغزة
  12/1/2011القدس العربي، لندن، 

  
  البون عباس باإلفراج عن نظرائهم المعتقلين بالضفةصحفيو غزة يط .57

 طالب صحفيو غزة الرئيس محمود عباس باإلفراج عن نظرائهم المعتقلين لدى :القدس المحتلة
ودعا مدير منتدى اإلعالميين عماد اإلفرنجي الرئيس عباس . المخابرات الفلسطينية في الضفة الغربية

حفي عامر أبو عرفة المحتجز لدى مخابرات الضفة، وكافة بالتدخل من أجل ضمان اإلفراج عن الص
الصحفيين المعتقلين في سجون الضفة الغربية، مؤكداً على عدم وجود أي صحفي معتقل في قطاع غزة 

  .مقابل االعتقاالت واالستدعائات المتواصلة من قبل األجهزة األمنية في الضفة الغربية
صحفي عامر عرفة من وكالة شهاب لألنباء والمحتجز لدى جاء ذلك خالل االعتصام التضامني مع ال

  .مخابرات السلطة في الضفة منذ شهرين
  12/1/2011الدستور، عمان، 

  
  "أبو الصادق"وفاة شاعر الثورة صالح الدين الحسيني : فتح تنعى مؤلف نشيد العاصفة .58

بركات الفرا، . امعة العربية د أعلن سفير دولة فلسطين لدى القاهرة، ومندوبها الدائم لدى الج:القاهرة
 في منزله في "أبو الصادق"، عن وفاة شاعر الثورة الفلسطينية، صالح الدين الحسيني أمسمساء 
تبين أن المرحوم توفي إثر "حسام طوقان المستشار الطبي لسفارة فلسطين بالقاهر . قال د و.القاهرة

يذكر أن جثمان  ."مل الدورة التنفسية والقلبيةإصابته بانتكاسة رئوية حادة مفاجئة أدت إلى فشل في ع
  . سيوارى الثرى بعد صالة ظهر اليوم األربعاء"أبو الصادق"الشاعر 

  .ونعت حركة فتح، شاعر الثورة الفلسطينية، فقيد شعب فلسطين الكبير، الشاعر صالح الدين الحسيني
  12/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  "أنفاً إلكترونياً" يخترع نيفلسطي .59
في ) بروفسور(على لقب األستاذية )  عاما35ً( حسام حايك .حاز العالم الفلسطيني د: القدس المحتلة

  .في حيفا" من معهد العلوم التطبيقية" النانو إلكترونيكا"موضوع 
راعه ألنف  منح اللقب رسمياً بعد تطويره اخت48حايك وهو باحث من مدينة الناصرة داخل أراضي 

إنه " لخليج"ـالبروفسور حايك متزوج وأب لطفل قال ل .إلكتروني يشخص األمراض خاصة السرطان
" األنف اإللكتروني"حصل على درجة البروفسور العالمية، بعد البحوث التي أجراها على تطوير جهاز 

 أخرى مثل الذي يستطيع تشخيص أمراض السرطان المختلفة، وأمراض الكلى والكبد وأمراض عدة
ويعمل حايك محاضراً كبيراً منذ ثالث سنوات ويرئس فريق بحث دولياً يعمل معه في شتى . الزهايمر

  .مجاالت بحوث النانو الكترونيكا منذ اخترع جهاز األنف اإللكتروني
 بقيمة األوروبيويقود حايك مجموعة علماء من ثماني جامعات عالمية، حصلت على دعم من االتحاد 

 للكيمياء مقاالً كتبه مع بروفسور دافيد كهان األمريكية اختارت الجمعية 2008وفي . ون يوروملي 3.5
 مليون يورو من االتحاد 1.7 على دعم بقيمة 2007وحصل عام  .بوصفه أكثر مقال مقروء للعام نفسه

  . االلكترونياألنف لتطوير بحثه حول اكتشاف مبكر لمرض السرطان، عبر اختراعه األوروبي
  12/1/2011لخليج، الشارقة، ا

  
  كتاب جديد عن تقرير غولدستون .60

 اً جديد، كتابا11/1ً  في الواليات المتحدة يوم الثالثاءNation Books صدر عن دار النشر :رام اهللا
جاء هذا الكتاب، الذي حرره  ."ميراث تحقيق يمثل نقطة تحول في حرب غزة: تقرير غولدستون"بعنوان 

 صفحة من القطع المتوسط، وقدمت له الكندية 480اليهود التقدميين األميركيين، في ثالثة من الكتّاب 
  .نعومي كالين، والقس ديزموند توتو من جنوب أفريقيا

 للنقاط الرئيسة التي وردت في اًال يضم الكتاب التقرير الكامل للقاضي غولدستون، بل يضم تلخيص
ألمر بالقول إن حجم التقرير األصلي يزيد على خمسمائة ويبرر محررو الكتاب هذا ا .التقرير األصلي

  .صفحة، بينما المطلوب عرض القضايا األساسية، ولهذا السبب اختُزل التقرير إلى نص حجمه تقريباً
وما يستهدف المحررون تحقيقه يتمثل في الحيلولة دون سقوط التقرير في غياهب النسيان، كما حدث مع 

لحرب وجرائم ضد اإلنسانية تأتي وتذهب، خاصة وأن التقرير أثار منذ تقارير كثيرة حول جرائم ا
صدوره ردود فعل غاضبة ومؤيدة في مناطق مختلفة من العالم، وأصبح موضوعا للسجال السياسي 

  .والقانوني بين جهات مختلفة
تحاول وضعه  مقالة لكتّاب ومحللين وسياسيين تعالج التقرير من جوانب مختلفة، و11لذلك، يضم الكتاب 

  .في سياقه التاريخي الصحيح، وفي إطار الحصار المفروض على غزة
، بالشرح والتوضيح على نقاط وردت في التقرير، وأضافوا وفي هذا الصدد علّق المحررون، أيضاً

شهادات لبعض شهود العيان، ممن استمع إليهم القاضي غولدستون في جلسات االستماع التي نظمها في 
وقد أفرد المحررون مكانة خاصة لشهادة فلسطيني من غزة في . سماع شهادات الشهودغزة وجنيف ل

  .الحادية والتسعين من العمر، يدعى موسى السيالوي، ووضعوها في مقدمة الكتاب
  11/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  ستيراد منتجات إسرائيليةتدعو ثالث تجار للتوقف عن ا" مقاومة التطبيع ": األردن .61
أكدت لجنة مقاومة التطبيع النقابية ان ثالثة تجار فقط ممن يستوردون المنتجات            : محمد محيسن  - السبيل

الزراعية من إسرائيل لم يستجيبوا لدعوة اللجنة بمقاطعة تلك البضائع وعدم استيرادها وتوزيعهـا فـي                
دي الرفايعة في تصريح صحافي أن اللجنة أكدت للتجار         وقال رئيس اللجنة المهندس با     .األسواق األردنية 

الثالثة أنها بصدد نشر قائمة بأسماء المطبعين الذين يمارسون أنشطة تطبيعية مع الكيـان الـصهيوني،                
  .وأنها ستضطر في حال لم يتجاوبوا مع دعوتها أسوة بالعديد من التجار إلى نشر أسمائهم في هذه القائمة

لت بالتجار الثالثة وأبلغتهم أن العديد من التجار الذين كانوا يـستودرون بـضائع       واضاف إن اللجنة اتص   
ومنتجات زراعية من الكيان الصهيوني تجاوبوا مع دعوتها ومناشدتها بوقف االستيراد من هذا الكيـان                

ـ                ى المعادي لكل القيم اإلنسانية والذي يحتل األرض العربية الفلسطينية ويشكل خطراً علـى األردن وعل
  .األمتين العربية واإلسالمية والمنطقة ألهدافه التوسعية واالستيطانية والعدوانية

وأكد الرفايعة أن مقاومة التطبيع حققت إنجازات عديدة مؤخراً حيث أفشلت العديد من األنشطة التطبيعية،               
  .عازياً هذا إلى المقاطعة الشعبية ألي نشاط تطبيعي

  12/1/2011، السبيل، عمان
 

  اق أردني نرويجي على ضرورة تكثيف الجهود لوقف األعمال اإلسرائيلية األحاديةاتف .62
اتفق وزير الخارجية ناصر جودة مع نظيره النرويجي يوناس غار ستورى على            :  رهام فاخوري  -عمان

ضرورة تكثيف الجهود على المستوى الدولي للوصول إلى وقف األعمال اإلسرائيلية أحادية الجانب فـي            
 الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها االستيطان وغيره من األعمال  الذي يجمع العالم علـى عـدم                 األراضي

واتفقا خالل مؤتمر صحفي عقد في وزارة الخارجية امس على ضرورة اسـتمرار              .قانونيتها وشرعيتها 
 .نائي والدولي التنسيق المشترك والمتواصل في ما يتعلق بجميع القضايا التي تهم البلدين على المستوى الث             

واكد ستور امس في عمان ان بالده ملتزمة بحشد دعم الجهات الدولية المانحـة للمـساعدة فـي بنـاء                    
كما أكد  التزام بالده بدعم الوكالة الدولية لغوث وتشغيل الالجئـين          .مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية   

المضيفة لالجئين الفلسطينيين ، وعلى رأسها      ، مشيدا بالخدمات التي تقدمها الدول       » األنروا«الفلسطينيين  
وابـدى   .»الذي يلعب دورا مهما في تعزيز األمن واالستقرار في منطقة الشرق األوسط والعالم            «األردن  

الوزير النرويجي  تخوفا من تنفيذ خطة رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض لبنـاء دولـة فلـسطينية                  
  . ون أن يتوازى ذلك مع المفاوضات السلميةواإلعالن عنها منتصف العام الحالي د

  12/1/2011، الرأي، عمان
  

   السورية-السالح الفلسطيني خارج المخيمات بند من بنود التسوية السعودية : لبنان .63
يعود ملف السالح الفلسطيني خارج وداخل المخيمات في لبنان إلى الواجهة اليوم            :  بوال أسطيح  - بيروت

ئيس الحكومة سعد الحريري على إدراج بند سحب السالح الفلسطيني خـارج  مع ما يحكى عن إصرار ر     
المخيمات كبند أساسي ضمن بنود التسوية السعودية السورية المنتظر إعالنها، لما لسورية من دور كبير               

  .تلعبه في هذا اإلطار
وعلـى جـدول    وإذ شدد وزير الدولة ميشال فرعون على أهمية أن يكون هذا البند ضمن بنود التسوية                

ـ        ملف الـسالح الفلـسطيني داخـل       «: »الشرق األوسط «األعمال والبحث على أي طاولة حوار، قال ل
 إقليميـا   - سـوريا وعربيـا      -وخارج المخيمات يجب أن يبقى مفتوحا وموضوع بحث أساسيا؛ لبنانيا           

من العالقـات   إلظهار حسن نيتها بعد فتح صفحة جديدة        «ودعا فرعون سورية    . »لإلتيان بحل نهائي له   
لدمشق دورا أساسيا تلعبه لسحب السالح الموجود علـى الحـدود اللبنانيـة             «الفتا إلى أن    » بين البلدين 
يبدو أن ملف السالح الفلسطيني أصبح مرتبطا بطريقة غير مباشرة بتقدم مـسألة             «: وأضاف. »السورية
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دم ملفين أساسيين يـؤثران مباشـرة       االستراتيجية الدفاعية، ومع تعطيل طاولة الحوار نكون قد عطّلنا تق         
  .»على الساحة اللبنانية

  12/1/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  "إسرائيل" مع طلب االعدام لموقوفين بالتعامل: لبنان .64
: أصدر قاضي التحقيق العسكري عماد الزين قراراً اتهامياً طلب فيه عقوبة االعدام لكل من الموقـوفين               

ين، علي حسين عز الدين، محمد شوقي ونسه ونجيب حسين ونـسه            شوقي شفيق عطية، محمد حسن الز     
القدامهم على التعامل مع العدو االسرائيلي وقتل عناصر من المقاومة ومحاولة قتل آخرين، واحالهم امام               

من جهته اصدر قاضي التحقيق العسكري فـادي صـوان قـراره             .المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة   
خليل يوسف وهبه وطلب له عقوبة االعدام القدامه على التعامـل مـع العـدو               االتهامي بحق الموقوف    

االسرائيلي ودس الدسائس لديه واعطائه معلومات لمعاونته على فوز قواته ودخول بالد العدو، واحالـه               
  .امام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة

  12/1/2011المستقبل، بيروت، 
  

   االنقسامإلنهاءادرة ق مبللرفع الحصار عن غزة ويط"وثيقة المليونية ال" العربية يعلن األحزابمؤتمر  .65
العــام لألحـزاب    "  اطلقت األمانة العامــة للمؤتمــر      :من علي سمودي  " القدس "- جنين   -الرباط  
" حماس"و" فتح"التي انطلقت اعمال دورتها الرابعة والخمسين في الرباط مبادرة لدعوة حركتي            " العربيـة
  .قسام واغالق ملف االعتقال السياسي واالفراج عن المعتقلين النهاء االن

مواجهة الفـتن الداخليـة     "حت، امس، في العاصمة المغربية تحت شعـار        توخالل اعمال الدورة التي افت    
معلنا فـي الوقـت      ، اعلن االمين العام للمؤتمر عبد العزيز السيدالمبادرة ،        " وأعاصير التجزئة الخارجية  

التي تطالب برفع الحصار عن غزة بـشكل كامـل وغيـر            " الوثيقة المليونية "التوقيع على   ذاته عن تبني    
  .مشروط

وفي كلمته، أشار السيد إلى الملتقى العربي الدولي لألسرى في سجون االحتالل الذي عقد بمشاركة جبهة                
عا بـصفته   التحرير الوطني الجزائري وأكثر من ألف شخصية عربية وأجنبية من نحو خمسين دولة، ود             

في ذكرى انطالقتهما إلى االفراج عن المعتقلين في سجون         " فتح وحماس "رئيساً للملتقى كالً من حركتي      
محمود عباس وإلى   " فتح"أجهزتهما، ووجه مذكرة بذلك لكل من رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس حركة            

  .خالد مشعل" حماس"رئيس حركة 
 ووعدد من سفراء الدول العربيـة ومجموعـة مـن رؤسـاء             ويشارك في الدورة أعضاء األمانة العامة     

  .وقيادات األحزاب المغربية
ومن جهته، أكد صفوان قدسي، رئيس المؤتمر العام لألحزاب العربية، على أهمية هذه الدورة التي تنعقد                

فة في ظروف استثنائية بالنظر إلى الواقع العربي الراهن، معربا عن األمل في أن تشكل قراراتها إضـا                
خاصة ومسؤولة إلثارة االنتباه لما يدبره أعداء الوحدة العربية، مـن أجـل عرقلـة المـسار التنمـوي                   

  .واالقتصادي لألقطار العربية
  9/1/2011القدس، فلسطين 

  
   منذ عقود"إسرائيل"مخطط تمزيق السودان موجود في : مستشار الرئيس السوداني .66

عمر مستشار الرئيس السوداني عمر البـشير ومبعوثـه          اعلن الدكتور إبراهيم     :  رهام فاخوري  -عمان
الخاص أن حكومة بالده ملتزمة بقرار االستفتاء الجاري تنفيذه حاليا والمتوقع صدور نتائجه مطلع شباط               

  .المقبل
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 وصوال إلـى    1955وعرض عمر لتاريخ األزمة في السودان بين الشمال والجنوب التي بدأت منذ عام              
  .ا العالم بأنها أطول حرب مدمرة الفريقيااتفاقية نيفاشا، ووصفه

وقال إن هناك حروبا قذرة استعرت في الغرب لتشويه الموقف الرسمي السوداني قامت بهـا إسـرائيل،                 
  .لتقول إن الخرطوم ستعارض االستفتاء وتعرقله كما أن واشنطن قادت حملة شرسة لتزيين االنفصال

مال يعود ألسباب مختلفـة منهـا الـضغوط االميركيـة           وقال إن التركيز على انفصال الجنوب عن الش       
  .والفرنسية في المنطقة، مبينا أن تمزيق السودان هو تمزيق الفريقيا بالكامل

وبين أن مخطط تمزيق السودان موجود في إسرائيل منذ عقود طويلة، ولم يستبعد لحكومة الجنـوب أن                 
  .تفتح سفارة اسرائيلية فيها

  12/1/2011، الرأي، عمان
  

  وشركات إسرائيلية حاضرة في جنوب السودان" بالك ووتر: "سوداني خبير استراتيجي .67
 أكد الخبير اإلستراتيجي السوداني الدكتور عمر الصديق، وأبرز فـي           : نزار مقني  - خاص   -الخرطوم  

  من الخرطوم، التحديات اإلقتصادية واألمنية التي ستواجهها الدولة الوليدة خاصة          "القدس "حديث خص به  
  .مع عدم وجود مقومات الدولة هناك، واحتياجها للخرطوم على المدى القريب

وتحـدث الخبيـر   .  سـنوات 6 أن خيار انفصال جنوب السودان بات واقعا فـي الـسودان منـذ       :وقال
اإلستراتيجي عن تحديات الشمال بعيد اإلنفصال وفقد ثالثة أرباع مداخيل البترول، مؤكدا عالقة إسرائيل              

شروع اإلنفصال، واستمرار نفس اإلستراتيجية التي تهدف لتفتيـت األراضـي فـي الـوطن         وأميركا بم 
  .العربي، بعد اتضاح معالم المشروع األميركي في القرن اإلفريقي

الوجود اإلسرائيلي في الجنوب قديم     : ، قال  البعض عن أيد إسرائيلية في استفتاء الجنوب        وحول حديث  -
، ويـدخل ضـمن     1973 إلـى سـنة      1955د األولى بداية من سـنة       جدا، ويرجع حتى إلى فترة التمر     

، وعلى أساسها دعموا    "شد األطراف "اإلستراتيجية التي فرضتها رئيسة الوزراء اإلسرائيلية غولدا مائير         
لقـد  .  إلى يومنا هذا   1983حركات التمرد المتعاقبة في الجنوب، وامتد ذلك إلى المرحلة الثانية من سنة             

" شد األطراف "ستراتيجي الصهيوني زئيف شييف إلى القول أن إستراتيجية غولدا مائير           تحدث المحلل اإل  
  .العالم العربي" بتر أطراف"تحولت اآلن إلى إستراتيجية 

مظاهر اإلمتداد الصهيوني موجودة بكل وضوح في الجنوب، فالشركات اإلسرائيلية تنتشر في            إن  : قالو
كة بالك ووتر األمنية األمريكية موجودة كذلك في الجنوب         الجنوب في شكل شركات خدمات فندقية، شر      

  .للعمل في مجال توفير األمن للشخصيات، والقيام بتدريب قوات األمن هناك
 12/1/2011، القدس، فلسطين

  
  استبعد سالماً في الشرق األوسط على طريقة نتنياهو: حمد بن جاسم .68

اسم بن جبر آل ثاني رئـيس الـوزراء وزيـر            أكد معالي الشيخ حمد بن ج      : محمد الشياظمي  -الدوحة  
 وبين رئيس الـوزراء التركـي       بينهخالل مؤتمر صحافي مشترك أمس بالديوان األميري        قطر  خارجية  

   على عمق ومتانة العالقات التي تجمع بين قطر وتركيا،رجب طيب أردوغان
باألساس إلى قضية حـصار      على المستوى السياسي تطرقت       ، أن المحادثات الثنائية  ،   معالي الشيخ  وقال

غزة والحلول الممكنة لفكه، وتنفيس كربة الشعب الفلسطيني المحاصر، وأيـضا موضـوع المـصالحة               
الفلسطينية وعملية السالم المتوقفة، وانتقد عملية السالم المتعثرة، بسبب أن هناك طرفا ال يريد التفـاهم،                

   .»يس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهوال أعتقد أن هناك حال للقضية على طريقة رئ«: حيث قال
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وعلى الصعيد السياسي ثمن أردوغان الرؤية الموحدة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وغزة ولبنـان،               
  .»حيث نعتقد أن اتفاق الدوحة كان محطة مهمة جدا في تاريخ البلد، وبإمكاننا التعاون أكثر
 12/1/2011، العرب، الدوحة

 
  بتوحيد قوانا نستطيع ان نحل مشكلة فلسطين: رب اردوغان للع .69

ناشد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان امس في الكويت الدول العربيـة             :  وكاالت –الكويت  
وقال اردوغان في خطاب حماسي لدى افتتاح مؤتمر        . تعزيز تعاونها مع انقرة ونسيان نزاعات الماضي      

فبتوحيد قوانا  . علينا ان نعمل سويا   «، مضيفا   »العرب هم اشقاؤنا  «ليومين حول العالقات العربية التركية      
  . »نستطيع ان نحل مشكلة فلسطين ومشكلتي ايران وافغانستان. نستطيع ان نتجاوز كل المشاكل

  12/1/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
 

  بهدم مقر المفتي الراحل أمين الحسيني" إسرائيل" بشدة قيام  تدينتركيا .70
بهدم مقر المفتي الراحل أمين الحسيني فـي حـي          " إسرائيل"دانت تركيا بشدة أمس قيام      : )آي .بي.يو  (

  .الشيخ جراح في القدس المحتلة بهدف بناء وحدات استيطانية جديدة 
نـداءات المجتمـع الـدولي      "تظهر أن   " اإلسرائيلية"وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن الخطوة         

لنشاطات االستيطانية للتوصل إلى حل للصراع من خالل المفاوضات تلقى ال مباالة            المتكررة لوضع حد ل   
تزيـد  " إسـرائيل "واعتبرت أن    .، وتشكل ضربة لألجواء الالزمة لبناء الثقة بين الطرفين          "إسرائيل"من  

  . من خالل انتهاك قرارات مجلس األمن الدولي " السالم"الشكوك حول جديتها تجاه عملية 
 12/1/2011، الشارقةالخليج، 

 
  قتحام حصار غزة في مايو القادم ضمن قافلة سفن جديدة تعود إل سفينة مرمرة: معاريف .71

 االربعاء أن تبحر    -اليوم) معاريف(توقعت صحيفة   " المرمرة تعود "تحت عنوان رئيسي    : القدس المحتلة 
سبة مرور عام على رحلتهـا      مايو المقبل بمنا  /مجددا الى قطاع غزة في أواخر شهر ايار       ) مرمرة(سفينة  

  . البحرية السابقة
ستبحر ضمن قافلة بحرية    " المرمرة"نقال عن موظفين كبار في القدس المحتلة إن سفينة          ) معاريف(وتقول  

 التركية  IHH سفينة ستنطلق من سواحل تركيا الجنوبية باتجاه غزة مشيرة الى ان منظمة              12مؤلفة من   
 ستقوم أيضا بتنظيم رحلة القافلـة       –ية السابقة بمشاركة سفينة المرمرة       التي نظمت رحلة القافلة البحر     -

البحرية الجديدة التي يتوقع ان يشارك فيها بعض الناشطين من هذه المنظمة الذين شاركوا فـي رحلـة                  
  . مايو الماضي/القافلة البحرية في شهر ايار 

لبحرية الجديدة لم تتكلل بالنجـاح حتـى        وتضيف الصحيفة ان محاوالت اسرائيل منع تنفيذ رحلة القافلة ا         
اآلن علما بان منظمي الرحلة الجديدة رفضوا العرض االسرائيلي نقل المعدات على ظهر سفن القافلة الى                

انه تم وقف الجهود الدبلوماسية االسرائيلية لمنـع إبحـار          ) معاريف(واوضحت  . غزة عبر ميناء اسدود   
  . بية لعرقلة العمل التي يتخذها مستخدمو وزارة الخارجيةالقافلة الجديدة بسبب االجراءات النقا

 12/1/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  ميتشل ما زال المبعوث الخاص للسالم في الشرق األوسط: واشنطن .72
رغم التكهنات اإلسرائيلية بأن دينيس روس، مستشار الرئيس األميركي باراك          :  مينا العريبي  - واشنطن

أمـس أن جـورج     » الشرق األوسـط  «وضات السالم، أكدت وزارة الخارجية لـ       أوباما، تولى ملف مفا   
وفي  .ميتشل ما زال المبعوث الخاص للسالم، يدعمها في ذلك مصادر أميركية مطلعة على ملف السالم              
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تحرك أثار استغراب بعض األوساط، أصدر مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيـامين نتنيـاهو بيانـا                
  .األميركي للشرق األوسطوصف روس بالمبعوث 

أمس أن الدور المتنامي لروس يزيد من التوقعات بأنه سيحل محـل            » جيروزاليم بوست «وكتبت صحيفة   
وهذه ليست المرة األولى التي تكتب صحف إسرائيلية عن احتمال استبدال روس بميتشل، وهـو               . ميتشل

ون إسرائيليون بأنها سرية إلسـرائيل      وقام روس بزيارة وصفها مسؤول     .أمر تفضله الحكومة اإلسرائيلية   
  . هذا األسبوع، ركزت على مواضيع تخص الشرق األوسط مثل عملية السالم

  12/1/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  والنقاش يدور حول الصياغة.. قرار إدانة المستوطنات مهم: بريطانيوزير  .73
، إليستر بيرت، مـشروع القـرار       وصف الوزير البريطاني لشؤون الشرق األوسط     :  راغدة بهنام  - لندن

الذي يحاول الفلسطينيون تمريره في مجلس األمن، ويدين االستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية              
ـ  . »مهم«المحتلة، بأنه قرار     » بشكل فعال «إن الحكومة البريطانية تبحث     » الشرق األوسط «وقال بيرت ل

مع شـركاء  «نص القرار هي التي تتطلب نقاشات إضافية  في القرار، إال أنه أشار إلى أن عملية صياغة          
وأكد بيرت أن بريطانيا تبذل جهودا كبيرة للبحث عن سبيل إلعادة إطالق المفاوضات المباشرة              . »آخرين

بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، مشيرا إلى أن مشروع القرار الذي يتم البحث في صياغته حاليا يـصب                
  .في هذا اإلطار

  12/1/2011، وسط، لندنالشرق األ
  

  النرويج تفشل خطة إسرائيلية ضد إيران    : ويكيليكس .74
كشفت وثيقتان صدرتا عن السفارة األميركية في تل أبيب وحصل عليهما موقع            : سمير شطارة  -أوسلو  

 وفـق خطـة إسـتراتيجية       2007 و 2005ويكيليكس أن إسرائيل بذلت قصارى جهودها ما بين األعوام          
ج النووي اإليراني، وأن النرويج أحبطت الخطة، كما كـشفت أن تـل أبيـب وواشـنطن                 لوقف البرنام 

  .عارضتا منح محمد البرادعي جائزة نوبل للسالم
على النظام اإليراني، وإعطـاء دور      " هي األشد "وتقضي الخطة اإلسرائيلية بتبني األمم المتحدة عقوبات        

  . أكبر داخل إيران، مما يدفعها إلى رفع تقرير سلبيأكبر للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقوم بنشاط
وتناولت وثيقة صدرت عن السفارة األميركية في تل أبيب الدور النرويجي، من خـالل عـرض نـص                  
اجتماع جمع بين رئيس الهيئة اإلسرائيلية للطاقة الذرية فرانك غيديون والسفير األميركـي بتـل أبيـب                 

غيـر  "، حيث اشتكى فرانك غيديون من الـدور النرويجـي           2006شباط  / فبراير 7ريتشارد جونز يوم    
  .في الوكالة الدولية للطاقة الذرية" اإليجابي

  11/1/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

   لترويج السياحة في فلسطينإعالن البريطانية تحقق في اإلعالنات معايير وكاالت .75
تح تحقيق في اعالن لـوزارة الـسياحة واالثـار          اعلنت وكالة المعايير االعالنية البريطانية عن ف      : لندن

 60للترويج للسياحة في االراضي الفلسطينية ونشر في المجلة الجغرافية الوطنية للسياحة بعد ان تلقـت                
شكوى من اليهود في بريطانيا منهم مجلس الممثلين اليهود الهيئة الرسمية التي تمثل اليهود في بريطانيا،                

وبحسب االعالن الفلسطيني الذي ظهر في      . ة الفلسطينية بانكار وجود اسرائيل    حيث اتهم االعالن الوزار   
ارض غنية بالتاريخ وتقاليد الضيافة من القدس الى بيت         'عدد المجلة لهذا الشهر فقد وصف فلسطين بانها         

  .'الشعب الفلسطيني يرحب بكم لزيارة االرض المقدسة.. لحم والخليل واريحا ونابلس وغزة 
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منذ بداية رحالت الحج االولى فقد شهد البلد زيارات الكثير من المشاهير والعظماء             'عالن انه   ويضيف اال 
فلسطين بلد يقع بين نهر االرض والبحر االبيض المتوسط، على مفتـرق            'وقال ان   . 'الذين جاءوا وذهبوا  

مـح الثقافـة    الطريق بين افريقيا والشرق االوسط، فرحلة لهذه االرض الرائعة تجعلك تتعرف على مال            
  .'دفء المعاملة ومرح الشعب الفلسطيني: المتعددة

واعتبر من اشتكوا ان مجرد وصف وزارة السياحة الفلسسطينية موقع فلسطين بين النهر والبحـر هـو                 
تحديا للقـانون   'فيما وصف مجلس الممثلين اليهود االعالن انه غير مريح ويعتبر         . انكار لوجود اسرائيل  

  .'الدولي
البرتغال بأنها تقع بين البحر المتوسط      'حام يهودي وهو ديفيد لويس ان االعالن يشبه وصف          ونقل عن م  

قائال ان االعالن يلمح الى ان فلسطين لديها حدود على البحر المتوسط وهذا ان كان               ' والمحيط االطلنطي 
  .صحيحا في حالة غزة اال ان هذه المنطقة ليست ضمن سلطات السلطة الوطنية حسب زعمه

واصل مزاعمه في رسالة كتبها للوكالة البريطانية ان االعالن يزعم ان فلسطين تحتل معظم المـساحة                و
وعبر مسؤول مجلس الممثلين اليهود عن      . بين البحر المتوسط ونهر االرض وهذا انكار لوجود اسرائيل        

  . ءات الضروريةسروره بالتحقيق، حيث قال جون بنجامين ان تحقيقا موضوعيا سيؤدي الى اتخاذ االجرا
 12/1/2011، القدس العربي، لندن

  
  الكومبيوتر يؤذي القلب .76

 حذّرت دراسة بريطانية من أن قضاء أربع ساعات يومياً على جهاز الكومبيوتر .):آي.بي.يو( –لندن 
ووجدت الدراسة التي أجرتها كلية لندن الجامعية أن األشخاص  .يضاعف خطر اإلصابة بأمراض القلب

 للمعاناة من مشكلة %125ن ساعات طويلة أمام شاشة الكومبيوتر أو التلفزيون معرضون الذين يقضو
وقالت إن . في القلب تقود إلى المستشفى أو الوفاة، مقارنة باألشخاص الذين يقضون ساعتين أو أقل

ت حاالت الوفاة بين األشخاص الذين يقضون الكثير من الوقت في التحديق في شاشة الكومبيوتر ارتفع
 في بريطانيا خالل السنوات الماضية، حتى أن ممارسة التمارين الرياضية ال يمكن أن %48بنسبة 

  .تعوض األضرار الناجمة
إن الدراسة تشير إلى أن قضاء ساعتين أو أكثر أمام شاشة ": وقال البروفسور إيمانويل ستاماتكيس

 ."شاكل في القلبالكمبيوتر كل يوم يمكن أن يعرض الشخص إلى خطر اإلصابة بم
  12/1/2011الحياة، لندن، 

  
  هل سيعاقب دحالن؟  .77

  فايز رشيد. د
مرحلة زمنية ليست طويلة نسبياً هي التي تفصل بين مؤتمر حركة فتح، الذي نجح دحالن وباالنتخـاب                 

كثيرون مـن المـراقبين     ! عضويته فيها ) تعليق(في عضوية لجنتها المركزية،وبين قرار األخيرة بتجميد      
بوا هذا النجاح،وتمكنه من دفع بعض أصدقائه إلى مراتب عالية في الحركة،رغم هزيمتـه فيمـا                استغر

يسمى بمعركة غزة،ورغم ما يتردد عن إثرائه بطريق غير مشروعة،ورغم ارتباطاته الخارجية، وفقـاً               
  . للعديد من مصادر فتح

عرفات، حيث تسلّم إدارة األمن     مثّل دحالن الساعد األيمن للرئيس عباس حتى في مرحلة المرحوم ياسر            
الوقائي في القطاع لسنوات طويلة، وفي حكومة عباس األولى جرى تعيينـه وزيـراً لألمـن الـداخلي                  

  .الفلسطيني، بالرغم أيضاً مما يدور حوله من شبهات
تهجمه الشخصي على الرئيس وعائلتـه،      :بعد قرار اللجنة المركزية األخير للحركة بتجميده ألسباب منها        

لماذا لم تجر محاكمـة دحـالن علـى         :الثراء غير المشروع، من حق المحلل طرح العديد من األسئلة         و
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من أين لك هذا؟ سوى في هذا الوقت بالذات، وعندما تنـاول            :إخفاقاته في غزة؟لماذا لم يوجه إليه السؤال      
ه؟ وفي مـؤتمر    شخص عباس؟لماذا لم يجر الحديث عن ارتباطات دحالن األميركية واإلسرائيلية في حين           

  . تحديداً، لمنعه من الترشح للجنة المركزية، بكشفه أمام األعضاء؟ولماذا؟ولماذا؟ولماذا؟.. فتح
كثيرون يعتقدون بأن السلطة الفلسطينية تنحو باتجاه محاسبة الفساد، وابتـدأت بـدحالن أوالً،ومـن ثـم             

طاول علـى الـرئيس ويمـسه فـي         ال نعتقد بصحة هذا التحليل، فلو أن دحالن لم يت         ! ستحاكم اآلخرين 
نقول ذلك فـي    . صميمه، لما جرى تعليق عضويته، ولم يكن القرار بمثوله أمام لجنة تحقيق من الحركة             

الوقت الذي أصدرت فيه لجنة للتحقيق من الفساد في السلطة، وكان قد شكلّها الرئيس عرفات،أصـدرت                
 مليـون   300نة واحدة فقـط بمـا يتجـاوز         تقريراً بوجود فساد في أجهزة السلطة في ذلك الحين، ولس         

دوالر،ورغم ذلك لم يتعرض أحد من المتهمين، ال للتحقيق وال للمساءلة،ووضع تقرير اللجنة فـي أحـد                 
  . األدراج، وذهب طي النسيان

لبنـاء  ) ومنهم مـن يـزال    (ثم لماذا لم تجر محاكمة من يوردون األسمنت ممن احتلوا مواقع في السلطة            
لبناء المستوطنات في الضفة الغربية؟هذا في الوقت الذي تدعو فيه الـسلطة جماهيرنـا              الجدار العازل، و  

وكذلك محاكمة أولئك المتهمين باستغالل مناصـبهم فـي الـسلطة           ! إلى مقاطعة منتوجات المستوطنات   
ء لماذا لم يقدم هؤالء للمحاكمة؟كذلك هم عمال      .. أو إلشباع رغباتهم الشخصية   ) الموبايالت(للمتاجرة في   

العدو الصهيوني، الذين يحتلون مناصب كبيرة في األجهزة األمنية الفلسطينية؟ والـذين أشـرف علـى                
تدريبهم الجنرال دايتون، الذي اعترف في محاضرة له في الواليات المتحدة بوجود تنسيق أمني فلسطيني               

  .مع االستخبارات واألجهزة األمنية اإلسرائيلية األخرى؟
والتوقعات بترشيح دحالن كخليفة لعباس، وبخاصة بعد أن هدد األخير باستقالته في            كثيرة هي التحليالت    

  .أكثر من مرة، وعاد إلى التصريح بان مهماته الوطنية تقتضي بقاءه في منصبه
دحالن هو صنيعة قادة السلطة ومن ضمنهم عباس، وهو من ذات المدرسة السياسية التفاوضية مع العدو                

مؤخراً ركوب الموجة المعارضة للتفاوض بعد فشل مفاوضات العقدين من الزمن           الصهيوني،لكنه حاول   
) رئـيس المـصادفة   (مع إسرائيل،ولذا بدأ يوجه سهام انتقاداته لعباس على التفاوض، وأطلق عليه لفظـة            

وحاول أن يبدو وكأنه يمثّل نهجاً جديداً في حركة فتح، وفي السلطة معاً، لكن تاريخـه معـروف بكـل                    
 من بناء قصرفخم في غزة، إلى جانب شرائه لمنزل رئيس بلدية غزة األسبق رشاد الـشوا،إلى                 مراحله،

استثماراته الكبيرة في الدول العربية واألجنبية،إلى ارتباطاته األميركية فقد تلقى كل دورات تدريبه فـي               
بقـادة  ) و من دون تكليف   بتكليف من السلطة أ   (االواليات المتحدة ،وارتباطاته اإلسرائيلية، فلطالما اجتمع       

األجهزة األمنية اإلسرائيلية، ولقد انتدبته السلطة للمشاركة في المفاوضات ذات المستويات المختلفة مـع              
وفجأة .العدو اإلسرائيلي، ولطالما أيضاً كان عضواً في الوفد المرافق لعباس في زياراته العربية واألجنبية             

في اللجنة المركزية لحركة فتح،ومطالبته للحضور إلى رام        يجري تجميد عضويته    .. وبعد تعرضه لعباس  
  !. اهللا من أجل التحقيق معه

دحالن المتعطش للنفوذ والمال والسلطة، هو أحد أعمدة السلطة الفلسطينية،وهو، وكما أثبت مؤتمر فـتح               
بأنه سيذهب  : صاحب نفوذ قوي في الحركة، وفي السلطة أيضاً ،وهو قد صرح بعيد توجيه االتهامات له              

مرشحاً لخالفة عباس مـن     ) كما قلنا (إلى رام اهللا وسيمثل أمام لجنة التحقيق دون خوف أو جل،وهو كان           
قبل الكثيرين،أي بمعنى آخر،فإنه يمتلك مفاتيح كثيرة للنفاذ منها،عدا عن أنه كان مديراً ألحد أهم األجهزة                

ثيرة بين يديه، بدءا بالرئيس عباس اا وانتهـاءاً         الفلسطينية، ومن ثم وزيرا لألمن، أي أنه يمتلك ملفات ك         
بأصغر الموظفين،أي أن لديه معلومات عن كافة فضائح السلطة،بمعنى آخر أنه يجمع أوراق قوة تهديدية               

عـن أيـة    ) هذا إن جرى التحقيق معه    (كبيرة بين يديه،ولذلك ليس منتظراً أن يسفر التحقيق مع دحالن           
 فتح المركزية طرده من الحركة،نتيجة للتهم الموجهة إليه، ولكن تم أخـذ             بالفعل كان بإمكان لجنة   !نتيجة
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والتجميد وفقاً لألعراف الحزبية، هو عقوبة آنية مرهونة بزمن، وبعد انقضائه يعود كـل              .. قرار بتجميده 
  .شيء إلى حاله

ءاً مـن قادتهـا     ثم إن من يريد القضاء على الفساد يجعله نهجاً في التعامل مع كافة موظفي السلطة، بـد                
لكل ذلك، نشكك في امكانية معاقبة دحالن، والذي هو ليس أكثر من            .. جميعا، وال يطبقه بطريقة موسمية    

  !مسمار صغير في آلة كبيرة فيها من الفاسدين، الكثيرون 
  11/1/2011، المستقبل العربي

  
  المعتقلون والمصالحة وإعدام القواسمي .78

  هاني المصري
، وبعد تدخل أمير قطـر والعديـد مـن          "حماس"ع مارسه ستة من المعتقلين من       بعد إضراب لعدة أسابي   

" حمـاس "، وبعد أن اشترطت     1967الشخصيات الوطنية داخل الخط األخضر واألراضي المحتلة العام         
باإلفراج عنهم، أصدر الرئيس أمراً بإطالق سراحهم، األمر الذي أشاع أجواء           " فتح"استئناف اللقاءات مع    

لتذليل العقبات المتبقية أمام توقيع     " حماس"و" فتح"محت بالحديث عن إمكانية عقد لقاء جديد بين         إيجابية س 
  .على الورقة المصرية" حماس"

بعد عشر ساعات على اإلفراج عنهم، قامت قوات االحتالل باعتقالهم، وأعدمت عمـر القواسـمي فـي                 
 المعتقلين المفرج عنهم، وكـأن مـن حـق          سريره، فيما اعتبرته خطًأ ألن المقصود هو وائل بيطار أحد         

سلطات االحتالل قتل من تريد وقتما تشاء وحتى دون استخدام الذريعة المعتادة بأنه كـان مـسلحاً وأن                  
  .القوات المحتلة كانت تدافع عن نفسها 

 كان  إن جريمة االغتيال واعتقال المفرج عنهم يتحمل المسؤولية الكاملة عنها سلطات االحتالل، وهذا أمر             
، خصوصاً أن األهداف اإلسرائيلية     "حماس"و" فتح"من المفترض أن يوحد الجميع ضد االحتالل، وأولهم         

من الجريمة واضحة، وهي إحراج السلطة وإظهارها بأنها ال تملك من أمرها شيئاً حتى فـي المنـاطق                  
 االحتالل لدرجة تبـادل     ، والتي من المفترض أنها تحت سيطرتها الكاملة، وأنها تتعاون مع          )أ(المصنفة  

" فتح"اعتقال األشخاص أنفسهم، وهذه ظاهره تكررت كثيراً بعد االنقسام الفلسطيني، واحداث الوقيعة بين              
  .، ألنها ال تريد أن يتقدم ملف المصالحة على خلفية وصول المفاوضات إلى طريق مسدود"حماس"و

خـصوصاً فـي    " حماس" لالتهامات، حيث حملت     بدالً من أن توحد جريمة االحتالل الجميع شهدنا تبادالً        
  .قطاع غزة السلطة المسؤولية عن الجريمة لدرجة تسيير التظاهرات المنددة بالسلطة

المسؤولية عن جريمة االحتالل؛ ألنها تعهدت بحمايـة        " حماس"وأوساط السلطة   " فتح"في المقابل، حملت    
طال المقاومين الذين لقنوا ويستعدون لتلقـين االحـتالل         المفرج عنهم، وألنها وصفتهم أثناء اعتقالهم باإلب      

  .دروساً في المقاومة لو تم اإلفراج عنهم 
هل من واجبات   : حماية أحد في الضفة المحتلة ؟ والسؤال الثاني       " حماس"هل تستطيع   : السؤال األول هو  

  .تالل؟السلطة حماية أمن وحياة وممتلكات مواطنيها، أم إن واجبها ال يشمل جرائم االح
إن االحتالل في ظل االنقسام أصبح بريئاً أو مجرد شريك في الجريمة أو خارج الصورة تمامـاً، وهـذا                
يدل على أن تأجيج الصراع الداخلي له األولوية عند أفراد وشرائح من الـسلطتين المتنـازعتين، علـى                

اً أو تستخدم كأداة مـن أدوات       الصراع مع االحتالل الذي أصبح حليفاً أو أصبحت مقاومته إما متوقفةً كلي           
  .الصراع الداخلي

إن المسألة الملحة التي تطرحها أحداث الخليل هي ضرورة وقف االعتقاالت السياسية كليـاً، وال ينفـع                 
لتبريرها االدعاء بعدم وجود معتقلين سياسيين ألن األحـداث والـشهادات والتقـارير الـصادرة عـن                 

إن (وحريات اإلنسان الفلسطيني حافلة باألدلة على تعرض المئات         المؤسسات المعنية بالدفاع عن حقوق      
من الفلسطينيين إلى اعتقاالت على خلفية انتماءاتهم السياسية في الضفة الغربية وقطـاع             ) لم أقل اآلالف  
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غزة، وأن العديد منهم تعرض ويتعرض للتعذيب، وعدد منهم مات جراء ذلك، ومعظمهـم لـم يعتقـل                  
م إحالة الكثير منهم إلى محاكم عسكرية خالفاً للقانون، ومع عدم تنفيذ أو المماطلـة               بصورة قانونية، وتت  

  .بتنفيذ قرارات محكمة العدل العليا باإلفراج عنهم
إن هناك حجة هشة تستخدم لتبرير استمرار االعتقاالت السياسية وهي أن االعتقاالت نتيجـة لالنقـسام،                

إن كون االعتقاالت نتيجـة لالنقـسام ال يعطـي          . ت بشكل نهائي  وعندما يعالج االنقسام تنتهي االعتقاال    
شرعية العتقال أحد، وإنما يستوجب التركيز على إنهاء جذور االنقسام دون القفز عن ضـرورة عـدم                 

  .اعتقال واإلفراج عن كل المعتقلين
لـالزم  لقد انطلت هذه الحجة على الكثيرين معظم الوقت كما يظهر من خالل عدم إعطـاء االهتمـام ا                 

ولم تتحقق المصالحة، واستمر مسلـسل      . باإلفراج عن المعتقلين ألنهم سيفرج عنهم إذا تحققت المصالحة        
  .االعتقال

بدورها تستخدم ذريعة المعتقلين تارة لتعطيل عقد اجتماعات المصالحة، وتارة أخرى تقفز عنها،             " حماس"
  .وهي ذريعة جاهزة دائماً لالستخدام كلما احتاجت إليها

فإنها تدافع عن االعتقاالت بأنها تتم ألسباب أمنية ومالية وتتعلق بالسالح وتأتي في سياق إحباط               " فتح"ا  أم
لالنقالب على السلطة في الضفة الغربية مثلما فعلت في قطـاع           " حماس"ما تصفه محاوالت واستعدادات     

  .غزة
ة سلطة تقوم باعتقال شخص على      ليس من حق أحد، االعتداء على الحريات العامة، ومدان أي فرد أو أي            

نفذت انقالباً في   " حماس"في الضفة ليسوا مباحين لالعتقال ألن       " حماس"خلفية انتمائه السياسي، فأعضاء     
في غزة ليسوا مباحين كرد فعل انتقامي أو من قبيل المعاملة بالمثـل أو بـإطالق                " فتح"غزة، وأعضاء   

ال يمكـن   " حمـاس "و" فـتح "ازرة وزر أخرى، وأعـضاء      فال تزر و  . الحجج الجاهزة بالعمالة والتآمر   
لمجرد أن عناصر من تنظيمهم قاموا بما يوجـب         " حماس"و" فتح"محاسبتهم بالجملة أو ألنهم ينتمون إلى       
  .العقاب، أو ما يعتقد أنه يوجب العقاب

رتكـاب  إن السلطة من حقها وواجبها أن تقوم بالتحقيق أو اعتقال كل من يرتكب أو يـستعد، فعـالً، ال                  
جريمة يعاقب عليها القانون شرط أن يتم ذلك بشكل قانوني، بداية مـن االعتقـال مـروراً بـإجراءات                   
االحتجاز والتحقيق، وانتهاء باإلفراج أو باإلحالة إلى المحاكم المدنية المختصة، على قاعـدة أن المـتهم                

  .بريء حتى تثبت إدانته
جها، يجب أن يحاسب، فالقانون ليس سالحاً فـي يـد           وكل من يخالف القانون سواء من السلطة أو خار        

السلطة تستخدمه في مواجهة المخالفين والمعارضين واالنقالبيين فقط، وإنما سالح في يد الشعب كلـه،               
  .فال قيمة للقانون إذا لم تكن هناك سيادة للقانون على الجميع دون استثناء

ــ وعلى الرغم من أن التطورات واألحـداث        إن المصالحة على الرغم من أنها ضرورة ال غنى عنها           
على صعيد فشل المفاوضات وعملية التسوية تستوجب إعطاءها األولوية أكثر من السابق ـــ ليـست                

وبالتالي يجب عدم تأجيل ملـف      . ناضجة حتى اآلن ألسباب فلسطينية وإسرائيلية وعربية وإقليمية ودولية        
  .م المصالحةإطالق سراح المعتقلين السياسيين لحين إتما

ـ     أو لغيرها استخدام ملف المعتقلين لرفض إجراء أو لعدم عقد االجتماعـات            " حماس"طبعاً هذا ال يبرر ل
الرامية إلى تذليل العقبات أمام إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة، ألن الحوار واالجتماعات وتوفير األجواء              

  .الرامية لتحقيق المصالحةالمناسبة ممر إجباري وحيد، وجزء ال يتجزأ من الجهود 
إن االحتالل مرتاح جداً ألن االنقسام يعطيه مزايا هائلة من ضمنها تبادل االتهامـات بـين األطـراف                  

فإذا اغتال مواطن في مناطق الـسلطة فهـذا         . الفلسطينية المتنازعة عن مسؤولياتها عما يرتكبه االحتالل      
  .في هذه الحالة على السلطة ثمرة من ثمرات التنسيق األمني واالتهامات تتركز 
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وإذا شن عدوان على غزة أو غيرها فهو بريء، ألن الفلسطينيين أعطوه الذريعة ألنهم أطلقوا صواريخ                
  .على جنوب إسرائيل، أو نفذوا عمليات مقاومة ضد االحتالل 

حـداً  إن االحتالل عدواني واستيطاني وعنصري وإجالئي وليس بحاجة إلى ذرائع، وال يعني هـذا أن أ               
يجب أن يتبرع إلعطائه ذرائع، والدليل على ذلك أن الضفة الغربية هادئة تماماً تقريبـاً مـن العمليـات                   
المسلحة منذ عدة سنوات، ولم يتغير العدوان اإلسرائيلي تغيراً يذكر، بينما تزايدت اإلجراءات اإلسرائيلية              

  فما العمل ؟. ر مسبوقةلتطبيق المخططات التوسعية واالستيطانية والعنصرية بصورة غي
إن أية جريمة إسرائيلية تستوجب التوحد في مواجهتها، وليس تبادل االتهامات الفلسطينية حول المسؤولية              

لذا تستمر  . عنها، أو االكتفاء بشجبها وإدانتها بحيث كل شيء يبقى بعد الجرائم اإلسرائيلية، كما كان قبلها              
  .الجرائم اإلسرائيلية دون رادع

  .!! الوضع أن يتغير بشكل جوهري وحاسم آن لهذا
  11/1/2011، )بدائل(المركز الفلسطيني لالعالم واألبحاث 

  
  إسالمية تركيا والقضية الفلسطينية .79

  عرفات حجازي
الكثيرون ال يعرفون اسرار الصراع الصهيوني التركي االسالمي ، فعندما شكل رجب طيب اردوغـان               

 341نتخابات التشريعية بأكثرية مقاعد البرلمان حيث حصل علـى  حكومتة الجديدة بعد فوز حزبه في اال   
مقعدا تكون تركيا اعترفت باالمر الواقع وبأنه ال مجال للعسكريين الذين يسيطرون على الحكم في تركيا                

الذين بدأوا في تكوين تنظيمـاتهم      "الدونمة"من مواصلة انحيازهم للمخططات الصهيونية التي قادها جماعة       
 للقضاء على االمبراطورية العثمانية االسالمية وال مجال لهؤالء العسكر من           1910 تركيا عام    السرية في 

مواصلة تحديهم لطالئع االسالميين بعد ان استطاعوا ان يعيدوا المظاهر االسالمية ويرفعـوا الـشعائر               
  .االيمانية بقوة ال يمكن التصدي لها والتنكر لوجودها 

  العهد الجديد
د الحكومة الجديد في تركيا بقيادة حزب العدالة والتنمية الذي حقق اكبر فوز للمسلمين في               منذ ان بدأ عه   

 مقعدا في البرلمان اي اكثر مما حصل عليه فـي           350تلك االنتخابات حيث حصل في ذلك الحين على         
 االنتخابات االخيرة ولكن مع كل ذلك كان القضاء التركي المعادي لالسالم اصـدر قـرارا منـع فيـه                  

اردوغان رئيس الحزب من ترشيح نفسه لالنتخابات لسبب اعتبر غريبا وعجيبا وهو اتهـام اردوغـان                
الن يكون نائبا وبالتالي بمنعه من ان يتولى رئاسة الحكومة الن اردوغان اعتبر فاقدا لالهلية               "االهلية"بعدم

المـآذن حرابنـا والقبـاب      : قال فيه   "اربكان"النه سبق ان ألقى خطابا في احدى المناسبات زمن حكومة         
  ..خوذاتنا والمساجد ثكناتنا 

ان المتابع للتغييرات السياسية والدبلوماسية في الحكم التركي الجديد يلحظ الكثير مـن االيجابيـات فـي                 
 شهدت تركيا تحسنا ملحوظا في سياستها الخارجية تجـاه القـضية            2002طريقة الحكم الحالي فمنذ عام      

دعم مباشر للشعب الفلسطيني االعزل والمجرد من ابسط عالمات الحياة الي كائن            الفلسطينية والمتمثلة ب  
بشري بفعل الحصار الذي يفرضه عليه الكيان الصهيوني و التواطؤ الغربي وذلـك اليمـان الحكومـة                 
التركية بأن قضية القدس و المسجد االقصى و الحرم االبراهيمي كلها قضايا اسالمية ويجب على كافـة                 

  ..ن الدفاع عنها و حمايتها من قرصنة الصهاينة و المستوطنينالمسلمي
ان زيادة االهتمام التركي بالقضايا العربية و خصوصا الفلسطينية اصـبح مقلقـا بالنـسبة للمجموعـة                 
االوروبية من جهة و من الجانب الصهيوني من جهة اخرى في ظل الطلب المتزايد من تركيا للـدخول                  

بي ، والذي يفرض شروطا اهمها التخلي عن دعم اهل غزة والتخلي عن دعم              في عضوية االتحاد االورو   
  ..القضايا االسالمية 
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الذي اخذ يصول و    "أمر اهللا إيشلر  " قبل ايام وفي محاضرة لكبير مستشاري رئيس وزراء تركيا ، الدكتور          
لـى اصـرار    ، و اخذ يلقي الضوء ع2002يجول في تطور تركيا خالل عهد الحكومة الجديدة منذ عام    

الحكومة الجديدة بتحسين عالقاتها بالدول العربية و اعادة حساباتها بعالقتها مع الكيان الصهيوني ، هـذا                
  ..الكيان الذي يؤكد للجميع بأنه قائم على استباحة دماء االبرياء ، و االستقواء على الضعفاء 

شاب الذي كان يـتكلم اللغـة العربيـة         هو رئيس قسم اللغة العربية بجامعة غازي ، هذا ال         "إيشلر"الدكتور
بطالقة والذي كان مصرا بأن االمة العربية اذا ما ارادت الخالص من الهيمنة الغربية عليهـا ان تعـود                   

الن ..المآذن حرابنا والقباب خوذاتنا والمساجد ثكناتنا       " اوال الى ما اطلقه اردوغان في خطابه عندما قال        
لتكون قادرة على الـدفاع عـن       : ق نهضة األمة العربية اإلسالمية    هذه هي طريق محاربة الفساد و طري      

انطالقا من شعار تركيا التي نؤمن اليوم بأنه ال توجد مـشكلة دون             ...مقدساتها االسالمية وترابها المقدس   
  ..حل ، وال هدف دون تحقيق

  اسطنبول مدينة المآذن
ر االسالم عنها اال ان ثمة ما هو اكبـر مـن       وتركيا بالرغم من التشدد في تتريكها وازالة كل اثر من اثا          

الصهيونية والقوى البريطانية وااللمانية والفرنسية الذي يحول دون ذوبان االسالم في مثل هذه الهجمات              
على االسالم المعروف ان تركيا كانت حاضرته وال زال فيها حتى اليوم وفقط في عاصمتها اسـطنبول                 

ة في الهندسة والفن والبناء ال يجرؤ احد على المس بها او الغائهـا              و مسجد كلها آي   2700مئة الف مئذنة    
النها جاءت ثمرة جهاد طويل ساعدت االمبرطورية العثمانية ان تضفي حضارتها على اوربا الكثر من               

  ..خمسمائة عام 
ولكن من  ونحن اليوم نعيش مع العهد التركي الجديد العائد الى اسالميته بعد ابتعاد اكثر من خمسين عاما                 

كما رفضوا أن يكونوا عمـالء وان       "خالل المآذن والمساجد والخيرة من المسلمين الذين رفضوا التتريك        
يخونوا قوميتهم وديانتهم ، يمدون ايديهم البيضاء داعمين للقضية الفلسطينية ، فـاتحين ابـوابهم للعـالم                 

  .العربي
بت سيتكرر قريبا عندما تتحـرك مـشاعر        ان ما يحدث اليوم في تركيا من تحول وعودة لالصول والثوا          

العروبة في القلوب ونبض االسالم في العروق يوم تنهار العصبية الصهيونية وتعـود لالنتفاضـة تلـك                 
الثوابت الفلسطينية يوم ينتهي الباطل الذي استقوى بالمجرمين على فلسطين ارض المحبة والسالم وتعود              

   تسعين عاما حاضنة لالسالم ،،فلسطين عربية نقية كما هي تركيا تعود بعد
  12/1/2011، الدستور، عمان
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