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   بعدوان إسرائيلي جديد على غزةغتأبلمصر وجهات دولية : الزهار .1
مصر وجهـات   "كشف القيادي البارز في حركة حماس محمود الزهار عن أن           : الدين  نادية سعد  –عمان  

دولية رسمية حذروا الحركة بأن سلطات االحتالل اإلسرائيلي ستشن عدواناً جديداً ضد قطاع غزة علـى                
القاهرة وجهات دولية رسـمية     " قطاع غزة إن     من" الغد"وقال الزهار إلى     ".2009/ 2008غرار حرب   

، مؤكـداً   "حذروا الحركة خالل اتصاالت معهم من أن سلطات االحتالل ستشن عدوانا جديدا على القطاع             
  ".جهوزية المقاومة للرد"

فتـرة ضـرب    "، معتبرا أن    "المقاومة تتحسب للعدوان اإلسرائيلي وتعد العدة والجهوزية له       "وأضاف ان   
التنسيق الميداني القائم بين    "وأشار إلى    ".سرائيلي للمقاومة من دون أن يصيبه األلم قد انتهت        االحتالل اإل 

شن االحتالل لعدوان جديد على غزة في ظل الـصمت        "، غير مستبعد    "قوى وفصائل المقاومة في القطاع    
  ".العربي والدولي المطبق حيال ما يجري ضد الشعب الفلسطيني في األراضي المحتلة

 1948يجب أن نتوقع من االحتالل كل شر قياسا بسلسلة جرائمه الممتدة منذ ما قبل العـام                 "ع قائالً   وتاب
  ".ليس على الفلسطينيين فقط وإنما االعتداء على األمة العربية جمعاء

القوى والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة خرجت من اجتماعها أول من أمس بتفاهمـات              "وأوضح بأن   
رشيد العمل المسلح، بمعنى أن يكون رد الفعل ضد اعتداء وعدوان االحتالل بالرد على              فلسطينية حول ت  

الفصائل اتفقت على تفعيل ما أتفق بشأنه سابقاً في أعـوام           "وبين بأن    ".اجتياحاته واستهدافاته واعتداءاته  
ح الذي   حول ترشيد العمل المسلح، بحيث يتم تصعيد العمل المسل         2008 وأوائل   2007 و 2005 و 2003

العمل المسلح الذي   "أما  ".، حينما جرى دحر االحتالل من قطاع غزة       2005يأتي بنتائج على غرار نتائج      
يكون ألسباب فصائلية أو تفلتات من بعض األجهزة العسكرية خروجاً وانتقاماً من قياداتها فإنه ال يخـدم                 

ى عدوان سلطات االحـتالل علـى       المصلحة الوطنية ويؤدي إلى اإلضرار بالشعب الفلسطيني قد يقود إل         
الفصائل التي اجتمعت اتفقت على تفعيل ترشـيد العمـل المـسلح بـرد              "ولفت الزهار إلى أن      ".القطاع

المقاومة على العدوان اإلسرائيلي، بدليل إنه عندما توقفت اعتداءات االحتالل التزم الجانـب الفلـسطيني               
 بتوصية تشكيل جبهة وطنية موحدة للمقاومة، حيـث         بعض القوى والفصائل تقدمت   "وقال إن    ".بعدم الرد 

حماس لم تنشر عناصر تابعة لها عنـد        "وأكد بأن    ".طلبت حماس منها تقديمها على هيئة مقترح لدراستها       
العناصر الموجودة هي قوات األمن الوطني التابعة لألجهـزة األمنيـة           "، موضحاً بأن    "حدود قطاع غزة  

الحدود منذ أيام الرئيس الفلسطيني الشهيد ياسر عرفات، وهـي اليـوم             على   1994والموجودة منذ العام    
  ".تابعة للشرطة وتضم كل الفصائل بأغلبية من حماس

الدور المهم الذي تضطلع به تلك القوات لضبط األمن الداخلي ومنع دخـول أو هـروب                "وأبرز الزهار   
  ".الظاهرةبحيث ال بد من ضبط هذه عمالء االحتالل من القطاع أو التهريب، 

  16/1/2011، الغد، عمان
  

  وقد وصلت إلى قناعة بأن الصواريخ ال فائدة منها من غزة  تطلق صواريخال حماس: عباس .2
، مع أبناء الجالية 15/1 التقى الرئيس محمود عباس، في العاصمة العمانية مسقط، يوم السبت: مسقط

ترة طويلة ونحن نحاول ونبذل كل الجهد من أجل تعرفون أننا منذ ف': وقال خالل اللقاء .الفلسطينية هناك
الوصول إلى تسوية سلمية سياسية مع الجانب اإلسرائيلي، وفي نفس الوقت نكثف لقاءاتنا واتصاالتنا مع 
مختلف دول العالم، ومع الجاليات اليهودية أيضا سواء خارج إسرائيل أو داخلها وذلك من أجل أن 

ال يستمعوا فقط إلى رأي وصوت حكومتهم التي نعتبر أن صوتها نوصل صوتنا إلى هؤالء الناس حتى 
منحاز، وبالتالي ال بد أن يستمعوا إلى صوت آخر، ومن هنا تتشعب النشاطات وكلها تسير على وتيرة 
واحدة،  سواء المفاوضات أو االتصاالت مع دول العالم جميعها أو مع الجاليات اليهودية، ولكن في نفس 

  .'في نفوسنا ال بد أن نعالجها وأن نصل إلى حل بشأنها وهي االنقسام الفلسطينيالوقت، هناك غصة 
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نحن بذلنا كل الجهد الممكن للوصول إلى حل يطبق وينفذ الشرعية الدولية، بمعنى نريد دولة على ': وقال
، نريد أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وأن نجد 1967حدود الرابع من حزيران عام 

حال عادال لقضية الالجئين حسب ما ورد في خطة خارطة الطريق، هذه هي المبادئ األساسية التي 
نسعى إليها والتي لن نتراجع عنها، بمعنى أن هذه األرض هي لنا والقدس هي لنا، وقضية الالجئين يجب 

ع الحكومة أن يوجد حل لها، حل منصف وعادل يرضي الالجئين أنفسهم، وبالتالي بدأت مفاوضاتنا م
  .'...اإلسرائيلية السابقة وهي حكومة إيهود أولمرت

وألول مرة تتحدث أميركا بأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة إنما هو مصلحة ': وأشار عباس إلى أنه 
حيوية إستراتيجية أميركية، مع ذلك لآلن لم نتمكن من الوصول إلى حل، نحن بصراحة لن نفقد صبرنا 

ع، صامدون في أرضننا، صامدون في وطننا، مستمرون في بناء هذا الوطن حتى ولن نسكت ولن نتراج
يأتي الموعد الذي يتحقق فيه إقامة هذه الدولة، لآلن ال نستطيع أن نقول بأن هناك أي تقدم يتعلق بعملية 

  .'...السالم، ولكن ال بد أن يأتي الوقت ألن العالم كله بدأ يتداعى بدفع إسرائيل للوصول إلى السالم
على المستوى الفلسطيني كما تعلمون هناك مشكلة، مشكلة حماس ومشكلة فتح ':  عباسوأضاف الرئيس

والخالف الموجود داخل اإلطار الفلسطيني والذي أدمى قلوبنا والذي نتمنى أن ننتهي منه بأقصى سرعة 
 قامت به حماس في ممكنة، ولكن أحب أن أقول لكم بعض تسلسل األحداث التي جرت منذ االنقالب الذي

غزة إلي يومنا هذا، عندما وقع االنقالب اجتمعت الدول العربية جميعها في الجامعة العربية لتتدارس 
وتناقش مسألة هذا االنقالب وخرجت بخالصة أن تترك األمر بيد الشقيقة مصر لكي تتولى أمر 

التفاصيل أكثر من غيرها باعتبار المصالحة، وفعال مصر باعتبارها األقرب إلينا باعتبارها التي تعرف 
أنها معنية أكثر من غيرها بسبب الجغرافيا وبسبب أمور كثيرة، بدأت بجد واجتهاد لتقريب وجهات 
النظر والتقت عشرات اللقاءات وعشرات االجتماعات مع الفصائل الفلسطينية المختلفة، إلى أن وصلت 

ت هذه الوثيقة على قيادة حماس، وقيادة حماس في األول من أكتوبر قبل الماضي وأجملت وثيقة وعرض
أنا أقول لكم وقائع ' في ذلك الوقت كانت في القاهرة وأبدت بعض المالحظات فأخذ بهذه المالحظات 

، ثم جاءنا إلى عمان كل من عمر سليمان وزير األمن ' سنوات10تاريخية يمكن أن تسألوا عنها بعد 
اآلن نحن أجملنا هذه الوثيقة سنرسلها لك في العاشر من أكتوبر : اوأحمد أبو الغيط وزير الخارجية وقالو

ونرجو أن توقع عليها دون أية مالحظة، وبالفعل أرسلوها مع السفير المصري برام اهللا، وقال لي 
هذه هي الوثيقة أرجو أن توقعوا عليها وآخر موعد للتوقيع هو الخامس عشر من أكتوبر يعني : السفير

وهنا ال أذيع سرا إذا قلت أن بعض الجهات وبالذات أميركا عندما علمت بموضوع بعد خمسة أيام، 
األفضل أن ال توقع على : الوثيقة أرسلوا لنا أن ال نوقع عليها، واتصلوا بي شخصيا أكثر من مرة وقالوا

ابنا سيفرض عليكم حصارا كالذي فرض عليكم بعد اتفاق مكة، فكان جو' الكونغرس'هذه الوثيقة وإال فإن 
لهم أن المصلحة الوطنية الفلسطينية تقتضي أن نوقع وسنوقع، وبعد أخذ ورد وبعد جدال طويل وهواتف 
مختلفة واتصاالت دائمة، أرسلت المبعوث لنا المسؤول عن هذه القضية عزام األحمد إلى القاهرة في يوم 

ن توقع عليها حماس، ولكن  مساء وقع على الوثيقة وكنا بانتظار أ12الرابع عشر من أكتوبر الساعة 
حماس رفضت التوقيع عليها إلى يومنا هذا، ولكن منذ ذلك التاريخ قبل سنة ونصف ونحن نلتقي 
ونتحاور ونتشاور ويرسلون وفودا ونرسل وفودا، وكانت آخر الوفود التي ذهبت مرتين إلى دمشق وكان 

الحقائق وبعض االتفاقات ولكن مع األخ ماجد موجودا في هذه الوفود، وكاد الوفد أن يصل إلى بعض 
األسف توقفت مرة أخرى، هذا ال يعني أننا سنتوقف أو نيأس، ال بد لنا أن ننهي هذه المسالة بأي شكل 
حتى ينتهي األمر، وتنتهي الفرقة والقسمة بين أبناء الشعب الفلسطيني، ألنه ال يجوز أن نصل إلى حل 

نا البعض، ألن حجة نتنياهو دائما يقول إذا أراد أن يخترع ولن نصل إلى حل إذا لم نكن متفقين مع بعض
، وهذا يكفي ألن يخلص 'مع من أتفاوض، مع رام اهللا أم مع غزة'حجة فهو ذكي في اختراع الحجج 

نفسه من المسؤولية، نحن ال نريد أن نخلصه من المسؤولية، يجب أن يتحمل مسؤولية التأخير والتعطيل، 
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الوطنية أمر ضروري وال بد منه وال بد أن نستمر في مساعينا للوصول إلى وبالتالي موضوع الوحدة 
  .'الوحدة الوطنية

هناك قضية أخيرة أحب أن أقول، وهي أن الوضع بالضفة الغربية مستقر من الناحية ': عباسوقال 
من هناك ما زالت بعض الصواريخ تطلق ': وحول الوضع في غزة، قال الرئيس .'األمنية، واالقتصادية

قطاع غزة، وهذا ما يعطي إسرائيل ذريعة لكي ترد يوميا بالقتل والتدمير على الناس، وأحب أن أقول 
لكم بمنتهى الصراحة إن حماس ال تطلق صواريخ، وقد وصلت إلى قناعة مؤخرا ربما قبل سنة أو أكثر 

ت في داخل غزة، هي أو أقل بأن الصواريخ ال فائدة منها، لكن المشكلة أن هناك تنظيمات متطرفة فرخ
التي تزاود وهي التي تحاول إطالق الصواريخ وحماس تحاول منعهم أحيانا باللطف وأحيانا بالقوة ومع 
ذلك ال زالت الصواريخ تطلق، ومن هنا فقد نبهت مصر مؤخرا إخوتنا داخل غزة بأن إسرائيل يمكن أن 

مكن أن يؤدي إليه، فالوضع في غزة تقوم بعدوان آخر على غزة، وتخيلوا لو حصل عدوان آخر ماذا ي
البيوت كلها انهارت في العدوان السابق، فيكمن أن يكملوا على ما تبقى من البيوت أو المدارس أو 
المستشفيات أو األبنية وغيرها، ولذلك نرجو اهللا أن يعي أولئك الذين يطلقون الصورايخ حتى ال نعطي 

خ ال فائدة ترجى منها وال أمل وال أثر لها على إلسرائيل الذريعة، علما أن مثل هذه الصوراي
  .'اإلسرائيليين وإنما فقط تعطيهم الذريعة من أجل العدوان على قطاع غزة

ال بد من الوحدة الوطنية، وال بد أن نستمر في المفاوضات من أجل الوصول إلى السالم المبني ': وتابع
جاد حل عادل لقضية الالجئين بما يتناسب مع على إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، وإي

حقوقهم، وبالتالي ينتهي الصراع بين اإلسرائيليين والعرب، خاصة وأن هناك مبادرة اسمها المبادرة 
  .'العربية للسالم

  15/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  هااالنسحاب من أراضيب" إسرائيل"سنطالب  بدولة فلسطينعتراف األمم المتحدة باإذا نجنا : المالكي .3
إن وزارته تعمل على الخريطة » الحياة«قال وزير الخارجية رياض المالكي لـ:  محمد يونس–رام اهللا 

  .لجلب اعتراف دول العالم بدولة فلسطين قبل التوجه إلى الجمعية العامة المتوقع قبل نهاية العام
 دول تعترف بدولة فلسطين من مجموع 110لكي وجود وتظهر الخريطة الموضوعة على مكتب الما

ومن بين الدول التي تستهدفها .  دولة192الدول األعضاء في الجمعية العامة لألمم المتحدة البالغ عددها 
وقال المالكي إن  . ألف نسمة12 دولة كاريبية بعضها ال يتعدى عدد سكانها 17الحملة الفلسطينية 

م تصل إلى تلك الدول في السابق، بخالف الديبلوماسية اإلسرائيلية التي أقامت الديبلوماسية الفلسطينية ل
عالقات قوية مع بعضها، مشيراً إلى أن أربعاً من هذه الدول تصوت إلى جانب إسرائيل في المحافل 

وأضاف أن هذه الدول، على صغر حجم . الدولية حتى لو كانت ظالمة بصورة مكشوفة مثل ماكرونيزيا
  . منها، تحظى بصوت في الجمعية العامة مثل دولة عظمى كبيرة العدد مثل الصينالكثير

وقال المالكي إن الحملة نجحت في جلب . وكان الهدف األول للحملة الفلسطينية دول قارة اميركا الالتينية
واي اعتراف ست دول من دول أميركيا الالتينية بدولة فلسطين، وأن دولتين هما األوروغواي والبوروغ

على األرجح أن تقدم بيرو ": وعدتا باالعتراف بها في غضون األسابيع واألشهر القليلة المقبلة، وقال
  .المقبل) فبراير( شباط 16على هذه الخطوة تكريماً للوفود العربية إلى هذه القمة التي ستعقد في 
ة لم تعترف بفلسطين، وأن  دول53وقال المالكي إن أربعة دول فقط من الدول األفريقية البالغ عددها 

اعتراف الجمعية العامة لألمم «وأضاف أن . العمل جار إلقناعها على االعتراف بها في المرحلة المقبلة
  إذا «: وتابع. » يشكل ضغطاً سياسياً كبيراً على إسرائيل1967المتحدة بدولة فلسطين على حدود عام 
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إن الخطوة التالية لنا هي مطالبة إسرائيل عبر المنظمة نجنا في جلب اعتراف األمم المتحدة بنا كدولة، ف
  .»الدولية االنسحاب من أراضي دولة محتلة، دولة تعترف بها األمم المتحدة

  16/1/2011، الحياة، لندن
  

   وحدة2376المصادقة على بناء ووحدة استيطانية قيد البناء في الضفة  1833: ميتشيلل عريقات .4
يتضح من تقرير رسمي فلسطيني تم تقديمه إلى اإلدارة األميركية : ط عبد الرؤوف أرناؤو-القدس 

 شهدت تصعيداً في األنشطة االستيطانية 2010 أيلول 26الفترة منذ "على نسخة منه أن " األيام"وحصلت 
اإلسرائيلية وبخاصة الشروع في إقامة وحدات استيطانية وإصدار تراخيص البناء والمخططات في 

  ".ا في ذلك القدس الشرقيةالضفة الغربية بم
صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير . وطبقاً للتقرير الذي سلمه د

الفلسطينية، إلى المبعوث األميركي لعملية السالم السيناتور جورج ميتشيل خالل لقائهما في واشنطن فان 
ربية بما في ذلك في محافظات القدس  موقعاً في الضفة الغ19أعمال بناء الجدار تواصلت في "
وقلقيلية ) عابود وبلعين(ورام اهللا ) بيت جاال والولجة(وبيت لحم ) العيزرية، قلنديا، مخيم شعفاط(
طبقاً للمعطيات اإلسرائيلية الرسمية األخيرة المتوفرة فان أعمال "وقال  )".ترقوميا(والخليل ) جيوس(

 في الضفة الغربية بما ال 2010هر التسعة األولى من العام  مستوطنة خالل األش50البناء بدأت في 
يشمل القدس الشرقية، وفي الغضون فقد تم استكمال واسع لبناء العديد من الوحدات االستيطانية في 

 وحدة استيطانية خالل األشهر 1175حيث تم استكمال بناء ) بما ال يشمل القدس الشرقية(الضفة الغربية 
   ".2010العام التسعة األولى من 

 وحدة استيطانية في 1833 فقد تم الشروع بنشاط ببناء 2010بدءا من الثالثين من أيلول "وأضاف 
في الولجة وبيت جاال ) غيلو(وتواصل البناء في مستوطنات ) بما ال يشمل القدس(الضفة الغربية 

في حي سلوان في القدس ) ودمدينة دا(في حي رأس العامود في القدس الشرقية و) زيتيم/معاليه دافيد (و
في بيت صفافا ) جفعات همتوس(في بيت ساحور و) هار حوماه(و) شرق القدس) (معاليه ادوميم(و
في ) بيتار عيليت(في بيتونيا في رام اهللا و) جفعات زئيف(في بيت حنينا في القدس و) بسغات زئيف(و

  ".وادي فوقين
 18نزلين في القدس الشرقية وتم الشروع في بناء وذكر انه إضافة إلى ذلك استولى مستوطنون على م

في جبل الزيتون في القدس بتمويل ) بيت اوروط( وحدة استيطانية في المدرسة االستيطانية 24من أصل 
  .من المليونير اليهودي األميركي ايرفينغ موسكوفتش

 تشرين األول وحتى 10 من أصدرت السلطات اإلسرائيلية خالل الفترة"بالمقابل فقد أشار التقرير إلى انه 
 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات جميعها 238 مناقصات جديدة لبناء 3 كانون األول على األقل 31

 وحدات استيطانية 402أصدرت الحكومة اإلسرائيلية اذونات لبناء "، وقال "في وحول القدس الشرقية 
الشرقية خالل األشهر ) ما ال يشمل القدسب(من قبل القطاع الخاص في مستوطنات في الضفة الغربية 

  ".2010العشرة األولى من العام 
 تشرين األول 10دفعت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء اإلسرائيلية في القدس خالل الفترة من "وأضاف 

، " وحدة استيطانية في وحول القدس الشرقية2138 كانون األول مخططات لبناء أكثر من 31وحتى 
ى ان اللجنة اإلسرائيلية ذاتها أصدرت إعالناً بالمصادقة النهائية على بناء جسر في باب منوها إل

 مليون 23المغاربة، المؤدي إلى المسجد األقصى، فيما صادقت الحكومة اإلسرائيلية على تخصيص 
  . سنوات لتنفيذ مشروع في منطقة وحول حائط البراق في القدس القديمة5دوالر لتمويل خطة مدتها 
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في الضفة ) ارئيل( وحدة استيطانية في مستوطنة 800ونوه إلى تقرير عن التقدم في مشروع لبناء 
 منها تمت اقامتها منذ 58 مواقع استيطانية عشوائية في الضفة الغربية، 110من أصل "الغربية، وقال 

شرق مستوطنتي  فانه لم تتم ازالة اي بؤرة وبالمقابل فقد ظهرت بؤرة استيطانية جديدة 2001آذار 
وتقع على ارض تعود ) كرافانات(في تشرين األول وهي تتألف من منازل متنقلة ) نيكوديم وتقوع(

  ".لمواطنين فلسطينيين
 آخرين أصيبوا من قبل السلطات اإلسرائيلية 215 فلسطينيا قتلوا وان 24من جهة ثانية، فقد أشار إلى 
 دونمات من أراضي بلدة 6السلطات اإلسرائيلية صادرت "، وقال 2010خالل الربع األخير من عام 

 دونما من أراضي 50حوسان في الضفة الغربية إلقامة حاجز عسكري، كما اصدر الجيش اإلسرائيلي 
في الفترة من األول من "وأضاف ". بيت اكسا، شمال غرب القدس، إلقامة سكة حديد لصالح المستوطنات

 منزالً فلسطينياً 23 السلطات اإلسرائيلية ما ال يقل عن  تشرين الثاني هدمت22تشرين األول وحتى 
  ". طفال24 شخصاً بينهم 39وتحديداً في القدس الشرقية ما تسبب بتشريد 

وفقاً لمعطيات مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة فانه في كانون األول كان هناك "وتابع 
  ".كة الفلسطينيين في الضفة الغربية حاجزاً وعائقاً إسرائيلياً أمام حر512

  16/1/2011، األيام، رام اهللا
  

   في قضايا فساد يخضعون للتحقيقوزراء حاليون وشخصيات كبيرة جداً: النائب العام الفلسطيني .5
 ملف قضايا فساد 80أكد النائب العام الفلسطيني أحمد المغني أنه تم تحويل نحو :  علي الصالح- لندن

 حسب ،وتطال هذه الملفات.  أشهر6 الفساد التي يترأسها رفيق النتشة وتأسست قبل إلى هيئة مكافحة
الشرق «وقال المغني لـ.  شخصيات كبيرة جدا، مؤكدا أن وزراء حاليين يخضعون للتحقيق،النائب العام

 بعض هذه الملفات أحيل إلى المحاكم في قطاع غزة قبل االنقالب. هذه ملفات قديمة جديدة«: »األوسط
فكما هو . وتوقف النظر فيها بعد االنقالب). 14/6/2007سيطرة حركة حماس على القطاع في (

لكن بعد وقوع االنقالب لم يكن . معروف فإن التعامل مع الجريمة يكون في المكان الذي وقعت فيه
  .»بإمكان النيابة العامة ممارسة عملها في غزة

لقضايا فساد يجري التعامل معها داخل هيئة مكافحة الفساد  ملف 80هناك في الحقيقة نحو «: وتابع القول
النيابة العامة «، موضحا أن »)عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح(التي يترأسها األخ رفيق النتشة 

 5 أو 4وهذه الهيئة التي تضم . هي صاحبة االختصاص في إحالة أي ملف من عدمه إلى المحكمة
وبعد االنتهاء من مهامها تحيل .  أيضا، تقوم بمهمة التحقيق في هذه الملفاتأشخاص من النيابة العامة

الملف إلى النائب العام الذي يكون له القرار في إحالة ذاك الملف إلى المحكمة المختصة أو يحفظه لعدم 
 لدى  ملفا80هناك بالفعل نحو . كفاية األدلة أو يعيده إلى الهيئة الستكمال بعض النواقص في التحقيق

  .»وهناك ملفات أحيلت إلى المحكمة المختصة.. هيئة مكافحة الفساد
وجود عقبات تعترض عمل الهيئة والنيابة، وهي وجود بعض المتهمين خارج «وأشار المغنى إلى 

وبعض . ومنهم من يحمل الجنسية المزدوجة ويصعب استدعاؤه.. فلسطين ال سيما في األردن ومصر
  .»ملفات الفاسدين لديها إليها كي تحاكمهم في محاكمهاالدول تطالبنا بأن نحيل 

ومن الشخصيات التي أدينت بالفساد وترفض العودة إلى فلسطين، كما قال المغني، هي محمد أبو حجلة 
  .وأدين معه أيضا زوجته وابنه. وكيل وزارة الداخلية الموجود حاليا في األردن

 4لفات الفساد في غزة، على الرغم من مرور نحو وردا على سؤال عن أسباب التأخير في معالجة م
وكان ..  ملف فساد في غزة55أعلنا عن وجود نحو «: سنوات على سيطرة حماس على القطاع، قال

لكن بعد .. وأحيل بعضها إلى المحكمة.. ولم تقفل هذه الملفات على اإلطالق.. التحقيق جاريا فيها
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ما نتحدث عنه اآلن هو ملفات فساد . تطع عمل شيء حيالهااالنقالب، بقيت هذه الملفات راكدة ولم نس
  »...  ملفا80أحيلت إلى هيئة مكافحة الفساد وعددها نحو 

  16/1/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   اإلسرائيليخطة طوارئ في غزة لمواجهة العدوان هناك: حماد .6
الة، فتحي حماد، أمس، عن وضع أعلن وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية المق:  يو بي آي- أ.ب .د 

ونقلت وكالة أنباء . عدواناً واسعاً جديداً على قطاع غزة” إسرائيل“خطة طوارئ للتعامل مع احتمال شن 
إن “المحلية عن حماد خالل افتتاحه مركزاً للشرطة أعيد بناؤه بعد تدميره في المحرقة قبل عامين ” صفا“

مواجهة وصد أي اعتداء على “ـكد أن وزارته مستعدة لوأ. ”خطة الطوارئ جاهزة ومعد لها مسبقا
الشعب الفلسطيني، وأن خطط الطوارئ جاهزة سواء أمام اعتداء من االحتالل أو غيره وذلك بعد أن 

، ولم تنقطع منذ أن وقال إن التهديدات اإلسرائيلية موجودة دائماً. ”أرسى الشهيد صيام قواعد التخطيط
  .ينجاءت أقدامهم إلى أرض فلسط

  16/1/2011، الخليج، الشارقة
  

  تؤيد االنتفاضة الشعبية في تونس  التحرير تتنصل من بيان ألمانة سر منظمةالفلسطينية الرئاسة .7
 أمس، من بيان أصدره أمين سر اللجنة التنفيذية  السلطة الفلسطينيةتنصلت رئاسة: ب.ف. ا-رام اهللا 

اعة منقطعة النظير للشعب التونسي وتضحياته البطولية الشج"لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه أشاد فيه بـ
وأكد احمد عبد  .بعد االنتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي" لتحقيق مطالبه

لم يصدر أي بيان من "الرحمن مستشار الرئيس محمود عباس لشؤون منظمة التحرير الفلسطينية انه 
 الوضع في تونس، وانه لم يعقد أي اجتماع أصال للجنة التنفيذية اليوم او اللجنة التنفيذية للمنظمة حول

إننا نتمنى الخير لتونس العزيزة على قلوبنا ) "وفا(وأضاف عبد الرحمن في بيان نقلته وكالة  ".أمس
ونتقدم بتعازينا ومواساتنا لذوي الضحايا وللشعب التونسي الشقيق، ونؤكد أننا سنحافظ على أفضل 

  ".ات مع تونس الشقيقةالعالق
الشجاعة منقطعة النظير للشعب "وكان بيان صادر عن عبد ربه في وقت سابق قد أشاد باسم المنظمة بـ

االنتفاضة الشعبية العفوية "وقال بيان مكتب عبد ربه إن  ".التونسي وتضحياته البطولية لتحقيق مطالبه
تؤكد من جديد الطاقة الخالقة للشعوب في للشعب التونسي ضد مظاهر الفساد وكبت الحريات والقمع 
القيادة الفلسطينية وهي "وأضاف البيان إن  ".تقرير مصيرها، واختيار وجهتها الديموقراطية والتنموية

تنظر بإعجاب وافتخار للشعب التونسي الشقيق وبسالته في الذود عن مستقبله ومستقبل أبنائه، تؤكد 
  ".رامها الكبير لخياراته السياسية واختيار قياداتهانحيازها المطلق للشعب التونسي واحت

تم سحب "وقال مسؤول في الرئاسة الفلسطينية لوكالة فرانس برس مفضالً عدم الكشف عن اسمه انه 
بيان أمانة سر المنظمة من اإلعالم الرسمي الفلسطيني وهو اإلذاعة والتلفزيون ووكالة األنباء الرسمية 

الموقف "وأضاف إن  ".مي لمنظمة التحرير والرئيس الفلسطيني محمود عباسألنه ال يمثل الموقف الرس
  ".الرسمي هو ما عبر عنه فقط مستشار الرئيس لشؤون منظمة التحرير احمد عبد الرحمن

  16/1/2011، األيام، رام اهللا
  

   حل إشكالية مصروف األسرىيعلنقراقع  .8
 قراقع أمس حل إشكالية إرسال مصروفات أعلن وزير األسرى في السلطة الفلسطينية عيسى: د ب أ

وقال قراقع في بيان صحافي . لألسرى الفلسطينيين من قطاع غزة منذ أكثر من أربعة أعوام» الكنتين«
عقب لقائه مندوب اللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي أوليفر جو في رام اهللا بالضفة الغربية، إنه تم 
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 األموال عليه، ومن ثم تحول إلى األسرى بالسجون بإشراف فتح حساب بنكي للصليب األحمر ترسل
  .ومتابعة المؤسسة الدولية

وشكر قراقع اللجنة الدولية على الجهود التي بذلتها لحل هذه اإلشكالية التي واجهت أهالي األسرى في 
  .قطاع غزة

  16/1/2011، البيان، دبي
  

  قيف من النيابة العامة المدنية بمذكرة توإاللن يتم اعتقال أي مواطن : "الحق مؤسسة" .9
علن شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق لحقوق االنسان انه تم ابالغ مؤسسته بصفتها عضوا أ :رام اهللا

في مجلس منظمات حقوق االنسان الفلسطينية بقرار من جهاز المخابرات العامة، وبعد التنسيق مع 
م األحد لن يتم اعتقال أي مواطن في الضفة اال الجهات السياسية العليا ينص على انه ابتداء من اليو

واكد جبارين خالل مؤتمر صحفي عقده في  .بمذكرة توقيف من قبل النيابة العامة المدنية الفلسطينية
مركز وطن لالعالم في مدينة رام اهللا مساء أمس انه ابتداء من اليوم لن يكون هناك اعتقال أو احتجاز 

النيابة العسكرية، وان جميع الملفات والقضايا ستحال الى القضاء عن طريق القضاء العسكري، أو 
واوضح  .المدني، وفق ما ورد من جهاز المخابرات العامة، وبعد التشاور مع الجهات السياسية العليا

، والمؤسسات المختلفة اإلنسانجبارين ان القرار جاء نتيجة الجهود المبذولة من مجلس منظمات حقوق 
 طاقتها النجاز ذلك القرار، مثمنا هذه الخطوة، وتاركا لأليام المقبلة الحكم على مدى التي عملت بكل

  .االلتزام بها
  16/1/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   لمقر سفارة فلسطين في مسقطاألساس يضع حجر عباس .10

في وضع الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، حجر األساس لمقر سفارة فلسطين الجديد : مسقط
وشكر سيادته أثناء إزاحته الستار عن اللوحة التذكارية للمقر، سلطان عمان  .العاصمة العمانية مسقط

  .قابوس بن سعيد على تبرعه بقطعة األرض إلقامة المبنى الجديد للسفارة
  15/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  والعائق هو استمرار المفاوضات مع االحتالل.. حماس ال تعرقل المصالحة: أبو عماد الرفاعي .11

شدد ممثل حركة الجهاد اإلسالمي في لبنان أبو عماد الرفاعي، علـى ضـرورة أن               : عبد اهللا التركماني  
وطالب الرفاعي بإعـادة االعتبـار لمنظمـة         .تبقى المصالحة الفلسطينية خيار كافة الفصائل الفلسطينية      

إذا لم تتبن خيار المقاومة لقمع االحتالل وممارسـاته فـي           "الفلسطينية  التحرير الفلسطينية وحل السلطة     
ال يمكـن    "1967، مشيراً إلى أن اعتراف العديد من دول العالم بدولة فلسطينية على حدود عام               "المنطقة

، معتبراً أن هذه    "أن تغير في سياسة الدول صاحبة القرار في إدارة مشاريع الهيمنة والسيطرة في المنطقة             
  ".ال ترتقي إلى مستوى الحفاظ على الحقوق الفلسطينية"السياسة الدولية 

أن يشن االحتالل حرباً جديدة على القطـاع، داعيـاً          " فلسطين"ولم يستبعد الرفاعي خالل حديثه لصحيفة       
على عدوان جديد ضـد     ) إسرائيل(المقاومة الفلسطينية إلى أن تظل على أهبة االستعداد في حال أقدمت            

  .عالقطا
وأوضح الرفاعي أن المصالحة الفلسطينية يجب أن تبقى خيار كافة الفصائل الفلسطينية في ظـل حالـة                 
التصعيد اإلسرائيلي واالستهداف األمريكي ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته في كل مكان، مؤكـداً أنهـا               

الرؤيـة الفـصائلية    ستتحقق في حال كانت نابعة من المصلحة الوطنية العليا وعدم انحصارها في إطار              
  .الضيقة
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وبين أن العائق األساسي الذي يحيل دون إنهاء االنقسام هو استمرار السلطة الفلسطينية باعتنـاق خيـار                 
  .التفاوض مع االحتالل، واالرتهان للجانب األمريكي الذي له دور كبير في تعطيل المصالحة

هـا، للحفـاظ علـى الحقـوق والثوابـت          وطالب الرفاعي السلطة الفلسطينية بضرورة أن تحسم خيارات       
  .الفلسطينية، والتخلي عن اإلدارة األمريكية

كما ودعا السلطة إلى إعادة الوحدة للشعب الفلـسطيني وتعزيـز دور المقاومـة والتـشبث بـالحقوق                  
وأال تبقى محشورة في إطار االتفاقيات السابقة التي لم تصب في مصلحة الفلسطينيين يومـاً               "الفلسطينية،  

  .على حد تعبيره, " األياممن
ال أرى أن حركة حماس تعرقل المصالحة ألن المشروع الذي تتبناه هو مشروع المقاومة التي               : "وأضاف

ال تنضج أو تنجح إال بتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، فيما ال تـزال سـلطة رام اهللا تـراهن علـى            
اة في حال إنهاء االنقـسام الفلـسطيني، وهـذان          المفاوضات التي ال يمكنها أن تظل قائمةً على قيد الحي         

المشروعان ال يمكنهما أن يتقابال إال عند التقاء األهداف والمصالح لذلك ال أعتقد أن هذين المنهجين من                 
  ".الممكن أن يلتقيا عند نقطة تحفظ الحقوق الفلسطينية ودور المقاومة في ذلك

ألرض الفلسطينية بالتجزئة، لذلك فهي متمـسكة بحـق         إن الجهاد اإلسالمي يرفض مبدأ إعادة ا      : "وتابع
، "1948الفلسطينيين بأراضيهم الواقعة من البحر إلى النهر والتي تضم األراضي الفلسطينية المحتلة عام              

ال يجدي نفعاً "،  1967معتبراً أن الحديث عن االعتراف بدولة فلسطينية قائمة على األراضي المحتلة عام             
  ". والحقوق الفلسطينية، ويعيد نفس التجربة السابقة التي مارستها المنظمةوال يعيد هذه األرض

 أصبح يدار في بعـض      67إن الحديث عن إرادة فلسطينية بإقامة دولتهم على حدود عام           : "وأكمل بالقول 
الصالونات وال يمكن لها أن تنجح في ظل هذه األوضاع األمريكية واإلسرائيلية وال يمكن لخيار التسوية                

  ".ن يحقق ذلك أيضاأ
وبخصوص معارضة حركته للمشاركة في الحكومة الفلسطينية بغزة، أرجع الرفاعي سبب ذلك إلى أنهـا    
تقع من ضمن إفرازات اتفاقية أوسلو، وفق قناعته، مؤكداً أنه وفي حال تم تشكيل حكومة بعيدة عن هـذا        

  . كخيار أساسي لهذه الحكومة، مع اعتماد المقاومة"الجهاد"السقف فمن الممكن أن تشارك بها 
  15/1/2011، موقع فلسطين أون الين

  
   وتهديداته لن ترهبنالالحتاللغزة لن تكون نزهة :  في لبنانحماسممثل  .12

لن تكون نزهة للعدو الـصهيوني، وأن       "أكد ممثل حركة حماس في لبنان، علي بركة، أن غزة           : بيروت
ل بركة، في تصريحات متلفزة،     وقا ".ضد قطاع غزة  الشعب الفلسطيني قادر على دحر أي عدوان جديد         

نقول لهذا العدو بأن أي حماقة جديدة على غزة لن تكون نزهـة، وأن الـشعب                : "15/1يوم السبت   بثت  
الفلسطيني البطل الذي أجبره على االندحار عن غزة، وأجبر شارون على تفكيك المغتـصبات وسـحب                

يدحره مرة أخرى ويمنع القوات الصهيونية من احـتالل         ، لقادر على ان     2005آخر جندي من غزة عام      
العدو يحاول أن يضخم قدرات المقاومة وهو يعد لحرب جديدة على قطاع غـزة مـن                : "وأضاف ".غزة

هي الحلقة  "االحتالل يعتقد بأن غزة     : "وتابع ".خالل هذه الترويجات وتضخيم أسلحة المقاومة في القطاع       
أقوى من السابق ولن ترهبنا تهديـداتهم ومجـازرهم         " بأن غزة اليوم     ، ونحن نقول  "األضعف في المنطقة  

  ".غزة ستنتصر كما انتصرت في السابق، وسيكون ذلك بداية النصر القادم نحو القدس.. وحصارهم
  15/1/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  مقدمات إسرائيلية سبقت اغتيال عرفات تتكرر مع أبو مازن: حركة فتح .13

حذر عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ونائب مفوض التعبئة والتنظيم في غزة،            :  كفاح زبون  - رام اهللا 
عبد اهللا أبو سمهدانة، من إقدام إسرائيل على المس بحياة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما فعلت مع                 
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ـ . الرئيس السابق ياسر عرفات    أبـو  إن مقدمات اغتيال عرفات تتكـرر مـع         » الشرق األوسط «وقال ل
على لسان نتنياهو حول خطورة أبو مـازن علـى إسـرائيل            ) ويكيليكس(ما نشره   «وأوضح أن    .مازن

يبدأون بنغمة أنه ال يريد السالم ثم يـصير عقبـة           «وأردف  . »يذكرنا بما كان يقوله شارون عن عرفات      
  . »أمام السالم ثم يغتالونه

.. مازن يحاصر إسرائيل في الخارج والداخل     ما نقل عن نتنياهو صحيح، أبو       «وعقب أبو سمهدانة بقوله     
وفي الداخل يسبب لهم    . في الخارج، يحاصرهم سياسيا، وينتزع مزيدا من االعترافات بالدولة الفلسطينية         

أزمة كبيرة، األحزاب السياسية مثل كاديما تقول إن إسرائيل ساءت أوضاعها في العالم بـسبب سياسـة                 
نعم هناك  «وقال أبو سمهدانة    . »االنسحاب من الحكومة لنفس السبب    نتنياهو وحنكة عباس، والعمل يهدد ب     

وربما أن الدليل القاطع على جدية السلطة في هذه المسألة تحركها السريع ضد             . »قلق حقيقي على حياته   
تقارير أمنية أشارت إلى تحركات غير قانونية لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحالن تتمثل في                

ى أبو مازن وتشكيل مجموعات داخل فتح، وهو ما قاد إلى تعليق عضويته والتحقيق معـه                التحريض عل 
  .واعتقال كثير من جماعاته ومناصريه، رغم أنه لم يثبت بعد صحة ما نسب إلى دحالن

وقال أبو سمهدانة في ندوة حول مستقبل المصالحة نظمها المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات              
من جهـة   . »يواجه ضغوطا متعددة تتعلق بالناحية السياسية وبالشأن الداخلي       «، إن أبو مازن     بمدينة غزة 

ضد عناصر فتح في غزة، ال تـدفع باتجـاه          » ممارساتها«ثانية، حذر أبو سمهدانة حركة حماس من أن         
وقال أبـو    .المصالحة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه ال يمكن اقتالع فتح من غزة حتى لو تم اعتقالهم جميعا                

في حال أرادت حماس أن تزيل حركة فتح عليها أن تجهز على األقل ربع مليـون تـابوت أو    «سمهدانة  
  .»ربع مليون زنزانة

  16/1/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   بالعدوان جدية واستعادة الوحدة طوق النجاة"إسرائيل"تهديدات : الشعبحزب  .14
ب السياسي لحزب الشعب، تهديدات إسرائيل بشن حـرب         وصف نافذ غنيم، عضو المكت    ": األيام "-رفح  

جديدة ضد قطاع غزة باألمر الجدي، متوقعاً أن األمر بات مسألة وقت، ترتبط بترتيبات تهيئ لها حكومة                 
إن الحالة الداخلية تشجع االحتالل وتمنحه الفرصة       "وقال غنيم في تصريحات صحافية، أمس،        .االحتالل

ات يحاول اختالقها وإقناع العالم بها، وأن البعض لألسف يعمل بغيـر قـصد              للقيام بجرائمه، تحت مبرر   
  "...لتسهيل األمر على عدوان جديد تحصد إسرائيل نتائجه السياسية

من المفيد أن تتداعى القوى في قطاع غـزة         "وعن لقاء القوى السياسية األخير في قطاع غزة قال غنيم،           
بالتهدئة، في محاولة لنزع المبررات مـن يـد حكومـة اليمـين             للتأكيد على الموقف الوطني بااللتزام      

اإلسرائيلي، لكن المفيد أكثر أن تتكاتف الجهود من أجل إنهاء حالة االنقسام واستعادة الوحـدة، وتعزيـز           
  ".صمود الشعب ووقف أشكال االنتهاكات التي تمس حياة وكرامة وحرية اإلنسان

  16/1/2011، األيام، رام اهللا
  

   أحد أشكال المقاومةالصواريخ ..  التهدئة تكتيكي في إطار المقاومةقرار :الشعبية .15
غزةأكد عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية كايد الغول، على أن التهدئة مع االحتالل قرار تكتيكي                
 في إطار المقاومة، ويجب بحثها في إطار هيئة قيادية وجبهة مقاومة موحدة تصوغ التكتيكات المناسـبة               

جبهة المقاومة هـي مـن      ): 1-15(وأضاف الجبهة في بيان صحفي لها يوم السبت          .لمواجهة االحتالل 
تحدد أين يمكن أن نمارس المقاومة وشكلها، ومتى يمكن أن تقرر التهدئـة ومكانهـا ومـدتها ارتباطـاً                   

خـالل  وحول األنباء التي تحدثت عن تحفظ الجبهة الشعبية علـى موضـوع التهدئـة                .بمصلحة شعبنا 
االجتماع الفصائلي الذي عقد مؤخراً في غزة، أوضح الغول أن الجبهة سبق وأن سجلت موقفاً سياسـياً                 
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من التهدئة منذ طرحت قبل سنوات مفاده أن التهدئة يجب أن تكون قرار تكتيكي في إطار المقاومة، وأال                  
  .تُفرض من االحتالل كسياسة تحكم عالقة الشعب الذي يرزح تحت االحتالل

ودعا الغول لضرورة عدم التعاطي مع التصريحات التي تدعي بأن الصواريخ أو أي شكل من أشـكال                 
المقاومة هي التي يمكن أن تبرر الحرب على الشعب الفلسطيني أو كأنها سبب معاناة الشعب، فالعـدوان                 

لـى غـزة    قائم ولم يتوقف لحظة من اللحظات على الشعب الفلسطيني، فاالستيطان عدوان، والحصار ع            
عدوان، والعمليات العسكرية الجارية بشكل شبه يومي هي عدوان، وبالتـالي فـإن الحـديث عـن أن                  

 .الصواريخ أو األشكال األخرى من المقاومة هي التي تجنب الشعب الفلسطيني العدوان هو خطأ سياسي              
ـ               ا أن تتقـدم أو     وأوضح أن الصواريخ التي يجري الجدل بشأنها هي أحد أشكال المقاومة التي يمكن له

مشيراً إلى أن األولوية في ضوء التهديدات الصهيونية هي         . تتأخر ارتباطاً بظروف الصراع مع االحتالل     
البحث في كيفية ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، واستحضار دروس تجربة الحرب األخيرة على غزة              

  .لتحشيد القوى وتنسيق الخطط أو توحيدها لمواجهة احتمال العدوان
  15/1/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  نظام بن علي فصائل فلسطينية تشيد بانتفاضة تونس ضد  .16

 عن دعمها وتأييدها النتفاضة     1\15عبرت فصائل فلسطينية في مقدمتها حركة حماس يوم السبت          : غزة
  .الشعب التونسي ضد النظام المستبد الذي تربطه عالقات مشبوهة باالحتالل الصهيوني

، على حق الشعب التونسي في اختيار سيادته التي يريدها من خالل عمليـة              "حماس"د المتحدث باسم    وأك
  . ديمقراطية تكفل ذلك بعيدا عن أي تدخالت أجنبية

نبارك للشعب  "من جهته قال داوود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد االسالمي لوكالة  األنباء الفرنسية               
يدلل ان الجماهير العربية قادرة     "واضاف ان ما حدث في تونس        ".ام المستبد التونسي انتفاضته بوجه النظ   

رسالة للجميع بما فيها    "واعتبر شهاب انها     ".على احداث التغيير من اجل الحرية ورفض االستبداد والظلم        
 اسرائيل والغرب نحن سعداء ان النظام السابق تربطه عالقات مشبوهة بالكيان الصهيوني وعندما ينتهي             

  ".فهذا بشائر فجر حرية قادمة
وبعـدما وصـفت     .للشعب التونسي " االنتصار الكبير "واشاد ناطق باسم الجبهة الديموقراطية في بيان ب       

جماهير الـشعوب  "، دعت "درس للجميع"الجبهة وهي عضو في منظمة التحرير الفلسطينية ما حدث بانه        
 بلداننا العربية التـي اصـبحت مرتعـا لتـسويق     العربية لالنتفاضة في وجه حكامها الخونة وتحديدا في     

  ".مشاريع الواليات المتحدة
  15/1/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   من التدخالت األجنبية في تونس وتؤكد احترامها إلرادة شعبهاتحذر حماس .17

حذرت حركة حماس من أي تدخالت أجنبية في تونس، في ظل الحالة التي تعيشها، عقب فرار : غزة
لرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي إثر المظاهرات الدامية التي شهدتها تونس على مدى ا

وقالت حركة حماس في تصريح مكتوب مقتضب على لسان الناطق باسمها الدكتور سامي أبو  .شهر
ي يريدها احترامها إلرادة الشعب التونسي وخياراته، وعلى حقه في اختيار قيادته الت"زهري أنها تؤكد 

  ".من خالل عملية ديمقراطية، بعيدا عن أي تدخالت أجنبية
  16/1/2011قدس برس، 

  
   نظاماً صديقاً ومنح فلسطين سنداً حقيقياً لحريتها"إسرائيل" بابن علي أفقد اإلطاحة: الجهاد .18
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قد أكدت حركة الجهاد فلسطين أن اإلطاحة بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، اف: غزة
 محمد الهندي في .وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي د .الدولة العبرية نظاماً صديقاً

: ، تضامنا ودعما للشعب التونسي في مدينة غزة15/1كلمة له خالل مسيرة نظمتها حركته مساء السبت 
  ".لحريتهاإن إسرائيل تخسر اليوم نظاماً صديقاً، فيما فلسطين تكسب سنداً حقيقياً "

إن دماء األحرار التي تتدفق اليوم في عروق تونس تحيى األمة، وتسند فلسطين والشعوب، " :وأضاف
 ".وتربك أمريكيا والكيان المغتصب لفلسطين والذي يتربص باألمة ويحيك المؤامرات إلجهاض نهضتها

إسرائيل إبان الحرب على وأشار إلى أن نظام زين العابدين بن علي هو الذي منع التظاهرات المنددة ب
  .غزة قبل عامين، كما منع جهود شعب تونس لمساعدة غزة المحاصرة

إن الشرق األوسط الجديد يتشكل على وقع الشعوب الحرة بإرادة أبنائها وليس على : "وأضاف الهندي
ومال وقع الفوضى الخالقة التي تبشر بها أمريكيا وقتل آالف األبرياء في العراق وأفغانستان والص

إن دماء أحرار تونس تضئ نفق العرب وشمس تونس تشرق في ظالم العرب، فال : "وتابع ".وغيرها
  ".تسمحوا لثورتكم أن تسرق أن تصادر أو تغتصب

  16/1/2011قدس برس، 
  

   حصل في تونس رسالة للحكام العربما: الجبهة الشعبية .19
دتها ووقوفها التام إلى جانب الشعب التونسي ، على مسان لتحرير فلسطينلجبهة الشعبيةاأكّدت : رام اهللا

في مسعى لتعزيز استقالله ونيل "وخياره الوطني وقواه الديمقراطية والتقدمية على وجه الخصوص، 
، أن ما تشهده تونس من 15/1نسخة عنه يوم السبت " قدس برس"ورأت الجبهة، في بيان وصل  ".حقوقه

رسالة للحكام العرب تحثّهم على أخذ "آلونة، هو بمثابة أحداث ومجريات وتحوالت تاريخية في هذه ا
العبرة واإلصغاء إلى رأي الشعوب وقواها السياسية واالجتماعية ومنظماتها األهلية، واالستجابة لحقوقها 

وأشادت الجبهة، بمواقف الشعب  ".ومطالبها في التحرر والديمقراطية والعدالة االجتماعية والوحدة
ودوره في احتضان الثورة الفلسطينية ومشاركته في النضال الوطني ضد االحتالل " المشرفة"التونسي 

  .اإلسرائيلي، من أجل بلوغ الحرية واالستقالل والعودة والدولة المستقلة بعاصمتها القدس
  15/1/2011قدس برس، 

 
  "إسرائيل"نتنياهو هو المسؤول عن موجة العنصرية التي تجتاح : وزير الشؤون االجتماعية .20

حمل وزير الشؤون االجتماعية إسحاق هيرتزوغ، أحد أبرز وزراء حزب العمل :  صالح النعامي- غزة
في الحكومة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسؤولية المباشرة عن موجة العنصرية التي تجتاح 

المتطرف وقال هيرتزوغ إن العجز الذي يبديه نتنياهو تجاه سلوك وزير خارجيته . إسرائيل حاليا
  .أفيغدور ليبرمان أجج نار العنصرية، وطالبه باتخاذ موقف

عن هيرتزوغ قوله إنه يتوجب على نتنياهو التصدي لمشاريع القوانين » معاريف«ونقلت صحيفة 
  .الذي يتزعمه ليبرمان» إسرائيل بيتنا«العنصرية التي يقدمها نواب حزب 

  16/1/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  إقامة معسكرات إبادة للفلسطينيينفتوى يهودية ب .21
دعت مجلة صادرة عن التيار الديني الصهيوني في إسرائيل إلى إقامة :  صالح النعامي- غزة

» يديعوت أحرونوت«اإلخباري التابع لصحيفة » واي نت«وذكر موقع . للفلسطينيين» معسكرات إبادة«
 الكنس اليهودية في جميع أرجاء إسرائيل أمس أن مجلة أسبوعية صادرة عن هذا التيار يتم توزيعها في

نشرت فتوى وقع عليها عدد من كبار الحاخامات تدعو إلى إقامة هذه المعسكرات، باعتبارها فريضة 
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. »اليهود األطهار«إلى أن الموقع اعتبر أن إقامة هذه المعسكرات مهمة » واي نت«وأشار  .شرعية
 على إقامة هذه المعسكرات للفلسطينيين، الذين وصفهم وهاجمت الفتوى بشدة الحاخامات الذين يتحفظون

أن الرب أمر بني إسرائيل «، في إشارة إلى العمالقة الذين تروي المصادر الدينية »العمالقة«بأنهم 
وحسب ما قاله الحاخامات في . »بذبحهم وذبح أطفالهم ونسائهم وشيوخهم وحتى بهائمهم قبل ألفي عام

وأوضحوا .  اليهود بمحو أي أثر للعمالقة في هذا العصر، في إشارة للفلسطينيينمجلتهم، فإن التوراة تلزم
  .أنه حتى الحاخامات الذين يرفضون التوقيع على هذه الفتوى يؤيدون جوهرها

وتعقيبا على هذه الفتوى الجديدة، اعتبر المفكر اإلسرائيلي أودي ألوني أن الدعوة للقضاء على 
ها بشكل صريح وعلني في الكنس اليهودية، على اعتبار أن التخلص من الفلسطينيين يتم التعبير عن
واستهجن ألوني أن أحدا لم يعترض على كل من الحاخام شلومو إلياهو، . الفلسطينيين بات خيارا عمليا

، اللذين كانا من »بيت إيل«الحاخام األكبر لمدينة صفد، والحاخام شلومو أفنير، الحاخام األكبر لمستوطنة 
أن أحدا لم يحاول االعتراض، ولم «: »واي نت«وأضاف في مقال نشر في .  الموقعين على الفتوىبين

  .»يفكر في إخراج هذين الحاخامين من صفوف الشعب اإلسرائيلي
  16/1/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  "إسرائيل" ليسوا أكثر من ضيوف في 48وفلسطينيي: شموئيل إلياهوالحاخام  .22

ليسوا أكثر من ضيوف في » 48فلسطينيي «أعلن العشرات من الحاخامات أن : ي صالح النعام- غزة
وخالل جولة قام بها وفد من الحاخامات أمس في المدن التي يقطنها اليهود والفلسطينيون في . إسرائيل

س شمال إسرائيل، قال الحاخام زلمان ملميد، أحد أبرز المرجعيات الدينية اليهودية في إسرائيل، الذي ترأ
إن حرص الفلسطينيين على الوجود في المدن اإلسرائيلية يمثل محاولة إرهابية للمس بالحلم الذي «: الوفد

وحذر ملميد من محاولة العرب المس بالهوية اليهودية إلسرائيل، عبر . »راود اليهود منذ ألفي عام
بشراء أو استئجار منازل واعتبر ملميد أن قيام العرب . »دولة لكل مواطنيها«الدعوة لجعل إسرائيل 

  .»يمثل محاولة مكشوفة لتعريب األحياء اليهودية
وشدد الحاخامات الذين رافقهم عدد من أعضاء الكنيست من اليمين على دعمهم وتأييدهم للفتوى التي 

  .تحظر بيع أو تأجير شقق سكنية للعرب في المدن اإلسرائيلية
ال تعبر «: احقة من اليهود في إسرائيل تؤيد الفتوى، قائالوقال الحاخام شموئيل إلياهو إن األغلبية الس

هذه الفتوى عن العنصرية، بل عن حب إسرائيل، وعلى العرب أن يعلموا أنهم مجرد ضيوف هنا، وفي 
  .»حال قام أحد بالتآمر على هذه الدولة، فليس له مكان هنا

  16/1/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  بالقدس" التمسك"ود على السلطات اإلسرائيلية تحث اليه .23
توطيد عالقتهم "أطلقت بلدية القدس االحتاللية، حملة إعالمية واسعة النطاق تحثّ اليهود على : الناصرة

، وذلك في إطار المساعي "عاصمة الدولة اإلسرائيلية"، على اعتبار أنها "بالقدس وتنشيط فعالياتهم فيها
، في مقدمة "ال يجوز لنا أن نخسر مدينة القدس"رفع شعار وتأتي الحملة التي ت .الرامية إلى تهويدها

الحمالت التي تعتزم البلدية إطالقها خالل األسابيع القليلة المقبلة لحث الحكومة اإلسرائيلية على تنشيط 
  .نموها االقتصادي في المدينة المقدسة

ية رفع رسوم ضريبة السكن وفي سياق متّصل، ردت البلدية االحتاللية طلب وزارة المالية اإلسرائيل
في مدينة القدس وتقليص التخفيضات الممنوحة للمستوطنين اليهود محدودي " األرنونا"المعروفة بـ 

  .الدخل
  15/1/2011قدس برس، 
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  حماس ال تنوي تهدئة التصعيد: "إسرائيل" .24
صعيد الذي ادعت إذاعة الجيش اإلسرائيلي أن حركة حماس ال تنوي تهدئة الت: محمد جمال - القدس

سجل مؤخرا على الحدود مع قطاع غزة، وزعمت أنها استدلت بتصريحات رئيس الحكومة الفلسطينية 
في قطاع غزة إسماعيل هنية الذي أكد خاللها على أن حركته لن تتخلى عن خيار المقاومة ضد 

  . وجيشها، بهدف تحرير األرض"إسرائيل"
  16/1/2011، الشرق، الدوحة

  
  اإلسرائيلية تستبعد هجوماً إيرانياًوكالة الفضاء  .25

 استبعد البروفيسور يتسحاق بن يسرائيل، رئيس وكالة الفضاء اإلسرائيلية، تعرض بالده لهجوم :رام اهللا
عن رئيس أركان الجيش ” ويكيليكس“إيراني خالل السنوات العشر المقبلة، فيما نقلت برقية نشرها موقع 

 10 صاروخ يمكنها الوصول إلى إسرائيل في غضون 300ن تمتلك اإلسرائيلي جابي أشكينازي، أن إيرا
إن دراسة “وقال بن يسرائيل في سياق محاضرة ألقاها في الكلية األكاديمية في أشكلون .  دقيقة12إلى 

أجريت في الواليات المتحدة أظهرت أن إيران ستتمكن في حال قيامها بمثل هذا الهجوم من إطالق نحو 
 ألف قتيل ويحدث أضرارا 300راكز السكانية في إسرائيل، مما سيوقع نحو  صاروخا على الم30

غير أن الرد اإلسرائيلي سيجلب كارثة على إيران حيث سيؤدي إلى مقتل ما ال يقل “وتابع قائال  .جسيمة
  . مليون شخص40عن 

  16/1/2011، االتحاد، أبو ظبي
  

  سبب دورها في الحرب على غزةب أمر اعتقال ضد ليفني في جنوب أفريقيامحاولة إصدار  .26
أفادت وكاالت األنباء في جنوب أفريقيا البارحة أن جهات في الدولة تحاول إصدار أمر اعتقال ضد 

تسيبي ليفني بسبب دورها في الحرب العدوانية على قطاع غزة في كانوني " كاديما"رئيسة حزب 
  . الشهر الجاري، وذلك خالل زيارتها المرتقبة لجنوب أفريقيا خالل2008-2009

وفي أعقاب الدعوة قالت منظمة عملت . وعلم أن الدعوة قد وجهت إلى ليفني من قبل يهود جنوب أفريقيا
  .على إصدار أمر االعتقال إن طاقما قضائيا يعمل على إصدار أمر اعقتال ضدها تمهيدا لتقديم شكوى

ة مواطنين في دول أخرى بتهمة ونقل عن مصادر في المنظمة قولها إن جنوب أفريقيا تستطيع محاكم
 آالف صحفة ضد إسرائيل وتم 3كما علم أن المنظمة أعدت تقريرا يمتد على . ارتكاب جرائم حرب

  .تقديمه إلى نيابة الدولة هناك
  15/1/2011، 48موقع عرب

  
  تل أبيب تعترف بفشل دبلوماسيتها الالتينية .27

ارجية إسرائيلية بفشل إسرائيلي كبير في فهم اعترف مسؤولون في وزارة الخ: عبد القادر فارس -غزة 
الخطوات التي نفذتها السلطة الفلسطينية وحصلت على أثرها باعتراف دول في أمريكا الالتينية بالدولة 

العبرية أن موجة االعترافات بالدولة » هآرتس«وذكرت صحيفة  .1967الفلسطينية المستقلة بحدود العام 
كا الالتينية وخصوصا البرازيل واألرجنتين كشف عن فشل الدبلوماسية الفلسطينية من جانب دول أمري
بينما ينفذ » نائمة«في القارة وأن إسرائيل كانت » اإلخفاق السياسي«اإلسرائيلية التي تم وصفها بـ

  .الفلسطينيون خطوات علنية
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 الخارجية وأجرت الصحيفة تدقيقا في هذا السياق تحدثت خالله مع خمسة مسؤولين كبار في وزارة
إلى جانب النقص في المعلومات االستخباراتية تكشفت إخفاقات في تقييم المعلومات التي «وتبين أنه 

وصلت إلى وزارة الخارجية وفهم النشاط الفلسطيني في البرازيل واألرجنتين والحاجة إلى معالجة 
  .»الموضوع بالمستويات السياسية العليا من أجل محاولة كبحه

  16/1/2011، عكاظ، جدة
  

  قلق إسرائيلي من رحيل بن علي .28
 كشفت مصادر إسرائيلية أن تل أبيب ومنذ احتدام المواجهات في تونس، تعقد مشاورات أمنية :غزة

وسياسية وتتابع من خلف الكواليس عن كثب مجريات األمور في تونس مع المسؤولين اإلسرائيليين 
ووفقاً للمصادر نفسها، فقد تلقت الحكومة . هودية في تونسالمتواجدين في تونس ومع كبار قادة الجالية الي

وأمس األول، شعرت .  أيام تقارير مقلقة حول ما يدور في شوارع المدن التونسية3اإلسرائيلية قبل 
إسرائيل بالقلق على الرئيس التونسي وعلى مستقبل نظامه الذي تعتبره إسرائيل من أهم الرؤساء 

وذكرت المصادر أن تل أبيب تخشى، اآلن أن يأتي حاكم . سراً لسياسة إسرائيلواألنظمة العربية المؤيدة 
تونسي جديد يغير السياسة التونسية وينظر إلى إسرائيل على أنها عدو وليست دولة صديقة كما اعتبرها 

  .الرئيس الفار زين العابدين
  16/1/2011، االتحاد، أبو ظبي

  
   طريق دولة ثالثة إسرائيلياً من تونس عن20تل أبيب تخلي  .29

 20 في عملية سرية الليلة الماضية أعادتأكدت القناة اإلسرائيلية العاشرة أن الخارجية اإلسرائيلية 
  .إسرائيليا من تونس دون أن تذكر تفاصيل حول هوية هؤالء أو سبب وجودهم في تونس

لتي أطاحت بالرئيس زين وجاءت هذه العملية اإلسرائيلية السرية في أعقاب الثورة الشعبية العارمة ا
وقالت مصادر إسرائيلية للمحطة  .العابدبن بن علي واضطراره إلى اللجوء إلى السعودية بشروط تقييدية

  .التلفزيونية أن هذه العملية تمت عن طريق جزيرة جربة وبمساعدة دولة ثالثة لم تفصح عن اسمها
  16/1/2011، 48موقع عرب

 
  الواليات المتحدةراج عن الجاسوس بوالرد المعتقل في تواصل المساعي اإلسرائيلية لإلف .30

تتواصل المطالب اإلسرائيلية الساعية لإلفراج عن جوناتان بوالرد، الجاسوس اإلسرائيلي : الناصرة
  .المعتقل لدى الواليات المتحدة األمريكية منذ نحو ربع قرن

اليميني إلى الرئيس " شاس"زب فيما توجه الحاخام اليهودي، عوفاديا يوسيف، الزعيم الروحي لح
وأورد الحاخام عوفاديا في رسالته ما  .األميركي باراك أوباما برسالة تدعوه إلى إطالق سراح بوالرد

، مما يستوجب اإلفراج "تعريض حياته للخطر"مفاده أن حالة بوالرد الصحية آخذة في التدهور إلى حد 
  .عنه فوراً، على حد تقديره

 15/1/2011قدس برس، 
 

  بلدية االحتالل تناقش تنفيذ أكبر مشروع استيطاني في القدس .31
 كشفت مصادر عبرية النقاب عن مخطّط استيطاني جديد يقضي ببناء ألف وأربعمائة وحدة :الناصرة

اللجنة "ومن المقرر أن تناقش  .اليهودي الواقع بجنوب مدينة القدس المحتلّة" غيلو"سكنية جديدة في حي 
التابعة لبلدية القدس االحتاللية، في جلستها المنعقدة مطلع األسبوع، مشروع إقامة " م والبناءالمحلية للتنظي

هذا المخطّط في مسعى للمصادقة عليه وإقراره بشكل نهائي، بعد أن تم إلغاؤه وتوقيف العمل به عام 
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 اإلسرائيلية مع على ضوء األزمة الدبلوماسية األولى التي شهدتها الحكومة" أسباب سياسية" لـ2008
  .اإلدارة األمريكية بسبب هذا المخطّط

من سابقاتها بسبب العدد " أخطر"ورأى عضو المجلس البلدي لمدينة القدس، مئير مرغليت أن هذا الخطة 
المحاذية " غيلو"الكبير للوحدات السكنية التي تشملها، ونية السلطات إقامة هذه الوحدات على حدود حي 

  .بية المحتلّةلمناطق الضفة الغر
اإلسرائيلية، يريف أوفن هايمر، عن قلقه البالغ إزاء ردة فعل " السالم اآلن"فيما أعرب مدير عام حركة 

أن يضر بوضع إسرائيل ومكانتها عالمياً المتدهورة "المجتمع الدولي إزاء هذا المخطّط الذي من شأنه 
أكبر مشروع استيطاني ينفّذ " الوقت ذاته إلى أن هذا المخطّط هو ، على حد تعبيره، منوهاً في"أصالً

" هار حوما"، حيث أن حجمه يفوق حجم مخططّات البناء في مستوطنات "خارج منطقة الخط األخضر
  . الدولية-والتي أدت إلى توتّر العالقات اإلسرائيلية " رمات شلومو"و

  16/1/2011قدس برس، 
  

   يفاقم التوتر في سلوان منزال90ًل لـ هدم االحتال: خطيب األقصى .32
حذر خطيب المسجد األقصى المبارك رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في مدينة : الدين  نادية سعد-عمان 

تجدد التوتر في حي سلوان بالقدس المحتلة في ظل تهديد "القدس المحتلة الشيخ عكرمة صبري من 
تجدد التوتر متوقع في أية "إن " الغد"وقال لـ ".وتشريد ساكنيها منزالً فلسطينياً 90سلطات االحتالل بهدم 

ال "وقال إنه  ".لحظة، ليس في حي سلوان فقط وإنما في كل أحياء القدس المحتلة المهددة من االحتالل
الدول العربية واإلسالمية "، مطالباً "مجال لتحقيق العدل والسالم إال بإنهاء االحتالل عن مدينة القدس

  ".مسؤولياتها تجاه القدس المحتلة وعدم التقصير بنجدتها وإنقاذهابتحمل 
  16/1/2011الغد، عمان، 

  
  تصاعد عمليات الهدم ومصادرة األراضي في الضفة الغربية .33

أكد تقرير صدر عن المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان، التابع لمنظمة : رام اهللا
بما الغربية ي عمليات الهدم ومصادرة األرض في مختلف مناطق الضفة التحرير الفلسطينية تصاعداً ف

فيها القدس المحتلة، مشيراً إلى مواصلة االحتالل تغيير معالم المدينة وتغيير مكانتها في محاولة 
  .لتهويدها، وتطرق التقرير إلى هدم مقر المفتي الراحل أمين الحسيني بهدف إقامة مستوطنة في الموقع 

 دونماً من أراضي قرية قريوت القريبة من نابلس، وقيام 25تقرير إلى استيالء المستوطنين على وأشار ال
بحراثة األرض التي استولوا عليها تحت حماية قوات " شيلو"عشرات المستوطنين من مستوطنة 

ية وأكد التقرير تسليم سلطات االحتالل إخطارات هدم لثالثة منازل وثالثة بركسات لترب .االحتالل
المواشي واألعالف في بلدة الجفتلك في األغوار المحاذية لألردن، كما شرع مستوطنون بزراعة أراض 

 دونما تقع في 35نهبوها قبل أسبوعين باشتال الزيتون في منطقة األغوار الشمالية، وتبلغ مساحتها نحو 
  .منطقة الفارسية 

  16/1/2011الخليج، الشارقة، 
  

   ألفاً خالل ثالث سنوات11 سنوات واعتقل 10 فلسطينياً خالل  طفال1337ًاالحتالل قتل  .34
اعتبر مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان االنتهاكات اإلسرائيلية المتصاعدة بحق : القدس

األطفال الفلسطينيين بمثابة إطالق رصاصة الرحمة على مواثيق حقوق اإلنسان واتفاقية جنيف الرابعة، 
وطالب المركز المؤسسات الدولية  .ل تعتقد أنها فوق القانون الدولي، وأنه ال يطالهاألن سلطات االحتال
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والحقوقية ذات العالقة والتي تراقب انتهاكات حقوق اإلنسان، بمالحقة قيادات جيش االحتالل وأجهزته 
  .ل عاماألمنية وتقديمهم للعدالة الدولية، جراء ما اقترفوه بحق الطفل بوجه خاص والفلسطيني بشك

 طفل 1500وفي أحدث دراسة بحثية توثيقية لدائرة البحث واإلعالم في المركز فقد استشهد نحو 
، فيما اعتقلت قوات االحتالل 28/9/2000فلسطيني دون الثامنة عشرة منذ اندالع انتفاضة األقصى في 

  .لمختلفة طفل فلسطيني في سجونها ومراكز اعتقالها وأقسام التحقيق ا3300 نحو 2010خالل 
 3257 و2009 طفال في 4266 مقابل 2008 فلسطينيا خالل  طفال3496ًوحسب دراسة فقد تم اعتقال 

  . حالة اعتقال لألطفال خالل األعوام الثالثة األخيرة11019  مسجال2010ًآخرين خالل 
ع انتفاضة  منذ اندال فلسطينياً طفال1337ًوحسب الدراسة، فقد قتلت قوات االحتالل والمستوطنون نحو 

 وقضى األطفال الشهداء خالل الفترة السابقة من خالل القصف وعمليات 2010 نهايةاألقصى وحتى 
  .االغتيال وإطالق النار العشوائي والمواجهات وإطالق القذائف على التجمعات الفلسطينية المدنية

  16/1/2011الشرق، الدوحة، 
  

  الخليلإصابة امرأة فلسطينية حامل بنيران مستوطن قرب  .35
 قالت مصادر طبية فلسطينية في مدينة الخليل المحتلة، إن سيدة فلسطينية تدعى سمر ربيع جابر، :الخليل

، أطلقهما باتجاهها أحد المستوطنين اليهود في منطقة 15/1أصيبت برصاصتين في القدم، مساء السبت 
هي حامل في الشهر السادس، وأضافت المصادر أن السيدة الفلسطينية متزوجة و .البقعة شرق المدينة

  .وتعاني من كسور في الساق، وتفتت للعظام وهي بحاجة لعملية تثبيت للعظام
  15/1/2011قدس برس، 

  
  مواجهات وإصابات في بيت أمر: الخليل .36

 بحاالت اختناق وجراح 15/1أصيب عدد من الفلسطينيين ظهر السبت :  محمد القيق-الضفة الغربية 
حتالل بلدة بيت أمر شمال الخليل وإطالق الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع نتيجة اقتحام قوات اال

والرصاص المعدني صوب األهالي لمنعهم من تنظيم المسيرة األسبوعية المناهضة للجدار واالستيطان 
  .في البلدة

  15/1/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  منازلالداهم العديد من ياضين وقتحم قرية الرميمدينة والصر وسط احياالحتالل : الخليل .37
الخليل ونصبت العديد من الحواجز تحسباً من  فرضت قوات االحتالل حصاراً على وسط مدينة: رام اهللا

واقتحمت  قوات االحتالل، أمس، قرية الرماضين جنوب غرب الخليل، ونصبت  .تصاعد األوضاع
نها منزل مرتضى الزغارنة، كما اقتحمت حاجزين في المنطقة، وداهمت العديد من منازل القرية عرف م

  .بلدة إذنا وأقامت حاجزاً على مدخل القرية وأوقفت مركبات الفلسطينيين ودققت ببطاقاتهم الشخصية 
  16/1/2011الخليج، الشارقة، 

  
  بحماية جيش االحتالل  المستوطنون يقتحمون قرية عاطوف:طوباس .38

وطنين باقتحام قرية عاطوف القريبة من طمون في قامت مجموعة من المست: حمد رمضانأ -رام اهللا 
محافظة طوباس، مشياً على األقدام بسبب حرمة يوم السبت ان مزودين بأسلحتهم وعصي وخرائط 

  .وكاميرات وأجهزة مساحة األرض وبحماية جيش االحتالل اإلسرائيلي
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السلطة يدين بشدة من جانبه، أوضح محافظ طوباس واألغوار الشمالية، مروان طوباسي، أن موقف 
ممارسات االحتالل ضد منطقة األغوار الشمالية وما يجري في محافظة طوباس وتحديداً منطقة 

  .عاطوف، ويعتبره تجسيداً لسياسة االحتالل الرامية إلى إفراغ المواطنين من أراضيهم
 ورئيس وناشد رئيس مجلس قروي عاطوف، عبد اهللا بشارت، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

  .مجلس الوزراء سالم فياض، العمل على إنقاذ هذه المنطقة من مضايقات االحتالل اليومية
  16/1/2011، بيروت، المستقبل

  
  الزيتون الفلسطيني يصارع من أجل البقاء .39

 موسم الزيتون للعام الماضي أن مركز أبحاث األراضي الفلسطينية أكد:  جمال جمال-القدس المحتلة 
د المواسم قسوة وعدوانا من قبل المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وخاصة شمال ، كان اش2010
 الشجرة المباركة تعرضت أنعلى نسخة منه ) الدستور(وقال المركز في تقرير خاص حصلت . الضفة

  . تزايد ملحوظ ومدروس ومبرمج من قبل المستوطنينإلىخالل الموسم العام الماضي 
 من أكثر المواسم الزراعية على مدار الخمس سنوات الماضية 2010ن الحالي وأضاف أن موسم الزيتو

تصعيداً من قبل المستوطنين من حيث اعتداءاتهم اتجاه األرض واإلنسان الفلسطيني، وأشار أنه تم هذا 
وسجل المركز  . انتهاكاً بخصوص موسم الزيتون في شمال الضفة ووسطها63العام رصد ما يزيد عن 

 حاالت تقطيع األشجار من قبل 10وتسجيل .  حالة سرقة ثمار الزيتون33: ت التاليةاالنتهاكا
 غرسة زيتون بعمر سنة في 70المستوطنين بشكل متعمد، حيث كان من بين تلك الحاالت قطع واجتثاث 

قرية دير عمار في محافظة رام اهللا من قبل المستوطنين، وقطع مئات األشجار المعمرة في محافظات 
 حالة حرق لمساحات واسعة من األراضي الزراعية بشكل متعمد من قبل 12، تسجيل أخرى

 حالة من استخدام مواد كيمائية في رش أشجار الزيتون للقضاء على نمو 2المستوطنين، وتم تسجيل 
النبات بشكل نهائي والقضاء على أي فرصة لنموها من جديد، وتسجيل حالة ضخ األراضي بكميات 

ه المجاري صوب األراضي الزراعية المزروعة بالزيتون بهدف القضاء على تلك كبيرة من ميا
األشجار، هذا باإلضافة إلى تسجيل عدة حاالت من مضايقات من قبل المستوطنين وجنود االحتالل 

  .للمزارعين أثناء عملهم في حقولهم الزراعية ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم أو طردهم منها
ر قطاع الزيتون من أكثر القطاعات الزراعية أهمية وأبرزها تأثيراً من حيث النهوض وقال المركز يعتب

وأضاف أنه بحسب معطيات وزارة الزراعة الفلسطينية تبلغ مساحة . في مستقبل القطاع الزراعي
 ألف دونماً تنتشر في كافة أنحاء الضفة 938األراضي المزروعة بأشجار الزيتون في الضفة الغربية 

من مجمل % 1 في محافظات نابلس وسلفيت ورام اهللا، ويساهم الزيت الفلسطيني بما يقارب تتكثف
اإلنتاج العالمي من زيت الزيتون، حيث يتوقع مركز اإلحصاء الزراعي في وزارة الزراعة أن يصل 

  . طن للزيتون الكبيس11000 طن باإلضافة إلى حوالي 23800إنتاج زيت الزيتون لهذا العام قرابة 
  16/1/2011لدستور، عمان، ا

  
  ت في الضفة ضد غالء األسعاراتظاهر .40

شهدت مدينتان فلسطينيتان في الضفة الغربية، أمس، تظاهرات احتجاجية ضد غالء األسعار : )وكاالت(
وتجمع عشرات الفلسطينيين على دوار المنارة في رام اهللا، في الضفة بدعوة من حزب  .وغالء المعيشة

ورفع المشاركون الفتات تطالب الحكومة بتأمين  ".ال للغالء، نعم للقمة خبز كريمة"الشعب تحت شعار 
الخبز والحليب ودعم السلع األساسية وربط الرواتب بغالء المعيشة، والتراجع عن فرض الضرائب 

  .الجديدة، وبإقرار حد أدنى لألجور وإقرار قانوني صندوق الكوارث والتأمين الزراعي



  

  

 
 

  

            21 ص                                     2027:         العدد       16/1/2011 األحد :التاريخ

ي االعتصام ضد سياسات فرض الضرائب ورفع األسعار ووجهوا الدعوة إلى وهتف المشاركون ف
  .مراقبة األسعار وضرورة تحمل الحكومة الفلسطينية لمسؤولياتها تجاه الفئات الشعبية الفقيرة

  
وطالب األمين العام لحزب الشعب، النائب بسام الصالحي، الحكومة بضرورة إلغاء ضريبة القيمة 

  .ألساسية التي فرضت أصالً أيام االحتالل كالمحروقات والكهرباء والمياه واألدويةالمضافة عن السلع ا
  16/1/2011الخليج، الشارقة، 

  
  العشرات يشاركون في مسيرة تأييد للشعب التونسي: غزة .41

، في مسيرة تأييد للشعب التونسي 15/1 شارك العشرات من الفلسطينيين، بغزة، عصر يوم السبت :غزة
وانطلقت مسيرة حاشدة  .ئيسه زين العابدين بن علي، بعد مظاهرات عارمة اجتاحت البالدالذي أطاح بر

، عصر اليوم السبت، من مسجد أبو خضرة غرب مدينة غزة، وهم "حركة الجهاد اإلسالمي"دعت لها 
  .يرددون الشعارات المؤيدة للخطوة التي قام بها الشعب التونسي

  15/1/2011قدس برس، 
  

  بالضفة الغربية" رابطة الشباب المسلم"ق صفحة ُيغل" فيسبوك" .42
بالضفة الغربية المحتلة إن إدارة موقع التواصل االجتماعي " رابطة الشباب المسلم" قالت :رام اهللا

، أقدمت على إغالق صفحة الرابطة بالضفة الغربية على الموقع، مشيرة إلى أن "فيسبوك"اإللكتروني 
، "رفض االستجابة الستدعاءات األجهزة األمنية الفلسطينية"طة فيديو جاءت بعد نشر الراب"هذه الخطوة 

إن هذه الخطوة تعكس : "نسخة منه" قدس برس"وأضافت الرابطة، في بيان مكتوب وصل  .كما قالت
  ".ضيق بعض األطراف والجهات بعملها ونشاطها ودورها في توعية الشباب المسلم بالضفة الغربية

قامت خالل الفترة األخيرة بحملة إغالق لعدد من الصفحات التي " فيسبوك"قع وأشارت إلى أن إدارة مو
  .تتعاطف مع القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل، حسب قولها

  15/1/2011قدس برس، 
  

  نشطاء يستعدون لعقد مؤتمرات تضامنية مع األسرى الفلسطينيين في أوروبا .43
، إن االستعدادات 15/1السبت " قدس برس"األسير الفلسطيني في بيان صحفي تلقته  قالت لجنة :رام اهللا

تجري في عدة عواصم ومدن أوروبية، لعقد عدة مؤتمرات تضامنية مع األسرى الفلسطينيين، تحت 
  ".الحرية ألسرى فلسطين.. أوقفوا الموت البطيء بحقهم"شعار 

  15/1/2011قدس برس، 
  

  اء فلسطين غالبية مساحتها تحت السيطرة األمنية لالحتاللسلّة غذ: طوباس واألغوار .44
تعتبر محافظة طوباس واألغوار الشمالية من أكبر المحافظات الفلسطينية :  يوسف الشايب- رام اهللا

، التي تتبع "ج"من أراضيها تقع في إطار ما يسمى مناطق % 70مساحة، وأقلها في عدد السكان، إال أن 
  .لسيطرة األمنية والمدنية اإلسرائيليةوفق اتفاقيات أوسلو ل

 كيلو مترات مربعة، أي أكبر من مساحة قطاع 410 ألف نسمة على مساحة 55ويقطن المحافظة حوالي 
غزة، وغالبية أراضيها أراض زراعية، وبأغلبها زراعية بعلية، ولكن بسبب سياسات االحتالل وسيطرته 

، وتجفيفه لآلبار الجوفية الفلسطينية، ومنعه %)70(ضي على مصادر المياه، والنسبة األكبر من األرا
حواجز "حفر أي آبار جديدة، إضافة إلى البوابات والحواجز والمعابر العسكرية التي باتت تعرف باسم 
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، حيث ارتفع عدد %30، فإن نسبة الفقر ترتفع في محافظة طوباس واألغوار الشمالية إلى "الموت
 نسمة في العام الماضي فقط، في حين 1500 إلى 700من " الجتماعيةالشؤون ا"المسجلين في قوائم 

 1350، في حين يبلغ المعاقين فيها %35ترتفع نسبة البطالة، وفق تقرير صادر عن المحافظة، إلى 
  .من مجموع السكان% 3معاقاً من الجنسين، بمعدل 

حافظة يعانون بشدة من ووفق تقرير صادر عن محافظة طوباس واألغوار الشمالية، فإن سكان الم
اإلغالقات المتكررة التي تفرضها قوات االحتالل، لغرض تدريباتها العسكرية، التي تتم في الكثير من 
األحيان في مناطق مأهولة بالسكان، خاصة في التجمعات البدوية، أو على مقربة منها، مشيراً إلى أن 

واجز العسكرية تسببت باستشهاد العديد من هناك إصابات عدة سجلت بسبب هذه التدريبات، بل إن الح
  !لمجرد االشتباه بهما" الحمرا"المواطنين، كان آخرهما اثنين في األسبوع الماضي عند حاجز 

 التقرير إلى أنه، وفي إطار خطة إسرائيلية تعود إلى سبعينيات القرن الماضي لالستيالء على وأشار
  .تسع منها على أراضي محافظة طوباس واألغوار الشمالية مستوطنة يهودية فيها، 36األغوار، تم بناء 

ويلفت التقرير إلى أن عدد المستوطنين في محافظة طوباس واألغوار الشمالية بات يفوق عدد التجمعات 
  .البدوية الفلسطينية فيها

 وكشف التقرير عن أن حكومة االحتالل تقوم بسياسات تشجيعية الستقطاب مزيد من المستوطنين للسكن
" طوباس واألغوار الشمالية"في مستوطنات األغوار، حيث تقدم للراغبين في السكن في مستوطنات 

على تكاليف االتصاالت، والمواصالت، ومياه الشرب، والكهرباء، فيما تقدم % 75خصومات تصل إلى 
منطقة، كما لهم الخدمات التعليمية، ومياه الري مجاناً، على حساب المواطنين الفلسطينيين في هذه ال

 دونماً زراعياً من األراضي الفلسطينية في 70تخصص حكومة االحتالل لكل عائلة من المستوطنين نحو 
، فور قدومهم إلى المستوطنات، وتقديم قروض طويلة األمد لهم 1967المنطقة، والتي احتلت في العام 

هم الزراعية إلى مختلف دول  ألف شيكل، إضافة إلى ما تدره عليهم أرباح تصدير منتجات20تصل إلى 
العالم، في حين يصعب تسويق منتجات مزارعي األغوار من الفلسطينيين، حتى داخل الضفة الغربية، 

  .بسبب الحواجز العسكرية اإلسرائيلية التي تتحكم بالحركة التجارية من وإلى األغوار الشمالية
يادين للتدريب العسكري اإلسرائيلي، كما كشف التقرير عن أن عدداً من قرى األغوار تحولت إلى م

ومناطق مزروعة بمخلفات االحتالل وألغام سريعة االنفجار، حيث أودت هذه األلغام بحياة عشرات 
المواطنين وتسببت في إصابة العديد منهم خالل الفترة الماضية في خربة يرزا، في حين عمد االحتالل 

تراً في منطقة األغوار الشمالية، بعمق مترين، وعرض  م45اإلسرائيلي إلى حفر خندق يمتد على مسافة 
أربعة أمتار، يعزل العديد من التجمعات السكانية الفلسطينية، بهدف الضغط عليها، وتهجيرها، بل إن 
مداخل بعض هذه التجمعات أغلقت ببوابات تفتح مرتين في األسبوع أو ثالث مرات، ولساعة في اليوم 

  .وعصراًمقسمة على مرحلتين صباحاً، 
وصل األمر بسلطات االحتالل والمستوطنين : وقال مروان الطوباسي محافظ طوباس واألغوار والشمالية

إلى درجة قتل األغنام والماشية، ومنع من ينجو من القتل منها من الرعي، بل ومنع سكان هذه المنطقة 
من األراضي % 13من من الزراعة أيضاً، فالفلسطينيون في األغوار ال يستطيعون زراعة أكثر 

المستوطنون في منطقة : ويؤكد الطوباسي .المخصصة للزراعة في محافظة طوباس واألغوار الشمالية
  ..األغوار الشمالية يستهلكون خمسة أضعاف كمية المياه التي يستهلكها الفلسطينيون في هذه المنطقة

، لكن ما "سلة فلسطين الغذائية" بـفي كتب التربية الوطنية وفق المناهج الفلسطينية يصفون األغوار
  ".سلة إسرائيل الغذائية"يفرضه االحتالل على أرض الواقع فيها يحولها إلى 

  16/1/2011الغد، عمان، 
  

  ترحب بمواقف رام اهللا وغزة تجاه إنهاء أزمة الدواء في القطاع" المنظمات األهلية الفلسطينية" .45
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التي أكدت عليها وزارة الصحة " اإليجابية"لسطينية، بالمواقف  رحبت شبكة المنظمات األهلية الف:رام اهللا
  .في الضفة الغربية وقطاع غزة إلنهاء أزمة نقص الدواء في قطاع غزة المحاصر

  15/1/2011قدس برس، 
  

   إحباط المخططات الصهيونيةإلىيدعو  في لبنان سفير إيران .46
كنّا وما : " طالل أرسالن اللبنانيالنائب مع  لقاءهخالل غضنفر ركن أبادي في لبناني يراناإلقال سفير 

 السعودية الحميدة المدعومة من إيران والتي تهدف إلى إيجاد مخرج -زلنا نؤكد أن المساعي السورية 
التمسك "، داعياً اللبنانيين إلى "وحل لألزمة السياسية الحالية قد ُأفشلت بفعل التدخل األميركي الصهيوني

ار سبيالً وحيداً للخروج من األزمة الراهنة وإفشال المخططات األميركية بالوحدة الوطنية والحو
  ".الصهيونية، الرامية إلى المساس بوحدة لبنان وشعبه

  16/1/2011، المستقبل، بيروت
  

   دولة50بمشاركة إسطنبول مؤتمر االئتالف العالمي لنصرة القدس وفلسطين يفتتح أعماله في  .47
" االئتالف العالمي لنصرة القدس وفلسطين" مؤتمر 15/1السبت وم افتتح في اسطنبول ي: اسطنبول

، يتم ويستمر على مدار يومين بمشاركة شخصيات بارزة عربية وإسالمية من أكثر من خمسين بلداً
  .خاللها بحث ومناقشة المشاريع الخاصة بدعم قضيبة القدس ودعم صمود الشعب الفلسطيني

قرآن الكريم، ودعوة المشاركين للوقوف تحية لتركيا وشعبها، ولرئيسها وافتتح المؤتمر بتالوة آيات من ال
ورئيس حكومتها، وألقى األمين العام للمؤتمر الشعبي للدفاع عن القدس عبد العزيز السيد كلمة أشاد فيها 
بدور الشبكة، وواعدا بتجاوز بعض السلبيات التي أحاطت بالعمل دون أن يغفل عن ذكر العديد من 

بولنت يلدريم المشاركين في المؤتمر، وقال  " IHHهيئة اإلغاثة التركية "وبدوره حيا رئيس  .ياتاإليجاب
  ".بيدنا سالح ال يفل هو سالح اإليمان وعدم المهابة من الموت "إن 

 إسطنبولميثاق "حصل على مسودة مشروع ميثاق المؤتمر، والذي سمي بـ" المركز الفلسطيني لإلعالم"
 وهي ملك للشعب إسالميةفلسطين أرض عربية "، وجاء فيه أن "س وفلسطينلنصرة بيت المقد

حق "كما أكد مشروع الميثاق على  ".الفلسطيني، وأن االحتالل الصهيوني لها باطل مهما تقادم الزمن
االعتداءات الخطيرة على "، واعتبار "العودة لالجئين والنازحين والمهجرين باعتباره حق فرديا وجماعيا

 والمسيحية السيما المسجد األقصى المبارك وما يتعرض له من حفريات تهدد اإلسالميةات المقدس
  ". تشكل تهديدا للسلم واالستقرار في المنطقة والعالمأنقاضهبانهياره بهدف إقامة الهيكل المزعوم على 

 ومؤسسات يةواإلسالموبينما أدان المشاركون الحصار الظالم على غزة، دعا الميثاق الشعوب العربية 
تكثيف الجهود لنصرة الشعب الفلسطيني وجعل صموده والقضية الفلسطينية محل "المجتمع المدني لـ

  ".االهتمام األول في برامجهم وتوحيد الجهود للعمل الوحدوي الجامع لها
إننا كمؤسسات مجتمع مدني عاملة في كافة أرجاء المعمورة نؤكد : " واختتم مشروع الميثاق بالقول

تعدادنا الكامل للتعاون والتنسيق والتكامل فيما بيننا بما يحقق التفاف شعوبنا لنصرة الشعب الفلسطيني اس
  ".وإطالق مشروع االئتالف العالمي لنصرة القدس وفلسطين

  15/1/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   األونروا تطلق برنامجاً لتعريف اللبنانيين بواقع المخيمات الفلسطينية .48
، 'لكل إنسان الحق بالعيش بكرامة'، برنامجاً بعنوان 15/1 ، يوم السبتاألونرواأطلقت وكالة : روتبي

ويتوجه هذا البرنامج  .بهدف تغيير النظرة النمطية اللبنانية إلى الالجئين الفلسطينيين في لبنان وبالعكس
ب الفلسطيني واللبناني، إلى شرائح مختلفة من المجتمعين اللبناني والفلسطيني بما في ذلك الشبا
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 باإلضافة إلى وسائل اإلعالم المحلية ...ورجال أعمال وفنانون) ...نواب، وزراء(ومسؤولين لبنانيين 
  .والعربية وعبرهم الرأي العام

 يركز على ظروف الحياة داخل  وثائقياً، فيلماًااألونرووتشمل األنشطة كما جاء في بيان صدر عن 
 من أجل نشر التوعية بين لألونروايارة مدارس لبنانية ومدارس فلسطينية تابعة المخيمات الفلسطينية وز

الشباب اللبناني حول األوضاع المعيشية واحتياجات المجتمعات الفلسطينية المجاورة في المخيمات، 
 في لبنان من رجال األعمال، وممثلين، وطالب يعيشونوتسليط الضوء على أشخاص فلسطينيين ناجحين 

كما تشمل األنشطة زيارات مسؤولين لبنانيين من . ن وحتى األفراد العاديين في المخيماتالمعي
هل قمت بزيارة إلى مخيم : برلمانيين، ووزراء، ورجال أعمال إلى المخيمات الفلسطينية تحت شعار

يصال  على إاألونروالالجئين الفلسطينيين من قبل؟ وستكون هذه الزيارة فرصة لتسليط الضوء ومساعدة 
الصورة العامة للوضع المعيشي وإعطاء المسؤولين اللبنانيين فكرة واضحة جداً حول الظروف داخل 

 األونرواوتشمل األنشطة لقاءات مع وسائل اإلعالم ونشاط رياضي مشترك حيث تقيم . مخيمات الالجئين
، وهو عبارة عن مباراة )Rugby(نشاطاً رياضياً مشتركاً بالتنسيق مع االتحاد اللبناني للعبة الركبي 

  .ودية بروح رياضية بين فريق فلسطيني للركبي في لبنان فريق الجامعة األميركية في بيروت
وأشار البيان إلى أن هناك نشاط فني مشترك سيقام ويهدف إلى الجمع بين الطالب اللبنانيين والفلسطينيين 

  ).خارج مكاتب األونروا في بيروت(لطالء جدران الحماية 
  15/1/2011، )وفا(الة األنباء والمعلومات الفلسطينية وك

  
  جمعية الصحافيين تلغي جائزة هيلين توماس لتصريحاتها عن اليهود .49

 أعلنت جمعية الصحافيين المحترفين أنها ستلغي جائزة هيلين توماس إلنجاز .):ا.ب.ي( –ديترويت 
  .ة لليهودالعمر، بعد الضجة التي أثارتها تصريحاتها التي اعتبرت مسيئ

جمعية الصحافيين "عن الناطق باسم الجمعية سكوت ليدينغام قوله إن " ديترويت نيوز"ونقل موقع 
  ".المحترفين لن تقدم جائزة إنجاز العمر بعد اآلن

 يونيو/ وكانت توماس، عميدة صحافيي البيت األبيض، استقالت من منصبها وأعلنت تقاعدها في حزيران
 والعودة إلى ألمانيا وبولونيا "إسرائيل" لمطالبتها اليهود بمغادرة إليهاهت الماضي بعد انتقادات وج

  .وأميركا وغيرها
األميركية في ميتشيغن سحبت جائزة هيلين توماس لروح التنوع التي تمنحها " واين" جامعة أنيذكر 

 يتحكمون  الماضي، بعدما قالت توماس إن الصهاينةديسمبر/ للصحافيين المحليين في كانون األول
  .بالسياسة األميركية الخارجية وبوول ستريت

  16/1/2011، النهار، بيروت
  

  دولة فلسطين واستقالل اإلرادة األميركية .50
  ويتبك. جون في

في السابع من يناير الجاري أعربت تشيلي عن اعترافها بالدولة الفلسطينية باعتبارها دولة حرة مـستقلة                
يلية بعد فترة قصيرة من اعتراف كل من البرازيـل واألرجنتـين            وجاءت هذه الخطوة التش   . ذات سيادة 

وفي كل واحدة من هذه الدول، تم االعتراف بالدولـة الجديـدة فـي         . وبوليفيا واإلكوادور بدولة فلسطين   
 التي تشمل جميع أراضي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها مدينة القـدس              1967حدود ما قبل حرب     

 دول مـن    109يلي يكون عدد الدول المؤيدة لقيام الدولة الفلسطينية قد وصل إلى            وباعتراف تش . الشرقية
  .1988 نوفمبر 15الدول األعضاء في األمم المتحدة، مع العلم أن إعالن قيام دولة فلسطين قد صدر منذ 
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ي التي  ورغم أن فلسطين ال تزال تحت االحتالل اإلسرائيلي، فإن لها كافة مقومات ومعايير القانون الدول              
 -عدا إسرائيل -تحكم الدول ذات السيادة، لكن ال يحظى أي جزء من أراضيها باعتراف أي دولة أخرى                

وعلى عكس الفلسطينيين تماماً، تمكن اإلسرائيليون من وضع        . باعتبارها أراضي دولة أجنبية ذات سيادة     
م إلـى أراضـي القـدس       اليد على مساحات كبيرة من األراضي الفلسطينية، إضافة إلى تمديد سـيطرته           

  .الشرقية، ليفرضوا بذلك نفوذهم على األراضي المحتلة جميعها بال منازع
وفي هذا السياق، فإنه من المفيد أن ننظر إلى عدد ومواقف الدول التي أعلنت اعترافها الدبلوماسي بدولة                 

 اعترفت منهـا ثمـاني      فمن بين الدول األعضاء التسع في األمم المتحدة، األعلى كثافة سكانية،          . فلسطين
ـ  .  بدولة فلسطين  -باستثناء الواليات المتحدة األميركية   -دول    دولة األعلى كثافة سكانية،     20ومن بين ال

كما . أميركا واليابان والمكسيك وألمانيا وتايلند    :  منها بدولة فلسطين، باستثناء خمس دول هي       15اعترفت  
  .لسطين دول من دول االتحاد األوروبي بدولة ف8اعترفت 

ـ          األعضاء في األمم التي أعلنت اعترافها الدبلوماسي        73وعلى نقيض ذلك تماماً، ال تشمل قائمة الدول ال
هـي  -بجمهورية كوسوفو باعتبارها دولة مستقلة عن يوغوسالفيا السابقة، سوى دولة واحـدة فحـسب               

ـ   .  بين الدول األعلى كثافة سكانية     -أميركا افة سكانية، لم تؤيد اسـتقالل       األعلى كث  20ومن بين الدول ال
  .أميركا واليابان وألمانيا وتركيا: جمهورية كوسوفو سوى أربع منها هي

وفي شهر يوليو من العام المنصرم أعلنت محكمة العدل الدولية أن اإلعالن األحادي الجانب من كوسوفو                
شرعية اإلعالن عن استقالل    باستقاللها ليس فيه انتهاك للقانون الدولي، بسبب صمت القانون الدولي عن            

وهذا يعني أن إعالن االستقالل ال ينتهك القانون الدولي، وأن جميع اإلعالنات المشابهة قانونيـة،               . الدول
وأنه يجوز للدول ذات السيادة أن تتخذ من القرارات السياسية ما تشاء فيما يتعلق باعترافها باالسـتقالل                 

  .المعلن عنه من قبل إحدى الدول
الواليات المتحدة قد وجهت نداء إلى جميع الدول التي لم تؤيد استقالل كوسوفو بأن تسرع بإعالن                وكانت  
: وبعد مضي ستة شهور على ذلك النداء األميركي لم تستجب سوى أربع دول فحسب لذلك النداء               . تأييدها

  .هندوراس، وكيرباتي، وتافولو، وقطر
لدول األعضاء في األمم المتحدة التي لم تعلن اعترافها بدولـة      وفيما لو وجهت الجامعة العربية نداء إلى ا       

فلسطين بأن تسارع إلى ذلك، فمن المؤكد أن االستجابة لندائها ستكون أكبر بكثير من اسـتجابة الـدول                  
وعلى الجامعة أن تصدر نداء كهذا      . للنداء الذي وجهته أميركا فيما يتصل باالعتراف بجمهورية كوسوفو        

  .ول األعضاء في األمم المتحدة لالعتراف باستقالل فلسطينتدعو فيه الد
وفي سياق المقارنة نفسها بين إعالن استقالل فلسطين وكوسوفو، يالحظ أن دوالً تتراوح كثافتهـا بـين                 

 في المئة من سكان العالم تؤيد استقالل فلسطين، في حين أن الدول التي أعلنت تأييـدها                 90 و 80نسبتي  
.  في المئة فحسب من الكثافة السكانية العالميـة        20 و 10تراوح كثافتها السكانية بين     الستقالل كوسوفو ت  

 مع استقالل كوسـوفو     -وكذلك قطاع مقدر من اإلعالم غير العربي      -ورغم ذلك تعامل اإلعالم الغربي      
طلّـع  باعتباره حقيقة منجزة، بينما تعامل اإلعالم نفسه مع اإلعالن عن استقالل فلسطين على أنه مجرد ت               

بمـا فيـه    -والغريب أن الجزء الغالب من الرأي العالمي        . لن يتحقق إال بموافقة أميركية إسرائيلية عليه      
 قد انساق وراء غـسيل المـخ هـذا، باعتقـاده أن             -على يبدو رأي القيادة الفلسطينية نفسها في رام اهللا        

  !أميركية إسرائيليةاالعتراف باستقالل الدولة الفلسطينية وسيادتها ال يتم إال بمباركة 
وكما يقول المثل إن القوة تصنع الحق، فقد باتت عملية السالم اإلسرائيلي أمام تهديـد مباشـر مفـاجئ                   

أعـدت  -لمستقبلها وما يمكن أن تسفر عنه، جراء تبني مجلس النواب األميركي لقـرار بتوافـق اآلراء                
دم االعتراف بإعالن دولة فلسطين، إضافة       يدعو أوباما إلى ع    -المؤيدة إلسرائيل " إيباك"مشروعه منظمة   

  .إلى ممارسة حق النقض الفيتو ضد جهود فلسطينية تهدف إلى نيل فلسطين لعضوية األمم المتحدة
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علـى أميركـا    " المجتمع الدولي "هذا وقد بات معلوماً أن اإلعالم الغربي قد درج على استخدام مصطلح             
مسألة دولية كانت، بينما يستخدم اإلعـالم نفـسه مـصطلح    وأي من الدول التي تعلن تأييدها لها في أي          

  .على أي دولة تعلن مقاومتها للهيمنة األميركية اإلسرائيلية العالمية" الدول المارقة"
بيد أن هذا الخنوع األميركي لإلرادة اإلسرائيلية، مثلما هو واضح في غياب صوت واحد شـجاع ضـد                  

االعتراف بدولة فلسطين وغيره مـن المواقـف والقـرارات          قرار مجلس النواب المذكور الداعي لعدم       
األخرى، يزيد من عزلة أميركا عن المجتمع الدولي، والذي يمثل في هذه الحالة، غالبية اإلرادة الدولية،                

  .لتصبح بذلك دولة مارقة ال تكف عن مخالفة القانون الدولي وانتهاك المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان
 عضوية  - وليس مجرد حدود أراضيها المحتلة     1967بحدودها السابقة لعام    -لة فلسطين   وفيما لو نالت دو   

األمم المتحدة، فمن شأن ذلك أن يجعل تحقيق السالم ووضع حد لالحتالل بقـدر معقـول مـن العدالـة                  
وعندما تتقدم فلسطين بطلب لنيل عضوية األمـم        . الالزمة، مسألة وقت فحسب، وليس مجرد أمر ممكن       

 في وقت الحق من العام الحالي، فعلى أوباما أن يكون من الجرأة بما يمكنه من إعالن اسـتقالل                   المتحدة
فذلك هو القرار الذي    . بالده عن اإلرادة اإلسرائيلية، وأن يؤيد انضمام فلسطين إلى عضوية األمم المتحدة           
رقة على القانون الدولي    تعود به أميركا إلى عضوية المجتمع الدولي مجدداً، وتكف عن أن تكون دولة ما             

  .بانحيازها السافر إلسرائيل
  16/1/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
  فلسطين أنموذجاً: "بناء الدولة" و"بناء األمة"شكالية إ .51

  الرحمن أسعد عبد. د
فمنـذ انهيـار    !! ثم يتجزأ االنقسام نفسه وهكذا دواليك     ... انقسام يتلوه انقسام  : واقع األمة العربية الراهن   

ازدهار اإلقليميـة   «، بدأ عصر    1961في العام   » الجمهورية العربية المتحدة  «بة الوحدوية بصيغة    التجر
فأصبحت الدولة القطرية هي األساس، بل هي الغاية والمنتهى عند البعض الرسمي ثـم عنـد                » العربية

دت لتغزو العقل والجـسد العـربيين سـا       » الدولة القطرية «وحين عادت حمى    !! »الجماهيري«البعض  
مريضة، في حـين حمـل مـضمون        » قطرية«مقوالت اشتمل مضمون بعضها على مفاهيم وتوجهات        

بعضها اآلخر حسن النوايا والمقاصد تحت وطأة مقولة الظروف الموضوعية والطروحات المستندة إلـى              
في األمس، كان العراق والصومال، واليـوم الـيمن والـسودان ولبنـان             ! وغيرها» الواقعية السياسية «
عجـز  : مصر؟ ففي العالم العربي اليوم، تتعدد مظاهر االحتقان والتنفيس عنه بالعنف، والسبب واحـد             و

الدولة الوطنية عن معالجة قضية المواطنة، وتفاقم االختالل في عالقة الدولة بمواطنيها، ما ينبئ بالغرق               
 كما  –كون الجامعة العربية    في دوامة صراعات اثنية وعرقية ومذهبية وطائفية ومناطقية، أو أقلها بأن ت           

  !! حاضنة لثالثين دولة على األقل-قال غيرنا 
أو مـا   » األمة) الشعب(بناء  »، و »بناء الدولة »، و »الوعي السياسي «عالقات يجمع ما بين     » مثلث«ثمة  

) نـوع (وتتحدد محصلة هذه العالقات في ضوء مـستوى         . »البناء الوطني «اصطلح على تسميته عملية     
فلسطينيا، مع الـضعف    . وتفاعلهما» بناء األمة »و» بناء الدولة «سي، ونوع عمليتي كل من      الوعي السيا 

إسرائيليا، ونتيجـة   ) وكوادرها(نتيجة استهدافها   ) الفصائل واألحزاب (المتزايد للقوى السياسية الفلسطينية     
لى نحو سـلبي بمـا      للعالقات القرابية ع  » التمفصل«األسباب البنيوية الذاتية الفلسطينية، تعززت حركة       

المنهكة أصال،  » البناء الوطني «عزز دور البنى االجتماعية التقليدية، األمر الذي أضعف من جديد عملية            
مع اإلقرار أن الروابط والجمعيات التقليدية بأشكالها المختلفة، لعبت في االنتفاضة الكبرى الثانيـة دورا               

فالسلطة الفلسطينية باتت عندئذ أشـبه      . النتفاضة األولى مما سبق ولعبته في ا    ) ولو على نحو أقل   (إيجابيا  
 العـشيرة األقـوى وتمـارس،       -عند البعض –وهي  ). قوامها طبعا العالقات الزبائنية   (ما تكون بعشيرة    

وأثنـاء  . االقتتـاالت المتكـاثرة   /أحيانا، دور الوسيط والكفيل بين العشائر والحمائل في حاالت النزاعات         
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بفضل » المكانة«اكتسبت هذه   » السلطة«تؤكد أن   !!) بل هي معتمة  (ة حاالت ساطعة    االنتفاضة الثانية، ثم  
كذلك، ثمة حاالت ساطعة    !! عن قتيل هنا وقتيل هناك    » العطوة«أو  /و» الدية«كونها مارست دور مسدد     

» عزوتـه «عن أن قائدا سياسيا، في الضفة أو في القطاع على حد سواء، التجـأ إلـى                 ) بالتأكيد معتمة (
موقعه الوظيفي أو الحزبي أو الـسياسي، أو لحمايـة نفـسه            ) أو تعزيز (رابية أو الجهوية للدفاع عن      الق

وصل إلى حـد االسـتناد إلـى مواقـع          » االنحدار«بل أن   !! »أبناء جلدته «وعائلته ممن يستهدفونه من     
أو للـدفاع عـن     ) (!!سياسية، إضافة للعالقات القرابية أو الجهوية، لألخذ بالثأر العـائلي أو الحمـائلي            

  !!!الدم.. الذي يجب أن يراق على جوانبه» الشرف«والنقاذ » العرض«
كلها أثرت سلبا على القضية الفلسطينية، وجعـل        » التنظيمات«إن المتاهة السياسية المحيرة التي تعيشها       

مـة  كحوار وطني، تشكيل حكومة وطنية موحدة، إعادة بنـاء منظ     (الواقع البائس من كل طرح فلسطيني       
اتفاقات أوسلو على أيدي الحكومات اإلسـرائيلية المتعاقبـة         » ماتت«فبعدما  . نكتة سوداء ) الخ.. التحرير

خلفت وراءها إساءات لكل ما هو جميل وعظيم فـي التجربـة            ) وهذا ما كنا كتبنا عنه مرارا وتكرارا      (
ـ   . الفلسطينية، وأصبحت األراضي الفلسطينية المحتلة مجزأة ومحاصـرة        ت ذاتـه، ازدادت    وفـي الوق

مـع جـدار    (بشكل مخيف ومرعب، وتوسعت وصارت طرقها االلتفافية        » المستوطنات«/ المستعمرات
تأكل األخضر واليابس، مثلما توسعت وتسرعت عمليـة االسـتيالء علـى القـدس              ) الفصل العنصري 

  .هنةوتهويدها بشكل أسرع مما كان عليه قبل االتفاقية وبالذات في عهد حكومة نتنياهو الرا
األمـر  , غير حر في اختياراته الكبرى    - حقيقة   –ما زال   , الفلسطيني» الديمقراطي سكر زيادة  «الوضع  

» الوالءات»و» المكونات«الذي يضعف إمكانية بلورة أي برنامج حقيقي لنمو وعي سياسي متقدم يتجاوز             
 مـن   - بوسائل متعددة    –ت  فالحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة تمكن   . المواطنة: الصغيرة نحو ما هو أكبر    

تحقيق اختراق كبير في الوعي الجمعي السياسي للـشعب الفلـسطيني، رسـخه االنقـسام الفلـسطيني                 
فهل من وقفة مراجعة    . الفلسطيني، بحيث باتت المصالح الفئوية كثيرا ما تسبق المصالح الوطنية والقومية          

 المأساوي الراهن وارتياد آفاق المستقبل علـى        جذرية صادقة تقفها القوى الفلسطينية الحية لتجاوز الواقع       
  !نحو واع وحدوي يعيد تأهيل الشعب الفلسطيني بعد إعادة تأهيل هذه القوى لنفسها؟

  16/1/2011الرأي، عمان، 
  

  الظاهرة المقلقة في فلسطين .52
  علي بدوان

، وفي منـاطق    1948بالرغم من الصمود االستثنائي لعموم الشعب الفلسطيني داخل فلسطين المحتلة عام            
 وعلى أرض قطاع غزة، فإن معالم بعض األخطار الجاثمـة           1967القدس والضفة الغربية المحتلة عام      

التي تخص الوضع الفلسطيني الداخلي بدأت تطل وتفصح عن نفسها منذ أعوام خلت، وقد سبقت حتـى                 
  .زمن االنقسام الفلسطيني الراهن

ين إلى خارج الوطن الفلسطيني تمر كل يوم دون جرس          ومن تلك األخطار وجود هجرة سلبية من فلسط       
إنذار، ودون إعالء للصرخة المطلوبة من أجل وضع حد لهذه الظاهرة قبـل أن تتفـاقم، ووضـع حـد                
ألسبابها المباشرة وغير المباشرة، في وقت ما زالت فيه الغالبية العظمى من أبناء الـشعب الفلـسطيني                 

فلسطين بالرغم من كل سياسـات االحـتالل، والفاقـة والعـوز            متمسكة بوجودها وبتشبثها على أرض      
والحصار، وانسداد أفق العملية السياسية التي طالما باعوا الشعب الفلسطيني الكـالم المعـسول بـشأنها                

 إلى هونغ كونـغ وسـنغافورة       1967وبإمكانية توفيرها الرخاء القادم عبر تحويل األرض المحتلة عام          
  .الشرق األوسط

قيقة تلك المسألة البالغة الخطورة التي تطل ولو بخفوت من داخل المجتمـع الفلـسطيني فـي                 فما هي ح  
   على وجه التحديد؟1967المناطق المحتلة عام 
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  ظاهرة محدودة لكنها مقلقة
في البداية من الطبيعي القول إن ظاهرة الهجرات االغترابية أمر طبيعي في معظم بلـدان ومجتمعـات                 

ر المستقرة في عموم المعمورة بما فيها البلدان الصناعية الكبرى في العـالم، إال أن               العالم المستقرة وغي  
حاالت االضطراب الداخلي في بعض البلدان تعطيها استثناء مغايرا، قد يرفع من وتيرة تلك الهجـرات                

 سبيل  االغترابية ويجعل منها هجرات قسرية، لتصبح هجرات جماعية كما هو الحال بالنسبة للعراق على             
  .المثال

وفي هذا االستثناء فإن فلسطين والشعب الفلسطيني يتمتعان بخصوصية مغايرة لالستثناء ذاته، في فرادة              
تختلف عن غيرها من تلك البلدان التي تعيش حاالت من عدم االستقرار، فالشعب الفلـسطيني بغالبيتـه                 

تمثل بالعودة إلـى أرض الـوطن فـي         الساحقة يرى أن استقراره المجتمعي والحياتي من كافة جوانبه ي         
الذي تتمسك به أجيال الـداخل الفلـسطيني،        ) الحلم والوعد الفلسطيني  (فلسطين، وهو ما يشكل إلى اآلن       

وتلتصق به أكثر فأكثر أجيال اللجوء والشتات التي لم تر فلسطين أصالً، وقد ولدت خارج أرضها وهي                 
 تأوي إليها أو تحت ظل زيتونة من أشجار الجليـل           تحلم بالعودة إلى أرض فلسطين ولو تحت ظل خيمة        

  .والمثلث والساحل الفلسطيني، طال الزمن أم قصر، بما فيهم كاتب هذه السطور
، أي التشبث باألرض الذي يـالزم       "الصمود"فقد صنع الفلسطينيون في الداخل وطوروا أسطورة اسمها         

ذي ما زال يدغدغ الوجدان الـوطني الفلـسطيني         حلم العودة عند أجيال الشتات الفلسطيني، وهو الحلم ال        
ويشكل القاسم المشترك في اإلجماع الوطني الفلسطيني، وذلك بالرغم من اضطرار أعداد ال بأس بها من                
الالجئين الفلسطينيين في لبنان للهجرة إلى أصقاع المعمورة األربعة تحت وطأة القهر والتمييز العنصري              

 المقونن الذي تمارسه الجهات اللبنانية الرسمية بحق الالجئين الفلسطينيين          وسوء المعاملة، بل واالضطهاد   
إال أن هذه الهجرة القـسرية لـم        " محاربة التوطين " وذلك تحت شماعة ممجوجة عنوانها       1948منذ عام   

  .ولن تلغ تمسك هؤالء الفلسطينيين بحقهم في العودة إلى أرض فلسطين
، كانت جهـة    1948 هجرة وهجرة، فبعد نكبة الوطن الفلسطيني عام         وفي هذا السياق، علينا أن نميز بين      

  .الهجرة المؤقتة نحو دول الخليج العربي لكسب الرزق ورفد األهل في فلسطين ومخيمات الشتات
لكن المستجد في الموضوع المتعلق بالهجرة السلبية من داخل فلسطين نحو العالم الخارجي، يـأتي فـي                 

دة البطيئة والوئيدة لتلك الظاهرة بالهجرة خارج فلسطين من شباب مجتمـع            سياقات معروفة، حيث الوال   
وهي هجرة بدأت تصيب اآلن قطاعات من الشباب الفلسطيني، في هجـرة خارجيـة              . الداخل الفلسطيني 

  .تحمل معها آثارا سلبية على المجتمع المحلي، وتولد قلقًا بين المواطنين
ت الصادرة عن بعض الجهات الفلـسطينية إلـى أن أربعـة آالف             ووفق معلومات مؤكدة، تشير التقديرا    

أمـا معطيـات وزارة     . فلسطيني في المتوسط هاجروا من الضفة الغربية سنويا في السنوات األخيـرة           
 للممثليات  2006 ألف طلب للهجرة منذ أواسط       15الخارجية في السلطة الفلسطينية فقد أشارت إلى تقديم         

ي الضفة الغربية من قبل بعض قطاعات الفلسطينيين وخصوصا الـشباب مـنهم،             الدبلوماسية األجنبية ف  
وتشير المعلومات إلى أن غالبية طالبي الهجرة هم من المواطنين الفلسطينيين المسيحيين، ولكنهـا هـذه                
الظاهرة اتسعت بعد ذلك لتشمل المسلمين منهم وحتى بعض الكوادر في الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية                 

  .كرين والتجار ورجال األعمال، والمثقفين وأصحاب رؤوس األموالوبعض المف
  الهجرة واستهداف عنصر الشباب

إن نتائج ومخرجات الهجرة السلبية التي تمس عنصر الشباب الفلسطيني في الداخل، تشكل خطرا جـديا                
يين فـي الـضفة     غير اعتيادي، بعد أن أصبح ملحوظًا بشكل ملفت لالنتباه، فبعض من قطاعات الفلسطين            

الغربية والقدس وقطاع غزة بدأت تتجه التخاذ خيارات الهجرة إلى خارج الوطن الفلسطيني مع استفحال               
األزمات اليومية خصوصا منها االقتصادية جراء إجراءات االحتالل، ومعها األزمات السياسية المتوالية            

  .سية في المنطقةفي البيت الفلسطيني الداخلي وعلى مجمل مسارات الحالة السيا
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وتشير معلومات واستبيانات نشرتها دائرة اإلحصاءات السكانية واالجتماعيـة فـي جهـاز اإلحـصاء               
من الشباب الفلسطيني في الداخل يرغبون في       % 20المركزي الفلسطيني في رام اهللا مؤخرا إلى أن نسبة          

ملموسة طـرأت فـي عـام        إال أن زيادة     2004 و 2003الهجرة، وذلك في استطالعات تمت في عامي        
 على معدالت التفكير في الهجرة حيث وصلت أرقام الدراسات واستطالعات الرأي التي أجريـت               2006

  .من الشباب الفلسطيني يفكر في الهجرة% 44أيلول من ذلك العام إلى أن / خالل شهر سبتمبر
م اهللا، تفيد أيضا أن أكثر      وفي هذا السياق فإن المعلومات الصادرة عن مركز اإلحصاء الفلسطيني في را           

من سبعة آالف فلسطيني يهاجرون سنويا من الضفة الغربية وقطاع غزة، بهـدف تحـسين الظـروف                 
  .المعيشية التي تعد الدافع األول للهجرة لدى أغلبية المهاجرين
 ألف فلسطيني هاجروا لإلقامـة خـارج        32كما تضيف دراسة حديثة أصدرها المركز أيضا أن حوالي          

.  وهذا العدد ال يشمل األسر التي هاجرت كلها        2009 حتى   2005ضي الفلسطينية خالل الفترة من      األرا
 سنة ثلث هؤالء المهاجرين، كما مثلت من تقع         29 و 15وقد شكل عنصر الشباب ممن تقع أعمارهم بين         

  .منهم% 26 سنة حوالي 44 و30أعمارهم بين 
 إلـى دول    20 مهـاجرا، ونحـو      24منهم إلى األردن    وبينت الدراسة أن كل مائة من المهاجرين توجه         

  . إلى الواليات المتحدة األميركية22الخليج العربي، ونحو 
ومن جانب آخر فإن مما يثير قلقا إضافيا أن أكثر من ثلث إجمالي المهاجرين هم من أصحاب المؤهالت                  

، الذين يعدون ثروة    )لبكالوريوسأي شهادة ا  (والتحصيل العلمي بدءا من شهادة اإلجازة الجامعية األولى         
كبيرة بكل ما للكلمة من معنى، ثروة يفترض أن تسهم في دفع عجلة التنمية في فلسطين بدالً من الـدول                    

  .التي تتم الهجرة إليها
كما أن أكثر من ثلثهم حاصلون على شهادة الثانوية العامة، في حين لم تتجاوز نسبة المهاجرين ممـن ال                 

من إجمالي المهاجرين، وهو أمر يشكل حال استمراره استنزافا للمجتمـع           % 1لمي  يحملون أي مؤهل ع   
الفلسطيني الذي أنفق على أبنائه الكثير الكثير حتى حازوا على شهاداتهم العلمية العليا، ليـصبحوا فـي                 
الحقيقة ثروة ورأس مال يتم توظيفه في الخارج بسبب الهجرة بدالً من فلسطين، فهم فـي هـذه الحـال                    

اقات عملية مؤهلة يفترض أن تلقى على عاتقها المهام الجسام لبناء مختلف جوانـب الحيـاة والبنيـة                  ط
 وفي قطاع غزة، بعد سنوات طويلـة مـن          1967التحتية في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل عام         

  .التي دمرت حياة الناس، وبنى المجتمع التحتية" اإلسرائيلية"االحتالل ومن الممارسات 
وحتى ال تكون الصورة سوداوية في حديثنا أعاله، تجدر اإلشارة إلى أن غالبية من يغادر فلسطين مـن                  
المقصودين بالهجرة السلبية الحاصلة، ال يبيع أمالكه في فلسطين إن كان من أصحاب األمالك، فالـذي                

ه أنه سيعود بعـد عـدة   يغادر بيت لحم أو بيت ساحور أو رام اهللا على سبيل المثال يدرك في قراره نفس   
  .سنوات لبناء بيت من جديد واإلقامة في فلسطين التي هي خيار نهائي

كما أنه مقابل الهجرة السلبية هذه، هناك ما بين خمسة وسبعة آالف عائد سنويا إلى األراضي الفلسطينية                 
 إلـى الـضفة     من إجمالي العائـدين   % 43، ثلثهم قدموا من األردن، ويشكلون نحو        1967المحتلة عام   

الغربية، وذلك بالرغم من كل قيود وسياسات االحتالل التي تعمل على وضع العراقيل الكبيرة أمام عودة                
  .أبناء القدس والضفة الغربية من المقيمين في الخارج

 فالحصول على ما يسمى الرقم الوطني يحتاج إلى بصمة وموافقة سلطات االحتالل في الوضع الحالي،               
روف لعادت األلوف المؤلفة من أبناء الضفة الغربية والقدس وقطاع غـزة وحتـى مـن                ولو تسنت الظ  

 إلى فلسطين ممن هم اآلن خارج فلـسطين فـي األردن            1948الالجئين من أبناء المناطق المحتلة عام       
  .وسوريا ولبنان وغيرها من البلدان

  تشخيص واستخالصات
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ينيين إلى الخارج، تنحـو جميـع المـصادر         وفي تقدير وتشخيص أسباب هجرة بعض قطاعات الفلسط       
والجهات المعنية في فلسطين، والمهتمة بدراسة ومتابعة تلك الظاهرة إلى القول إن األزمة التـي تنتـاب                 
قطاعات معينة من الشعب الفلسطيني في الداخل وخصوصا قطاع الشباب الفلسطيني تنبع أساسـا مـن                

الصعبة التي ولدها وجود االحتالل منذ عدة عقود، وتضاءل         الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية     
  .فرص العمل للشباب الجامعيين

هذا فضالً عن حاالت التهميش التي يتعرضون لها مع ضعف وتكلـس الوجـود المؤسـساتي للـسلطة                  
ى الفلسطينية وانتشار الفساد في مفاصلها، إضافة إلى اإلحباط الذي يسود تلك القطاعات جراء تقوقع القو              

واألحزاب وتراجعها، ومنها بشكل خاص القوى اليسارية والقوى ذات االتجاهات القومية التـي كانـت               
  .تشكل في الماضي عنوانًا هما في استقطاب قطاعات واسعة من الشباب الفلسطيني

وباإلضافة إلى ذلك، فإن حالة االنقسام الداخلي الفلسطيني التي طالت واستطالت، أسهمت بـدورها فـي                
وليد االضطراب والتململ واليأس واإلحباط في نفوس الناس ومنهم الشباب، وتضافر معها عامل هـام               ت

في ظل وضع   " اإلسرائيلي"تمثل في انسداد أفق التسوية الراهنة التي اصطدمت بجدار سميك من التعنت             
ن شيًئا ملموسـا   فلسطيني ضعيف بل مزر، وأوضاع عربية متهالكة ومتآكلة لم تستطع أن تقدم للفلسطينيي            

  .يقوي عزيمتهم، ويسند صمودهم
إن كل تلك األسباب المشار إليها أعاله، يفترض أن تدفع صانعي القرار في الساحة الفلسطينية بكل قواها                 
وفصائلها، للعمل من أجل تحسين أوضاع الناس في فلسطين من مختلف الجوانب ومنها االقتصادية، في               

  . تتسع كل يوم في فلسطين، واتساع ظاهرة البطالة والفقرظل الضائقة االقتصادية التي
كما يقع على عاتق القيادة السياسية توفير فرص العمل المناسبة للشباب، واستثمار طاقاتهم وإمكانيـاتهم،               
وإشراكهم في الحياة االجتماعية والسياسية ووقف تهميشهم ورفد مؤسسات المجتمـع المـدني واألهلـي               

ماء الشابة، وهو ما يعزز من عملية دعمهم وتشجيعهم على الثبـات فـي وطـنهم،                والقطاع الخاص بالد  
  .ورفض فكرة الهجرة

  15/1/2011نت، .موقع الجزيرة
  

  !وماذا يقول اإلسرائيليون عن الحكام العرب .53
  نواف الزرو
ـ           ة الشعب التونسي قال كلمته في هذه االنتفاضة الشعبية العارمة التي هزت عرش أعتى األنظمـة العربي

األمنية القمعية، وأسقطت الديكتاتور الذي شكل نموذجا للدولة الفاسدة المستبدة، وأقام دولة بوليسية لقمـع               
الناس وإرهابهم وزجهم في غياهب سجون التعذيب والقتل واإلخفاء، مستبد لم يحترم القانون والقـضاء               

ل الحريـات العامـة بتـسويغاته       ومواثيق حقوق االنسان والمواطن، فقمع األحزاب والقوى الحية، واعتق        
المزيفة، ونهب خيرات البالد هو وزوجته وعائلته، فبات الفساد في عهده الحزب األكبر واألشد خطورة               

  .على الشعب والبالد، وسلب المواطنين من مواطنتهم وجردهم من كل أسباب العيش حتى على الكفاف
ام واألنظمة السياسي العربيـة وفـي الفـساد         الشعوب العربية على امتداد خريطة العرب تقول في الحك        

  ...!.العربي كل ذلك وأكثر
وحسب المؤشرات والقراءات المختلفة فإن الشعوب العربية ترزح تحت رعب الحكام واألمن واالعتقـال          
مثلما رزح الشعب التونسي، وبالتاكيد ستشكل تجربة التونسيين إلهاما ودرسا فـي الـشجاعة والكرامـة                

  ..!لتغيير لكل العربوالقدرة على ا
ماذ يقول اإلسرائيليون الذين يعتبرون صـراعهم مـع األمـة           : ولكن على نحو آخر وفي اإلتجاه اآلخر      

العربية صراعا وجوديا ويعملون على تفكيك األمة والدول والوحدة العربية إلى جزيئات وشـظايا كـي                
  !؟...يسهل عليهم السيطرة اإلستراتيجية على العرب والمنطقة برمتها



  

  

 
 

  

            31 ص                                     2027:         العدد       16/1/2011 األحد :التاريخ

إن "كان سلفان شالوم وزير الخارجية اإلسرائيلي في عهد شارون أعلن من على منبر األمـم المتحـدة                  
إن علـى   : "، وأضاف بمنتهى الوقاحة االبتزازية    "الجدار الحديدي العربي بين العرب وإسرائيل أخذ يسقط       
 يـوم   -دولة تريد ذلـك   وهذا شرط مسبق ألي     .. من يريد أن يساعد الفلسطينيين أن يتعاون مع إسرائيل        

  ).20/9/2005(الثالثاء 
وفي هذا السياق كان الجنرال اإلسرائيلي يوسي كوبر فاسر رئيس دائرة األبحاث في شعبة االستخبارات               

أن العرب شـغوفون بإعفـاء أنفـسهم مـن          : "أعلن" العقل المدبر "اإلسرائيلية الذي يطلقون عليه هناك      
وجاءت هذه النظرة السيكولوجية للعرب مـن قبـل هـذا           ..".. .المسؤولية وتفكيرهم يخضع لغرائزهم     

عـن صـحيفة    / الجنرال على خلفية قراءته ألسـباب وعوامـل الحـرب اإلسـرائيلية علـى لبنـان               
  ".2006/8/12هآرتس

فهناك عدد كبير من كبار جنراالتهم وسياسييهم وبـاحثيهم         .. عمليا ال ينفرد هذا الجنرال في هذه القراءة       
  .. العربية بالمنهجية ذاتهايقرؤون األحوال

أن هناك رياحا جديدة تهـب فـي        : "فهاهو شمعون بيريز عجوز السياسية اإلسرائيلية قد استخلص مبكرا        
وأن الغزو األمريكي للعراق نسف خرافات كثيرة مثل وحدة الموقف العربي، فقد أثبت             .. الشرق األوسط 

إنني أرى شرق أوسـط جديـدا،       : انية الحقا قائال  ، وعاد بيريز وأكد ث    "العرب إنهم منقسمون على أنفسهم    
  "..إن العالم يتغير كما نرى في العراق.. يبنى من جديد

 والجنرال احتياط أوري ساغي رئيس االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية سابقا يلخص قراءتـه للواقـع              
  ". ضد إسرائيللم يعد هناك اليوم قومية عربية شاملة في الصراع: "العربي بعد العراق قائال

بينما كان الجنرال موشيه يعلون رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي سابقا قد بسط رقعة بازل إسـتراتيجية                
العراقية واإليرانية والـسورية والليبيـة والفلـسطينية        : مكونة من قطع مختلفة مرتبطة ببعضها البعض      

نحن لم نعد نتحـدث     : "ؤله مؤكدا أيضا  والتهديدات غير التقليدية، ليعرب في الخالصة عن تفا       "واإلرهاب"
  ".عن عالم عربي، وال عن وحدة عربية، وإنما يدور الحديث عن مصالح فئوية خاصة

والصحفي والكاتب اإلسرائيلي المعروف تسفي بارئيل يؤكد ذلك في هآرتس حيث كتب عن العرب إبان               
مثقفين العـرب علـى الحملـة       إن الصمت العربي الرسمي وتعليقات بعض ال      : "العدوان على غزة قائال   

بتلك الحملة وكأنهـا تـستهدف      " قبول عربي "اإلسرائيلية في قطاع غزة ينظر إليه في إسرائيل على أنه           
  ".02/03/2008- وكاالت-وليس كافة سكان غزة" حماس"حركة المقاومة اإلسالمية 

لوجية للواقـع الرسـمي     كان األقرب في قراءته السيكو    " غاي باخور "ولعل الكاتب اإلسرائيلي المعروف     
ال يمكن أن نـشير     : ".. في يديعوت احرونوت قائال   "العربي وللشخصية العربية من اآلخرين حينما كتب      

.. ولو إلى زعيم عربي واحد برز بأفعاله، كلهم يبرزون بعدم بروزهم، يهربون من كل فكـرة تغييـر                   
وهـم  ... ون بالحاضر بأظـافرهم   ويخافون من المستقبل، ويحتجزون اإلصالح وراء القضبان، ويتمسك       
، ويستشهد الكاتب اإلسرائيلي هنـا      "مشغولون بالحفاظ على أنفسهم فقط، وبقية الشعوب العربية بال قيادة         
األمة "فـ  " متى سيعلن موت العرب؟   "بما تنبأ به الشاعر السوري نزار قباني في الثمانينيات في قصيدته            

  ".ن يمشون على جثث بال رؤوس ماتت بذنب الطغاة الذي-كما كتب-العربية 
   فلماذا وصلت أوضاع األمة إلى ما هي عليه اليوم؟-
   وما العوامل والدوافع الداخلية والخارجية التي قادت إليها؟- 
   وما دور السياسات الرسمية العربية في هذا النطاق؟- 
   وما دور مؤسسة القمم العربية في تكريس أو تغيير األوضاع؟- 
ق الحقيقية لفجر عربي جديد في ظل عالم جديد أحادي القطبية والهيمنة وفي ظل نظام شرق                 وما اآلفا  - 

  أوسطي جديد؟
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 ثم ما جدلية العالقة ما بين النظام العربي والنظام الشرق األوسـطي الـذي يقـوم باألسـاس علـى        - 
 الـسالم والتعـايش   عمليـة "استحقاقات حرب الخليج وتدمير العراق استراتيجياً، وبالتالي على ما يسمى           

  مع دولة االحتالل اإلسرائيلي؟" والتطبيق
كل هذه وغيرها الكثير من األسئلة والتساؤالت والتصورات والسيناريوهات تطرح نفسها اليـوم بقـوة                

  .متعاظمة بالغة اإللحاحية والحسم
لمـوت  ونعود لقباني، فماذا كان سيقول يا ترى في ضوء ما جرى ويجري في تونس المنتفضة علـى ا                 

  !؟...وعلى الطغاة الذين يمشون على جثث بال رؤوس
  15/1/2011، 48موقع عرب 

  
   ولبنان أمام مأزق الحرب اإلقليمية"إسرائيل" .54

  بالل الحسن
عنوان األزمة إسرائيليا هو المحكمـة      . تظهر في واجهة األحداث، اآلن، أزمة خطرة بين إسرائيل ولبنان         

 الحكومة اللبنانية انطلقت حملة تصريحات إسـرائيلية فريـدة مـن            الدولية وحزب اهللا، ومع هزة استقالة     
نوعها، تصورات تصور قوة حزب اهللا العسكرية وكأنها قوة أسطورية، قوة قادرة على تهديد إسـرائيل                

  .التي تتباهى بأنها تعد نفسها لسيطرة حربية تمتد من تل أبيب إلى حدود باكستان وأفغانستان
إن صواريخ حزب اهللا قادرة على ضرب تـل أبيـب،       : لية، التي ظهرت فجأة   تقول التصريحات اإلسرائي  

وتقـول  . وإن الصواريخ ستقتل العشرات، بـل المئـات، مـن النـاس           . وعلى إحداث دمار كبير فيها    
وتقـول التـصريحات    . إن هرب الناس لن يكون ممكنا؛ ألن المطار سيتعطل ويغلق أبوابه          : التصريحات

 في إحداث توازن استراتيجي مع القوة االستراتيجية حتى مـن دون امـتالك              نجحوا) وال تحدد من  (إنهم  
ال تتحدث عن التـدمير     . ال تتحدث إسرائيل هنا عن القوة التدميرية التي تمتلكها هي         .. طبعا. قنبلة نووية 

وقـد  .  في ضاحية بيـروت    2006ال تتحدث عن التدمير الذي أحدثته عام        . الذي تستطيع أن تحدثه هي    
 عمد تصريحاتها التي أطلقتها بكثافة قبل أشهر، بأنه إذا اندلعت حرب جديدة بـين إسـرائيل                 أخفت عن 

مسؤولة عن ذلك، وسيكون التدمير موجها إلى دولة لبنان         » دولة لبنان «وحزب اهللا فإن إسرائيل ستعتبر      
  . إسرائيلاختفى الحديث عن هذه القدرة اإلسرائيلية، وبرز الحديث فقط عن قدرة اآلخرين ضد. كلها

ما تنساه إسرائيل هنا، وما تتجاهل الحديث عنه، هو التغيير الذي حصل عالميـا فـي نطـاق األسـلحة                   
لقد حصل هذا النوع من التغيير، ليس بسبب حزب اهللا، لقد حدث بسبب تغير أنواع السالح في                 . والتسلح
سـتراتيجيات، وأدت هـذه     فالصواريخ الجديدة فرضت على جميع جيوش العالم تغييرا فـي اال          .. العالم

االستراتيجيات الجديدة إلى إلغاء نظرية األمن االستراتيجي السابقة، نظرية األمن التي طبقت منذ حـرب               
نظرية األمن التي كانت تنطلق من أن الحرب اإلسرائيلية ضـد           .  في لبنان  2000 إلى حرب عام     1956

يخ لتقلب المعادلة، ولتقول إن الحروب      وقد جاءت الصوار  . اآلخرين هي حرب تتم خارج حدود إسرائيل      
  .الجديدة ستدور داخل حدود دولة إسرائيل أيضا

وليس صحيحا أن المشكلة اإلسرائيلية مع لبنان بدأت مع حزب اهللا، أو بدأت مع امتالك حزب اهللا لهـذا                   
قبـل بـروز العمـل الفـدائي        : أي (1965 وحتى عـام     1950سابقا ومنذ عام    . النوع من الصواريخ  

، تعرض لبنان، وتعرض جنوب لبنان، إلى اعتداءات إسرائيلية كثيفة، معروفة وموثقـة فـي               )لسطينيالف
بسبب (كتب ودراسات توزع، حتى اآلن، في األسواق، وهي اعتداءات تبرز عدوانية إسرائيل تجاه لبنان               

راتيجية علـى كـل     ، في المرحلة التي كان فيها الجيش اإلسرائيلي يملك السيطرة االست          )الطمع في مياهه  
وما يحدث من توتر بين إسرائيل ولبنان اآلن هو         ). لبنان وسورية واألردن ومصر   (المناطق المحيطة به    

استمرار لعقلية إسرائيلية قديمة ومتجذرة، إنما هو يحمل اآلن عناوين جديدة من نوع المحكمـة الدوليـة                 
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 السياسية داخـل لبنـان، وتتجاهـل هـذه          وتداعيات استقالة الحكومة اللبنانية، وخطر نمو قوة حزب اهللا        
  .العناوين حق الشعوب العربية في امتالك القوة الجديدة للدفاع عن نفسها

إن إسرائيل تتحدث اآلن بكثافة عن الخطر النووي اإليراني، ونحن ال ندري إن كان هناك خطر نـووي                  
النووية، وتسعى إلى اسـتعمال     ) رفةالمع(ما نعرفه حتى اآلن أن إيران تسعى إلى امتالك          .. إيراني أم ال  

، لكن امتالك   )إلخ...  الصناعة - الطب   -الكهرباء  (في اإلطار السلمي المسموح به دوليا       ) المعرفة(هذه  
هذه المعرفة هو ما ال تقبله إسرائيل، فالمعرفة يمكن أن تتطور إلى شيء آخر، ومن هنا هذه الحرب ضد                   

  ).المعرفة(
في الستينات كانت هناك حرب إسرائيلية خفية وأحيانا علنية ضد مصر،           .. نهذه الحرب لم تبدأ مع إيرا     

كانت مصر تسعى، دفاعا عن نفسها، إلى امتالك صواريخ تقليدية، ال بد إلنتاجها من العلم ومن خبـراء                  
وقد شنت إسرائيل حربا سرية شرسة ضد تلك المحاوالت، ولجأت إلى           ). المعرفة(في الفيزياء والكيمياء    

ال وسائل القتل المباشر، فبعثت بالرسائل المفخخة إلى علماء الصواريخ في مصر، وقُتل بعـضهم               استعم
بتلك الرسائل التي استعملت في المنطقة ألول مرة، وكان من بين القتلى بعض العلماء األلمـان الـذين                  

  .جاءوا للعمل في مصر
 وأعد مجموعة من العلماء العـراقيين،       وفي السبعينات فكر العراق بامتالك معرفة نووية، فبنى مفاعال،        

ونقل هؤالء العلماء العراق من حال إلى حال؛ إذ تطورت الجامعات، وتطور الطب والعالج، واتسع بناء                
وليس صدفة أن إسرائيل    . المصانع، لكن إسرائيل لم تحتمل ذلك كله؛ فأرسلت طائراتها ودمرت المفاعل          

  .في العراق) المعرفة( له جواسيسها لقتل علماء العراق، وقتل أرسلت إلى العراق بعد االحتالل األميركي
في السودان، ظنا من الفاعلين أنه ليس مـصنعا للـدواء بـل             » الشفاء«وفي الثمانينات تم تدمير مصانع      

  .لشيء آخر، ولم يحاسب أحد حتى اآلن على تلك الجريمة
تعد إسرائيل نفسها لتـدمير بـدايات       اآلن يحدث مع إيران نفس ما حدث مع مصر والعراق والسودان، و           

المعرفة العلمية النووية في إيران، بغارات جوية محتملة على المصانع ومراكز البحث، وبقتـل علمـاء                
  .الفيزياء في الشوارع، وبالحرب اإللكترونية التي تسعى إلى تعطيل عمل أجهزة الكومبيوتر اإليرانية

دأ يقلق إسرائيل، وبدأ يبرز أكثر وأكثر روحهـا العدوانيـة،           لكن تغيرا كبيرا حدث في المشهد اإلقليمي ب       
إيـران  : فمنذ أن تأسست إسرائيل كان لها حليفان استراتيجيان في المنطقة         . ودورها العدواني في المنطقة   

وال (كانت إيران دولة الشاه المتحالفة مع الواليات المتحدة األميركية، وكانت استراتيجية أميركا             . وتركيا
السيطرة الكاملة على المنطقة العربية من أجل النفط، وهنا أسندت أميركا لكل من إيران وإسرائيل               ) تزال

إيران تسيطر استراتيجيا على منطقة الخليج، وإسرائيل       . دور السيطرة االستراتيجية على المنطقة العربية     
أما . ظام الشاه في إيران   وقد سقطت هذه االستراتيجية يوم سقط ن      . تسيطر استراتيجيا على منطقة المشرق    

تركيا، المتحالفة مع أميركا أيضا، والعضو في الحلف األطلسي، فقد أسند لها أيضا دور التحـالف مـع                  
إسرائيل لتشكال معا دور الكماشة التي تطبق على المنطقة، وهنا شكلت تركيا عمقا جغرافيا اسـتراتيجيا                

لكن هذه العالقة   ). تدريب الطيران ( هي مثيال لها     إلسرائيل، يمكنها من التدرب في أرض شاسعة ال تملك        
 اإلسرائيلية تالشت حين تغيرت تركيا من داخلها، وحين برزت سياسة تركية جديدة، سياسـة               -التركية  

وخرجت تركيا بذلك من عباءة     .  اإلسالمية، وليس حارسا أميركيا لها     -تعتبر نفسها من المنطقة العربية      
  .السياسة األميركية

صبحت إسرائيل وحيدة في المنطقة، ونشأ وضع أصبحت فيه كل حـرب إسـرائيلية مؤهلـة ألن                 وهنا أ 
تصبح حربا إقليمية، ونشأ وضع تعتمد فيه أميركا أكثر فأكثر على إسرائيل؛ بحيث يـستحيل عليهـا أن                  

  .تتبنى سياسة عربية يقبلها أهل المنطقة
  16/1/2011الشرق األوسط، لندن، 
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