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 دولـة مـستقلة عاصـمتها       بإقامةا تؤيد حق الشعب الفلسطيني      شروسي:  خالل لقاءه عباس   مدفيديف .1

  القدس الشرقية
 دميتري مدفيديف اعلن في اثناء مؤتمر يروسالرئيس ال أن  18/1/2011 روسيا اليوم، موقع ذكر
كانون الثاني في / يناير18ي مشترك مع محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية عقد يوم صحف

وقال  . روسيا الحق الشرعي للفلسطينيين باقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقيةتأييداريحا 



  

  

 
 

  

            4 ص                                     2030:         العدد       19/1/2011 األربعاء :التاريخ

 باقامة دولته الموحدة كنا وال نزال نؤيد الحق الثابت للشعب الفلسطيني. لم يتغير موقف روسيا:" مدفيديف
  ".االراضي غير المجزأة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية

واضاف الرئيس الروسي قائال ان الجميع سواء كانوا فلسطينيين او اسرائيليين او المنطقة باسرهها 
  ".وال بد من السعي الى هذا الهدف. سيربحون من ظهور الدولة الفلسطينية

". نعلق كلنا آماال على اجتماع رباعي الشرق االوسط المزمع عقده في ميونيخ" :ئالواضاف مدفيديف قا
واشار مدفيديف الى ان التسوية في الشرق االوسط اصبحت احد المواضيع الرئيسية في مباحادثاته مع 

ى لكن ذلك بحاجة ال. لقد بحثنا طرقا اساسية الستئناف الحوار" :الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقال
ضبط النفس الى حد كبير وااللتزام بالتعهدات وبالدرجة االولى فيما يتعلق بتجميد االستيطان االسرائيلي 

  ".ان الجميع يفهمون هذا االمر:" وأكد ". في الضفة الغربية والقدس الشرقية
عملية ودعا الرئيس الروسي الى االستفادة القصوى من قدرات المنظمات الدولية واالقليمية بغية جعل 

ال يجوز القيام باعمال احادية الجانب من :" وقال. التسوية تمضي قدما وقبل كل شيء هيئة االمم المتحدة
  ".شأنها تأزيم الوضع

واشار مدفيديف معلقا على المحادثات بشكل عام الى انها جرت في جو من الثقة التامة مما يميز 
تتسم الزيارة الحالية بامرين مميزين، اولها هو " :وقال الرئيس الروسي. العالقات بين روسيا وفلسطين

 آالف عام على قيامها 10اانها جرت في ارض مدينة اريحا العريقة التي احتفلت مؤخرا بذكرى مرور 
وثانيها هو ان هذه الزيارة هي اول زيارة يقوم بها رئيس روسيا . مما يمنح الزيارة نوعا من الرمزية

  ."بزيارة لبلد آخراالتحادية لفلسطين ال ترتبط 
واعلن دميتري مدفيديف ان آفاق عقد مؤتمر الشرق االوسط في موسكو ستتضح في اعقاب اجتماع 

وقال الرئيس الروسي مجيبا عن سؤال وجهه اليه مراسل . ميونيخ لرباعي الوسطاء في الشرق االوسط 
اعي لعقد مؤتمر لن وال د. من الضروري عمل كل شيء في محله وموعده:" الروسية " تاس"وكالة 

وانني آمل بان يتضح مستقبل مؤتمر موسكو في حال نتمكن من دفع المفاوضات من . يجلب اية نتائج
  ".اثناء المشاورات التي سيجريها رباعي الوسطاء في الشرق االوسط" الصفر"نقطة 

دولي في موضوع واضاف مدفيديف قائال ان المبادرة الروسية قد طرحت، وانها تكمن في عقد المؤتمر ال
لكن المؤتمر يجب ان يعقد ليس من اجل االلتقاء بل . تسوية قضية الشرق االوسط باسرع وقت ممكن

  ".الجل ان نحل القضية او نمضي قدما الى حد كبير في حل تلك القضية
لس هناك قاعدة لتحقيق ذلك، وهي االتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن مج: " واشار مدفيديف قائال

االمن الدولي والمبادرة العربية وقرارات انابوليس وعدد من المواقف االخرى التي توصل الجانبان الى 
واوضح مدفيديف  ".وفي حال نتمكن من الجمع بين هذه االمور فان النتيجة ستضمن. تفهم مشترك ازائها

  ".ان االهم هو بلوغ نتيجة وليس موقع عقد المؤتمر او موعده"
نحن غير مرتاحين من سير " :وقال. يس الروسي ان الوضع العام وصل الى طريق مسدودواعترف الرئ

وذلك بالرغم من اجراء . ومن الواضح تماما ان المفاوضات تشهد مرحلة جمود مطلق. االمور
  ".المفاوضات غير المباشرة التي اعقبتها مفاوضات مباشرة في العام الماضي

ان هذا االمر هو امر مؤسف الن " :وقال.  اي تقدم في العمليةولفت الرئيس الروسي الى عدم وجود
لذلك فمن الواضح ان احدا ال يمكن ان . ومنها حصار قطاع غزة. عددا من العمليات السلبية ترافقه

  ".ومن الضروري المضي قدما بالرغم من المشاكل القائمة. يرضيه هذا االمر
". ال يمكن ان يتحقق اال على اساس حلول وسط "وبحسب قول الرئيس الروسي فان مثل هذا التقدم

من جهة اخرى فمن الواضح ان التقدم مستحيل دون اتخاذ قرارات معقولة فيما :" واستطرد مدفيديف قائال
  ".وال يجوز غض النظر عن هذا االمر. وان الجميع يدركون ذلك اليوم. يتعلق باالستيطان
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الرئيس محمود عبـاس دعـا      ، أن   18/1/2011،  )وفا(ية  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطين   وأضافت  
اللجنة الرباعية الدولية التي ستنعقد في ميونخ الشهر المقبل، إلى إصدار قرارات أكثـر تقـدما إللـزام                  

هناك خياران إما المفاوضات والسالم وإما العنف واإلرهاب        : "إسرائيل بضرورة العودة إلى السالم وقال     
إلرهاب، ولذلك نحن نقول لإلسرائيليين علـيهم أن يختـاروا طريـق الـسالم              ونحن لن نختار العنف وا    

لمصلحتهم ومصلحة أجيالهم، وأن يتوقفوا عن االستيطان لنعود مباشرة لطاولة المفاوضات لنطبق خطـة              
  ". خارطة الطريق والمبادرة العربية والقرارات األممية
 عن متانة عالقات الصداقة والتعاون التاريخية تعبر"وقال عباس إن زيارة الرئيس الروسي إلى فلسطين 

ال شك أن المحبة والتقدير في قلبي لروسيا تعود : "، مضيفا"بين الشعبين والقيادتين الفلسطينية والروسية
إلى أكثر من أربعة عقود، وقد كنت منذ بداية السبعينات رئيسا لجمعية الصداقة السوفيتية الفلسطينية، 

  ".  نفسي الصديق األول للشعب الروسي من قبل الشعب الفلسطينيولكنني ال زلت أعتبر
المواقف الروسية قديما وحديثا ثابتة مع الحق والعدل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة : "واستطرد قائال

وعاصمتها القدس كما تفضل الرئيس الروسي وأكد هذا الموقف اآلن، وهذه المواقف ليست شعارات 
ف مشفوعة بدعم سياسي عالمي اقتصادي ومالي وثقافي وتعليمي، حيث أن روسيا لها وإنما هي مواق

  ".بصمات واضحة لدى الشعب الفلسطيني وعند إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
وأفاد عباس إلى أنه ناقش مع نظيره الروسي إمكانيات إخراج عملية السالم من مأزقها وما يمكن لروسيا 

وزنها الدولي كونها عضوا في اللجنة الرباعية وكذلك في دعوتها لمؤتمر موسكو أن تلعبه من دور ب
ولفت إلى أنهما تطرقا إلى ملف المصالحة الفلسطينية وأين وصلت، والدور الذي يمكن أن تلعبه . للسالم

روسيا وما تمثل من ثقة في إطار هذه المصالحة، كذلك الحصار الظالم الذي يفرض على غزة ويعاني 
  .اءه شعبنا، وضرورة فك هذا الحصار في أقرب وقت ممكنجر

وشكر الرئيس الفلسطيني روسيا على دعمها لفلسطين على المستويات الثقافية والتربوية واألمنية والمالية 
واالقتصادية، مشيرا إلى أنه سيقوم اليوم برفقة نظيره الروسي بافتتاح المتحف الذي شيدته روسيا على 

  .ن مودة بين الشعبين وكمعلم تاريخي نفتخر به نحن الشعبينأرض أريحا كعربو
ال زلنا "كما أشاد محمود عباس بمواقف روسيا االتحادية السياسية التاريخية من القضية الفلسطينية وقال 

وبعد المؤتمر  ".1988نتذكر أن روسيا كانت من أوائل دول العالم التي اعترفت بدولة فلسطين في العام 
   .ك الرئيسان الروسي والفلسطيني في حفل افتتاح المتحف الروسي في أريحاالصحفي شار

وسبق المؤتمر الصحفي للرئيسين عباس ومديفيدف، توقيع عدة اتفاقيات بين الجانبين الفلسطيني 
والروسي في مجاالت اإلعالم والزراعة والرياضة، وقعها عن الجانب الفلسطيني، رئيس مجلس إدارة 

رياض الحسن، ووزير الزراعة إسماعيل دعيق، ورئيس اللجنة ' وفا'والمعلومات الفلسطينية وكالة األنباء 
  .االولمبية الفلسطينية، رئيس اتحاد كرة القدم، جبريل الرجوب

  
  هنية يضع الحجر األساس لبناء ألف وحدة سكنية في غزة .2

الحكومة الفلسطينية بغزة، ، أن محمد األيوبي نقالً عن مراسلها 18/1/2011 فلسطين اون الين، ذكرت
، المرحلة األولى من مشروع إعادة إعمار المنازل المدمرة كلياً إبان 2011-1-17أطلقت الثالثاء 

الحرب اإلسرائيلية العدوانية على قطاع غزة قبل عامين، و ذلك خالل حفل أقيم في منطقة التوام شمال 
  . القطاع

 العامة واإلسكان رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هينة، وشارك في الحفل الذي أقامته وزارة األشغال
والنائب األول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر، وعدد من نواب المجلس التشريعي، وقيادات 

  . الفصائل الفلسطينية، ولفيف من الشخصيات الرسمية
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 وحدة سكنية من المنازل 1000ناء إنه سيتم خالل هذه المرحلة إعادة ب: "وقال هنية خالل كلمة ألقاها
التي دمرت خالل الحرب األخيرة على القطاع، الفتاً إلى أن الحكومة تجري محاوالت جادة للقفز على 
كافة المعوقات السياسية، وغيرها بخصوص اإلعمار، السيما وأن األموال التي رصدت له لم يصل منها 

  . شيء
لذا كان علينا التحرك وعدم الوقوف "البتزاز السياسي، وشدد على أن تلك األموال وضعت تحت حيز ا

مكتوفي األيدي وطرقنا كل األبواب ووجدنا بعضها مفتوحاً ووجدنا تضامناً من أخوتنا حتى أوجدنا مبلغاً 
  ". يؤهلنا للبدء في المرحلة األولى من إعمار ما دمره االحتالل

نتقاص منها بل ستبنى البيوت في أماكنها وبنفس إنه لن يتم نقل الناس من بيوتهم أو اال: "وقال هنية
  ". مساحتها، وصوالً إلى المرحلة الثانية، التي سيتم فيها استكمال البناء وإعادة اإلعمار تماماً

تم اختيار هذه المنطقة إلطالق المشروع ووضع حجر األساس له كونها منطقة كانت مسرحيا : "وأضاف
تعرضت لجريمة قاسية شانها كشأن كل قطاع غزة فتم اختيار هذا للعمليات خالل الحرب قبل عامين، و

  ". المكان للرمزية
وذكر رئيس الوزراء، أن المشروع في مرحلته األولى سيشكل انطالقة واعدة وسيعيد األمن النفسي 
واالجتماعي ألصحاب البيوت المدمرة وكل الشعب الفلسطيني، الفتاً إلى أن الحكومة الفلسطينية قدمت 

  .  مليون دوالر كمساعدة عاجلة ألصحاب البيت المدمرة50د انتهاء الحرب اإلسرائيلية على القطاع بع
وأشار إلى أن وزارة األشغال العامة واإلسكان وجهات االختصاص قامت بإعداد خطط تنفيذية للبناء 

لمخطط اإلقليمي بالشراكة مع المؤسسات والهيئات والنقابات حتى يتشارك الجميع في بناء الوطن ضمن ا
  . لقطاع غزة

وبين أن ذلك من شانه أن يوجد فرص عمل لمئات المهندسين وآالف العمال وغيرهم في هذا المشروع 
  . الوطني
إن ذلك يأتي في إطار الشعار الذي تحمله الحكومة دوماً يد تبني ويد تقاوم، وحتى ال يشعر الشعب "وقال 

وي ناجح، فالمقاوم يذود عن الوطن، والمواطن يتحمل بان المقاومة مشروع خاسر بل هو مشروع ق
  ". تبعات المقاومة ويحتضنها، والحكومة تتحمل مسئولياتها وترفع لواء جهاد البناء

مشاركة أعضاء الوفد الليبي للحفل تعكس وضعية القضية بالنسبة للعالم، وهذا يدلل "ولفت هنية إلى أن 
  ". طينية قد باءت بالفشلعلى أن كل محاوالت انتزاع القضية الفلس

من جهته، اعتبر الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أن إطالق مشروع إعادة 
  . اإلعمار هو انتصار للثوابت والحقوق الفلسطينية

من ناحيته، أكد وزير األشغال العامة اإلسكان المهندس يوسف المنسي، أن وزارة على أتم االستعداد 
رية لالنطالق في المرحلة األولي من مشروع إعادة اعمار من دمرها االحتالل في الحرب والجهو

  ". إن رسالتنا رسالة اإلعمار والتعمير: "األخيرة على غزة، قائالً
والتي أرادها االحتالل اإلسرائيلي أن "وتحدث المنسي عن المنطقة التي تم وضع حجر األساس فيها 

 12، الفتاً إلى أن الوزارة انطلقت من هذا المكان ألنه كان يحتوي على "يتكون مأساة للشعب الفلسطين
  . مبنى قد دمروا على رؤوس أصحابها

وفي ختام االحتفال، وضع رئيس الوزراء حجر األساس للمشروع، وأزاح الستار عن النصب التذكاري 
 اطلع على حجم الدمار له، ومن ثم زار منزل المواطن ماجد جمعة أحد أصحاب البيوت المدمرة، حيث

  .الذي لحق بالمنزل واستمع لمعاناة أصحابه
المستشار ، أن  سمير حمتو نقالً عن مراسلها،–غزة  من 19/1/2011الدستور، عمان، وأضافت 

ووزير العدل الفلسطيني في قطاع غزة محمد فرج الغول أفاد أن اللجنة التي تم تشكيلها للنظر في أموال 
توصلنا إلى أن المبلغ المدعى عليه "وأضاف. ة باألنفاق تعمل على أعلى المستوياتالمواطنين المستثمر
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، مطمئناً المواطنين بأنه سيتم "  مليون دوالر وهو قابل للتخفيض وليس كما يشار بأنه الضعف70يقارب 
لعمل وكان اآلالف من المواطنين قد توجهوا للحكومة مطالبين با. قريباً توزيع جزء جديد من أموالهم

على استرداد أموالهم التي استثمروها لدى تجار األنفاق ، بعد أن عجز هؤالء التجار عن سداد تلك 
  .األموال في أعقاب الضربات التي تلقتها هذه التجارة ، بسبب قصف االحتالل لألنفاق 

  
  القدس عاصمتنا ولن نفاوض عليها: عباس .3

جاء ذلك في . «لقدس عاصمتنا ولن نفاوض عليهاإن ا»قال الرئيس محمود عباس، مساء امس، : أريحا
كلمته أمام طلبة اكاديمية العلوم األمنية، بحضور أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، والناطق الرسمي 
باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ورئيس األكاديمية األمنية اللواء توفيق الطيراوي، وعدد من أعضاء اللجنة 

وأعلن . ، وعدد من قادة األجهزة األمنية، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين«فتح»المركزية لحركة 
, لتمنح درجة البكالوريوس في عدة تخصصات, الرئيس تحويل األكاديمية إلى جامعة مطلع العام القادم

  .واصفا إياها بالصرح الوطني الكبير
حافي، أنه مع دولة فلسطينية مستقلة اليوم أعلن الرئيس ميدفيدف، خالل المؤتمر الص": عباسوقال 

وعاصمتها القدس الشريف، في الوقت الذي يتردد الكثيرون في ذكر القدس الشريف، ربما يتحدثون عن 
كيف تكون »: وتساءل عباس. " لكن يتوقفون عند القدس ويقولون هذه خاضعة للتفاوض1967حدود عام 

 تفاوض على القدس، فالقدس لنا، ربما هناك نحن من جهتنا ال": ، مضيفا"القدس خاضعة للتفاوض؟
قضايا تخضع للتفاوض كالتعديالت أو التبادلية في الحدود أو قضايا أخرى لكن القدس ال يمكن أن 
تخضع للتفاوض، وقد قلنا لهم في أكثر من مناسبة عندما يسألوننا ماذا بشأن القدس، نقول القدس الشرقية 

وهي عاصمتنا، بمعنى أننا ال نقبل أن يخرجوا من القدس هي أرض محتلة يجب أن تخرجوا منها 
ويقولوا رام اهللا أو أريحا هي عاصمة لكم، لن نقبل حتى لو خرجوا منها وقالوا هذه ليست عاصمة لكم، 

  .«نقول هذه عاصمتنا وستبقى كذلك
  19/1/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  الن مؤخراً بناء على طلب من مصرلسلطة أوقفت التحقيق مع دحا :الجريدة الكويتية .4

كشف مصدر فلسطيني مطلع في القاهرة أمس، أن السلطة الفلسطينية   ناصر عبد الوهاب–القاهرة 
محمد دحالن مؤخراً بناء على طلب من مصر، التي أبلغت ' فتح'أوقفت التحقيق مع القيادي في حركة 

لملف وتوحيد صف السلطة الفلسطينية خالل الرئيس الفلسطيني محمود عباس رغبتها في إغالق هذا ا
وأضاف المصدر أن .  المرحلة المقبلة، والتي قد تشهد إعادة انطالق مفاوضات الحل النهائي مع إسرائيل

التحقيق مع دحالن خالل الفترة الماضية كان ينصب على واقعة محددة هي تطاول دحالن في جلسة '
مه ألوالده بالتربح، وواجهت لجنة التحقيق دحالن خاصة في عمان على شخص الرئيس عباس واتها

  .'بشريط مصور للواقعة، والتي لم ينكرها دحالن
التحقيق مع دحالن لم يتطرق إلى اتهامات بالتربح، أو التخطيط النقالب على عباس، أو شراء ': وتابع

ه وسائل اإلعالم أسلحة وتخزينها لدى شخصيات مقربة منه في الضفة القريبة، وذلك على عكس ما رددت
  .'خالل الفترة األخيرة

 19/1/2011الجريدة، الكويت، 
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  مقر منظمة التحرير في واشنطن في العلم الفلسطيني يرفرف للمرة األولى .5
رفع أمس، العلم الفلسطيني رسميا، للمرة األولى، على األراضي األميركية، في  : جو معكرون-واشنطن

الفلسطينية في واشنطن بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية حفل أقيم في مقر منظمة التحرير 
  . األميركية، في وقت تعالت أصوات نافذة في الكونغرس لتعبر عن اعتراضها على هذه الخطوة الرمزية

هذا العلم يرمز إلى نضال الشعب الفلسطيني لالستقالل، وهو «وقال السفير الفلسطيني رشيد عريقات إن 
الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية العبان مركزيان في معادلة أيضا رسالة واضحة بأن 

  . »الشرق األوسط، ومن دونهما لن يكون هناك سالم وامن واستقرار في المنطقة
وأصدرت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية إلينانا روس ليتينن بياناً انتقدت فيه قرار رفع العلم الفلسطيني 

رفع هذا العلم في واشنطن جزء من «رير الفلسطينية في واشنطن، قائلة إن خارج مكتب منظمة التح
مخطط القيادة الفلسطينية للتالعب بالقبول الدولي واالعتراف الدبلوماسي بدولة فلسطينية لم تتأسس بعد 
في الوقت الذي ترفض فيه التفاوض بشكل مباشر مع إسرائيل أو قبول وجود إسرائيل كدولة ديموقراطية 

  . »هوديةوي
تحرك القيادة الفلسطينية المستمر لكسب االعتراف من الحكومات األجنبية، ودفعها إلى «واعتبرت أن 

إدانة إسرائيل في األمم المتحدة جزء من استراتيجية تستهدف استخراج التنازالت من دون أن تكون 
  . »ملزمة بالوفاء بااللتزامات الدولية

 آب الماضي رسالة إلى وزيرة 9ب، من بينهم ليتينن، وجهوا في  من أعضاء من مجلس النوا36وكان 
الخارجية هيالري كلينتون، مطالبين بإعادة النظر بقرار اإلدارة في الصيف الماضي إعطاء امتيازات 

  . رمزية لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن
 من الوضعية القانونية لمكتب منظمة وتؤكد مصادر أميركية أن قرار السماح برفع علم فلسطيني ال يغير

  .    التحرير، الذي يبقى من دون امتيازات دبلوماسية أو حصانة
  19/1/2011السفير، بيروت، 

  
  الفصائل مستعدة لتهدئة يلتزم بها العدو :طالب المجتمع الدولي بلجم االحتاللحماس ت .6

وني المتواصل ضد قطاع غزة، حماس، أن القصف الصهي أكد فوزي برهوم المتحدث باسم حرك: غزة
وقال . يدلل على أن الكيان الصهيوني لن يسقط من خياراته العدوان على قطاع غزة وعلى أرضنا

الفصائل أرسلت رسائل واضحة ": "المركز الفلسطيني لإلعالم"برهوم، في تصريح خاص أدلى به لـ
". م أي تهدئة طالما التزم بها العدوللمجتمع الدولي تطالبه فيها بلجم العدوان، وأنها مستعدة الحترا

نحن نؤكد أن العدوان هو من طرف واحد ونحن ندفع ضريبة غياب العدالة الدولية، إلى جانب : "وأضاف
 ". ضريبة الصمت الغربي والدولي الذي لم يتخذ قرارات لردع أي عدوان

  18/1/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   جنوب غزة"مهمة جهادية"رها خالل  تعلن استشهاد احد عناص"القسام" .7
في " مهمة جهادية" احد عناصرها استشهد في أنأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، 

وهو من خان )  عاما25(المجاهد زاهر احمد جرغون "وقالت القسام في بيان ان  .جنوب قطاع غزة
 طبي وصول جثة الشهيد جرغون الى واكد مصدر ".يونس استشهد في مهمة جهادية في خان يونس

  . في خان يونس" ناصر"مستشفى 
  18/1/2011موقع فلسطين اون الين، 
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   متوغلة المقاومة تفّجر عربة عسكرية: غزة .8
أعلنت كل من كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية :  سمير حمتو-غزة 

الجناح العسكري لحركة فتح مسؤوليتهما المشتركة ) ل مسعودكتائب الشهيد نبي(وكتائب شهداء األقصى 
وقالت الكتائب في بيان . عن تفجير جرافة إسرائيلية متوغلة شرق بيت حانون عن طريق عبوة ناسفة

نسخة عنه إنهما فجرتا عبوة شديدة االنفجار بجرافة إسرائيلية ما أدى إلى " الدستور"مشترك وصل 
  . ب من منطقة النصب التذكارياشتعال النيران فيها بالقر

  19/1/2011الدستور، عمان، 
  

   تقصف قوة إسرائيلية متوغلة بغزة بخمس قذائف هاونألوية الناصر صالح الدين .9
 الذراع العسكرية للجان المقاومة الشعبية أنها أطلقت خمس "ألوية الناصر صالح الدين"أعلنت : غزة

وقالت األلوية في بيان  . شرقي مدينة رفح جنوب القطاعقذائف هاون على قوة إسرائيلية متوغلة شمال
، مشيرة إلى أن »قصفت بخمس قذائف هاون قوة إسرائيلية خارج بوابة المطبق شرق رفح«صحافي إنها 

  .»عملية القصف تأتي في إطار الرد الطبيعي على ممارسات االحتالل القمعية في حق الفلسطينيين«
  19/1/2011الحياة، لندن، 

  
  باعتقال اثنين من أنصارها في طولكرم" السلطة" تتهم "هادالج" .10

جناح (اتهمت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية : طولكرم
وقالت الحركة، في بيان مكتوب  .، باعتقال اثنين من أنصارها في مدينة  طولكرم)الضفة الغربية المحتلة

إن جهاز المخابرات الفلسطيني قام باعتقال األسير المحرر صديق عودة : "خة منهنس" قدس برس"وصل 
  ".وشقيقه جاسم عصر أمس االثنين من بلدة صيدا شمال طولكرم

  18/1/2011قدس برس، 
  

  نجاحا متميزا لسياسة عباسفتح تعّد زيارة ميدفيديف  .11
األرض الفلسطينية واعتبرتها بزيارة الرئيس الروسي مدفيديف إلى ' فتح'رحبت حركة  :وليد عوض

وأكد المتحدث باسم فتح احمد عساف في  .نجاحا متميزا لسياسة عباس حيث وصفت الزيارة بالتاريخية
تصريح صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة الثالثاء على ااألهمية الخاصة التي توليها الحركة لزيارة 

فيه القيادة الفلسطينية التوجه إلى مجلس األمن من الرئيس ميدفيديف كونها تأتي بنفس الوقت الذي قررت 
اجل استصدار قرار لتجريم وايقاف االستيطان في كل األراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها 

  .القدسب
  19/1/2011القدس العربي، لندن، 

  
   ناصيف يقرر مقاطعة المحاكم اإلدارية بسجن عوفر في حماس رأفتالقيادي .12

ؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان، ان القيادي في الحركة األسيرة رأفت ناصيف أفادت م: رام اهللا
  .قرر مقاطعة المحكمة اإلدارية الصهيونية بسجن عوفر
عاماً إلى ) 42(إن السبب الذي دفع ناصيف : وقال أحمد البيتاوي، الباحث بمؤسسة التضامن الدولي

وعد محكمة التثبيت له يوم الخميس واألحد، وهو ما يعني اتخاذ هذا القرار، يعود لتعمد االحتالل جعل م
، التي تستمر في بعض األحيان ألكثر من خمسة أيام متواصلة، "البوسطة"مضاعفة معاناته أثناء نقله في 

  .غير آبهة بوضعه الصحي المتردي
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ة من يوم وأوضح القيادي ناصيف أن جميع الطلبات التي تقدم بها محامي الدفاع لتغيير موعد الجلس
 قوبلت -سيارة النقل بين السجون الصهيونية–" البوسطة"إلى موعد آخر لتجنب ) 11-20(الخميس القادم 

  .بالرفض من هيئة المحكمة الصهيونية، ولهذا قرر مقاطعة الجلسة القادمة
ألسرى وأكد ناصيف أن االحتالل يتعمد جعل مواعيد المحاكم أيام نهاية أو بداية األسبوع من أجل نقل ا

وما " البوسطة"، وهو األمر الذي يجعل األسرى يفضلون عدم الذهاب إلى المحكمة لتجنب "البوسطة"في 
  .الصهيونية" النحشون"يتخللها من إذالل من قبل جنود قوات 

  18/1/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  جبهة اليسار تنظم اعتصاماً جماهيرياً تضامناً مع الشعب التونسي: غزة .13
، اعتصاماً جماهيرياً حاشداً تضامناً مع الشعب )18/1( الفلسطيني، الثالثاء" جبهة اليسار"نظمت : زةغ

التونسي في انتفاضته، وذلك في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة، بحضور جماهيري وشعبي 
  .وفصائلي واسع

لمة جبهة اليسار، التحية بدوره وجه طالل أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية في ك
انتفاضة الديمقراطية والعدالة االجتماعية، "النتفاضة الشعب التونسي، الذي وصفه بالشجاع، معتبرا أنها 

، منوها بمناصرة الشعب التونسي للشعب الفلسطيني "انتفاضة إسقاط الدكتاتورية واالستبداد والفساد
ي، في مراحل الكفاح كافة، واحتضن منظمة التحرير ونضاله وحقوقه ومقاومته ضد االحتالل اإلسرائيل

  .الفلسطينية  حتى في أصعب الظروف وأقساها، حسب قوله
وأكد أن انتصار انتفاضة الشعب التونسي كانت بفعل وحدة قواه السياسية واالجتماعية في الميدان بجميع 

 الجديدة الحرة السائرة على فتحت الطريق إلى تونس"مكوناتها، والتي أسقطت الدكتاتورية والفساد، و
طريق الديمقراطية والعدالة االجتماعية والعيش بحرية وكرامة في مواجهة كل صنوف الظلم والتعسف 

  . ، حسب تعبيره"واالستبداد واالستغالل والقمع التي عانى منها شعب تونس الشقيق لسنوات طوال
موذج واضح إلى كافة الشعوب واألنظمة وشدد المتحدث على أن انتفاضة الشعب التونسي هي رسالة ون

التي تستهين بقدرة الشعوب على التغيير الديمقراطي، وتدعو إلى تحوالت ديمقراطية شاملة لالنتقال إلى 
  .مجتمعات وأنظمة ديمقراطية وتحقق العدالة االجتماعية وإطالق الحريات والحقوق المدنية والسياسية

  18/1/2011قدس برس، 
  

  والحزب من الحكومة" العمل" من يخرجت إلى طريق جديدة بعد انسحاب" لإسرائي": باراك .14
وزير ، أن  نظير مجلي- تل أبيب، عن نراسلها من  19/1/2011، الشرق األوسط، لندننشرت 
لكنه . يخدم مصلحة السالم والدولة» العمل«زعم أمس، أن خروجه من  ايهود باراك" اإلسرائيلي"الحرب 

 هذا السالم مكانا يحمل رمزا معاكسا؛ حيث زار، أمس، مقر قيادة الجيش اختار للحديث عن خدمة
وفي الوقت الذي كان فيه قائد الجيش . اإلسرائيلي، الواقع على جبل يطل على مدينة نابلس شمال الضفة

في المنطقة يشرح له األوضاع األمنية في المدينة ويخبره بأنه ال يمر على قواته أسبوع واحد من دون 
إلى الدخول للمدينة لمالحقة عناصر مسلحة من التنظيمات الفلسطينية المعارضة واعتقال » تضطر«أن 

وامتدح باراك . ، حرص على التأكيد أن هذه العمليات تتم بعد إخبار أجهزة األمن الفلسطينية»مشبوهين«
ال يتم بسبب غياب إن إسرائيل معنية بإحالل السالم واالنسحاب من الضفة، لكن هذا : هذا النشاط وقال

وأضاف أن عمل الجيش كان حاسما في تحقيق األمن في هذه المناطق، وأن هذا األمن . المفاوضات
  .يضمن وجود آفاق للتسوية السلمية

باراك اعتبر خالل جولة في موقع لجيش ، أن آي.بي .يو  عن، 19/1/2011، الخليج، الشارقة وذكرت
" العمل"خرجت إلى طريق جديدة بعد انسحابه من حزب " ئيلإسرا"االحتالل قرب مدينة نابلس ، أن 
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خرجنا إلى طريق "عن باراك قوله " إسرائيلية"ونقلت وسائل إعالم . وانسحاب الحزب من الحكومة 
جديدة لكن ليس هنا المكان، في نابلس، للبحث في أمور كهذه وقد جئت إلى هنا ألربت على كتف الجنود 

   " . وأصافح الضباط
  

   حقائب وزارية في حكومة نتنياهو أربعحصل على ت" عتسمؤوت"االستقالل كتلة  .15
، التي أعلن إيهود "عتسمؤوت"في نهاية المفاوضات التي أجريت البارحة بين الليكود وبين الكتلة الجديدة 

  .  حقائب وزارية4باراك عن تشكيلها، تم االتفاق على أن تحصل الكتلة الجديدة على 
قى وزيرا لألمن، ويعين شالوم سمحون وزيرا للصناعة والتجارة واألشغال بدال من وجاء أن باراك سيب

الجبهة الداخلية في وزارة األمن وعن شؤون "بنيامين بن إليعيزر، ويعين متان فلنائي وزيرا مسؤوال عن 
ه بيد ، وتعين أوريت نوكيد وزيرة للزراعة بدال من شالوم سمحون، في حين تبقى وزارة الرفا"األقليات

  . رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو
  . أما عضو الكنيست عينات فيلف فلن تحصل على أي حقيبة وزارية، وسوف تعين كرئيسة للكتلة الجديدة

يذكر أن رئس االئتالف عضو الكنيست زئيف الكين كان قد صرح يوم اإلثنين، أن االتفاق االئتالفي 
وقال إنه لن تغير خطوط ". عتسمؤوت"ق مع الكتلة الجديدة السابق مع حزب العمل سيكون أساسا لالتفا

  .هو االلتزام ببنود االتفاق االئتالفي" عتسمؤوت"األساس للحكومة، وأن هدف 
  18/1/2011، 48 موقع عرب

  
  استقالة باراك حّولت ليبرمان لرئيس حكومة فعلي : مسؤول في الليكود .16

، ان ليبرمان 'يديعوت احرونوت'الليكود لصحيفة قال مسؤول كبير في : زهير اندراوس' الناصرة ـ 
  .يمكنه ان يسقط الحكومة متى يشاء، وعمليا فانه رئيس الحكومة الفعلي

 باراك حتى اول من امس هو صاحب القرار االول في -اذا كان الثنائي نتنياهو: واضاف هذا المسؤول
. ال في عملية اتخاذ القرارات السياسيةالحكومة، فان ليبرمان يمكنه ان يطلب االن ان يصبح شريكا كام

في الوقت نفسه، لم يعد في امكان باراك االستمرار في اشغال منصب وزير الخارجية الفعلي، ذلك النه 
 عضو كنيست كما كانت حال كتلة حزب العمل، وال شك في ان 13 اعضاء فقط ال 5يتزعم كتلة تضم 

  .ت التي يجب ان تترتب عليهليبرمان يدرك ذلك جيدا ويعرف ما هي التداعيا
  18/1/2011، القدس العربي، لندن

  
  إذا فشلت العملية السياسية ستعود الضفة للسيطرة اإلسرائيلية : ديسكين .17

يوفال ديسكين، إنه في حال فشل العملية ) الشاباك(قال رئيس جهاز االمن العام االسرائيلي : القدس
والعودة إلى المربع األول، حيث تعود مسؤولية إسرائيل عن السياسية فإن ذلك سيؤدي إلى انهيار السلطة 

إن هذا األمر مستبعد ألن الفلسطينيين يشعرون بأنهم في وضع : "المناطق الفلسطينية، ولكنه استدرك قائال
جيد وعليه يترتب على إسرائيل أن توجد وضعا يتسم بحدود ومعابر وحتى إن كانت مؤقتة، وإال فإننا 

  ".لين ببعضنا البعض بشكل يصعب معه الفكاكسنجد أنفسنا موص
السلطة الفلسطينية تعمل جاهدة على "وقال ديسكين امام لجنة الداخلية واالمن البرلمانية االسرائيلية إن 

ترسيخ االستقرار االمني في الضفة الغربية وان قواتها تحبط محاوالت الرتكاب اعتداءات ارهابية الى 
إن االوضاع االقتصادية في الضفة تشهد : واضاف" ائيلية في هذا المضمارجانب عمل قوات االمن االسر

  .تحسنا ملحوظا ومستمرا
الفلسطينيون معنيون في استئناف مفاوضات السالم اال انهم ينوون التوجه الى مجلس االمن الدولي "وتابع 

  ".في شهر ايلول المقبل في حال فشل المفاوضات
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) اسرائيل(ان هناك احياء عربية في القدس الشرقية تواجه الدولة : "الوحول الوضع في القدس الشرقية ق
  ".صعوبة في بسط سيطرتها عليها

وأشار ديسكن إلى أن خطة رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض لبناء الدولة الفلسطينية سجلت خالل 
  . تقدما ملحوظا في المجال األمني والقضاء والبنية التحتية2010العام 

 الرئيس محمود عباس أكد ديسكن أنه ال يتعامل بمكيالين ضد حركة حماس فهو يصدر وبخصوص
التعليمات إلى رئيس وزرائه وبالتالي إلى األجهزة األمنية، مشددا على أن العمل ضد حماس باتت نتائجه 

  .ملحوظة ميدانيا على أرض الواقع
 بالدولة الفلسطينية المستقلة لتحذو بذلك اعالن العديد من الدول االوروبية عن اعترافها"ورجح ديسكين 

احتمال تبني الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارا "مشيرا ايضا الى"حذو بعض الدول في اميركا الالتينية
  ".بهذا المعنى خالل دورتها القادمة في شهر ايلول من هذا العام

تضع حدا للتهريب إلى قطاع لو أرادت مصر أن : "وتطرق ديسكن إلى الوضع في منطقة سيناء وقال
  ". كلم فقط14 ساعة، حيث تبلغ الحدود بين غزة ومصر 48غزة فإنها تستطيع فعل ذلك خالل 

إن التحركات األمنية المصرية على الحدود تالحظ فقط عندما يتعرض األمن القومي المصري : "وأضاف
  ".للحصول على كل ما تريدإلى تهديدات، لذا فإن المنظمات الفلسطينية تجد سيناء مرتعا لها 

إن جميع التنظيمات في غزة ترتدي الثوب : "وأشار ديسكن خالل حديثه إلى الوضع في غزة وقال
 ناشط عسكري في القطاع ينتمون إلى 500، مدعيا أن هناك نحو "اإلسالمي من خالل جمعيات الزكاة

  .فكر تنظيم القاعدة
ية واضحة في مدينة الخليل استطاعت أن تشكل خطرا ولفت ديسكين إلى أن حركة حماس تملك بنية تحت

حقيقيا على إسرائيل، وأنها ستحاول جاهدة القيام بعمليات عسكرية في الضفة الغربية والسيما في منطقة 
  .الخليل وعلى رأسها عمليات خطف جنود

 والسيما بعد مشيرا إلى أن السجون شكلت عامال أساسيا في النشاط العسكري المعادي في الضفة الغربية
  .أن تم تهريب مئات األجهزة الخلوية لألسرى الفلسطينيين داخل السجون اإلسرائيلية

ان ضلوع هؤالء المواطنين في اعمال تخريبية : "اما بالنسبة للمواطنين العرب في اسرائيل فقال ديسكين
ان : "واضاف بهذا الشأن" ال يزال محدودا للغاية وليس هناك تأييد في الوسط العربي لمثل هذه االعمال

ستة واربعين من المواطنين العرب تم اعتقالهم خالل العام المنصرم على هذه الخلفية مقارنة مع اربعة 
  ".2009وعشرين معتقال خالل العام 

  19/1/2011، األيام، رام اهللا
  

   ومتمردوه يقررون البقاء في الحزب... حزب العمل يلملم أشالءه .18
كان  الثمانية نواب حزب العمل، أن مهدي السيد، عن مراسلها 19/1/2011 ،االخبار، بيروتذكرت 

وأعلن عمير بيرتس ورفاقه الثالثة، إيتان كابل وغالب . يجهدون للخروج من وطأة صدمة االنشقاق
، »العمل«مجادلة ودانيئيل بن سيمون، في مؤتمر صحافي، أنهم قرروا عدم االنشقاق مرحلياً عن حزب 

وقال بيرتس إنه وزمالءه الثالثة قرروا مد يد التعاون .  صفوف الحزب ومحاولة إعادة بنائهبل البقاء في
، بنيامين بن إليعازر وإسحاق هرتسوغ وأفيشلي »العمل«الى النواب األربعة اآلخرين في حزب 

لة برافرمان وشيلي يحيموفيتش، بهدف إتاحة الفرصة أمام سلوك الطريق المشترك مع بحث السبل الكفي
 . بممارسة النشاط الحزبي السليم واألداء الصائب تحت سقف الحزب

قال في المؤتمر الصحفي إنهم قرروا إعطاء فرصة  بيرتس، أن 18/1/2011، 48موقع عربونشر 
  . كما نفى وجود أية مفاوضات مع حزب آخر. جديدة للعمل من داخل الحزب
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لة العمل إلى التغلب على الخالفات الداخلية، يذكر أن عضو الكنسيت شيلي يحيموفتيش دعت أعضاء كت
  .وانتخاب رئيس جديد للكتلة يكون مكانها في المعارضة

  
  وأحزاب اليمين المتحالفة معه يدعم نتنياهو حزب باراك الجديد: استطالع .19

أشاد رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بخطوة وزير دفاعه، إيهود :  نظير مجلي- تل أبيب
ونشرت في الوقت نفسه نتائج استطالع جديد . اك، وقال إنها أدت إلى تقوية ائتالفه اليميني الحاكمبار

 مقعدا في حالة 30للرأي، أمس، دلت على صحة تقديراته؛ إذ إن حزب الليكود برئاسته سيحظى بـ
امة وزير بزع» إسرائيل بيتنا«، كما سيرتفع حزب ) نائبا27لديه حاليا (إجراء االنتخابات اليوم 

وتبين من هذا االستطالع أن نتنياهو وأحزاب اليمين .  مقعدا17 إلى 15الخارجية، أفيغدور لبرمان، من 
المتحالفة معه هي الوحيدة المستفيدة من خطوة باراك؛ حيث إن الحزب الجديد الذي أقامه وزير الدفاع 

مع أن كتلة باراك تضم اليوم (د  مقاع3سيتجاوز نسبة الحسم بصعوبة ويحصل على » االستقالل«وسماه 
 مقاعد، 8 مقعدا في االنتخابات األخيرة وأصبح لديه اليوم 13أما حزب العمل، الذي فاز بـ).  مقاعد5

اليساري، » ميرتس«وستذهب أصواته الباقية إلى حزب .  مقاعد6فإنه سيهبط في انتخابات مقبلة إلى 
، الذي ترأسه تسيبي »كديما« المعارضة الرئيسي أما حزب.  مقاعد6 إلى 3الذي سيضاعف مقاعده من 

 28( مقعدا 27ليفني، وزيرة الخارجية السابقة، ويعتبر اليوم أكبر األحزاب اإلسرائيلية، فسيحصل على 
وصدق ما يقوله . وعليه، فإن مستقبل نتنياهو في رئاسة الحكومة مضمون للحقبة القريبة). مقعدا

لعبة قذرة أخالقيا ولكنها «ك التي تمت بالتنسيق مع نتنياهو كانت المراقبون اليوم من أن خطوة بارا
  . »تعتبر ضربة معلم سياسيا

  19/1/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  نشئ مالجئ أسلحة في الجبالت" إسرائيل: "جيروزاليم بوست .20
 خططاً ، أمس، أن الكيان الصهيوني وضع"اإلسرائيلية" "جيروزاليم بوست"ذكرت صحيفة : )آي.بي .يو (

إلخفاء المعدات العسكرية الحساسة والذخائر المتطورة في مالجئ كبيرة داخل الجبال لحمايتها من 
  .وأوضحت أن الخطة التي قد تكلف ماليين الدوالرات . الهجمات الصاروخية 

االستمرارية " وضعت الخطة التي تحمل عنوان 2006وأشارت إلى أنه بعد العدوان على لبنان عام ،
وقال مسؤول للصحيفة . وهدفها األساسي هو نشر المعدات المهمة في مالجئ تحفر في الجبال " انيةالميد

زار في " إسرائيلياً"وكشفت الصحيفة أن وفداً عسكرياً " . في الحرب المقبلة ستستهدف قواعد الجيش"
ن للتعاقد مع شركات ويخطط الكيا. اآلونة األخيرة دوالً عدة لديها مالجئ مشابهة مثل كوريا الجنوبية 

  .أمنية لبناء المنشآت الجديدة 
  19/1/2011، الخليج، الشارقة

  
   تتهم باراك بشق حزب العمل بالتنسيق مع نتنياهو"إسرائيل"صحف  .21

 ، ومعها )يديعوت، معاريف، هآرتس ( تالقت الصحف اإلسرائيلية المركزية: برهوم جرايسي-الناصرة 
سموعة، في موقف واحد، هاجمت فيه وزير الحرب إيهود باراك، كبرى وسائل اإلعالم المرئية والم

، وذهبت الى القول إن باراك اقدم على هذه الخطوة بالتعاون مع نتنياهو "العمل"النشقاقه عن حزب 
  .تمهيدا للتصعيد مع الفلسطينيين، وحتى الحرب على ايران أو لبنان

  19/1/2011، الغد، عّمان
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   بـاالنتهازي ويعتبرون الحكومة أصبحت أكثر يمينيةًاإلسرائيليون يصفون باراك .22

اتفق اإلسرائيليون على اعتبار خطوة وزير الدفاع ايهود باراك االنفصال عن :  أسعد تلحمي-الناصرة 
الذي تزعمه في السنوات األربع الماضية وتشكيل حزب جديد مع أربعة نواب آخرين » العمل«حزب 

اً لالنتهازية رافضين تبريراته بأنه يتخذها من أجل وضع مصالح ، مثالً ساطع»استقالل«يحمل اسم 
في المقابل تباينت اآلراء بشأن مدى تأثير هذه الخطوة على ديمومة االئتالف . إسرائيل في سلم األولويات

الحكومي الحالي وإن التقت في التأكيد على أن حكومة بنيامين نتانياهو غدت يمينيةً أكثر مع خروج ما 
  .منها» العمل«ن حزب تبقى م

أمس إن الدافع » يديعوت أحرونوت«صحيفة »  في المئة من اإلسرائيليين في استطالع نشرته82واعتبر 
 في المئة فقط أن 11فيما رأى » رغبته في االحتفاظ بكرسي وزير الدفاع«الرئيسي لخطوة باراك هو 

 66، وتوقع »العمل«ب في تفكيك حزب  في المئة إن باراك تسب53وقال . »مصلحة الدولة«باراك اختار 
 في المئة إن انسحاب باراك من 53وقال . في المئة أن تقود خطوة باراك إلى نهاية حياته السياسية

  . في المئة أنه سيقوي الحزب28سيقضي على الحزب بينما رأى » العمل«
  19/1/2011، الحياة، لندن

  
  رس اليهوديةتفشي مظاهر العنصرية في المدا: نوتويديعوت أحر .23

 كشف عدد من مدرسي موضوع المدنيات في المدارس اليهودية في اسرائيل عن مظاهر :القدس
على دفاتر اإلمتحانات وجدران " الموت للعرب"عنصرية متفشية بين الطالب اليهود وهي مثل عبارة 

  .المدارس
ذة بالتفشي بين الطالب اليوم إن هذه الظاهرة آخ" يديعوت أحرونوت"وقال عدد من المدرسين لموقع 

  .اليهود، وأنهم يواجهون مظاهر عنصرية متطرفة وعنيفة لدى الطالب اليهود يومياً
عن مصدر مسؤول في جهاز التعليم ان الحاالت المذكورة التي حدثت مؤخراً " يديعوت"ونقل موقع 

 ان هذه العنصرية تؤشر الى ارتفاع خطير في منسوب العنصرية والكراهية بين الطالب اليهود، موضحاً
  .ليست موجهة ضد العرب وحسب، بل الى قطاعات وأقليات اخرى في المجتمع اإلسرائيلي

واتهم المصدر ذاته الساسة اإلسرائيليين بتأليب مشاعر العنصرية والكراهية لدى الطالب اليهود، مؤكداً 
 الخطاب السياسي السائد ان الحديث ال يدور عن مجموعة طالب متطرفة بل عن طالب عاديين اتاح لهم

  .في اسرائيل في السنوات األخيرة التعبير عن مواقفهم العنصرية
 اسابيع عريضة وقع عليها مئات المدرسين تحذر من 3وتلقى كافة مدرسي المدنيات في المدارس قبل 

مشتعل العنصرية تتصاعد في ميدان التربية، وهو "تفاقم العنصرية بين الطالب اليهود، وجاء فيها إن 
  ".اآلن

  19/1/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  إسرائيلي مطلوب للمحاكمة بتهم المشاركة في مذبحة سربرنيتشا  .24
قدمت الدائرة للشؤون الدولية في نيابة الدولة، صباح الثالثاء، التماسا إلى المحكمة المركزية في القدس 

ه للمحاكمة بموجب القانون البوسني باإلعالن عن اإلسرائيلي ألكسندر تسفتكوفتش كمن يمكن تسليم
  ". إبادة شعب"بوصفه مطلوبا بتهمة ارتكاب جريمة 

وجاء أن اإلسرائيلي المشار إليه قد اعتقل صباح اليوم من قبل الوحدة القطرية للكشف عن الجرائم 
رف ، وهو ما ع1995يوليو / الخطيرة والجرائم الدولة بشبهة المشاركة في المجازر في البوسنة تموز



  

  

 
 

  

            15 ص                                     2030:         العدد       19/1/2011 األربعاء :التاريخ

بمذبحة سربرنيتشا التي راح ضحيتها اآلالف من المدنيين المسلمين وتم تشريد عشرات اآلالف، 
  ". إبادة شعب"واعتبرت على أنها جريمة 

أغسطس الماضي طلبا من الحكومة البوسنية / وكانت النيابة العامة قد تلقت في التاسع والعشرين من آب
وفي أعقاب فحص المواد ذات الصلة وتوضيحات من . جريمةبتسلمي تسفتكوفيتش بشبهة المشاركة في ال

  . الحكومة البوسنية قرر وزير القضاء اإلسرائيلي، يعكوف نئمان، البدء بإجراءات تسليمه
  18/1/2011، 48موقع عرب

  
   وحدة استيطانية في محيط القدس197االحتالل يصادق على بناء  .25

 وحدة استيطانية في مستوطنات 197 على بناء صادقت سلطات االحتالل:  نادية سعد الدين-عمان 
محيطة بالقدس المحتلة، وقال مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق بالقدس المحتلة خليل 

القرار االستيطاني اإلسرائيلي الجديد يتعلق بتوسيع المستوطنات القائمة ضمن مبادرات "التفكجي، إن 
الوحدات االستيطانية "إن " الغد"وأضاف إلى  ".ها سابقاًخاصة وعلى أراض فلسطينية تمت مصادرت

رمات " وحدة استيطانية في مستعمرة 75الجديدة ستقام في مستوطنات محيطة بالقدس المحتلة، منها 
  ".تلبيوت الشرقية" مستوطنة في 90، إضافة إلى "بسغات زئيف" وحدة في مستعمرة 32و" شلومو

  19/1/2011الغد، عّمان، 
  

  عبد القادر يدعو لتصعيد البناء غير المرخص في القدسحاتم :  سياسة االحتالل علىرداً .26
، حاتم عبد القادر، يوم ح دعا مسؤول لجنة القدس بمكتب التعبئة والتنظيم في حركة فت:القدس المحتلة

 على المشاريع الثالثاء، إلى استمرار وتصعيد البناء غير المرخص في مدينة القدس المحتلة، رداً
إنه ال سبيل لمواجهة السياسة " :وقال في تصريحات صحافية .لخطط االستيطانية اإلسرائيلية في المدينةوا

االستيطانية في المدينة، إال بالرد عليها بالبناء غير المرخص من أجل الحفاظ على الوجود الفلسطيني 
ناء غير المرخص، إال أنه حافظ رغم المخاطر والمعاناة المترتبة على الب"وأضاف أنه  ".بالمدينة المقدسة

 أن التراخيص التي أصدرتها بلدية ، موضحاً"طوال العقود الماضية على األكثرية الفلسطينية بالمدينة
 بحجة أنها  منزال80ً بناية سكنية، في حين هدمت نحو 13 كانت فقط لـ 2010االحتالل في القدس عام 

  .دون
  18/1/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  جريحان في قصف مدفعي شمال غزةشهيد و .27

 على إسرائيلي في قصف مدفعي 17/1 فتى فلسطينيا استشهد بعد ظهر الثالثاء أن مصدر طبي أفاد
  .  بجروحآخران اثنان أصيبشمال قطاع غزة فيما 

 أراضي متر في أربعمائة لحوالي وجرافة عسكرية إسرائيليةومنذ الصباح تتوغل سبع مدرعات 
 إلىشار الشهود أو. ينيين في شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع بحسب شهود عيانالمزارعين الفلسط

  . تجريف في المنطقةبأعمال الجرافة شوهدت وهي تقوم أن
  18/1/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  إصابة ثالثة فتية جراء انفجار جسم من مخلفات االحتالل: غزة .28

سطينيين بجروح بانفجار جسم مشبوه كانوا يعبثون به أصيب ثالثة فتية فل: عالء المشهراوي، وكاالت
 والطوارئ اإلسعاف سلمية المتحدث باسم لجنة أبووقال ادهم  .شرقي خان يونس في جنوب قطاع غزة
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 مستشفى ناصر في خان يونس للعالج إلىنقلوا "في غزة في بيان إن المصابين الثالثة وبينهم شقيقان 
  ."وحالتهم بين متوسطة وطفيفة

  19/1/2011تحاد، أبو ظبي، اال
  

   في محاولة الغتياله في قهوته"حبة دواء"إصابة أسير فلسطيني بالشلل بعد دس  .29
مصادر فلسطينية متعددة ، أن وليد عوض نقالً عن مراسلها 1/1/2011القدس العربي، لندن، نشرت 

محاولة اغتيال على يد  تعرض لاإلسرائيلي داخل سجون االحتالل  فلسطينياًسيراًأكدت الثالثاء بأن أ
 بأمراض خطيرة إلصابته أدت وذلك من خالل دس حبة دواء له في فنجان قهوة اإلسرائيليةالمخابرات 

  .اقلها فقدانه التركيز وعدم سيطرته على التبول
 الصحراوي في منطقة النقب في بيان تم تسريبه من داخل المعتقل أنه بعد "إيشل" أسرى سجن وأوضح

 اعترف بأنه مرتبط مع األسرى من قبل اإلسرائيليةد العمالء المرتبطين بالمخابرات التحقيق مع أح
 منذ مدة طويلة، وأن ضابط المخابرات المسؤول عن السجن ويطلق على نفسه اإلسرائيليةالمخابرات 

اسم طالل سلّمه حبة دواء مربعة الشكل وحمراء اللون، وطلب منه أن يضعها في فنجان من القهوة 
  . بالسجن لفترات طويلة الفلسطينيين والذي يقضي حكماًاألسرى ألحديمها وتقد

 إدارة إن إلى، مشيرين باألمر عائلته إبالغ بعد إال رافضين الكشف عنه األسير على اسم األسرىوتحفظ 
 اإلنسان، مناشدين مؤسسات حقوق لألسيرالسجن رفضت وترفض حتى اللحظة تقديم العالج الالزم 

  . الدولي التدخل وبشكل عالج لتوفير العالج الالزم للمعتقلحمراألوالصليب 
 بوزارة األسرى والمحررين في قطاع غزة الثالثاء تعرض اإلعالم مدير األشقر رياض أكدومن جهته 

  .وحملت وزارة األسرى سلطات االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياة األسير . لمحاولة االغتيالاألسير
  جديداً واعتبرته أسلوباً"إيشل"نت جمعية واعد لألسرى والمحررين ما حدث في سجن ومن جانبها استهج

عدد "وأشارت إلى أن . ، وجريمة تضاف إلى سجل جرائم إدارة السجون اإلسرائيليةاألسرى إعدامفي 
وأضافت واعد بأن عدد األسرى المرضى . " شهيد200 حتى اليوم بلغ 1967األسرى الشهداء منذ عام 

  . يقبعون بصورة دائمة في مستشفى سجن الرملة أسيرا30ً أسير وأسيرة، منهم 1200بـ يقدر 
مدير مركز ، أن عاطف دغلس، نابلس نقالً عن مراسله في 18/1/2011نت، .موقع الجزيرةوأضاف 

 يعد خطراً" إيشل"أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان فؤاد الخفش قال إن ما حدث بسجن السبع 
 لألسير لقتله، وأكد الخفش للجزيرة نت أن أن أكدت أنه وضع سماً" العميل"خاصة أن اعترافات للغاية، 

 على هذه االعتداءات اإلسرائيلية بحقهم، خطوات تصعيدية سيطلقها األسرى في السجن المذكور احتجاجاً
 لجنة تحقيق لفتح وبين أن من بين هذه اإلجراءات اإلضراب عن الطعام لمدة يوم واحد والمطالبة بتشكيل

  ".الملفات القديمة والجديدة على هذا الصعيد"
من جهتها دانت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان التي تعنى بشؤون األسرى هذا التصرف من 

  ".الشاباك اإلسرائيلي"قبل جهاز 
  

  إسرائيلي فلسطينيين بمحاولة رشوة سجان أسرى أربعةاتهام  .30
 محكمة الصلح في الناصرة الئحة إلى االثنين يوم اإلسرائيليةالنيابة العامة  قدمت : ربيع عيد- 48عرب 

، بتهمة أمنيين فلسطينيين، من سكان قلندية وجبل المكبر، ثالثة منهم سجناء أسرى أربعةاتهام بحق 
 األسرىوحسب الئحة االتهام فان  . ممنوعةأغراضمحاولة رشوة سجان، والتآمر لتنفيذ جريمة، وحيازة 

تعمل ضد دولة " إرهابية" هواتف خليوية لهم، من اجل االتصال بجهات بإدخال السجان إقناعولوا حا
  . حسب ما جاء في الئحة االتهام،"إسرائيل"

  18/1/2011، 48موقع عرب 
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  في كافة المحافظات الفلسطينية ومخيمات الشتات" زراعة شجرة لكل أسير"حملة  .31
كافة الجهات الفلسطينية ذات العالقة بتعميم حملة " حقوق اإلنسانمركز أحرار لدراسات األسرى و"دعا 

على كافة المحافظات الفلسطينية ومخيمات الشتات وتعاهدها كحملة للتواصل " زراعة شجرة لكل أسير"
  . مع األسرى وإشهاراً لملفهم في طريق تدويل قضيتهم وفضح ممارسات االحتالل

  18/1/2011، 48موقع فلسطينيو 
  

  "أوسلو" أسرى في سجون االحتالل منذ ما قبل اتفاق 303: ةفروان .32
 أفاد مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية، عبد الناصر فروانة، :غزة

، وال يزالوا في سجون 4/5/1994بأن األسرى المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو وقيام السلطة في 
 أسيراً من الضفة 126وأوضح فروانة، أن  . أسرى303هم مع بداية العام الجديد االحتالل، بلغ عدد

 أسيراً من األراضي المحتلة عام 20 أسيراً من القدس، و40 أسيراً من قطاع غزة، و116الغربية، و
  .1985 أغسطس /، وأسير واحد من الجوالن المحتل وهو صدقي المقت المعتقل منذ آب1948

 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة، 127ن بين هؤالء األسرى يوجد وأوضح فروانة أن م
 عاماً، ومن بين هؤالء ثالثة أسرى 25 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 27فيما بين هؤالء يوجد 

مضى على اعتقالهم أكثر من ثالثين سنة، وهم نائل وفخري البرغوثي وأكرم يونس، فيما سينضم لهم مع 
  .31/1/1981ة الشهر الجاري األسير فؤاد الرازم المعتقل منذ نهاي

  18/1/2011قدس برس، 
  

  شاب فلسطيني يهدد بحرق نفسه أمام مجلس وزراء السلطة في رام اهللا .33
هدد شاب فلسطيني من مدينة بيت لحم خالل : 48 مراسلة صوت الحق وفلسطينيو -فردوس محمد 

وعن السبب في تفكيره بهذه  .لوزراء الفلسطيني األسبوع القادمبرنامج إذاعي بإحراق نفسه إمام مجلس ا
 ، حيث قطع كف يده اليمين 2001الطريقة يقول انه أصيب في االجتياح اإلسرائيلي لمدينة بيت لحم عام 

 هدم االحتالل بيته خالل انتفاضة األقصى، 2002من المعصم ويده اليسار فيها أوتار مقطعة، وفي عام 
 يطرق أن سنوات في المعتقالت اإلسرائيلية، وخالل أكثر من ثالثة أعوام يحاول 6 وقد قضى حوالي

 ".كل الذي أريده يا عالم أن يركب لي طرف صناعي بدل الذي فقدته : "كافة األبواب لمساعدته ويقول
لتي  من متابعات ماراثونية لقضيته االبوعزيزي يأساً)التونسي(إن نفسه تحدثه بالسير على طريق : وقال

لم يبق أمامي سوى خيار واحد وهو أن احرق نفسي أمام مجلس : "ويضيف .لم تصل إلى حل حتى اآلن
  ".الوزراء برام اهللا لكي يكترث العالم للمصابين واألسرى المحررين

  19/1/2011، 48موقع فلسطينيو 
  

  ةمناشدة للكشف عن مصير صحافي فلسطيني فُقد في سوري .34
الصحافيين الفلسطينيين أمس، من أجل الكشف عن مصير صحافي فلسطيني ناشدت نقابة : ).آي.بي.يو(

وقالت النقابة في بيان إنها تلقت بالغاً من  .ةقالت إن االتصال به فُقد منذ حوالي أسبوعين في سوري
المواطن الفلسطيني مدر سلمان النواتي من سكان قطاع غزة بأن شقيقه الصحافي مهيب النواتي قطع 

ي األراضي السورية في الخامس من الشهر الجاري، ولم يعرف عنه أي معلومات منذ ذلك االتصال به ف
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 شقيقه كان يتواصل مع زوجته الموجودة في النرويج بشكل يومي منذ إنونقلت عن النواتي قوله . الوقت
  يناير فقد االتصال به في / كانون الثاني 5 وفي يوم 28/12/2010وصوله األراضي السورية في 

  
وأشارت إلى أنه كان في األراضي السورية إلجراء بحث يقوم به عن استكمال كتابه . ألراضي السوريةا

  . تحت عنوان حماس من الداخل2008الذي صدر عام 
  19/1/2011الخليج، الشارقة، 

  
   2أسطول الحرية دعمب العرب يطالبمطران كبوجي ال .35

ريون كبوجي نداء من بيروت إلى العرب، بهدف فك حصار غزة، وجه مطران القدس في المنفى هيال
 المقبل، بالتزامن مع ذكرى المجزرة التي مايو/  أيار31 المقررة انطالقته في "2 -أسطول الحرية "لدعم 

 . العام الماضي، وأسفرت عن استشهاد تسعة من ركابها"مرمرة"ارتكبها العدو اإلسرائيلي بحق سفينة 
، في " شريان الحياة-تحيا فلسطين "حافي الذي عقدته أمس جمعية وجاء كالم كبوجي خالل المؤتمر الص

 –أسطول الحرية "، بمشاركة النائب البريطاني السابق جورج غاالوي، وقائد  في بيروتنقابة الصحافة
  . يولند يلدريم، وعدد من ركابه"جمعية اإلغاثة التركية" رئيس "1

ة العربية بترجمة دعمها اللفظي للقضية الفلسطينية، وأجمع المتحدثون خالل المؤتمر على مطالبة الدول
  . أفعاالً تسعى لفك حصار القطاع المحاصر

، على "مواصلة مواجهة الحصار الدموي الهمجي بحق شعبنا في غزة"فانطلق غاالوي من التأكيد على 
تكاب جريمة الرغم من رسالة التهديد التي وجهتها إسرائيل للناشطين في العالم، في إقدامها على ار

لسنا خائفين منكم وسنعود مجدداً عبر البر، كما نفعل دائماً، وعبر البحر، وسنثبت لكم ذلك في ": "مرمرة"
القوى "ليتوجه بعدها إلى . " أيار المقبل، حتى أننا سنعود جواً، بواسطة طائرات سنعلن عنها قريبا31ً

يملك العرب سفنا كثيرة، وأرى ": وسأل. "سطولتأمين سفن للمشاركة في األ" داعياً إياها إلى "العربية
ما هو الهدف األكثر نبالة الستعمال هذه السفن، من أن تقوموا .  فخمة في مرافئ ماربيا وغيرهايخوتاً

إشراك "ودعا كل أصحاب السفن واليخوت إلى . "بإضافتها إلى األسطول الذي سننطلق به إلى غزة؟
كل من يود االشتراك في "ودعا . "لم يشاركوا فيها بأنفسهمسفنهم ويخوتهم في األسطول، حتى ولو 

  ." أو دعمه مادياً إلى تقديم طلب عبر الموقع االلكتروني للجمعية2 -األسطول 
 منه، 30 إلى يوليو/  تموز23 في لبنان من "جامعة فلسطين الصيفية"كذلك، أعلن غاالوي عن إقامة 

  . بين بالمشاركةوحدد موقع الجمعية مساحة للتواصل مع الراغ
أعرف عن قرب ": ، ليعود فيشرح"يحق لكل إنسان أن يعيش بحرية"أما يلدريم فانطلق في كلمته من أنه 

فماذا .. من يريد أن يشتري سفناً في الدول األوروبية ليشارك في األسطول، وبعضهم ال يملك قوت يومه
 أسر شهداء دفنوا دماءهم في البحر معنا اليوم": وأضاف، في االتجاه المطلبي ذاته. "!عن العرب؟

األبيض المتوسط لرفع الحصار عن شعب غزة، والتقت دماء العرب ودماء األتراك من أجل هذه 
ال نطلب منكم جميعا أن تركبوا السفن، ولكنكم تستطيعون أن تقدموا : ونحن نقول للعرب. القضية

  . "رالمساعدات لها، وإال فإن تضحياتكم في المستقبل ستكون أكب
كلنا نتغنى بالقدس وكلنا نفاخر بمحبتنا لها، لكن، إذا بقيت هذه المحبة مجرد ": أما المطران كبوجي فقال

قوة إسرائيل نسبية وليست مطلقة، فهي قوية "ولفت إلى أن . "عاطفة ولم تجسد باألفعال فهذا يعتبر تدجيالً
 عاماً، أعيش في الغربة، والغربة 32نذ م": وشرح. "ألننا ضعفاء، وألن كل بيت ينقسم على نفسه يخرب

إنما . الموت هو فراق العزيز، وهل أعز من قدسي؟ لو أملي أني سأعود يوما لكان أللمي دواء. كرب
المطلوب أن نعمل، حبة الحنطة إذا "فـ. "لسوء الطالع، وفي وضعنا الحالي، نحن نتكلم ولكن ال نعمل
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وأشار إلى أنه عندما . "ي األرض فهي التي تصبح سنبلةبقيت عرضة للشمس تحترق، أما التي تدفن ف
  .%"1، واليوم أصبحت %25كانت نسبة المسيحيين من سكانها تبلغ "، 1964عين مطراناً للقدس في 

  19/1/2011السفير، بيروت، 
  

  على تأخير صرف الهبة االيطالية اعتصام في نهر البارد احتجاجاً .36
 مكتب المؤسسة أمامنهر البارد المستفيدون من الهبة االيطالية  اعتصم سكان مخيم :شمال لبنان/ عكار

 شارك في االعتصام قيادة الجبهة الديموقراطية .النروجية في المخيم احتجاجاً على تأخير صرف الهبة
  .واألهالي اللجنة الشعبية والمشايخ أعضاء وعدد من لتحرير فلسطين

جاجهم على التأخير غير المبرر في توزيع الهبة ونقل المعتصمون غضب العائالت الفلسطينية واحت
  .االيطالية التي مضى عليها ما يزيد على عام، وهي موضوعة في صندوق المهجرين اللبناني

هيئة "ركان بدر والشيخ هيثم السعيد المسؤولة عن أوتحدث المسؤول عن الجبهة الديموقراطية في الشمال 
  .  تحرك واسع بعد غد الجمعةإلى على الدعوة نوال حسن وسليم عقل، وأجمعوا" المناصرة

  19/1/2011النهار، بيروت، 
  

  سمير القنطار شرع مؤخرا بتفعيل مجموعات للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة :"معاريف" .37
زعمت صحيفة معاريف االسرائيلية في عددها الصادر اليوم االربعاء ان االسير اللبناني            : القدس المحتلة 

حيث شرع مؤخرا في تفعيـل مجموعـات        ) باالرهاب(لقنطار عاد  الي دائرة ما اسمته        المحرر سمير ا  
  .للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة

. التابعـة لحـزب اهللا    " 1800وحدة  "وقالت الصحيفة انه وبحسب التقديرات فإن القنطار التحق بصفوف          
ل على تجنيد ناشطين جدد الى منظمة       القنطار يعم :"ونسبت الصحيفة الى مراجع أمنية فلسطينية قولها إن         

حزب اهللا وتفعيل مجموعات مقاومة فلسطينية في القطاع مستفيدا من العالقات الوثيقة التي كان أقامها مع                
 في حزب اهللا مسؤولة عـن       1800ويشار الى ان وحدة     . سجناء أمنيين فلسطينيين في السجن االسرائيلي     

  . تنفيذ عمليات فدائية ضد اسرائيل
  19/1/2011ة سما االخبارية، وكال

  
  طالب الدول األعضاء برفع مستوى العالقات مع فلسطين إلى سفارةتمنظمة المؤتمر اإلسالمي  .38

دعا اتحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي الـدول           :  ممدوح عبد الحميد   -أبوظبي  
ة في المحافل الدوليـة، حتـى تتحقـق         األعضاء إلى اتخاذ موقف إسالمي موحد بشأن القضية الفلسطيني        

الحقوق المشروعة واالعتراف بدولة فلسطين على حدود األراضي التي احتلت بعد الرابع مـن يونيـو                
 وعاصمتها القدس الشريف وتطبيق هذا االعتراف من قبل أعضاء منظمـة المـؤتمر اإلسـالمي     1967

ن يعترف المجتمع الـدولي بهـذه الدولـة       فورا، ورفع مستوى العالقات مع دولة فلسطين إلى سفارة، وا         
  .المستقلة مطالبا مجلس األمن الدولي بإصدار قرار يعترف بها

وأكد المجلس في إعالن أبوظبي الصادر في ختام أعمال الدورة الثالثة عشرة للمجلس التي عقدت أمـس                 
هـة العـدوان    في أبوظبي ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وتصميمه على مواج           

اإلسرائيلي السترجاع جميع أراضيه المحتلة وإسقاط فكرة الوطن البديل مع إدانة استمرار أعمال الحفـر               
والهدم التي تقوم بها قوات االحتالل بجوار المسجد األقصى وسياسة إسـرائيل االسـتيطانية التوسـعية                

 المعتقلين الفلـسطينيين فـي      وطالب بسرعة اإلفراج عن جميع    . وضرورة وقف جميع أعمال االستيطان    
وأكد دعم حق سوريا في استعادة الجوالن العربي        . السجون اإلسرائيلية بما فيهم البرلمانيون الفلسطينيون     

. السوري المحتل، مشيدا بصمود المواطنين السوريين في الجوالن وتمسكهم بأراضيهم وهويتهم السورية           
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جل استكمال تحرير األراضي اللبنانية المحتلة، مـشيدا        وشدد على حق لبنان المشروع في المقاومة من ا        
  .بالجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية بين اللبنانيين

 19/1/2011، البيان، دبي
  

  "المبادرة العربية"تقترح اجتماعاً مشتركاً مع " الرباعية الدولية": بن حلي .39
حمد بن حلي أن اللجنة الرباعية الدولية المعنية        كشف نائب األمين العام للجامعة العربية أ      ): آي.بي  .يو  (

. بعملية السالم في الشرق األوسط اقترحت عقد اجتماع مع لجنة مبادرة السالم العربية الـشهر المقبـل                  
 فبرايـر   5نخ بألمانيـا فـي      إن الرباعية الدولية تريد عقد االجتماع في ميـو        “وقال بن حلي للصحافيين     

  .”المقبل
  19/1/2011الخليج، الشارقة، 

  
  " سربرينتسامذبحة" بتسليمها قاتل ألف مسلم في "إسرائيل"البوسنة والهرسك تطالب  .40

طالبت جمهورية البوسنة والهرسك، الحكومة اإلسرائيلية بتسليمها أحـد مواطنيهـا           : )فلسطين(الناصرة  
ق المدنيين في   الضالعين في قتل مئات األشخاص المسلمين خالل المجزرة التي ارتكبتها قوات صربية بح            

  .منطقة سربرينتسا، في تسعينيات القرن الماضي
  .وقد تقدمت البوسنة بهذا الطلب، بناء على معاهدة ثنائية ذات صلة تُلزم الجانبين بمثل هذه اإلجراءات

، صـباح   ) عامـاً  42(وكانت السلطات األمنية في تل أبيب قد أوقفت اإلسرائيلي اليكسندر تسيفاتكوفيتش            
، على خلفية االتهام المقدم ضده من قبل سلطات البوسنة والهرسك، بضلوعه في ما              )18/1(الثاء  اليوم الث 

، التي راح ضحيتها حوالي ثمانيـة       "مجزرة سربرينتسا "يزيد عن ألف عملية قتل لمدنيين مسلمين خالل         
  .آالف شخص ونزح على إثرها عشرات اآلالف

تواصل بعد مرور خمسة عشر عاماً علـى المجـزرة التـي            " اإلنتربول"ويشار إلى أن الشرطة الدولية      
، مالحقة العديد من القادة الـسياسيين       "أفظع المذابح الجماعية التي شهدتها القارة األوروبية      "وصفت بأنها   

  .والعسكريين المسؤولين عن تنظيم عمليات قتل المدنيين وتشريدهم آنذاك
  18/1/2011، قدس برس

  
   على إنهاء االستيطان"إسرائيل" لجنة أممية تدعو إلرغام .41

دعت لجنة األمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه         : )بترا   ( - كامل ابراهيم    -عواصم  
غير القابلة للتصرف المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراء إلرغام إسرائيل على إنهاء أنشطتها االسـتيطانية               

  .غير المشروعة
نقله الليلة قبل الماضية مركز انباء االمم المتحدة لالعالم ان مثل هـذه األنـشطة               وقالت اللجنة في بيان     

تعيق من فرص السالم، معربة عن قلقها البالغ من تزايد بناء المستوطنات على الـرغم مـن دعـوات                   
واضافت ان على المجتمع الدولي إرسال رسالة واضـحة         . المجتمع الدولي المتكررة لوقف هذه األنشطة     

  .س فيها بأن األنشطة االستيطانية غير قانونية وال تتوافق مع السالمال لب
 من قبل الجمعية العامة لتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقهـم           1975واعتبرت اللجنة التي تشكلت عام      

في تقرير المصير واالستقالل والسيادة والعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها أن المستوطنات              
رائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وعقبة أساسية أمام استئناف عملية السالم للتوصل إلـى               اإلس

  .حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية
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 يـشير  2012 مليون دوالر كمساعدات لتوسيع المستوطنات حتى عـام  500وقالت اللجنة إن تخصيص     
 غير القانونية ما يجعل المفاوضات مـع الفلـسطينيين          نية إسرائيل الواضحة في مواصلة سياساتها     «إلى  

  .»1967غير مجدية وتهدد احتمال قيام دولتين على أساس ما قبل 
  19/1/2011، الرأي، عّمان

  
  

   مليون جنيه إسترليني لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية17 بريطانيا تمنح السلطة .42
وزير شؤون  ، أن    القدس المحتلة   من  الشرباتي عيسى، عن   19/1/2011،  الحياة الجديدة، رام اهللا   ذكرت  

 مليون جنيه إسترليني من     17الشرق األوسط البريطاني أليستر بيرت أعلن أمس عن منحة إضافية بقيمة            
وذلـك لـدعم بنـاء مؤسـسات الدولـة           ,سالم فياض  خالل لقائه رئيس الوزراء   , وزارة التنمية الدولية  

  .الفلسطينية
م دعم مالي لتمكين السلطة الفلـسطينية مـن تـوفير الخـدمات األساسـية               نحن نقوم بتقدي  : وقال بيرت 
 مليون جنيه إسترليني سوف تستخدم على سبيل المثال، لدفع تكاليف دراسة            17إن منحة الـ    . لمواطنيها

 من معلمي المدارس االبتدائية والثانوية وكذلك للمـساعدة         340 طفل فلسطيني وفضال عن تمويل       4400
  . شخص من الحصول على مياه نظيفة للشرب من خالل الشبكة العامة 15000في تمكين 

ونحن نعتقد اعتقادا راسخا بأننا يجـب أن        » كما اعرب بيرت عن شجبه لالستيطان وقال في هذا السياق           
هذا هو الحل الذي يوفر أفضل      .  وعاصمتها القدس الشرقية   1967نرى دولة فلسطينية على أساس حدود       

كما انني أشدد بقوة على أن بناء المستوطنات هو غير شرعي وخطـأ             ,  عادل ودائم  فرصة لتحقيق سالم  
هذه هي الـسياسة الثابتـة      . إنها تفسد حياة الفلسطينيين، وتمثل عقبة في طريق السالم        . يجب أن يتوقف  

  .«للمملكة المتحدة وأنا أكررها باسم الحكومة البريطانية
االت ، وعن     رام اهللا   من  أحمد رمضان  ، عن   19/1/2011المستقبل، بيروت،   وأضافت   قال   بيرت ، أن وآ

في حال عدم استئناف المفاوضات السياسية فإن إسرائيل قد تجـد نفـسها             "إلذاعة الجيش اإلسرائيلي إنه     
". يوجد قلق من عزلة متزايدة وال يمكن نفي اتجاها كهـذا          "وأردف أنه   ". معزولة من جانب أوروبا ايضا    
إذا كان انقسام حزب العمل اإلسرائيلي سيؤثر على العملية السياسية قـال            وفي رده على سؤال حول ما       

إنني ال أعتقد أن التطورات السياسية في إسرائيل ستحدث تغيرا هاما ونحن ما زلنا ندعو الجانبين                "برت  
" جـويش كرونيكـل   "وتطرق برت إلى ما نـشرته صـحيفة         ".  إلى االجتماع حول طاولة المفاوضات    

بريطانيا ترفض تزويد إسرائيل معلومات بحوزتها حول مصير الجنود اإلسرائيليين الثالثة           البريطانية أن   
زخاريا برمان ويهودا كاتس وتسفي فيلدمان الذين فقدوا في معركة السلطان يعقـوب فـي لبنـان بعـد                   

  . 1982االجتياح اإلسرائيلي في العام 
لومات حول جنود إسرائيليين مفقودين وكانـت       بودي أو أوضح أنه ليس لدينا مع      "وقال الوزير البريطاني    

ليس لدينا مصلحة فـي     "وأضاف  ". بأيدينا وثيقة حول الموضوع لكنها ال تلقي ضوءا على مصير الجنود          
الجندي (إخفاء معلومات حول جنود مفقودين ونحن نمارس ضغوطا على حماس من أجل أن تخلي سبيل                

، ولدينا قلق على جنود مفقودين مهما كـانوا ومـا كنـا             جلعاد شاليط ) اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة    
    ".سنخفي معلومات كهذه في حال توفرت لدينا

  
  2الحرية سطول تحشد الدعم أل »تحيا فلسطين ـ شريان الحياة«جمعية  .43
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بهدف فك حصار غزة، وجه مطران القدس في المنفى هيالريون كبوجي نداء من بيروت إلى العـرب،                 
 أيار المقبل، بالتزامن مع ذكرى المجـزرة التـي   31المقررة انطالقته في » 2 ـ  أسطول الحرية«لدعم 

  . العام الماضي، وأسفرت عن استشهاد تسعة من ركابها» مرمرة«ارتكبها العدو اإلسرائيلي بحق سفينة 
تحيـا فلـسطين ـ شـريان     «وقد جاء كالم كبوجي خالل المؤتمر الصحافي الذي عقدته أمس جمعيـة  

أسطول الحرية ـ  «ي نقابة الصحافة، بمشاركة النائب البريطاني السابق جورج غاالوي، وقائد ، ف»الحياة
  . يولند يلدريم، وعدد من ركابه» جمعية اإلغاثة التركية«رئيس » 1

وأجمع المتحدثون خالل المؤتمر على مطالبة الدولة العربية بترجمة دعمها اللفظي للقضية الفلـسطينية،              
  .  حصار القطاع المحاصرأفعاالً تسعى لفك

، على  »مواصلة مواجهة الحصار الدموي الهمجي بحق شعبنا في غزة        «فانطلق غاالوي من التأكيد على      
الرغم من رسالة التهديد التي وجهتها إسرائيل للناشطين في العالم، في إقدامها علـى ارتكـاب جريمـة                  

 نفعل دائماً، وعبر البحر، وسنثبت لكم ذلـك  لسنا خائفين منكم وسنعود مجدداً عبر البر، كما  «: »مرمرة«
ليتوجـه بعـدها إلـى      . » أيار المقبل، حتى أننا سنعود جواً، بواسطة طائرات سنعلن عنها قريباً           31في  

ودعا كـل أصـحاب الـسفن        . »تأمين سفن للمشاركة في األسطول    «داعياً إياها إلى    » القوى العربية «
كل من  «ودعا  . »ألسطول، حتى ولو لم يشاركوا فيها بأنفسهم      إشراك سفنهم ويخوتهم في ا    «واليخوت إلى   

  . » أو دعمه مادياً إلى تقديم طلب عبر الموقع االلكتروني للجمعية2يود االشتراك في األسطول ـ 
 منـه، وحـدد     30 تموز إلى    23في لبنان من    » جامعة فلسطين الصيفية  «كذلك، أعلن غاالوي عن إقامة      
  . ل مع الراغبين بالمشاركةموقع الجمعية مساحة للتواص

أعـرف عـن    «: ، ليعود فيشرح  »يحق لكل إنسان أن يعيش بحرية     «أما يلدريم فانطلق في كلمته من أنه        
.. قرب من يريد أن يشتري سفناً في الدول األوروبية ليشارك في األسطول، وبعضهم ال يملك قوت يومه                

  . »!فماذا عن العرب؟
 19/1/2011السفير، بيروت، 

  
   شخصيات سياسية دولية وأكاديميةبمشاركة.. بلندن للضحايا الفلسطينيينأسبوع  .44

ذكرى أسبوع الضحايا الفلـسطينيين     "تواصلت في العاصمة البريطانية فعاليات إحياء       : لندن-مدين ديرية 
، الذي ينظمة مركز العودة الفلسطيني في بريطانيا بمـشاركة عـدد مـن              "الثاني من النكبة وحتى اليوم    

  . الدولية واألكاديمية البارزة وبحضور منظمات التضامن البريطانيةالشخصيات
 من الشهر الجاري الضوء علـى آخـر         22وتسلط هذه الفعالية التي بدأت السبت الماضي وتستمر حتى          

تطورات القضية الفلسطينية وتتناول قضية النكبة وجدار الفصل العنـصري والمـستوطنات واسـتيالء              
تهويد القدس وتأثير االستيطان على عمليـة الـسالم وسياسـة هـدم المنـازل               إسرائيل على الموارد و   

  .الفلسطينية، وقضية مخيمات الالجئين الفلسطينيين وحصار غزة وعملية الرصاص المصبوب
ومن أبرز المشاركين الوزير األيرلندي توم تيك والسفير الفلسطيني في بريطانيا مناويل حساسيان ومدير              

طيني ماجد الزير وطبيب نرويجي عمل بمستشفى الشفاء بقطاع غزة أثنـاء العـدوان              مركز العودة الفلس  
  .حيث قدم محاضرة مرفقة بالصور وبأشرطة فيديو جمعها بنفسه

كما يحضر الفعالية النائب البريطاني آندي سوكتير والنائب العمالي جيرمي كوربن والبارونة جيني تونغ              
ؤسس حركة غزة الحرة بول الرودي والنائبة السابقة عن حـزب           والمؤرخ الفلسطيني سلمان أبو ستة وم     

العمال فيلس ستاركي والصحفي البريطاني البارز بن وايت مؤلف كتاب الفصل العنصري اإلسـرائيلي              
  .والخبير القانوني حسام الحافظ فضال عن عدد من النواب البريطانيين والشخصيات السياسية
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 وناشطين حقوقيين كانوا في غزة إبان العدوان، في حين قـدمت            واستمع الحاضرون إلى شهادات أطباء    
الذي أنتجته محطة الجزيرة الفضائية محاضرة حول وسائل اإلعـالم          " النكبة"روان الضامن مخرجة فيلم     

  .والنكبة الفلسطينية
ـ                 ة وقال مناويل حساسيان للجزيرة نت أن إسرائيل انقلبت على عملية السالم وأحبطت إمكانية قيـام دول

، وذلك بتسريع عمليات مصادرة األراضي والبيوت       1967حزيران  /فلسطينية في حدود الرابع من يونيو     
والتوسع االستيطاني اليهودي في القدس والضفة الغربية، وكل ذلك بـالتوازي مـع تنـامي التيـارات                 

  . واألجانبالعنصرية واليمينية المتطرفة داخل المجتمع اإلسرائيلي، التي تنادي علنا بطرد العرب
من جانبه قال ماجد الزير إن موجة التضامن الواسعة مع الشعب الفلسطيني في أوروبا في ازدياد مستمر                 

  .يوما بعد يوم، وعاما بعد عام رغم انتهاء العدوان على غزة
واعتبر أن التضامن الشعبي األوروبي جاء بسبب عدالة القضية الفلسطينية الذي يساهم في دعم معنويات               

  .عب الفلسطيني وفي عزل إسرائيل واإلصرار على محاسبتهاالش
  18/1/2011،  موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  على حركة التضامن مع فلسطيناً يؤثران سلب" اإلسالموفوبيا"االنقسام و: آالن غريش .45

سـابقا ومحـرر النـسخة      " لوموند ديبلوماتيـك  " آالن غريش، رئيس تحرير صحيفة       قال :أنيس محسن 
ية منها حاليا والمختص بشؤون الشرق األوسط، في حوار في قاعة الشهيد أبو علي مصطفى في                الفلسطين

إالم يرمـز إسـم     "في إطار نشاط في بيروت لمناسبة اطالق كتابه الجديـد            مخيم مار الياس في بيروت    
ساسيان  أن ما فاقم المصاعب التي يعانيها المدافعون عن فلسطين في فرنسا والغرب، أمران أ              ": فلسطين
أو (اإلنقسام الفلسطيني الداخلي وتعظيم ما يراه الكثير من األوروبيين خطرا إسالميا على أوروبـا         : حاليا

وفي مسألة اإلنقسام الفلسطيني، يرى غريش أنه كان أسهل علـى حركـات             ). ما يعرف باإلسالموفوبيا  
لغربي عندما كان الفلسطينيون مختلفين     الفلسطينية التعامل مع الرأي العام ا     ) األوروبية(التضامن الفرنسية   

لكن غير منقسمين بين سلطتين واحدة في غزة والثانية في الضفة، مع تأكيده أنه ال يناصر واحـدة دون                   
االخرى، بل هو وكل المتضامنين مع فلسطين، يريدون العمل لفلسطين كقضية وليست فلسطين الـسلطة               

التضامن، لكن مـع أي مـن       : ل محاضراته في الغرب هو    المنقسمة، بمعنى أن السؤال الذي يواجهه خال      
؟ وكشف غريش، وهو بالمناسبة مولود في مصر ويتحدث العربية باللهجـة المـصرية، أن               "الفلسطينيين"

، التي هو شخصيا يعدها حركـة       "حماس"التضامن األوروبي مع غزة كان تضامنا مع فلسطين وليس مع           
ق بالضرورة على كثير من المتضامنين الذين حاولوا كسر حصار          مقاومة ضد اإلحتالل، إنما هذا ال ينسا      

  . غزة
  19/1/2011المستقبل، بيروت، 

  
  دولة الرذيلة .46

  يوسف رزقة. د
قد ال يقبـل المجتمـع      . دولة زناة وغصب    ) إسرائيل. (دولة يقوم المجتمع فيها على الرذيلة       ) إسرائيل(

.  كيف يمكن لمجتمع أو دولة أن تنكـر طبيعتهـا            .اإلسرائيلي هذا الوصف ولكنه ال يستطيع أن ينكره         
رأس الدولة يحاكم اآلن في المحكمة بتهمة       . رأس الدولة   ) موشيه كتساف (عنوان هذه الطبيعة المنحرفة     
  .االغتصاب والجرائم الجنسية

رئيس دولـة  ) كتساف(م ربما يصدر قرار اإلدانة ضد  2011في الثاني والعشرين من شهر شباط فبراير        
  .اإلدانة هي ضد دولة ومجتمع. اإلدانة في نظري ليست ضد شخص . الل السابق االحت
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) إسـرائيل (في  . يدين رئيس الدولة ال لرذالته ولكن لسلوكه الخشن في ممارسة الرذيلة            ) الرذيلة(مجتمع  
وة هم فقط يجرمون السلوك الخشن القائم على الق       . مباح  ) إسرائيل(الزنى في مجتمع    . ال يجرمون الزنى    
االغتصاب جريمة ، أو قل جناية في حق اآلخر ، ولكن جوهر الجناية ليس حراماً ،                . ويسمونه اغتصاباً   

   .وليس رذيلة يحاسب عليها القانون
أن يدافع عن نفسه وأن يقول إن الدولة والمجتمع كله يمـارس الرذيلـة ، وإن                ) موشيه كتساب (بإمكان  

الفساد األخالقي والفساد العقـدي     . ده من قبل من يكرهونه      األمر ال يخرج عن مؤامرة سياسية تحاك ض       
واالجتماعي إضافة إلى الفساد المالي واالقتصادي ينخر سوسه في عظم الدولة ، وعظم المجتمع ، ومـع        

  ). إسرائيل(وبقوة ) إسرائيل(ذلك تجد في الجانب اآلخر بعضاً من العرب من يتغنى بديمقراطية 
. هشة أن تتفوق دولة الرذيلة على دول العرب والمسلمين في الشرق األوسـط            إنه من المثير للعجب والد    

إنه ألمر مـؤلم    ! كيف لدولة الرذيلة أن تحقق هذا التفوق وتلكم السيادة على مجمل دول الشرق األوسط؟             
ة ألن الجواب بالتأكيد ينكأ جراح الذات العربية اإلسالمية الضعيف        ! أن يفكر المرء بالسؤال وفي الجواب       

ال يمكن لدولة الرذيلة أن تعلو رقاب الشرق األوسط إال حين يكون المرض الداخلي قد أكل كل                 . الهزيلة  
   .عناصر القوة والكرامة في الذات العربية واإلسالمية

العدل أساس الملك ، والطهارة أساس البقاء ، وال بقاء وال سيادة مع الرذيلة ، إال إذا اشتركت المجتمعات                   
إننا حين نقرأ عن رذائل دولة االحتالل نشعر بأن دولتهم إلى انهيار وبـوار ، وأن اهللا                 . ذاتها  في الصفة   

ال يمكن ألصحاب الرذيلة في األرض ، وإن سمح لهم بالعلو يوماً ليوقظ بجرائمهم ورذائلهـم األطهـار                  
  . الغافلين من أمة العرب والمسلمين

لى العنصرية والظلم ، وال أحسب أن عمـر هـذه الدولـة             زعيم دولة أكلتها الرذيلة ، إضافة إ      ) كتساب(
المحتلة سيطول كثيراً ، فهي في داخلها تحمل بذور فنائها وانهيارها ، وما فشت الرذيلة في قوم إال ذلوا                   

  . ، ومحاكمة كتساب لن تطهره ، ولن تطهر المجتمع الذي أنتجه وجعله رئيساً له
دولة الرذيلة تخيف   ) إسرائيل(هذه هي   . ح التي يخشاها العرب     دولة االحتالل والسال  ) إسرائيل(هذه هي   

  .القادة واألنظمة وهي في الحقيقة والجوهر ال تملك عناصر الحياة والبقاء
  18/1/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  صفقة عربية أميركية تنهار .47

  نقوال ناصر
الماضي في أربع دول عربيـة أن       يتضح من جولة وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون األسبوع          

اإلدارة األميركية لم تعد معنية بالربط بين الدعم العربي للواليات المتحدة في مواجهة إيران وبين الـدعم              
مع دولة االحتالل اإلسـرائيلي كـشرط مـسبق         " عملية السالم "في تحريك   " معتدلين العرب "األميركي لل 

  .  إسرائيلية ضد إيران– عربية – جبهة أميركية  أميركية تقوم على أساسها أي–لصفقة عربية 
ومن الواضح كذلك أن المفاوض العربي والفلسطيني الذي كان يشترط مثل هذه المبادلة لكي يوافق على                
انضمامه لجبهة كتلك لم يعد بدوره معنيا بتحقيق هذه المبادلة لكنه ما زال وفيا الستحقاقاتها حتى بعد أن                  

  . راك أوباما فشلها في الوفاء باستحقاقاتهاأعلنت إدارة الرئيس با
العربي على الربط  بين الحل في فلسطين وبين الحل فـي            " االعتدال والسالم "معسكر  " إصرار"لقد كان   

 األميركية ضد إيران تتعزز بالرغم من       –إيران هو األساس إلبرام تلك الصفقة، غير أن الجبهة العربية           
  . أن الصفقة لم تعد قائمة

 األميركية االستراتيجية قد انهارت على صخرة الفشل األميركي فـي انتـزاع             –العربية  " الصفقة "فهذه
استحقاقاتها اإلسرائيلية، لكن الجانب العربي ما زال وفيا الستحقاقاتها بفـضل النجـاح األميركـي فـي                 

 أي وفاء أميركي مقابـل،      باستمرار وفائه بالتزاماتها، دون   " إقناعه"اإليرانية ل " النووية"استخدام الفزاعة   
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وبالتالي يجـب أن يحظـى باألولويـة        " الخطر اإلسرائيلي "أكثر تهديدا من    " الخطر اإليراني "بحجة أن   
  . الدفاعية العربية

وهذه على وجه التحديد هي استراتيجية دولة االحتالل اإلسرائيلي وحكومتها الحاليـة التـي أصـرت،                
"  إسـرائيلي  –فلـسطيني   "مع إدارة أوباما على أن أي حل        " احواره"ونجحت كما تشير كل الدالئل، في       

 –يجب أن ينتظر حل المشكلة اإليرانية أوال  وأن يظل مرتهنا لهذه المشكلة حتى تجـد حـال أميركيـا                     
  . إسرائيليا لها

ففي ضوء عدم تغير موقف المفـاوض العربـي         . وهذا تراجع عربي أيضا، وليس تراجعا أميركيا فقط       
 من إيران، وال من الواليات المتحدة، بالرغم من خذالن الراعي والشريك األميركي فـي               والفلسطيني ال 

الفلسطيني محمود عباس، فإن الرسـالة      " الرئيس"منه التي عبر عنها علنا      " خيبة أمله "له و " عملية السالم "
س نفسه أيـضا    التي يبعثها هذا المفاوض اليوم لواشنطن وطهران معا ما زالت هي نفسها كما أعلنها عبا              

مـارس  / قبل أن تنهار صفقة المبادلة العربية األميركية عندما زارته الوزيرة كلينتون برام اهللا في آذار                
  ". توقفوا عن التدخل في شؤوننا: إننا نبعث برسالة إلى اإليرانيين، وغيرهم: " فقال2009عام 

شهر، دون مثيل لها في الـدول العربيـة         وجولة كلينتون هذه هي الثالثة لها لدول الخليج العربية خالل أ          
، في مؤشر ال يخطئه المراقب إلى أن هذه العملية لم           "عملية السالم العربية اإلسرائيلية   "المعنية مباشرة ب  

لها عليه أن ينتظـر أوال انتهـاء اإلدارة         " تحريك"تعد أولوية في السياسية الخارجية األميركية، وأن أي         
  . ي باعتباره األولوية اإلقليمية األولى واألخيرة للواليات المتحدةاألميركية من الملف اإليران

وإذا كانت االستراتيجية األميركية وتصريحات كلينتون خالل جولتها واضحة في رص الصفوف العربية             
في مواجهة إيران وفي تفريق هذه الصفوف في أي مواجهة حتى لو كانت دبلوماسية ضد دولة االحتالل                 

إنها حاولت أن تموه أي عالقة بين جولتها األخيرة وبين القمة االقتـصادية العربيـة فـي                 اإلسرائيلي، ف 
مصر، واجتماع منظمة المؤتمر اإلسالمي في اإلمارات العربية المتحدة، واجتماع مجلـس أمـن األمـم        

ة  حيث من المتوقع أن تعرض المجموعة العربية مشروع قرار من منظمة التحرير الفلسطيني             --المتحدة  
 موحية بـأن إدارتهـا غيـر معنيـة          --األميركي  " الفيتو"ال يقف عقبة أمام تمريره سوى حق النقض         

باللقاءات الثالث التي تعول عليها منظمة التحرير وجامعة الدول العربية، أو أنها مستهترة بهـا وبـأي                 
ـ   " تصنع"قرارات قد تصدر عنها، أو بأنها واثقة من قدرتها على أن             صدر عنهـا أو  اي قـرارات قـد ت

  . تجهضها أو تفرغها من أي مضمون عربي لها
" الحـوار "ديسمبر الماضي بأنها زارت البحـرين حبـا فـي           / ومثلما أوحت كلينتون في كانون األول       

األمني، فإنها أوحت خالل جولتها األسبوع الماضي في اإلمارات العربيـة           " منتدى الحوار "للمشاركة في   
وزيارتها لصنعاء كانت األولى ألي وزير خارجية أميركي خالل العشرين          (وقطر وسلطنة عمان واليمن     

في العاصـمة القطريـة     " منتدى المستقبل "إنما كانت نشاطا على هامش مشاركتها في        ) عاما المنصرمة 
العرب، كما أعلنت، وال عالقة له باللقـاءات        " المجتمع المدني "بسبب اهتمامها بتشجيع المرأة والشباب و     

  . م األربعاء المقبل في شرم الشيخ وأبو ظبي ونيويوركالثالث يو
الهدف من وراء جولتها هو تعزيز الدعم العربي لألهداف األميركية الرئيسية في المنطقة ومنها              "غير أن   

  . كما قالت الواشنطن بوست" إنشاء جبهة رادعة ضد النفوذ اإليراني المتنامي
الث لقاءات هامة، عربية وإسالمية ودولية في التاسع عشر من          لقد قامت كلينتون بجولتها األخيرة عشية ث      

لتـشديد  " تفعل كل ما فـي وسـعها      "على الدول العربية أن     " يجب"الشهر الجاري، وصرحت خاللها أنه      
بـين دولـة    " التفـاوض المباشـر   "عقوباتها ورص صفوفها ضد إيران، لكنها كررت دعوة إدارتها إلى           

" تفتح سفارة "مة التحرير الفلسطينية، وبينما حثت كل دولة عربية على أن           االحتالل اإلسرائيلي وبين منظ   
مع قادتها والعراق ما زال تحت االحـتالل        " تدعو وتتشاور "معها و " عالقات طبيعية "لها في بغداد وتقيم     

األميركي، فإنها أعلنت معارضتها ألي تبادل للسفارات في سياق أي اعتراف بدولة فلـسطينية خـارج                
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ض الثنائي المباشر مع دولة االحتالل، لكنها تعهدت بدعم بناء مؤسسات دولـة فلـسطينية تحـت                 التفاو
  . االحتالل وحثت الحكومات العربية على تمويل سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية تحت االحتالل

ودون أي انتقاص من أهمية أي اعتراف دولي ولو بجزء من الحقوق الوطنية الفلسطينية حتـى ضـمن                  
، فإن اعترافات بعض دول أميركا الالتينية وغيرها من االعترافـات           1967د األراضي المحتلة عام     حدو

المتوقعة أو المأمولة األخرى يستخدمها المفاوض الفلسطيني كمكسب تكتيكي ال يوجد أي أمـل فـي أي                 
ة مشتركة   األميركي عن صفق   –ترجمة عملية له على األرض من أجل التغطية على هذا التراجع العربي             

  . كانت مرفوضة شعبيا حتى قبل انهيارها
  19/1/2011، المستقبل العربي

  
  

  نايف حواتمة نموذجاً: أزمة اليسار العربي .48
  أسعد أبو خليل

تغطية ال بأس بها    » )نقد وتوقّعات (رؤيا النهوض الكبير    : اليسار العربي «لقي إصدار كتاب نايف حواتمة      
يندر أن تقرأ عـدداً مـن       . يموقراطية لتحرير فلسطين كان مهووساً به     لكن إعالم الجبهة الد   . في اإلعالم 

أو (بتّ تتشوق   . الناطقة باسم الجبهة يخلو من إشادة إو إشارة أو تغطية لمراجعة للكتاب           » الحرية«مجلّة  
 لكـن . لقراءة الكتاب وخصوصاً أن الموضوع ملح نظراً الى األزمة المستفحلة باليسار العربي           ) تتشوقين

  الصدمة تطالعك عندما تقرأ الكتاب
) ال الثوريـة  (ال شك أن نايف حواتمة مثّل شخصية هامة في التـاريخ المعاصـر للحركـة الوطنيـة                  

فقد شقّ طريقه النضالي بيديه في سن مبكّرة، ووصل إلى مواقع قيادية في حركة القـوميين                . الفلسطينية
في الستينيات في موقع المزايدة اليسارية ضد نفـوذ جـورج           وكون حالة تنظيمية فريدة، وكان      . العرب

، )غير الملم (وكان حبش على حق عندما تساءل في كتاب حواره مع الصحافي الفرنسي             . حبش المتنامي 
يكفي أنها  (جورج مالبرونو، إذا كان تراث الجبهة الديموقراطية عبر السنوات والعقود تراثاً يسارياً بحق              

في إشارة إلى انتقادات حواتمة لحبش عبـر        ) بد ربه، وكان نائباً لحواتمة في قيادة الجبهة       أنجبت ياسر ع  
  .السنوات على أساس أن األول اعتبر نفسه المرجع في اليسارية العربية

أنشأ حواتمة تنظيمه بعدما انشقّ عن رحم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إال ان فضَل استمرار الجبهة                
وخصوصاً أن وديع حداد وأبو علي مصطفى ارتأيـا         (ور الذي قام به ياسر عرفات في حمايتها         يعود للد 

اسـتمر تنظـيم    . يةوفي رعاية كل انشقاق في صفوف المنظّمات الفلسطين       ) تصفية المنشقّين دفعاً لألذى   
ـ » منظمة العمل الشيوعي«ـ مثله في ذلك مثل تنظيم حواتمة ونجح   ت شـبابية   في اجتذاب فئاالرديف 

ـ عما يفتقر إليه من كاريزما عبر النشاط والعمل وعوض حواتمة ـ مثله مثل إبراهيم   . مثقّفة ونسائيةو
وفيمـا  ). وجاذبة للنزوع النظري عند البعض في حينه      (الدؤوبين، باإلضافة إلى لغة غير موجهة للعموم        

 يجب عليهـا هـي أن تتالشـى تحمـالً     كادت تنظيمات اليسار الفلسطيني أن تتالشى بالكامل ـ أو كان 
ـ بقي ما بقي من تنظيم حواتمة وإن عانى مثله مثل غيـره  سقوط ذريع وتبديد لموارد هائلة  لمسؤولية 

لكـن  . من انشقاقات ممزقة، وتركه ياسر عبد ربه حامالً معه رفيقين أو ثالثة، مع بعـض الحاجيـات                
 التنظيمات الفلسطينية األخرى    لتنظيمه، وقد حافظ ـــ خالفاً لكل     حواتمة كان لينينياً حديدياً في إدارته       

  .ـ على علّاتهاباالستمرار في إصدار المطبوعات ـ على القرش األبيض واألسود، ما سمح للجبهة 
تتـابع إصـدارات   » الحرية«أعداد مجلّة . لكن االحتفاء بكتاب حواتمة كان فوق العادي في إعالم الجبهة  

أكتوبر من المجلّة يزفّ نبـأ  /  تشرين األول30عدد . مولوداً جديداً) أو أب(ه كما تتابع أم     الكتاب وطبعات 
» استـشرافاً «أكتوبر  /  تشرين األول  16طبعات جديدة من الكتاب في الجزائر واليمن، فيما يتضمن عدد           

. »ة في العام المنـصرم    واحداً من أهم الكتب التي دخلت إلى المكتبة العربي        «للكتاب بقلم كاتب رأى فيه      
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: في الشكل، الكتاب هو في الحقيقة كـراس       . لكنك تكتشف مفاجأة في الشكل والمضمون بعد أن تقرأه كلّه         
 صفحة فقط بالتمام والكمال، فيمـا تتـضمن         74يشغل  ) عنوان الكتاب (» اليسار العربي «ألن موضوع   

ل وعمر سليمان والبطريرك صـفير وفـؤاد        مع أمثال أمين الجمي   (الصفحات الباقية صوراً ألبي النوف      
. ، باإلضافة إلى مقـابالت صـحافية معـه        )السنيورة واألمين العام للحزب الشيوعي الفيليبيني، وغيرهم      

يتضمن الكتاب، يا للغرابة، صـفحات      (ويفرد فصٌل كامٌل تقريظات للكتاب في مطبوعات صديقة مختلفة          
المتيم هـذه األيـام بحـزب العمـل         (ابلسي، عن العفيف األخضر     من كتاب الليبرالي الوهابي، شاكر الن     

فـي أواخـر    ) إيجابيـاً (فقط ألن األخضر قارن     ) اإلسرائيلي وكاتب المدائح للنظام الديكتاتوري التونسي     
، وألنه رأى   )200ـ   191ص  (يمات تدريب حركة فتح     الستينيات بين كوادر الجبهة الديموقراطية ومخ     

  . ثقافةً لم يرها في فتحفي حواتمة يومها
ظهر على القنـوات    . وينكفئ حواتمة أحياناً ثم يعود ليظهر من جديد، وأحياناً في أدوار غير حكيمة البتّة             

عندها، اسـتفاض فـي     . السعودية بوفرة قبل أكثر من عام عندما كان يحاول العودة إلى الضفة الغربية            
أوسلو المتعاونة ذيلياً مع االحتالل تمثّل جنة النعـيم         في غزة، وكأن سلطة     » الصوملة«التحذير من خطر    

مستجدياً سـالماً   » الشعب اإلسرائيلي «وكلّما ناشد حواتمة    : لكن إسرائيل رفضت عودة حواتمة    . والتحرر
وكان تنظيمـه قـد     (في وجهه مع أنه يزهو بأنه أول من تحدث مع إسرائيليين            » معالوت«ووفاقاً، رموا   
مـع  » الحوار«يج لفكرة كيان فلسطيني مسخ في بعض الضفة والقطاع وكان قد دعا إلى              بادر إلى الترو  

وزيارة حواتمة األخيرة للبنان تضمنت إهداءه درع القدس لنبيه بري          . في إسرائيل » القوى الديموقراطية «
المجزرة ال ندري إذا بحث معه في دوره في         (وفؤاد السنيورة والبطريرك صفير، كما زار أمين الجميل         

  ).التي أشرف على ارتكابها في مخيم تل الزعتر
بعض جمل حواتمة ال يقرأ، لكن نرجسية الذات عند بعـض           . في الشكل، تعاني لغة الكتاب أزمة فظيعة      

بتشذيب اللغة أو تصحيحها أو صقلها      ) أو محررة (الزعماء والكتّاب العرب ترفض فكرة أن يقوم محرر         
لكن مـن  . درر منزلة هي، ال تحتمل تحسيناً أو تجميالً  . راءة والفهم واالستيعاب  من أجل تسهيل مهمة الق    

الواضح أن حواتمة تعود في أدبيات الجبهة الديموقراطية أن تنزل كلماته قدسياً كما هي، لكـن النتيجـة                  
ـ             . باءت بفشل ذريع    يبدو  بعض جمل حواتمة تمتد على أكثر من صفحة دون أن يستقيم المعنى فيها ــ

سألة اللغة ال يستهان بها وهي      وم. ألن الكاتب نسي الفكرة التي أراد التعبير عنها في بداية صفحة سابقة           
ـ  والجيل ) والفكر القومي أيضاً( تمثّل جزءاً من الهوة التي تفصل بين الفكر اليساري ـ من دون مبالغة 

» دار التقـدم «ـ الروسية الرديئـة مـن    ـ عن   ثّرة كثيراً بلغة الترجمةلغة حواتمة متأ. العربي الجديد
هي لغة إطناب ومبالغة وتعليب أيديولوجي جامد تعتمد فيهـا الحجـة   . الموسكوبية أيام االتحاد السوفياتي  

كانـت  . ولغة اليسار كانت عائقاً ال سنداً حتى أيام صعود اليسار         . على التصنيف المسبق ال على البرهان     
سارية تجهد في حشو استشهادات ستالينية للينين في إطار مـن الترجمـة العربيـة     الكراريس الحزبية الي  

عبارات ومصطلحات وجمل عن انتصارات المعـسكر       . أتت النتيجة مدمرة  . للبيان الماركسي السوفياتي  
: االشتراكي وعن مناصرة شعوب ذلك المعسكر مع نضال الشعب الفلسطيني إلى أن اكتشفنا بطالن ذلك              

ثّل شعوب دول المعسكر االشتراكي سابقاً كتلة صهيونية وحكوماتها في االتحاد األوروبي تنشط كلوبي              تم
  .إسرائيلي

ـ ال يقدم شيهات بالية وألنه ـ في رأيه   وال يمتنع الكاتب عن السخرية من الخطاب القومي ألنه يردد كلي
دون إخضاعها للنقد الماركسي سمة من      واستسهال كلمة ديموقراطية من     ). 30. ص(حلوالً ديموقراطية   
واتمة ـــ مثله مثل بوش في      لكن الحلول الديموقراطية تستعصي على الفهم ألن ح       . سمات هذا الكتاب  

فـي  » الديموقراطية«ثم، كيف حلّت الدول     . ـ ال يتكلّف عناء البحث عن ماهية الحّل الديموقراطي         ذلك
ـ في أوروبا الـشرقية  نَّور بمسميات العالم العربي  ـ ال »شعب الروما«مثل (» األقليات«الغرب مشكلة 

ألن ) والغربية على حد سواء أو السود في أميركا، واألتراك في ألمانيا والمسلمين فـي أوروبـا قاطبـة                 
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ثم، إذا كان حواتمة يطالـب  . لمشكلة األقليات في العالم العربي » الديموقراطي«حواتمة يردد مقولة الحل     
، أفال يستدعي هذا ضرورة مساءلته حول مدى اإلصالح الـديموقراطي           »ديموقراطي ملموس «بإصالح  

) وبعض المنـدوبات  (في داخل الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين؟ كيف ينتقى المندوبون          » الملموس«
ـ  حواتمة أميناً  في مؤتمرات الجبهة، وعلى أي أساس ديموقراطي يبقى نايف ادة ـ عاماً إلى األبد في قي

من التأييد من كـوادر الجبهـة وأعـضائها،         % 99الجبهة؟ طبعاً، يمكن أن يكون حواتمة قد حاز نسبة          
ألم يجد حواتمة مفارقة في أن جورج حبش الذي عيره ماضياً بالفاشية واليمينية هـو               . فاقتضى التوضيح 

  ة؟األمين العام الوحيد الذي تخلّى طوعاً عن قيادة جبهته واعترف بأخطاء جسيم
يبلغنا : ذلك من الصفحة األولى   ) وتكتشفين(ينضح الكتاب بفرضيات وتعميمات تجافي الحقيقة، وتكتشف        

الكاتب أن اإلدارة األميركية اكتشفت فشل سياساتها الجائرة نحو كوبا ويكاد حواتمـة أن يبلغنـا بنـصر                  
ـ        ). 13. ص(كوبي مبين    وخاليـاً مـن    ) قـصداً (اً  ويحاول الكاتب أن يعرف اليسار فيأتي تعريفه مائع

التنمية اإلنسانية  «غابت عبارة االشتراكية عن تعريف حواتمة فاكتفى بترداد رتيب          . المضمون االشتراكي 
وكأنه يستقي من أدبيات البنك الدولي هنا، مع أن اليسار يجب أن يرفض مقولة              ) (17. ص(» المستدامة

وكالم عام عن   ) رأس المال الغربي وعالقاته االجتماعية    المتداولة لما فيها من فرض لمصالح       » التنمية«
ولـيس االثنـان    : لماذا ال يميز حواتمة بين الفكر الليبرالي والفكـر االشـتراكي          . »العدالة االجتماعية «

قد يكون حواتمة يتذاكى فيظن أن إغماط الفـارق بـين الفكـر             . متساويين، وخصوصاً في العالم العربي    
ال دليـل   (لليبرالي محاولة لكسب تأييد ما، ظنّاً منه أنه يكتب لجمهور أوروبي ال عربي              اليساري والفكر ا  

 الليبرالي الوهابي،   -نه يرتدي لبوساً وهابياً عندنا    على استساغة شعبية عربية لفكر الليبرالية وخصوصاً أ       
» مبـادرة «يم العريس اعتبر    شاكر النابلسي، أفرد كتاباً ذا حجم لتقريظ شعر األمير خالد الفيصل، وإبراه           

تـاريخ  «الملك السعودي للحوار بين األديان، متمثّلة كلّها بشمعون بيريز، اعتبر أنها أفضل مبادرة فـي                
أما الحلول المستعصية   . وليس في تعريف حواتمة لليسار إشارة إلى محاربة اإلمبرالية        ). جمعاء» البشرية

ـ    كانت هذه(» ول الديموقراطيةالحل«التي تواجهها منطقتنا، فتُواجه بـ  ـ يا للمفارقة، أو مـن دونهـا 
  ).وصفة جورج بوش للعالم العربي إلى أن اكتشف شعبية حماس وحزب اهللا الحقيقية

  :والطريف في كتاب حواتمة أنّه
يخلط بين اليسار واليسار الثوري من دون أن يسهم في إضافة الفيصل بـين االثنـين، وخاصـة أن                   ) 1

 تُحسب يوماً في خانة الثورة، إال إذا أخذنا في الحسبان بعض الشعارات الجدرانية التي أسـهم                 جبهته لم 
والتي اعتبرهـا  » كل السلطة للمقاومة«مثل (العفيف األخضر في صوغها في األردن إبان مجازر عمان      

  ).البعض مساعدة للنظام األردني بطريقة غير مباشرة
 33. ص(يبرالية وقواهما في العالم العربي، ويدعو إلـى توحيـد جهودهمـا             ال يميز بين اليسار والل    ) 2
ولكن هل يمكن حواتمة أن يكون متجاهالً للحلف القائم بين الليبرالية في أنظمة الخليج، والحكـم                ). 39و

 حواتمة يعلم ما يرمي إليه، وبين دفّتي الغالف لن تجد كلمة واحـدة            . السعودي بصورة خاصة؟ طبعاً، ال    
مـن المبالغـة    (نقدية لألنظمة العربية الرجعية التي كرست ثرواتها النفطية لمحاربة اليسار بكل أشكاله             

القول إن الليبرالية العربية متحالفة مع أنظمة الخليج النفطية، فيما األصح القـول إن الحكـم الـسعودي                  
نفيذ األوامر التي أتته مـن أميركـا عقـب          الوهابي احتاج إلى نسق زائف من الليبرالية كي يقود حملة ت          

تفجيرات أيلول، وال سيما في مجال اإلعالم، ومن أجل إحكام السيطرة على المؤسسة الدينية ومحاربـة                
  ).حركات المقاومة بصورة عامة

ـ إن ت ـ والليبرالية هو ضرب من التزييف المقصود ألن   أو ما بقي منهلفيق تحالف بين اليسار العربي 
من المعلوم  (ركتين تختلفان في كل األهداف، من طبيعة اإلصالحات الداخلية إلى السياسات الخارجية             الح

الملك السعودي التي تسمح في محكمة جدة أخيراً بفـرض  » إصالحات«أن الليبرالية العربية راضية عن   
مارسـت  «بأنهـا    ـ» سعودي نيوز «ـ وفق كالم صحيفة     » أقرت«ة على فتاة     جلد 100عقوبة سجن و  
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ال يبدو أن المحاكم السعودية الوهابية تعترف بجريمة االغتصاب حتى لو رأتها مثـل              (» الجنس باإلكراه 
اليـسار  ). من أكثر من شخص   » للجنس باإلكراه «مع أن المحكمة الحظت أنها تعرضت       ) ولوج المكحلة 

ـ العرب ـ  ي يرفض االحتالل األجنبي  لليبرالية العربية عقيدة بوش ذروة  فيما تعتبر اأو يجب أن يرفض 
لكـن  . عقيدة بـوش  » اعتناق«الترقّي والتقدم، ما حدا واحداً من أصدح أصواتهم إلى دعوة العرب إلى             

. ص(ديح للنظام المـصري     حواتمة يقصد مهادنة أنظمة الخليج النفطية الرجعية وال ينفك عن إسباغ الم           
ـ 114 ـ عالقة بين الجبهة وعمر سوال) 115    لنقل إنها أوثق من العالقة بين الجبهة والنظام فـي  ليمان 

ويكتب حواتمة في نقد الفكـر الرجعـي        . كوبا مع أن النظام المصري هو اليوم من أقوى حلفاء نتنياهو          
، لكنه يغفل قصداً عن الدور السعودي في تأييد الحركات الدينيـة وتـسليحها              )الدائري، على ما يسميه   (

يسمي البابا يوحنّا الثاني بالنسبة إلى دوره في دعم الدور األميركي           . داد القرن الماضي  وتمويلها على امت  
ضد اليسار والشيوعية، لكنّه ال يسمي النظام السعودي قط في ما يتعلّق بالتحالف مع أميركا طيلة الحرب                 

  .الباردة لمحاربة اليسار والشيوعية وفكر التنوير
 ذاتياً عن تجربة الجبهة الديموقراطية، ولكن ال حاجة لذلك ألن حواتمة في جملة              نقداً) وتتوقّعين(قد تتوقّع   

لقد تميزت الجبهة الديموقراطية وطوال التجربة السوفياتية، بموقفهـا         «: واحدة ينفي تلك الحاجة إذ يقول     
بين الجبهة والنقد الذاتي    العالقة  ). (83. ص(» ...الناقد من اعتبار االشتراكية العلمية نظاماً أيديولوجياً        

وفيما حمل البعض في المقاومة الفلسطينية الجبهة مسؤولية فـي طـرح            : كانت على الدوام عالقة نفور    
شعارات استفزازية في األردن سبقت مجازر أيلول، لم يبدر عن الجبهة أي بوادر تواضع نقد ذاتي، على                 

يلول، بشكل ملموس، صحة الموضـوعات النقديـة        كشفت حملة أ  «: العكس، قالت بلسان مكتبها السياسي    
 ـ» دروس ونتائج : مة الفلسطينية حملة أيلول والمقاو  «. (»التي طرحتها الجبهة على امتداد الفترة السابقة      

ولم ينس المكتب السياسي النظر بعين الرضى إلى أداء ياسر عرفات ربما ألنه تبنّى الجبهة، لزعزعـة                 
  ).، ومن أجل الترويج لشعاراته اليمينية من خالل تنظيم يرتدي لبوس اليسارقوة الجبهة الشعبية األم

وخالفاً إليحاءات حواتمة، لم تتميز الجبهة الديموقراطية إطالقاً عن التنظيمات واألحزاب الشيوعية فـي              
ة لالتحـاد   على العكس، فإن والء الجبه    . »الماركسية السوفياتية «نمط تبنّيها لما سماه هربرت ماركوزه       
 أن عرفـات    1982ويروي عدد ممن عاش حصار بيروت عام        (السوفياتي كان مطلقاً على مر األعوام       

ـ   (كان يسأل حواتمة عن أخبار من أصدقائه         صحيح أن الجبهة الشعبية    ). »بي.جي.كي«في إشارة إلى ال
ة السوفياتية عينها، إال     في الدرك نفسه وتبنّت دون نقد منهجي الماركسي        1977هي أيضاً وقعت منذ عام      

 عنـدما انـشقّ     1972قبل عام   (أن الجبهة كسبت عداء ونفوراً من موسكو في أعوام العمليات الخارجية            
وأدبيـات الجبهـة    . 1977 و 1974بـين أعـوام     » جبهة الرفض «وحتى في سنوات    ) حداد عن الجبهة  

الثورة وحق تقرير المـصير والدولـة        «أو في كتاب حواتمة   » البرنامج السياسي «إن في   (الديموقراطية  
  .لم تحتوِ على إي إشارة نقدية للنظرية أو الممارسة السوفياتية) وغيرها» المستقلّة

ـ  )فيهبما فيه سلسلة الخطب والمقابالت المنشورة (ماذا يريد أن يقول حواتمة في كتابه   مثلمـا  ؟ يريـد 
كانت األحزاب والتنظيمات الشيوعي ـ ة تفعل في عز  أن يبشّر الشعوب العربية بـصعود  الحرب الباردة 

ـ اليسار حول العالم، وأن يزفّ بشرى   أي أن حواتمة يجتـر نمطيـة   قرب انهيار المعسكر الرأسمالي 
الخطاب الدعائي السوفياتي، ناسياً أن نصف الكرة األرضية لم يعد خاضعاً لدول وحكومات تدين بالعقيدة               

وهـو  (إذا كان اليسار العالمي في حالة صعود عالمي         : واتمة في تناقض لم يلحظه    هنا، يقع ح  . الشيوعية
، فلماذا الحديث عن أزمة لليسار العربي إذاً؟ لو صـح           )يشمل الواليات المتحدة في سياق سرده الملحمي      

 ويسوق حواتمـة فـي سـرديته   . كالم حواتمة، لما احتجنا إلى كتاب ووصفة سحرية إلنعاش اليسار أبداً     
كافية النتظار قيام تشي غيفارا من قبـره        ) 31. ص(تصبح عنده تجربة تشافيز     : حججاً وبراهين واهية  

ـ 13. ص(ي الشمالي يعجب حواتمـة  لكن حتى النموذج الكور(لقيادة ثورات في كل أميركا الالتينية    
شارة إلى االرتـداد    من دون اإل  ) 35. ص(ويتحدث عن التقدم االشتراكي في الدول االسكندينافية        ). 14
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) 41. ص(ويظن حواتمة أن الصين     . اليميني في معظم تلك الدول، وصعود أحزاب يمينية متطرفة فيها         
ـ           المغرية والمبهـرة   «هي تكريس لنمط العالقات االشتراكية، مزهواً بقوتها الصناعية ويصف تجربتها ب

نتاجية هناك حيث زادت نسبة الفقر بـصورة كبيـرة          وكأن الرأسمالية ليست عنواناً للعالقات اإل     » والغنية
أما كوبا المتضعضعة فتصبح عنده نموذجاً يكفي احتـذاؤه للخـروج مـن كـل               . والتفاوت بين الطبقات  

  ).43. ص(األزمات االقتصادية والسياسية للعالم النامي 
          ة والنظريـة،      لكن المشكلة تكمن في عدم اطّالع حواتمة على الكتابات االقتصادية وعن العالقـات الدولي

األميركية عنـدما طلعـت     » نيوزويك«ويتضح ذلك في اعتماده أكثر من مرة على غالف ساخر لمجلّة            
لم يدرك حواتمة في اعتماده علـى مجلّـة ال          ). 57. ص(» نحن كلّنا اشتراكيون اآلن   «: بغالف عنوانه 

أنها كانت تـسخر مـن إجـراءات        ) الكتابوقد أفرد صورة لغالف المجلّة في ملحق        (تتمتّع بالرصانة   
والسجال السياسي األميركي السطحي يجعل من أي إنفاق حكومي         (اقتصادية أميركية بدأت في عهد بوش       

صنواً لالشتراكية في مجتمع ال يميز بين الليبرالية واالشتراكية لشدة تطوره األيديولوجي نحـو اليمـين                
 االشتراكية أميركا، وهناك كتاب مفيد لعالم االجتماع سيمور مارتن لبست           لم تغز : ال يا رفيق  ). المحافظ

  .عن فشل االشتراكية في التجذّر فيها) »لم تحدث هنا«(
فهـي مـثالً    . ليست المشكلة في الكتاب وحده، ال بل هي تطال موقف الجبهة الديموقراطيـة الـسياسي              

 غير المباشر بين حماس وإسرائيل في الوقت الـذي          تستفيض بلسان حواتمة في انتقاد ما يسميه التفاوض       
على العكس، فإن مبادرة الجبهة الشعبية والجبهة الديموقراطية تضمنت         . يلطّف انتقاده السلطة في رام اهللا     

  ). ال شكهي سلطة احتالل رديفة ـ(حتالل عودة غزة إلى فريق أبو مازن المتعاون بصفاقة مع اال
يكفي أن تتابع اتهامات النظام التسلّطي في       : غلنا، واليسار العربي لم يمت بعد     موضوع اليسار يجب أن يش    

على العكـس،   . ال في الشكل وال في المضمون     : لكن كتاب حواتمة ال يضيف فكرة واحدة جديدة       . تونس
ء لم يتحرر نايف حواتمة من الظروف واألعبا      . هو تعبير عن أزمة اليسار التي يزعم أنه يقدم حلوالً لها          

وهي مسؤولية يتحملهـا    (األيديولوجية التي أثقلت مسار الجبهة الديموقراطية وساهمت في تهميش اليسار           
أفرقاء اليسار اآلخرون، بما فيها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تحول فرعها في الضفّة إلى رديف                

ب إزاحة لليسار الذي مثّله ويمثّله      نهوض اليسار العربي ممكن ال بل ضروري، لكنه يتطلّ        ). شبه دحالني 
  .نايف حواتمة

  في جامعة كاليفورنيا أستاذ العلوم السياسية* 
 15/1/2011، األخبار، بيروت

  
  إثقال الفلسطيني بالضرائب .49

  عبد الستار قاسم. د
تنشط السلطة الفلسطينية في اآلونة األخيرة في جمع الضرائب، وتشدد على دافعيهـا، وتبتكـر أنواعـا                 

بية جديدة، ومن المحتمل أنها ستفرض ضرائب على عجوز تحمل زوج زغاليل لبيعه في نابلس أو                ضري
طبعا األمر واضح منـذ العـام       . الخليل، بل من المحتمل أن توضع ضرائب على عملية إنجاب األطفال          

إلـى   عندما تم ربط لقمة خبز الفلسطينيين بالدول المانحة من حيث أن هذه الدول ستوصل الشعب          1994
عملت هذه الدول بالتعاون مع فلسطينيين على تـدمير مـا   . الحافة ومن ثم تركله ليتدبر لقمة خبزه بنفسه  

كان متبقيا من االقتصاد الفلسطيني من خالل ضرب مواقع اإلنتاج المختلفة، وتضخيم أعداد المـوظفين،               
ار الفلسطيني على االعتماد    ورفع مستوى الخدمات بصورة غير متناسبة مع اإلنتاج، وجاء اآلن وقت إجب           

األمر أشبه ما يكون بطفل رضيع تجبره على تحمل مسؤوليات نفسه، أو عجوز طاعن فـي                . على نفسه 
السن يصعب عليه تناول كأس الماء أن يروي شجر الجيران؛ أو أشبه بمن ألقي في بئر، وطلـب منـه                    

  .الخروج دون حبل نجاة
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على الناس  . ألفذاذ، وأن يتحملوا سوء صنيعهم وفساد سياساتهم      مطلوب من الناس أن يسددوا ديون القادة ا       
  .أن يدفعوا المزيد من الضرائب، وأن يتحملوا أكثر بكثير مما هو ضمن طاقاتهم

وهنا أقول بأن الذي يريد مصلحة الـشعب        . طبعا ستجادل السلطة الفلسطينية بأنها تعمل لمصلحة الشعب       
  :ال يعمل التالي

 الشعب بيد األعداء الذين صنعوا إسرائيل وشردوا الشعب، وهـم حتـى اآلن ال         ال يضع لقمة خبز      -1
  .يعترفون بحق العودة وحق تقرير المصير

   ال يفتح باب االستيراد من الخارج فيعطل أعمال الفالحـين والخيـاطين والنجـارين والحـدادين                   -2
  .والنعالين، الخ

  
أعداد كبيرة تم توظيفها وال عمل      .  الدعم السياسي     ال يوظف أعدادا هائلة من الناس من أجل كسب           -3

لها، وكان األجدى توظيفها في مراكز إنتاجية لكي تأكل من عرق جبينها، ولكي تنتج شيئا حقيقيـا يفيـد                   
  .االقتصاد الفلسطيني

العربي قرفان أجهزة األمـن وبخاصـة       .    ال يخصص الجزء األكبر من الميزانية لألجهزة األمنية          -4
  .ي الذي تتعقبه كل أجهزة أمن العالمالفلسطين

  .   ال يجعل راتب الضابط في األمن أكبر من راتب المدرس أو المعلمة-5
   ال يعطي امتيازات لرؤوس األموال للعبث االقتصادي، في حين أن الفلسطينيين بحاجة إلـى بنـاء                   -6

  .اقتصاد مقاوم، أو على األقل، اقتصاد صمود
يل والقوى الخارجية بالمناهج الدراسية، وال يفتح الجامعات لعبـث الـدول               ال يسمح بتدخل إسرائ      -7

  .الغربية
   ال يقوم بالتنسيق األمني مع إسرائيل، وال يعرض أمن األفراد واألمن الوطني للخطـر المـستمر                   -8

  .والمتصاعد
تقـارير     ال يقوم بقمع الناس فكريا، وال يالحق آراءهم، وال يوظـف الفلـسطيني لكـي يكتـب ال                    -9

  .وال يعمل على احتكار وسائل اإلعالم. بالفلسطيني والتي تسيء لألمن الوطني
  .  ال يوظف الناس بناء على االنتماء السياسي-10
  ال يطرد الناس من وظائفهم، وال يالحقهم في لقمة خبزهم في الشركات والمـصالح االقتـصادية                  -11

  .الخاصة
إن ما يجري من سياسات عامة بعيد كل البعد عن الوطنية،           . وطنيةفأرجو أال يبيعنا أحد     . والقائمة تطول 

ومن يريد أن يقيم دولة بأعمال كهذه، فإنه من الـصعب           . ويصب أغلبه في النهاية ضد المصلحة الوطنية      
  .أن يحصل على جحر

  
ب علينـا   فإذا كنا نبجث عن حل لمشاكلنا االقتصادية، وأن نخفف عن الناس المعاناة، وأال نثقلهم بالضرائ              

على األقل، هناك عشرات اآلالف مـن المـوظفين الـذين ال            . أن نبحث عن سياسات بديلة للمتبعة حاليا      
يعملون، ويتقاضون رواتب لقاء عدم قيامهم بأي عمل سواء على مستوى السلطة أو مـستوى البلـديات                 

دم تحميل النـاس    من المفروض تحويل هؤالء إلى مراكز إنتاجية، ويجب ع        . والمؤسسات شبه الحكومية  
وهناك أيضا وجهاء كثر مـن مـدراء   . الناس ليسوا مكلفين بدفع رواتب من ال يستحقون   . عبء رواتبهم 

ومدراء عامين ووزراء، الخ يتقاضون رواتب عالية، ونحن لسنا مكلفـين بتغطيـة رواتـبهم ونفقـات                 
  .سياراتهم وجواالتهم ورحالت أزواجهم ومداواة كالبهم

، ومن شاء أن يسير فيها لن يتعثر شعبيا؛ أما من أراد طريق االلتواء فعليـه أال               طريق اإلصالح واضحة  
  .يحمل الشعب وزر أعماله
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  18/1/2011، المستقبل العربي
  
  
  

  وهم فياض .50
  مصطفى إبراهيم

نصدق أنفسنا ونعتقد ان من يحكم في الضفة الغربية سلطة وطنية مستقلة، ونعتقد ان الحواجز العسكرية                
ال عالقة لها بالنمو االقتصادي وازدهاره؟ نوهم أنفسنا ببناء مؤسسات الدولة تحت االحتالل،             اإلسرائيلية  

كما نوهم أنفسنا بان حكومة فياض تستطيع دعم الناس والسلع األساسية، ونصدق خوف فياض من جشع                
بجبايـة  ، نعتقد أننـا نبنـي اقتـصاد         "للدواب"التجار ان يستغلوا دعم الحكومة للقمح ويستخدموه علف         

  .الضرائب
ال نصدق أن حكومة فياض تنفذ سياسة البنك الدولي، وال نسال أنفسنا كيف يتم بناء االقتصاد الـوطني،                  

، نتحدث عن االستثمار بوجود "أسدود"ونحن ال نستورد احتياجاتنا عبر ميناء خاص بنا، وليس عبر ميناء          
ية تحت االحـتالل، ونـصدق ان        حاجز عسكري وجدار الفصل العنصري، ونصدق ان هناك تنم         600

  .اإلصالحات ومكافحة الفساد أثمرت عن نتائج مهمة
نصدق ان الطرق التي دشنتها حكومة فياض بتمويل وكالة التنمية األمريكية، تعزز من التواصل اإلقليمي               
الفلسطيني في الضفة الغربية، ونصدق أنها تربط بين المدن والقرى التي تقطع أواصرها المـستوطنات               
والحواجز العسكرية، وال نصدق أنها ال تربط األرض يبعضها، وأنها تعزز وهم السيادة الفلسطينية فيما               
تبقى من بقايا األرض الفلسطينية في الضفة، وال نصدق أنها أقيمت لخدمة تنمية المستوطنات وربطهـا                

  .بإسرائيل وفرض وقائع على األرض
والمشاريع، ونصدق ان حكومة فياض اسـتثمرت مـشاريع         نصدق ان الدول المانحة تراقب المال العام        

 مشروعا قرب الجـدار     178، ونفتخر بأننا أنجزنا     "ج"قرب الجدار ووراء الجدار، وفي المنطقة المسماة        
 مشروع، وال نلتفت لالنتقادات الموجه الى مشروع الـسالم          2000 مشروعا معلناً أنجز منها      2568وان  

  ! مشروع في القدس وداخل القدس13ول أننا نفذنا االقتصادي، وال نخجل عندما نق
ونبيع الوهم ألنفسنا عندما نتحدث عن أسباب النجاح التي تتمثل في تحـسن الرقابـة والجبايـة واإلدارة                  
السليمة، نبيع الوهم للناس عندما تجبى الضرائب لالعتماد عليها في بناء االقتصاد وزيادة دخل الـسلطة،                

ا ندعي أننا سنعتمد على أنفسنا واالستغناء عن دعم الممولين، وهـل االقتـصاد              ونبيع الوهم للناس عندم   
  الوطني يبنى بزيادة دخل السلطة من الضرائب أو االستغناء عن الدعم الخارجي؟

نفتخر بنشر اإلحصاءات عن الزيادة غير الحقيقية في التنمية، وان الناس سعداء بحياتهم، ونفتخر باألمن               
علم شيئ عن ميزانية األجهزة األمنية، وكم ترهق تلك األجهـزة الموازنـة وكاهـل               واألمان ونحن ال ن   

، وال نعلم كم هي موازنة وزارة التربيـة والتعلـيم،           %1المواطن، وال نعلم ان ميزانية وزارة الزراعة        
  .ونفتخر بأننا شعب متعلم و نسب األمية لدينا اقل من مثيالتها في دول الجوار

عد مع الدولة المستقلة بعد االنتهاء من بناء مؤسساتها الوطنية، كما نفتخر بالقـضاء              نفتخر بأننا على مو   
المستقل ونحن ال نطبق قراراته، ونفتخر بعدم وجود معتقلين سياسيين، وان هؤالء المعتقلين هم أعـداد                

 الـصف   قليلة من المجرمين الذين يعملون في تبييض األموال، وتجارة السالح، وعدد منهم يريد تعكيـر              
  .الوطني باالنقالب على السلطة، وتشكيل فرق مسلحة لعودة االنفالت األمني

، لم يتم توظيـف أي مـواطن        2007 ألفاً، وانه منذ العام      150ندعي ان عدد موظفي السلطة وصل الى        
، وان الوضع االقتصادي في نمو مستمر، مع ان أعداد البطالة لدينا في ازدياد، ووصـلت فـي        "غزاوي"

 ألف،  112 أالف عاطل عن العمل، بينما في غزة الفقيرة وصل العدد الى             106 الغربية الغنية الى     الضفة
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، وأن الزيادة على الراتـب      2010 إلى العام    2001نفتخر بالزيادة التراكمية في غالء المعيشة منذ العام         
 الثالث سنوات القادمة    في العقد األخير، باإلضافة الى الزيادات المنتظمة، ونفتخر انه خالل         % 50بلغت  

  .لن يكون هناك أي موظف في السلطة من غزة
هذه بدع البنك الدولي، والسالم االقتصادي، وهذه نسب مضللة، في ظل الجوع والفقر والبطالة، وارتفاع               
األسعار، واالحتكارات والتبعية والشراكة اإلسرائيلية، والتراجع عن مقاطعة بضائع المستوطنات، والعمل           

 وتحسين وابتداع قوانين وانشاء قضاء فاعل لضبط التبادل التجاري مع اسرائيل في خدمة الـسالم                فيها،
  .االقتصادي التابع السرائيل

بيع الوهم للناس وترويج السالم االقتصادي والتبعية السرائيل، وبقاء االحتالل يزيد مـن نـسب الفقـر                 
  .والجوع والبطالة

  18/1/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  نشقاق باراك يعزز سياسة الرفضا .51
  برهوم جرايسي

لم يكن انشقاق وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك، عن الحزب الذي يرأسه، هو األول من نوعه فـي                  
تاريخ إسرائيل، فقد سبقه إلى هذه الخطوة اثنان، أولهما رئيس الوزراء األول ديفيد بن غوريون، علـى                 

إال أن خطوة باراك جاءت مختلفة، إذ هدفت        . اء األسبق أرييل شارون   خلفية حزبية، والثاني رئيس الوزر    
إلى الحفاظ على حكومة اليمين المتشدد وتعزيز تمسكها بسياسة الرفض، في كل مـا يتعلـق بالعمليـة                  

  .التفاوضية
ففي خطابه أمام الصحافيين، يوم أول من أمس، مرر باراك رسائل سياسية لم يتوقف عنـدها اإلعـالم                  

باالنسحاب من حكومة بنيامين نتنيـاهو، مـدعيا أن   " العمل"يلي، إذ انتقد كثرة المطالبة في حزب  اإلسرائ
ـ . هذه المطالبات هي التي تعرقل التقدم بالعملية التفاوضية      " انحـراف "وفي نفس الوقت انتقد ما أسماه بـ

  ".مباي"ى تقاليد حزب ، وإلى مرحلة ما بعد الصهيونية، موضحا أنه يريد العودة إل"اليسار"الحزب نحو 
 عاما  29اليوم، حينما قاد إسرائيل بشكل منفرد تقريبا، على مدى          " العمل"هو االسم األول لحزب     " مباي"و

  .وقد قاد هذا الحزب جميع الحروب االحتاللية االستراتيجية في العقود الثالثة األولى. 1948بعد العام 
، وفق مفاهيمه، ويقول إنه يريد العـودة إلـى حـزب            "انحراف الحزب نحو اليسار   "وحينما ينتقد باراك    

، فإن هذا رسالة واضحة بقراره الكشف كليا عن حقيقته السياسية، واالنتساب علنا لمعسكر اليمين               "مباي"
رفض دائما التسوية واالعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو صاحب سياسة          " مباي"المتشدد، فحزب   

" العمل"يست أجندة جديدة، بل هي أجندة باراك الحقيقية حينما تسلل إلى حزب             وهذه ل . وغيرها" الالءات"
 علـى  2000، فحينما سرع المفاوضات في العـام  1999وبات رئيسا للحزب ورئيسا للحكومة في العام      

المسارين السوري والفلسطيني، كان يهدف إلى تفجيرها بذرائع مختلفة، وهو ما حصل، األمر الذي أدى               
  .نفجار الكبير الذي خطط له، ليسلم الحكم بعد ذلك إلى الليكود بزعامة أرييل شارونإلى اال

وحتى في فترة حكومة إيهود أولمرت، كان باراك يسرع تواقيعه على أخطر المشاريع االستيطانية كـي                
يعرقل المفاوضات، وهو أكثر رئيس حكومة، ومن ثم وزير حرب، وقع على مخططات استيطانية فـي                

  . الماضيالعقد
 مقعـدا  74وخطوة باراك هذه، وعلى الرغم من أنها تقلص القاعدة االئتالفية لحكومة بنيامين نتنياهو من             

 مقعدا، إال أنها تجعلها أكثر استقرارا وأكثر ثباتا، كما اعترف بذلك نتنياهو ذاتـه، مـساء يـوم                   66إلى  
، التي اسـتثناها مـن      "هئيحود هليئومي "ة  االنشقاق ذاته، بل ولن تكون هناك قيود أمام نتنياهو لضم كتل          

اإلرهابية والمحظورة في عدة دول في العـالم،        " كاخ"االئتالف بسبب أحد أعضائها، وهو من قادة حركة         
  .بينها شكليا إسرائيل
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وكما يبدو، فإن التقلبات السياسية في الحلبة البرلمانية اإلسرائيلية ستتواصل إلى أن تستقر خالل أسـابيع                
فمثال، سرت شائعات   . لكن كل هذه التقلبات لن تؤثر على ثبات حكومة نتنياهو، بل ستعززها اكثر            قليلة،  

في اليومين الماضيين بأن نتنياهو وبعد أن نجح في مخططه المشترك مع باراك، قرر استئناف مـساعيه                 
  . وفشلالمعارض بزعامة تسيبي ليفني، وهو ما حاول القيام به قبل عدة أشهر" كاديما"لشق حزب 

ينضم إلى الحكومة، فإن نتنياهو وعلى المستوى       " كاديما"على أي حال، ومن دون الحاجة لشق جديد في          
يهـدد  ) العمل سـابقا  ( عضوا   13الداخلي، وهو األهم من ناحيته، لم يعد تحت تهديد انسحاب حزب من             

لتمسك أكثر بسياسة رفض    استقرار حكومته في حال لم تتقدم العملية التفاوضية، وهذا ما سيشجعه على ا            
تقدم العملية التفاوضية، من خالل تكثيف المشاريع االستيطانية أكثر من ذي قبل، إضـافة إلـى تكثيـف             

  .سياسة القمع والتنكيل ضد الشعب الفلسطيني
إال أن هذا األمر سيحتاج إلى أسابيع وربما أشهر قليلة، حتى تتضح صورة التطـورات علـى الحلبـة                   

كذلك، فإن للشارع اإلسرائيلي أهميته في هـذه المعادلـة،          . ة التعامل مع حكومة إسرائيل    العالمية، وكيفي 
فاستطالعات الرأي، من جهة، ومقاالت صنّاع الرأي التي ظهرت في اليوم التالي لالنشقاق، مـن جهـة               

  .أخرى، أبرزت االنطباع بأن خطوة باراك تعكس تعمق فساد الحكم
رية لكتلته البرلمانية المؤلفة من خمسة نواب، وهو ما يعتبـر ثمنـا             فباراك حصل على أربع حقائب وزا     

باهظا وفاسدا لخطوته، كذلك تصاعدت في األسابيع األخيرة األصوات المناهضة للقـوانين العنـصرية،              
وربما يكون تظاهر عشرات اآلالف مساء السبت الماضي في تل أبيب مؤشرا على الحراك الشعبي، فقد                

عقدين من الزمن سقوط حكومة على خلفية ضغوط خارجية، ونقمة فـي الـشارع              عرفت إسرائيل قبل    
  .اإلسرائيلي، ولكن هذا حديث سابق ألوانه مرحلياً

  19/1/2011، الغد، عّمان
  

  :كاريكاتير .52
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