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  االحتاللخضوعاً لشروط " إسرائيل"مع السلطة ية وحماس تعد لقاء فصائل فلسطين .1

 ،فلسطينية رفضت لقاء عمان   الفصائل  ال ، أن يوسف الشايب عن مراسلها    3/1/2012 الغد، عمان،    ذكرت
الذي يلتئم اليوم بين وفدي السلطة الفلسطينية واسرائيل، معتبرة أنه عقيم ويعيد انتاج الفشل، فضال عـن                 

  . أمام الضغوط االسرائيلية واالميركيةكونه تراجعا
وأوضح أمين سر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحيم ملوح، أن الرئيس محمـود عبـاس ابلـغ                  

أبدينا تحفظنا نحن وفصائل أخرى، واعتبرناه      "القيادة الفلسطينية في اجتماعها األخير عن اجتماع عمان، و        
  ".ويت، بل طرح من باب العلم فقط، أي لم يؤخذ بتحفظاتناخطأ كبيراً، لكن الموضوع لم يطرح للتص

نحن نرى أن الذهاب إلى هذا اللقاء خطأ كبير، خاصة أنه بعد إعادة             ": الغد"وأضاف ملوح في حديث مع      
الملف الفلسطيني إلى األمم المتحدة، يعود المفاوض الفلسطيني ليرمي هذا الملف في أحـضان الرباعيـة          

  .اليات المتحدة األميركية، وهذا يضعف الموقف الفلسطينيالدولية، وبخاصة الو
من جهته اوضح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم، ان الجبهة               
سجلت تحفظاتها في اجتماع القيادة الفلسطينية على اجتماع عمان، معتبرة أن اسرائيل والرباعية الدولية،              

ماع لتمييع الموقف الفلسطيني، الذي كان يربط المفاوضات بوقف كامـل لالسـتيطان،             سيستثمران االجت 
ـ    .1967واالعتراف بمرجعية حدود     المبرر الذي ساقه الـرئيس محمـود       ": الغد"وأضاف عبد الكريم ل

عباس، هو إسقاط ذرائع إسرائيل بانها لن تقدم تصوراتها حول قضايا الحدود واألمن إال علـى طاولـة                  
  .ضات مع الفلسطينيين، وهو ما يحظى بتأييد أميركيالمفاو
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فوزي برهوم المتحـدث باسـم حركـة        ، أن   غزةمن  ،  2/1/2012،  المركز الفلسطيني لإلعالم   وأضاف
 ،، اعتبر أن أي لقاءات بين السلطة واالحتالل تعتبر بمثابة منزلـق خطيـر             "حماس"المقاومة اإلسالمية   

ة وفرصـة جديـدة لالحـتالل السـتكمال مـشروع التهويـد             تنزلق فيه السلطة مجددا وسيعطي شرعي     
  .واالستيطان

نشر على صفحته على الفيس بوك، إن هذه اللقاءات تأتي ) 1-2(وقال برهوم، في تصريحٍ اليوم اإلثنين 
على حساب القضية الفلسطينية والتقارب الفلسطيني الفلسطيني، مشددا على أن العدو الصهيوني اليوم 

 حتى يفسد جهود المصالحة ويفسد حالة التعاطف العربية ،لى مثل هذه اللقاءاتأحرص ما يكون ع
وطالب السلطة الوطنية باالستفادة من أخطاء الماضي  .واإلسالمية الحاصلة اليوم مع القضية الفلسطينية

   .االحتاللوإعطاء األولوية إلنجاز مشروع المصالحة بعيدا عن أي تقارب بينها وبين 
الدكتور سامي أبو زهري، السلطة الفلسطينية إلى " حماس" باسم حركة المقاومة اإلسالمية دعا الناطقو

مقاطعة اللقاء المنوي عقده غدا مع االحتالل، باعتبار أن االحتالل هو المستفيد الوحيد من عقد اللقاء، 
ل األممي ضد وأنه سيستغله للخروج من أزمته، وإعادة تلميع صورته في ظل الربيع العربي والتفاع

  .الجرائم الصهيونية
-2(نسخة عنه ظهر اإلثنين " المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال أبو زهري، في تصريح صحفي له وصل 

إن حركة حماس تستهجن استمرار اللقاءات السياسية بين السلطة الفلسطينية واالحتالل اإلسرائيلي، "، )1
  ".ياسة الفشلوتعتبر استمرار هذه اللقاءات، إعادة إنتاج لس

 حركة الجهاد اإلسالمي عدت اجتماع عمان بأنه ، أنغزةمن  ،3/1/2012السبيل، عمان،  وأوردت
مضيعة للوقت وإعطاء فرصة جديدة لالحتالل من أجل فرض وقائع احتاللية على حساب الشعب 

ناعة إن إسرائيل ال تريد ص:" وقال القيادي في الحركة خضر حبيب في تصريح صحفي. الفلسطيني
سالم حقيقي مع الفلسطينيين، وتستغل هذه المفاوضات واالجتماعات لفرض المزيد من مشروعها 

وأوضح أن هذه االجتماعات تأتي تحت عنوان عودة ". التهويدي واالستيطاني في األراضي الفلسطينية
ق شيًئا ونحن كشعب فلسطيني لنا تجربة مريرة مع المفاوضات التي لم تحق" المفاوضات من جديد، 

  .، الفتًا إلى أن المفاوضات تكون لصالح االحتالل اإلسرائيلي"جديدا لشعبنا
أدنـت اللقـاء بـين الجـانبين        " الـصاعقة "رام اهللا، أن منظمة      من،  3/1/2012 قدس برس،    وجاء في 

  ".خروج عن اإلجماع الفلسطيني"الفلسطيني واإلسرائيلي، معتبرة أنه 
إن هذا اللقاء يتناقض مع : "نسخة عنه اليوم الثالثاء" قدس برس"لقت وقالت المنظمة، في بيان صحفي ت

وأكدت على أن ". اإلجماع الفلسطيني الرافض لعقد اللقاءات واستئناف المفاوضات مع الصهاينة
وصلت إلى طريق مسدود، وأن أية لقاءات تهدف لتصحيح صورة الكيان الصهيوني "المفاوضات 

التراجع عن عقد هذا اللقاء والتمسك "، داعياً السلطة الفلسطينية إلى "مرفوضة من اإلجماع الفلسطيني
  .، على حد تعبيره"بموقف اإلجماع الوطني الفلسطيني

 
   مع ممثلي اللجنة الرباعية والفلسطينيين واإلسرائيليين اليوماجتماعاتعمان تحتضن ثالثة  .2

ثالثة اجتماعات يجمع أولها وزير  اليوم، ،تحتضن عمان: نادية سعد الدين وتغريد الرشق -عمان 
الخارجية ناصر جودة بممثلي اللجنة الرباعية، ثم يليه اجتماع لجودة بالوفدين الفلسطيني واإلسرائيلي، 
والثالث يجمع الوفد الفلسطيني برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات 
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 المتحدث باسم وزارة الخارجية أكد حسبما ؛ اسحق ملخواإلسرائيلي ويرأسه المستشار اإلسرائيليبالوفد 
  .السفير محمد الكايد

 مفاوضات جادة، حول إطالق إعادة، لبحث فرص "استكشافيا" االجتماع سيكون إن، "الغد"ـوقال الكايد، ل
القاضي قضايا الحل النهائي وفق الجدول الزمني الصادر في بيان اللجنة الرباعية للعام الماضي، و

  .2012 اتفاق حول قضايا الحل النهائي بحلول نهاية العام إلىبالوصول 
 في أخرى اجتماعات إجراءبأن الجانب األردني ال يستبعد " الغد "إلى مصدر مطلع أفادوفي السياق ذاته، 

  .، وانه قد ال يعلن عنهاأخرىاألسابيع المقبلة في األردن وفي دول 
يا، تقتضي العمل لكسر جمود المفاوضات، نظرا لتعثر قضايا كاألمن  األردن له مصلحة علأنوبين 

يساعد بإنجاز المفاوضات، ومحاولة "، بل "وسيطا" األردن ليس أن إلىوالمياه والالجئين والحدود، الفتا 
 أعمال وضع جدول إلى االجتماع، يهدف أن أكدكما  ".التقريب بين الطرفين إلنجاز شيء هذا العام

 جدول، وانه سيقترح إلىضات جادة، وان األردن يعمل على مساعدة الطرفين للتوصل  مفاوإلطالق
  . على المجتمعينأفكارا
 ذلك، يستضيف األردن اليوم اجتماعا فلسطينيا إسرائيليا، بحضور اللجنة الدولية الرباعية، لمناقشة إلى

  .ملفي األمن والحدود، استكماال لجهود استئناف المفاوضات
يأتي " إن هذا االجتماع ،للجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسفوقال عضو ا

من " الغد"ـوأضاف ل ".نتيجة الجهود األردنية التي بذلت مؤخرا، بدعم دولي، إلحياء العملية السلمية
ول قضيتي الرباعية دعت الجانبين لالجتماع، لتقديم وجهة نظرهما المكتوبة ح"األراضي المحتلة، أن 

 من الشهر الحالي، بدون أن يعني 26، وذلك قبل )من ضمن قضايا الوضع النهائي(الحدود واألمن 
  ".االجتماع العودة إلى المفاوضات

الجانب الفلسطيني سيقدم مجددا، وجهة نظره بشأن القضيتين، ولكنه يستبعد قيام الجانب "وبين أن 
ق بذريعة طرحها خالل لقاء مباشر، مكتفيا بتقديم رؤيته اإلسرائيلي بعمل مماثل، قياسا برفضه الساب

حول ترتيبات وإجراءات أمنية، بإبقاء منطقة األغوار تحت السيادة اإلسرائيلية والمسؤولية على المعابر، 
  ".األمر المرفوض فلسطينيا

 عن اللجنة  ضمن سياق اللجنة السياسية المنبثقة،القيادة الفلسطينية قررت مجموعة إجراءات"وقال إن 
 ". الحالي26التنفيذية لمنظمة التحرير، وذلك في حال عدم إحراز أي تقدم الستئناف المفاوضات حتى 

اللجنة تدرس مراجعة وظائف السلطة الفلسطينية، واالتفاقيات المبرمة مع االحتالل، بما فيها "وأوضح أن 
القرار "ولفت إلى  ".لى ما هو عليهاتفاقية باريس االقتصادية، لعدم إمكانية بقاء الوضع الحالي ع

، 1967باستمرار المسعى الفلسطيني في األمم المتحدة للعضوية الكاملة للدولة الفلسطينية على حدود 
  ".والوكاالت الدولية التابعة لها

  3/1/2012الغد، عمان، 
  

  بحث سبل استئناف المفاوضاتي س في عمان"الرباعية"اجتماع : عريقات .3
 عضو اللجنة التنفيذية ، أنرام اهللا من 2/1/2012، )وفا(باء والمعلومات الفلسطينية وكالة األننشرت 

 إن اجتماع اللجنة الرباعية المقرر عقده غدا الثالثاء في : قال،لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات
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 بالشرعية الدولية  يهدف إلى إلزام الحكومة اإلسرائيلية،األردن بحضور الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي
  . التي تنص على تجميد تام لالستيطان في األرض الفلسطينية،ومنها خارطة الطريق

وأشار عريقات  ."ستكون قضية األسرى على رأس أولوياتنا، وسيتم أعطاؤها األهمية القصوى": وقال
غيرها، أم متحدة  سواء الواليات ال،إلى إن الحكومة الفلسطينية ال تسعى للتصادم مع أي من األطراف

منوها إلى أن سعي القيادة الفلسطينية للحصول على دولة في األمم المتحدة لم يكن الغرض منه نزع 
، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير 67الشرعية عن إسرائيل، وإنما لمبدأ قيام الدولتين على حدود 

إلعادة فلسطين للخارطة  استمرارا 2012مصيره غير الخاضع لسلطة االحتالل، فيما سيكون عام 
  .الجغرافية

يسعى نتنياهو لجعل وظيفة السلطة الوطنية مقتصرة على األمن واالقتصاد، إال أننا نرفض هذه ": وقال
الوظيفة، ألن السلطة ستعمل على نقل الشعب الفلسطيني من االحتالل إلى االستقالل، وال يوجد هناك من 

  ."يطالب بحلها، خالفا لكل التأويالت
عريقات،  نقال عن مراسلها، من رام اهللا كفاح زبون، أن 3/1/2012الشرق األوسط، لندن، كرت وذ

إن االجتماع الثنائي الذي سيجمعه اليوم مع وفد إسرائيلي رسمي، في عمان، ال يعني بأي حال من قال 
كفيلة  اإلسرائيلية، وإن كان سيبحث سبل خلق أجواء -األحوال استئناف المفاوضات الفلسطينية 

  .باستئنافها
، أن ال تراجع عن موقف القيادة الفلسطينية فيما يخص استئناف "الشرق األوسط"وأكد عريقات لـ

المفاوضات، مطالبا إسرائيل بوقف االستيطان، واالعتراف بمرجعيات عملية السالم، بما يشمل قيام دولة 
  .ناف عملية السالم، باعتبار ذلك ما زال يشكل األساس الستئ67فلسطينية على حدود 

 مرة أخرى اليوم، لتقديم الموقف الفلسطيني من مسألتي الحدود واألمن، في ، إنه مستعد،وقال عريقات
االجتماع الذي سيحضره عن الجانب اإلسرائيلي مستشار رئيس الوزراء اإلسرائيلي إسحق مولخو، 

وأضاف . ألردني ناصر جودةومندوبون عن اللجنة الرباعية الدولية، إلى جانب وزير الخارجية ا
سنطلب أيضا وقف االستيطان واإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، وفق التزامات إسرائيل، "عريقات 
  ."وسنرى

  
  في تركيا " مافي مرمرة"هنية يكرم ضحايا سفينة  .4

في رئيس الحكومة الفلسطينية نقال عن ا ف ب، من اسطنبول أن   3/1/2012الحياة، لندن، نشرت 
 أثناء التسعة الذين سقطوا األتراك أمس في اسطنبول "مافي مرمرة" سفينة أمام هنية كّرم ة إسماعيلغز

الهجوم اإلسرائيلي على أسطول المساعدات اإلنسانية الذي كان متوجهاً لكسر الحصار اإلسرائيلي 
  .2010عام ) مايو(المفروض على قطاع غزة في أيار 

، لقد منعت ربما مافي مرمرة من بلوغ غزة، لكن غزة اليوم هي التي !اسرائيل! االحتالل": وقال هنية
 التركية التي اإلسالمية اإلغاثة المئات من أنصار جمعية هيئة أماموأضاف . "تلتقي مافي مرمرة

. »شهداءكم هم شهداؤنا، دمكم دمنا، جروحكم جروحنا"استأجرت السفينة، والذين تجمعوا أمامها ان 
 في اسطنبول، أمس رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي التقاه اول من وشكر تركيا، خصوصاً

  .على ثبات التزامه مصلحة الفلسطينيين
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إننا نعمل من  "أمس،إسماعيل هنية قال ، أن وكاالتنقال عن  3/1/2012المستقبل، بيروت،  وذكرت
إلدارتين في غزة والضفة أجل إنهاء نظام الدولتين في فلسطين، وسوف يتم تشكيل حكومة موحدة تضم ا

التركية ) األناضول(وتابع هنية في تصريحاته التي نقلتها وكالة أنباء  ".2012الغربية قبل انتخابات عام 
أن زيارته الحالية لتركيا تنبع من التقدير واإلعزاز للحكومة التركية وشعبها للدعم المتواصل "، أمس

عم التركي في جميع المجاالت ويدينون بالوالء لشهداء سفينة ، مؤكدا أن الفلسطينيين يقدرون الد"لفلسطين
الحرية مرمرة، مؤكدا على أن تركيا لعبت دورا مهما في صفقة تبادل األسرى وأيضا في محادثات 

لقد تناقشت مع رئيس الوزراء التركي "وأوضح  . التي تم التوصل إليها بين الفصائل الفلسطينية،التسوية
  ".العديد من القضايا التي تهم الفلسطينيين فيرجب طيب أردوغان 

  
   تستخدم المفاوضات كغطاء لتصعيد االستيطان"إسرائيل": عشراوي .5

 قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن : علي سمودي-رام اهللا 
  .نصل من المساءلةإسرائيل تستخدم المفاوضات كغطاء قانوني وسياسي لتصعيد االستيطان والت

 ،وأكدت عشراوي لدى لقائها اإلثنين، نائب القنصل العام الفرنسي اوليفير بالنكون موقف المنظمة الثابت
بعدم العودة إلى المفاوضات دون الوقف الشامل لالستيطان في الضفة وشرق القدس واعتراف إسرائيل 

  .ة مصداقية، وليس طابعا شكليا أو تبريريا، ما يعطي العملية التفاوضي1967بدولة فلسطينية على حدود 
إسرائيل تستفيد من المفاوضات الثنائية الشكلية لفك عزلتها الدولية، والتنصل من المساءلة "، إن وأضافت

القانونية والسياسية على خروقاتها، وكسب المزيد من الوقت لفرض األمر الواقع على األرض من خالل 
يد القدس، وتشريع قوانين عنصرية واحتاللية، ونهب مصادرنا ومواردنا توسيع وتكثيف االستيطان، وتهو

  .'الطبيعية، ورفضها تدخل طرف دولي ثالث
ال نعّول على لقاءات الغد، ونرى أن إسرائيل تحاول قطع الطريق على الجهود الحثيثة التي  "وأضافت،

، من خالل استمرار هذا الشكل من تبذلها القيادة الفلسطينية للتوجه إلى المؤسسات والمحاكم الدولية
المفاوضات الذي يؤدي إلى تقويض حل الدولتين واحتماالت السالم في غياب اإلرادة الدولية والقوة 

  ."الفاعلة للجم انتهاكاتها
وأكدت عشراوي، أن الجانب الفلسطيني قدم تصوره عدة مرات بالنسبة للحدود واألمن، ولكن إسرائيل لم 

لو لمرة واحدة مع جميع محاوالت الرباعية والمجتمع الدولي إلطالق عملية تفاوضية تتعاون حتى اآلن و
  .ذات إلزام ومصداقية

  2/1/2012القدس، القدس، 
  

  " إسرائيل"السلطة تستعد لحملة دبلوماسية وقانونية ضد": هآرتس" .6
ن السلطة  إ، أمس،اإلسرائيلية" هآرتس"قالت صحيفة  :يو بي اي - محمد جمال - القدس المحتلة

  . يناير الحالي26الفلسطينية تستعد لتنفيذ حملة دبلوماسية وقانونية باألمم المتحدة ومؤسساتها ابتداء من 
 إنه خالل ،ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي التقى مع مجموعة من القياديين الفلسطينيين قوله

رير الفلسطينية تم تقدير عدم انطالق االجتماعات األخيرة التي عقدتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التح
  . يناير26المحادثات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل حتى 
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 نسب لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ،وذكرت الصحيفة أن تقريرا أعدته وزارة الخارجية اإلسرائيلية
من جانب القيادة سيتم البدء بحملة دبلوماسية غير مسبوقة " إنه في العام الحالي ،نبيل شعث قول

 وستكون هذه سنة ضغوط تمارس على إسرائيل ستضعها تحت حصار دولي حقيقي، ،الفلسطينية
  ".في جنوب أفريقيا) أي نظام التفرقة العنصرية(وستكون هذه حملة شبيه بتلك التي جرت ضد األبرتهايد 

ون بتنفيذ سلسلة من إن معلومات وصلت إلى إسرائيل تفيد بأن الفلسطينيين يدقق": هآرتس"وقالت 
الخطوات في إطار الحملة الدبلوماسية، وأن الخطوة األولى ستكون التوجه إلى مجلس األمن الدولي 
بمحاولة لتمرير قرار يندد بالبناء في المستوطنات، خالل شهر فبراير المقبل، وأن الفلسطينيين معنيون 

بع في ميثاق األمم المتحدة ويفرض عقوبات دولية بأن يكون هذا القرار شديد اللهجة ويستند إلى البند السا
  .على إسرائيل

 هي تقديم دعاوى قضائية ضد إسرائيل إلى ،والخطوة الثانية التي سينفذها الفلسطينيون حسب الصحيفة
هيئات دولية مختلفة، ورغم أن الفلسطينيين لم ينجحوا حتى اآلن بالحصول على مكانة دولة باألمم 

يدققون بإمكانية التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في الهاي إلقناع المدعي العام فيها المتحدة، إال أنهم 
  .بالنظر في شكاوى تم تقديمها ضد إسرائيل عقب الحرب على غزة

 ستكون محاوالت فلسطينية لتفعيل بنود في معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر بناء ،والخطوة الثالثة
  .ى منطقة خاضعة لالحتاللمستوطنات أو نقل سكان إل

 ستكون استئناف الجهود بمجلس األمن الدولي لقبول فلسطين ،وأضافت الصحيفة أن الخطوة الخامسة
 أو التوجه إلى الجمعية العامة من أجل الحصول على مكانة دولة ليست ،عضوا كامال باألمم المتحدة

 شهر أكتوبر الماضي بعد قبول فلسطين عضو في األمم المتحدة، وهذه الخطوة أوقفها الفلسطينيون في
  .واحتجاز إسرائيل ألموال الضرائب الفلسطينية) اليونسكو(عضوا في منظمة األمم المتحدة للثقافة 

 ستكون تنظيم مظاهرات احتجاجية حاشدة ضد إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة ،والخطوة السادسة
  .غير العنيفة" المقاومة الشعبية"بإطار 
ت إلى تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، في إطار محادثات المصالحة وأشار

الفلسطينية، إلى أن الحركة ستركز نشاطها سوية مع باقي المنظمات األعضاء بمنظمة التحرير 
  .ضفة من أجل تركيز االنتباه الدولي على االحتالل اإلسرائيلي في ال،الفلسطينية على المقاومة الشعبية

  3/1/2012الشرق، الدوحة، 
  

  شخصيات فلسطينية تهرب أرصدتها من األردن إلى مصارف أجنبية : "الدستور" .7
 شخصيات فلسطينية أرصدة حركة كبيرة تجري على إن "الدستور"علمت :  رياض منصور-عمان 

ئع تحظى  حركة حسابات الوداإن معلومات البنك المركزي أشارت فيما األردنية،كبيرة في البنوك 
 ، قانونيةإجراءات ما لم يكن بحقها إجراءات، ألي أوبالسرية والخصوصية وال تخضع للرقابة المصرفية 

  . حسابات التسهيالت البنكية هي التي تخضع للرقابة الدائمةإن إلىمشيرة 
 عقابأ في أجنبية، بنوك دول إلى األردنيةوتأتي حركة ترحيل أموال الشخصيات الفلسطينية في البنوك 

 ،معلومات عن عزم هيئة الكسب غير المشروع في السلطة الفلسطينية فتح ملفات مسؤولين سابقين
وتواجه السلطة الفلسطينية مشكلة في استرجاع مبالغ ضخمة . متهمين بقضايا فساد واختالسات كبيرة
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ئيس هيئة  وهو ما يقر به راإلسرائيلية،لشخصيات فلسطينية موجودة في حسابات خاصة في البنوك 
  .مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة

 طلب هيئة أعقاب في ، عددا من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية تقدموا باستقالتهمأنويشار 
  . بذممهم المالية وفقا للقانونبإقراراتمكافحة الفساد منهم التقدم 

 من ، القضاءإلى قضية 13فا حولت منها  مل145وتحقق هيئة مكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية في 
  . القضاء بتهمة الفسادإلى إحالته الوزراء الذي استقال من منصبه بعد ألحدبينها قضية 

 وزراء في السلطة ومسؤول امني كبير بشبهة أربعةوتواجه هيئة مكافحة الفساد معضلة في التحقيق مع 
باس تأجيل أمر التحقيق بشأن وزراء  حيث طلب رئيس الوزراء سالم فياض من الرئيس ع،فساد

  .حكومته في الوقت الحالي
 منظمة أمالك تعتزم منظمة التحرير الفلسطينية تشكيل لجنة خاصة لبحث مصير ،على صعيد متصل

 مجهولة المصير رغم تأكيد األمالكالتحرير الفلسطينية في شتى دول العالم حيث ما تزال غالبية هذه 
 انه تم نقل ملكيات جميع الممتلكات في العالم والتي ،لسطيني رمزي خوريمدير الصندوق القومي الف

  . الصندوق القوميإلى أفراد بأسماءكانت 
 في األمالك بلبنان وسورية وبعض أمالكها في اإلشكاالتوتواجه منظمة التحرير الفلسطينية بعض 

 تقول ألسباب اآلنحتى  ولم يتم نقل ملكيتها أشخاص بأسماء حيث ما زال بعضها مسجال األردن،
  . متعلقة بالنسب المئويةإنهامصادر فلسطينية 

 3/1/2012الدستور، عمان، 
  

  ولينالمسؤ من أي بوقف التحقيق في ملف إشارة أيةلم تصلنا : النتشة .8
 االثنين بأن الهيئة "القدس العربي" رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد لـ أكد:وليد عوض -رام اهللا 
 من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف التحقيق في ملفات بعض إشارة أية أو طلب أي لم تتلق

 في القيادة أعضاء الفلسطينيين المتهمين بالفساد، وذلك في ظل تلقي الهيئة شكاوى بالفساد ضد المسئولين
سابقين وحاليين  وزراء ومسؤولين أو سواء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،الفلسطينية
  .في السلطة

 بأن هيئة مكافحة الفساد تحقق حاليا في شكاوى ، من مصادر مطلعة"القدس العربي"وبشأن ما علمته 
 هناك -نعم في " قال النتشة ،بالفساد قدمت ضد عضو كبير في اللجنة التنفيذية ومسؤولين في السلطة

دم اي شخص عليه اتهامات جدية للمحاكمة،  عن ذلك، وقدمنا بعضهم للمحاكمة، وسنقوأعلنا -شكاوى 
  ."ونفذنا هذا الكالم

 في القيادة أعضاءنحن نتحدث عن " قال النتشة ، في القيادة الفلسطينيةأعضاء ما يتحدث عن إذاوحول 
  ." غير وزراءأو وزراء كانواالفلسطينية سواء 

 أعلىة لمنظمة التحرير التي تعتبر  في اللجنة التنفيذيأعضاء ما كان هناك شكاوى بالفساد ضد إذاوبشأن 
 هيئة مكافحة أن إلى، مشيرا "نعم هناك شكاوى ولكنها لم تكتمل بعد" قيادي للفلسطينيين قال النتشة إطار

ليس كل شكوى تأتينا نعتبرها حقيقة، نحن ندرسها 'ة، وقال يالفساد ال تعتبر كل شكوى ترد اليها حقيق
  ."ئحة اتهام نقدمها للمحكمة كان هناك الإنوندقق فيها وبعد ذلك 
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واكد النتشة بأن هناك شكاوى فساد ضد اعضاء في التنفيذية والقيادة الفلسطينية يجري التحقيق فيها حاليا 
 اذا ما تبين وجود ادلة وبراهين على صدقية تلك ،تمهيدا العداد الئحة اتهام ضد المشتكى عليهم

  .الشكاوى
فساد صعوبة في استرجاع بعض االموال من مسؤولين فلسطينيين وبشأن اذا ما تواجه هيئة مكافحة ال

نحن حتى اآلن لم نواجه ' قال النتشة ،متهمين بالفساد أودعوها في حسابات بنكية في اسرائيل او الخارج
اي عقبة حقيقية، ولكن هناك عقبات ادارية تتعلق بالدولة التي يقيم بها المطلوبون للتحقيق معهم من قبل 

 والروتينية نتابعها ونجد من الجميع استعدادا كبيرا للتعاون اإلداريةحة الفساد وهذه العقبات هيئة مكاف
  .'وللمساعدة في هذا الموضوع

ليس لدينا علم 'ونفى علمه اذا ما كان هناك حسابات بنكية لشخصيات فلسطينية في بنوك اسرائيلية وقال 
خصا مطلوبا للتحقيق نستفسر طبعا عن حساباته بوجود حسابات شخصية في هذا المجال، وحين نتابع ش

  .' وفي جميع البنوك التي ممكن ان نصل اليهااألجنبية او اإلسرائيليةفي البنوك الفلسطينية او 
  3/1/2012القدس العربي، لندن، 

  
  لجنة االنتخابات المركزية تعقد أول اجتماع لها بتشكيلها الجديد .9

المركزية، في اجتماعها االول الذي تعقده منذ إعادة تشكيلها قبل استعرضت لجنة االنتخابات : رام اهللا
وقررت " االحتياجات الفنية الالزمة لرفع جاهزيتها في قطاع غزة، والتي ستستغرق ستة أسابيع"اسابيع، 

  ".تكثيف التواصل مع الجهات المعنية لضمان فتح مقرات اللجنة في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن"
 ،ماعها االول بغياب رئيسها الدكتور حنا ناصر المتواجد خارج االراضي الفلسطينيةوعقدت اللجنة اجت

علماً أنه تم اعادة تشكيل اللجنة بمرسوم رئاسي بعد ان بحثت الفصائل الفلسطينية في اجتماعها األخير 
  .في القاهرة قائمة اسماء اعضاء اللجنة

عبر نظام الفيديو كونفرنس مع قطاع غزة، رحب وفي بداية االجتماع، الذي عقد في مدينة رام اهللا و
مساهمتهم المميزة "األمين العام للجنة الدكتور رامي حمد اهللا باألعضاء، وشكر األعضاء السابقين على 

  .، وأكد طبيعة عمل اللجنة الحيادي وشدد على دورها كلجنة مستقلة طبقاً للقانون"خالل السنوات السابقة
ة، أكد المجتمعون حرصهم على القيام بدورهم لتعزيز المصالحة وإنجاحها من وقال بيان صادر عن اللجن

خالل عمل اللجنة المهني والحيادي، كما بحثت اللجنة في اجتماعها االتصاالت الخاصة لزيارة قطاع 
غزة في أقرب وقت ممكن، اضافة الى اجراء الترتيبات الخاصة لعقد اجتماع للجنة بكامل أعضائها مع 

  .محمود عباس في رام اهللالرئيس 
 3/1/2012األيام، رام اهللا، 

  
   الممنوعة"جوازات غزة"نتابع قضية : كتلة فتح البرلمانية .10

 أعلنت كتلة فتح البرلمانية أنه تم استخراج كافة جوازات السفر الممنوعة الخاصة بمواطني :رام اهللا
  .قطاع غزة المستكملة إجراءاتها، الموجودة في وزارة الداخلية

إنه في ضوء الرسالة الموجهة من الهيئة المستقلة لحقوق 'وقالت الكتلة في بيان لها، اليوم االثنين، 
اإلنسان إلى كتلة فتح البرلمانية، حول قضية جوازات قطاع غزة الممنوعة، قامت الكتلة بمتابعة القضية 
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 أنه سيتم تسليم الجوازات ، مضيفة'مع الجهات ذات العالقة، حيث تم استخراجها لدى وزارة الداخلية
  .البرلمانية بغزة' فتح'المستخرجة ألصحابها من خالل مكتب كتلة 

  2/1/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  قرار رئاسي بترقية جهاد الجيوسي إلى لواء وتعيينه رئيسا لالرتباط العسكري .11
، قرارا بترقية العميد ركن محمد مصطفى محمود  أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم اإلثنين:رام اهللا

  ).االرتباط العسكري(إلى رتبة لواء وتعيينه رئيسا للجنة التنسيق األمنية العليا ' جهاد الجيوسي'الجيوسي 
جاء ذلك خالل مراسم التسليم والتسلم، التي تمت بين اللواء الجيوسي واللواء قيس المخزومي، بحضور 

م الرئاسة الطيب عبد الرحيم، ومساعد القائد العام لقوات األمن الفلسطينية اللواء الرئيس عباس، وأمين عا
  .إسماعيل جبر

وثمن الرئيس، الجهود الكبيرة التي قام بها اللواء المخزومي لتطوير وتأهيل االرتباط العسكري وأداء 
مي النجاح في حياته مهامه بكل كفاءة واقتدار، ورفع مستوى ضباطه ومنتسبيه، متمنيا للواء المخزو

  .العملية والشخصية
بدورهما، أكد الجيوسي والمخزومي التزامهما بتعليمات الرئيس، وتوجيهاته السديدة في سبيل الرقي 

  .بالمؤسسة األمنية الفلسطينية في خدمة الوطن والمواطن وتطبيق سيادة القانون
أبو "ء محمود عوض توفيق ضمرة  أصدر محمود عباس، اإلثنين، مرسوما رئاسيا بتعيين اللواكما

  . مساعدا لمستشار رئيس السلطة الوطنية لشؤون المحافظات"عوض
  2/1/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  في لبنان" قاعدة"استقرار عين الحلوة خط أحمر وال : عبد اهللاهللا  عبد .12

 فحواها وجود ،ان عائدا الى رام اهللا مجموعة رسائلاطلق السفير الفلسطيني عبداهللا عبداهللا الذي غادر لبن
لبنان "، مالحظا ان "العادة الصورة النمطية السابقة للفلسطيني خدمة الغراض خارج اطار لبنان"مخطط 

وإذ ينفي وجود ". ما زال متعافيا من التحوالت في المنطقة، لذا قد يعتبره البعض النقطة االضعف
  .فضه اللصاق كل تطرف بهذا التنظيم ملمحاً الى محاوالت لتضخيمهفي لبنان، يؤكد ر" القاعدة"

، "استقرار مخيم عين الحلوة وأمنه وأمن جواره خط احمر"وبعد تجربة نهر البارد، يقول باطمئنان ان 
أن رؤوس المخططات باتت مكشوفة وليحذروا "كاشفا عن تحقيقات معمقة اوصلت الى خيوط ومنبها من 

دد تأكيد جهوز الجانب الفلسطيني لالتفاق على صيغة تحترم السيادة اللبنانية في وج". اللعب بالنار
وأوضح ردا على المعلومات التي اشارت الى ". وال يمكن ان نكون اقوى من الدولة"موضوع السالح 

وتحدث . سوريا ان قيادة الحركة ورئيس مكتبها السياسي خالد مشعل ما زاال في دمشق" حماس"مغادرة 
طوات جديدة يتجه الفلسطينيون الى اطالقها في المرحلة القريبة المقبلة، ابرزها انشاء المرجعية عن خ

  .العليا للهيئة الفلسطينية، مؤكدا اعادة طرح حق التملك
  :ولالطالع على نص الحوار
24608=d&1=p&mahaly=t?php.article/com.rannaha.www://http  

  3/1/2012النهار، بيروت، 
  



  

  

 
 

  

            13ص                                     2369:                العدد2/1/2012الثالثاء  :التاريخ

  "أطفال أنابيب" حالة 100 ألف دوالر لـ 50الحكومية تقرر صرف : غزة .13
 ألف دوالر 50قررت لجنة المساعدات الحكومية التابعة لألمانة العامة لمجلس الوزراء، صرف : غزة

  .ظات قطاع غزة حالة أطفال أنابيب في جميع محاف100لنحو 
تلقى ) 1-2(وذكر المكتب اإلعالمي لألمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان أصدره اليوم اإلثنين 

نسخةً عنه، إن اللجنة قررت تقديم مساعدات زارعة أطفال األنابيب لنحو " المركز الفلسطيني لإلعالم"
  . في رفح15خانيونس، و في 18 في الوسطى، و17 في غزة، و30 حالة في محافظة الشمال، و20

  2/1/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   دولية تؤجل تشكيل الحكومة الفلسطينيةاستحقاقات :عزام األحمد .14
 كشف عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس : عبد القادر فارس، ردينة فارس -غزة

ت دولية تؤجل تشكيل الحكومة الفلسطينية وفد الحركة في حوارات المصالحة الفلسطينية أن استحقاقا
إن الرئيس محمود عباس شرح لرئيس المكتب السياسي » عكاظ«وقال األحمد في حوار مع . الجديدة

لحركة حماس الوضع، وأنه في حاجة إلى مزيد من الوقت؛ ألننا ال نريد عرقلة الجهود الدولية بحجج 
 يناير 31 رئيسها سيتم بالتوافق وسيتم تشكيلها قبل وشدد على أن اختيار. حول شكل الحكومة المقبلة

 يناير قال األحمد إنه ال يتوقع نتائج 26وعن لقاء اللجنة الرباعية المقرر عقده في . حسب اتفاق الفصائل
 ألن اليمين اإلسرائيلي بقيادة نتينياهو وليبرمان يصر على تجاهل عملية السالم من خالل ،إيجابية منه

  .الستيطاناالستمرار في ا
  2/1/201عكاظ، جدة، 

  
  أريحية يلمسها عناصر فتح بغزة بخالف عناصر حماس في الضفة: الزهار .15

 أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس الدكتور محمود الزهار، أن هناك أجواء
ربية يعيش عناصرها إيجابية ومريحة نسبيا لعناصر فتح في قطاع غزة بينما حركة حماس في الضفة الغ

  .حالة من القهر على يد األجهزة األمنية
إن عناصر فتح في غزة يخرجون ويمارسون كل أنشطتهم ويجرون انتخابات وينتخبون  وقال الزهار

  ".ممثلين لهم ويسافرون باستثناء التجّمعات الكبيرة التي أدت في السابق إلى قضايا أمنية وقتل
يتعرض لها أبناء حماس في الضفة الغربية على يد األجهزة األمنية وقال وأشار إلى أن مضايقات كثيرة 

إنهم منعوا سيدة جاءت الستقبال ابنها من األسرى المحررين ألنها تضع منديلًا أخضر، : "في هذا السياق
عزيز دويك يوصف بأنه عضو المجلس .والمجلس التشريعي معطل ورئيس المجلس التشريعي د

  ".هالتشريعي وليس رئيس
وأضاف أن كل أنشطة ومكاتب حماس والمؤسسات الخيرية والطبية تم االستيالء على مجلس إدارتها وتم 
تشكيل إدارة جديدة من فتح، مما يشكل ألبناء حماس في غزة أزمة بسبب حاالت إخوانهم في الضفة 

  .الغربية
 أبناء حماس متأزمون في الضفة أنه في غزة غالبية الشعب متشككة في نوايا فتح، بينما"ولفت النظر إلى 

الغربية ويعانون معاناة شديدة، وبالتالي تركيزنا اآلن على ما تم االتفاق عليه من سنتين من خالل تهيئة 
إنه : اآلن يقومون ويحاولون االلتفاف حوله، حيث إنهم يقولون) فتح(األجواء الالزمة للمصالحة بينما هم 



  

  

 
 

  

            14ص                                     2369:                العدد2/1/2012الثالثاء  :التاريخ

وسون لديهم ألنهم خائفون على حياتهم على حد قول فتح من ليس لديهم معتقلون سياسيون والمحب
  ".االغتياالت اإلسرائيلية، هنا نقول خيروهم بين الخروج أو البقاء في المعتقل

  1/1/2012اليوم السعودية، 
  

  نتظاهر ضد من؟.. غزة ال تصلح فيها المقاومة الشعبية: الزهار .16
 ان قطاع غزة ال يصلح فيها المقاومة        ،ي حركة حماس  صرح الدكتور محمود الزهار القيادي ف     : بيت لحم 
كما  ".عندما كانت غزة محتلة كان يصلح فيها هذا النموذج         معتبرا أنه     ....؟سنتظاهر ضد من   ..الشعبية  

انه لم يجر االتفاق مع حركة فتح على اي برنامج او الخوض في تفاصيل المقاومة الشعبية لكن تم البحث                 
  ".رالشعا"فقط على مستوى 

بعد ان خرج االحتالل من غزة سنقاوم من؟ ممكن ان          " معا"وهنا تساءل الزهار في حديث لغرفة تحرير        
بعكـس   ..نعمل مسيرات ومهرجانات خطابية تقول رايك ولكن قطاع غزة ال يصلح اال لصد العـدوان                

اعهـا بمـا فيهـا      الضفة الغربية والتي يصلح فيها كل اشكال المقاومة التي يشارك فيها الشعب بكل انو             
  ".المقاومة المسلحة

اهم شيء هو توحيد برنامج سياسي فـي        : يقول الزهار , لدينا وضع في الضفة مختلف عن غزة والقدس       
هل نريد مقاومة بكل ادواتها مثال ام تقتصر علـى مـسيرات ورفـع              . نوحد المفهوم  .مواجهة االحتالل 

  اعالم؟
دمت في االنتفاضات في مصر وسوريا وتونس عندنا في         ال يمكن استخدام االدوات التي استخ     : ويستطرد

الضفة الغربية النها غير مناسبة والدليل ان مصر نفسها طردت االحتالل االنجليزي بالسالح لذلك فنحن               
  .نقاوم احتالل ويجب استخدام كل الوسائل من ضمنها الخيار المسلح

 3/1/2012وكالة معاً اإلخبارية، 
  

  "اللينو"من بهية الحريري تطالبه بالحضور إلنهاء التوتر بين المقدح ولقّى اتصاالً يتاألحمد  .17
أكدت مصادر في حركة فتح أن مسؤول الملف اللبناني في الحركة عزام األحمد، تلقّى اتصاالً من النائبة 

 تطالبه بالحضور إلى لبنان إلنهاء التوتر بين قائدي الحركة في مخيم عين الحلوة، منير ،بهية الحريري
لكن رغم اتصال الحريري ُأرجئت زيارة الرجل أياماً قليلة النهماكه ). اللينو(المقدح ومحمود عيسى 

وإضافة إلى خالف المقدح ـ اللينو، سيبحث األحمد في لبنان موضوع . بالملفات الداخلية في رام اهللا
 .المرجعية الموّحدة المنوي تأليفها مع الفصائل األخرى

  3/1/2012األخبار، بيروت، 
  

  اجتماع للجنة الحريات في غزة بحث ملف المعتقلين من فتح و حماس .18
 عقدت لجنة الحريات المنبثقة من اتفاق المصالحة الفلسطينية اجتماعاً بعد ظهر امس في : أ ف ب-غزة 

» حماس«غزة هو الثاني لها ناقشت فيه خصوصاً موضوع المعتقلين السياسيين في صفوف حركتي 
  .»فتح«و

، عضو لجنة الحريات خالد البطش للصحافيين اثر االجتماع »الجهاد االسالمي«قيادي في حركة وقال ال
بحث كيفية معالجة الملفات، ومنها ملف االعتقال السياسي والمؤسسات المغلقة وملف «انه تناول 
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تحقيق «، معرباً عن امله في ")لفلسطينيين محسوبين خصوصاً على حماس في غزة(جوازات السفر 
  ."تائج ايجابية االسبوع المقبلن

الملفات شائكة، وهي عنوان لالنقسام الداخلي وجهود لجنة الحريات وبناء الثقة اليوم وباقي «وأوضح ان 
وأشار الى انه تم . »اللجان االخرى دليل على جدية طرح كل القضايا التي تستوجب التوقف عندها

تكمال البحث في كل القضايا العالقة والتي نأمل في ان اس«االتفاق على عقد لقاءات اخرى للجنة من اجل 
  .»تحل

  3/1/2012الحياة، لندن، 
  

  "انتهت كحركة مقاومة"حماس تشكك في تصريحات منسوبة للشيخ حمد بن جاسم قال فيها انها  .19
 في تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء القطـري  ، يوم أمس،شككت حركة حماس : أشرف الهور  -غزة  

  .'انتهت كحركة مقاومة' جاسم، والتي جاء فيها ان الحركة الشيخ حمد بن
إن حماس تشكك   'نسخة منه   ' القدس العربي 'وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حماس في تصريح تلقت           

عدم االنجرار إلـى هـذه التـسريبات        'ودعا وسائل اإلعالم إلى      .'في إمكانية صدور مثل هذا التصريح     
  .'تستهدف اإلساءة إلى حركة حماس وتوتير عالقاتها الخارجية'التي قال انها ' اإلعالمية

  3/1/2012القدس العربي، لندن، 
  

  مازالت قيادات حماس ومكاتبها في سورية: حمدان .20
مكاتـب الحركـة    "أسامة حمـدان، علـى أن       ) حماس( أكد مسؤول العالقات الدولية في حركة        :رام اهللا 

 ".ومكاتبها في سورية  ) حماس(نغير مواقعنا، ومازالت قيادات     نحن لم   "وقال  " وقياداتها الزالت في دمشق   
ال تقوم على أمزجة معينة، وإنما وفق       ) حماس(عالقات  "أن  ) الفيسبوك(وبين على صفحته الخاصة على      

  ".المصلحة الوطنية العليا
اعيها ال تبحث من خالل مـس     " حماس"على الجميع أن يعلم أن      " وبشان المصالحة الفلسطينية، قال حمدان    

لتحقيق المصالحة الفلسطينية لنفسها على موطئ قدم، وإنما تسعى لتحقيق وحدة علـى قاعـدة مـشروع                 
هذا مشروع قوامه الصدق مع النفس والذات ومراجعـة         " واضاف "وطني يهدف لتحقيق التحرير والعودة    

  ". دقيقة لكل الخطوات السابقة والالحقة وليس بالمكابرة
  2/1/2012القدس، القدس، 

 
  وال عالقة لها بالمصالحة" فتح"زيارة شعث لغزة خاصة بـ : أبو زهري .21

سامي أبو زهري أن تكون لزيارة عضو " حماس"نفى المتحدث باسم حركة المقاومة اإلسالمية  :غزة
الدكتور نبيل شعث إلى قطاع غزة أي عالقة بملف لجان المصالحة، أو " فتح"اللجنة المركزية لحركة 

لمعتقلين السياسيين، وأكد أنها زيارة تتعلق أساسا بقضايا تنظيمية تستهدف إعادة تنظيم ملف اإلفراج عن ا
  .في غزة" فتح"صفوف 

  2/1/2012قدس برس، 
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  حماس لن تتخلى عن األسرى وطريق المقاومة هو األقصر لتحرير األرض واإلنسان: بركة .22
 علي بركة األسيرين المحررين زاهر       حماس في لبنان   -استقبل ممثل حركة المقاومة اإلسالمية    : بيروت

جبرين وسالمة مرعي، الّذَين أفرج عنهما في عملية وفاء األحرار التي جرت مؤخراً بين حركة حماس                
  .والكيان الصهيوني بواسطة مصر

بدوره رحب بركة باألسيرين المحررين وأشاد بتضحياتهم من أجل تحرير فلسطين وعـودة الالجئـين،               
كما شدد على أن الحركة لن تتخلى عن         .ى ستبقى على رأس أولويات حركة حماس      وأكد أن قضية االسر   

 .األسرى في سجون اإلحتالل وستبذل كل ما تستطيع من اجل اإلفراج عنهم بما فيها أسر جنود صهاينة                
وأضاف أن طريق الجهاد والمقاومة هو السبيل األقصر لتحرير األرض واإلنسان وتحقيق عودة الالجئين              

  .ينيين إلى ديارهمالفلسط
  3/1/2012موقع الجئ نت، 

  
  تقارب تل أبيب مع حماس ينطوي على إنجازات تكتيكية والحركة أخطر عدو: صحف إسرائيلية .23

 تزامناً مع التصعيد اإلسرائيلي ضد قطاع غزة وتهديد رئيس هيئة األركان العاّمـة فـي             : القدس المحتلة 
 ال مفر من عملية عسكرية ضّد حركة حماس فـي القطـاع،             جيش االحتالل، الجنرال بيني غانتس، بأنّه     

، أفي أيسخاروف، في تحليل نشره، أنّه على الرغم         )هآرتس(رأى المحلل للشؤون الفلسطينّية في صحيفة       
  .مما أسماها هزيمة حماس في العدوان األخير على غزة، فإّن الحركة ال تزال عدو إسرائيل اللدود

تحلـيالً  ) معاريف(لسبر أغوار إستراتيجّية حماس الجديدة، نشرت صحيفة  في نفس السياق، وفي محاولة      
قالت فيه إن التحول في الصراع الحمساوي بين القوى الجديدة والقديمة في الداخل والخارج، يعود إلـى                 
تحول دراماتيكي آخر اعترى الحركة خالل األشهر القليلة الماضية، إذ فقدت قيادة حماس فـي دمـشق                 

طاء، في ظل األزمة التي يعيشها النظامان اإليراني والسوري، حيث بات وضـع الحركـة               وطهران الغ 
  . السياسي في الخارج ضعيفاً، مقارنة بوضع قادة الحركة في قطاع غزة

وفقدت الحركة بشكل عام الدعم المادي والعسكري واللوجستي خالل أيام معدودة، إال أن خالد مشعل ظل                
 محورياً في الحركة، ولعل ذلك هو ما جعله يعلن صراحة أن قـرار التحـول        الكاريزما التي تلعب دوراً   

  .إلى المقاومة الشعبية صدر في أعقاب مباحثات مع أقطاب الحركة في غزة
أّما الباحث يورام شفايتسر من معهد األمن القومّي بجامعة تل أبيب، قال في بحث جديـد أّن التطـورات             

سارعة جدا، تُحتّم على صنّاع القرار في تل أبيب أن يفحصوا جديا فيما             على الساحة الفلسطينّية، وهي مت    
  .إذا كانت المفاوضات مع حماس، ضمن المفاوضات مع الفلسطينيين، أجدى للدولة العبرّية من عدمها

وزاد قائالً إّن المفاوضات مع حماس ستجلب العديد من اإلنجـازات، ومـن بينهـا، بحـسب الباحـث                   
ثبيت شريك فلسطيني يحظى بأعلى إجماع فلسطيني في الشارع، األمر الـذي قـد يمـنح                ت: اإلسرائيلّي

الطرفين الفرصة للتوصل إلى توقيع اتفاقيات بين الجانبين، تقوية القسم البراغماتي في حمـاس، تثبيـت                
وقف إطالق النار، إضعاف العالقات الثنائية بين حماس وطهران، ومع حماس من التعاون مـع تنظـيم                 

اعدة، أّما في المستقبل البعيد فإّن من شأن هذا التقارب أن يؤدي إلى موافقة حماس على العيش بشراكة                الق
  مع الدولة العبرّية، وتخلّي حماس عن الكفاح المسلح لصالح المفاوضات، وخلص إلى القول إنّه في حال                
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ادرة على هزيمتها ألّن ميزان     عدم التحول في موقف حماس وعودتها إلى الكفاح المسلح، فإّن إسرائيل ق           
  .القوى كان وسيبقى لصالح تل أبيب، كما ونوعا، على حد تعبيره

  3/1/2012وكالة سما اإلخبارية، 
  

   حتى إذا لم يسفر عن تقدم ملموسمهم  في األردنواإلسرائيليجتماع الفلسطيني إلا: باراك .24
رائيلي إيهود باراك،  اجتماع الطرفين      وصف وزير الدفاع اإلس   :  واشنطن - كفاح زبون غزة     -رام اهللا   

ينطوي على أهمية بالغة حتى إذا لم يسفر اللقاء األول عن تقدم            «الفلسطيني واإلسرائيلي على طاولة بأنه      
من مصلحة إسرائيل العليا استئناف هذه االتصاالت، ألن البدائل األخرى أسوأ من            «واعتبر أن   . »ملموس
. خوض مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين، وأنها توليها أهمية كبيـرة         وقال إن إسرائيل مستعدة ل    . »ذلك

وأضاف في حديث إلذاعة الجيش اإلسرائيلي، أنه يجب على إسرائيل أن تظهر نيتها للعمل بشكل حقيقي                
وصحيح مما سيسهم أيضا في عرقلة المحاوالت لعزلها سياسيا ودوليا، معربا عن اعتقـاده بـأن حـل                  

  . زال أفضل حل للنزاعالدولتين للشعبين ما
 3/1/2012، الشرق األوسط، لندن

  
   يتراجع في الشرق األوسطالمتحدةوزن الواليات : باراك .25

 أمس اإلثنين، إن وزن الواليات      ،قال وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك     :  برهوم جرايسي  - الناصرة
ة التطورات في المنطقة، وايـضا      المتحدة في الشرق األوسط تراجع في اآلونة األخيرة، وهذا على خلفي          

على خلفية األزمة االقتصادية المتراكمة في الواليات المتحدة، إال أن التحالف االستراتيجي بين تل ابيب               
  ".وعلى الرغم من هذا، فإن الواليات المتحدة تبقى القوة األكبر في العالم .وواشنطن ما يزال على حاله

ن التنسيق األميركي اإلسرائيلي ما يزال وثيقـا، وحتـى أن الرؤيـة              إ : يقول باراك  ما يتعلق بإيران،  وفي
مطابقة تقريبا في ما يخص الشأن اإليراني، ولدى الجانبان رؤية استخباراتية مطابقة بالنـسبة اليـران،                

، وأن إيران قلقة مما يجري في سورية، إذ أنها تتخـوف مـن              "الربيع العربي "وادعى أن إيران قلقة من      
 استراتيجي مع دمشق، وما يتبع ذلك من انعكاسات أخرى، بما فيها ما يجري فـي الـدول                  فقدان تحالف 

  .العربية على الساحة اإليرانية
 إن  :ونقل باراك رؤية جهاز المخابرات العسكرية في جيش االحتالل بالنسبة لما يجري في سورية، وقال              

 ولكن من الصعب القول بوضوح متى       التقاء ضغوط داخلية وخارجية على النظام السوري يضعفه اكثر،        "
 ".سيسقط النظام، ولكن التوجه واضح، وهو أنه مع مرور كل يوم فإن نهاية النظام في سـورية تقتـرب                  

وقال باراك، إن الجيش يتعامل بجدية مع احتمال نشوب توتر على الحدود مع سورية، وقد يكـون هـذا                   
ق أمام خاليا مقاتلة تخطط لتنفيذ عمليـات علـى          التوتر بسبب حالة فوضى أكبر تعم سورية، تفتح الطري        

  .الحدود
كذلك تطرق باراك إلى الساحة المصرية، وقال إن برلمانا مصريا بأغلبيـة اسـالمية سـيعكس أجنـدة                  
  .مناهضة إلسرائيل، ولكن حتى اآلن ال توجد معلومات لدى إسرائيل حول النية إللغاء االتفاقية مع مصر

  3/1/2012، الغد، عمان
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  "السلطة" مستقرة بسبب التنسيق األمني مع الضفةاألوضاع في : اراكب .26

أكّد وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك، أن األوضاع األمنية في مناطق الـضفة             : )فلسطين(الناصرة  
الغربية المحتلّة تشهد استقراراً نسبياً هذه الفترة، مرجعاً سبب ذلك إلى التنسيق األمني بين قوات الجـيش                 

  .إلسرائيلي وأجهزة أمن السلطة الفلسطينيةا
الضفة الغربيـة ال تـزال تـشهد        "،  )2/1(وقال باراك، في مقابلة مع إذاعة جيش االحتالل اليوم اإلثنين           

هدوءاً نسبياً بفضل نشاطات قوات األمن بالتنسيق مع األجهزة األمنية الفلسطينية، فيما تواصـل حمـاس                
  ".ع غزةتعاظمها وتكريس سيطرتها على قطا

 2/1/2012، قدس برس
  

  السفير اإلسرائيلي يعود إلى القاهرة ويباشر عمله من منزله .27
تـل  "لدى مصر قادما مـن      " إسرائيل"عاد إلى القاهرة أمس، يعقوب أميتاي سفير         :أيمن قناوي -القاهرة
وقال مصدر مصري مـسؤول لــ        .المصرية الستئناف عمله  " إير سينا "على متن طائرة شركة     " أبيب

  . إن السفير سيباشر عمله من مقر إقامته لحين االنتهاء من تدبير مقر جديد للسفارة،"الشرق"
  3/12/2012، الشرق، الدوحة

 
  النائبة زعبي تطالب بمحطات حافالت تتالءم مع احتياجات الطالب العرب في جامعة حيفا .28

 إياه بإقامة محطات حافالت     أرسلت النائب حنين زعبي رسالة لوزير المواصالت يسرائيل كاتس، مطالبة         
تخدم الطالب العرب المسافرين في الحافالت التابعة لشركة الناصرة للسياحة والسفر، وضمان قربها من              

  .المبنى الرئيسي لجامعة حيفا
كما طالبت بإقامة هذه المحطات بطرق مناسبة تحمي الطالب من من أشعة الشمس الحارة ومن المطـر،         

  .كبيرة من الطالب المترددين على هاتين المحطتينوتتالءم مع األعداد ال
جاء هذا الطلب في أعقاب توجه الطالب العرب وشكواهم من أن محطات الحافالت تقع بعيدا عن مباني                 

وذكرت النائب زعبي في رسالتها أن التمييز يصل إلى كـل زاويـة، بمـا فيهـا     . التعليم ومباني السكن  
   .حافالت الطالب

 2/1/2012، 48موقع عرب
  

  "إسرائيل"ـل" إذالل"الوساطة األردنية الستئناف المفاوضات ": الكنيست"نائب في  .29
، موافقة حكومته على مبادرة سياسـية       "الكنيست"انتقد نائب في البرلمان اإلسرائيلي      : )فلسطين(الناصرة  

، على حـد    "مذلّةال"الستئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني بوساطة أردنية، واصفاً تلك الوساطة بـ            
  .تعبيره

في تصريحات نشرتها اإلذاعة العبرية اليوم اإلثنـين        " االتحاد الوطني "وقال النائب أرييه الداد، من كتلة       
إن لجوء نتنياهو إلى الوساطة األردنية يشكل إذالالً إلسرائيل، ال سيما فـي ظـل المعلومـات                 "،  )2/1(

، علـى حـد     "بديل لقيادة حماس بعد فرارها من دمـشق       المتوفرة حول احتمال تحول عّمان إلى المقر ال       
  .تصريحاته
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من جانبه، رّحب النائب اإلسرائيلي عوتنيئيل شنيلير بما قال إنه تضافر للجهود اإلسـرائيلية واألردنيـة                
المـصلحة المـشتركة المتمثلـة      "للمساهمة في دفع عملية التفاوض مع الجانب الفلسطيني، وأضاف أن           

، "تطرف الذي يضم إيران وحماس وحزب اهللا تمر عبر القصر الملكي فـي عمـان              بالتصدي للمحور الم  
  .كما قال

  3/1/2012، قدس برس
  

  "تطورا ايجابيا " اإلسرائيلي في عمان يعد-االجتماع الفلسطيني ": دان ميردور" .30
 بـين الطـرفين     اعتبر وزير االستخبارات دان ميـردور اجتمـاع عمـان         :  برهوم جرايسي  -عواصم  

إنها اول مرة منذ وقت طويل يكون فيها الفلسطينيون مـستعدين           .. تطورا ايجابيا  "طيني واالسرائيلي الفلس
  ".للقدوم للحديث معنا مباشرة دون شروط مسبقة

يجب ان  "مضيفا  " لم يطلب منا القيام بتصريحات في المحادثات االولية       "وقال ميردور في تصريح اذاعي      
  ". بشأن القضايا المدرجة على الئحة االعمالنجري مفاوضات وفيها نقدم مواقفنا

فرص نجاح لقاء عمان اليوم الثالثاء ستبقى طفيفـة         "ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اسرائيليين قولهم، إن      
فانعدام الثقة بين الطرفين عميق للغاية، وكالهما منشغالن بلعبة االتهامات في محاولة لتجنيد             . حتى صفر 

  ". الطرف اآلخر مسؤوال عن فشل المحاوالت الستئناف المسيرة السلميةأعضاء الرباعية لإلعالن عن
  3/1/2012، الغد، عمان

  
   ستحرم اإلخوان المسلمين من الشرعية الدولية"إسرائيل": "هآرتس" .31

قالت صحيفة هاآرتس اإلسرائيلية أمس إن تصريح نائب المرشد العام لإلخوان المسلمين، رشاد البيومى،              
تعترف بإسرائيل، وستطرح معاهدة السالم لالستفتاء الشعبى، يمثل فرصة اسـتراتيجية           بأن الجماعة لن    

  .أمام تل أبيب لمنع حصول الجماعة على الشرعية الدولية التى تحتاجها لحكم مصر
إلغـاء  «الصحيفة رجحت أن يؤدى طرح معاهدة السالم بين مصر وإسرائيل لالسـتفتاء الـشعبى إلـى         

  .»ى بقبول لدى غالبية المصريين، وهو ما سيوتر العالقات بين البلدينالمعاهدة، ألنها ال تحظ
التصريحات األخيرة لإلخوان تناقض تصريحاتهم السابقة التى أكدوا فيهـا احتـرامهم            «وأشارت إلى أن    

، مضيفة أن اعتراف الجماعة بنيتها الحقيقية يمثل فرصة عظيمة للغرب والواليـات المتحـدة               »للمعاهدة
  .إلخوان الشرعية الدولية التى يحتاجونها، وهو ما ستحاول تل أبيب العمل عليهلعدم منح ا

  3/1/2012، الشروق، مصر
 

  يقدم شكوى ضد حماس في األمم المتحدة" إشكول"المجلس اإلقليمي  .32
 مدعيا أن حماس أطلقت يوم أمس قذيفة        ،، شكوى لألمم المتحدة ضد حماس     "إشكول"قدم المجلس اإلقليمي    

  .لى النقب الغربيفوسفورية ع
وتدعي الشكوى أن  حماس خرقت بذلك معاهدة جنيف التي تحظر إطالق القـذائف الفوسـفورية علـى                  

يشار إلى أن إسرائيل أطلقت القذائف الفوسفورية بكثافة هائلة على قطـاع غـزة خـالل                .منطقة سكانية 
  ).2009 وبداية عام 2008نهاية عام (  يوما22العدوان الذي استمر 

 2/1/2012، 48عربموقع 
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  ردا على طرد الملحق اإلسرائيلي  الملحق الروسي قبل شهورت طرد"إسرائيل" :هآرتس" .33
، أمس، عن قيام إسرائيل بطرد الملحق العسكري فـي          »هآرتس«كشفت صحيفة   :  كفاح زبون  - رام اهللا 

لي مـن الـسفارة     السفارة الروسية في تل أبيب قبل أربعة شهور، وبعد أسابيع من طرد الملحق اإلسرائي             
  .الماضي) أيار(اإلسرائيلية لدى روسيا في مايو 

وقالت مصادر في الخارجية اإلسرائيلية إن الخطوة نفذت بـسرية ومـن دون ضـجيج، وقـد حـافظ                   
  .المسؤولون اإلسرائيليون على ذلك سرا، كي ال يزيد األمر من حدة التوتر بين البلدين

طرد فاديم ليدرمان، الملحق العـسكري اإلسـرائيلي مـن          وأكدت المصادر أن الخطوة جاءت ردا على        
  .السفارة اإلسرائيلية في موسكو، وهو برتبة كولونيل في سالح الجو

شخصية غير  « مايو الماضي، وحققت معه وطردته، معلنه أنه         12 في   هوكانت السلطات الروسية اعتقلت   
ـ  » مرغوب بها  مهمة إلى أنشطة بعض الـشركات      بتقديم مساعدة   و» التجسس الصناعي «بعدما اتهمته ب

 مايو لدى قيامه بتـسلم     12إن ليدرمان اعتقل يوم     «:  وقالت روسيا آنذاك   .اإلسرائيلية في السوق الروسية   
  .»معلومات سرية من مواطن روسي في موسكو

 3/1/2012، الشرق األوسط، لندن
  

  القدس قد تتعرض لهجوم صاروخي من جهة قطاع غزة: "جيروزاليم بوست" .34

 االسرائيلية في عددها الـصادر اليـوم عـن مـسؤول     "جيروزاليم بوست "نقلت صحيفة   : س المحتلة القد
عسكري كبير قوله ان القدس المحتلة قد تكون في المستقبل مستهدفة من جانب سوريا او حـزب اهللا او                   

  .تنظيمات فلسطينية وقد تتعرض لهجوم صاروخي حتى من جهة قطاع غزة
لتقييمات التي اعدتها االجهزة االمنية المختصة خالل السنوات االخيرة والتي           واضاف هذا المسؤول ان ا    

جاء فيها ان العاصمة لن تصبح في مرمى القذائف الصاروخية الفلسطينية او صواريخ سوريا أو حـزب                
  .اهللا كون المدينة مقدسة للمسلمين ايضا هذه التقييمات لم تعد واقعية

  3/1/2012، وكالة سما اإلخبارية
 

   وقوع هجوم صاروخيفي حال تقرر وقف النشاط في المفاعالت النووية "إسرائيل" .35
ـ          وقـف النـشاط    " قيادة الجبهة الداخليـة   "قررت اللجنة اإلسرائيلية للطاقة الذرية بالتنسيق مع ما يسمى ب

، في حـال تعرضـت الجبهـة        "ناحال شوروك "و" ديمونا"النووي في المفاعالت النووية اإلسرائيلية، في       
  .الداخلية لهجوم صاروخي، وذلك لمنع وقوع ضرر بيئي لدى اختراق الصواريخ للدفاعات

وأفادت التقارير اإلسرائيلية أن قيادة الجبهة الداخلية وإدارة المفاعلين النوويين تفترضـان أنـه يمكـن                
، حيث تشتمل على صـواريخ العتـراض        "متعددة الطبقات "اختراق الدفاعات رغم أنها توصف بكونها       

 فـي   صواريخ على ارتفاعات مختلفة إضافة إلى مبان محصنة، ولذلك يجب وقـف النـشاط النـووي               
  .المفاعالت في حاالت الحرب وفي حاالت التصعيد التي تشتمل على إطالق صواريخ

 3/1/2012، 48موقع عرب
  
  
  
 



  

  

 
 

  

            21ص                                     2369:                العدد2/1/2012الثالثاء  :التاريخ

  دفاعية والحرب األلكترونيةالقدرات ال مليار شيكل لتطوير ةسبع .36
في حديثه أمام لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست، يوم االثنين، قال رئيس شعبة التخطيط في دائـرة                 

 مليار شـيكل    7التخطيط في قيادة أركان الجيش اإلسرائيلي، الجنرال غاي تسور، إن الجيش بحاجة إلى              
  . لتطوير القدرات الدفاعية من الصواريخ المضادة للدبابات وتطوير قدرات الحرب األلكترونية في الجيش

ريخ المضادة للدبابات   وقال تسور إن القدرة العسكرية على المناورة تضررت كثيرا بسبب كميات الصوا           
، وأن هناك حاجة الستثمار ضخم لتحسين القدرات الدفاعية، إضافة إلى اسـتثمار             "العدو"الموجودة لدى   

  .اقتصادي ضخم في مجال تطوير الحرب األلكترونية
 3/1/2012، 48موقع عرب

  
  " 3حيتس "الجيش اإلسرائيلي يستعد إلجراء تجربة على صاروخ  .37

لن الجيش اإلسرائيلي أنه سيجري قريباً التجربة األولى إلطالق الصاروخ الجديد           أع: )فلسطين(الناصرة  
  .المضاد الصواريخ الباليستية) السهم" (3حيتس "المعّدل من طراز 

، أن هذه التجربة ستكشف مدى قدرة المنظومة المطّورة من          )2/1(وأفادت اإلذاعة العبرية، اليوم اإلثنين      
 في تحسين أداء المنظومات العسكرية األرضـية العتـراض الـصواريخ            وفعاليتها" 3حيتس  "صواريخ  

  ".المعادية"
" بيونـغ "ومن المقّرر أن تجري التجربة بحضور طواقم ممثلة عن وزارة الـدفاع األمريكيـة وشـركة                 

  .المشاركة في إتمام مشروع تطوير الصاروخ، الذي دام قرابة ثالثة أعوام
  2/1/2012، قدس برس

  
   يسلح طلبة المدارس لمطاردة الفلسطينيينسرائيليش اإلجيال: "هآرتس" .38

 16كشف النقاب أمس اإلثنين، عن أن جيش االحتالل يجند طالبا في عمر             :  برهوم جرايسي  - الناصرة
 عاما، في المرحلة الثانوية المدرسية ويسلحهم لمطاردة الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلـة،              18إلى  

  . من دون تصاريح1948الحتالل متواجدين في مناطق الذين تعتبرهم سلطات ا
، فإن جيش االحـتالل يجنـد       "مدينة بال عنف  "، إنه في إطار مشروع ما يسمى        "هآرتس"وقالت صحيفة   

طالب مدارس ويسلح بأسلحة رشاشة، ويسمح لهم بـإجراء دوريـات لمطـاردة العمـال الفلـسطينيين                 
 عام، واعتقالهم وتسليمهم لقوات االحتالل لحبسهم وتقديمهم        والفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة بشكل     

  .للمحاكمة
ويتبين من تقرير الصحيفة، أن هؤالء الفتيان يتلقون تدريبا لبضعة ايام على استخدام السالح، وأن جيش                

 التجربة، وقريبا سيتم تجنيد مجموعـات     "، وبناء عليه فإنه يعتزم توسيع       "التجربة ناجحة "االحتالل يعتبر   
  .أخرى من شريحة الجيل ذاتها

  3/1/2012، الغد، عمان
  

  "إسرائيل"بمصر تجاه " اإلخوان"نجحت فى تغيير عقليات بعض أعضاء : "جرابيل"الجاسوس  .39
 الذى كان معـتقال لـدى مـصر بتهمـة     "إيالن تشايم جرابيل"الجاسوس اإلسرائيلى  قال: القدس المحتلة 

الصهيونية كانت مـشتركة، وأننـا      مع  عرب بأن مصالحهم    كنت آمل فى إقناع ال    : "التجسس والتحريض 
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يمكن أن نعمل معا من أجل السالم، ولكن فى مرحلة ما بعد ثورة مصر ومستوى التعليم والتفاعل لـدى                   
المصريين، تم اعتقالى والحبس االنفرادى والتهديد فى نهاية المطاف بالسجن مـدى الحيـاة بـدال مـن                  

  ". اإلسرائيليين والمصريين كشعوبالتوصل لتقريب وجهات النظر بين
: ، مـضيفا  "استطعت تغيير بعض مفاهيم أعضاء سابقين فى جماعة اإلخوان المسلمين         :"وأضاف جرابيل 

حتى المسئول عن التحقيق والحراس الذين كانوا يشرفون على احتجازى قالوا لى قبل مغاردتى الـسجن                "
  ".أنا مسامحكم.. ؤالء الذين احتجزونى بالخطأأقول له: " جرابيلردو ".ونرجو أن تسامحنا.. شالوم"

 2/1/2012وكالة سما اإلخبارية، 
  

   ال تملك األدوات الكافية لمواجهة ظاهـرة هجـرة األفارقة"إسرائيل" .40
أظهرت دراسة أعدتها سلطة السكان والهجرة في إسرائيل، وعرضت مؤخرا على لجان الكنيـست، أن               

فية لمواجهة ظاهرة هجرة األفارقة إلى إسـرائيل عبـر األراضـي            إسرائيل ال تملك حاليا األدوات الكا     
  .المصرية

 متسلال أفريقيا اجتازوا الحدود في العام األخير، بينهم ثالثة آالف         816 ألفاً و  16وأشارت الدراسة إلى أن     
  .في شهر كانون األول الماضي وحده

ة لمحاربة هذه الظاهرة بـرغم إقرارهـا        وتبين الدراسة أن الحكومة اإلسرائيلية ال تملك األدوات الالزم        
مؤخرا تدابير للمواجهة، من بينها إنشاء معسكر اعتقال وفرض غرامات على المهربين ومـن يقومـون                

ليس في خطة الحكومة إجابة لمواجهة األعداد التـي تـسللت           «وتشير الدراسة إلى أنه     . بتشغيل األفارقة 
  .»إلسرائيل وباتت موجودة فيها

  3/1/2012، السفير، بيروت
  

   أحد منافذ غزة التجارية" المنطارمعبر" بإزالة بدأ ت"إسرائيل" .41
التجاري الذي أغلقته ' كارني' بإزالة معبر المنظار ، يوم أمس،شرعت إسرائيل: غزة ـ  أشرف الهور

وشوهدت آليات إسرائيلية تقوم  .من قبل، وكان مخصص إلدخال مواد غذائية وصناعية إلى قطاع غزة
أجزاء من المعبر الذي يقع على الحدود الشرقية لمدينة غزة، والذي يعد من أكبر المعابر التي بتفكيك 

  .تربط قطاع غزة بإسرائيل
بسبب محاوالت 'وقالت اسرائيل ان قرار إغالق المعبر وإزالته جار بقرار من الدوائر األمنية المختصة 

  .'دي إليهتنظيمات فلسطينية استهدافه خاصة من خالل حفر أنفاق تؤ
خطوة ' ان إزالة معبر المنطار تعد ،وقال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار

واعتبر أن إسرائيل . 'أحادية تهدف لتنفيذ السياسة اإلسرائيلية بفصل غزة عن الضفة وتشديد الحصار
  .'راً واقعاً يصعب تغييرهأم' ومن ثم يصبح ذلك ،تطبق رؤيتها على األرض في غزة والضفة والقدس

  3/1/2012، القدس العربي، لندن
  

   مليار دوالر 1.5رصد  بلدية االحتالل ت"القدس الكبرى" إلى للوصولتماشيا مع مخططاته  .42
 مليون 80 مليار دوالر بزيادة قدرها 1.5رصدت بلدية االحتالل في القدس المحتلة، ميزانية بقيمة 

 ألف وحدة 30 بناء 2012وسيتم في عام  .شرقي المدينة المقدسة لتعزيز مشاريع التهويد ،دوالر
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 نحو 2020 ألفا، ليصل تعداد الوحدات االستيطانية في القدس الشرقية بحلول عام 60استيطانية من أصل 
  .  ألف وحدة سكنية130

 ألف وحدة استيطانية شرقي القدس وما تبقى من وحدات سكنية ستبنى 52وحسب المخططات، ستشيد 
وعدلت أطماع الحركة . من البناء سيكون باألراضي المحتلة% 85ربي المدينة، أي أن أكثر من غ

من % 10عاصمة للشعب اليهودي لتقضم " القدس الكبرى"الصهيونية الحدود المصطنعة لما أسمته 
وجود  قرابة مليون يهودي، ليقتصر ال2020مساحة الضفة الغربية، ومن المتوقع أن يقطنها بحلول العام 

  .  ألف نسمة فقط100الفلسطيني بها على 
  3/1/2012، موقع فلسطين أون الين

  
  األسرى يهددون بالتصعيد الشهر المقبل إذا لم تنفذ مطالبهم .43

طالبت الحركة األسيرة في سجون االحتالل اإلسرائيلية، أمس، بإعادة األوضاع كما كانت عليه : رام اهللا
، والذي فرضت إسرائيل في حينه سلسلة من اإلجراءات ط شاليقبل أسر الجندي اإلسرائيلي جلعاد

  ".طقانون شالي"والممارسات غير األخالقية والقانونية على األسرى أبرزها 
اإلسرائيلي جمال " ريمون"وأشار نادي األسير في بيان له، أمس، نقالً عن ممثل األسرى في سجن 

هات المعنية في إسرائيل، تطالبها بإعادة كافة لقد تم مؤخرا توجيه كتب لكافة الج: "الرجوب قوله
، واثر ذلك تلقت هذه الجهات رداً مفاده بأنه جرى تشكيل لجنة طإنجازات األسرى بعد انتهاء صفقة شالي

برئاسة إيلي جيبسون مسؤول الجنوب، وهو شخص ذو دراية واطالع على أوضاع السجون، وهذه 
  ".اللجنة ستدرس الرسائل وترد عليها

 الرجوب من أنه في حال لم يستجب لمطالب الحركة األسيرة، سيكون هناك برنامج تصعيدي بدء وحذر
من الشهر المقبل، مؤكدا في الوقت ذاته، أهمية مخاطبة الجهات المسؤولة بهذا الخصوص، وممارسة 
مزيد من الضغط الخارجي لتحقيق مطالب األسرى، المتمثلة أساسا في تمكين األسرى من الدراسة 
بالجامعة والتوجيهي، وإعادة زيارات أسرى غزة، والسماح بزيارات الدرجة الثانية، وإلغاء موضوع 
الرفض األمني للتصاريح، وتحسين معاملة األهالي على الحواجز وظروف األكل، وتحويل الفرن في 

  .ديإلى األسرى األمنيين، حيث انه حاليا مع المدنيين، وإنهاء مشكلة العزل االنفرا" نفحة"
  3/1/2012، األيام، رام اهللا

  
  االحتالل يداهم عدة مدن وقرى في الضفة ويعتقل عدداً من الفلسطينيين .44

 اقدمت سلطات االحتالل فجر امس على اعتقال ثالثة عشر مواطنًا فلسطينيا في : كامل ابراهيم–القدس 
وذكرت مصادر محلية إن قوة  .أنحاء متفرقة من مدن وقرى الضفة الغربية، غالبيتهم في مدينة الخليل

 .من جيش االحتالل اعتقلت ستة مواطنين فلسطينيين من مدينة الخليل، اثنين منهم من مخيم العروب 
واعتقلت قوات االحتالل كذلك شقيقين من قرية سالم في محافظة نابلس، ومواطنين من بلدة الطيبة غرب 

  .جنين
ة رمانة غرب مدينة جنين بين مجموعات من في سياق آخر، اندلعت مواجهات فجر امس في بلد

الفلسطينيين  وقوات االحتالل التي اقتحمت البلدة وأطلقت األعيرة النارية والقنابل الصوتية بكثافة، خالل 
وقالت مصادر محلية إن سبع آليات عسكرية انطلقت من معسكر سالم  .توجهها لقرية الطيبة المحاذية لها
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ضي المواطنين في المنطقة، واقتحمت بلدتي رمانة والطيبة غرب جنين، االسرائيلي المقام على أرا
وخالل مرورها بقرية رمانة، رشقها الشبان بالحجارة والزجاجات الفارغة فردت قوات االحتالل بإطالق 

  .األعيرة النارية
م طلبات الى ذلك اقتحمت قوات االحتالل مساء األحد حي رأس العامود في القدس المحتلة، لتقوم بتسلي

  .استدعاء لعدد من الشبان الفلسطينيين في الحي
  3/1/2012، الرأي، عمان

  
  األسير المحرر زكريا عيسى ينضم الى قافلة شهداء الحركة االسيرة .45

 استشهاد األسير المحرر زكريا عيسى داود من ، مساء االثنين، أكد نادي األسير الفلسطيني:بيت لحم
منية بعد صراع مع السجان والمرض الذي أفرج عنه خالل آب من العام  الذي وفاته ال،مدينة بيت لحم

قد اعتقل " عيسى"وكان  .المنصرم  بعد أن تأكدت إدارة السجون من انتشار مرض سرطان في جسده
  . عاما16ً وحكم عليه آنذاك بالسجن 2003 شباط 10بتاريخ 

 أسير شهيد 204رة ليرتفع عددهم إلى واعتبر نادي األسير بأن زكريا عيسى أحد شهداء الحركة األسي
رحلوا ألجل الوطن واألرض، مطالبا بالوقت ذاته إنقاذ ما يمكن إنقاذه من األسرى المرضى في سجون 

  .االحتالل
  2/1/2012 وكالة سما اإلخبارية

  
        والقرار تم ألسباب تخص االحتالل" النقب"نرحب بإغالق سجن : نادي األسير .46

، "النقب"الفلسطيني قدورة فارس، بإغالق سلطات االحتالل لسجن " نادي األسير " رئيسرحب: رام اهللا
معتبرا أن موضوع إغالقه تم بسبب نقص أعداد األسرى في السجن وأمور خاصة بإدارة السجون 

تضخيم األمر "عن استغرابه من " قدس برس"ة، في تصريحات خاصة لـ روأعرب قدو ".اإلسرائيلية
" منتزه"، مشيرا إلى إن سجن النقب ليس "د تحل باألسرى بعد إغالق سجن النقبوتصويره ككارثة ق

  ".لألسرى وال يشتمل على أدنى مقومات الحياة لهم
وأشار إلى أن عدد أسرى سجن النقب وصل إلى ألف وثالثمائة أسير بعد صفقة تبادل األسرى، في حين 

ى ثمانية آالف أسير، وهذا األمر يدفع بإدارة وصل عدد أسرى النقب خالل سنوات االنتفاضة األولى إل
  ".السجون إلغالق السجن وإعادة ترتيب األسرى في السجون األخرى

سيخفف معاناة أهالي األسرى من محافظات شمال الضفة من نابلس "وبين فارس أن إغالق السجن 
سرى معاناة حر الصيف وجنين أثناء زيارة أبنائهم في النقب، والتي تستغرق ساعات طويلة، وتجنب األ

  ".وبرد الشتاء في النقب
  2/1/2012قدس برس، 

  
   بالقدسالمنطقة الصناعية في واد الجوزب دونما 13صادر االحتالل ي .47

في القدس، تبلغ مساحتها  كشف النقاب عن أوامر مصادرة ألراض في المنطقة الصناعية بحي واد الجوز
متحف "حتى المتحف الفلسطيني أو ما يطلق عليه ب  دونما، وتمتد من مفرق الجامعة العبرية، و13
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وقد قامت بلدية االحتالل في القدس اليوم االثنين بتوزيع أوامر المصادرة، وفقا للمخطط . روكفلر
  . الذي يراد من خالله توسيع الشارع الرئيس في المنطقة الصناعية2639الهندسي 

الرشق الباحث المتخصص في االنتهاكات وعن اثار المخطط على السكان المقدسيين أوضح عمران 
اإلسرائيلية وعضو رابطة الباحثين المقدسيين بان هذا المخطط سيعمل على اإلضرار بشكل مباشر 

 مواطن مقدسي يمتلكون او يعملون في منشأت صناعية ومحال تجارية 600بمصالح عدد كبير من نحو 
  .تقع في المنطقة الصناعية في حي وادي الجوز

  2/1/2012، 48بموقع عر
  

   وقتاً للصالة51االحتالل يمنع رفع األذان في الحرم االبراهيمي  .48
 ان سلطات االحتالل االسرائيلية وكعادتها منعت رفع ،قال مدير اوقاف الخليل زيد الجعبري: الخليل

 ،وقتاً) 51(االذان من على مآذن الحرم االبراهيمي الشريف بالخليل خالل شهر كانون االول الماضي 
 وقد استنكر ،بحجة ازعاج المستوطنين المتواجدين في القسم المغتصب من الحرم االبراهيمي الشريف

 بتدخلها في شؤون المسلمين مؤكدا ان الحرم االبراهيمي هو مسجد ،الجعبري هذه االجراءات االسرائيلية
وقد بعث برسالة  وال يحق ألي جهة كانت التدخل في شؤونه سوى المسلمين ،اسالمي خاص للمسلمين

  .الى وزارة االوقاف الطالعهم على المنع
  3/1/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  في النقب "قرية عتير"الذي يهدد باقتالع " غابة يتير"طالب بإلغاء مخطط مركز عدالة ي .49

الجنوب،  لواء –وجمعية بمكوم للجنة اللوائية للتخطيط والبناء " عدالة"قدم مركز :  خالد محمود-القدس
الذي " غابة يتير"باسم العشرات من سكان قرية عتير غير المتعرف بها في النقب، اعتراضا على مخطط 

وطالب المعترضون اللجنة بعدم . وتها وإقامة غابة على أنقاضهاييهدف إلى إخالء القرية، هدم ب
غته واألخذ بالحسبان وجود المصادقة على المخطط بصيغته الحالية وإصدار التعليمات لمعديه بإعادة صيا

" عدالة"قدم االعتراض المحامية سهاد بشارة من . القرية العربية البدوية واحترام حقوق أهلها الدستورية
  .ومخطط المدن سيزار يهودكين من بمكوم

  3/1/2012، 48موقع فلسطينيو 
  

   يوسف أبولوز  الفلسطينيفي الجزائر للشاعر" ضجر الذئب"طبعة ثالثة من  .50
للزميل الشاعر ” ضجر الذئب“أصدرت وزارة الثقافة الجزائرية الطبعة الثالثة من ديوان  :ظبيأبو

الفلسطيني يوسف أبولوز أحد أبرز شعراء المشهد العربي الذين كانت انطالقتهم في الثمانينات من القرن 
ب فلسطيني بعد  كتا100الماضي، ويأتي إصدار الديوان بمناسبة قرار وزارة الثقافة الجزائرية طبع 

من قبل بيت الشعر الفلسطيني ” ضجر الذئب“اإلعالن عن القدس عاصمة للثقافة العربية، وجاء اقتراح 
واالتحاد العام للكتاب واألدباء الفلسطينيين نظراً ألهمية هذا الديوان وما حققه من نجاح الفت بعد صدور 

  . الشعر في فلسطين عن بيت2008 والثانية في عام 1990طبعته األولى في عام 
  3/1/2012، الخليج، الشارقة
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   الجتماع بين اإلسرائيليين والفلسطينييناألردنترفض احتضان " اإلخوان" .51
رفضت جماعة اإلخوان المسلمين، استضافة األردن الجتماع مقرر اليوم يجمع مـسؤولين مـن              : عمان

  .السلطة الفلسطينية والجانب اإلسرائيلي
تهديـدات  "للجماعة، في بيان أمس، إن االجتماع المعلن عنه يأتي في وقت سبقته             وقال المكتب اإلعالمي    

  ".إسرائيلية موهومة بالخيارات المفتوحة إذا لم تستأنف المفاوضات
هل الحكومة  "في ضوء ذلك، طالبت الجماعة، الحكومة بتوضيح موقفها تفصيالً بشأن االجتماع، متسائلة             

 مستبعدة كشأن كل الحكومات التي تعاطت معه سـابقا؟، وهـل هنـاك              هي التي تدير هذا الملف أم أنها      
  ".تطمينات بشأن الوطن البديل وحق العودة وحل الدولتين والموقف من المصالحة؟

ال يأتي في سياق موقف عربـي وال        "وأعربت الحركة اإلسالمية، عن رفضها لالجتماع، مشيرة إلى أنه          
على التهديدات الصهيونية بتهويد القدس وتوسيع االستيطان،       حتى موقف وطني أردني، من شأنه أن يرد         

  .وتكريس يهودية الدولة
3/1/2012، الغد، عمان  

 
  مشعل يزور عمان بصحبة ولي عهد قطر:  األردنيةةالناطق باسم الحكوم .52

إن قال وزير الدولة لشوؤن اإلعالم الناطق باسم الحكومة األردنية راكان المجالي،            : محمد الدعمه : عمان
زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، إلى عمان، ستكون بصحبة ولي عهـد قطـر،                 

وأضـاف  . الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مشيرا إلى أن موعد الزيارة مرتبط ببرنامج عمل الشيخ تمـيم                
ـ     يـوم   حول الزيارة التي توقعت مصادر إعالميـة أن تـتم         » الشرق األوسط «المجالي ردا على سؤال ل

وإن برنامج أعمـال الـشيخ       .لم نبلغ بموعد زيارة ولي العهد القطري حتى اآلن        «: ، قائال الجمعة المقبل 
  .»تميم بن حمد آل ثاني مزدحم حتى الخامس عشر من الشهر الحالي

 إن األشقاء في دولة قطر أبلغونا بأنه من الممكن أن يقوم ولي العهد بزيارة               :اًستدركأجاب م لكن المجالي   
وأشار المجالي إلى أن مشعل سيجتمع خالل زيارته لعمان مع كبار المسؤولين،            . ريعة خالل هذه الفترة   س

  .لكن ال توجد مواضيع محددة للبحث
وردا على سؤال حول عائالت بعض قياديي حماس التي انتقلت إلى األردن مؤخرا، فـي ظـل تقـارير      

رية تشهد توترا شديدا بفعل موقف الحركـة مـن          إخبارية أفادت بأن العالقة بين حماس والسلطات السو       
  . الثورة السورية، قال المجالي إنه ليست لديه معلومات حول ذلك

  3/1/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

   بلدة المطلة اإلسرائيلية وقرية كفركال اللبنانيةبين تبني جدار فصل "إسرائيل" .53
 يفصل بين بلدة المطلـة اإلسـرائيلية وقريـة           قرر الجيش اإلسرائيلي بناء جدار     : يو بي آي   -تل أبيب   

كفركال اللبنانية الواقعتين على بعد أمتار معدودة في جانبي الحدود بدعوى منع احتكاكات بين الجـانبين،                
  .على رغم احتمال وجود معارضة لبنانية لبنائه

هـذا  " قوله إن    ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن ضابط في قيادة الجبهة الشمالية للجيش اإلسرائيلي           
أول جدار من نوعه بين إسرائيل ولبنان، والحديث يدور في هذه المرحلة عن مشروع موضـعي لكـن                  
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نعتقد أنه سـتكون    ": وأضاف الضابط اإلسرائيلي   ."ربما يتم توسيعه في المستقبل إلى نقاط احتكاك أخرى        
  ."هناك معارضة من الجانب اللبناني لكن الواقع يلزم ببنائه

حيفة إن طول الجدار، بارتفاع خمسة أمتار، سيكون أكثر من كيلومتر واحد وسـيتم وضـع                وقالت الص 
وسائل إنذار عليه وسينتهي العمل على تخطيطه في األيام القريبة ويتوقع أن يبدأ العمل فـي بنـاء هـذا             

  .الجدار خالل األسابيع القريبة المقبلة
 طلباً لتنسيق أعمـال بنـاء الجـدار،         "يونيفيل"وات  وقال الضابط اإلسرائيلي إن الجيش اإلسرائيلي سلم ق       

  ."هذا الجدار سيرفع مستوى األمن في هذه المنطقة والشعور باألمن لدى سكان المطلة"معتبراً أن 
3/1/2012، الحياة، لندن  

  
  األسد يستقبل مشعل قريباً ضمن مجموعة من القادة الفلسطينيين: اللبنانية "األخبار" .54

 المقبلين بقادة الفصائل األسبوعينالرئيس السوري بشار األسد خالل  أن يلتقي قررمن الم: إيلي شلهوب
األولى، إعالن عودة الحيوية السورية إلى الساحة : الغاية منه مزدوجةوالفلسطينية المقيمة في دمشق، 

ضية العربية من دون التخلي عن أي من ثوابت دمشق، وذلك عبر العنوان األبرز لهذه الساحة وهو الق
أما الغاية الثانية فيفترض أن تكون مصالحة األسد لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس . الفلسطينية

خالد مشعل، لكن ليس عبر لقاء ثنائي بل عبر استقبال األسد ألبو الوليد ضمن مجموعة من القادة 
  .الفلسطينيين، على ما تفيد المصادر نفسها

 االختالف في وجهات النظر مع القيادة السورية، ومنذ اليوم  تؤكد أن،مصادر قيادية في حماس وعن
كنا "، مضيفة "اختالفاً في وجهات النظر بين حليفين حريصين على بعضهما البعض"األول، كان 

، مشيرة إلى أن الحركة "حريصين على إيضاح وجهة نظرنا في إطار مكاشفة بين رفاق الخندق الواحد
  ." السورية وقف حراكها داخل سورياال تزال ملتزمة قرار السلطات"

وتقول المصادر إنه في أوج سوء التفاهم، لم تنقطع االتصاالت بين الجانبين، مشيرة إلى أنه باستثناء 
كانت معظم االتصاالت تحصل "وتضيف . الرئيس األسد، لم يغلق أحد األبواب في وجه مسؤولي الحركة

، وذلك "وك ومع نائب وزير الدفاع اللواء آصف شوكتمع رئيس جهاز االستخبارات اللواء علي الممل
  . الماضيأغسطس/ مذ جرت المصالحة بينهما وبين مشعل أواخر آب

وتشدد المصادر نفسها على أن النظام السوري، خالل فترة الخالف، كان أكثر حرصاً على أمن قادة 
ر الحركة وحول قادتها، مشيرة حماس، وهو ما تم التعبير عنه بزيادة إجراءات الحماية واألمن في مقا

العائالت الحمساوية التي غادرت سوريا خالل األسابيع الماضية، إنما فعلت هذا ألسباب أمنية، "إلى أن 
  ." النظام عطّل عملها منذ أشهر، وفي النهاية ال بد من استئنافهعأو ألن سوء التفاهم م

  3/1/2012األخبار، بيروت، 
  

   فشلت وال خير يرجى منها"الرباعية" ويؤكد أن...  إلغاثة غزةالًيوجه نداء عاج أوغلوإحسان  .55
 في تصريح صحفي ، رأى أمين عام منظمة التعاون اإلسالمي أكمل الدين إحسان أوغلو:)وام (–جدة 

  .في جدة أمس، أن اللجنة الرباعية للسالم في الشرق األوسط قد فشلت وأن ال خير يرجى منها
 عاجالً لتقديم المساعدة الطبية إلى قطاع غزة لمواجهة أزمة صحية غير إلى ذلك، أطلق أوغلو نداء
وناشد الدول اإلسالمية والمنظمات اإلنسانية والجهات الخيرية اإلسالمية . مسبوقة تعصف بالقطاع
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ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية في العالم سرعة مد يد العون إلى الشعب الفلسطيني في 
خاصة عالجات أمراض السرطان والكلى وذلك من أجل تخفيف وطأة الوضع اإلنساني قطاع غزة، 

  .الصعب الناجم عن نقص الدواء واالحتياجات الصحية هناك
  3/1/2012االتحاد، أبو ظبي، 

  
   بموقف حاسم إزاء االستيطان اإلسرائيلي"الرباعية"الجامعة العربية تطالب  .56

ون فلسطين ؤ الجامعة العربية لشى العام المساعد لدميناألطالب : القاهرة العزب الطيب الطاهر
 قبيل اجتماعها ، العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير محمد صبيح اللجنة الرباعية الدوليةواألراضي
 يمكن ىحت،  والمستوطنيناإلسرائيلية باتخاذ موقف واضح وحاسم ضد االستيطان والجرائم ،في عمان

 ، وأكد صبيح في تصريحات له.واإلسرائيليلمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني دفع جهود استئناف ا
 الدولي لبحث األمن مجلس إلى القيادة الفلسطينية بالتوجه إليه الجامعة العربية تدعم ما ذهبت أن ،أمس

ي  يحمأن باعتباره هو الشغل الشاغل لهذه القيادة وللشعب الفلسطيني ولكل من يريد ،قضية االستيطان
 في تخريب عملية السالم والمفاوضات األساسية قضية االستيطان هي القضية إن: وقال. القانون الدولي

  . حل بالتوافق ووفق مبادرة السالم العربيةإلىوالوصول 
  3/1/2012األهرام، القاهرة، 

  
  اس بتهريب السالح إلى حمنااتهامب تشوش على عالقتنا بمصر "إسرائيل": وزير خارجية السودان .57

 "إسرائيل"علي كرتي . اتهم وزير الخارجية السوداني د:  سوسن أبو حسين وأحمد إمبابي- القاهرة
والغرب بتعطيل التعاون مع مصر عبر االتهام بتهريب السالح إلى حركة حماس، وقال كرتي في حوار 

وسبق . دانهذه رسائل سالبة ترسل حتى ال تفتح مصر حدودها مع السو" إن ، أمس،مع الشرق األوسط
، كما تقوم إلسرائيل محاولة إلصاق التهمة نفسها قبل عام عندما أغارت على سيارة عادية ولم تجد شيئاً

صحة التقارير الصحافية التي تحدثت عن  وعن ."إسرائيل بالتشويش على العالقات بين مصر والسودان
هذا الموضوع كله : "، قالوجود غارة إسرائيلية على الحدود بين مصر والسودان األسبوع الماضي

للتشويش على زيارة الرئيس البشير لهذه المنطقة يومها، وإسرائيل تقول هذا الكالم من أجل التشويش 
  "...على عالقة السودان بالغرب وهي تعلم أن مثل هذا الحديث يمكن قبوله في الواليات المتحدة

الزيارة جاءت لتؤكد ما "إن : قال": ائيلإسر"ـ ل، رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كيروعن زيارة
سبق أن ذكرناه من حقائق قبل االنفصال بأن إسرائيل تقوم بتدريب لإلخوان في الجنوب، وتقدم كامل 
الدعم من أجل االنفصال، واليوم نحن نتابع هذا الوجود اإلسرائيلي المعلن والرسمي، ونعمل في الوقت 

 ولكن ما ...جية مع اإلخوة في الجنوب، ولكنهم غير مستعدين اآلننفسه على أهمية إقامة عالقات استراتي
وهذا .. يؤلمنا هو أصابع إسرائيل في الجنوب التي تدعم اإلخوة في دارفور ومناطق أخرى في الشمال

  ."تحدثنا بشأنه مع الجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي واإلخوة في مصر
  3/1/2012الشرق األوسط، لندن، 
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   موزة الدكتوراه الفخرية لدورها في دعم التعليمالشيخةجامعة في غزة تمنح : طرق .58
 قررت جامعة فلسطينية في قطاع غزة، منح عقيلة أمير دولة قطر الشيخة موزة بنت ناصر :غزة

تقديراً لدورها الريادي لدعم التعليم في مناطق "المسند، درجة الدكتوراه الفخرية ووسام الجامعة، وذلك 
 سالم صّباح إن جامعته قررت منح الشيخة .وقال رئيس جامعة فلسطين بغزة د ".نزاعات في العالمال

لتبنيها مبادرات دولية لدعم المرأة والطفل، مما أوجد بيئة "موزة درجة الدكتوراه الفخرية ووسام الجامعة 
تطرق إلى دور الشيخة موزة في و ".جديدة ووفر مستقبل أكثر أماناً وأمالً للمنكوبين والمهمشين في العالم

  ".وقفية الفاخورة"إعادة إعمار وتنمية مدينة غزة من خالل حمالت دولية مثل 
  2/1/2012قدس برس، 

  
  إسرائيلي ألف 400 لـ وينشرون تفاصيل بطاقات ائتمان إسرائيلية مواقع ونخترقي سعوديونهاكرز  .59

 أمام البنوك اإلسرائيلية رائيلي يقفون غداًلف إسأ 400 إنها سعادة ال توصف أن ترى :القدس المحتلة
 على نها سعادة أن ترى البنوك تلغي تلك البطاقات وتعمل مجدداًإويتذمرون من سرقة بطاقتهم االئتمانية، 

سعوديين شعورهم، بعد " هاكريم"، بهذه الكلمات وصف مجموعة من مخترقي المواقع "استصدار غيرها
 منها شركات بطاقات االئتمان ونشر تفاصيل بطاقات االئتمان لـ ،ائيليةأن قاموا باختراق عدة مواقع إسر

 مع األرقام السرية وأرقام األمان على صفحات عدة مواقع عالمية طالبين من القراء ، ألف إسرائيلي400
  ".تفضلوا إلى سوق المشتريات"

بالسيطرة على الصفحة  ، مساء أمس االثنين،وكانت مجموعة من قراصنة االنترنت من السعودية قامت
وقد كشفت مجموعة الهاكرز ملفات تحتوي على العديد من التفاصيل  ،)one(الرئيسية لموقع الرياضة 

  .، بما في ذلك أسمائهم وأرقام الهاتف وجميع أرقام بطاقات االئتمان واالعتمادإسرائيليينعن مواطنين 
وعة إكس جروب من المملكة العربية نحن مجم" :وقد كتب الهاكرز على الصفحة الرئيسية للموقع

 عن الشعب ، والحصول على الكثير من المعلوماتإسرائيلية مواقع إلىالسعودية استطعنا كسر والدخول 
ونحن نستخدم هذه . أسماء، عناوين، أرقام الهاتف، بطاقة الهوية، وأرقام بطاقات االئتمان: اإلسرائيلي

 خاللهم وتطوير البرمجيات، وقد قررنا أن نعطيهم للعالم البطاقات كل يوم لحل مشاكلنا والشراء من
  ".إسرائيلي بطاقة وهدفنا هو الحصول على المعلومات لمليون مواطن ألف 400وعددهم حوالي 

  3/1/2012وكالة سما اإلخبارية، 
  

  للجبهة الداخلية اإلسرائيلية  مناوراتفي "الناتو"أول مشاركة لـ .60
 ستشارك قوات من حلف شمال األطلسي فـي منـاورة للجبهـة             ،العبريةللمرة األولى في تاريخ الدولة      

 ويعتبر هذا التطور امتداداً للمشاركة اإلسرائيلية في المناورات العـسكرية للحلـف             ،الداخلية اإلسرائيلية 
 فإن المناورة ستجري في     ،وبحسب المخطط الذي نشرت معطياته مؤخرا      .األطلسي في السنوات األخيرة   

التي تجريها قيادة الجبهـة الداخليـة اإلسـرائيلية    » 6نقطة تحول ـ  «المقبل وهي مناورة تشرين األول 
  .سنويا

 تـم قبـل حـوالى    ، إلى أن االتفاق بين إسرائيل والناتو بهذا الصدد       ،اإللكتروني» يديعوت«وأشار موقع   
لعام لحلـف النـاتو     أسبوعين في بروكسل بين وزير الجبهة الداخلية الجنرال متان فلنائي ونائب األمين ا            

  .كالوديو بوزينايرو
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 لتتموضع في منـاطق     ،وفي إطار المناورة اإلسرائيلية ستصل وحدات إسناد وإنقاذ من قوات حلف الناتو           
الدمار الكبير المفترض في المناورة التي كرست هذه المرة لالستعداد لمواجهـة هـزة أرضـية كبيـرة        

  .مركزها إسرائيل
ر زيارته لبروكسل التقى فلنائي مع قادة آخرين في حلف الناتو ومـسؤولين  إنه في إطا  » يديعوت«وقالت  

 بغرض تعزيز وتوسيع العالقات بين إسرائيل وهذه الـدول لمواجهـة األوضـاع              ،في االتحاد األوروبي  
وأوضحت أن الهدف من الزيارة كان تبادل الخبرات وزيـادة التعـاون بـين               .الطارئة وإدارة األزمات  

ومع ذلك أشارت الصحيفة إلى أنه ليس معلوما بعد أسماء          . لف الناتو واالتحاد األوروبي   إسرائيل ودول ح  
وعدد الدول التي ستشارك في المناورة اإلسرائيلية وهل ستشارك تركيا وهي عضو في حلف في النـاتو                 

  . فيها
 3/1/2012، السفير، بيروت

  
   زعيم كوريا الشمالية؟ "الموساد"هل اغتال :  األميركية"وايني مادسن ريبورت"مؤسسة  .61

ذكر تقرير أميركي أن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ إيل الذي توفي منتصف الشهر الماضـي، قـد                  
وقال التقرير الـذي أعدتـه      ). الموساد(يكون اغتيل على أيدي جهاز االستخبارات االسرائيلية الخارجية         

 إّن كيم كان يتجنب الطيران ألنه يخـاف         األميركية ومقرها واشنطن،  » وايني مادسن ريبورت  «مؤسسة  
االغتيال الجوي، لذلك كان يسافر في القطار بدالً من الطائرة داخل كوريا الشمالية فقط، وفي مناسـبات                 

  .!نادرة إلى الصين وروسيا
وينقـل  . من هنا يخلص التقرير إلى احتمال أن تكون عملية االغتيال قد حدثت خالل رحلة في القطـار                

سة عن مصادر آسيوية أن كيم قد توفي نتيجة مؤامرة اغتيال أعّدها أعضاء رفيعي المستوى               موقع المؤس 
  . في الجيش الكوري الشمالي بالتعاون مع إسرائيل

بأن كيم كان يقود حملـة تطهيـر علـى مـستوى قيـادة الجـيش                » وايني مادسن ريبورت  « وعلمت  
 لوقـف تزويـد سـوريا ومـصر وايـران        واالستخبارات حين وجد أنهم، من دون معرفته، قد رتّبـوا         

بالصواريخ، في مقابل حصول كوريا الشمالية على يورانيوم مخّصب لبرنامجها النووي العسكري مـن              
وتابع التقرير أن الضّباط الكوريون الكبار ضلّلوا كيم، بحيث كان يظن بأن كوريـا الـشمالية                . إسرائيل

  . كتفاء الذاتي، في حين أّن برنامج التخصيب لديهم قد فشلتخّصب اليورانيوم وفقاً لعقيدة الزوتشية في اال
  3/1/2012، االخبار، بيروت

  
  بعمان" إسرائيل"واشنطن ترحب باالجتماع الثنائي الذي سيعقد اليوم بين السلطة و .62

جتمـاع  الرحبت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتـون، با       :  واشنطن -كفاح زبون غزة    : رام اهللا 
كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، اليوم مع وفد إسرائيلي رسـمي،           لذي سيعقد بين     ا الثنائي

، مثمنة جهود العاهل األردني الملـك عبـد اهللا الثـاني، ووزيـر              »تطورا إيجابيا «واعتبرته  . في عمان 
: ركيـة وقالت الـوزيرة األمي   . خارجيته ناصر جودة في جمع الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي في عمان         

). الدوليـة (نأمل في أن يساعد هذا الحوار المباشر في دفعنا قدمنا على المسار الذي اقترحته الرباعية                «
  .»وكما سبق للرئيس أوباما وأنا أن قلنا إن الحاجة إلى سالم دائم باتت ملحة أكثر من أي وقت
  3/1/2012، الشرق األوسط، لندن
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   األمنيالتنسيق معضلة .63
  فهمي هويدي

وربما كان  . ول التقرير االستراتيجي الفلسطيني تضمنت معلومات تصدمنا حتى ال تكاد تصدق          بعض فص 
الجزء الخاص بالتنسيق األمني الذي يتم برعاية أمريكية بين أجهزة السلطة في رام اهللا وبـين األجهـزة                  

ك التنسيق بلغ في    األمنية اإلسرائيلية صارخا في استدعاء الصدمة وإثارة الدهشة، إذ يذكر التقرير أن ذل            
آية ذلـك أن جهـاز      . 2003 مراحل متقدمة وغير مسبوقة منذ توقيع اتفاقية أوسلو في سنة            2010عام  

تحّدث ألول مرة منذ ما يزيد على عشرين عاما عن خلو قائمة ممن             ) الشاباك(األمن الداخلي اإلسرائيلي    
ديسكين فاعلية األجهزة األمنية للسلطة     وقد امتدح رئيس الشاباك يوفال      . في الضفة » المطلوبين«يسميهم  

  . عاما16ضد حركة حماس، مشيراً إلى أن تلك العمليات وصلت إلى أعلى درجة لها منذ 
  : من المعلومات المهمة التي وردت في هذا الصدد ما يلي

ن في بروكسل، أ  » لجنة ارتباط الدول المانحة   «كشفت حكومة االحتالل ضمن تقريرها الذي قدمته أمام         * 
ـ     عملية مشتركة مع قوات األمن الفلسطينية في الـضفة الغربيـة سـنة              2.968أجهزة االحتالل قامت ب

 اجتماعا مشتركا   686كما عقدت   %. 129، أي زيادة بنسبة     2009 عملية سنة    1.297 مقارنة مع    2010
ـ  2010معها سنة    ر أنـه   من الجدير بالذك  (،  %26، أي زيادة نسبة     2009 اجتماعا سنة    544، مقارنة ب

 هجوما ضد أهـداف     463رغم كل اإلجراءات األمنية، فقد نفذت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية            
  ).إسرائيلية

في وزارة التخطيط الفلسطينية في قطـاع       » مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار    «اتهم تقرير أصدره    * 
. 2010لى خلفية سياسية خـالل سـنة         حالة اختطاف ع   3،000غزة السلطة في رام اهللا بتنفيذ أكثر من         

 ألئمة المساجد، ونحو    49 حالة من حاالت االعتقال كانت ألسرى محررين، ونحو          1،404وذكر أن نحو    
 طالبا  417 من أعضاء مجالس بلدية، وما يقارب        32 صحفيا، ونحو    36 من أساتذة الجامعات، ونحو      24

  . مدرسين9جامعيا، ونحو 
، عن أن قوات أمن سلطة رام اهللا        »رجلنا في فلسطين  «يثان ثرول بعنوان  كشف تقرير أمريكي، أعده ن    * 

ـ 2009قامت بمشاركة الجيش اإلسرائيلي في سنة         عملية مشتركة ضد مجموعـات المقاومـة        1.297 ب
الفلسطينية المسلحة، استهدفت فيها حركة حماس وجهازها العسكري، ومؤسساتها المدنيـة واالجتماعيـة             

ونقل ثرول عن التقرير السنوي لجهـاز الـشاباك أن العمليـات            . 2008ت سنة   عن عمليا % 72بزيادة  
األمنية المشتركة لقوات أمن السلطة وإسرائيل قد خفضت الهجمات الفلسطينية ضـد اإلسـرائيليين فـي                

  .2000الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى أقل مستوى منذ عام 
 الدور وتعزيزه من خالل تقـديم المـساعدات الماليـة           كان للواليات المتحدة دور فاعل في تنمية هذا       * 

وقد أنفقـت واشـنطن     . للسلطة الفلسطينية، واإلنفاق بسخاء على مهمة المنسقين األمنيين لديها في الضفة          
 مليـون   150 مليون دوالر، فيما رصـدت       392 على مهمة المنسق السابق كيث دايتون        2007منذ سنة   

 موظفـاً   45المقر الرئيسي لبعثة المنسق األمريكي في غربي القدس         ويضم  . 2011دوالر للسنة المالية    
يشكلون الجزء األساسي للبعثة، معظمهم من الضباط األمريكيين والكنديين، إلى جانب ضباط بريطانيين             

  .وأتراك
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ـ             *  ي كنتيجة للتنسيق، اعتقلت األجهزة األمنية الفلسطينية واإلسرائيلية عدداً من أبرز قيادات المقاومة ف
الضفة، ولوحظ أن عددا من المعتقلين الذين كان يفرج عنهم من سجون الـسلطة يعـاد اعتقـالهم مـن                    

  .أو تتم تصفيتهم» إسرائيل«
لم يقف هذا التنسيق عند مالحقة المقاومة، وإنما وصل لحد غض الـسلطة الطـرف عـن العـدوان                   * 

تسريبات موقع ويكيلـيكس سـنة       وذلك حسبما كشفت عنه      2008اإلسرائيلي على قطاع غزة نهاية سنة       
 التي قالت إن الحكومة اإلسرائيلية بزعامة إيهود أولمرت حاولت تنسيق الحرب على غـزة مـع                 2010

أن وزير الدفاع اإلسرائيلي، إيهود باراك، في لقائه مع عـدد مـن   » هآرتس«وكتبت . السلطة الفلسطينية 
رائيل حاولت تنسيق الحرب العدوانيـة      ، ذكر أن إس   2009أعضاء مجلس الشيوخ والكونجرس في مايو       

 مع مصر ومع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس جـاء ذلـك             2009 ــ   2008على قطاع غزة    
. استنادا إلى برقيات السفارة األمريكية في تل أبيب، والتي تم الكشف عنها من قبـل موقـع ويكيلـيكس                  

في تلك الفترة فإن باراك قال إن الحكومة        » رائيلإس«واستنادا إلى برقية كتبها نائب السفير األمريكي في         
، وسألت إذا مـا كانتـا       »حملة الرصاص المصبوب  «اإلسرائيلية تشاورت مع مصر ومع حركة فتح في         

على استعداد لتولى السلطة على قطاع غزة بعد أن تحسم إسرائيل حركة حماس، لكنها حصلت من مصر                 
  .على رد سلبي

، وتلقيته مؤخرا   2010ه، أورده التقرير االستراتيجي الذي صدر عن عام         ذلك قليل من كثير مسكوت علي     
من مركز الزيتونة للدراسات في بيروت، األمر الذي يعني أن الجزء الخفي والغاطس حافل بمفاجآت ال                
تكاد نسمع بها أو نراها، األمر الذي يثير سيالً من األسئلة حول مستقبل ذلك التنسيق في ظـل التوافـق                    

  . بين حركتي فتح وحماساألخير
هـو  » نجح«إن من سخريات القدر أن نفشل في إقامة أي تنسيق عربي، وأن يكون التنسيق الوحيد الذي                 

  !الفلسطيني اإلسرائيلي
  2/1/2012، الشرق، الدوحة

  
  عاُم الدَّولة أم نهايةُ مرحلة؟ .64

  هاني المصري
لعام الماضي، وهذا العنوان استخدمته في هـذا        كان عنوان مقالي األول في ا     " عام الّدولة أم نهاية مرحلة    "

  .المقال األول في العام الجديد
 إسرائيلّي بحضور الرباعّية، وآخر بحضور األردن اليوم فأٌل سـيء لهـذا             –األخبار عن لقاء فلسطينّي     

العام، ألنه يمّيع الموقف الفلسطيني ويضّيع الوقت، ويدل على أن الحبل الـسري الـذي يـربط القيـادة                   
الفلسطينية بالمفاوضات الثنائية المباشرة برعاية أمريكية لم يقطع بعد، بالرغم من يأسها من هذا الخيـار                

التوجه إلى األمم المتحدة، والحـصول علـى العـضوية    : واتخاذها لعدد من الخطوات المعاكسة له، مثل 
  .ديدةالكاملة في اليونسكو، والشروع في المصالحة، والتفكير في اتباع خيارات ج

أكد العام الماضي بمجمله بما ال يدع مجالًا للشك إّن مسار المفاوضات الثنائية أغلق، ومن الصعب جـدا                  
فتحه، على األقل في عهد الحكومة اإلسرائيلية الحالية التي ستبدو أنها ستكمل فترتها، والمؤشرات تـدل                

  .على أن الحكومة المقبلة يمكن أن تكون أسوأ منها
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 فلسطينيا ينسف السياسة الفلسطينية المعتمدة منذ أكثر من عـام، التـي تـرفض               - إسرائيليا إّن اجتماعا 
استئناف المفاوضات قبل موافقة إسرائيل على تجميد االستيطان وعلى إقامة دولة فلسطينية على حـدود               

 الرابع عـشر    وشمعون بيريس في  " أبو مازن "، ألن هذا اللقاء، مثله مثل اللقاء المقبل بين الرئيس           1967
من هذا الشهر، وكذلك مثله مثل اللقاءات الثالثة السابقة بينهما، واللقاء مع أيهود باراك تعطـي إشـارة                  
سيئة جدا إلسرائيل، والعالم يفهم منها أّن الموقف الفلسطيني الرافض للمفاوضات دون تلبية مطالبه قابٌل               

 حين اسـتؤنفت المفاوضـات، بـالرغم مـن          2010للتراجع عنه، مثلما حدث في الفاتح من أيلول عام          
  .مسرحية التجميد الجزئي والمؤقت التي أقدمت عليها حكومة نتنياهو ولم تؤد إلى شيء

ال يقلل من مساوئ استئناف المفاوضات أنها مفاوضات مـن أجـل المفاوضـات، وادعـاء النـاطقين                  
ستئناف المفاوضات، في نفـس الوقـت       الفلسطينيين بأنها ليست لقاءات تفاوضية، وإنما لدراسة إمكانية ا        

إن اللقاء لبحث ملفي األمن والحدود، وليست العودة إلى المفاوضـات           : الذي يصرح فيه صائب عريقات    
  ).أي تناقضٍ هذا(السياسية 

 مولخو؛ أّن جدار التعنت اإلسرائيلّي من       –إن ما يقلل من التأثير السلبي للقاءين الذين سيعقدهما عريقات           
 من هذا الشهر، ونأمـل      26 اختراقه، وأّن هناك سقفًا لالنتظار حددته القيادة الفلسطينية في           الصعب جدا 

  .االلتزام به وليس تمديده
إذا أردنا الحديث بصراحة، فإن لقاءات عّمان تشكل استمرارا للسياسة االنتظارية المتبعة فلسطينيا، التي              

درة اللجنة الرباعية؛ التي أدت إلـى وقـف التحـرك           كان عنوانها في الفترة األخيرة انتظار مصير مبا       
  . أيلول وحتى اآلن من دون طلب التصويت وال تقديم طلبات جديدة23الفلسطيني في األمم المتحدة منذ 

إّن تصّور إمكانية قيام دولة فلسطينية في القريب العاجل عن طريق المفاوضات الثنائية، وعدم القناعـة                
ائل أخرى، هو جذر الخلل في السياسة الفلسطينّية المتبعة منـذ أكثـر مـن               العميقة بوجود خيارات وبد   

عشرين عاما حتى اآلن، وال يمكن التقّدم على طريق دحر االحتالل وإنجاز الحرية والعودة واالسـتقالل                
من دون التخلي عن هذا الوهم مرة واحدة وإلى األبد، فهناك خياراتٌ أخرى يجب السير فيها قبل ضياع                  

  .ت والندم حين ال ينفع الندمالوق
أشدد على إسرائيل وليس الحكومة اإلسرائيلية الحاليـة أو         (إن ما منع قيام الدولة الفلسطينية أن إسرائيل         

تعتقد أن بمقدورها رفض قيامها واستمرار الوضع الحـالي، أو فـرض أحـد الخيـارات                ) سابقاتها فقط 
  .اإلسرائيلية المفضلة لحل الصراع

ائيل قادرة على منع قيام دولة فلسطينية حقيقية أّن موازين القوى مختلـة بـشكل سـاحق                 وما يجعل إسر  
لصالحها، بحيث ال ترى ما يقنعها أو يضطرها لقبولها، فهي حققت إنجازات عديـدة دون قيـام دولـة                   
فلسطينية، واآلن تعيش في ظل احتالل هادئ ومريح ومربح، لدرجـة أّن حجـم القـوات اإلسـرائيلية                  

  .1967جدة في الضفة الغربية هو األقل منذ وقوع االحتالل في العام المتوا
إن المسألة ليست من البساطة، لنستنتج أن رابين كان يريد السالم وتم اغتياله، وأن أيهود أولمرت يريـد                  

. السالم وتم إسقاطه، وأننا بانتظار تطورات إسرائيلية توجد رابين آخر يكون قادرا على صـنع الـسالم                
طلوب حتى تقوم الدولة الفلسطينية أن يصبح االحتالل مكلِّفًا إلسرائيل، أو تشعر أن إقامتها سـيحقق                فالم

  .لها أرباحا أكبر من أرباحها من االحتالل
اليوم، الدولة بعد التوسع االستيطاني واستكمال بناء الجدار وفصل وتهويد القدس أبعد عن التحقق من أي                

عن السالم من أي وقت آخر، وهي تستنتج مـن الربيـع العربـي عكـس                فترة سابقة، وإسرائيل أبعد     



  

  

 
 

  

            34ص                                     2369:                العدد2/1/2012الثالثاء  :التاريخ

من % 28االستنتاجات الالزمة، فهي تستنتج أنها بحاجة إلى الضفة، خصوصا غور األردن الذي يشكل              
مساحتها، لمواجهة ازدياد العداء إلسرائيل بعد صعود اإلسالم السياسي في أكثر من بلد عربي، واحتمال               

األردن، وزيادة النفوذ اإليراني في العراق بعد انسحاب القوات األمريكية منه، مـا             صعوده في سوريا و   
يعيد خطر إحياء الجبهة الشرقية في وقت تمضي فيه إيران للحصول على سالحها النووي الذي تعتبـره                 
أوساط إسرائيلية كثيرة خطرا يهدد وجودها نفسه، ويعتبره كل اإلسرائيليين خطرا يهـدد دورهـا فـي                 

  .المنطقة
ال يكفي وقف المفاوضات وانتظار نجاح الجهود الستئنافها، وال التهديد بالتوجه إلى األمم المتحدة، وحل               
السلطة أو وقف التزاماتها، واستقالة الرئيس، أو بسحب االعتراف الفلسطيني بإسرائيل، أو أن تل أبيـب                

ي تأثير حقيقي ولن يكون له أي مصداقية إذا لم         ويافا ال تختلفان عن رام اهللا ونابلس، فأي تهديد ال يملك أ           
يكن جزءا من إستراتيجية سياسية قابلة للتطبيق مع توفر اإلرادة الفلسطينية لتطبيقها والسير فيهـا إلـى                 

  .النهاية
فالتهديد اللفظي يبقى تهديدا ال قيمة له، بل إذا تكرر يعتبر دليلًا على العجز واستمرارا لسياسة االنتظار،                 

نا يمكن الرد على ما سبق، بأن الشروع في المصالحة على أساس برنامج سياسي مشترك يقود إلـى                  وه
  .بلورة اإلستراتيجية الجديدة

هذا صحيح إذا قادت المصالحة إلى بلورة إستراتيجية جديدة، وليس إلى انضمام حمـاس إلـى سياسـة                  
، وموافقتهـا علـى   1967ية على حدود  االنتظار، فعلى أهمية تأكيد حماس على هدف إقامة دولة فلسطين         

استمرار التهدئة في غزة وشمولها للضفة الغربية، وتبنيها للمقاومة الشعبية، وما يعنيه ذلك مـن قـرب                 
توفر األساس السياسي للمصالحة، الذي من دونه كان من المستحيل إنهاء االنقـسام واسـتعادة الوحـدة                 

اجمة عن استمرار االحتالل ال تحل بتوفر إجماع وطني علـى           إال أن األزمة العامة الوطنية الن     . الوطنية
برنامج المفاوضات الذي أدى ضمن أسباب أخرى إلى ما وصلنا إليه من تعميق االحتالل، وإلى االنقسام                

، بمـا يمـس     1948السياسي والجغرافي الفلسطيني، وإهمال التجمعات الفلسطينية في الخارج وداخـل           
  .رير للشعب الفلسطيني أينما تواجدبوحدانية تمثيل منظمة التح

حتى تتم الموافقة العربية والدولية واإلسرائيلية على مـشاركتها فـي النظـام الـسياسي               " تعتدل"حماس  
الفلسطيني، وفقًا لنصائح حليفتها جماعة اإلخوان المسلمين، حتى ال تكون عبئا على شـقيقاتها اللـواتي                

، لذلك أبدت كل هذه المرونة وأصبحت أكثـر اسـتعدادا           وصلن إلى الحكم، أو على وشك الوصول إليه       
وحتى تصبح مؤهلة لنقل مقر قيادتها إلى عمان أو القاهرة أو الدوحة،            . للمصالحة والشراكة وتقبل اآلخر   

فإن هذا االنتقال ليس انتقالًا جغرافيا وإنما هو انتقال سياسي أيضا، فالتغير اإلسـتراتيجي الـذي يعتبـر                  
لناجم عن الربيع العربّي وصعود اإلسالم السياسي شأنه شأن الشيك المـضمون ولكـن              لصالح حماس وا  

  .استحقاقَه بعيد األجل
في الوقت الراهن، على حماس دفع ثمن الموافقة على مشاركتها في الحكومـة والمنظمـة وخـسارتها                 

  . الثمن الذي ستدفعهلسوريا، لذلك تحاول حماس أن تؤخر انتقال قيادتها ألطول مدة ممكنة، حتى تقلل من
وكل الفصائل والشعب اعتماد إستراتيجية جديدة بديلة       " حماس"و" فتح"المطلوب إلنقاذ القضية الفلسطينية و    

عن إستراتيجية المفاوضات الثنائية والمقاومة المسلحة، إستراتيجية تُبنى على ما تحقق من مكاسب ونقاط              
ة على أساس أن التسوية المتوازنة مستحيلة من دون تغير          القوة، وتجمع ما بين التحرك السياسي والمقاوم      

موازين القوى بشكل جوهري، وهذا بحاجة إلى نضال طويل يرتكز على الشعب الفلسطيني أولًا، وعلـى      
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العرب ثانيا، وعلى أحرار العالم ثالثًا، وعلى أساس تعزيز مقومات الصمود وتنظيم مقاومة شاملة بكـل                
  .وة والضغط على كل المستويات والمحافل الفلسطينية والعربية والدوليةأشكالها وجمع أوراق الق

 ليس عام الدولة، بل يمكن ويجب أن يكون نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة من خالل قطع                 2012عام  
الصلة مع إستراتيجية المفاوضات الثنائية وكل اإلستراتيجيات السابقة، واعتماد إستراتيجية جديدة متوافق            

ها وطنيا، وليس يختارها من يحصل على األغلبية في االنتخابات المقبلة، إسـتراتيجية قـادرة علـى             علي
  .توحيد الشعب الفلسطيني وتحقيق األهداف الوطنية التي لم تتحقق حتى اآلن

  3/1/2012، )بدائل(المركز الفلسطيني لالعالم واألبحاث 
  

   للرئيس عباسمفاجئتراجع  .65
   العربيرأي القدس

ب وفدها الى العاصمة االردنية عمان والمشاركة في مفاوضات مباشرة مع وفد اسـرائيلي ودون ان              بذها
تتحقق شروطها في وقف االستيطان، تؤكد السلطة الفلسطينية مجددا على عدم مصداقيتها، وتخليها عـن               

بية، مثلما هـدد    مواقفها التي ادعت فيها انها على ابواب تغييرات ستغير مجرى التاريخ في المنطقة العر             
السيد نبيل ابو ردينة المتحدث باسمها، واعتقدنا والكثير مثلنا، اننا امام عودة فلسطينية الى الثوابت بعـد                 

  .انهيار كل الرهانات على عملية السالم وحل الدولتين
ء ال نفهم لماذا يقبل الرئيس محمود عباس الدعوة للعودة الى المفاوضات في ظل تغول االستيطان وبنـا                

آالف الوحدات السكنية في الضفة والقدس المحتلتين، وهو الذي رفض استئناف المفاوضات عندما كانت              
اسرائيل تخطط لبناء عشرات الوحدات السكنية فقط، وكيف يبرر هذا التراجع المهين الذي يضرب مـا                

  .تبقى له من مصداقية لدى ابناء الشعب الفلسطيني ودون اي ثمن مسبق
على اساس انـه ادرك مـدى عبثيـة         ' حماس'هب الى مفاوضات المصالحة مع حركة       الرئيس عباس ذ  

المفاوضات، وكرد على االهانات االمريكية واالسرائيلية التي تمثلت فـي افـشال مـساعيه، وبـشكل                
فكيف سيواجه شركاءه فـي     . استفزازي، للحصول على اعتراف رمزي بدولة فلسطين في االمم المتحدة         

  ف سيثقون باقواله ومواقفه في المستقبل؟هذه المصالحة، وكي
العودة الى المفاوضات وبهذه الطريقة لن ينسف اتفاق المصالحة فقط، وانما سيخلق خالفات وانقـسامات               
جديدة مع شركاء الرئيس عباس في منظمة التحرير الفلسطينية نفسها، الذين فوجئوا بهذا القرار وادانـوه                

  .جميعا دون اي استثناء
عربية جميعا تنظر باستغراب شديد الى حالة الهوان التي يعيشها الشعب الفلـسطيني، وعـدم               الشعوب ال 

ثورته ضد االحتالل وسلطته معا، في ظل تغول االستيطان، وانعدام الحد االدنى من المقاومـة الـسلمية                 
طاحـة  والمسلحة في الوقت نفسه، في وقت لم تبخل هذه الشعوب بتقديم الدماء واالرواح مـن اجـل اال                 

  .بانظمة ديكتاتورية قمعية فاسدة
الدكتور صائب عريقات الذي من المفترض ان يكون قد استقال من منصبه ككبير للمفاوضـين، مثلمـا                 
اعلن ذلك بنفسه اثناء الكشف عن وثائق المفاوضات بعد تسريبها من مكتبه، هـو الـذي يقـود الوفـد                    

قول ان اللجنة الرباعية تريد التعرف علـى مـوقفي   الفلسطيني في لقاءات عمان، وبرر هذه المشاركة بال    
الطرفين، الفلسطيني واالسرائيلي، تجاه ملفات عالقة مثل الحدود واالمن، فهل اللجنـة الرباعيـة التـي                

   عاما ال تعرف مواقف الطرفين في هذا الصدد؟17اشرفت على مفاوضات استمرت اكثر من 
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عاطي معه كشعب قاصر يمكن الضحك عليه ببعض الجمـل          لماذا هذا االستغباء للشعب الفلسطيني، والت     
  والصيغ الكالمية المهينة والمضللة؟

السلطة الفلسطينية اكدت مجددا انها اضعف من ان تتمسك باي موقف، وان وجهة النظر االسرائيلية التي                
تالشى تراهن دائما على تراجعها دون ثمن هي وجهة نظر صحيحة تماما، فالشروط الفلسطينية تذوب وت              

مثل قطعة زبدة على صفيح ساخن بمجرد ان تمارس الواليات المتحدة ضـغوطها، ومعظمهـا متعلـق                 
  .باالموال المخصصة للمساعدات

ايقاف واشنطن للمساعدات المالية، واالصرار فقط على حصرها في تمويل االجهزة االمنية التي تحمـي               
ة بقوة من قبل اسرائيل كلها عوامل ادت الـى          امن اسرائيل ومستوطنيها، ومعارضة المصالحة الفلسطيني     

  .هذه العودة الفلسطينية المذلة للمفاوضات
بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل خير الرئيس عباس بين المفاوضات مع اسرائيل والسالم معها، او               

 ان الرئيس   ، ويبدو من خالل العودة الى المفاوضات بالطريقة التي شاهدناها         'حماس'المصالحة مع حركة    
  .عباس قرر اختيار اسرائيل والمفاوضات معها، وهذا امر مؤسف بكل المقاييس

  3/1/2012، القدس العربي، لندن
  

  اللعب في الوقت الضائع .. "عمانلقاءات " .66
  عريب الرنتاوي

تستضيف وزارة الخارجية األردنية اليوم، وبمبادرة منها، االجتماع األول منذ خمسة عشر شهراً، بـين               
بير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات والمفاوض اإلسرائيلي باسـم نتنيـاهو إسـحق مولكـو،               ك

هدف اللقاء كما هو معلن، استطالع فرص استئناف المفاوضات         ...وبحضور ممثلين عن الرباعية الدولية    
ئي الذي حددتـه    ، الموعد النها  ”كانون الثاني الجاري  /  يناير 26استحقاق  “العاثرة بين الجانبين، واستباق     

  .الرباعية الدولية للفلسطينيين واإلسرائيليين لتقديم تصورات مكتوبة حول قضيتي الحدود واألمن
  

لقاءات اليوم في عمان، تتوج محاولة بدأها الملك من رام اهللا وعدد من العواصم الدولية، هدفها إنقاذ مـا                   
ـ        ومساعدة السلطة فـي الخـروج مـن نفـق           ،”حل الدولتين ”تبقى من عملية السالم، وإعادة االعتبار ل

غيـر  ” سيناريوهات وبـدائل  “استعصاء المفاوضات ومراوحتها، وقطع الطريق على ما يعتقده األردن،          
مواتية، قد تطل برأسها مع نهاية الشهر الجاري، في ظل تلويح مختلف األطـراف بخيـارات وبـدائل                  

  .للمفاوضات المتعثرة
بر عن رغبة الطرفين، اإلسرائيلي والفلسطيني، ولكل منهما أسبابه         وجود عريقات ومولكو في عمان، يع     

إسرائيل تحت قيادة نتنياهو ترغب في      ...المسعى األردني، وكسب ود عّمان    ” عدم إفشال “الخاصة به، في    
ترميم عالقاتها باألردن التي عانت من الفتور والنفور، والسلطة تحت قيادة الـرئيس عبـاس، رفعـت                 

كـال الجـانبين ال     ...، وال تريد أن تقامر بإغضاب المملكة      ”الخط األحمر “ن، إلى مستوى    عالقاتها باألرد 
لذلك قررا المجيء إلى عمـان، وربمـا كـان الجانـب            ...يريد أن يقامر بازعاج األردن وإحباط مسعاه      

مر اإلسرائيلي يرغب في أن يكون اللقاء على مستوى القمة، لكن ال الجانب األردني مستعد للمقامرة بـأ                
  .الفلسطينية لألردن يمكن أن ترقى إلى هذا المستوى” المجاملة“كهذا، وال 
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سلفاً ومع سبق االستعداد لتحمل تبعات المجازفة، نقول بأن مصير هذه المحاولة لن يكون أفـضل مـن                  
ما عجزت عنه واشنطن وأوروبا والرباعية الدولية، لن تقوى الدبلوماسية األردنية على            ...مصير سابقاتها 

والسبب أن في إسرائيل حكومة وائتالف وكنيست ورأيا عاما، غير قابلين بأسس الحل السياسي              ....تحقيقه
ستظل الفجوة التي أسقطت مفاوضـات      ...الذي يستجيب للحد األدنى من تطلعات الفلسطينيين وطموحاتهم       

عاصـمة  ( القـدس    إسرائيل ماضية في االستيطان وتهويـد     ...السالم قبل لقاء عمان، على اتساعها بعده      
، وإسرائيل رافضة العتماد خط الرابع من حزيران أساسا         )الشعب اليهودي وليس الدولة اليهودية فحسب     

لحل الدولتين، وإسرائيل ال تريد أن تلتزم بأية جداول زمنية، وإسرائيل تفرغ الـسلطة مـن سـلطاتها،                  
” الجيتـو “ لم تغادر بعـد عقليـة القلعـة      وتعيدها إلى اإلدارة المدنية االحتاللية كما قال عباس وإسرائيل        

والجدران التي توسعت في بنائها حتى أنها قررت باألمس فقط، بناء جدار جديد على طول حدودها مـع                  
  .األردن

وربما لكل هذه األسباب، نأى القصر بنفسه عن هذه المبادرة، وترك للخارجية، بخالف المعهـود، أمـر                 
غالباً ما ظـل    ” المفاوضات والحل النهائي والعالقة مع إسرائيل والسلطة      “اللقاء وترتيباته، علماً بأن ملف      

  .في إطار الديوان الملكي، ومن ضمن صالحياته
الدبلوماسية األردنية، ومن منطلق الخشية من انهيار عملية السالم، ال األمل في إعادة إحيائهـا، تقـرر                 

دركون تمام اإلدراك ضآلة فرص نجاحهـا،       المضي في مجازفتها، وفي ظني أن القائمين على المبادرة ي         
” اإلشـادات ”و” الثناءات“ويخّيل إلي أن األمر سينتهي إلى بعض        ...حتى ال نقول انعدام مثل هذه الفرص      

بالدور األردني الشجاع والمبادر في عملية السالم، ولكن من دون أن يكون هنـاك تقـدم جـدي علـى                    
  .األرض

 جازفت كثيراً بقبولها إرسال عريقات للقاء مولكو مـن دون وقـف             قد يقول قائل، أن السلطة الفلسطينية     
االستيطان والتزام خط الرابع من حزيران، هذا صحيح إن كان اللقاء سينتهي إلى سلسلة مـن اللقـاءات                  
أخرى، عديمة الجدوى والفائدة، وفي إعادة درامية لمسلسل المفاوضات العبثية، لكننـا نفهـم اسـتجابة                

لـألردن، وحرصـاً علـى عـدم     ” مجاملة“ردنية، على أنها للقاء واحد، ومرة واحدة، السلطة للدعوة األ  
الظهور بمظهر المتعنت الذي أسقط جهود دولـة شـقيقة، ورغبـة فـي إبقـاء الكـرة فـي الملعـب                      

بخالف ذلك تكون السلطة قد جازفت بصدقية مواقفها ولحست شروطها ومطالبها التي مـا              ...اإلسرائيلي
وهذا ما ال أظن، أن أحداً في موقع القرار         ....حملت أشد الضغوط األمريكية لثنيها عنها     فتئت ترددها، وت  

في رام اهللا، بوارد المجازفة بفعل ذلك، سيما بعد كل هذه التجارب والدروس المريرة التي مـرت بهـا                   
  .يالعملية التفاوضية، وفي مناخات المصالحة وعشية أوسع عملية ترتيب للبيت الفلسطيني الداخل

لو كان نتنياهو بصدد التراجع عن موقفه المتعنت من قضايا االستيطان والحدود واألمن، لفعل ذلك فـي                 
ولو كانت السلطة مستعدة للتخلي عن      ...لصالح أهم حليف استراتيجي لكيانه    ” الورقة“واشنطن، ولقدم هذه    

 أو بروكـسل، حيـث      شرطي وقف االستيطان والتزام خط الرابع من حزيران، لعملت ذلك في واشنطن           
ال إرهاصات وال بوادر    ....تصنع السياسة والقرارات الدولية، وحيث المصدر الرئيس للمنح والمساعدات        

لوجود نوايا لدى األطراف للتراجع، ولكن ال بأس من معركة أخرى من معارك العالقات العامة، وفـي                 
  .”قاء بيفوت وال حدا بيموتل“: الوقت الضائع أو المستقطع، أو كما يقال بالعامّية الدارجة

  3/1/2012، الدستور، عمان
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  ؟"هزة إقليمية" للحراك العربي باعتباره اإلسرائيليونلماذا ينظر  .67
  عدنان أبو عامر. د

ـ           ، تؤكّد أوساط إسـرائيلية أن      "الربيع العربي "مع مرور عام بالتمام والكمال على أحداث ما بات يسمى ب
، ألن مـا    1967إلى األيام التي سبقت حـرب العـام         " إسرائيل"طقة يعيد   الواقع اإلقليمي الجديد في المن    

، معربة عن تخوفها مـن دخـول مـا أسـمتها            "هزة إقليمية "يحصل في الشرق األوسط ليس ربيعاً، بل        
بين الفجوات الناشئة في المنطقة، عوضاً عن إقامة أنظمة ديمقراطيـة،         " العوامل اإلسالمية الراديكالية  "بـ

، متخوفة من التـداعيات     "زوبعة تعصف بالمنطقة  "ثير للقلق، ألنها ستتحول بمرور األيام إلى        وهو أمر م  
  .السلبية التي قد تنطوي عليها، بسبب حالة الضائقة والعوز التي تعانيها الجماهير العربية

للقـضاء  يطمحون  " إسرائيل"بأن اإلسالميين العرب أعداء     " رؤوفين باركو "وهو ما ألمح إليه البروفيسور      
عليها، ما يتطلب منها أن تكون على استعداد وتأهب دائمين لمواجهة هذه األخطار المحدقة، ألن العامـل                 
المشترك بين جميع التيارات اإلسالمية المتنافسة في السلطة في الدول العربية هذه األيام هـو القـضاء                 

ل ميادين التحرير، الذين يـرون أن   عليها، ويتميز بهذا بصورة خاصة اإلخوان المسلمون والسلفيون أبطا        
هذا الهدف سيتحقق في أسرع وقت، وكل ما يحتاج إليه طائفة من األعمال اإلسالمية الطويلـة الـنفس                  

  .والدءوبة ستفضي إلى انهيارها
هذه المخاوف اإلسرائيلية تتزايد مع التقارير االستخبارية التي تصلها من العواصم المحيطة، وتؤكد بـأن               

سيقوى، وأن البديل عـن أنظمـة الوضـع الـراهن سـيكون             " إسرائيل"سالم السياسي حول    ظاهرة اإل 
اإلسالميون، بعد أن كشفت االنتخابات األخيرة في العالم العربي الفشل المدوي لليبـراليين، مـا يعنـي                 

مـن  ، بل إن هناك     "إسرائيل"تنتظر  " عدم اليقين "، ما يعني أن فترة من       "صدام الحضارات "ارتفاع وتيرة   
كمصر وسـوريا ولبنـان     " فاشلة"بانتظارها دول تُعرف بأنها     " إسرائيل"ذهب أبعد من ذلك حين زعم أن        

والسعودية، ما يوجب عليها أن تحافظ على الحدود جيداً، ألن األوضاع في تلك الدول قد تفـضي إلـى                   
ءات اتخـاذ القـرارات   حرب إقليمية، وهذا أحد اإلمكانات القائمة، ألنه في دول منهارة تكون جميع إجرا      

وحساب األخطار مشكلة جداً، متوقعة أن تشهد السنة القريبة احتماالت نشوب حرب ضئيلة، لكنها تكبـر                
  . على مر الزمن

، قـال إن بـراعم      "بارون فريدمان "المحاضر الجامعي في قسم الدراسات اإلنسانية بكلية الجليل الغربي،          
رة داخل الدول ذات الغالبية الـسنية الواضـحة، وصـعود           الصحوة اإلسالمية ظهرت في السنوات األخي     

األحزاب الموالية لإلخوان المسلمين، بدء بالعدالة والتنمية في تركيا، وحماس في األراضي الفلـسطينية،              
وجبهة العمل اإلسالمي في األردن، واإلخوان السوريون الذين يكتسبون قوة كبيرة في صفوف المعارضة         

اهرة يمكن تفسيرها بثالثة أسباب توضح لماذا يتوجه المـواطن العربـي نحـو              خارج بالدهم، وهذه ظ   
  :انتخاب األحزاب اإلسالمية

 في العالم العربي لم تقم معارضة قوية ومنظمة بديالً عـن األنظمـة المـستبدة سـوى الحركـات                    -1
  .اإلسالمية

  . هذه الحركات كانت دائماً لها صورة ايجابية في نظر الجماهير العربية-2
 ينجح اإلسالميون في الدعاية ضد األنظمة العلمانية في العالم العربي، بسبب تعـاون األخيـرة مـع             -3

  ".إسرائيل"الواليات المتحدة والغرب، واعترافها بوجود 
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، أشـار   "ايتان غلبوع "لكن رئيس معهد اإلعالم في جامعة بار ايالن والمختص بشئون الواليات المتحدة،             
، أن الواليات المتحدة عملت مراراً على تعزيـز         "إسرائيل"تعقيد البيئة اإلقليمية أمام     إلى أن ما يزيد من      

دول كان استقرارها الداخلي في خطر، واستعملت إجراءات متنوعة اقتصادية وسياسية وعسكرية، لكـن              
وشة اليوم تضاءلت جداً قدرتها، والسياسة األمريكية مصابة بعدم اتساق، وقرارات خاطئة، وقراءة مـش             

علـى  " إسـرائيل "للخريطة، حتى أن تأثيرها في المنطقة غير موجود تقريباً، متسائالً حول فرضية قدرة              
  اإلسالمي الذي يضرب المنطقة؟" التسونامي"الصمود في وجه 

فإنه إزاء تحديات الساعة، يرى صناع القرار اإلسرائيلي ضرورة التوفيق بين مجـاالت األمـن              ...أخيراً
دودهم، والحكم بالموت على المسلحين، ووضع عوائق وألغام فتاكة لمواجهـة الخاليـا             وتوسيع طائفة ر  

المسلحة ومخترقي الحدود، وتلغيم الجدران، ودوريات االستطالع على الحدود، ووضع رشاشات علـى             
، وإطالق صواريخ علـى     "إسرائيل"مسارات االختراق المتوقعة لجموع الغزاة الذين يخططون الختراق         

ن للمؤامرات، ونصب أدوات إطالق نار ذات توجيه ذاتي، وإطالق آلي نحو مـصادر إطـالق                المخططي
نار، حتى لو تم ذلك من مناطق مأهولة داخل أرض العدو، واإلعالن على المأل عناوين الدول التي تقف                  

  "!.ضربة ثانية"وراء المنظمات المعادية، وأنها عنوان لـ
  3/1/2012، موقع فلسطين أون الين

  
  :ريكاتيركا .68
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