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  ان في عم اإلسرائيلية-يجابية سادت االجتماعات الفلسطينية إ أجواء: جودة .1
وزير ، أن الهادي نيفين عبد نقال عن مراسلتها من عمان، 4/1/2012الدستور، عمان، نشرت 

 عن سلسلة لقاءات ستشهدها عمان خالل الفترة المقبلة بين أعلنناصر جودة  ]األردني[الخارجية 
اهللا  ، نتيجة للجهد الدبلوماسي المكثف الذي قاده الملك عبدأردنية، برعاية واإلسرائيليالجانبين الفلسطيني 

  . لكسر الجمود في عملية السالماألخيرة اآلونةالثاني في 
 في مبنى وزارة الخارجية عقب استضافته ثالثة أمسودة مساء جاء ذلك، خالل مؤتمر صحفي عقده ج

اجتماعات شملت اجتماعات اللجنة الرباعية الدولية، وآخر بين الرباعية والوفدين الفلسطيني 
، بهدف كسر الجمود في عملية السالم، والتوصل واإلسرائيلي، وثالثا بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي

  .فاوضات الحل النهائي تنطلق منها مألرضية
 نقلل من شأنها، مشيرا أن ال نريد أنناال نرغب برفع سقف التوقعات حول االجتماعات، كما : وقال جودة

 الحديث أن وهو ما تم التأكيد عليه خالل االجتماع، مبينا اإلطار ما تضمنه بيان الرباعية بهذا إلى
  .على حل الدولتين الحل الذي ننشده جميعا التي سادت االجتماع كانت ايجابية وتركزت واألجواء
 اإلسرائيلي وتسلمها الجانب واألمن الجانب الفلسطيني قدم تصوراته حول قضيتي الحدود أن جودة وأعلن
  . القادمة ويقدم تصورا حيالهااأليام سيقوم بدراستها خالل بأنه واعدا أمس

، كما كان األردنتماعات المستقبلية هنا في ن يكون مكان االجأ اتفقنا على استمرار الحديث وإنناوقال 
 واتفقنا مع جميع األردن من خالل المضيف وهو إال ال نعلن عن االجتماعات مسبقا أنهناك اتفاق على 

 ومن خالل وزير الخارجية، مشيرا األردن تكون التصريحات حول االجتماعات من قبل أن اإلطراف
  . عنها في حينهاواإلعالن من االجتماعات سيتم الكشف ستعقبه سلسلة) أمس( اجتماع اليوم أن إلى

 أجواء أو مرحلة إلى الوصول إلى يهدف األردني الجهد أن جودة أكد الصحافيين أسئلةوفي رده على 
 الحل النهائي المنشود وتعالج كافة إلى مفاوضات جادة تفضي إلى بدء حديث جاد يؤدي إلىتفضي 

  .بشكل مباشر أردنيةالقضايا والتي تمس مصالح 
، في مسعى 2011 أيلول 23 في األخير لالجتماع كان بيان الرباعية الدولية األساسي المستند أن وأكد

 مشتركة وبيئة محفزة الستئناف المفاوضات المباشرة أرضية إلىجاد ومتواصل يستهدف الوصول 
ج قضايا الحل النهائي كافة  يجسد حل الدولتين ويعالإسرائيلي - انجاز اتفاق سالم فلسطينيإلىالرامية 

 مع حلول نهاية عام 2011 أيلول 23بحلول الموعد الذي حدده بيان اللجنة الرباعية الدولية الصادر في 
  . التي تضمنها هذا البيان وبيانات الرباعية الدولية كلها بما تتضمنه من مرجعياتللمبادئ ووقفا 2012
 العليا وله عالقة بقضايا الحل األردنية له عالقة بالمصلحة  االيجابي بهذا الشأناألردني الجهد أنوبين 

 الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع إقامة بشكل مباشر وله عالقة بان أردنيةالنهائي التي تمس مصالح 
 مثلما لها عالقة بان أردنية وعاصمتها القدس الشرقية وذات السيادة هي مصلحة 1967من حزيران عام 
  .ر الجمود الذي يعتري عملية السالمالملك يريد كس

 سيتم أخرى وإجراءات أخرى الفترة القادمة ستشهد زخما في هذه االجتماعات وهناك التزامات إنوقال 
 استئناف المفاوضات إلى الجهد الذي نقوم به هو جهد استكشافي وصوال أن جودة  وأضاف.القيام بها
  .المباشرة
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 إلى أشار المفاوضات إلى بوقف االستيطان كشرط فلسطيني للعودة إسرائيلوردا على سؤال حول التزام 
، فهناك التزامات مطلوبة من األثير هناك التزامات من الجميع، وال مجال للدخول بنقاشات عبر أن

  . تقوض السالمأحادية إجراءات أي، يرفض "الرباعية"الجميع وبيان واضح من 
 أشار األردن تتعلق ببناء جدار امني على حدودها مع ةاإلسرائيليوردا على سؤال حول التصريحات 

 لهذا األسباب أن هذه التصريحات في السابق، وموقفنا واضح، ذلك إلى استمع األردن أن إلىجودة 
  .لألردنالمشروع غير مقنعة بالنسبة 

وشارك في االجتماعات عن الجانب الفلسطيني صائب عريقات كبير المفاوضين، وعن الجانب 
  . اسحق مولخواإلسرائيلي ممثل رئيس الوزراء ائيلياإلسر
اللقاء في عمان بين مولخو  أن صحيفة هآرتس، كتبت الثالثاء، أن 3/1/2012، 48موقع عربوذكر 

وعريقات انتهى بدون تحقيق أي اختراق، وفي الوقت نفسه بدون أن يتفجر اللقاء وبدون إعالن فشل، 
الطرفين، حيث اتفق مولخو وعريقات في نهاية اللقاء على العودة ومن المتوقع أن تستمر االتصاالت بين 
  .إلى عمان ثانية للقاء آخر األسبوع القادم

وأضافت الصحيفة أن عريقات سلم مولخو وثيقتين؛ األولى تتناول موقف السلطة الفلسطينية من قضية 
ولخو رفض تسلم وثائق من الجانب علما أن م. الحدود، والثانية تتناول موقفها في قضية الترتيبات األمنية

نوفمبر من العام /  وتشرين الثاني،سبتمبر/ الفلسطيني في اللقاءات التي جرت بين الطرفين في أيلول
  .، بزعم أنه ليس مخول بذلك2010

فإن الحديث عن المرة األولى منذ تولي بنيامين نتانياهو رئاسة الحكومة اإلسرائيلية " هآرتس"وبحسب 
وأضافت أن مولخو  .الجانب اإلسرائيلي على تسلم وثائق بشأن الحدود من السلطة الفلسطينيةيوافق فيها 

استعرض امام عريقات وأمام وزير الخارجية األردنية ناصر جودة وممثل الرباعية الدولية سلسلة من 
لقاء القادم وقال إنه سيعرض في ال. النقاط التي تعتبرها إسرائيل مصيرية في أي تسوية مع الفلسطينيين

  .وثيقة تتضمن الموقف اإلسرائيلي من الحدود والترتيبات األمنية ردا على الوثيقة الفلسطينية
  

  ان مبادرة أردنية لدفع العملية السلمية إلى األماماجتماع عم: عباس .2
ن  في األردن بين الطرفي]الثالثاء [ قال الرئيس محمود عباس، إن االجتماع الذي يتم اليوم:رام اهللا

الفلسطيني واإلسرائيلي وبحضور اللجنة الرباعية، جاء بمبادرة كريمة من اإلخوة األشقاء في األردن من 
  .أجل دفع األمور إلى األمام وتقريب وجهات النظر

إن شاء ": وأضاف للصحفيين عقب افتتاحه الثالثاء، مركز األبحاث والدراسات القضائية في مدينة البيرة
ا االجتماع اليوم أو خالل اليومين القادمين من أجل وضع األرضية المناسبة اهللا ستظهر نتائج هذ

  ."الستئناف المفاوضات وهذا سيكون شيئا جيدا، نأمل بأن ينجح الجهد األردني في هذا المجال
الطلب الفلسطيني معروف وهو أن يقبل اإلسرائيليون بالمرجعيات المحددة لعملية السالم وأن 'وأردف 
  .ستيطان، وإذا حصل هذا فنحن مستعدون للعودة إلى المفاوضاتيوقفوا اال

وتابع إذا نجحت االجتماعات التي ستعقد اليوم في عمان، بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، بحضور 
اللجنة الرباعية والجانب األردني، في الوصول إلى اعتراف إسرائيل بالمرجعية الدولية لعملية السالم 

الدولتين، ووقف االستيطان، وهذا كل ما نطلبه، فإننا مستعدون للذهاب فورا إلى وهي رؤية حل 
  .المفاوضات
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وأضاف، اليوم هناك مبادرة أردنية كريمة تأتي ضمن الحرص األردني على أن تستمر القضية وأن 
سرائيلي تنتعش، فبادروا إلى الدعوة لعقد اجتماع اليوم في عمان، بحضور اللجنة الرباعية والجانب اإل

  .وبحضورنا والجانب األردني لدفع األمور إلى األمام
 الجاري يكون قد انتهى الوقت 26وتابع قائال، لكن إذا لم توافق إسرائيل على المطالب الفلسطينية، ففي 

ولدينا إجراءات أخرى يمكن أن نتخذها ال يمكن اإلفصاح عنها اآلن ألنها لم تستكمل، وربما تكون 
  .صعبة

 الجاري وهو 26ه الخيارات ستقررها القيادة الفلسطينية بعد دراستها لترى ماذا يمكن عمله بعد وقال، هذ
 أشهر التي حددتها الرباعية، والذي بعدها سيكون هناك فراغ ونحن ال يمكن أن نبقى 3تاريخ انتهاء الـ
  .نعيش في فراغ

 من أجل بناء دولتنا المستقلة، ولكن وأضاف، أيضا نحن نقول إننا ال نعمل عند أحد، ونحن نريد أن نعمل
حتى اآلن لم نستطع أن نحصل عليها، ونحن قلنا أكثر من مرة عبارة إن السلطة لم تعد سلطة، ونحن 

  .نريد أن تعمل السلطة لتنقل البلد من سلطة كما هي اآلن إلى دولة مستقلة وعاصمتها القدس
القانون وال نطالب به أصال، فكل الذي نريده هو وأشار إلى أننا نريد الحق فقط وال نريد شيئا خارج 

تطبيق مبدأ حل الدولتين الذي تؤيده كل دول العالم وهي موجودة أيضا في خطة خارطة الطريق، 
ورؤساء أميركا تكلموا عنها، ونحن تحاورنا فيها مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق أيهود أولمرت، 

ين، دولة إسرائيل إلى جانبها دولة فلسطين تعيشان بأمن واستقرار وكان على جدول أعمالنا رؤية الدولت
  .1967جنبا إلى جنب على حدود عام 

، وإذا أردنا أن نجري تعديالت على الحدود فستكون بالقيمة والمثل، وهذه أشياء معروفة عباسوقال 
  .لمبدأ فعلى ماذا نتحاور؟واتفقنا عليها، ومن ثم نناقش باقي القضايا، فإذا لم توافق إسرائيل على هذا ا

وأضاف، كذلك يجب على اإلسرائيليين أن يوقفوا االستيطان، ألنه غير شرعي، وهو ال يجوز في 
  .القانون الدولي وفي األعراف الدولية كلها، لذلك نقول أوقفوا االستيطان لنتحاور
عتباره أمرا واقعا واألمر وتابع قائال أنأ أؤكد أن االستيطان هو عمل غير شرعي من أساسه، وال يمكن ا

  .الواقع يتحول إلى أمر شرعي
وأضاف، فبالتالي هذا ما نقوله وما نطالب به ال أكثر وال أقل، نحن نعمل أمنا عظيما ويوجد لدينا تطور 
اقتصادي ال بأس به، وتطور في كل مؤسساتنا بما فيها القضائية، ونحن نبني دولة ونريد أن نعيش كدولة 

الم، نحن الشعب الوحيد الذي ما زال تحت االحتالل من شعوب العالم، لذلك نسأل إلى كباقي شعوب الع
  .متى؟ ولكن علينا أن نصبر ونحتمل ولدينا رؤية واضحة

نرجو اهللا أن نوفق ألن القضية صعبة حيث : وبخصوص عضوية فلسطين في األمم المتحدة قال الرئيس
ذا حصلنا عليها ستقوم أميركا باستعمال الفيتو، وهما  أصوات داخل مجلس األمن، وإ9إننا نحتاج على 

عقبتان ال بد أن نتجاوزهما، ومع ذلك نحن مستمرون في هذا الخط، كذلك نحن ذهبنا إلى منظمة 
  . وحصلنا على عضويتها"اليونسكو"

  3/1/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  لتفاوضية عودة لالستفراد بالقرار السياسي الفلسطينياللقاءات ا": التغيير واإلصالح"كتلة  .3
، في المجلس التشريعي الفلسطيني، إن العودة للقاءات التفاوضية بين "التغيير واإلصالح"قالت كتلة : غزة

تؤكد بأنها عودة لمربع التيه والضياع، ووضع القضية الفلسطينية في مزيد من حقول "السلطة واالحتالل 
  ".ر المحدقةالتجارب والمخاط

نسخة عنه، أن " قدس برس"واعتبر النائب مشير المصري، المتحدث باسم الكتلة، في بيان صحفي تلقت 
العدو اإلسرائيلي الذي يسعى لتجميل وتحسين صورته البشعة "المستفيد من وراء العودة للمفاوضات هو 

ة، واستمرارا لالستفراد في القرار من خالل هذه اللقاءات، والتي تشكل ضربا لجهود المصالحة الفلسطيني
السياسي، والذي يتناقض مع ما تم االتفاق عليه في المصالحة، وبخاصة اإلطار القيادي لمنطقة التحرير 
الفلسطينية المخول بتحديد وجهة العمل السياسي بالمرحلة المقبلة، والمكلف بإعادة هيكلية وبناء منظمة 

  ".مية وسياسية جديدةالتحرير الفلسطينية على أسس تنظي
 3/1/2012قدس برس، 

  
  لإلسرائيليين" طوق نجاة"ان لقاء عم: خريشةالنائب  .4

حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، لقاء عمان، المقرر . اعتبر د:  أيمن الرفاتي-غزة
وقال خريشة في  ."طوق نجاة لإلسرائيليين"، بمثابة "إسرائيل"فيه استئناف المفاوضات بين السلطة و

إن العودة للمفاوضات في هذا الوقت، رسالة للشعب "مساء الثالثاء، " الرسالة نت"تصريح خاص لـ
  ".الفلسطيني بأن المصالحة خدعة كبيرة

 حولت السلطة بالضفة إلى صندوق مالي ال يمتلك اإلرادة "إسرائيل"إن  "خريشةوفي سياق متصل؛ قال 
أتباع السلطة، باتوا ينتظرون نهاية كل : "وأضاف ". تفرضه أمريكا بالمالفي إدارة أموره إال عبر ما

شهر، ليتقاضوا رواتبهم من وزارة المالية، التي أضحت عبارة عن صندوق مالي للتوزيع، وهذا األمر 
  ".جعل استمرار السلطة مصلحة

 شخصاً آخر ليدير لو ضغط على عباس، وتم تنحيته عن منصبه، فإن االحتالل سيجلب: "وتابع خريشة
 الكثير من الموظفين والمنتفعين بالضفة؛ ألنهم ،الشخص الجديد،  وسيقف معه،مؤسسات السلطة المترهلة

الكثير من أتباع السلطة تخلوا على الكفاح المسلح : "واستدرك قائالً ".أصبحوا ضمن مشروع الرواتب
  ". وسيتخلون عن عباس ألجل استمرار رواتبهم،ألجل الرواتب

  3/1/2012لرسالة، فلسطين، ا
  

  مروان البرغوثي يدعو لتنفيذ اتفاق المصالحة ويؤكد أن عملية السالم فشلت وانتهت .5
حث مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح واألسير في سجون  : أشرف الهور-غزة 

، تنفيذ اتفاق المصالحةفي ' العمل بإخالص وجدية'االحتالل اإلسرائيلي كافة الفصائل الفلسطينية إلى 
القدس ' وتلقت 47وقال البرغوثي في رسالة بعثها من سجنه بمناسبة ذكرى انطالقة حركة فتح الـ 

أبارك المصالحة الفلسطينية والتفاهمات التي تم التوصل إليها وأدعو كافة األطراف 'نسخة منه ' العربي
   .'د اتفاق المصالحة وترجمتها على أرض الواقعوالفصائل والقيادات إلى العمل بإخالص وجدية لتنفيذ بنو
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لم يعد هناك أي جدوى من بذل المحاوالت '، وقال 'فشلت وانتهت'وشدد البرغوثي على أن عملية السالم 
  .'اليائسة لبعث الحياة في جسد ميت

 4/1/2012القدس العربي، لندن، 
  

  "حالة حرب"عيش ال أفق ألي مفاوضات ألن الشعب الفلسطيني ي: البرغوثيمصطفى  .6
أكد النائب مصطفى البرغوثي، األمين العام لتجمع المبادرة الفلسطينية، على أن اللقاء المقرر : رام اهللا

، "لن يفيد في شيء"في العاصمة األردنية عمان بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي ) 3/1(عقده الثالثاء 
ن تستخدمه كغطاء لعمليات الحرب االستيطانية التي عدم السماح إلسرائيل أ"معتبرا أن المطلوب هو 

ال يوجد أفق لمفاوضات "إنه " قدس برس"وقال في تصريحات خاصة لـ ".تشنها على الشعب الفلسطيني
مع اإلسرائيليين على اإلطالق؛ ألن الشعب الفلسطيني يعيش في حالة حرب تشنها عليه إسرائيل 

  ."باالستيطان والمستوطنين والتهويد
  3/1/2012 برس، قدس

  
  وعلى عريقات التنحي" خطأ تاريخي"لقاء عمان : محلل فلسطيني .7

، "قدس برس" سميح حمودة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت في تصريحات لـ .ددعا : رام اهللا
يما صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى التنحي عن منصبه، ال سيما ف

إفساح المجال لعقول "يتعلق بإدارة شؤون المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي، مشددا على ضرورة 
  ".فلسطينية جديدة

إسرائيل معنية بتلميع صورتها أمام المجتمع الدولي، وذلك من خالل إعطاء انطباع بأنها "وأضاف أن 
اوض فقط من أجل التفاوض وليس للتوصل تفاوض وتريد السالم، غير أنها في الحقيقة هي أنها تريد التف

خطأ تاريخي تقوم به السلطة الفلسطينية، حيث أنها تنجر إلى "واعتبر حمودة أن لقاء عمان  ".إلى تسوية
  ".هذه المفاوضات التي لن تفضي إلى أية نتيجة ضمن الوضع السياسي اإلسرائيلي الراهن

 3/1/2012قدس برس، 
  

  الشهر الجاريبل نهاية حكومة التوافق الوطني ق: شعث .8
قال نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لفتح، إن اإلعالن عن تشكيل حكومة :  صالح النعامي- غزة

  . التوافق الوطني سيتم قبل نهاية الشهر الجاري
  4/1/2012الشرق األوسط، لندن، 

  
  ادتهابين قواعد الحركة وقي" أزمة الثقة"فتح على مفترق طرق ويجب إنهاء : أبو شمالة .9

، ماجد أبو شمالة،  أمين سر الحركة "فتح"ر النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة ذح: غزة
، مشددا على ضرورة المصالحة بين قيادة "على مفترق طرق"األسبق في قطاع غزة، من أن حركته 

  ."رعانت طوال السنوات الماضية مرارة االنكسا"الحركة وقاعدتها الجماهيرية، التي 
االلتفاف حول الحركة وحمايتها، وأال يسمحوا بأي "في ذكرى انطالقتها إلى " فتح"ودعا أبو شمالة أبناء 

إما أن تحمل األمل : "وقال مخاطبا قيادة الحركة". حال من األحوال بنجاح المؤامرات على حركة فتح
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نوها أن الخاسر الفعلي من أي ، م"ألبنائها وللشعب الفلسطيني، أو أن تجهض أحالم قاعدتها وكوادرها
  ".هم أبناء الحركة وقواعدها"عثرة في مسار الحركة 

ما لم تكن قريبة من فكرهم "لن تستطيع تحقيق آمال أبنائها بها وتلبية طموحهم " فتح"وأكد على أن حركة 
سريع تجاه إعادة ترتيب أوراقها بشكل منهجي و"، معتبرا أن الحركة بحاجة إلى "واحتياجاتهم المهملة

، مشيرا إلى أن "قواعدها وربطهم بتوجهها العام في المرحلة القادمة، بما يخدم الصالح العام للحركة
  ".خلفت أزمة ثقة بين قواعد الحركة وقيادتها"الفترة الماضية 

مصالحة شاملة داخل الحركة بين القيادة والقاعدة، واالستعداد لخوض معركة  "ودعا أبو شمالة إلى 
  ."تخاباتاالن

 3/1/2012قدس برس، 
  

   والتوسع االستيطانياإلسرائيلية تصعيد االعتداءات حكومة فياض تدين .10
سالم فياض على دعمه لقرار اللجنة .  أكد مجلس الوزراء خالل جلسته في رام اهللا برئاسة د:رام اهللا

اد، لمواجهة اتساع الحملة  مجلس األمن الدولي ودعوة مجلس الجامعة العربية لالنعقإلىالتنفيذية التوجه 
االستيطانية في الضفة وخاصة القدس المحتلة، واإلعداد لدعوة الدول األطراف السامية الموقعة على 

  .اتفاقية جنيف الرابعة للتحقيق في انتهاكات االحتالل لحقوق شعبنا وللقانون الدولي
 غزة، واعتبره خطوةً أحادية غير كما استنكر المجلس قرار إسرائيل بإغالق معبر المنطار شرقي مدينة

 وحدة 130واستنكر قرار بلدية االحتالل في القدس بناء . قانونية تساهم في تشديد الحصار على غزة
، وإعالن عشرات الدونمات في أراضي بلدة الخضر في بيت لحم "غيلو"سكنية استيطانية في مستوطنة 

  .كمناطق عسكرية مغلقة الستكمال بناء الجدار
  4/1/2012ة الجديدة، رام اهللا، الحيا

  
  محافظ نابلس يتجوَّل برفقة ضباط إسرائيليين": الرسالة نت" .11

قبل أيام عدة في ) اإلسرائيليين(كشفت مصادر فلسطينية عن تجول عدد من الضباط :  خاص-الضفة 
" ين البكريجبر"شوارع وأحياء وأسواق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة برفقة محافظ المدينة 

 ضمن مواصلة التنسيق األمني بين ،وعدد من الشخصيات الرسمية بالمحافظة والحرس الشخصي
  .االحتالل والسلطة

من العاملين باالرتباط اإلسرائيلي ) اإلسرائيليين(أن الضباط " الرسالة نت"وأكدت المصادر المطلعة لـ
لمدينة تحت حراسة أمنية مشددة، حيث فرضت الفلسطيني، وقد اجتمعوا مع المحافظ في مقر المحافظة با

  .السلطة إجراءات أمنية مشددة ونشرت عناصرها في شوارع المدينة بشكل الفت
 3/1/2012الرسالة، فلسطين، 

  
   المقاومة الشعبيةأشكالالمؤتمر الوطني الثاني لمجابهة الجدار واالستيطان يهدف لتطوير : غنيم .12

 اللجنة أن الثالثاء أمسالجدار واالستيطان المهندس ماهر غنيم  وزير الدولة لشؤون أكد :رام اهللا
 الترتيبات لعقد مؤتمرها الثاني لتنسيق وتوحيد الجهود لالرتقاء إجراءاتالتحضيرية بصدد االنتهاء من 

 المقاومة الشعبية في مواجهة أشكال لتفعيل وتنويع ،بالعمل الوطني في مجابهة الجدار واالستيطان
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السيما في المناطق المستهدفة من جدار الضم والتوسع العنصري ، الل ومستوطنيهمخططات االحت
  .واالستيطان

 تطوير استراتيجيات المقاومة الشعبية إطار في يأتي هذا المؤتمر أن أمسوقال غنيم في بيان صحفي 
  .ا المقاومة السلمية لتمكين كافة شرائح المجتمع في المشاركة فيهأشكالوالعمل على تنويع 

  4/1/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   الفلسطينية مع االحتالل ضربة لجهود المصالحةالسلطةلقاءات : البردويل .13
عودة لقاءات السلطة مع االحتالل " حماس"اعتبر الدكتور صالح البردويل، القيادي في حركة : غزة

ـًاضربة لجهود المصالحة، وعودة لدوامة التيه السياسي الفلسطيني والذي وقال  . استمر عشرين عام
إن هذه ) 1-3(نسخةً عنه، مساء الثالثاء " المركز الفلسطيني لإلعالم"البردويل، في تصريحٍ تلقى 

اللقاءات مكسب ونجاح للعدو الصهيوني، مشددا على أن المفاوضات الجديدة تشكل غطاء لجرائم 
  .االحتالل في القدس

ـًا لسياس ة العدو في إفشال المصالحة الفلسطينية عبر إعادة السلطة إلى وأضاف أنها تشكل أيضا نجاح
ـًا عن الشراكة الوطنية والمصالحة وانهاء  حظيرة التطبيع والتعاون األمني والشراكة مع االحتالل عوض

  .االنقسام
وطالب القيادي في حركة حماس، السلطة الفلسطينية بالتوقف فورا عن هذه اللقاءات الضارة بالشعب 

ضية الفلسطينية والعودة إلى طاولة الحوار الوطني من أجل مواجهة المحتل وليس من أجل إنقاذه من والق
  . ورطته

  4/1/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   المصالحة من الضغوط الدوليةبتحريرحماس تطالب  .14
فة بنود ، إلى ضرورة االلتزام بكا"حماس"دعت حركة المقاومة اإلسالمية : أحمد المصري - غزة

اتفاقات المصالحة الوطنية المبرمة في العاصمة المصرية القاهرة، وعدم رهن تنفيذ تلك االتفاقات وفق 
  . ضغوط الرباعية الدولية، والدول الغربية

إن المصالحة الوطنية البد أن ": "فلسطين"إسماعيل رضوان في تصريح لـ.وقال القيادي في الحركة د
من شأنه "، مؤكدا أن االلتزام بما تم االتفاق عليه في الفترة الماضية؛ "راتتكون مقدمة على كل االعتبا

  ". أن ينهي حالة االنقسام السياسي
نحن ال نريد في حركة حماس أن تعلق السلطة الفلسطينية المصلحة الوطنية والوحدة، : "وأضاف رضوان

رابه أن تجري هذه المفاوضات في ، مبديا استغ"استجابة لقرار العودة إلى المفاوضات مع االحتالل
  . العاصمة األردنية وسط انعقاد اللجان المنبثقة عن اتفاق المصالحة

  3/1/2012فلسطين أون الين، 
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   بغزة لبحث المصالحةيلتقيانشعث والزهار  .15
محمود الزهار القيادي في حركة حماس من . التقى نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مع د

حث المصالحة الفلسطينية والحوارات المستمرة بصدد تطبيق المصالحة على االرض واليات عمل اجل ب
  . اللجان المنبثقة عن حوار القاهرة

وقال شعث في تصريحات صحفية ان اللقاء ناقش ملف االعتقاالت السياسية و االستدعاءات في قطاع 
  .  المعيقات و العقبات التي تواجه المصالحةغزة و الضفة الغربية و سبل تطبيق االتفاق بالرغم من كل

من جهته قال الدكتور الزهار أنه جرى خاللها استطالع مواقف وتعبير عن مواقف، واستعراض 
هذه واحدة "وحول البطء في تنفيذ بنود اتفاق المصالحة على األرض، قال . للمخاوف والعقبات الموجودة

األجواء في الضفة الغربية بالطريقة المناسبة والمقبولة أعتقد من المعوقات والمخاوف، إذا لم يتم تهيئة 
  ". أن هذا سيعطل الكثير من االنجازات التي تمت على الورق

  3/1/2012فلسطين أون الين، 
  

   المصالحة بكامل أعضائها خطوة على طريق تطبيق الوفاق الوطنيتطبيقانعقاد لجان : برهوم .16
حركة حماس فوزي برهوم انعقاد لجان تطبيق المصالحة وصف الناطق باسم : أحمد المصري-غزة

خطوة مهمة على طريق تطبيق الوفاق الوطني "بكامل أعضائها في غزة والضفة على حد سواء، 
  ". الفلسطيني

، أن الجلسة الثانية للجنة المصالحة المجتمعية تنعقد اليوم، من أجل البت "فلسطين"رهوم لـبأوضح و
ضايا حقوق الناس والذمم والمظالم لكل متضرري االنقسام، مع العمل على إيجاد بالمصالحة المجتمعية وق

  . تصورات لكيفية معالجة كل تلك القضايا
وعقدت لجنة المتابعة لقضايا الحريات العامة وبناء الثقة أولى جلساتها في قطاع غزة االثنين الماضي، 

  .حيث بحثت العديد من الملفات
لمواجهة الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء إسماعيل هنية إلى " فتح"حركة وحول الخطة التي أعدتها 

هناك بعض المتضررين من المصالحة الفلسطينية، ويسعون إلى : "عدد من العواصم العربية، قال
جولة هنية : "وأضاف ". إفشالها، لكن المصلحة الوطنية العليا تقتضي إنهاء جميع الخالفات الفلسطينية

طني كبير، ألنها تعمل على تسويق قضية القدس والالجئين والقضية الفلسطينية في دول الخارج، إنجاز و
 ". وليس تسويقاً لحركة حماس

  3/1/2012فلسطين أون الين، 
  

   وحق العودةة الفلسطينيالمصالحة بالتمسك يشدد على أبو العردات .17
ي لبنان فتحـي أبـو العـردات، علـى          ف" فتح"شدد أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة         

استكمال النضال حتى قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف والتمسك بالمصالحة التـي              "
ـ  "أنهت االنقسام البغيض، وبحق العودة ورفض كل أشكال التوطين والتهجير          تعزيز الحـوار   "، مطالباً ب

  كالم أبو العردات  ".ين العيش الكريم لالجئين الفلسطينيينالفلسطيني ـ اللبناني من أجل حماية لبنان وتأم 
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ـ                 47جاء خالل حفل االستقبال الذي أقيم أمس في مقر السفارة الفلسطينية في بيروت، لمناسبة الذكرى ال
  النطالقة الثورة الفلسطينية 

  4/1/2012المستقبل، بيروت، 
  

  نهر البارد في مخيم فتح حركةمسيرة ل .18
 النطالقتها، ونظمت في مخيم نهر البارد أمس، 47احتفاالتها بالذكرى الـ » حركة فتح«واصلت : البارد

أكد أمين سر و،»الكشافة والمرشدات«مسيرة حاشدة انطلقت من أمام مدخل المخيم، وصوالً إلى مقر 
من الشعب الفلسطيني ينظر إلى األيام المقبلة بروح عالية «في الشمال أبو جهاد فياض، على أن » فتح«

ترفع الحصار العسكري المفروض «الحكومة اللبنانية بأن وطالب . التفاؤل مع قرب تحقيق المصالحة
  .»على مخيم نهر البارد وتسأل الى متى يستمر هذا الواقع المذل على شعبنا؟

  4/1/2012السفير، بيروت، 
  

  الئحة الليكود نتنياهو يسعى لضم باراك إلى: "الليكود"حزب  .19

اإلسرائيلي الحاكم أمس الثالثاء، إن رئيس      " الليكود"قالت مصادر في حزب     : م جرايسي  برهو -الناصرة  
الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر التوجه إلى مؤتمر الحزب في األسابيع المقبلة بطلب إجراء               

إيهـود  تعديل على شكل انتخاب الئحة الحزب لالنتخابات البرلمانية، ما يضمن عمليا ضم وزير الحرب               
باراك إلى الئحة الليكود بدون أن يخوض انتخابات داخلية في الحزب، ويواجه نتنياهو معارضة ولكـن                

  .كما يبدو سيحظى بأغلبية
 10ويطلب نتنياهو من حزبه، أن يمنح لرئيس الحزب، بمعنى نتنياهو، تعيين مرشح واحـد بـين كـل                   

 إلى ضم أربعة نواب من كتلة بـاراك فـي           مرشحين ينتخبهم الحزب بشكل مباشر، وبهذا يسعى نتنياهو       
المقاعد األربعين األوائل في الئحة الحزب، وخص نتنياهو بالذكر، باراك شخـصيا ووزيـر الـصناعة                

  .والتجارة شالوم سمحون
 4/1/2012الغد، عمان، 

  
  "مفاوضات على المفاوضات اإلسرائيلي في األردن هو مجرد - الفلسطينياللقاء " ":باراك" .20

في لجنة الخارجية واالمـن     ) االول(وزير الدفاع ايهود باراك امس      قال  : آفي يسسخروف  -ابيد  باراك ر 
مفاوضـات علـى    «هو  بين الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي     وفي كتلة االستقالل في الكنيست ان اللقاء        

ل فـي   وعلى حد قوله، يرمي اللقاء الى االستيضاح اذا كان هناك على االطـالق احتمـا              . »المفاوضات
  .الشروع في محادثات مباشرة ذات مغزى بين الطرفين في مسألتي الحدود واالمن

واشار باراك الى أنه على اسرائيل أن تمتنع عن وضع تراها فيه االسرة الدولية مـسؤولة عـن فـشل                    
 من الحيوي من ناحيتنا بأنه حتى لو لم تتحقق تسوية، وال يوجد يقين في أن تتحقـق،                «. المسيرة السلمية 

  ان يعرف جيراننا واصدقاؤنا في العالم والجمهور في اسرائيل على حد سواء بأن حكومة اسرائيل فعلت                
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كل خطوة مناسبة وممكنة دون المس باالعتبارات االمنية والمصالح الحيوية في محاولة للوصـول الـى                
ي لعـزل اسـرائيل     استمرار الهدوء على االرض واستمرار الصراع الناجع ضد المساع        «. ، قال »تسوية

  .»تتطلب استمرار المسيرة السياسية
 4/1/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 

 
   جلسة لالستماع لمجموعة تهم فساد ضد ليبرمان:اإلسرائيليةوزارة العدل  .21

 أعلنت وزارة العدل اإلسرائيلية أمس أن وزير الخارجية افيغـدور ليبرمـان           : عبد القادر فارس   -غزة  

اع لمجموعة من التهم في منتصف الشهر الجاري قد تؤدي إلى توجيه تهم جنائيـة               سيحضر جلسة استم  
وقال متحدث باسم وزارة العدل لوكالة فرانس برس إن مدعي عام الحكومة يهودا فاينشتاين سيعقد               . إليه

  . يناير حيث سيتسنى لليبرمان وفريقه القانوني فرصة للرد على االدعاءات18 - 17جلسة االستماع في 
 أعلن فاينشتاين أنه يفكر في تقديم الئحة اتهام جنائية ضد ليبرمان عقب عقـد               2011) نيسان(وفي إبريل   
  .جلسة استماع

االحتيال وخيانة الثقة والحصول على شيء بالخـداع        «وقال بيان لوزارة العدل حينذاك إن التهم تتضمن         
  .»وغسيل األموال والتالعب بشاهد

 2008 و 2001وتعود إلى الفترة ما بين عامي       » بماليين الدوالرات «تتعلق  وأوضح البيان أن االدعاءات     
  .عندما كان ليبرمان عضوا في الكنيست ووزيرا للشؤون االستراتيجية

 4/1/2012، عكاظ، جدة
 

  لوح بفرض تأشيرات للموظفين الدوليين في الضفةت" إسرائيل "خارجيةوزارة : "معاريف" .22

اإلسرائيلية أمس الثالثاء، إن وزارة الخارجية فـي        " معاريف"صحيفة  قالت  :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
حكومة االحتالل اإلسرائيلي تدرس تقليص عدد التأشيرات التي تقدمها للعاملين في المنظمـات الدوليـة               
الناشطة في الضفة الغربية المحتلة، ما يعني تقليص عدد العاملين في هذه المنظمات، وبـشكل خـاص                 

  . والمساعدات اإلنسانيةمنظمات اإلغاثة
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين شاركوا في أبحاث وزارة الخارجية التي يتوالها أفيغـدور ليبرمـان، إن                
البحث األوسع جرى قبل أسبوع، وإن التقارير التي طرحت في االجتماعات زعمت أن عدد العاملين في                

لتقارير أن عددا من المنظمات متواجدة في       ، كما زعمت ا   "يخلق حالة تسيب  "المنظمات الدولية كبير، وهو     
  .، حسب وصف المسؤول ذاته"تركب على موجة التأشيرات"الضفة بدون حاجة لها، وهي 

 4/1/2012، الغد، عمان
  

   "صعود اإلخوان المسلمين وتوابعهم"مداوالت على خلفية : "اإلسرائيلياألمن القومي " .23

يلي الذي يرأسه الجنرال المتقاعد يعقـوب عميـدرور، ذو          قدم مجلس األمن القومي اإلسرائ    : يحيى دبوق 
الميول اليمينية المتشددة، توصية إلى حكومته للعمل بنحو مركّز حيال الرئيس األميركي باراك أوبامـا،               

قدر أقل من السذاجة في تعامله العلني مع ظاهرة صعود اإلخوان المـسلمين فـي               «طمعاً في دفعه إلى     
تـصرفت  «إذا  » اإلخوان«مع  » الشيعية«نه يمكن الرهان على خالف إيران       ، مع التشديد على أ    »مصر

أمس، أن مجلس األمن القومي، المسؤول عن       » إسرائيل اليوم «وذكرت صحيفة   . »إسرائيل بالذكاء الالزم  
تقديم تقديرات الوضع والخطط السياسية للحكومة اإلسرائيلية، أجرى خالل األيام األخيرة مداوالت مكثفة             
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، مشيرة إلى أن هذه المداوالت جـرت علـى          »تحدي صعود اإلخوان المسلمين وتوابعهم    «نوان  تحت ع 
خلفية القلق اإلسرائيلي المتنامي من فوز الحركة اإلسالمية في االنتخابات المصرية، وخـصوصاً فـي               

تعرض اتفاق الـسالم اإلسـرائيلي المـصري        «ضوء رؤيتها السياسية، ومواقف متكررة لقياديين فيها        
  . »للخطر

ال تمثّل قوة دينية وثقافية فحسب، بل تُعـد نـسخة           «وخلص النقاش إلى أن الحركة االسالمية المذكورة        
  .»لأليديولوجيا الشمولية األوروبية، لكن بصبغة دينية

إلى السلطة  » اإلخوان«وفي الختام، توصل النقاش إلى خالصة مفادها ضرورة التكيف مع واقع وصول             
الدول العربية، مع التوصية لحكومة بنيامين نتنياهو ببذل الجهد لدى اإلدارة األميركيـة   في عدد كبير من     

وشددت الخالصات على وجود    . »على أمل إخراج أوباما من سذاجته في التعامل مع اإلخوان المسلمين          «
لـه  وبرنامجه النووي الذي يسعى من خال     » الشيعي«مصلحة مشتركة لمصر بالعمل ضد النظام اإليراني        

  . »إلى السيطرة على المنطقة«
 4/1/2012، االخبار، بيروت

 
  في الضفة منظمات إرهابية" جباية الثمن "عصابات": الشاباك"رئيس  .24

عمليات جباية الثمنط من المستوطنين فـي الـضفة         "يورام كوهين منفذي    " الشاباك"وصف رئيس جهاز    
ـ   ونعت نـشطاء    ،الحكومة اإلسرائيلية نتنياهو  على النقيض من موقف رئيس      وذلك  " اإلرهابيين"الغربية ب

يتعامل وينظر إليهم   " الشاباك"اليمين بأنهم يتصرفون ويتحدثون مثل زعماء المنظمات اإلرهابية لذلك فان           
  .كمنظمة إرهابية

وشكلت اقوال كوهن مفاجأة للسفراء الحاضرين خاصة وان نتنياهو رفض توصيات وزير االمن الداخلي              
ش ووزير القضاء يعقوب نئمان القاضية بوصف وتحديد هذه العصابة االستيطانية فـي             يتسحاق اهرونفيت 

الضفه الغربية كاهداف ارهابية، علما بان هذه التوصيات تمت بلورتها في نهاية نقاشات جرت بحضور               
 .والجيش والنيابة العامة" الشاباك"الوزيرين وممثلين عن 

 3/1/2012، 48موقع عرب
 

  2015 األغلبية الديمغرافية بين البحر والنهر عام سيفقدوناليهود ": هارتس" .25

استنادا الى معطيات احصائية اسرائيلية وفلسطينية الى ان االغلبية الديمغرافيـة           " هارتس"نوهت صحيفة   
  .التي يتمتع بها اليهود حتى االن في فلسطين التاريخية، بين البحر والنهر ستختفي خالل ثالث سنوات

 الى معطيات نشرتها دائرة االحصاء الفلسطينية، كشفت ان عـدد الفلـسطينيين فـي               واشارت الصحيفة 
 في قطاع غزة، واذا ما اضـيف        1.6 في الضفة و   2.6 مليون انسان    4.2اراضي السلطة الفلسطينية يبلغ     

 5.6 مليون فلسطيني داخل الخط االخضر، سيكون عدد الفلسطينيين في فلـسطين التاريخيـة               1.4اليهم  
  .لسطينيمليون ف

ان عدد سكان   " هارتس"وباالنتقال الى المعطيات التي نشرتها دائرة االحصاء المركزية االسرائيلية، تنقل           
 325 مليون فلسطيني و   1.6 مليون يهودي و   5.9 مليون انسان بينهم     7.8،  2011اسرائيل بلغ نهاية عام     

 الـف   300 عن عدد الفلسطينيين ب      من جنسيات مختلفة، ما يعني ان عدد اليهود بين النهر والبحر يزيد           
 الف انسان فقط اذا ما استندنا الى المعطيـات          100انسان فقط، اذا ما استندنا الى المعطيات الفلسطينية و        

  .االسرائيلية
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واستنادا الى المعطيات االسرائيلية حول نسبة التكاثر الطبيعي، فان عدد اليهود والفلـسطينيين يتـساوى               
 فـي فلـسطين     2020، في حين يصل العدد عام       2015 مليون انسان عام     6.3ويبلغ عدد كل مجموعة     

  . مليون يهودي6.8 مليون فلسطيني مقابل 7.2التاريخية 
تجاهل دعاة الخطر الديمغرافي، من اليمين االسرائيلي، لهذه المعطيات مشيرة الـى            " هارتس"واستغربت  

لـى مليـون ونـصف فلـسطيني، فـصححه          تصريح لنتنياهو قال فيه، ان اسرائيل ال تريد السيطرة ع         
  .الصحفيون بالقول مليونين ونصف

 3/1/2012، 48موقع عرب
  

  دونمات من بيت لحم110 وتقيم مناطق صناعية بالضفة وتصادر بالقدس البناء تواصل "سرائيلإ" .26
كشف االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس عن وجود : رام اهللا ـ وليد عوض

  . وفي الضفة الغربية1967 اسرائيلية جديدة لتوسعة المستوطنات بالقدس المحتلة عام مخططات
مشيرا في بيان صحافي إلى أن الصحف العبرية، نشرت إعالنا عن مشروع مناقصة رقم 

على أراضي جبل أبو ' هار حوماة' وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة 117 إلقامة 2011/342/م.ي
المقامة على أراضي قريتي ' هار أدار'محتلة، كما تم اإلعالن عن توسيع مستوطنة غنيم جنوب القدس ال

 إلقامة وحدات سكنية 2011/392/ش.بدو وقطنة بشمال غرب القدس المحتلة ضمن مشروع ي
 مواقع في مستعمرة 5 وحدة سكنية في 213استيطانية جديدة، وفي ذات السياق تم اإلعالن عن إقامة 

 وعدد من 2011/10017جنوب القدس ضمن مشروع رقم ' غوش عتصيون'ي منطقة الواقعة ف' أفرات'
  .وسط القدس' جفعات هزايت'الوحدات االستيطانية في مستوطنة 

وأوضح بيان االئتالف أنه تم اإلعالن كذلك عن إقامة مشاريع صناعية اقتصادية في المناطق المعلن 
 -ألفي منشة، الكناة، أفرات، أرئيل: (ربية التاليةفي مستوطنات الضفة الغ' ذات أفضلية قومية'عنها 

غرب، بيتار عيليت، وفي منطقة القدس ـ عطيرت هحتسوفيم، غوش عتصيون، عمانوئيل، كريات 
أربع، كريات شمرون، مشور أدوميم، معاليه أفرايم، شمرون، وادي األردن، وفي منطقة غرب رام اهللا 

  ).وجبل الخليل
هذه اإلعالنات تعتبر استمراراً لسياسة األمر الواقع الذي تفرضه قوات وأكد االئتالف األهلي أن 

االحتالل على األرض، ورسائل إلى اإلدارة األمريكية واللجنة الرباعية والعالم بأنها ماضية في سياسة 
  .االستيطان غير الشرعية رغم الدعوات المتكررة لوقفها

من )  دونمات110(الثالثاء مصادرة حوالي ومن جهة اخرى قررت سلطات االحتالل االسرائيلي 
أراضي بلدة واد رحال جنوب محافظة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة لصالح الجدار ومشاريع 

  .استيطانية
  4/1/2012، القدس العربي، لندن

  
  وضاع االسرىأ الدولي بارسال لجنة تقصي حقائق لمعاينة المجتمعنادي االسير يطالب  .27

ادي األسير المجتمع الدولي بالعمل على إرسال لجنة تقصي حقائق لمعاينة أوضاع  طالب ن:رام اهللا
األسرى خصوصاً المرضى منهم، والوقوف على كافة اإلجراءات والممارسات اإلسرائيلية التي تمارس 



  

  

 
 

  

            16ص                                     2370:                العدد4/1/2012األربعاء  :التاريخ

بحق األسرى، ووقف حد لتلك السياسات المخالفة للقوانين وللمعايير والحقوق الدولية التي نصت عليها 
  .فة االتفاقات الدوليةكا

وذكر النادي أن عشرات األسرى يعانون من أمراض مستعصية، ال يتلقون العالج الالزم وبما يتالءم مع 
حالتهم الصحية، وتتعمد إسرائيل عدم تقديم العالج الالزم واالكتفاء بالمسكنات األمر الذي يهدد حياتهم 

  .ويجعلهم في دائرة الموت البطيء
 بيانه بأن حكومة االحتالل تتحمل المسؤولية الكاملة بما يجري في حياة االسرى وأكد النادي في

واألسرى المرضى دون وجود أي رادع، واعتبر أن الصمت عن جرائم االحتالل يعتبر جريمة أكبر مما 
ترتكبه داعياً في الوقت ذاته المؤسسات الحقوقية واإلنسانية المواصلة في جهدها لمالحقة مجرمي 

  .انية ومحاسبتهم على ما اقترفوه من أفعالاإلنس
  4/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   زيادة معاناة األسرىعام 2011:نادي األسير .28

 كان عنوانه تزايد معاناة 2011 قال مدير الدائرة القانونية في نادي األسير جواد بولص إن عام :رام اهللا
  .االعتقاالت واالعتداء على حريات المواطنيناألسرى داخل سجون االحتالل، وارتفاع وتيرة 

الذي تنظمه وزارة اإلعالم لمناسبة إطالق نادي األسير ' واجه الصحافة'وقال بولص خالل برنامج 
 2011، اليوم الثالثاء، إن عام 2011تقريره السنوي حول واقع األسرى في سجون االحتالل خالل عام 

حيث مررت عدد من القوانين بذريعة حالة شاليط، وما تبعها كان األكثر صعوبة على األسرى وذويهم، 
  .من سحب إنجازات للحركة األسيرة

تلك القوانين تمثلت في تواصل سياسة العزل، وإقرار الحرمان من التعليم، وإجراءات بحق 'وأضاف أن 
لى خدمات المحامين للحد من إمكانية تدخلهم في قضايا األسرى، وصلت إلقرار حق األسير بالحصول ع

محام واحد فقط، وارتفاع في عمليات اعتقال األطفال، ونقلهم لسجون عتصيون وحوارة، التي طالب 
النادي أكثر من مرة بإغالقها ألنها ال تخضع ألي رقابة كونها خاضعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي 

 أبنائهم، ومواصلة  حسب بولص، تزايدا في منع ذوي األسرى من زيارة2011كما شهد العام  .'مباشرة
  .منع أهالي القطاع بشكل مطلق من زيارة أبنائهم المعتقلين

  3/1/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  سرائيلية جديدة لمشروع القدس الكبرىإمخطط استهداف وادي الجوز تتمة : الشعبيالمؤتمر الوطني  .29
الوطني الشعبي للقدس في بيان صحفي اصدره  مؤتمرأكد يونس العموري الوكيل التنفيذي لل: القدس

 منشأة صناعية 170والتي تضم » المنطقة الصناعية« دونما من حي وادي الجوز 13 ان مصادرة ،مسأ
لتفريغ المدينة » اسرائيلي«فلسطينية يستهدف مصادر العيش للمواطن الفلسطيني كجزء من مخطط عام 

او في مناطق » داخل اسرائيل«لبحث عن بدائل اما فيما يسمى المقدسة من مواطنيها من خالل دفعهم ل
  ."االقتصاد"السلطة الفلسطينة وبالتالي ضرب احد اهم عناصر صمود المواطن المقدسي 

كما دعى العموري القياده الفلسطينية الى مناقشة موضوع القدس كأولوية فلسطينية من الدرجة االولى 
حتاج الى مواجهة حقيقية لوقف االستهداف المتواصل لها، محذرا على قاعدة بأن ما يجري في القدس ي

 دونما 12443 وذلك على مساحة تبلغ 1994، والذي اعلن عنه عام E1من تنفيذ المشروع االستيطاني 
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وفي حال تم تنفيذ هذا المخطط لن تتمكن االحياء المقدسية من التوسع وستصبح محاطة بالمستعمرات 
تتم إقامة القدس الكبرى بالمفهوم الصهيوني وسيمنع اقامة القدس الشرقية كعاصمة االسرائيلية ومن هنا س

  .لفلسطين
  4/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  استثماراتنا باسم آخرين ومنازلنا مسجلة باسم السلطات.. مجرد اشباح نحن: ردناألببناء غزة أ .30

انا في الدنيا كما يعرف مدينة العقبة جنوبي ال يعرف محمد خليل الشامي مك: عمان ـ بسام البدارين
 ولم يغادرها لالقامة في اي مكان اخر ويقيم فيها استثمارا عائليا في 1969االردن فقد ولد فيها عام 

  .مجال تشكيل المعادن
وكل هذا التاريخ مع المدينة لم يشفع للشامي عندما غادر المدينة مع عائلته لقضاء رحلة خاصة في 

عند العودة مرت سيارات المواطنين والمقيمين .. لمحاذية على بعد عشرات الكيلومترات فقط منطقة رم ا
اال سيارة الشامي فقد طلب منه الحاجز العسكري مراجعة مكتب االمن بمجرد النظر لوثيقته فالرجل 

  .بالدارجة االردنية واالمر يتطلب بعض التدقيق على نقطة التفتيش' غزاوي'غزي او
نا ضد ترتيبات االمن التي تحميني وتحمي غيري وال اريد جنسية اردنية او رقما وطينا وال لس: ويضيف

ارضى بديال عن غزة وفلسطين اال الجنة لكن المسألة وببساطة تتعلق بالكرامة االنسانية ليس اكثر وال 
  .ا لعرب االخريناقل فانا ولدت بالعقبة ووجداني اردني وكل ما نطالب به كغزيين هو معاملتنا كاخوتنا 

ولدى الشامي معاناة من طراز آخر يشاركه فيها عشرات االالف من الغزيين فالرجل انشأ منزال في 
اطلعت على رسالة وجهها لوزير الداخلية يناشده فيها مقابلته لشرح االمر ' القدس العربي'العقبة الوالده و
من ابناء القطاع المنكوب وهو مسجل باسم منزلي ال استطيع تسجيله باسمي فقط الني : وفكرة الرسالة

اذا توفاني اهللا ما هو مصير منزلي وملكيتي وهل سيرثني : سلطة العقبة والشامي سأل الوزير االردني
  اوالدي كبقية خلق اهللا ام ال؟

ويؤكد مستثمر آخر من ابناء القطاع المقيمن في االردن بأن مصالحه التجارية مسجلة باسماء اشخاص 
  .ما يضعه في مهب الريحآخرين م

وفقا لتعبير استخدمه احد الصيادلة من ' االحياء االموات'ويبدو ان ابناء قطاع غزة في االردن هم فعال 
ابناء القطاع عن الصعوبات التي يواجهها الصيادلة حيث خاضوا معركة لتسجيلهم في كشوفات نقابة 

تلقينا : يقول الصيدالني فتحي عبد اهللا .ةالصيادلة وال يستطيعون الحصول على رخصة مزاولة المهن
التعليم في افضل الجامعات داخل وخارج االردن ولدينا كفاءات مهمة جدا لكننا مجرد اشباح فال 

  .الوزارات تمنحنا رخصة مزاول المهنة وال احد يريد االعتراف بوجودنا اصال
  4/1/2012، القدس العربي، لندن

  
   واجب وطني"إسرائيل"خدمة : سرائيلي في الجيش اإل من حيفافلسطينية .31

أصبحت موناليزا عبده الفتاة الفلسطينية المسيحية المقيمة في مدينة حيفا، أول فلسطينية تنضم للجيش 
اإلسرائيلي، بالرغم من أن القانون اإلسرائيلي ال يجبرها على الخدمة في الجيش، إال أنها التحقت ضمن 

  ".جيش الدفاع" تحارب في صفوف الجيش المسمى بـ كتيبة المشاة لتكون أول فتاة عربية
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وأكدت موناليزا أنها راضية ومقتنعة تماما بما تقوم به، وترى أن من واجبها أن تخدم في الجيش 
اإلسرائيلي، ألنها تعيش على أرض إسرائيل وتتلقى مساعدات من قبل الدولة اإلسرائيلية، وبالتالي فهي 

  .إسرائيلية باألساس
  3/1/2012، دسالقدس، الق

  
  االحتالل يقتحم مسجدا في يافا .32

، مسجدا في مدينة يافا المحتلة عام 3012-1-3داهمت قوة كبيرة من شرطة االحتالل مساء الثالثاء 
  .  وصادرت مكبرات الصوت فيه لمنع رفع صوت اآلذان1948

 في يافا ودنسوا  شرطي مدجج باألسلحة داهموا بيارة أبو سيف200وقالت مصادر فلسطينية إن قرابة 
مسجد محمد الفاتح وتسلقوا جدرانه وصادروا جميع أجهزة مكبرات الصوت، في خطوة استفزازية 

  . أثارت غضب المواطنين هناك
وأعرب مسؤول الحركة اإلسالمية في يافا أحمد أبو عجوة عن استنكاره الشديد لهذا االعتداء معتبرا أنه 

سعى في اآلونة األخيرة لشرعنة قوانين فاشية عنصرية من خطوة غير مستغربة من االحتالل الذي ي
  .ضمنها منع رفع اآلذان، مؤكدا أن اآلذان سيبقى يصدح عاليا في يافا وكل المدن المحتلة

  3/1/2012، موقع فلسطين أون الين
  

   في دعم الشعب الفلسطينيالملك عبداهللا الثانيجامعة فلسطين تثمن جهود : غزة .33
منت ادارة جامعة فلسطين بقطاع غزة جهود الملك عبداهللا الثاني في دعم الشعب ث:  سمير حمتو-غزة 

  .الفلسطيني وتوجيهاته بإقامة المستشفى الميداني العسكري األردني في غزة
 الى مقر جامعة فلسطين في 16جاء ذلك خالل زيارة وفد المستشفى الميداني العسكري األردني غزة 

  .غزة
 صباح الدور البارز الذي يقوم به المستشفى في تخفيف معاناة مرضى القطاع، وأكد رئيس الجامعة سالم

مشيدا بمستوى الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى في العديد من التخصصات الطبية، وخاصة 
وشدد على العالقات والروابط المميزة التي تربط الشعبين الفلسطيني واألردني، . النوعية والنادرة منها

اً إلى أن الشعب الفلسطيني يقدر دور األردن البارز قيادة وشعباً في خدمة القضية الفلسطينية في مشير
  .المجاالت كافة

  4/1/2012، الدستور، عمان
  

  في لبنان  جامعة فلسطينية بإنشاء  األونرواطالبي" أشد" .34
نريد جامعة فلسطينية في "، في إطار حملته تحت عنوان "أشد"نفذ اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني 

، اعتصاماً أمام مدرسة األونروا في مخيم شاتيال، لمطالبتها بالعمل من اجل توفير األقساط والمنح "لبنان
  .وإنشاء جامعة فلسطينية في لبنان

تقصير األونروا واهمالها لمعاناة الطلبة "وتحدث مسؤول طلبة االتحاد في بيروت محمد سليم، فانتقد 
وطالب الوكالة .  منح جامعية105الجامعيين الفلسطينيين في لبنان، واقتصار مساعداتها هذا العام على 

 الى ان حملة التواقيع التي بالتعاون مع منظمة التحرير من اجل انشاء جامعة فلسطينية في لبنان، مشيراً
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وللغاية نفسها، نظم االتحاد لقاء في مركزه في . وقّع عليها عشرة آالف طالب فلسطيني" أشد"نظمتها 
ان طرح مطلب انشاء جامعة فلسطينية "صيدا، تحدث خالله عضو السكرتاريا علي عوض، الذي أكد 
خاصة وأن "، "ن أثناء دراستهم الجامعيةجاء بعد سنوات من األزمة التي يعيشها الطلبة الفلسطينيو

الكليات العلمية في الجامعة اللبنانية ال تستقبل سوى اعداد محدودة من الطلبة، وغالبية الطلبة ليس 
  ".بإمكانهم االلتحاق بالجامعات الخاصة نظراً الرتفاع اقساطها

  4/1/2012، المستقبل، بيروت
  

   اإلسرائيلي-فلسطيني في عمان ضد االجتماع ال أردنيون يعتصمون .35
اعتصم ناشطون أردنيون، أمس، أمام مقر رئاسة الوزراء في عمان رفـضاً السـتقبال عمـان                : عمان

إسرائيليين من أجل بحث مفاوضات التسوية مع الجانب الفلسطيني وعقد اجتماع مشترك مـع أعـضاء                
 أن االعتصام يـأتي  "حراك العودة "وذكر  .  ذلك   "احتضان"اللجنة الرباعية، واستهجنت الحركة اإلسالمية      

لرفض مشروعات التسوية الساعية إلى تصفية القضية الفلسطينية وعدم قبول استمرار نهج المفاوضـات              
  .   العبثية ولالحتجاج على الرعاية األردنية للمباحثات

4/1/2012، الخليج، الشارقة  
  

  ع غزة إلى قطا17 المستشفى الميداني غزة ومقدمةوصول قافلة تزويد  .36
وصلت الى قطاع غزة امس عبر معبر بيت حانون قافلة التزويـد ومقدمـة المستـشفى                ): بترا( –غزة  

 سند السوالقة فـي تـصريح       16/ وقال قائد المستشفى الميداني االردني غزة      .17 غزة   األردنيالميداني  
شـاحنات محملـة    في غزة انه وصلت ضمن قافلة التزويد سـت          ) بترا(لمراسل وكالة االنباء االردنية     

  . العمل في المستشفىإلدامةبالعالجات والمستهلكات الطبية والمواد الالزمة 
 الدكتور فواز الشرفات ان المستـشفى       16/ وفي هذا السياق، قال مدير المستشفى الميداني االردني غزة        

 2009العـام    في السادس والعشرين من كانون الثاني مـن          إقامتهالميداني العسكري األردني تعامل منذ      
  . الف مراجع من االهل في قطاع غزة660بتوجيهات من جاللة الملك عبداهللا الثاني مع اكثر من 

4/1/2012، الدستور، عمان  
  

   الجامعة العربية تخلت عن فلسطين":الناصريالتنظيم الشعبي " .37
لقاء الشبابي اللبناني   ال«أسامة سعد بعد لقائه وفدا من       » التنظيم الشعبي الناصري  « رئيس   أشار: »السفير«

الجامعة العربية تخلـت منـذ زمـن طويـل عـن دورهـا              «برئاسة أحمد شويش، الى ان      » الفلسطيني
ومسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، وتحولت إلى أداة بيد الواليات المتحدة األميركية والرجعية العربية             

الجامعة العربية لم تعد تهتم     «واعتبر أن   . التي تخلت أيضا عن دورها وواجباتها تجاه القضية الفلسطينية        
لقضايا العرب ولألمن القومي العربي، وهي من قامت بإجراءات تمهيدية لتدويل األزمـة فـي سـوريا                 

  . مجلس األمنإلىوتحويلها 
جبهة التحرير الفلسطينية برئاسة صـالح      «وحذر العالمة الشيخ عفيف النابلسي بعد لقائه وفدا قياديا من           

من خطورة أن تنجر القوى الفلسطينية إلى صراعات جانبية في أي مخيم من مخيمات لبنـان،                «اليوسف  
الفتا االنتباه الى أن هناك من يحاول ليالً ونهاراً من خالل إغراءات مالية كثيرة جر الفلـسطينيين فـي                   
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ريد زج المخـيم    حيث نجد من ي   . لبنان لالختالط بقضايا محلية أو إقليمية وال سيما في مخيم عين الحلوة           
  .»في إطار مشروعات خارجية وتوسعة أي خالف إلى مدينة صيدا والجوار

4/1/2012، السفير، بيروت  
  

   التخاذ تدابير عملية تخفف التوترات"إسرائيل"نتواصل مع لبنان و: "يونيفيلال" .38
ته صـحيفة   في جنوب لبنان نيراج سينغ على ما نقل       » يونيفيل«علق الناطق الرسمي باسم قوات      : بيروت

: ، فقال اإلسرائيليةعن بناء جدار يفصل بين بلدة كفركال اللبنانية ومستعمرة المطلة           » يديعوت احرونوت «
ولفـت الـى انـه       .» في هذه المنطقة   األمنيةان يونيفيل تتواصل مع الطرفين لزيادة تحسين الترتيبات         «
متفق عليها مع كل من الجـانبين  نظراً الى حساسية المنطقة نرى ان من الضروري التوصل الى حلول  «

التخاذ تدابير عملية من شأنها تخفيف التوترات المتفرقة، والحد من نطاق اي سوء فهم محتمـل وبنـاء                  
  .»الثقة بين الطرفين، وتحقيقاً لهذه الغاية، نبحث في افكار مختلفة في هذه المرحلة

4/1/2012، الحياة، لندن  
  

  الده بدعم القضية الفلسطينيةالتزام بيلتقي هنية ويؤكد أردوغان  .39
 إسماعيل هنية ة في قطاع غزة الفلسطينيحكومة لدى دخول رئيس الصفق نواب البرلمان التركي طويالً
 أمام، حيث عانقه رئيس الوزراء التركي طيب رجب أردوغان 3/1قاعة البرلمان خالل زيارته الثالثاء 

بدعم القضية الفلسطينية، والعمل الجاد إلقامة الدولة وجدد أردوغان التزام بالده . أعضاء البرلمان كافة
  .الفلسطينية على التراب الفلسطيني

جل السالم والديمقراطية أوفي سياق متصل التقى هنية رئيس حزب الشعب الجمهوري، وحزب من 
التركيين، حيث وضعهم بصورة معاناة شعبنا جراء الحصار والوضع الصحي والظلم الذي يواجه 

 ، مشيراً"ن القدس تعاني من خطر حقيقي وعملية تهويد متسارعةإ" :وقال هنية. يين من االحتاللالفلسطين
  . اإلسرائيليإلى معاناة الفلسطينيين جراء جدار الفصل العنصري 

من جانبه؛ عبر رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي عن سعادته بزيارة رئيس الوزراء الفلسطيني 
  . ده للقضية الفلسطينية دعم بالإلى تركيا، مؤكداً

 رئيس حزب من أجل السالم والديمقراطية صالح الدين على وقوفه إلى جانب كفاح أكدوفي السياق، 
  .ن صمود هو الحل الوحيد في وجه الظلمأ الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه، موضحاً

  3/1/2012موقع فلسطين أون الين، 
  

  ارة الربيع العربيفلسطين شر:  المرزوقيالمنصفالرئيس التونسي  .40
أكد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي مساء الثالثاء في ليبيا أن الشعب الفلسطيني من خالل : بنغازي

انتفاضاته المتكررة هو من علم الشعوب العربية ثورات الربيع العربي التي انطلقت شرارتها من تونس، 
  .رافضا نسب هذا الفضل للتونسيين

في حلقة نقاش ضمت إلى جانبه رئيس المجلس الوطني االنتقالي الليبي مصطفى وعد الرئيس التونسي 
عبد الجليل وعددا من الفعاليات السياسية واإلعالمية والثقافية واالجتماعية الليبية في بنغازي أن مواطني 
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شاكل أدركت أن اإلسالم يمكنه أن يقدم حلوال لم"الدول العربية التي اطاح الربيع العربي بأنظمتها 
  ".العصر، ولذلك جاء االسالميون إلى السلطة

  4/1/2012، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

    بين عباس ودولة اإلماراتالعالقات توتر ":البوصلة"وكالة  .41
من مصادر مقربة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إن العالقة بين عباس ) البوصلة(علمت 

وأن سبب هذا التوتر يعود إلى سببين، أولهما .  غير مسبوقلمتحدة تشهد توتراًودولة اإلمارات العربية ا
استضافة اإلمارات لعضو اللجنة المركزية المفصول من حركة فتح محمد دحالن، وتقديم الدعم له، حيث 

 في قصره في أبو ظبي، وهو ما يرى فيه عباس عدم خصص له ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مكتباً
  .من الحركة، بتهم تمس األمانة وارتكاب جرائم قتل" مطرود" لقرار فتح في استضافة شخص احترام

أما السبب الثاني، فهو موقف الحكومة اإلماراتية في ممارسة الضغط على رئيس السلطة الفلسطينية لعدم 
ديمه في األمم في مجلس األمن الدولي، واالقتصار على تق" الدولة الفلسطينية"ـتقديم مشروع االعتراف ب

وأشارت المصادر إلى أن وزير الخارجية اإلماراتي عبد اهللا بن زايد قام بالتنسيق مع أمين سر . المتحدة
عبد ربه في " استخدام"عباس بهذا الخصوص، وأنه تم " ظهر"اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه من وراء 

  . ربهعملية الضغط على عباس، وهو ما أزم العالقة بين عباس وعبد
  3/1/2012، االردن وكالة البوصلة لألنباء

  
  2011الخليجي في  كلفة المشاريع الممولة عبر برنامج دول التعاون دوالر مليون 200: غزة .42

أعلن المنسق الميداني لبرنامج دول مجلس التعاون رفعت دياب أن إجمالي قيمة التمويل  :كتب حامد جاد
 مليون دوالر، منها 200 بلغ 2011سنة فة في قطاع غزة خالل الذي قدمه البرنامج لدعم مشاريع مختل
إلى أن إلى أن قطاع اإلسكان استأثر " األيام"وأشار في حديث لـ .عدد من المشاريع ما زالت قيد التنفيذ

والبلديات % 16والصحة بنسبة % 17من إجمالي قيمة التمويل، تاله قطاعات التعليم بنسبة % 27بنحو 
  .، فيما وزعت النسبة المتبقية على قطاعات مختلفة%7والمياه بنسبة % 8عة بنسبة والزرا% 9بنسبة 

  4/1/2012، رام اهللا، األيام
  

  مع حماس وحزب اهللا التواصل  يدعو واشنطن إلى بحث إمكانيةاألميركيةالخارجية بمسؤول  .43
 عاماً في شؤون    20  قال الصحافي األميركي المستقل بيتر آيه بوكسبوم، الذي يكتب منذ          :جنان جمعاوي 

عنـدما دخـل    "، ومقرها زيوريخ إنـه      "شبكة األمن والعالقات الدولية   "الدفاع واألمن، في تقرير نشرته      
، "، تعهد بتبني نهج جديد في سياسة بالده الخارجيـة   2009الرئيس باراك أوباما البيت األبيض في مطلع        

  ".ميينالتواصل مع الالعبين غير الحكو"أبرز سمات هذا النهج كان 
" مجلس العالقات الخارجية  "لكن وفقاً لتقرير أعده المسؤول في الخارجية األميركية بايتون نوف، ونشره            

لم تُبذل جهود كافية إلعداد الدبلوماسيين األميركيين من أجل تحليل          "،  2011األميركي في تشرين األول     
  ".ت حول العالم، والتواصل معهمالالعبين غير الحكوميين األكثر نفوذاً والمشاركين في النزاعا

دليـل واضـح يعلّـم الدبلوماسـيين        "عليه، فإن ما تحتاجه وزارة الخارجية األميركية، برأي نوف، هو           
  ".األميركيين لماذا ومتى وكيف يديرون مثل هذه المقاربات لالنخراط مع هؤالء الالعبين
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الحكومية، تتمثل في أن هذه المجموعات      تعيق التواصل مع المجموعات المسلحة غير       " مشكلة واحدة "ثمة  
كـسالح سياسـي    "يستخدم أحياناً   " إرهابية"، وإن كان تعبير     "غالباً ما تُصنَّف على أنها منظمات إرهابية      "

أعاق بالفعل الجهود للتوصـل إلـى       "في التمييز بين هذه وتلك،      " التردد"و". ضد بعض تلك المجموعات   
  .، حسبما قال بايتون نوف"خيرةحلول لنزاعات عديدة، في السنوات األ

حتى اليوم مرتبكة إزاء االنخراط مـع هـذه المجموعـات           "ومع ذلك، تبقى السياسة الخارجية األميركية       
أجـاز فـي    "، حسبما قال الصحافي األميركي المستقل بيتر آيه بوكسبوم، مشيراً الى أن أوباما              "المسلحة
، في التمييز بين فوائد االنخراط      2009ى األمرين في     الحوار مع حركة طالبان، بعدما كان قد عان        2011

  ". العدو مثل إيران-مع المجموعات المسلحة غير الحكومية، بخالف الدول 
حـزب  "، أما   " أمة كبيرة ومهمة   -إيران دولة   "إن  " ناشيونال بابليك "وكان أوباما قد قال في حديث إلذاعة        

  ".ا أن نقارب هذين الكيانين بالطريقة ذاتهاوال أعتقد أن علين. فليسا كذلك" حماس"و" اهللا
من جهـة   " حماس"و" حزب اهللا "بين إيران من جهة و    (التمييز الذي رسمه أوباما     "هنا، رأى بوكسبوم أن     

ـ "له دوافع سياسية  ) اخرى االنخراط مع حماس قد يثير معارضةً في الداخل األميركي وقد يؤثر على            "، ف
  ".فلسطينية وغيرهماالعالقات مع إسرائيل، والسلطة ال

لدى االنخراط مع   " السياسة حتماً ستدخل في المعادلة    "أيده في ذلك بايتون نوف، الذي لفت االنتباه إلى أن           
جعل تقييم التبعات السياسية ألي عملية انخراط، جزءاً مـن          "مجموعات مسلحة غير حكومية، داعياً إلى       

  ".ائدهمجموعة عوامل تحدد تكاليف مثل هذا االنخراط وفو
نوف يروج لمقاربة ثالثية األركان إلقرار ما إذا كان يتعين االنخراط مع مجموعة مسلحة دون غيرهـا،                 
أولها تحديد لمحة عن المجموعة، وتحديد الهدف األميركي من هذه المجموعة، ووزن تكاليف االنخـراط               

  .مع هذه المجموعة والفوائد المرجوة منه
قيادتها، وفاعليتها  : ، هي "ت أساسية من أجل فهم بنية مجموعة مسلحة       سبع مميزا "وأوضح نوف ان هناك     

  .العسكرية، وجمهورها، ومدى سيطرتها على األرض، وقاعدتها السياسية، ورعاتها، واحتياجاتها
ـ    صناع القرار إلى األخذ بعين االعتبـار       "، حثّ نوف    "شبكة األمن والعالقات الدولية   "وفي ختام حديثه ل

انينيات، كان عدد النزاعات التي انتهت باتفاق سلمي اربع مرات أكثر من عدد النزاعـات               بأنه، منذ الثم  
ونظراً إلى كثرة المجموعات المسلحة غير الحكومية المشاركة في النزاعات          . التي انتهت بنصر عسكري   

  ".الراهنة، فإن االنخراط معها، قد يكون أكثر فاعلية من العزل أو العمل العسكري
 4/1/2012، يروتالسفير، ب

  
  مسيرة واثقة ومشروع تحرري.. حماس .44

  أحمد بحر
الرابعة والعشرين قبل عدة أيام فرصة حقيقيـة        " حماس"شكلت ذكرى انطالقة حركة المقاومة اإلسالمية       

لتقييم الموقف، ومراجعة الحال والمسار، في ضوء التحديات الكبرى التي تواجهها الحركة محليا وإقليميا              
  . ودوليا
 نتحدث عن انطالقة حركة حماس فإننا ال نتقوقع داخل اإلطار الحزبي الفصائلي، ألن حركة حماس                حين

لم تعد مجرد فصيل فلسطيني مقاوم فحسب، بل إنها تشكل اليوم أنموذجـا متقـدما للمـشروع الـوطني      
  .التحرري فلسطينيا، وحالة سياسية رفيعة وذات مصداقية هائلة عربيا وإسالميا ودوليا



  

  

 
 

  

            23ص                                     2370:                العدد4/1/2012األربعاء  :التاريخ

ريد اليوم استعراض التاريخ المجيد واالكتفاء بعرض المحطات المضيئة في إطـار مـسيرة حركـة                ال ن 
حماس الحافلة، فهذا أمر معروف ومفهوم، ألن جهد وتضحيات وإنجازات الحركة تخلّل مختلف النواحي              

در ما يعنينـا    والمجاالت الفلسطينية، ولم يعد يعنينا تكرار سرد وقائع التاريخ المشرق رغم أهمية ذلك بق             
الحديث عن ظروف ومعالجات وتحديات الحاضر وآفاق وتطلعات المستقبل، في ظـل ريـادة الحركـة                
للشعب الفلسطيني وعملها رأس حربة للدفاع عن قضايا ومصالح األمة في مواجهة التغول والمخططات              

  .الصهيونية المتعاظمة
الجهادي في األعوام األخيـرة، وارتقـت       لقد حققت حركة حماس قفزات نوعية في المجالين السياسي و         

مرتقى مباركا، رغم كل أشكال الحصار والعدوان التي حاولـت استئـصالها وتغييبهـا عـن المـشهد                  
الفلسطيني، سواء عبر المواجهة المباشرة المكشوفة كما في الحصار الظالم المستمر والحـرب األخيـرة               

والتدجين واالحتواء السياسي التي فشلت في ثني       ، أو عبر محاوالت الترويض      2009 وبداية   2008نهاية  
  . الحركة عن التمسك بمبادئها وحقوق شعبها وثوابت قضيتها

وبكل إنصاف وموضوعية، يمكن القول إن حركة حماس قد تصدرت المشهد الوطني، سياسيا وكفاحيـا،               
 فـي ذروة  2006في المرحلة الماضية، وباتت عقب فوزها في االنتخابـات التـشريعية مطلـع العـام              

المسؤولية أمام شعبنا الفلسطيني، وتمكنت بموجب ذلك من تحقيق إنجازات كبرى لشعبنا ووطننا وقضيتنا              
ال يماري فيها إال حاقد وال يشكك فيها إال جاهل وال يتجاهلها إال منافق قد عميت بـصيرته عـن إدراك                     

  . اثالحقائق والتماس الفهم السليم لمعطيات وصيرورة القضايا واألحد
للمرة األولى يجد شعبنا من يحمي حقوقه وثوابته الوطنية التي ماعت في دهاليز السياسة غيـر النظيفـة                  
منذ توقيع اتفاقات أوسلو، ويضفي على المقاومة شرعية وطنية ويحمـي أبناءهـا وكوادرهـا وبناهـا                 

ال الذي شـرعته مفـاهيم      العسكرية، بل يوفر الدعم والشرعية لها بعيدا عن المالحقة واالعتقال واالغتي          
  .التنسيق والتعاون األمني مع االحتالل الصهيوني

وللمرة األولى يشهد الواقع الفلسطيني تزاوجا حقيقيا بين الحكم والسياسة وبين الكفاح والمقاومة سـارت               
في ضوئه القضية الفلسطينية بعيدا عن أي إفراط أو تفريط أو ملوثات تعكر طهر ونقاء مسيرة ومشوار                 

  .مواجهة والتحرر واالنعتاق من نير االحتاللال
مع خوضها غمار االنتخابات التـشريعية      " يد تبني ويد تقاوم   "لقد أوفت حماس بوعدها حين رفعت شعارا        

، وطبقت تجسيداته في مرحلة ما بعد االنتخابات حين حملت أمانة ومسؤولية الحكم مع              2006مطلع العام   
ن جانب، ومارست المقاومة الراشدة المشروعة ضد االحتالل مـن          ما يترتب على ذلك من استحقاقات م      

  . جانب آخر
لقد قيل الكثير في تجربة حكم حماس طيلة السنوات الماضية، لكن منصفا ال يستطيع أن يجنح نحو تقييم                  
التجربة بشكل متعسف بعيدا عن ظروف وسياقات الواقع الموضوعي الذي هد كيان الفلـسطينيين فـي                

  .اضيةالمرحلة الم
هل يستطيع أحد أن ينكر أو يتجاهل أن الحصار الذي فرض على غزة هو الحصار األقـسى واألكثـر                   

وهل يمكن ألحد أن يقفز عن حقيقة التـآمر اإلقليمـي           ! شراسة والإنسانية في التاريخ البشري المعاصر؟     
عمل السافر المكشوف   والدولي على التجربة الديمقراطية الفلسطينية عقب فوز حماس في االنتخابات، وال          

الذي استهدف إسقاط حكم حماس وتأليب الشارع الفلسطيني عليها عبر أساليب قذرة ووسائل غير أخالقية               
  ! سياسيا وأمنيا وإعالميا واجتماعيا؟
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لقد صمدت حماس وحكومتها في وجه أعتى حصار عرفه التاريخ الحديث، ولو أن حركـة أو جهـة أو                   
ه حماس لسقطت دون شك، وهذا ما يدفعنا للتأكيـد علـى أن تحـدي               حتى دولة تعرضت لما تعرضت ل     

حماس لإلرادة اإلقليمية والدولية التي تستهدف إدخال حماس والفلسطينيين إلى بيـت الـوالء والطاعـة                
  .األميركي واإلسرائيلي يشكل إنجازا عظيما بكل المقاييس

والنظام اإلقليمي والدولي عموما، الذي بلور      كان اعتقاد اإلدارة األميركية واالحتالل اإلسرائيلي خاصة،        
منذ البداية ما يسمى شروط الرباعية لمواجهة حكم حماس الجديد أن فرض الحصار على حماس سـوف                 
يجبرها على الرضوخ لالشتراطات الدولية المجحفة، ويجعل منها أسيرة اإلمالءات الدولية التي سبق أن              

وثبتت على مواقفها، ولم تغير ولم تبدل، وتحملت األثمان         خضعت لها حركة فتح، إال أن حماس صمدت         
  .الباهظة في سبيل ذلك من حرب وحصار وعدوان

ومع صمود حماس في مواجهة الجبروت الدولي بدأت العديد من األصوات تعلو تدريجيا علـى امتـداد                 
نح حمـاس فرصـتها     الساحة اإلقليمية والدولية، وتطالب برفع الظلم والحصار عن الشعب الفلسطيني وم          

الديمقراطية، وهكذا تقاطرت على غزة مئات الوفود التضامنية، عربيا وإسالميا ودوليـا، التـي تـضم                
سياسيين وبرلمانيين وشخصيات وازنة في بلدانها، والتقت على هدف واحد هو رفع الحصار عن غـزة                

 الدوليـة التـي تنـافي الحقـوق         واحترام نتائج العملية الديمقراطية الفلسطينية والتخلي عن االشتراطات       
  .المشروعة للشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية

ومن وراء ستار كانت العديد من الدول األوروبية تخوض حوارات غير معلنة مع حماس فـي فتـرات                  
زمنية مختلفة طيلة السنوات الماضية، وتستكشف موقف الحركة في مختلف المجاالت، وتعتـرف لهـا               

قفها السياسية تجاه حظر التعامل العلني مع الحركة وزجها ضمن خانـة الحركـات              بخطأ حساباتها وموا  
  . والمنظمات اإلرهابية

فوق ذلك، استطاعت حماس، وفي ظل هذا الوضع الشائك والظروف المعقدة، أن تسير بسفينة المقاومـة                
لسطينية المعاصرة عبـر    الفلسطينية إلى بر األمان، وحققت اإلنجاز األهم في تاريخ المقاومة والثورة الف           

 شهرا في معجزة أمنية واستخبارية أعجزت       64اختطاف الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط، واالحتفاظ به        
الدولة العبرية التي تباهت بأنها ال تقهر، وأذهلت كل االستخبارات العالمية التي نشطت أقمارها الصناعية               

لجندي شاليط في الشريط الساحلي األصغر واألضـيق        وعيون أدواتها وعمالئها في محاولة تحديد مكان ا       
  .جغرافيا على مستوى العالم دون جدوى

وهكذا فإن صفقة وفاء األحرار لتبادل األسرى التي اختتمت مرحلتها الثانية مؤخرا شكلت أحد اإلنجازات               
سرى األبطـال   الهامة التي حققتها الحركة في سبيل خدمة ورفعة شعبها الفلسطيني، وفاء منها لقضية األ             

  .في سجون االحتالل، وتعبيدا للطريق نحو الحرية واالستقالل الوطني
وألول مرة في تاريخ الكفاح الفلسطيني يتجسد نموذج فلسطيني مقـاوم ال يخـضع لـسطوة الـضغوط                  
وأساليب الترغيب والترهيب الدولية، ويعتمد على قواه وإمكانياته وموارده الذاتية لحماية قراره الـوطني              

لمستقل، وحفظ الحقوق والثوابت الفلسطينية من العبث والتدخل الخارجي، لتعيش غزة حرة طليقة مـن               ا
تأثيرات المال السياسي المسموم والضغط الخارجي اللعين، وتقدم نموذجها المتميز الذي يضع مـصلحة              

  .الشعب والوطن والقضية أوال وأخيرا
 اآلخرون، فقد قضت تماما ونهائيا على حالـة الفوضـى           أمنيا، حققت الحركة ما لم يستطع فعله وإنجازه       

واالنفالت والتسيب األمني، ووفرت األمن لجميع أبناء شعبنا الفلسطيني، وفككت بؤر التـوتر الميـداني               
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ومراكز القوى األمنية والعشائرية التي أرهقت كاهل المواطنين دهرا من الزمن، وقدمت نموذجا لألجهزة              
لعقيدة الوطنية الخالصة التي تسير بوحي من مصلحة شعبها وقضيتها وال تخضع            األمنية المخلصة ذات ا   

ألجندات أمنية خادمة لمصلحة عدوها حولتها إلى مجرد أدوات أمنية تنفذ إرادة اآلخرين المعادية لحقوقنا               
  . وتطلعات شعبنا

لميدانية فإنها انطلقت   وحين توافقت حماس مع القوى والفصائل الوطنية واإلسالمية على تهدئة األوضاع ا           
من منطلق وطني خالص، رائده الحفاظ على مصلحة الفلسطينيين في وجه أهداف العدوان التي تحـاول                
كسر إرادتهم وسحق صمودهم وتدمير مقوماتهم وإمكاناتهم واستئصال مقاومتهم في ظـل تـآمر دولـي                

  . خطير في بعضه، وصمت مريب في بعضه اآلخر
ة حكمها على المقاومة الفلسطينية وحقها الكامل في مواصلة مشوارها حتـى            لقد حافظت حماس في تجرب    

إنجاز التحرير بإذن اهللا، وحرصت على صيانة بناها التحتية وقواها العسكرية وتجنيبها أي معركة غيـر                
محسوبة، ودفعت باتجاه تشكيل غرفة عمليات عسكرية لقوى المقاومة المختلفة لتنسيق الموقف والقـرار              

مي والميداني بما يجعل ضربة المقاومة في مواجهة االحتالل أكثر رشدا وسـدادا، وبمـا يقطـع                 اإلعال
  . الطريق على مخططات وأهداف االحتالل

 معركة أمنيـة بالغـة      -أيضا-وكما أدارت حماس معركة عسكرية ذكية في وجه االحتالل فإنها أدارت            
اليا العمالء الذين اخترقوا الجبهة الفلـسطينية       التعقيد، وتمكنت بموجبها من ضرب وتفكيك الكثير من خ        

الداخلية وعملوا على تقديم المعلومات ألسيادهم الصهاينة لضرب قوى المقاومة وحاولوا تثبيط معنويات             
  . الفلسطينيين وتخذيل إرادتهم في مواجهة العدو

بينا من الحركة   ومع كل يوم جديد نلمس نضوجا مطردا في مسار تجربة حركة حماس الرائدة، وحرصا               
على التالحم مع آمال وآالم شعبنا الفلسطيني، يجد تجسيداته الواضحة في المرونة الكبرى التي تقـدمها                
الحركة إلنجاز مسيرة المصالحة وبلوغ آفاق الشراكة الوطنية المنشودة، وخـدماتها الواسـعة التـي ال                

م في مواجهة االحتالل، فحمـاس تعتبـر        تتوانى في تقديمها للمواطنين الفلسطينيين بهدف تعزيز صموده       
المصالحة إستراتيجية حقيقية وضرورة شرعية ووطنية من أجل وحدة الشعب الفلسطيني لتحقيق أهدافـه              

  .في الحرية واالستقالل وتحرير بيت المقدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين
ودفعت ثمنا باهظا في سبيل استنقاذ الوطن       لقد عانت حماس أشد المعاناة من مسيرة االنقسام الفلسطيني،          

والقضية من مخطط التذويب والتصفية، وتحملت كل أشكال االنقالب على التجربة الديمقراطية، وها هي              
تواجه أشكال العنت والقمع من قبل أبناء جلدتنا واالحتالل في الـضفة الغربيـة، وتتـصدى للعـدوان                  

دود والثغور التي يتربص بها االحتالل دوائر االستهداف        الصهيوني الوحشي في قطاع غزة، وتحمي الح      
  .كل لحظة

كل ذلك حول حماس إلى جزء صلب من المعادلة السياسية، فلسطينيا وإقليميا، وجعل منها رقما صـعبا                 
  .يستحيل تجاوزه أو القفز عنه بأي حال

ة على التخفيف من    وحين نتحدث عن إنجازات حماس يجب أال نغفل حرص الحركة طيلة مسيرتها الحافل            
معاناة شعبنا الفلسطيني، وجهدها الكبير المبذول في إطار معالجة القـضايا االقتـصادية واالجتماعيـة               

  .المختلفة، كالفقر والبطالة، والتقليل من مشكلة الخريجين والخريجات
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سالمية التابعة   الجمعيات الخيرية اإل   -وال تزال –لقد أرخ الواقع الفلسطيني للعمل األصيل الذي بادرت به          
للحركة التي خففت من ثقل المعاناة التي هدت كاهل أبناء شعبنا تحت االحـتالل وفـي ظـل العـدوان                    

  . والحصار الصهيوني
، ومـن ثـم     2006وفي مرحلة ما بعد االنتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة الفلسطينية العاشرة عـام             

لتي تعبر عن مشروع ومبادئ الحركة رعاية الجانب        ، تولت الحكومة ا   2007حكومة الوحدة الوطنية عام     
االجتماعي عبر تقديم المساعدات اإلغاثية للطبقة العمالية وكل الشرائح الفقيرة والمـستورة مـن أبنـاء                
شعبنا، وأقدمت على توظيف اآلالف من الخريجين والخريجات في المؤسسات الرسمية في جهد مثـابر               

شكلة الفقر والبطالة التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني، وكلنا أمل أن           ودؤوب للمساهمة الفاعلة في حل م     
تحقق حماس رغبة الجماهير في إنهاء ومحاربة ظاهرة البطالة وتتمكن مـن تخفيـف المعانـاة بقـدر                  

  .المستطاع عن أبناء شعبنا
 أهداف أخـرى    لقد حققت حماس في مسيرتها العديد من األهداف الوطنية، وال زالت تسير باتجاه تحقيق             

بإذن اهللا، ونحن على يقين بأن اإلنجازات الوطنية برسم حماس ستتواصل في حياة هذه الحركة الوطنيـة                 
اإلسالمية المجاهدة المناضلة التي قدمت قادتها ومؤسسيها فداء للدين والوطن والقـضية، وأن الحركـة               

 وقيـادة المـشروع الـوطني       ستواصل مسارها األصيل في حفظ والتمسك بالحقوق والثوابت الوطنيـة         
الفلسطيني نحو التحرير واالستقالل في ظل دعم وإسناد ومؤازرة شعبنا الصامد وكل الغيورين والمحبين              

  .من أبناء أمتنا وكل أحرار العالم
  3/1/2012، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
   ومصالحة لم تكتملالمفاوضاتلهاث وراء  .45

  ماجد أبو دياك
، ينطبق هذا الرجل على التهديدات المـستمرة التـي تطلقهـا الـسلطة              »باإلبلأشبعتهم ضربا وفازوا    «

إذا هي لم توقف االستيطان وتقبل بدولة فلسطينية مستقلة علـى األراضـي             » إسرائيل«الفلسطينية ضد   
باال وتعتبر أن من حقها ما تسميه       » إسرائيل«وهذه التهديدات ال تلقي لها      . 1967الفلسطينية المحتلة عام    

  .لبناء على أراض تابعة لهاا
السلطة الفلسطينية التي لم تكد تنجز اتفاقا للمصالحة مع حماس، حتى يممت وجهها صوب المفاوضـات                
العقيمة، التي لم تثمر عن أي شيء طوال السنوات الماضية، ولكن كبير مفاوضـيها األشـاوس أطلـق                  

ملية مفاوضات وإنّما محاولة الستكـشاف      تصريحات تقول أن اللقاء الثنائي الذي جرى في عمان ليس ع          
للقبول بمطلب وقف االستيطان، وذلك في محاولة منه لتبرير هذا اللقاء الـذي جـرى               » إسرائيل«جدية  

  !بضغوط أوروبية وأميركية
وقبل اإلعالن عن االجتماع تسربت أنباء أن السلطة الفلسطينية قد تتخلّى عن مطلب وقـف االسـتيطان                 

لعشرات األسرى الفلسطينيين في سجونها، األمر الذي يؤشّر على تغيّـر فـي             » رائيلإس«مقابل إطالق   
  .مقابل استئناف المفاوضات العقيمة» إسرائيل»موقف السلطة واستعدادها من جديد لتقديم التنازالت ل

يـدات  وبهذا السلوك تثبت السلطة أنّها غير جادة في موقفها، وأن تهديداتها بمراجعة خياراتها هـي تهد               
فارغة ال تستند إلى أي مصداقية، كما أن المصالحة ال تشكّل، بالنسبة لها، أكثر من ورقة ضغط لتليـين                   

  .لوقف تمددها االستيطاني» إسرائيل«الموقف اإلسرائيلي ودفع الواليات المتحدة لممارسة ضغوط على 
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ا بيد أخرى، وهو ما قد يـضرب        بيد وتلوح له  » إسرائيل«ويبدو في المشهد الحالي أن سلطة عباس تهدد         
المصالحة ويجعلها بال قيمة حقيقية، ويعطّل االتفاق على برنامج الحد األدنى الفلسطيني، الذي يستند إلى               
الحفاظ على الثوابت الفلسطينية، وعلى رأسها السيادة الكاملة على األرض الفلسطينية، والتمسك بالقـدس              

  .حتاللورفض االستيطان والتمسك بحق مقاومة اال
قد تستمر المصالحة وتسفر عن إنجازات حقيقية، باالنتخابات وغيرها، ولكنّها ستصطدم عاجال أم آجـال               
بالبرنامج السياسي المتناقض بين فتح وحماس، وقد تؤدي إلى حرمان الفلسطينيين من التمتع بمـصالحة               

  .حقيقية قائمة على برنامج الحد األدنى
ات المفاوضات وتتجه لعقد اتفاق وطني شـامل مـع بقيـة الفـصائل              وما لم تتوقف السلطة عن مناور     

والمفاوضات معها، فإن حالـة الخـالف الفلـسطيني    » إسرائيل«الفلسطينية وتتخلّى عن وهم العالقة مع   
ستظل قائمة إلى أن تحسم بتفوق برنامج المقاومة وقواه الفاعلة وتمكّنه من قيـادة الـشارع الفلـسطيني                  

  .الفلسطينيين لقيادة الساحةوالحصول على ثقة 
  4/1/2012، السبيل، عمان

  
   واالستجداءالتهديدالسلطة بين  .46

  عوني صادق
 -تـايمز (التي تحققت فلسطينياً، في العـام الـذي مـات، أن صـحيفة              ” اإلنجازات“ما يدل على حقيقة     

الشرق األوسـط،   في العام الجديد وتوقفت عند      ” حالة العالم “البريطانية التي استعرضت    ) 31/12/2011
لكـن مـسؤولين    . ، لكنها لم تفطن إلى وجود قضية فلـسطينية        ”إسرائيل”ذكرت سوريا ومصر وإيران و    

فمثال، قالت حنان عشراوي، عضوة     ! بشأنها” غير مسبوقة “إليها، وأطلقوا تصريحات    ” فطنوا“فلسطينيين  
” إسـرائيل ”سحب االعتراف ب  “إن  : الرسمية) صوت فلسطين (اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلذاعة      

وكان محمـد اشـتيه،     . ”سيكون أحد الخيارات في نهاية المطاف، في حال استنفاد كل التحركات الممكنة           
في حـال عـدم توصـل الفلـسطينيين         “إنه  : ، قد سبقها إلى القول    )فتح(عضو اللجنة المركزية لحركة     

فلسطينيين قد يلجأون إلى إلغاء االتفاقيات المبرمة       إلى تسوية القضايا العالقة بينهم، فإن ال      ” اإلسرائيليين”و
  .”، بما فيها االعتراف بالدولة العبرية”إسرائيل”بين منظمة التحرير و

تهديدات عشراوي واشتيه غير المسبوقة، تبدو فارغة من المضمون، ألن ما قالته األولى يشير إلـى أن                 
أما اشتيه، فتهديـده    . ذي أطلقته مكانه بعد استنفادها    لم تستنفد بعد، يأخذ التهديد ال     ” تحركات ممكنة “هناك  

، أي أن إمكانية التوصل إلى هذه التسوية قائمة         ”في حال عدم التوصل إلى تسوية القضايا العالقة       “يستحق  
  ، الباقية والتي لم تستنفد بعد؟”إمكانية التوصل إلى تسوية”و” التحركات الممكنة“ولكن، ما هي تلك .  

على ضـوء اتـساع     “ :  جاء ما يلي   2011،/12/_1 التنفيذية الصادر عن اجتماعها يوم       في بيان اللجنة  
الحملة االستيطانية وشمولها في مدينة القدس ومحيطها، وفي جميع أرجاء الضفة الغربية، فـإن القيـادة                

ة الفلسطينية ستتوجه إلى مجلس األمن لبحث هذا التحول الخطير الذي سيدمر كل فرص العملية الـسياسي               
. . وكذلك سوف تتم دعوة مجلس الجامعة العربية على أعلى مستوى لمتابعة هذا الشأن              . وحل الدولتين   

وتتوجه القيادة الفلسطينية إلى أعضاء اللجنة الرباعية الدولية إلعطـاء األولويـة لخطـر االسـتيطان                . 
حـث فـي آليـات الحـل        ، قبـل الب   ”اإلسرائيلية“والتوسع المنهجي غير المسبوق الذي تطبقه الحكومة        

  .”االستيطانية الحالية” إسرائيل“والمفاوضات التي ستؤدي إلى نتائج عقيمة في ظل استمرار سياسة 
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؟ ”اتساع الحملة االستيطانية وشـمولها    “هل في بيان اللجنة التنفيذية جديد؟ هل اكتشفت اللجنة فجأة اليوم            
لجنة أن مجلس األمن واللجنة الرباعية قـادران        ؟ وهل تعتقد ال   ”أقل اتساعاً وشمولية  “وهل كانت باألمس    

، ”نتـائج عقيمـة   “على وقفها، ألم تجربا ذلك؟ وإذا كانت المفاوضات مع استمرار االستيطان تؤدي إلى              
فلماذا التمسك بها؟ الجواب معروف، التمسك بالمفاوضات ونتائجها العقيمة سببه عدم وجود سبل أخـرى              

  .”االستجداء“التهديد ولكن بمضمون ” شكل“ما يجعل تهديداتها تأخذ تقبلها وتسير فيها السلطة، وهو 
إذاعـة وتلفزيـون    (يؤكد زعمنا ما قاله رئيس اللجنة التنفيذية، الرئيس محمود عباس، في مقابلـة مـع                

إذا لم تتمكن اللجنة الرباعية من وضـع الطـرفين، الفلـسطيني            : ، حيث قال  )31/12/2011 -فلسطين
كانون الثاني الحالي، فهذا يعنـي أنهـا فـشلت،          / يناير 26طاولة المفاوضات حتى    ، على   ”اإلسرائيلي”و

إذا لم يحصل شيء،    “: وأضاف. وسيكون للقيادة الفلسطينية بعد ذلك موقف تدرسه وتتصرف بناء عليه           
واللجنة ) التي لم تكن عقيمة   (التمسك بالمفاوضات   : حتى اآلن ليس هناك شيء جديد     . ”فالخيارات مفتوحة 

؟ يقول الرئيس عباس إلذاعة وتلفزيون      ”الخيارات المفتوحة “ولكن ماذا عن    ). التي لم تفشل بعد   (باعية  الر
إذن ماذا؟  . ”انتفاضة ثالثة، وأنا أقول هذا غير وارد، وأنا ال أقبل ذلك          : طبعاً هناك ناس يقولون   “: فلسطين

 فـي   2012ال تـضيع سـنة      “ بأن   في المقابلة المذكورة، يذكر الرئيس عباس ويطالب اإلدارة األمريكية        
. ” هناك قضايا خطيرة، كملف الشرق األوسط، ال يجوز لدولة كبرى أن تؤجله           “، ألن   ”مسألة االنتخابات 
السالم ال ينتظـر،    “: ، مخاطباً إياها  ”السالم أهم من االئتالف الحكومي    “أن  ” اإلسرائيلية“ويذكر الحكومة   

  .”للمنطقة وللعالموكلما أسرعنا بتحقيقه كان أفضل لكم ولنا و
؟ ألم تكن كلها موجودة وجربت طوال عقدين ماضيين؟ ومـاذا كانـت             ”الخيارات المفتوحة “هل هذه هي    

النتائج؟ االنتفاضة مرفوضة، وكل ما سبق تجريبه انتهى إلى الفشل، ومع ذلك ال تزال سـلطة أوسـلو                  
أحداً، وتمنع أوباما ونتنياهو من     فارغة المضمون ال تخيف     ” التهديدات“متمسكة به، إلى جانب حزمة من       

  .للمنطقة والعالم” السالم“وفائدة ” الدولة الكبرى“االستجابة للنصائح الثمينة حول مكانة 
عام جديد، نعم، لكن ال جديد لدى السلطة، إذ ال تزال تترنح بين التهديد الفارغ واالستجداء الذليل، وكأنها                  

بدأ من جديد، ففي الحركة بركة، ولو كانـت دورانـاً فـي             أول السطر، وال عيب أن ن     . . نقطة  : تقول
  !الحلقات المفرغة

  4/1/2012، الخليج، الشارقة
  

  مقاطعة العدو بين النظرية والممارسة .47
  زياد منى

القضية التي أثارها أخيراً أحد رجال األعمال اللبنانيين أمام القضاء اللبناني ضد رفاق درب فـي حملـة                  
لالجئين الفلسطينيين، وحملـة مقاطعـة إسـرائيل         »عائدون« لبنان، ومركز    مقاطعة داعمي إسرائيل في   

، تستدعي مـن    »BDS«العقوبات عليها، المعروفة باالسم المختصر      وسحب االستثمارات منها وفرض     
كل معاٍد للعدو الصهيوني ووجوده العنصري في فلسطين التأمل في كيفية ممارسـتنا، نحـن المعـادين                 

إلمبرياليين، مسألة مقاطعة العدو من األساس، والنظر إليها من منظور نقدي، بهدف            للصهيونية وسادتها ا  
ال شك في أن تضامن كّل القوى المعادية للـصهيونية مـع            . تحسين األداء وقطع الطرق على أي تراخٍ      

 الزمالء في حمالت مقاطعة العدو، ووقوفنا إلى جانبهم ومعهم، وقوفاً غير مشروط، وضرورة تقديم كلّ              
دعم ممكن إليهم في حملتهم القومية المدافعة عن حقوقنا في بالدنـا فـي وجـه الهجمـة اإلمبرياليـة                    
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والصهيونية ــ العنصرية على أمتنا، وكل ما يمثله تاريخنا من منابع حضارة وقيم إنسانية، واجـب ال                 
ي خندق معاداة العـدو،     في الوقت نفسه، نقول إن علينا النظر بعين نقدية إلى ممارسات قوى ف            . منّة منا 

  .وال أقصد هنا أشخاصاً، إزاء ممارسات ال يمكن وصفها إال بأنّها تطبيعية
حتى يدرك القارئ ما أفهمه أنا بالمقاطعة، عادةً ما أعود إلى مثل تناقلته وكاالت األنباء فـي ثمانينيـات                   

ركة فـي أي بطـوالت      القرن الماضي يخص رياضية، ال أتذكر اسمها أو من أي بلد، منعت من المـشا              
السبب ليس مشاركتها في نشاط رياضي ما، منعتـه لجـان المقاطعـة             . إقليمية أو عالمية لسنوات عديدة    

سبب معاقبتها أنّها شوهدت تحضر نشاطاً رياضياً شـارك فيـه رياضـيو جنـوب أفريقيـا                 . الرياضية
أسـباب  «بحثـوا عـن     هي حضرت كمتفرجة فقط، فعاقبها أعداء النظام العنصري، ولـم ي          . العنصرية
  .»تخفيفية

ـ           معروضـة  » «العبرية«عندما أرى أفالماً صهيونية، أنتجها العدو ومؤسساته المختصة ومكتوب عليها ب
أين الهيئات الحكومية المتخصصة من اختراق كهذا ووقاحة ومخالفة         : ، أسأل »للتأجير أو للبيع في بيروت    

 يجري الترويج ألفالم إسرائيلية صهيونية شارك فيهـا         واألمر يتجاوز ذلك، إذ   ! للقوانين الوطنية كهاتين  
  .ممثلون وممثالت عرب

من ناحية أخرى، لن نمّل من تكرار مثال قيام العديد من الصحف القومية المعادية للصهيونية، وال شـك                  
بإمكان تلـك   . من دون أي تحليل أو نقد     » الصحافة اإلسرائيلية «لنا في ذلك، بتخصيص باب يومي اسمه        

إن سرد أقوال صحف العدو مـن دون        . أو ما إلى ذلك   » صحافة العدو «حف أن تستبدل بذلك عنوان      الص
تحليل نقدي عميق، يجعلها، من حيث ال تدري، ناقلة ألقوال العدو وتدخل صحافته إلى بيوتنا، فتـضحي                 

نـوات مؤيـدة    وهذا األمر ينطبق أيضاً على النـشرات اإلخباريـة لق         . جزءاً ال يتجزأ من حياتنا اليومية     
أذكر حادثـة   . ال أدري سبب تخلّي هذه القوى عن اإلشارة إلى الكيان الصهيوني بصفته عدواً            . للمقاومة

كان آباؤنا وأمهاتنا يرددونها أمامنا، عن إطالق أحد جنود االحتالل البريطاني في فلسطين النـار علـى                 
، الذي كان يستخدم منظفـاً      »الرمل«بائع متجول في القدس، فقير معدم كان يصرخ باسم بضاعته وهي            

فظنه الجندي القاتل يصرخ باسم القائد      » رمل«البائع كان يصرخ بلهجته المحلية      . ألدوات الطبخ المنزلية  
عندما أقارن ما فعلته لجان مقاطعـة       . ، فقتله »ثعلب الصحراء «العسكري النازي رومل، المعروف باسم      
البريطاني في حق الفالح الفلسطيني الفقيـر، بمواقـف قـوى           النظام العنصري وجريمة جندي االحتالل      

معادية للصهيونية، سنسرد بعض ممارساتها تباعاً، أجد ضرورة التزام األخيرة بمعايير دقيقة، وال بـأس               
  .في كيفية تعاملها مع محاوالت تغلغل العدو في صفوف أمتنا» ميزان الذهب«من استخدام 

ريج على مسألة قيام األديب الفلسطيني الراحل محمود درويش بزيـارة           على سبيل المثال، ال بد من التع      
حيفا إلحياء أمسية هناك في قاعة روتشيلد، التي ارتبطت زمنياً بإجرائه مقابلـة مـسجلة مـع صـحيفة          

. الصهيونية، هاجم فيها حركة حماس، وأعلن أنّه لن يزور قطاع غزة ما دامت هي تحكمـه               » هآرتس«
. دنا لتصرف الراحل الذي يفتقر إلى أي حكمة، وال مسوغ له إطالقاً، لكـن هيهـات               حاولنا وقتها نشر نق   

اإلرهاب الفكري الذي مارسه محبو محمود درويش، وجلهم من دعاة التخلي عن تحرير الوطن والقبول               
 ساعة، عن موقفهـا     24على التراجع، خالل    » األخبار«بالحل الصهيوني للمشكلة الفلسطينية، أجبر حتى       

  .اقد للزيارةالن
التي ال نشك في كون صاحبها األستاذ طالل سـلمان          » السفير«صحف أخرى معادية للصهيونية، ومنها      

رمزاً طليعياً في الخط القومي العروبي في الصحافة العربية، نشرت الخبر ودافعت عن خطوة محمـود                
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وة، بـل إن تلـك الـصفحة        درويش التطبيعية، وفتحت صفحتها الثقافية لمهاجمة كل من انتقد تلك الخط          
مارست إرهاباً فكرياً عبر المقاالت التي نشرتها، رغم ادعاء مشاركين في الحملة أنّهم ديموقراطيـون،                

  .وما إلى ذلك من اللغو المعروف والهراء المستهلك
المشكلة كمنت أيضاً في أن أحداً من المشاركين في حمالت مناهضة التطبيع مع العـدو ومقاطعتـه لـم                   

يبـدو أن   . رك ولم ينطق بكلمة، أو حتى حرك أياً من شفتيه ضد خطوة الراحل ومغزاها التطبيعـي               يتح
  !أسوار بعض المطبعين أعلى من ثمن مقدرة بعض معادي التطبيع على القفز

، قبـل   »من الثورة إلى التسوية   : التوراتيات في شعر محمود درويش    «هنا أتذكر أنّنا عندما نشرنا كتاب       
ن، انهالت الهجمات على الكتاب ونقده، وأعلم أن بعض مسؤولي ما يسمى الصفحات الثقافيـة               وفاته بسني 

وعندما سئلت يوماً عن سبب     . لمهاجمة الكتاب » أقالم لإليجار «استكتبوا، بحضوري، بعضاً من أصحاب      
الكتـب  إن سـوق    : موافقتي على نشر دار قَدمس الكتاب، لم أعرف مكمن الغلط في هذا، لكنّني أجبـت              

تغص بماليين الكتب المداحة، وفي أحيان كثيرة على نحو رخيص ومبتذل، لألديب، وال بأس من وجود                
  .كتاب نقدي يتيم

ويتعلق بفتح صفحاتها لمقاالت عديدة للسيد جلبيـر األشـقر،          » األخبار«أمر آخر مرتبط أيضاً بصحيفة      
الـصهيونية،  » يديعوت أحرونوت «ة  يدافع فيها، ضمن أمور أخرى، عن لقاء صحافي أجراه مع صحيف          

كان أمراً محزناً حقاً ومثيراً للغضب في الوقـت نفـسه، أن أرى   . بشأن كتاب نشره عن العرب والنازية     
  .، وال أشك في ذلك»مقاومة العدو«مقاالت كهذه في صحيفة عنوان انطالقها وديمومتها 

ابلة، المطالَبة بمحاسبة الكاتب، الذي أجـرى       كنت أتوقع من الصحيفة المقاوِمة، بدالً من نشر ترجمة المق         
وقد حاولت إقنـاع بعـض األصـدقاء        . لقاء تطبيعياً مع صحيفة صهيونية، مهما كان محتوى كالمه لها         

هم أعربوا عن معارضـتهم للقائـه       . بالكتابة ضد خطوة الكاتب التطبيعية الحمقاء، لكن من دون جدوى         
حرك ولو بمقالة ضده، حفاظاً على عالقات شخصية مع الكاتـب           التطبيعي ودفاعه عنه، لكنّهم رفضوا الت     
  .وبعض مسؤولي الصحيفة، على ما يبدو

، خدم فـي    1948أخيراً باستكتاب كاتب من فلسطين المحتلة عام        » اآلداب«وهنا وجب إضافة قيام مجلة      
 ذلـك قـد     ، وكانت قبـل   »وطنـياً«جيش العدو، ولما رفض طلبه العمل في إذاعته، أصبح بقدرة قادر            

ويضاف إلى ذلك استكتاب المجلة ذاتها كاتباً آخـر للحـديث عـن             . استكتبت كاتباً آخر من الطينة ذاتها     
االنتفاضات العربية في الوقت الذي نشر فيه مقالة في إحدى صحف التكفيـريين، تحـدث فيهـا عـن                   

). فـي ديموقراطيتـه    (ديموقراطية كيان العدو المزعومة، وعن أن تلك االنتفاضات ستجعلنا شبيهين به          
  !أليس في نشر هذا الهراء تطبيع ما بعده تطبيع

في الحقيقة ثمة أمثلة أخرى، لكنّنا نتوقف اآلن عند ما سجلناه ألن هدفنا ال يتجاوز دعوة علنية، بعدما لم                   
 تُجد مالحظاتنا الخاصة لرفاق الدرب، لالنتباه إلى أن سلبيات ممارسات كهذه تطعن في صدقية مقاطعـة               

إن تلـك   . الممارسة يجب أن تكون لصيقة بالنظرية، وإلّا فسنضيع البوصـلة         . العدو، وتفتح أمامه بيوتنا   
ـ        ، ضارة للغاية وتفتح أوسع األبواب أمام المطبعين        »المياعة«المواقف الرخوة التي ال يمكن وصفها إال ب

، لكن األخطر من ذلـك كلّـه       للتمادي في غيهم على حساب دماء شعوب أمتنا وحقوقنا في وطننا السليب           
  .أنّها تفتح أبواباً أوسع للتشكيك في صدقية بعض المشاركين في حمالت المقاطعة

  4/1/2012، االخبار، بيروت
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  عالقات متدهورة...ونتنياهوأوباما  .48
  آرون ديفيد ميلر

 لم تتحدد بعـد     يواجه أوباما مشكلة إسرائيلية، فهو بعد ثالث سنوات قضاها في الرئاسة ما زالت العالقة             
هل يتودد إليه أم يضغط عليـه؟ وفيمـا تفـرض           : بينه وبين رئيس الوزراء اإلسرائيلي وما زال السؤال       

أجواء السنة االنتخابية الحل األول على أوباما، إال أنه قد يختار الثاني في حال إعادة انتخابه وخروجـه                  
حلة صعبة في العالقات بين الرجلين فما لم يجدا         منتصراً من االنتخابات الرئاسية، لذا علينا االستعداد لمر       

مشروعاً مشتركاً يوحدهما ويحسن من صورتهما ويمنحهما فرصة االستثمار في بعضهما البعض، فـإن              
  .العالقة بين الواليات المتحدة وإسرائيل ستعرف بعض المطبات

ين أساسيتين، األولى تندرج    ولمعرفة عالقة أوباما بإسرائيل يجب أن ندرك بأن فهمه لها يقع ضمن حقيقت            
في سياق بنيوي مرتبط بالطريقة التي ينظر بها أوباما إلى العالم، أما الثانية، فتتصل بمـا هـو ظرفـي                    
ويحددها نتنياهو والسياسات اإلسرائيلية، لكن كلتا الحقيقتين أفضتا إلى نوع من اإلحباط الشديد القريـب               

ش اإلبن ال نستطيع القول إن أوباما يعشق فكـرة إسـرائيل،            من الغضب، فخالفاً لسلفيه بيل كلينتون وبو      
وهو يكتفي بتفهم وتأييد فكرة الدولة العبرية كمجاز تحيل على بلد ديمقراطي يواجه أخطـاراً وجوديـة،                 
دون أن يؤدي ذلك إلى ارتباط وجداني، وهو يختلف مثالً مع كلينتون وبوش اللـذين أسـرتهما قـصة                   

راء اإلسرائيليين الذين حكوا تلك القصة، فقد كان كلينتون يجلس إلى قـدمي             إسرائيل ومعها رؤساء الوز   
إسحاق رابين باعتباره قائداً حقيقياً وبطل السالم والحرب معاً مثل طالب مأخوذ بعظمة األسـتاذ، وقـد                 

  ".كنت أحب الرجل كما لم أحب رجالً من قبل"أشار كلينتون نفسه إلى هذا األمر في مذكراته قائالً
 يختلف األمر مع بوش اإلبن الذي وإن كان يحبط أحياناً من شارون، إال أنه كـان يحـب قصـصه                     ولم

وحكايته األقرب في التاريخ عن الحرب، وكان بوش يتصرف باالستناد إلى مشاعره فيـدعم إسـرائيل                
ـ                 ال ويدافع عن أمنها، وعندما كان حاكماً لوالية تكساس وزار إسرائيل حلق مع شارون بالمروحيـة وق

  ".لدينا في تكساس طرق أطول من إسرائيل"
لكن وفي مقابل ذلك تستند رؤية أوباما إلى إسرائيل على تقييم شامل للصراع وإلى سبل الوصـول إلـى        
حل، كما أن أوباما لم يستمد صورته عن إسرائيل من خالل أفالم هوليود التي يظهر فيها اإلسـرائيليون                  

، وال يعتمد أيضاً في فهم إسرائيل على الموروث الديني لكلينتـون            كرعاة بقر فيما يصور العرب كهنود     
وبوش ومقوالت األرض المقدسة، بل تستند نظرته إلى حيز آخر مختلف يستمد أساساً من منطقه الخاص                

  .ومن البيئة الجامعية التي طور من خاللها قدراته الفكرية وحساسيته األخالقية
سرائيلي العربي نوعاً من التقابل األخالقي الذي يضع قوى الخيـر           وبحسب هذه الرؤية ليس الصراع اإل     

والنور إزاء قوى الشر والظالم، بل إن الصراع كما يفهمه أوباما هو قصة معقدة بعيدة عـن األبطـال                   
واألشرار وقريب من حقوق شرعية للطرفين معاً، وهو أيضاً صراع حيوي بالنسبة للمصالح األميركية،              

 تتهددها الهوة السحيقة التي تفصل بين من يبحثون عن حل جدي للـصراع ويـسعون         هذه المصالح التي  
  .إلى مخرج حقيقي وبين الذين يضعون العراقيل ويسوفون

وبعد ثالث سنوات يبدو واضحاً اليوم أن الرئيس يضع إسرائيل في الخانة الثانية فيما يحتل الفلسطينيون                
  .الخانة األولى

نها ليست المرة األولى التي يبرز فيها توتر بين الرؤساء األميركيين ورؤسـاء             ومن المفيد اإلشارة هنا أ    
  ".الليكود"وبين رؤساء الوزراء من " الديمقراطيين"الوزراء اإلسرائيليين، ال سيما بين الرؤساء 
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وعلى امتداد الصراع ظهر أمران اثنان ساهما في تحسين العالقة، وإن كان على نحـو مؤقـت، األول                  
" كارتر"شروع مشترك الذي غالباً ما يكون مشروع للسالم بين إسرائيل والعرب مثلما حصل بين      وجود م 

خالل مؤتمر مدريد، أو بـين شـارون        " شامير"في معاهدة السالم مع مصر، وبين بوش األب و        " بيجن"و
ـ                 ا تمامـاً   وبوش اإلبن في الحرب على اإلرهاب، أما األمر الثاني فهو ال يحسن العالقات بقدر ما ينهيه

عندما يخرج أحد الرجلين من الساحة السياسية إثر هزيمته في االنتخابات وظهور قادة جـدد يرممـان                 
العالقة بين البلدين، وهو ما حدث بالفعل في حالة بوش األب وشامير اللذين حل محلهما كلينتون ورابين،                 

لكـن المـشكلة فـي      . داً إلسرائيل كأحد أكثر الرؤساء تأيي   " ريجان"أو في حالة كارتر وبيجن بعد مجيء        
العالقة الراهنة بين إسرائيل والواليات المتحدة أنه ال يبدو في األفق أي مشروع قابل لتوحيد البلدين كما                 
ال يوجد تغيير محتمل في القادة، وفي هذا السياق ال تبرز سوى الورقة اإليرانية التي قد تدفع البلدين إلى                   

  .التقارب أكثر
ثل هذا المشروع الموحد تتجه العالقة بين أوباما ونتنياهو إلى مزيد من التدهور بـسبب               لكن في غياب م   

 عنـدما تهـدأ     2013مشاعر انعدام الثقة السائدة بين الرجلين، ولو استمر الرجالن في منصبها خـالل              
 أن  المعارك االنتخابية ستستمر لعبة الصراع بينهما، إذ ال أحد يتوقع منهما بعد خروجهمـا منتـصرين               

يقبالن بعضهما ويتجاوزان خالفاتهما، فبدون مشروع يجمع بينهما وبوجود العديد مـن القـضايا التـي                
تفرقهما مثل المستوطنات وعملية السالم من المتوقع أن تسوء العالقات أكثر لتؤثر على العالقات األشمل               

اً على ما تبقى من أمل في حـل         بين البلدين ولتلقي بتبعاتها على أمن إسرائيل والمصالح األميركية وأيض         
  .الدولتين

  "إنترناشونال. تي. سي. إم"ينشر بترتيب خاص مع خدمة 
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  دروربن 
واحد من ابو مازن، بموجبه حماس مستعدة لالعتراف باسـرائيل          . في االونة االخيرة حظينا بتصريحين    

ل، رئيس المكتب السياسي لحماس، الذي أمر بوقف الكفاح المسلح، بمعنى           ؛ والثاني لخالد مشع   67بحدود  
صحيح أن احدا لم يسمع ذلك بصوته،       . االرهاب، في أعقاب تقدم معين في االتصاالت بين فتح وحماس         

، فان محمود الزهار، من غير المعتدلين من بـين قـادة            10ولكن على حد قول شلومي الدار من القناة         
  .ورحماس، أكد االم

غير أنه في هذه المرحلة ان التصريحات نفـسها         . فهل هذه خدعة دعائية أم نقطة انعطافة؟ االيام ستقول        
يحتمل أن يكون الحديث يدور عن رد فعل ذكي علـى تـصريحات مـن جانـب                 . هي جزء من  اللعبة    

 رصـاص . "مسؤولين كبار في  اسرائيل عن المعركة التي ستأتي، على نحو محتم، مع حكـم حمـاس                
اسرائيل كفاحية وحماس تمـد     . هذه صورة الوضع  . ، كما يقولون، ولكن بمستوى أوسع بكثير      "مصبوب

في لقـاء   . المهم هو أن حماس تنتصر    . بحيث أنه ليس واضحا اذا كانت حماس تقد ما تقول         . اليد للسالم 
ما هـو رد    : واقبل يومين مع مجموعة من رجال االعالم الكبار من كندا، جاءوا لزيارة اسرائيل، تساءل             

من جهة توجـد    : "اسرائيل على تصريحات المصالحة من جانب قادة حماس؟ بل ان بعضهم قال صراحة            
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تصريحات حربية من جانب مسؤولين كبار في اسرائيل، ومن جهة اخرى تصريحات سالم من جانـب                
  . حماس

على نمط حـزب اهللا،     وهكذا يجدر بنا أن نستوعب بانه يحتمل أن تكون حماس تقوم باستعدادات جدية،              
فـنحن نعـرف بـان صـناعة        . يحتمل أن تكون حماس تريد مثل هذه المواجهة       . للمواجهة مع اسرائيل  

ويحتمل أنه من أجل منع نشوب      . التهريب آخذة في االتساع، وانواع جديدة من السالح تصل الى القطاع          
وبالذات لكل هذه   . ن السيطرة خطر من الجنوب ال مفر من مواجهة مبادر اليها، قبل أن تخرج االمور ع             

اعدوا للحـرب وتحـدثوا عـن       : االسباب تقوم حماس بالمناورة االبسط واالكثر نجاحا وشهرة وتوصية        
  . السالم

من جهة تصريحات حربية اسرائيلية، ومن جهة اخرى        : بحيث أن الصورة الناشئة هي على النحو التالي       
 هذه للتحديد المسبق لنتائج المعركة القادمة مع        ال توجد خلفية أفضل من    . تصريحات مصالحة من حماس   

. في الجولة السابقة بدأ هذا باطالق الكاتيوشا، والذي في نهايته حصلنا على تقريـر غولدسـتون               . حماس
هذه المرة يدور الحديث عن اطالق تصريحات سلمية في نهايتها سنحصل على شيء ما اخطر باضعاف                

 لن تكـون  -االئتمان القليل التي كانت السرائيل في المرة السابقة       من تقرير غولدستون، وذلك النه حتى       
  .في الجولة التالية

غير أن الحقيقة   . حماس هي جهة ارهابية، عنصرية والسامية تخرق كل قانون دولي وتعد نفسها للحرب            
همية من  نحن منشغلون بالساحة الدولية، وفي هذه الساحة المعركة على الوعي ليست أقل ا            . ال تعني احدا  

في جولتين سابقتين، في لبنان وفي القطاع، اثرت الساحة الدوليـة بـشكل             . المعركة البرية على القطاع   
حماس تعد االرضية منـذ االن، وتطلـق صـواريخ       . هذا سيحصل مرة اخرى   . حاسم على ميدان القتال   

عوات السالم بينما   وهي تبدأ منذ االن في خلق وعي بموجبه تطلق د         . وهي تضمن لنفسها النصر   . السالم
  . تدق اسرائيل طبول الحرب وتنطلق الى حملة تدمير

ان تتحدث عـن الـسالم      : في ضوء تصريحات حماس، على اسرائيل أن تفعل بالضبط ما تفعله حماس           
. كل اعتدال يستقبل بالترحاب   : "كان ينبغي لرئيس الوزراء ووزير الخارجية أن يصرحا       . وتستعد للحرب 

. الى طاولة المفاوضـات   !) وليس شروط اسرائيل  ( كل زعيم يقبل شروط الرباعية       واسرائيل تدعو بذلك  
. نموذج تعـاون اقتـصادي  . هيا نبني نموذج سالم حيال قطاع غزة  . اذا كنتم جديين، فنحن ايضا جديون     

اسرائيل .  ان تكون وجهتكم هي السالم     -بشرط واحد   . نموذج ينقذ سكان القطاع من كل اغالق وحصار       
  . ليس أكثر من ذلك. فقط ان تطلق اقوال السالم. الى تنفيذ أي عملال تحتاج 

 فـان   -اذا ما استجاب الفلسطينيون، بل وحتى حماس، بذلك         . هذه وضعية يكون فيها الجميع منتصرين     
. اسرائيل ستكسب بعظمة؛ واذا قال الفلسطينيون، وال سيما حماس، ال وكال، فـان وجـوههم ستنكـشف               

غير أنه في السنوات االخيـرة احتلـت        . تضليل واحد من بين كثير    .  كتضليل تصريحات السالم ستظهر  
يبدو أنها تفعل هذا هـذه  . اسرائيل محل العرب، وهي ال تفوت فرصة كي تهزم نفسها في الساحة الدولية  

  . المرة ايضا
  2012/ 1 / 3معاريف 
  3/1/2012، وكالة سما اإلخبارية
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