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   نقطة 22ن وتدرس ورقة إسرائيلية تتضم.. الفلسطينية تسلم تصورها لألمن والحدود السلطة .1

نمر حماد أن  ،وليد عوض، رام اهللا نقال عن مراسلها من 5/1/2012القدس العربي، لندن،  نشرت
 بأن الجانب األربعاء "القدس العربي" لـأكدالمستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس 

واستئناف  للحل السياسي إسرائيل نقطة توضح رؤية 22 قدم للفلسطينيين ورقة من اإلسرائيلي
  . الصراع معهمإلنهاءالمفاوضات مع الفلسطينيين 

 وترد عليها في اللقاء المتوقع الجمعة بعد اإلسرائيلية حماد بأن القيادة الفلسطينية ستدرس الورقة وأوضح
 الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين قدم التصور الفلسطيني أن إلىالقادمة، مشيرا 

 خالل اللقاء الذي عقد في عمان مع اتسحاق مولخو الثالثاء بحضور ممثلي اللجنة واألمنلملفي الحدود 
  . ناصر جودةاألردنيالرباعية ووزير الخارجية 
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 بحضور واإلسرائيلي بين الجانبين الفلسطيني استكشافية لعقد لقاءات األردنيةووصف حماد المبادرة 
  ."األردنالشجاعة والذكية من قبل "الرباعية بـ

 بشكل اإلسرائيلي حماد بأن الجديد الذي حدث في اللقاء الذي عقد في عمان هو تسلم الجانب وأوضح
 ورقة برؤيتهم للحل واستئناف اإلسرائيليين، وتقديم واألمنرسمي تصور الفلسطينيين لملفي الحدود 

  . تفاصيلهاأو عن طبيعتها اإلفصاح نقطة رفض 22المفاوضات تتضمن 
 يرفضون سابقا تسلم التصور الفلسطيني لموضوع حدود الدولة الفلسطينية، اكانو ليوناإلسرائي" وأضاف
 ." يتسلم تلك التصورات الفلسطينيةأننتنياهو رفض سابقا "، مضيفا " الدولةإقامة ما بعد األمنوملف 

  . والحدوداألمن لملفي " يستلم رسميا التصور الفلسطينيأنهذه المرة قبل مولخو "وقال حماد 
 بأنها نقاط غير أكدنه أ إال اإلسرائيلية عن طبيعة النقاط الواردة في الورقة اإلفصاحرفض حماد و

 الذي قدم للفلسطينيين يقوم عمليا على اإلسرائيلي علمت بأن التصور "القدس العربي" أن إالتفصيلية 
 عربية أحياء  االنسحاب منوإمكانية 1967 رفض االنسحاب من القدس الشرقية وفق حدود عام أساس

 جميع المستوطنات إخالء وعدم 194تابعة للمدينة، ورفض العودة لالجئين الفلسطينيين وفق القرار 
 الدولة إقامة وعدم األردنبالضفة الغربية والحفاظ على تواجد امني على طول الحدود الفلسطينية مع 

 بمواقع هامة اإلسرائيليالجيش  يحتفظ أن وضرورة إلسرائيل تحالفات مع دول معادية أيةالفلسطينية 
 حل دائم بالتدرج في تنفيذ إلى، والوصول إسرائيلبالضفة الغربية يشكل االنسحاب منها خطرا على أمن 

  .االتفاقيات وتطبيقها على ارض الواقع
 استعداد الجانب األربعاءمن جهته أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في تصريح رسمي 

فلسطيني بذل كل جهد ممكن من أجل استئناف المفاوضات، داعيا الحكومة اإلسرائيلية لإلعالن عن ال
 1967وقف االستيطان، بما في ذلك مدينة القدس الشرقية، وقبول مبدأ حل الدولتين على حدود عام 

ن صحافي وأشار، في بيا .إلعطاء المساعي األردنية الفرصة التي تستحق من أجل استئناف المفاوضات
  ".إلى أن اللقاءات االستكشافية سوف تستمر بمشاركة األشقاء في األردن، حتى نهاية الشهر الجاري"

عمر  نقال عن مراسلها من القدس، جمال جمال، ووكاالت، أن 5/1/2012الدستور، عمان،  وذكرت
ت الموافقة على عقد  قرر الوطنية الفلسطينية السلطةقال إنالغول مستشار رئاسة الوزراء الفلسطينية 

 أن الغول وأضاف. األردنية نجاح المبادرة أمام للمجال إفساحا اإلسرائيليجلسات مباشرة مع الطرف 
  .  سياسياأفقا الجديد يفتح األردني فرصة لعل التحرك األردنية المبادرة أعطتالقيادة السياسية الفلسطينية 

  
  ظر صالح الدين جديداًوالقدس تنت.. نريد ديار بكر حرة: هنية لألكراد .2

 رئيس الحكومة في غزة إسماعيل هنية إن القدس تنتظر صالح الدين جديدا قال: محمد نور الدين
  .يحررها، وان الفلسطينيين يريدون رؤية ديار بكر حرة
 الكردي صالح الدين ديميرطاش في والديمقراطيةوجاءت مواقف هنية أثناء لقائه مع زعيم حزب السالم 

. قال هنية لصالح الدين ديميرطاش إن القدس تنتظر صالح الدين جديدا ليحررهاو.  من أمسأنقرة أول
وأعرب عن أمله في أن يحصل األكراد في تركيا على جميع حقوقهم وان يأتي اليوم الذي يعيشون فيه 

  .بهويتهم
أن نرى ديار بكر ونحن أيضا نريد ": وإذ رد ديميرطاش أن األكراد يريدون الحرية لفلسطين أجابه هنية

وأشار إلى أن بين ضحايا . "تنتظر محررا جديدا. القدس تنتظر صالح الدين جديدا"وأضاف إن . "حرة
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وهذا دين . دمنا دمكم وشهداؤكم شهداؤنا"وخاطب ديميرطاش قائال .  أكراد من ديار بكر"أسطول الحرية"
  ."في رقبتنا

  5/1/2012السفير، بيروت، 
  

   الدولة تكتمل بوحدة الوطن جاهزيتنا إلقامة: فياض .3
 سالم فياض على أن انتزاع اإلقرار الدولي باكتمال جاهزيتنا الوطنية .د شدد رئيس الوزراء :رام اهللا

 األهم الذي فتّح االنجازإلقامة الدولة، وقدرة مؤسساتنا على تقديم الخدمات لشعبنا ورعاية مصالحه شكّل 
لة فلسطين على األجندة الدولية، بما في ذلك في أروقة األمم اإلمكانية لتكريس االعتراف السياسي بدو

  . المتحدة ومؤسساتها
رغم ما أنجزه الحوار الوطني من تقدمٍ ":  أن التحدي الثاني يتعلق بإنهاء االنقسام، وقالإلىوأشار فياض 

الذي ما زال  األخطر اإلخفاقايجابي على طريق تحقيق المصالحة، إال أن استمرار حالة االنقسام شكّل 
ماثالً أمامنا الستكمال جاهزيتنا الوطنية، األمر الذي يتطلب منا جميعاً حث الخطى بصورة عملية لضمان 

 وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وإغالق هذا الفصل المأساوي الذي كاد أن يعصف االنقسامإنهاء 
  . "بمشروعنا الوطني

  5/1/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   ما بعد فشل المفاوضاتإستراتيجية فلسطينية تضع لجنة .4
 إن الرئيس لن يتراجع عن "الحياة"قال مقربون من الرئيس محمود عباس لـ:  محمد يونس–رام اهللا 

قراره ربط المفاوضات بوقف االستيطان، وأن ال بوادر على تراجع الحكومة اإلسرائيلية عن قرارها 
 الظروف واألحوال األمر الذي يقلل من فرص نجاح لقاءات مواصلة البناء االستيطاني في مختلف

  .األردن المقبلة
 فلسطينيون إن اللقاء الذي جرى أول من أمس في األردن لم يحقق أي اختراق على مسئولونوقال 

 .صعيد وقف االستيطان، وأن ال بوادر ظهرت على إمكانية حدوث اختراق مستقبلي في هذا المجال
ردن خشية كبيرة من نتائج فشل العملية السلمية على المملكة بخاصة احتمالية حدوث إن لدى األوا وقال

  . إسرائيلية تؤدي إلى حدوث نزوح سكاني باتجاه الشرق–مواجهة فلسطينية 
 بأن الجانب األردني يشارك الجانب الفلسطيني توقعاته غير المتفائلة من "الحياة"وقالت مصادر عليمة لـ

 يرى في إبقاء العملية السلمية حية أفضل من العمل -أي األردن–الت الجديدة، لكنه نتائج جولة االتصا
  .على تشييعها ودفنها

وشكلت القيادة الفلسطينية في اجتماعها األخير لجنة من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة 
ود الرامية الستئناف المفاوضات  لدرس الخيارات المستقبلية في حال فشل الجه"فتح"المركزية لحركة 

  .حتى نهاية مهلة الشهور الثالثة
اللجنة تدرس الخيارات وفي مقدمها مواصلة المساعي " أن "الحياة"وقال بسام الصالحي عضو اللجنة لـ 

الرامية إلى تغيير قواعد العملية التفاوضية، واستمرار التوجه إلى مجلس األمن الدولي ومؤسسات األمم 
المستوى "وقال إن  ."وجعل أية مفاوضات قادمة مرتبطة بمؤتمر دولي جديد وبوقف االستيطانالمتحدة 

 على األرض الفلسطينية، ودعوة الدول الموقعة على "اتفاقية جنيف الرابعة"الثاني هو العمل على تطبيق 
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ل وحماية األقاليم وتنص االتفاقية المذكورة على حماية المدنيين تحت االحتال .االتفاقية للعمل على ذلك
   .المحتلة من أية إجراءات من شأنها إحداث تغيير فيها

  5/1/2012الحياة، لندن، 
  

   بشأن جدوى لقاءات عّمان"منظمة التحرير" داخلجدل : عميرةحنا  .5
كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنا عميرة، النقاب عن جدل واسع : رام اهللا

منظمة حول مدى فعالية وجدية االجتماعات اإلسرائيلية الفلسطينية التي تعقد في األردن، يدور داخل ال
قدس "وأوضح عميرة، في تصريحات خاصة لـ  .تمهيداً الستئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين

ائب ، أن عدداً كبيراً من أعضاء اللجنة التنفيذية عارضوا توجه ص)4/1(، أدلى بها األربعاء "برس
عريقات موفد رئيس السلطة الفلسطينية إلى عمان للمشاركة في سلسلة اجتماعات تعقد برعاية أردنية مع 

لن تؤدي ألية نتائج فعلية ولن تكون ذي جدوى "ممثلي الجانب اإلسرائيلي، باعتبار أن هذه االجتماعات 
محاولة أخيرة "ألمس هو ، على حد تعبيره، في حين يرى آخرون أن لقاء ا"وهي مجرد مضيعة للوقت

  ".من الرئيس محمود عباس لتجنب اتهام الجانب الفلسطيني بالتعنت ورفض الحوار
  4/1/2012قدس برس، 

  
   ال تعيد الحقوق ألصحابها بل المقاومةالمفاوضات: طوطحالنائب  .6

مباشرة مع انتقد النائب المقدسي محمد طوطح استئناف السلطة الفلسطينية للمفاوضات ال: القدس المحتلة
، دون تحقيق أي من مطالبها، ال )3/1(الجانب اإلسرائيلي، في العاصمة األردنية عمان الثالثاء الماضي 

سيما فيما يتعلق بوقف االستيطان وخصوًصا في القدس، معبًرا عن قلقه من تأثير هذه المفاوضات على 
   .ملف المصالحة الفلسطينية

إننا ال نعتبر المفاوضات طريقًا قد يعيد الحق ألصحابه، : ""قدس برس"وقال في تصريحات خاصة لـ
المطلوب من "، مشيًرا إلى أن "وأن الطريق الوحيد لمواجهة االحتالل واستعادة الحقوق هو خيار المقاومة

القيادة الفلسطينية التي ذهبت للمفاوضات هو مواصلة السير نحو المصالحة وتنفيذ ما تم االتفاق عليه، 
  ".وس مع االحتالل وهو المستفيد الوحيد من استمرار االنقسامدون الجل

  4/1/2012قدس برس، 
  

  "ُمجبرة"السلطة ذهبت إلى لقاء عّمان ":  برسقدس"محلل فلسطيني لـ  .7
 أحمد رفيق عوض أن اللقاء الذي عقد في .داعتبر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني : رام اهللا

، بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، هو عبارة عن )3/1(الثالثاء العاصمة األردنية عمان، أمس 
  ".كسر العزلة الدولية عن إسرائيل"، مشيًرا إلى أنه يهدف إلى "عالقات عامة"اجتماع 

 أبو ديس وعضو المجلس الثقافي األعلى -وقال عوض، وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس 
إن السلطة الفلسطينية ذهبت " قدس برس"فلسطينية، في تصريحات خاصة لـ التابعة لمنظمة التحرير ال

  إن السلطة ذهبت إلى مفاوضات عمان بسبب ضغوط دولية، وأن : "، وقال"مجبرة"إلى اجتماع عمان 
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اجتماع األمس لم تحمل في طياتها أجندة سياسية واضحة، غير أن السلطة خضعت للضغوط وذهبت 
  ".انب اإلسرائيليلتسليم أوراقها للج

  4/1/2012قدس برس، 
  

   مطلع شباط"منظمةال" خيارات تبحثها لجنة قيادية توطئة لتقديمها الجتماع ثمان": القدس" .8
 تتفاوت خيارات القيادة الفلسطينية ما بعد نهاية الشهر الجاري ما بين :المحرر السياسي -رام اهللا 

 المتحدة ومؤسساتها وبين دفع عملية المصالحة األمم الدولي والحراك في األمنالحراك في مجلس 
 واألكثر تكلفة األقل خيار دفع المصالحة هو إن "القدس"ـالفلسطينية، ويقول مسؤولون فلسطينيون ل

  .ترجيحا
 قرارات من أي ضغوطا دولية شديدة تمارس على الرئيس محمود عباس لعدم اتخاذ أن "القدس "وعلمت

 المتحدة ما بعد السادس واألمم الدولي األمني الفلسطيني في مجلس شأنها تفعيل الحراك الدبلوماس
 إحداثوالعشرين من الشهر الجاري وهو موعد انتهاء المهلة التي حددتها اللجنة الرباعية من اجل 

  .واألمناختراق في مسألتي الحدود 
  : الخيارات الجاري النظر فيها هيأهم فلسطينيين فان مسئولينوبحسب 

 الدولي التصويت على طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في األمنب من مجلس  الطل:أوال
  . المتحدةاألمم
 على طلب العضوية في مجلس اإلبقاء المتحدة مع األمم الحصول على مكانة دولة غير عضو في :ثانيا
  .األمن
  . المتحدةاألممطلب العضوية الكاملة في مؤسسات  :ثالثا
 أنلدول الموقعة على معاهدة جنيف الرابعة توفير الحماية للشعب الفلسطيني بعد  الطلب من ا:رابعا
  . الفلسطينية المحتلةاألراضي انطباق المعاهدة على أكدت
 األراضي إلى بعثة تقصي حقائق ومراقبين إيفاد المتحدة لألمم الطلب من الجمعية العامة :خامسا

  .الفلسطينية
  . الفلسطينية وطلب وقفهاألراضي االستيطان في إدانةدولي  الاألمن الطلب من مجلس :سادسا
  . الفلسطينيةاألراضي في اإلسرائيلية االحتاللية لألنشطة تفعيل المقاومة الشعبية :سابعا
  . دفع المصالحة الفلسطينية:ثامنا

 إال  تطالب بحل السلطةوأخرى اإلسرائيلي- الفلسطينياألمني عديدة تطالب بوقف التنسيق أصواتوثمة 
  . في هذه المرحلةاألقل القيادية الفلسطينية، على األوساط في إجماعا ال يجدان األمرين كال أن

 اللجنة الرباعية أطراف ومعها األمريكية تعمد الواليات المتحدة أن "القدس"ـورجحت مصادر مطلعة ل
 أيلجاري لمنع  عدم قبول وجود سقف زمني للتحركات ينتهي في السادس والعشرين من الشهر اإلى

  .قرارات فلسطينية
 القادمة، لم تضغط األمريكية، التي تحتاج الصوت اليهودي في االنتخابات األمريكية اإلدارةوبالمقابل فان 
 معتقلين أسيرا 130 عن نحو اإلفراج ال لقبول وقف االستيطان وال حتى لقبول اإلسرائيليةعلى الحكومة 
  .أوسلو اتفاق  منذ ما قبلاإلسرائيليةفي السجون 
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 أو قطيعة مع الواليات المتحدة إلى خطوات تؤدي إلى مصادر فلسطينية على انه لن يتم اللجوء وأكدت
وعلى ذلك فقد رجحت  ".ستتم دراسة الخيارات بعناية فائقة"  وقالتاألخرى الدولية األطراف من أي

  . يجري الدفع لتطبيق خطوات تتعلق بالمصالحةأنالمصادر 
  5/1/2012دس، القدس، الق

    
  في مكافحة التخابر مع االحتالل اً سنعرض قريًبا إنجازات أمنية مهمة جد: حّمادفتحي  .9

أكد وزير الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني، فتحي حماد، أن الوزارة ستعلن قريًبا إنجازات مهمة : غزة
وني، كاشفًا أن الوزارة حصلت على كم جدا لعمل األجهزة األمنية في مكافحة التخابر مع االحتالل الصهي

  .كبير من المعلومات من العمالء الذين ألقت القبض عليهم
الفضائية، بمناسبة الذكرى الثالثة للحرب الصهيونية، " القدس"وقال حماد، خالل مقابلة أجرتها معه قناة 

لنا تراكًما في الخبرة قمنا بتحصيل كم كبير من المعلومات، وأصبح لدينا تطور يشكل : "على قطاع غزة
  ".بشكل متقدم جدا

ووصف ما حدث ويحدث حاليا بين األجهزة األمنية في قطاع غزة وأجهزة استخبارات االحتالل 
  .، مؤكًدا تفوق األجهزة األمنية في هذا الصراع"صراع األدمغة"بـ

  5/1/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  فذ االنترنت والطيف الترددي على مناالسيطرةمن حقنا : حكومة غزة .10
دعت الحكومة الفلسطينية في غزة، الجمعية العامة لألمم المتحدة، واالتحاد الدولي لالتصاالت، إلى : غزة

اتخاذ قرار يضمن لفلسطين الحق في السيطرة على الترددات الطيفية ومنافذ االنترنت في أراضي 
  .السلطة الفلسطينية

 ترددات االتصاالت السلكية والالسلكية ومنافذ االنترنت التي تصل إلى وتتحكم الدولة العبرية بكافة
األراضي الفلسطينية، بما فيها الكود الدولي للسلطة الفلسطينية، ويمكنها في أي وقت حرمان الفلسطينيين 

  .من هذه الخدمات
فلسطينية بغزة، وقال الدكتور أسامة العيسوي، وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة ال

إن المؤسسات الدولية بما فيها الجمعية العامة لألمم المتحدة واالتحاد الدولي ": "قدس برس"لوكالة 
لالتصاالت مطالبة باتخاذ قرار حاسم يؤكد للفلسطينيين حقهم المشروع في استخدام الطيف الترددي 

   ".الخاص بهم، ووقف تحكم دولة االحتالل به
  4/1/2012قدس برس، 

  
   النطالقة فتح47حفل استقبال في سفارة فلسطين في الذكرى الـ : لبنان .11

 منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح حفل استقبال في قاعة ياسر عرفات في سفارة دولة أقامت
  .حركة فتح النطالقة واألربعين الذكرى السابعة  بمناسبةفلسطين في بيروت

 العردات كلمة منظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير أبو  سر حركة فتح في لبنان فتحيأمين وألقى
النضال والحراك السياسي والدولي مستمر من اجل فلسطين، أشار فيها إلى أن الوطني الفلسطيني 

، وان كل اللقاءات التي تجري اليوم مع العدو أشكالهاوتطوير المقاومة الشعبية ضد االحتالل بكل 
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 باالعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني إال المفاوضات فال عودة للمفاوضات إلى الصهيوني ال تعني العودة
  .1967 أراضيووقف االستيطان والجالء عن 

  4/1/2012موقع الجئ نت، 
  

 "تمثل وجهة نظره"  قدمها لالحتالل بشأن الحدود واألمنالتيوثائق عريقات : حماس .12
حركة حماس أعربت بلسان ، أن حامد جادها نقالً عن مراسلغزة من  5/1/2012 الغد، عمان، ذكرت

الناطق باسمها سامي أبو زهري عن استهجانها قيام كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بتسليم 
مبعوث رئيس حكومة االحتالل المحامي يتسحاق مولخو خالل لقاء عمان وثائق حول رؤيته بشأن 

نسخة منه هذه الخطوة، مؤكدا أن " الغد"توب تلقت واستنكر أبو زهري في تصريح مك .الحدود واألمن
هذه الوثائق لم تعرض على الفصائل الفلسطينية وهي ال تمثل بحسبه إال وجهة نظر عريقات مجددا 
. مطالبة حركته بوقف اللقاءات مع االحتالل والتوقف عن حالة التفرد في مثل هذه المحطات اإلستراتيجية

 وجهة نظر أصحابها وأنها ال تمثل شعبنا الفلسطيني بأي حال من هذه الوثائق ال تمثل إال"وقال 
  ".األحوال

المتحدث باسم  أن   ، اشرف الهور   نقالً عن مراسلها   غزة من   4/1/2012القدس العربي، لندن،    وأضافت  
إن ما نتج عن هذه اللقاءات هو عبارة عن تمنيات وتوقعات ال            'في بيانٍ مكتوبٍ    قال  حماس فوزي برهوم    

عليها مطلقًا أية آمال لدعم الحق الفلسطيني، وهي عبارة عن عودة لتسويق الوهن لشعبنا، وتضليل               نعلق  
  .'للرأي العام العالمي الذي أصبح في حالة أكبر إسناًدا للشعب الفلسطيني

وقف هذه اللقاءات فورا، ووضع حد لمثل هذا التساوق 'وأكد أن المطلوب من السلطة وحركة فتح تحديدا 
ات وتطلعات االحتالل، الذي سيستغل كل هذه اللقاءات الستكمال مشروعه الصهيوني المبني مع رغب

فرصة إضافية للعدو الصهيوني الستكمال '، معتبًرا أن هذه اللقاءات 'على أساس التهويد واالستيطان
 هي إلنجاز وشدد برهوم على أن األولوية فلسطينيًّا وعربيًّا .'مشاريع التهويد واالقتالع واالستيطان

مشروع المصالحة وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وإيجاد أكبر حالة إسناد للقضية الفلسطينية لمواجهة 
  .كافة التحديات

  
  "ستتفجر قريباً"المقاومة الشعبية و اإلسرائيليون خيبوا آمالنا وآمال األردن: محمود العالول .13

إن الجانب اإلسرائيلي خيب آمال الفلسطينيين والقيادة " فتح" قال قيادي كبير في حركة :أ ف ب-رام اهللا 
  ".ستتفجر قريباً" األردنية خالل االجتماع الذي عقد الثلثاء في عمان، معلناً أن المقاومة الشعبية 
القيادة "في رام اهللا إن " فتح"وقال عضو اللجنة المركزية في فتح محمود العالول، أمام المئات من أنصار 

 تترك فرصة من أجل السعي للسالم ولم تترك مبادرة إال وتجاوبت معها لكن كل هذه الفلسطينية لم
  ".الجهود ذهبت هباء

تجاوبنا مع أحبتنا في األردن "وقال العالول، الذي كان يتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
يلي خالي الوفاض وليس الشقيق، لكن خيب اإلسرائيليون آمالنا وآمال األردن حيث جاء الطرف اإلسرائ

أمس وسط " فتح"وتجمع مئات من أنصار حركة  ".لديهم أي أفكار جديدة وليس لديهم استعداد ألي حلول
  .والثورة الفلسطينية" فتح"رام اهللا لالحتفال بالذكرى السابعة واألربعين النطالقة حركة 
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القة المقاومة الشعبية في مواجهة النط"وأعرب العالول عن تمنياته بأن يتحول العام الجديد إلى عام 
وأكد العالول كذلك أن الحركة متمسكة بالرئيس محمود عباس مرشحاً للرئاسة ". االنتهاكات اإلسرائيلية

  .في االنتخابات المقبلة، على رغم أن عباس كان أعلن أكثر من مرة أنه لن يتقدم ألي انتخابات مقبلة
 4/1/2012الحياة، لندن، 

  
  وحقوقنا تنتزع انتزاًعا وال تستجدى" عبثي"ّمان لقاء ع: الرشق .14

عزت الرشق لقاء عمان بين " حماس"انتقد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية : بيروت
ذر للرماد في العيون وبيع األوهام للشعب "السلطة الفلسطينية واالحتالل اإلسرائيلي، ووصفه بأنه 

الوحيد منه هو االحتالل وحكومة تتنياهو المتغطرسة، وكذلك اللجنة المستفيد "وأكد أن ". الفلسطيني
  ".تحاول ترميم صورتها ودورها"، التي قال بأنها "الرباعية

يعطي الغطاء لالحتالل "بأن لقاء عمان " قدس برس"واعتبر الرشق، في تصريح صحفي خاص لـ 
هو مكافأة للعدو : "، وقال"ستيطانوحمالته لتهويد القدس والمقدسات، ونهبه لألرض وتصاعد غول اال

واستنكر مشاركة  ". على مواصلة احتالله وعدوانه، ومحاوالته المحمومة لفرض حقائق على االرض
، والمساهمة في تبييض وجه االحتالل، "العبثي"السلطة وفريقها المفاوض بهذا اللقاء الذي وصفه بـ 

  ".فوض من قبل شعبنا بكل قواه وفصائلهإن هذا اللقاء عبثي وعديم الجدوى، وهو مر: "وقال
عملية التسوية ماتت وشبعت موتا، ولن تجدي كل محاوالت إنعاشها في إعادة "وشدد الرشق على أن 

، "إن حقوقنا وأرضنا تنتزع انتزاعا وال تستجدى: "، وأضاف متابًعا"الحياة إلى جثتها الهامدة والفاسدة
  .على حد تعبيره

  4/1/2012قدس برس، 
  

  "جديدة باكورة تنازالت فلسطينية"  عّمان وتعدهلقاءالشعبية ترفض نتائج بهة الج .15
 اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نتائج لقاء عمان استدراجا للطرف الفلسطيني : حامد جاد-غزة 

من جديد لدوامة المفاوضات العبثية ونزوال عند قرار حكومة االحتالل برفضها أن تقدم رأيها، 
 ما يسمى األمن والحدود للرباعية الدولية كما فعل الطرف الفلسطيني وحصره بإطار بخصوص

  .المفاوضات الثنائية المباشرة دون شروط مسبقة
ما تم في لقاء عمان هو تقديم الطرف الفلسطيني من جديد "وقالت الشعبية في بيان صدر عنها أمس 

ه فيما بعد عبر لقاءات سرية يكتنفها الغموض موقفه لممثل حكومة االحتالل الذي سيدرسه، ويرد علي
 ".وتفتقر للشفافية وبعيدا عن وسائل اإلعالم ومن وراء ظهر الرأي العام المحلي والعربي والدولي

واعتبرت الجبهة هذا اللقاء وهذه النتائج خطأ فادحا وباكورة تنازالت جديدة تتناقض وموقف اإلجماع 
  .الوطني وقرارات منظمة التحرير

عت الجبهة القيادة الفلسطينية إلى رفض هذه النتائج والتوقف فورا عن عقد لقاءات تفاوضية جديدة ود
تحت أي مسمى خادع ومضلل والتوجه لجامعة الدول العربية ومجلس األمن والجمعية العمومية لألمم 

  .المتحدة
 5/1/2012الغد، عمان، 
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   مجال الصواريخبس من حيث القوة العسكرية الجهاد بغزة تتجاوز حما :اإلسرائيليةاالستخبارات  .16
 قال ضابط كبير في شعبة االستخبارات العسكرية االسرائيلية، اليوم إن تقديرات الشعبة :القدس المحتلة

تشير إلى أن حركة الجهاد االسالمي في قطاع غزة، تتجاوز حركة حماس من حيث القوة العسكرية التي 
  .صواريخأصبحت تمتلكها، وخاصة في مجال ال

وأضاف الضابط االسرائيلي أن عدد الصواريخ التي بحوزة حركة الجهاد أكبر من الصواريخ التي 
بحوزة حماس، وأن مدى هذه الصواريخ أطول، وتقديرات شعبة االستخبارات العسكرية تشير إلى أنه 

ل أبيب وحتى أبعد  كلم، أي أنه بإمكانها أن تصل إلى مدينة ت74بحوزة الجهاد صواريخ يصل مداها إلى 
  .من ذلك

، إنه بموجب التقديرات التي تم إجراؤها في شعبة االستخبارات اإلسرائيليةوقال الضابط للقناة العاشرة 
العسكرية، فإن حركة الجهاد االسالمي تمكنت خالل الشهور األخيرة من تهريب أسلحة متنوعة، وقدرات 

  .س، وذلك عبر المعابر واألنفاق بين القطاع ومصربعضها أكبر من قدرات األسلحة التي تمتلكها حما
 ومصادر اإلسالمينالحظ وجود عالقة متينة أكثر مما كانت في الماضي بين حركة الجهاد : "وتابع
  .، وأنه بواسطة إيران، تصل أسلحة إلى الجهاد وقطاع غزة على حد زعمه"إيرانية

وى إتقانهم، وفي موازاة ذلك نجحوا بنشر مندوبي الجهاد االسالمي ارتقوا مؤخرا بمست"وأضاف أن 
  ".قواعد تدريب أوسع لمقاتلي الحركة في قطاع غزة، وفي دول أخرى أيضا

وقالت شعبة االستخبارات العسكرية االسرائيلية، إن حركة الجهاد االسالمي هي إحدى الحركات 
يخ طويلة المدى نسبيا الفلسطينية األساسية التي تنافس حماس في غزة، وتمتلك قدرات إلطالق صوار

داخل إسرائيل، وإن الجهاد مسؤولة عن التخطيط وتنفيذ هجمات عند الحدود بين مصر وإسرائيل، كما 
  .أن آيديولوجيتها أكثر تطرفا من آيديولوجية حماس

ويعتبر الجيش االسرائيلي أن األنشطة المسلحة لحركة الجهاد من شأنها أن تشعل الجبهة مع قطاع غزة 
يما قالت القناة التلفزيونية االسرائيلية إن الجيش يراقب منذ فترة طويلة نشطاء الجهاد، وإنه تم كلها، ف

، مهاجمة نشطاء الحركة بهدف تصفيتهم، "الشاباك"مؤخرا بالتعاون مع جهاز األمن العام االسرائيلي 
بعة بشكل حصري للجهاد تا" أهداف ارهابية"إضافة إلى قيام أجهزة األمن االسرائيلية بمهاجمة ما وصفها

  .االسالمي في غزة
تزايد قوة الجهاد تشكل خطرا على استقرار منطقة الجنوب، وفي حال "وحذر الجيش االسرائيلي من أن 

فقدت حماس سيطرتها على الجهاد بشكل كامل، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى اشتعال القطاع، ويقود 
  .2008، على غرار الحرب على غزة في نهاية العام " أخرىالجيش االسرائيلي إلى تنفيذ عملية عسكرية

  4/1/2012وكالة سما اإلخبارية، 
  

  قضيتا المعتقلين وجوازات السفر شارفتا على الحلو..االتفاق على تشكيل حكومة مستقلين:شعث .17

نبيل شعث عضو اللجنة ، أن سمير حمتو نقالً عن مراسلها غزة من 5/1/2012 الدستور، عمان، ذكرت
األولى حكومة : مركزية لحركة فتح أعلن إنه تم التوافق مع حركة حماس على تشكيل حكومتينال

مستقلين وشخصيات وطنية سيتم تشكيلها مع نهاية هذا الشهر وصوال إلى االنتخابات، والثانية حكومة 
  .الوحدة الوطنية وهي التي ستتحقق بعد إجراء االنتخابات
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، للدفع باتجاه ›اإليجابي جدا›في حركة حماس محمود الزهار بـووصف شعث لقاءه أمس مع القيادي 
استعدادا حقيقيا لدفع األمور "تحقيق الوحدة الوطنية فعليا على األرض، مشيرا إلى أنه لمس خالل اللقاء 

  ."باتجاه تنفيذ اللجان لمهامها ومتابعة نتائجها وصوال إلى تحقيق الوحدة الوطنية من خالل االنتخابات
قـضيتي المعتقلـين الـسياسيين        شعث أكد أن   ، أن   غزة من   4/1/2012وكالة معاً اإلخبارية،     وأضافت

: فيما قال عـن جـوازات الـسفر       " خلّصت قضية المعتقلين  : "وجوازات السفر شارفتا على الحل، قائالً     
  ".موضوع الجوازات انتهى"

آلالف، صحيح كان هناك آالف الناس تظن أن المعتقلين السياسيين با": "معا"وقال شعث في حديث لـ 
 هناك واآللية تقوم على تقديم 40 هنا و40من فتح وحماس بسجون الطرفين ولكن القصة ال تتعدى اليوم 

ملفات من كال الطرفين فإذا كان أحدهم معتقل على خلفية جنائية ستقوم لجنة الحريات باإلطّالع على هذه 
  ".ع المعتقلين السياسيين انتهىالملفات ومصر ستتدخل، بعمل اللجنة يعني موضو

المسؤولون والمعنيون بلجنة الحريات اجتمعوا ويمكن الحديث ان موضوع : "وعن جوازات السفر قال
  ".الجوازات أيضا انتهى

  
   انتخابات قادمةأليةفتح تعتزم منع دحالن من الترشح : القدس العربي .18

ن اللجنة المركزية لحركة فتح تعتزم منع النائب        االربعاء بأ ' القدس العربي 'علمت  :  وليد عوض  -رام اهللا   
واوضـحت   .محمد دحالن المفصول من الحركة من الترشح الية انتخابات رئاسية او تـشريعية قادمـة              

مصادر مطلعة في حركة فتح التي تشهد تحركات على اكثر من صعيد لتوحيد صفوف الحركة واختيـار                 
ددة ومتوافق عليها بان اللجنة المركزية لن تسمح لـدحالن          المرشحين لالنتخابات القادمة وفق معايير مح     

  .بترشيح نفسه، وذلك من خالل القانون
ـ   بأن مركزية فتح ستقدم اعتراضا رسميا للجنة االنتخابات المركزية         ' القدس العربي 'واشارت المصادر ل

  .اذا ما قدم دحالن طلب ترشيح لنفسه لخوض االنتخابات القادمة
سطيني سيتم احالة االعتراض الى محكمة االنتخابات للبت في االمر، وذلك في الوقـت              ووفق القانون الفل  

وذكرت المصادر بأن    .الذي تجري فيه االستعدادات حاليا لمالحقة دحالن قضائيا بتهمة جرائم فساد وقتل           
ي اعتراض مركزية فتح على ترشيح دحالن سيرتكز على اتهامه في جرائم فساد وقتل وفق التحقيق الـذ                

  .اجرته لجنة التحقيق التي شكلتها اللجنة المركزية
  4/1/2012القدس العربي، لندن، 

 
  حركة فتح تنفي تقارير بوضع خطة إلفشال الجولة التي يقوم بها إسماعيل هنية .19

يوم أمس على تقـارير نـشرتها مواقـع         ' جملة وتفصيال 'ردت حركة فتح بالنفي      : أشرف الهور  -غزة  
لحركة وضعت خطة إلفشال الجولة التي يقوم بها إسماعيل هنية رئيس الحكومـة             إلكترونية، ذكرت أن ا   

المقالة التي تديرها حماس لعدد من الدول العربية واإلسالمية، تستند على التقليل مـن شـأن الجولـة،                  
  .، في الوقت الذي شرعت فيه الحركتان ببحث سبل إنهاء االنقسام ميدانياً'استجمامية'وإظهارها على أنها 

ليس لها عالقة من قريب أو      'ونفت حركة فتح في بيان لها ضلوعها في أي مخطط من هذا القبيل وقالت               
في هذا الوقـت    ' فبركتها'وأشارت فتح متهمة مواقع الكترونية تابعة لحركة حماس بـ          . 'بعيد بهذه الخطة  
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ام وتحقيق المصالحة الوطنيـة     تأزيم الموقف ومنع التقدم بسرعة نحو إنهاء االنقس       'بالذات، أنها هدفها هو     
  .'التي تعتبره حركة فتح هدفا إستراتيجيا لها

  4/1/2012القدس العربي، لندن، 
  

  العودة إلى المفاوضات مع العدو مضيعة للوقت وتلميع لصورته العنصرية :بركةعلي  .20
 الـدكتور   استقبل ممثل حركة المقاومة اإلسالمية حماس في لبنان علي بركة بمكتبه في بيروت             :بيروت

حيث تـم اسـتعراض األوضـاع       . يحيى غدار أمين عام التجمع العربي واإلسالمي لدعم خيار المقاومة         
وقدم الدكتور غـدار التهنئـة لحركـة        . العامة في المنطقة والتحديات التي تواجه قوى المقاومة في أمتنا         

  ."وفاء األحرار"عملية -حماس بذكرى إنطالقتها وانجاز عملية تبادل األسرى 
بدوره أدان بركة إستئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والعدو الصهيوني وأكد أن عملية التـسوية               
فشلت في استعادة الحقوق الفلسطينية والعودة إليها مضيعة للوقت وتسهم فـي تلميـع صـورة الكيـان                  

ية ومشروع التـسوية    الصهيوني العنصرية، وطالب بركة قيادة السلطة وقف الرهان على الرباعية الدول          
وإعطاء األولوية لتنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة المخاطر التي تواجه             

  .القضية الفلسطينة
  5/1/2012موقع الجئ نت، 

  
  فتح تلوح بقرارات حاسمة حول السلطة والعملية السلمية إذا لم تستأنف المفاوضات .21

إن القيـادة الفلـسطينية سـتتخذ     " فـتح "الت حركة التحرير الوطني الفلسطيني      ق:  نادية سعدالدين  -عمان
قرارات حاسمة بشأن السلطة والعملية السلمية، في حال فشل جهود استئناف المفاوضات قبل نهاية الشهر               

  .الحالي
ـ      ـ       -لقاءات فلسطينية   "أن  " الغد"وأضاف قياديون في حركة فتح ل الي  إسرائيلية ستعقد خالل الـشهر الح

الستكشاف مدى إمكانية استئناف المفاوضات، على قاعدة وقف االستيطان وتحديـد المرجعيـة بحـدود               
  .، فيما تواصل سلطات االحتالل توسعها االستيطاني في األراضي المحتلة"1967

خطوات لترتيب البيت الداخلي، وتحقيـق الوحـدة        "ولفت القيادي البارز في حركة فتح عباس زكي إلى          
المقبل، بما يؤكد القدرة الفلسطينية الثابتة      ) مايو(، ورفع شأن المنظمة وإجراء االنتخابات في أيار         الوطنية

  ".على تخطي أي مؤامرة وحصار لتسجيل حضور يرقى إلى تضحيات الشعب الفلسطيني المتواصلة
سـتبحث كـل    القيادة الفلسطينية   "من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية في حركة فتح حسين الشيخ إن             

  ". الحالي، بما يخدم المصلحة الوطنية26الخيارات بعد 
إجراءات تخص مستقبل السلطة والعملية السلمية،      "من األراضي المحتلة، إلى     " الغد"ولفت، في حديثه إلى     

ربما يعاد النظر في االتفاقيات الموقعـة       "وتابع   ".وأخرى تنظيمية داخل فتح وتجهيز الحتماالت مفتوحة      
، وذلك ضمن ما وصـفه      "تالل، الذي شطبها ولم ينفذ التزامات أوسلو، ولم يعترف بوالية للسلطة          مع االح 

  ".مرحلة استراتيجية في مسيرة الكفاح الوطني"
  5/1/2012الغد، عمان، 
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  ةيلجنة المصالحة المجتمعية تشكل في أول اجتماع لها بغزة هيئة رئاس .22
ة يوم أمس خالل االجتماع األول للجنة المصالحة اتفقت الفصائل الفلسطيني:  أشرف الهور-غزة 

المجتمعية على تشكيل هيئة رئاسية من ثالثة أعضاء، إضافة إلى اتفاقها على عقد اجتماع بعد أسبوع 
  .الستكمال باقي أعمالها وتوزيع المهام

تمعين نسخة منه فقد ذكر أن المج' القدس العربي'وبحسب بيان صدر عن اللجنة عقب اجتماعها وتلقت 
الجدية والحرص من الجميع 'ناقشوا خالل اللقاء أعمال اللجنة ومهامها، الفتا إلى أن النقاش تميز بـ 

  .'على توحيد الكلمة، والتوافق وصوالً إلى الشروع بأعمال اللجنة، إلتمام كل قضايا المصالحة المجتمعية
و المكتب السياسي للجبهة الشعبية وجرى خالل اللقاء تشكيل هيئة رئاسية ضمت الدكتور رباح مهنا عض

لتحرير فلسطين، وإبراهيم أبو النجا من حركة فتح، ونزار نزار عوض اهللا من حركة حماس، على أن 
تكون رئاسة هذه الهيئة دورية كل شهر، وتبدأ برئاسة الدكتور مهنا للجنة في شهر كانون االول 

ع لها يوم األربعاء المقبل، الستكمال أعمالها وخالل االجتماع تم االتفاق على عقد اجتما ).ديسمبر(
  .وتوزيع باقي المهام وطرح آليات عمل لتنفيذ ما أوكل لها من مهام

 4/1/2012القدس العربي، لندن، 
   

   قبل وقف االستيطانللمفاوضاتال استئناف : عبد القادر .23
القيادة الفلسطينية متمسكة على أن  ،"فتح"أكّد قيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني  :رام اهللا

 .بموقفها الرافض استئناف العملية التفاوضية مع الجانب اإلسرائيلي، دون وقف المشاريع االستيطانية
ليست إيجابية حتى "، إن نتائج لقاء عمان "قدس برس"عبد القادر، في تصريحات خاصة لـ  وقال حاتم

، على حد " عودة للمفاوضات قبل وقف االستيطاناآلن، غير أن الموقف الفلسطيني لم يتغير، بأن ال
  .قوله

  4/1/2012قدس برس، 
  

  قنبلة االنتخابات الفلسطينية المقبلة"... المتذمرين"تيار  .24
لن يكون الشارع الفلسطيني منقسماً انتخابياً بين فتح وحماس فقط في ظل معطيات تشير إلى               : )أ ف ب  (

  .قوامه المتذمرون من الحركتينتيار رابع قد يمثّل قنبلة انتخابية، تيار 
مع أن الحركات الفلسطينية أطلقت معركتها االنتخابية باكراً، وزعم كلٍّ منها أنّه سيظفر في االنتخابـات                

الحانقين علـى   " المتذمرين"التي ستجري وفق مشروع المصالحة الوطنية، يبدو أن هناك تياراً واسعاً من             
  .ة انتخابية، قد يمثّل قنبل"حماس"و" فتح"حركتي 

 كانون األول الماضـي،     22 إلى   20وكانت الفصائل الفلسطينية قد اتفقت خالل اجتماعها في القاهرة من           
ويقول أستاذ اإلعالم   . على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وألعضاء المجلس الوطني في أيار المقبل          

التقديرات تـشير  "تخابية سابقة، إن   ، نشأت األقطش، الذي شارك في إدارة حمالت ان        "بيرزيت"في جامعة   
، التي ترجح إمكان أن تخوض شخصيات فتحاوية االنتخابات بنحـو           "فتح"إلى انقسامات أهمها في حركة      

قبل أن يضيف أن األصوات التي ستحـصل        ". منفصل عن وحدة الحركة، ما يؤدي إلى تشتيت أصواتها        
  ". في المئة10 في المئة و6 في المئة و5 ستتوزع بنسب" في المئة 35والتي تقدر بـ" فتح"عليها 
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االنتخابات موحدة، فستحـصل    " حماس"إذا خاضت   "، يشير األقطش إلى أنه      "حماس"وبالنسبة إلى حركة    
  ". في المئة من األصوات، مثلها مثل حركة فتح35على ما نسبته ثالثون إلى 

اض اليسار هذه االنتخابات موحـداً،       في المئة لفصائل اليسار الفلسطيني، إذا خ       10ويعطي األقطش نسبة    
قد يحدث تغييراً في توزيع األصوات، وقال إنـه يمثّـل           " اتجاه رابع "لكنه تحدث عن    . وهو أمر مستبعد  

سيتكون على األرجح من شخصيات سياسية مستقلة وهاربة مـن فـصائلها            "هذا االتجاه   ". قنبلة انتخابية "
يحصل علـى   "، ومن المتوقع أن     " خالل السنوات الماضية   الصغيرة ومتذمرة من الواقع المرير الذي ساد      

  .، ما يعيد توزيع األصوات على الساحة الفلسطينية" في المئة من أصوات الناخبين50 و40ما بين 
أما مدير مرصد العالم العربي للديموقراطية واالنتخابات، عارف جفال، فيـشير الـى إمكـان ظهـور                 

خاصة بعد سنوات االنقسام والتخاصم التي وقعـت عقـب          " كثيرون،   اتجاهات انتخابية جديدة ال يتوقعها    
هذا االتجاه ال يزال يعيش مخاضاً وقد ال تظهر         "لكنه يضيف أن    ". سيطرة حركة حماس على قطاع غزة     

  ".مالمحه إال عند موعد االنتخابات
ني، وهـذا قـد     السنوات الخمس الماضية أحدثت فعلها في الشارع االنتخابي الفلـسطي         "ويقول جفال إن    

كثيراً مـن اسـتطالعات     "لكنه يضيف أن    ". يصعب على مراكز استطالعات الرأي تقدير النتائج المسبقة       
في غزة، إذا جرت االنتخابات اليـوم؛ إذ        " حماس"ستحظى بأصوات أعلى من     " فتح"الرأي مثالً تتنبأ بأن     

سيحدث "، وإن األمر نفسه     "قتراعإن الناخب سيتوجه للتعبير عن تذمره من الوضع هناك عبر صناديق اال           
  ".تماماً في الضفة الغربية، حيث من المتوقع أن الغالبية ستصوت لحماس

ويتفق الخبير في النظم االنتخابية، طلب عوض، مع جفال واألقطش في احتمال كبير لظهور تيار رابـع                 
لنظام االنتخابي النـسبي حتـى      في أي انتخابات فلسطينية مقبلة، إال أنه يشير إلى أهمية اعتماد ا           " متذمر"

  .يتحقق ذلك
  5/1/2012، االخبار، بيروت

  
   تدخل عامها السابعشارونغيبوبة  .25

وكـان  . تدخل غيبوبة رئيس الوزراء االسرائيلي السابق ارئيل شارون اليوم عامهـا الـسابع            : الناصرة
 الليكـود حـديثا،   المنشق عن" كديما"شارون في حينه يستعد لخوض انتخابات برلمانية على رأس حزب       

  .كما أنه كان متورطا هو ونجاله في شبهات فساد خطيرة وكانوا يخضعون لتحقيقات مكثفة
  5/1/2012الغد، عّمان، 

 
   تنفي السماح لسفيرها بالحوار مع الحركات اإلسالمّية في مصراإلسرائيليةالخارجية  .26

ت لسفيرها في القاهرة يعقوب اميتـاي       نفت وزارة الخارجية اإلسرائيلية أن تكون قد أذن         :  أ ش أ   -غزة  
   . بفتح قناة حوار مع اإلسالميين في مصر

األربعاء عن مصادر في وزارة الخارجية اإلسرائيلية قولها إن إسرائيل ال تتدخل            ) راديو إسرائيل ( ونقل
 وجاء هذا النفـي مـن وزارة      . فيما يجري بمصر وهي في حالة انتظار لرؤية طبيعة نظام الحكم الجديد           

اإلسرائيلية صباح اليوم مـن أن الـوزارة        ) معاريف( الخارجية اإلسرائيلية ردا علي ما أوردته صحيفة      
. تركت للسفير عميتاي حرية االتصال مع جماعة اإلخوان المسلمين بعد تفوقهم في االنتخابات البرلمانية             

د رفض في وقت سابق طلـب       يشار إلي أن المدير العام لوزراة الخارجية اإلسرائيلية رافي باراك كان ق           
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وذلك بعد وقت وجيز    , اسحاق ليفانون سفير إسرائيل السابق لدي مصر بفتح حوار مع اإلخوان المسلمين           
  . يناير وسقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك25من ثورة

 5/1/2012، األهرام، القاهرة
 

  يخشى انقسام اليهود" سرائيلإ"في  االديانوزير شؤون  .27

قال ياكوف مارجي وزير الشؤون الدينية االسرائيلي يوم االربعاء ان المجتمع           :  فيشر ايالن   ألين -القدس  
 .االسرائيلي يمكن أن يتمزق اذا استمرت النزاعات بين اليهود المتدينين المتزمتين ومواطنيهم األقل تدينا             

 يهـود يطـالبون     وندد مارجي خالل مقابلة هاتفية بواقعة حدثت الشهر الماضي بصق خاللها متطرفون           
  .بالفصل بين الجنسين على تلميذة اتهموها بارتداء مالبس غير محتشمة

واتهم مارجي وسائل االعالم بتأجيج الخالف بين المتدينين والعلمانيين بتغطية احتجاجات اليهود المتدينين             
  . بالتفصيل

ن الجنـسين فـي     ويدور في اسرائيل جدل مشحون بالعواطف بخصوص قضايا منها محاولة الفصل بـي            
شوارع مناطق يسكنها يهود متدينون وتخصيص مقاعد خلفية للنساء في الحافالت العامة التي تمر فـي                

  .أحياء المتدينين
مشيرا الى عبارات فـي     " سيمزق المجتمع االسرائيلي  " أنه يحشى من أن الفشل في ذلك          مارجي وأضاف

ر فيها محتجون عن مخـاوفهم مـن أن تـصبح           الفتات خالل مظاهرة للعلمانيين في االونة االخيرة عب       
  .اسرائيل دولة دينية على غرار ايران

  4/1/2012وكالة رويترز لألنباء، 
 

  يجب أن يقول أبو مازن بوضوح أنه مستعد للتنازالت: المفاوضات حول بيني بيجن .28
وقال . وضاتمن جانب آخر شكك الوزير اإلسرائيلي من دون حقيبة بيني بيجن في إمكانية استئناف المفا              

من الصعب أن تكون متفائالً ألن عباس يواصل المطالبة بالتزام اسرائيل بحدود عام             “لإلذاعة اإلسرائيلية   
يجب أن يقـول    “وأضاف  . ” وبتجميد االستيطان ويهدد باتخاذ اجراءات صارمة في حال فشل ذلك          1967

ب جداً أن تكون متفائالً عنـدما       بوضوح أنه مستعد للتنازالت والترتيبات، ومن الصع      ) عباس(أبو مازن   
  .”نعرف أنه لن يعترف أبداً بإسرائيل كدولة يهودية

 5/1/2012االتحاد، ابوظبي، 
  

  حوار مع حماسالتحريك ل العمل "إسرائيل" على ":االسرائيلياألمن القومي معهد " .29

 وشلومو بـروم،    في تل أبيب، يورام شفايتسر    » معهد أبحاث األمن القومي   «من جهتهما دعا الباحثان في      
، »التغييرات التي تعيـشها حركـة حمـاس       «أركان الحكومة اإلسرائيلية إلى العمل في اتجاه التأثير في          

خالـد مـشعل    » حماس«المتمثلة، ضمن أشياء كثيرة أخرى، في تصريح رئيس المكتب السياسي لحركة            
ك التي شهدتها دول عربية فـي       ، كتل »تنوي تبنّي استراتيجية المقاومة الشعبية    «الذي قال فيه إن حركته      

وأضافا أنه على رغم أنه من السابق ألوانه الحكم على جدية هذا التصريح وما إذا كـان                 . العام المنصرم 
، أم مجرد خطوة    »والتخلي عن اإلرهاب واستراتيجية الكفاح المسلح     «تغييراً في النهج التاريخي للحركة      

وال تحمل أي تغيير فعلي جذري، فإنه ينبغي علـى إسـرائيل            تكتيكية تخدم وضعاً سياسياً موقتاً للحركة       



  

  

 
 

  

            18ص                                     2371:                العدد5/1/2012الخميس  :التاريخ

ليس مباشراً بالضرورة إنما قد يتم من خالل الممارسات علـى           » «حماس«العمل على تحريك حوار مع      
  .األرض مثل االستجابة مع احتياجات سكان القطاع المعيشية

 على المأل، مشيرين فـي الوقـت        ورأى الباحثان أن الجديد في تصريح مشعل هو استعداده اإلدالء بمثله          
ذاته إلى حال التخبط التي تعيشها الحركة بعد أن انتقلت منذ أكثر من خمسة أعوام من حركـة مقاومـة                    
خارج السلطة الفلسطينية إلى عامل قوي ومهم بل وأساسي في المنظومة السياسية الفلسطينية، وإلى قـوة            

  .تحكم جزء من الشعب الفلسطيني
  5/1/2012الحياة، لندن، 

  
   التي يتمتع بها اليهود ستختفي خالل ثالث سنواتالديمغرافية األغلبية: "هآرتس" .30

 اإلسرائيلية أمس األربعاء في موقعهـا علـى الـشبكة           "هآرتس" قالت صحيفة    :الناصرة زهير أندراوس  
التي يتمتـع بهـا   االلكترونية، استنادا إلى معطيات إحصائية إسرائيلية وفلسطينية إن األغلبية الديمغرافية        
  .اليهود حتى اآلن في فلسطين التاريخية، بين البحر والنهر ستختفي خالل ثالث سنوات

وأشارت الصحيفة إلى معطيات نشرتها دائرة اإلحصاء الفلسطينية، كشفت أن عـدد الفلـسطينيين فـي                
إذا ما أضـيف     في قطاع غزة، و    1.6 في الضفة و   2.6 مليون إنسان    4.2أراضي السلطة الفلسطينية يبلغ     

 5.6 مليون فلسطيني داخل الخط األخضر، سيكون عدد الفلسطينيين في فلـسطين التاريخيـة               1.4إليهم  
وباالنتقال إلى المعطيات التي نشرتها دائرة اإلحصاء المركزيـة اإلسـرائيلية، قالـت             . مليون فلسطيني 

 مليون  5.9 مليون إنسان بينهم     7.8،  2011الصحيفة العبرية إن عدد سكان الدولة العبرية بلغ نهاية عام           
 من جنسيات مختلفة، ما يعني أن عدد اليهود بين النهر والبحر يزيد             325 مليون فلسطيني و   1.6يهودي و 

 ألف إنسان   100 ألف إنسان فقط، إذا ما استندنا إلى المعطيات الفلسطينية و          300عن عدد الفلسطينيين بـ     
  .ئيليةفقط إذا ما استندنا إلى المعطيات اإلسرا

واستنادا إلى المعطيات اإلسرائيلية حول نسبة التكاثر الطبيعي، فان عدد اليهود والفلـسطينيين يتـساوى               
 فـي فلـسطين     2020، في حين يصل العدد عام       2015 مليون إنسان عام     6.3ويبلغ عدد كل مجموعة     

  . مليون يهودي6.8 مليون فلسطيني مقابل 7.2التاريخية 
 عن دهشتها واستغرابها من تجاهل دعاة الخطـر الـديمغرافي، مـن اليمـين               وعبرت الصحيفة العبرية  

اإلسرائيلي، لهذه المعطيات مشيرة إلى تصريح لنتنياهو قال فيه، إن إسرائيل ال تريـد الـسيطرة علـى                  
  .مليون ونصف فلسطيني، فصححه الصحافيون بالقول مليونين ونصف

لذلك يعتبر اإلحـصاء داللـة      . اليهود إلى أقلية في وطنهم    وفقاً لهذه المعطيات والنظرة المترتبة سيتحول       
مركزية في كل خطة سياسية تهدف إلى إزالة العرب من المعادلة الديمغرافيه من فـك االرتبـاط حتـى       

علـى  : وزاد قائالً . االنطواء ومن سلخ تجمعات عربية في المثلث حتى بتر أحياء نائية في شرقي القدس             
لذلك كـان   .  مليون فلسطيني  1.5ن غزة التوازن الديمغرافي إذ طرح منها        هذا النحو حسن االنسحاب م    

من المهم جداً فك االرتباط عن غزة وربطها بمصر، كل ذلك من اجل تعزيز الوهم بأن ال تنتمي للمعادلة               
  اليهودية ـ الفلسطينية، 

لالنتـصار علـى    اآلن عندما اخذ الخطر يتحقق أو انه يوشك أن يتحقق قريباً وجدوا طريقـه ناجعـة                 
تفكيك الفلسطينيين إلى مجموعات مـشرذمة يـسهل علـى اليهـود المـسيطرين أن               : الديمغرافيا وهي 

  .يواجهوها
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توصل خبيران إسرائيليان بارزان إلى استنتاج واحد يقول إن إسرائيل تقف أمـام خطَــر وجـودي                 و
 هناك أزمة قيادة حقيقية     محدق، وفي الوقت نفسه تمخض تشخيصهما للوضع عن نتيجة متقاربة تؤكد أن           

  . في الدولة العبرية
  5/1/2012القدس العربي، لندن، 

  
   تحدي الصواريخ المضادة للدباباتيخشىالجيش اإلسرائيلي  .31

تهديد الـصواريخ المـضادة للـدبابات هـو تحـد للجـيش       " قدر قادة في الجيش االسرائيلي ان    : القدس
في تسلح الجيش السوري، حزب اهللا والمنظمات في غزة         ففي السنوات االخيرة طرأ ارتفاع      . االسرائيلي

  ".بصواريخ مضادة للدبابات
لقد مـس هـذا بقـدرة المنـاورة         "ونقلت صحف اسرائيلية عن ضابط كبير في الجيش االسرائيلي قوله           

 صاروخ مضاد للـدبابات؛ لـدى حـزب اهللا          11.500وحسب التقدير فان لدى سورية نحو       . العسكرية
والتقدير هو ان هذه الحجوم     .  صاروخ كهذا  1.700صاروخ وفي قطاع غزة نحو       4.000 حتى   3.000

كما أن تهديد مضادات الدبابات بات أكثر فـأكثر         .  في المائة في السنوات الخمسة القادمة      40ستزداد بـ   
  ".معنى في ساحة القتال، وال سيما في الشمال

ه اذا اندلعت حرب تستمر ثالثـة أسـابيع،         وحسب تحليل جرى في الجيش االسرائيلي، فان التقدير هو أن         
  . االف صاروخ8ستتعرض اسرائيل الى نحو 

 ستواجه الجبهة االسرائيلية الداخلية هجوما صاروخيا واسع النطاق         2017وحسب هذه القاعدة، ففي العام      
  . الف صاروخ ستسقط في الدولة وتوقع مئات القتلى15مع اطالق نحو 

في هذه السنوات سيكون ارتفاع في عدد الصواريخ الدقيقة التـي           " يلي أنه ويقول قادة في الجيش االسرائ    
وعلى هذه الخلفية تعتقد    . ستوجه نحو البنى التحتية الحيوية، محطات توليد الطاقة والمنشآت االستراتيجية         

  ". مليار شيكل اضافية7.7 الى 2012أوساط الجيش بانه سيحتاج الجيش في العام 
 5/1/2012، األيام، رام اهللا

 
   عاما20 مرة في 11 مستوطني القدس تتضاعف حماية ميزانية ":هآرتس" .32

اإلسرائيلية بين أزمة السكن في إسرائيل التي تفاقمـت         » هآرتس«ربطت صحيفة   :  كفاح زبون  - رام اهللا 
العام الماضي وهذا العام، والمصاريف التي تدفعها وزارة اإلسكان، لتمويل حماية المستوطنين في القدس              

  . مرة في السنوات العشرين األخيرة11المحتلة، قائلة إن هذه الميزانية تضاعفت أكثر من ) الشرقية(
 ماليين شيكل من ميزانية الـسكن       5إن هذه الوزارة حولت مؤخرا مبلغا إضافيا بقيمة         » هآرتس«وقالت  

ية السنوية المخصصة   الشعبي لصالح تمويل الحماية للمستوطنين في القدس الشرقية، كزيادة على الميزان          
  . مليون شيكل76التي وصلت إلى 

وتأتي هذه المصاريف في وقت تعاني فيه إسرائيل من أزمة سكن خانقة، أدت في العام الماضـي إلـى                   
مظاهرات كبيرة في شوارع تل أبيب، كادت تودي بالحكومة، بعد اتهامات بتهميش الطبقات االجتماعيـة               

  .تيطان واألمنفي إسرائيل على حساب مصاريف االس
وقالت وزارة اإلسكان إنها اضطرت إلى تحويل المبلغ المـذكور مـن أجـل تـوفير حمايـة إضـافية                    

  .للمستوطنين، بعدما طلبت الشرطة اإلسرائيلية، نهاية العام الماضي، ذلك ضمن مطالب أخرى
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يـة لألحيـاء    إن وزارة اإلسكان اإلسرائيلية تقوم بصرف مبالغ كبيـرة لتـأمين الحما           » هآرتس«وقالت  
االستيطانية في القدس الشرقية، على حساب تأمين الشقق السكنية، تحت مبررات ارتفاع أعمال العنـف               
من المواطنين العرب ضد هذه األحياء االستيطانية، التي في أغلبها تقع قريبة من األحياء العربيـة فـي                  

  .  مسا بميزانية البنود االجتماعيةأن يكون ذلك» هآرتس«القدس الشرقية، غير أن وزارة المالية نفت لـ
 5/1/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
 

  عادة سكان قريتي اقرث وكفر برعم الفلسطينيتينإصوت ضد يالكنيست ": إسرائيل" .33

صوتت الكنيست االسرائيلية االربعاء ضد مشروع قانون اعادة سكان قريتي كفر برعم واقـرث              : القدس
 عامـا   63العلى الى قريتيهما بعد ان اجبرهم الجيش االسرائيلي قبـل           العربيتين المهجرتين في الجليل ا    

  ".على المغادرة قريتيهما لمدة اسبوعين، واعدا باعادتهم بعد ذلك
 مع المـشروع،    15 عضوا في الكنيست مقابل      51وصوت ضد مشروع القانون الخاص بهاتين القريتين        
  .هم وذريتهم الى القريتين الذي ينص على اعادة اهالي القريتين واوالدهم واحفاد

وال تزال قضية القريتين تدور في اروقة الكنيست والمحاكم حتى يومنا هذا، فـي حـين ان الـسكان ال                    
  .يزالون مهجرين بانتظار تنفيذ قرارات المحاكم

 4/1/2012القدس، القدس، 
  

  ر العنصري  دونماً من اراضي قرى شمال غرب القدس لتعديل مسار الجدا1161صادر ت" إسرائيل" .34
تشهد االراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وعلى طول امتدادها هجمة إسرائيلية مكثفة، تحمل : القدس

في كل يوم نبأ مصادرة مساحات واسعة من االراضي لصالح توسيع المستوطنات او تعديل في مسار 
  . في القدس الشرقيةجدار الضم والتوسع او شق طرق او انشاء معابر ومخططات لتهويد مناطق كما

ففي منطقة شمال غرب القدس او ما يسمى بالقرى الغربية تسلم العديد من المواطنين اوامر اسرائيلية 
 دونما من اراضيهم لصالح توسيع وتعديل مسار جدار الفصل 1161بوضع اليد على ما مساحته 
حلي قطنة بأن سلطات االحتالل وأفاد مسؤول العالقات العامة في مجلس م .العنصري الذي يمر بالمنطقة

قامت بتسليم تلك األوامر لالرتباط الفلسطيني باللغتين العربية والعبرية، مرفقة بخرائط توضيحية للمسار 
  .المراد تعديله من الجدار الفاصل

وفي محيط بيت لحم قررت السلطات االسرائيلية مصادرة خمسين دونما من اراضي قرية وادي النيص 
   .ن مدينة بيت لحم، تعود لعدد من افراد وعائالت القريةالى الجنوب م

  5/1/2012، القدس، القدس
  

  "اريئيل"شرق سلفيت لتوسيع مستوطنة  "سكاكا" دونما من اراضي بلدة 169االحتالل يصادر  .35
 أصدرت سلطات االحتالل امس أوامر جديدة بوضع اليد واالستيالء على قطع أراض في بلدة :محافظات

وقال رئيس مجلس قروي . ، وجدار الفصل العنصري"اريئيل"سلفيت لصالح مستوطنة شرق  سكاكا
 دونما تقع في ثالث جهات من البلدة غرب 169اسكاكا سمير حريص إن اإلخطارات التي تسلمها تطال 

  .، والجدار الذي يحيط بالمستوطنة"أريئيل"وشمال وجنوب لصالح مستوطنة 
  5/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا



  

  

 
 

  

            21ص                                     2371:                العدد5/1/2012الخميس  :التاريخ

  
  وحفريات في سلوان..  وحدة استيطانية بالقدس312عطاءات لبناء  .36

 نشرت سلطات االحتالل امس أربعة عطاءات لبناء مئات الوحدات االستيطانية الجديدة في :محافظات
ونشرت وسائل إعالم إسرائيلية أربعة عطاءات لوزارة اإلسكان اإلسرائيلية، سيتم بموجبها بناء . القدس
 شمالي "بزغات زئيف"تيطانية جديدة في كل من مستوطنة جبل أبو غنيم جنوبي القدس و وحدة اس312
ووفقا للعطاءات فإن وزارة اإلسكان قامت بدعوة شركات المقاولة والبناء اإلسرائيلية للمنافسة . القدس

  .على أربعة عطاءات، اثنان منها في مستوطنة جبل أبو غنيم جنوبي القدس
مركز معلومات وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب األقصى المبارك امس أن حفريات على نفس الصعيد أكد 

االستيطانية المتطرفة في البلدة تمهيدا على ما يبدو إلقامة مشاريع « العاد»واسعة تجريها جمعية 
  . استيطانية ضخمة كانت بلدية االحتالل في القدس أقرتها نهاية العام الماضي

  5/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  استمرار االستيطان ينهي القدس كعاصمة الدولة الفلسطينية: التفكجي .37
إن أي عودة للمفاوضات دون وقف االستيطان هي "حذر الخبير الفلسطيني، خليل التفكجي، : القدس

، "بمثابة توقيع على دولة مقسمة دون تواصل جغرافي يرسم حدودها ويقررها الجانب اإلسرائيلي فقط
  . تعبيرهعلى حد

إلغاء القدس كعاصمة للدولة "وأضاف أن استمرار المشاريع االستيطانية ال سيما في القدس المحتلّة، يعني 
، مشيراً إلى أن الجانب اإلسرائيلي يستغل مسيرة السالم لتنفيذ مشاريعه التي وضعها منذ عام "الفلسطينية

  .، حسب تقديره"وليس كما نريدها نحنترسم حدود الدولة كما يراها هو " لبناء مستوطنات 1979
  4/1/2012قدس برس، 

  
  2011 الى 2000  عاممن منشأة سكنية وغير سكنية 1059االحتالل هدم ": المقدسيمؤسسة " .38

أصدرت مؤسسة المقدسي تقريرها السنوي حول هدم المنازل بالقدس الشرقية للعام ": األيام"رام اهللا ـ 
2011.  

سلطات االحتالل هدمت منذ " بنك المعلومات أن –ته وحدة الرصد والتوثيق وجاء في التقرير الذي أصدر
 منشأه سكنية وغير سكنية، أسفرت عن تشريد ما يقارب 1059، 2011 وحتى نهاية عام 2000العام 
  ". طفال2537 امرأة و1290 شخصاً، من بينهم 4865

االحتالل ووزارة الداخلية وسلطة  ممثلة ببلدية 2011وأقدمت سلطات االحتالل خالل العام : وأضافت
أو عن طريق إجبار المواطنين على / منشأه سكنية وغير سكنية، و46الطبيعة واإلدارة المدنية على هدم 

  ".هدم منازلهم بأيديهم، األمر الذي بات يعرف بالهدم الذاتي، وذلك ما رصدته الوحدة عبر عملها الميداني
 شهد وتيرة هدم أقل من األعوام السابقة، يمكن تفسيرها بحمالت 2011أن العام "وتشير اإلحصائيات إلى 

الضغط الدولية التي مورسها المجتمع الدولي على سلطات االحتالل بطلب من المؤسسات الحقوقية 
  ".المحلية والدولية، للحد من هدم منازل المواطنين الفلسطينيين
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 3 وحدة سكنية، منها 26ة؛ حيث تم هدم  منشأة سكنية وغير سكني46 هدم 2011وقد جرى في العام 
 منشأة تستخدم ألغراض غير سكنية؛ من 20وحدات سكنية غير مأهولة، كما وهدمت سلطات االحتالل 

  .بركسات، ومحال تجارية، وأسوار، وخيم، ومخازن
 شخصا على هدم منازلهم هدما ذاتيا تحت تهديد السجن 18، ًأجبر 2011وخالل عام : واضافت
 84 امرأة و30 شخصا من بينهم 144 المالية الباهظة، وأسفرت تلك العمليات عن تشريد والغرامات

 عمليات هدم أسفرت عن 6وتركزت عمليات الهدم في كل من منطقة بيت حنينا، حيث تم تنفيذ . طفال
  . أطفال، ومنطقة الطور ووادي الجوز وجبل المكبر وصور باهر7 شخصا، منهم 17تشريد 

عمليات هدم المنازل وباألخص الهدم الذاتي تزايدت وتيرتها منذ " المقدسي إلى أن وتشير إحصائيات
  ". مواطنا على هدم منازلهم بأيديهم289، حيث أقدمت سلطات االحتالل على إجبار 2000العام 

 فقد 2009عمليات هدم، أما العام 70 شهد أعلى نسبة هدم ذاتي والتي بلغت 2010العام "ونوهت الى أن 
 عملية هدم ذاتي؛ مع 18 رصدت المقدسي واستطاعت توثيق 2011 عملية، وفي العام 49عددها بلغ 

العلم أن عمليات الهدم الذاتي ال يمكن إحصائها جميعها، ألن بعض المواطنين يتكتمون وال يقومون 
  .بإبالغ اإلعالم ومؤسسات حقوق اإلنسان، ومؤسسات المجتمع المدني عن حاالت الهدم الذاتي

  5/1/2012، يام، رام اهللاأل
  

  فوق باب المغاربة األقصىالمسجد االحتالل ينصب كاميرات مراقبة داخل ": مؤسسة األقصى" .39
في بيان عاجل لها امس أن االحتالل » مؤسسة األقصى للوقف والتراث«كشفت :  جمال جمال-القدس 

ألقصى المبارك، وبالتحديد عند االسرائيلي قام الثالثاء بنصب كاميراتي مراقبة ورصد داخل المسجد ا
ونددت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس بهذا . باب المغاربة من الداخل بهدف مراقبة المصلين

  .بهذا اإلجراء االحتاللي الخطير» مؤسسة األقصى«االجراء الباطل كما نددت 
قة خطيرة ومرفوض وانه  أن االمر ساب– مدير األوقاف االسالمية في القدس –وأكد الشيخ عزام خطيب 

 - مدير االوقاف االسالمية في القدس –بدوره قال الشيخ عزام الخطيب  .تجب إزالة الكاميرات فوراً
نحن نتابع األمر إلزالة هذه الكاميرات، وقد أبلغت شرطة االحتالل بكتاب رسمي أن ما قاموا به هو «

  .» فوريأمر وسابقة خطيرة، وال بد من إزالة هذه الكاميرات بشكل
  5/1/2012، الدستور، عّمان

  
  عواقبها" إسرائيل"االعتداء على المساجد قد يجر المنطقة الى حرب دينية تتحمل : مفتي القدس .40

أدان الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية قيام سلطات االحتالل : فردوس محمد
متذرعة بشكاوى من  مكبرات الصوت من المسجدفي يافا، ومصادرة " محمد الفاتح " بتدنيس مسجد 

  .مواطنين يهود أبدوا انزعاجهم من صوت األذان
وانتقد المفتي هذه الحجج معتبراً إياها استهتاراً بالشرائع السماوية واألعراف والقوانين واألنظمة الدولية، 

الداخل الفلسطيني وأضاف أن سلطات االحتالل تعمل على صياغة قانون لمنع رفع األذان في أراضي 
ومن ضمنها مدينة القدس، منتقداً الديمقراطية التي تنادي بها سلطات االحتالل أمام العالم، وأضاف أن 

  .جميع القوانين والشرائع واألعراف تضمن حرية العبادة، وحماية أماكنها وأدواتها
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وحذر من خطورة هذه االعتداءات التي قد تجر المنطقة إلى حرب دينية تتحمل سلطات االحتالل 
مبيناً أن سياسة التعسف والقمع االسرائيلي والتدخل في شؤون العبادة ومنع الشعائر الدينية  عواقبها،

 إلى منع رفع تشمل األراضي الفلسطينية بأكملها من خالل حرق المساجد أو هدمها أو إغالقها، وصوالً
  .األذان عبر هذه المساجد

  5/1/2012، 48موقع فلسطينيو 
  

   يستقبل في حي الثوري بالحجارة القدسمدير عام بلدية .41
برفقة وفد كبير من موظفي البلدية " يوسي هايمن"قام مدير عام بلدية اإلحتالل :  خالد محمود–القدس 

ة بالسيارات لعين سلوان الفوقه بالقرية، ثم توجهوا إلى العبرية بالقدس المحتلة امس الثالثاء بجوله خاطف
  .حي الثوري وهناك تم رشقهم بالحجارة فتركوا المكان

وأوضح مدير مركز معلومات وادي حلوة جواد صيام أن جولة مدير عام البلدية جاءت خلسة لقرية 
لحي الثوري، وخالل سلوان دون أن يستقبله أي أحد من سكان القرية، وبعد نحو خمسة دقائق توجه 

  .وجوده هناك وبقية الموظفين تم رشقهم بالحجارة تعبيرا عن إحتجاج السكان على زيارته للحي
  4/1/2012، 48موقع فلسطينيو 

  
  من يقتل الفلسطينيين وابناء الجالية العربية في السويد": ثابت" .42

نباء الواردة من السويد على خلفية يتابع أبناء المخيمات الفلسطينية في لبنان بقلق بالغ اال: محمد دهشة
السويدية والتي تستهدف الوجود العربي والفلسطيني تحديدا دون " مالمو"عمليات القتل الجارية في مدينة 

اسباب واضحة حتى اآلن، اذ افاد اقارب فلسطينيين في عين الحلوة انه سقط عشرة قتلى خالل سبعة ايام 
وقالت هؤالء  ان ابناء الجالية الفلسطينية ". حرب العصابات"في احداث مريبة اطلق عليها وهميا 

والعربية يعيشون حالة من القلق والحذر الشديدين في اعقاب عمليات القتل هذه، في ظل فوضى انتشار 
السالح وظاهرة الملثمين وتحرك خجول للسلطات السويدية وآخرها الثالثاء مقتل عربي وقبله اقدام احد 

ل مقر احدى الجمعيات العربية واطالقه النار على من بداخلها، فقتل فلسطيني من الملثمين على دخو
 عاما واصيب اثنان اخران، وقبله اقدام ملثم على دخول مقهى عربي واطالق 26لبنان يبلغ من العمر 

النار على رواده فقتل عربي وعشية راس السنة الميالدية تم قتل فتى عراقي بثماني طلقات في انحاء 
تفرقة من جسده تزامنا مع اطالق المفرقعات النارية ابتهاجا، حيث من المقرر ان يتم تشييعه في ظل م

  .مسيرة تطالب السلطات السويدية التحرك الجدي وبحزم لوقف عمليات القتل
  4/1/2012منظمة ثابت لحق العودة، 

  
       "إسرائيل"ـ العامالت الفلسطينيات بمعاناة .43

من العامالت الفلسطينيات داخل إسرائيل من أية إجازات مرضية أو إجازة يحر: عاطف دغلس -نابلس 
ما لم يوافقن على سياسات العمل التي تحول " كما يهددن بالفصل من العمل وسحب التصريح"وضع، 

  .عادة دون إعطائهن حقوقهن، وتعرضهن لمضايقات أثناء تنقلهن عبر الحواجز والمعابر
ؤول ملف العمال الفلسطينيين داخل الخط األخضر أن المضايقات من جهته أكد حسن أبو صالح مس

اإلسرائيلية تجاه العامالت أكبر من ذلك، حيث ال يتم تسجيل أيام العمل الحقيقية، ويحرمن من قسيمة 
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تهربا من دفع "، وتوضع لهن أجرة أقل بكثير من األجرة الحقيقة في هذه القسيمة )التلوش(الراتب 
وأشار أبو صالح إلى أن الخطر األكبر هو تعرض العامل  ". وبدل نهاية الخدمةالضرائب والتأمين،

وعدم تقديم شكوى "الفلسطيني لإلصابة، حيث يتم تهديده بالطرد إذا ما تقدم بطلب للتعويض عن إصابته، 
  ".على رب العمل يسهم في تماديه ضد العمال

 ألفا حاصلين على 21لف عامل وعاملة، منهم ويتجاوز عدد العاملين في إسرائيل ومستوطناتها سبعين أ
  .تصاريح عمل رسمية، بينما يعمل الباقي عبر تصاريح مؤقتة خاصة بالتجار، أو عبر التهريب

ورغم المتابعة القانونية عبر رفع قضايا ضد أرباب العمل اإلسرائيليين، إال أن عدم سماح االحتالل 
ة، وسقوط القضايا بالتقادم، والتكلفة العالية لهذه القضايا، يعد للعمال بالوصول للمحاكم، وإجراءاتها الطويل

  .من أكثر المشكالت التي تعترضهم لتحصيل حقوقهم، وفق أبو صالح
  4/1/2012، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  أزمة السيولة في قطاع غزة في طريقها للحل: جهاد الوزير .44

ية الدكتور جهاد الوزير أن أزمة السيولة في  أعلن محافظ سلطة النقد الفلسطين: حسن دوحان-غزة 
قطاع غزة في طريقها للحل بعد الحصول على وعودات من الجانب اإلسرائيلي بإعطاء الموافقة على 

  . ساعة المقبلة48 مليون شيقل خالل 150إدخال 
للتربح وانتقد الوزير بشدة الصرافين في قطاع غزة الستغاللهم أوضاع الموظفين وحجز الشيقل لديهم 

 مليون شيقل، 150من خالل شراء الدوالر والدينار من الموظفين، وقال عندما علموا أننا بصدد ادخال 
عرضوا علينا دفع األموال الموجودة لديهم من الشيقل مقابل دفع أجرة الشحن التي ندفعها للشاحنة التي 

  .تقل األموال إلى غزة
 الستالم رواتبهم وبيعهم الدوالر بأسعار أعلى من سعر وحذر الوزير من مغبة استغالل حاجة الموظفين

صرف رويترز، وقال أصدرنا تعميماً للمصارف بااللتزام بسعر صرف رويترز وأال يتجاوز الفرق 
 3.60 يسمح فقط ببيعه بحدود 3.75 نقطة أي عندما يكون سعر صرف الدوالر في شاشة رويترز 100

  .على أكثر تقدير
  5/1/2012اهللا، ، رام الحياة الجديدة

  
  ديسمبر/ خالل شهر كانون األول % 7انخفاض حركة الواردات عبر معبر كرم أبو سالم بنسبة : غزة .45

أظهرت حركة البضائع والسلع الواردة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، خالل الشهر  :حامد جاد
، مقارنة %7ردة إلى القطاع بنسبة الماضي، انخفاضا في عدد الشاحنات المحملة بالبضائع المختلفة الوا

  ).تشرين الثاني(مع عدد الشاحنات التي وردت إلى غزة خالل الشهر الذي سبقه 
أن عدد الشاحنات الواردة إلى " األيام"وأعلن رئيس هيئة المعابر والحدود نظمي مهنا في حديث لـ 

  .شهر الذي سبقه خالل ال4933 شاحنات مقارنة مع 4603القطاع بلغ خالل الشهر الماضي 
  5/1/2012، األيام، رام اهللا
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  األردن يعارض خيار المقاومة الشعبية خوفا من انتقال العدوى": القدس العربي" .46
الفكرة التي استخدمها وزير الخارجية األردني ناصر جودة وحكومته في إقنـاع            : ـ بسام البدارين   عمان

قاء عمان التفاوضي األخير، كانت ببساطة التعامـل        مؤسسة الرئاسة الفلسطينية بالحضور للمشاركة في ل      
مع محاولة أخيرة قبل الدخول في مسارات المقاومة الشعبية التي يلمح وينظر لها الرئيس محمود عباس                

على هذا األساس حضر الفلسطينيون لعمان التي تملك بعيدا عن عملية الـسالم نفـسها               . منذ عدة أسابيع  
  .مام باللقاء نفسه وألسباب أردنية داخلية وإقليميةمبررات وأسبابا تدفعها لالهت

بطبيعة الحال ال يمكن لعمان أن تقبل بتحول الفلسطينيين إلى ورقة المقاومة الـشعبية عنـد خاصـرتهم                  
الغربية، فذلك وحسبما لمح إليه الوزير ناصر جودة في الكواليس وهو يستقبل الرباعية الدوليـة، يعنـي                 

ومية أمنية أخطر ما فيها هو اإلعالن الرسمي والشعبي عن نعي عملية السالم             الغرق مجددا في تفاصيل ي    
وبرنامج الرباعية الدولية والدخول في تفاصيل االنتفاضة والعصيانات المدنية في توقيت حساس ودقيـق              

  .جدا يمكن أن يعطل كل الترتيبات األردنية الحتواء الحراك الداخلي في عمان
مصلحة سياسية مباشرة في تأجيل اندفاعات عباس ومجموعتـه نحـو خيـار             يعني ذلك بأن لألردنيين     

المقاومة الشعبية والمدنية خوفا من احتماالت انتقال العدوى للساحة الداخلية األردنية، التي تعاني أصـال               
من كل أنواع الفيروسات الديمقراطية والحراكية على حد تعبير رئيس الوزراء عون الخصاونة، األمـر               

مكن اعتباره عمليا المبرر الخفي وراء اهتمام عمان بالعودة للعبة التفاوض عبر رافعة الرباعيـة               الذي ي 
  .الدولية

وبكل األحوال ال يمكن القول بأن عمان وهي تبادر لترتيب مشهد الثالثاء في وزارة الخارجية األردنيـة                 
ر مجرد انعقاد اللقاء خطوة إيجابيـة    كانت تتوقع أصال نتائج مثمرة، فالوزير جودة وبعد اللقاء األول اعتب          
  .في تصريح دبلوماسي يخفي التشنجات التي حصلت وراء الستارة

أن الوفد الفلسطيني ال يبدو مستعدا للعودة لطاولـة المفاوضـات           ' القدس العربي 'وتبين وحسب مصادر    
ياهو بأي تفـويض    وبدون على األقل إعالن وقف االستيطان ولو مؤقتا، في ما لم يحضر وفد نتن             ' مجانا'

من أي نوع مصرا على أن تبحث كل التفاصيل في المفاوضات نفسها ومكثرا من الكالم عن اإلرهـاب                  
الذي تشكله حركة حماس ونتائج التفاهم والمصالحة معها، مما دفع الدكتور صائب عريقـات لمطالبـة                

اهو بأنها من وضعت الرئيس     اإلسرائيليين بحدة عدم التدخل في شأن داخلي فلسطيني، متهما حكومة نتني          
  .عباس في حضن حماس أصال بتصرفاتها

حتى األمريكيون عندما دعموا خطة المبادرة األردنية الطازجة قالوا مسبقا بـأنهم ال يتوقعـون نتـائج                 
وداخل غرفة القرار األردنية بدا المشهد أصال قبل لقاء الثالثاء وكانت عمان مهتمة بمجرد عقد               . ضخمة

النظر عن النتائج حتى تبرر النشاط الدبلوماسي المبرمج ألول مرة على أهداف ال عالقـة               اللقاء بصرف   
لها بعملية السالم، فعمان مهتمة أصال بأن تعرف حركة حماس بأن أي تقارب مستقبلي معها لن يكـون                  

  .على حساب عالقتها بالرئيس عباس وسلطته وال بعقيدتها في مسألة ملف عملية السالم
أمـا  . ى ال يبدو لقاء عمان أردنيا على األقل أكثر من مهرجان إعالمي له أغراضـه الذاتيـة                بهذا المعن 

أما إسرائيليا فهـو ال يزيـد عـن         . خضوعا لضغط األردنيين  ' تجربة جديدة 'فلسطينيا فهو ليس أكثر من      
  .فرصة للتواصل مع عمان واختراقها بعد فترة طويلة من البرود الشديد في العالقات الثنائية

  5/1/2012القدس العربي، لندن، 
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  ال نتخوف من التقارب األردني مع حماس": الراية"علي أبو السكر في حوار مع  .47
قال رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل اإلسالمي علي أبو السكر في حـوار مـع                : أسعد العزوني 

حلة ومصلحة الطرفين،   الراية، أن مستقبل العالقة السياسية ما بين حماس واألردن، مرتبط بظروف المر           
وان أن هناك مصلحة مشتركة للطرفين بعالقة حقيقية، فمصلحة األردن في فصيل يقف بصورة حقيقيـة                
وصادقة إلى جانب األردن ويرفض الوطن البديل ولم يسيء إلى األردن عبر تاريخـه وحـضوره فـي                

المنطقـة وقريبـة مـن      المنطقة، كما أن مصلحة حماس في عالقة حسنة مع األردن لتكون حاضرة في              
ومن هذا المنطلق فإننا ال نتخوف من التقارب األردني مع          . مركز القضية الفلسطينية في فلسطين المحتلة     

حماس وال نرى أن الزيارة التي يتم الحديث عنها لرئيس المكتب السياسي خالد مشعل سـتؤثر سـلباً أو                   
هذه الزيارة أو تم تأجيلها، فهي شأن آخـر ال          إيجاباً على الملف الوطني المتعلق باإلصالح، سواء تمت         

  .يجب أن يرتبط بالملف اإلصالحي في األردن
  5/1/2012الراية، الدوحة، 

  
  اإلسرائيلية- األسرى األردنيين في صفقات التبادل المصرية بشمولاعتصام للمطالبة  .48

السرائيلية أمس اعتصاما   نفذت اللجنة الوطنية لشؤون األسرى والمفقودين األردنيين في السجون ا         : عمان
بأسـرى  »جاسوس اسرائيلي «أمام السفارة المصرية للمطالبة بشمول األسرى األردنيين في صفقة مبادلة           

وسلمت اللجنة خالل االعتصام السفارة المصرية رسالة موجهة الى رئيس الوزراء المصري            . مصريين
ل األسرى األردنيين ضـمن عمليـة       والسفير المصري في األردن طالبت فيها بشمو      » كمال الجنزوري «

وأعربت األسيرة األردنية المحررة أحالم التميمي في كلمة لها         . التبادل المرتقبة وكشف مصير المفقودين    
خالل االعتصام عن استغرابها لعدم التفات الحكومة المصرية في صفقات التبادل الثالث إلـى األسـرى                

  .األردنيين والعرب ككل
  5/1/2012الدستور، عّمان، 

  
  شركات إسرائيلية تسعى لنشر إعالنات على مواقع إلكترونية أردنية .49

 كشف رئيس لجنة مقاومة التطبيع في نقابة الصحفيين الزميل عصام مبيضين، عن قيـام               - الغد   -عمان  
ـ   15حوالي   مخاطبة عدد من المواقع اإللكترونية اإلخبارية األردنيـة، لطلـب نـشر            " شركة إسرائيلية ب

ـ  ". خاصة بها على تلك المواقع    إعالنات   ، أن هناك وثائق زوده بها رئيس تحريـر         "الغد"وأكد مبيضين، ل
  ".تؤكد صحة ذلك"إحدى المواقع اإللكترونية 

  5/1/2012الغد، عّمان، 
  

  "إسرائيل"وحدة الصف المدخل الوحيد لمواجهة : النائب سالم بعد لقائه مع وفد حماس .50
في بيروت، ضم   " حماس" في منزله في المصيطبة أمس، وفداً من حركة          شدد النائب تمام سالم، بعد لقائه     

المسعى الجـدي   "المسؤول عن المكتب السياسي للحركة رأفت مرة، عبد مشهور وأحمد الحاج، على أن              
لوحدة الصف الفلسطيني هو المدخل الصحيح الوحيد لمواجهة كل الخطط االستعمارية والعدوانيـة مـن               

هيوني ودولة إسرائيل، التي تحاول دائماً االستفادة من ضعف القوى العربية في      عدو شرس هو العدو الص    
  ".المقدمة وبالذات القوى الفلسطينية
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الحاجة إلى مرجعية متينـة قويـة تمثـل         "وحول الفلسطينيين في لبنان وفي المخيمات بالذات، شدد على          
لفرصة في لبنان للتعامل والتعاون     وتعكس وحدة الصف الفلسطيني، لوضع األمور في نصابها وإلعطاء ا         

بما يؤمن عدم االنفالت والتدهور باتجاه بعض الهواجس واألخطار األمنية التي تطل علينا من وقت إلى                
آخر بأشكال مختلفة، منها ما يصيب مباشرة اإلخوة الفلسطينيين في المخيمات أو منها ما له انعكاسـات                 

  ".ي في لبنانوترددات خارج المخيمات على الصعيد الوطن
هو إنهاء االنفصام الفلسطيني والتمسك بالوحدة الوطنية       " حماس"خيارنا في حركة    "بدوره، أوضح مرة أن     

المفاوضات المؤسفة التي حصلت في عمان بين وفـد مـن الـسلطة             "وتوقف عند   ". على قاعدة المقاومة  
وضات هذه مرفوضة أصالً في حركـة       سياسة المفا "، مؤكداً أن    "الفلسطينية ووفد من الحكومة اإلسرائيلية    

إننـا  "، الفتاً الى    "تمسكه بالعودة وبرفض التوطين   "وشدد على   ". ، وال تخدم إال العدو اإلسرائيلي     "حماس"
نبذل جهداً كبيراً لنحافظ على األمن واالستقرار داخل المجتمع الفلسطيني في لبنـان، ونـرفض تـوتير                 

  ".العالقة الفلسطينية ـ اللبنانية
  5/1/2012قبل، بيروت، المست

  
  يشكون الهوان" جيش لبنان الجنوبي"عمالء  .51

فـي  " جيش لبنـان الجنـوبي    "كشفت معطيات إسرائيلية رسمية أن أغلبية عمالء        :  وديع عواودة  -حيفا  
إسرائيل قد هاجروا إلى خارج البالد وأن نحو نصفهم عاطلون عن العمل ويكابدون أوضاعا اقتـصادية                

وكشف الوزير بال حقيبـة المكلـف بمتابعـة         . همون السلطات اإلسرائيلية بإهمالهم   واجتماعية قاسية ويت  
 7200 لبناني من نحو     2200شؤون جيش لبنان الجنوبي يوسي بيلد أنه لم يتبق في إسرائيل اليوم سوى              

ويتركـز  . 2000قدموا من لبنان فور انسحاب جيش االحتالل اإلسرائيلي من هناك عـام             )  أسرة 620(
مـنهم  % 45من هؤالء اليوم في مدن طبريا ونهاريا وصفد، وكرمئيل، وكريات شمونة ويكابـد              الباقون  

البطالة بحسب معطيات مكتب الوزير بيلد الذي يوضح أن أغلبيتهم يعملون في مرافق الخدمات ويقاسون               
  .ظروفا اقتصادية اجتماعية صعبة

لد يفسر عودة معظمهم إلى لبنان بـأن        آفي ليختر مسؤول ملف جيش لبنان الجنوبي في مكتب الوزير بي          
وأقر ليخت في حديثه للجزيرة نـت       . هؤالء بالتأكيد يفضلون الرجوع إلى وطنهم على أن يكونوا الجئين         

الفتا إلى أن إسرائيل تساعدهم قدر استطاعتها وأنها حتى اليوم وفرت لهـم مائـة               " مزاعم قاسية "بوجود  
هم ليسوا موظفين لدينا هم فعلوا ما فعلوا مـن          " وأضاف   .منزل وتعمل على توفير خمسمائة منزل آخر      

أجل مصلحتهم ال مصلحتنا فحسب، فهم دافعوا عن منازلهم ولم يعملوا لدينا ومع ذلـك نقـوم بواجبنـا                   
كما يوضح ليختر أن الوزير يعمل من أجل أن تمنحهم إسرائيل بيوتا خاصة بهم كما               ". األخالقي تجاههم 

منهم كانوا يفضلون عدم العودة إلى لبنان       % 70 و 60ادة ويرجح أن ما بين      هي حال المهاجرين الجدد ع    
  .في حال تحقق السالم

  وعود كاذبة
لكن يوسف، وهو ضابط سابق في جيش لبنان الجنوبي يقيم في مدينة نهاريا اإلسرائيلية يؤكد عكس ذلك                 

وزير بيلد في أحسن األحوال     ويقول إنه هو ومعظم زمالئه كانوا يفضلون العودة إلى وطنهم ويقول إن ال            
  .يطلق األقوال وال يقدم األفعال، مؤكدا أن نسبة البطالة تتجاوز النسبة الرسمية المعلنة

  معاملة الكالب
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وهو ضابط سابق في جيش لبنان الجنوبي الـسلطات اإلسـرائيلية بالكـذب             )  عاما 66(ويتهم نمر صقر    
 يقول للقناة اإلسرائيلية    -بعة من أشقائه إلى إسرائيل     الذي فر مع أر    -صقر  . والمماطلة في تعاملها معهم   

األولى التي بثت تقريرا عن عمالء جيش لبنان الجنوبي، إن إسرائيل عاملت أفراد جيش لبنان الجنـوبي                 
  .معاملة الكالب

  4/1/2012موقع الجزيرة نت، الدوحة، 
  

  أي تسوية ال تنص على تحرير فلسطين مرفوضة: الحص .52
توقفنـا عنـد خبـر اجتمـاع        «لحص في تصريح باسم منبر الوحدة الوطنية امـس،          قال الرئيس سليم ا   

أي صيغة يجري البحـث     «، مؤكدا أن    »الفلسطينيين مع اإلسرائيليين للتفاوض على صيغة للسالم بينهما       
فيها ستكون غير مقبولة ما لم تنص على تحرير فلسطين من البحر إلى النهر، أوليس هذا مضمون مـا                   

في حال التوصل إلى تسوية مغايرة تسترد       «أضاف  . »سطين في المنظور القومي العربي؟    يسمى قضية فل  
بموجبها بعض فلسطين بشروط، فإن ذلك يعد عمليا تخليا عن قضية مركزية بذل من أجلها الفلسطينيون                

ال يجوز االكتفاء بتسوية تمسخ مفهـوم       «، مشددا على انه     »والعرب أجمعين تضحيات جمة ال حدود لها      
التخلي عن فلسطين تحت الفتة التسوية سيكون مرفوضا من المـؤمنين بعروبـة             «وأوضح أن   . لقضيةا

  .»فلسطين وهؤالء يشكلون كثرة العرب
  5/1/2012السفير، بيروت، 

  
   آذار14يزور األمانة العامة لـ" الشبابي اللبناني الفلسطيني" .53

ـ   أحمد الشا " اللقاء الشبابي اللبناني الفلسطيني   "زار رئيس    والتقى النائـب   "  آذار 14"ويش األمانة العامة ل
األوضاع الراهنة فـي لبنـان وأوضـاع الالجئـين          "السابق الدكتور مصطفى علوش، وجرى بحث في        

ـ  ". الفلسطينيين مع إعطاء الحقوق المدنيـة للـشعب       "  آذار 14"وقوف  "ان علوش أكد    " اللقاء"وأفاد بيان ل
  ".وما زلنا أوفياء للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطينيالفلسطيني المقيم في لبنان، ونحن كنا 

  5/1/2012المستقبل، بيروت، 
  

  ثيوبية في بيروتاألطائرة التفجير واغتيال المبحوح  للموساد شاركت في شبكةاعتقال : موريتانيا .54
عن أكبر شبكة صهيونية للتجسس في الموريتاني  موقع الحرية نتكشف : بادو ولد محمد فال امصبوع

فارس البنا أردني الجنسية من : هم ،جنسيات عربيةعدة رجال أعمال من ثالثة نواكشوط، يعمل فيها 
، وذلك راشد الفيتوري ليبي الجنسيةو ،سليم خليف أردني الجنسية من أصل فلسطينيوأصل فلسطيني، 

 اإلماراتية عثر معه على وثائق تحتوي رسالة موجهة للسفارة حيث بعد اعتقال الشرطة لفارس البنا،
حماس محمود المبحوح في حركة يبدي استعداده فيها لإلدالء بمعلومات حول قضية اغتيال القيادي في 

   .2010، وتفجير الطائرة اإلثيوبية في لبنان مطلع العام 2010دبي مطلع العام 
 الرسالة،  النسخة األصلية منشخصياً " أنه تسلم بادو ولد محمد فال امصبوع الصحفي المورتانيلاوق

وبدافع ديني وقومي ووطني، سلمتها لصالح جهاز أمن الدولة، ونسخة لسفارة المملكة العربية السعودية 
، الذي أبدى اهتمامه بالموضوع، وقابلت السفير اإلماراتي في البلد الذي عن طريق السفير شخصياً

 حول  تحقيقاًتوريتانية فتح إلى السلطات الم الصحفيراشأو". استقبل الموضوع بقدر من الالمباالة
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بدأته بتفتيش مقر إقامة المدعو البنا حيث عثرت بداخله على جوازي سفر لنفس  "، حيثالموضوع
 لم أتأكد من طبيعته، الشخص، وعشرات بطاقات االئتمان المصرفية وبعض الحشيش الهندي وجهازاً

  ".على الرغم من اعتقادي أنه جهاز إرسال
  30/12/2011انيا، موقع الحرية نت، موريت

  
   وضع األسرى الفلسطينيين مقلق ويجب إنهاء معاناتهم:العربينبيل  .55

وضع األسرى الفلسطينيين " قال أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي، يوم األربعاء، إن :القاهرة
 ."ء معاناتهمفي سجون االحتالل اإلسرائيلي مقلق، ويجب حشد الجهود الدولية وتوحيدها للعمل على إنها

 على أن الجامعة العربية تتحرك حالياً: وفا بمقر الجامعة العربيةوكالة وأضاف العربي في تصريح ل
وأوضح أنه أرسل رسالتين لكل من  .مختلف المستويات لدعم األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي

لى االنتهاكات اإلسرائيلية بحق أمين عام األمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق اإلنسان، الطالعهما ع
  .أن الرسالتين طالبتا بالتحرك الفوري إلنهاء معاناة األسرى: وأضاف .األسرى الفلسطينيين

موقفنا الرافض : وحول موضوع االستيطان اإلسرائيلي والوضع الخطير في القدس المحتلة، رد العربي
  .ة للقانون الدوليلالستيطان واضح، واإلجراءات اإلسرائيلية األحادية منافي

  4/1/2012، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
  

  "إسرائيل"تهويد القدس سيكون سبباً في زوال : نجاد .56
أكد الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد أن مخطط الكيان الصهيوني الرامي  : ستار ناصر-طهران 

لهادفة إلى إنقاذ هذا الكيان والهيمنة على المنطقة،  للسياسات االستعمارية التهويد القدس يعد استمراراً
وفي لقاء مع رئيس لجنة . مشيراً إلى أن هذه الممارسات ستسهم في تعجيل اقتراب الكيان من نهايته

الصداقة البرلمانية التركية الفلسطينية في البرلمان التركي مراد ييلديريم، شدد نجاد على أن القضية 
  .األساسية في المنطقة والعالم برمتهالفلسطينية هي القضية 

وأكد رئيس لجنة الصداقة التركية الفلسطينية أن القضية الفلسطينية والقدس قضية مشتركة بين طهران 
  . أن الكيان وصل إلى نهاية الطريق ونهاية الظلم واالحتاللوأنقرة، مؤكداً

  5/1/2012الخليج، الشارقة، 
  

   القدس عاصمة موحدة للكيان المحتلإلعالنالعملي  التصدي إلىالريجاني يدعو : إيران .57
 علي الريجاني  بشدة مشروع تهويد القدس . داإلسالمي اإليرانيدان رئيس مجلس الشورى أ :طهران

 رؤساء البرلمانات في إلىفقد بعث الريجاني برقية  . عاصمة موحدة للكيان الصهيونيوإعالنهاالشريف 
جل الحيلولة دون تهويد القدس أاعتماد ترتيبات وتدابير ضرورية من  إلىمختلف دول العالم، دعا فيها 

ن أكد الريجاني أو . عاصمة موحدة للكيان الصهيوني الغاصبإعالنهاالشريف، ومعارضة مشروع 
  . القدس الشريف عاصمة موحدة للكيان الصهيوني المحتلإعالنيران تدين بشدة مناقشة قانون إ

  4/1/2012، طهران، كيهان العربي
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  "إسرائيل"نرفض التعاون مع : المصري األصالة حزب .58
معاهدة السالم تأييد عادل عفيفي وجود نية لالمصري نفى رئيس حزب األصالة :  محمد القماش–القاهرة 

أن إلى " لجريدةا" في حوار مع أشار، و"إسرائيل"، مشدداً على أنه يرفض التعامل مع "إسرائيل"مع 
  . المنوط بها التنسيق معها في إطار االتفاقيات المبرمة بين البلدينوزارة الخارجية هي الجهة

  5/1/2012الجريدة، الكويت، 
  

  تركيا تسقط طائرة تجسس إسرائيلية: التركية" طرف"جريدة  .59
 الماضي سبتمبر/  التركية النقاب، أمس، عن إسقاط الطيران التركي في أيلول"طرف"كشفت جريدة 

 إسرائيلية كانت تقوم بعملية تجسس على المنشآت العسكرية التركية في  من دون طيار"هيرون"طائرة 
سبب سقوط طائرة "وأشارت الجريدة إلى أن  .موقع كركهان التابع لمدينة هاتاي الحدودية مع سوريا

التجسس اإلسرائيلية يعود الستهدافها من قبل الطائرات الحربية التركية، الن القوات التركية نشرت 
  ."اريخ هوك في الموقع العسكريبطاريات صو

  5/1/2012السفير، بيروت، 
  

   في أسواق الجزائرإسرائيليةضبط مالبس  .60
 حجزت مصلحة األمن الجزائرية كمية ضخمة من المالبس النسائية، إسرائيلية المنشأ والصنع، -السبيل 

 أن الشخص الذي سوق لهم بأحد المراكز التجارية بمدينة الوادي، وفتحت تحقيقاً مع التجار الذين أفادوا
ال "أنه  الجزائرية" الخبر"صحيفة لوذكرت مصادر  .السلعة يقيم في بلدية عين البنيان بالجزائر العاصمة

يستبعد وجود شبكة دولية أدخلت المالبس اإلسرائيلية إلى الجزائر عن طريق التهريب، وأن عناصرها 
  ".منتشرين في عدة والياتيتلقون تسهيالت ومساعدات من جانب تجار جزائريين 

  5/1/2012السبيل، عّمان، 
  

  تدعو الطرفين لتحقيق السالم الدائماألمم المتحدة : بعد لقاء فلسطينيين وإسرائيليين بعّمان .61
أعربت االمم المتحدة على لسان امينها العام بان كي مون عن تقديرها لـدور الملـك                :  بترا –نيويورك  

الجتماع بين المفاوضين الفلسطينيين واإلسرائيليين امس االول في إطـار          عبداهللا الثاني في تسهيل عقد ا     
ودعا بيـان صـادر عـن       . بيان اللجنة الرباعية للشرق األوسط في الثالث والعشرين من أيلول الماضي          

االمين العام الليلة قبل الماضية الطرفين إلى انتهاز فرصة االجتماع للعمل باتجاه حل دائم لنزاع الـشرق                 
 . سط مطالبا الطرفين بمواصلة العمل إلنشاء قوة دافعة إلى األمام نحو السالم الدائماألو

  5/1/2012، الدستور، عّمان
  

 االتحاد األوروبي يدعو الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى مواصلة جهود السالم .62
جهـودهم  حضت وزيرة خارجية االتحاد االوروبي كاثرين اشتون الفلسطينيين واسرائيل على مواصـلة             

ال يـزال   «وأكدت اشتون في بيان ان االتحاد األوروبـي         . في االردن » الواعدة«للسالم بعد مفاوضاتهم    
 .كما أعربت روسيا عن ترحيبها ببدء المباحثات. »ملتزما بالكامل كل ما يمكن ان يسهم في حل الصراع

 5/1/2012، الدستور، عّمان
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  لقرن الحاليحرب غزة أبشع جريمة في ا: بروفيسور نرويجي .63

الحرب على غزة بأنها كانت أبشع      » مادس جلبرت «وصف البروفيسور النرويجي    :  سمير حمتو  -غزة  
وأسوأ جريمة ترتكب في القرن الحالي، وأنه كان من المفترض أن تتم محاكمة قادة وجنـود االحـتالل                  

اء بمدينة غزة حـول     جاء ذلك خالل محاضرة له في مشفى الشف       . الذين شاركوا في ارتكابها بشكل عاجل     
وأوضح أنه ومنذ انتهاء    . وتجربته مع حرب غزة التي تواجد خاللها في القطاع        » عيون على غزة  «كتابه  

الحرب زار العديد من الدول في العالم والمدن الكبيرة في الواليات المتحدة األمريكية، وأوضح لهم حقيقة                
ائيلي، وما رآه من قتل األبرياء وتحطـيم        ما حصل من هجوم خالل حرب غزة من قبل االحتالل اإلسر          

  .للبنية التحتية وتلويث الجو والماء والتربة
وأضاف أنه نقل صورة األطفال والنساء وما تعرضوا له من جوع وحصار ونقص في الغذاء أدى إلـى                  

 أسـابيع   3إصابة أعداد كبيرة من األطفال بفقر الدم، وكيف كان وضع المستشفيات والجرحى على مدار               
  .من الحرب

وشدد على أنه أخذ عينات وصورا لبعض من الجروح واإلصابات التي سقطت خالل الحرب للتعـرف                
  .من خالل فريق مختص على نوع األسلحة التي استخدمها االحتالل، مؤكداً أنه تبين بأنها محرمة دوليا

 إياهم باألبطـال، وقـال      وأثنى على شجاعة األطباء وتحملهم للمعاناة الكبيرة طوال أيام الحرب، واصفاً          
أخبرت جميع األطباء في النرويج والدول األخرى أن من يريد أن يتعلم عن جراحة الحروب فليـذهب                 «

  .»ويتعلم في غزة
  5/1/2012، الدستور، عّمان

  
  ثالثة وفود أجنبية تزور خيمة اعتصام النواب المقدسيين .64

، التي زارت خيمة اعتصام     ة ثالثة وفود أجنبية   استقبل النائب محمد طوطح والوزير السابق خالد ابو عرف        
أمريكـي كنـدي يابـاني      " وقد ضم الوفد األخير وفـد أجنبـي متعـدد الجنـسيات             النواب المقدسيين،   

،وأعرب الضيوف عن استغرابهم الشديد لما شاهدوه بأعينهم في مدينة القدس والضفة الغربيـة              "وسويدي
  .مين يخالف تماما الصورة التي كانت في أذهانهمالمحتلة اضافة الى ان ما سمعوه من المعتص

وكان النواب استقبلوا في خيمة االعتصام يوم أمس وفدين ضم احدهما طالب من جامعة كولومبيا مـن                 
قسم العلوم السياسية، وأجاب النائب محمد طوطح عن أسئلة الطلبة التـي تركـزت حـول األوضـاع                  

ضاع الخارجية وتأثير الربيع العربـي علـى األوضـاع          الفلسطينية من مصالحة وانتخابات وحول األو     
الفلسطينية، اضافة الى تأثير الهجمة الشرسة للمؤسسة اإلسرائيلية بإصدار قوانين عنصرية منـذ العـام               
الماضي وتطبيقها مما يؤثر بشكل كبير على الواقع الفلسطيني رغم التوقعات باالستفادة مـن التغيـرات                

  .العربية القادمة
  4/1/2012، 48طينيو موقع فلس

  
  عبر يوغندانوب السودان  ج دولةإسرائيلية تصل أسلحة: صحيفة االنتباهة .65

تسلَّمت استخبارات الجيش الشعبي ووحدة األمن الرئاسي في دولـة جنـوب            :  هيثم -  جوبا -الخرطوم  
االستشعار السودان أسلحة إسناد حربية وكمية من أسلحة المدفعية وعدداً من الراجمات وأجهزة للرصد و             
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ووصلت الشحنة عبر الحدود لداخل جوبا بعد عبورهـا األراضـي           . الحراري مقدمة من دولة اسرائيل    
ووقع ضابط استخبارات يحمل رتبة العقيد يدعى لوال على بوليصة التسليم من االسـتخبارات            اليوغندية،
لحة مقسمة على ثالث جهـات،      إن األس » اإلنتباهة«وقال اللواء ملوال مانق بقوات الثوار لـ        . اليوغندية

  .منها جزء لقوات مني أركو مناوي وأخرى لجوبا وثالثة لتحالف كاودا
  5/1/2012صحيفة االنتباهة، السودان، 

 
  "محمد الدرة" تنظر في قضية تسجيل استشهاد فرنسيةمحكمة :  سنة11بعد  .66

ن، عن استشهاد الطفـل     بعد أحد عشر عاما على ريبورتاج أعده الصحافي الفرنسي، شارل أندرال          : غزة
الفلسطيني محمد الدرة في غزة، تنظر محكمة التمييز الفرنسية منتصف الشهر المقبل في هـذا الملـف                 

  .المثير للجدل، الذي يتعلق بصحة اللقطات التي عرضت عنه
، ومصوره الفلسطيني طالل أبو رحمـة       2-ويتعلق النزاع بتحقيق أجراه أندرالن، المراسل الدائم لفرانس       

  .، في األيام األولى لالنتفاضة الثانية2000سبتمبر / أيلول30ي قطاع غزة، في ف
رغم محاوالت والده حمايته خالل إحدى العمليات العسكرية في غـزة،           )  عاما 12(واستشهد محمد الدرة    

وقد أثارت اللقطات التي عرضت جدال حول مصدر إطالق النار الذي أدى إلى موته، واحتمال أن يكون                 
  .طع مركبا، بحسب ادعاءات ألشخاص مؤيدة إلسرائيلالمق

 على مدير مؤسسة ميديا ريتيغز، فيليب كارسينتي، الذي قـال           2-وفي مواجهة االتهامات، ادعت فرانس    
  .، بتهمة التشهير"الريبورتاج مفبرك"إن 

قـه فـي    مارس بحسن نية ح   "وبعدما أدين أمام المحكمة االبتدائية، اعتبرت محكمة أخرى أن كارسينتي           
، وقررت إطالق سراحه، لكنها لم تبت فـي مـضمون           "لم يتجاوز حدود حرية التعبير    "، وأنه   "حرية النقد 
  . فبرا/ شباط14 الحكم، وهذا ما ستنظر فيه محكمة التمييز في 2-واستأنفت فرانس .الريبورتاج

 14/1/2012، وكالة سما اإلخبارية
  

  2012تباين اقتصادي بين الدول العربية في  .67
 وسط غموض يسود أجواء المنطقة بسبب المتغيرات 2012تستقبل الدول العربية عام : ري عزامهن

الجذرية التي تشهدها بعض البلدان العربية وتزامنها مع أزمة الديون السيادية التي تواجه االقتصاد 
ين العربي وإزاء هذين الوضع. األوروبي وضعف معدالت النمو في العديد من الدول المتقدمة والنامية

  .والدولي، يتوقع لالقتصادات العربية أن تسجل معدالت نمو متفاوتة تبعاً لخصوصية كل منها
فجوة كبيرة بين اآلمال بغد أفضل والواقع على األرض، إذ أن عوامل » الربيع العربي«ظهرت في دول 

رؤوس األموال عدم االستقرار أدت إلى عزوف القطاع الخاص عن االستثمار، أضف إلى ذلك هروب 
وتوقف المشاريع أو تأخرها، وتراجع السياحة وتشدد المصارف في اإلقراض واتهام العديد من الذين 

كل ذلك أدى إلى ضعف النشاط االقتصادي خالل المرحلة . تعاملوا مع األنظمة السابقة بأنهم فاسدون
واليمن وسورية والبحرين االنتقالية وزاد من مشكالت البطالة، وسجلت كل من مصر وتونس وليبيا 

  .2011معدالت نمو منخفضة إذا لم تكن سالبة لمعظمها خالل 
، إن لم تكن سالبة، في الدول التي شهدت 2012ويتوقع لمعدالت النمو االقتصادي أن تبقى ضعيفة عام 

 2.5انتفاضات شعبية، ويقدر أن تسجل الدول العربية غير النفطية نسب نمو قد تصل في المتوسط إلى 
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، على أن يبقى النمو سالباً في سورية التي لم 2011 في المئة عام 1.5 مقارنة بـ 2012في المئة عام 
وستظهر تداعيات األزمة األوروبية في شكل واضح على الدول . تكتمل فصول االنتفاضة فيها بعد
ذهب إلى أوروبا  في المئة من صادرات تونس والمغرب والجزائر ت60العربية في شمال أفريقيا، إذ أن 

 في المئة من تحويالت اليد العاملة في الخارج تأتي من 90 في المئة من إيرادات قطاع السياحة و80و
  .أوروبا

ويبرز احتمال أن يتراجع النمو االقتصادي في الدول التي قادت االنتعاش االقتصادي العالمي خالل 
ازيل وتركيا وتايالند وغيرها، إضافة إلى نمو السنوات الثالث الماضية، بما فيها الصين والهند والبر

، وبقاء معدالت النمو بطيئة في 2012سلبي في أوروبا، على األقل خالل النصف األول من عام 
أضف إلى ذلك ارتفاع إنتاج كل . الواليات المتحدة، ما سيؤدي إلى ضعف نمو الطلب العالمي على النفط

سلباً على أسعار النفط التي يتوقع أن يكون متوسطها السنوي من ليبيا والعراق كلها عوامل قد تنعكس 
 78، و2011 دوالراً عام 95، مقارنة بـ 2012 دوالراً لبرميل خام غرب تكساس عام 85في حدود 

  .2010دوالراً عام 
ويبقى السعر المتوقع لهذا العام أعلى من السعر الالزم كي تتعادل إيرادات السعودية مع نفقاتها، والذي 

ويتوقع لنسب النمو .  مليون برميل يوميا8.8ً دوالراً للبرميل لمعدالت إنتاج في حدود 70يقدر بـ 
االقتصادي في دول الخليج أن تتراجع بعض الشيء بسبب انخفاض حجم إنتاج النفط، غير أنها ستبقى 

ي المئة عام  ف5.2، و2011 في المئة عام 6.7 مقارنة بـ 2012قوية عند معدل أربعة في المئة عام 
وها هي دول الخليج تضع موضع التنفيذ موازنات توسعية لهذا العام مدعومة بأسعار فائدة . 2010

ويقدر أن . عالمية ومحلية متدنية لتعوض بذلك الضعف المتوقع ألداء النشاط االقتصادي للقطاع الخاص
، بسبب 2011في المئة عام  6.8، مقارنة بـ 2012 في المئة عام 3.7ينمو االقتصاد السعودي بنسبة 

 في 3.3االنخفاض المتوقع في حجم إنتاج النفط، في حين يقدر النمو في اإلمارات هذا العام في حدود 
  .2011 في المئة عام 3.9المئة بعدما كان في حدود 

  ما عدا سوق قطر إذ ارتفع المؤشر بنسبة بسيطة2011وجاء أداء أسواق أسهم الدول العربية سالباً عام 
 في المئة، في 49 في المئة في السوق السعودية و3.0 في المئة، وتراوح األداء السالب بين 1.12لم تتعد 

ويحتاج . 2007السوق المصرية، وانخفضت أحجام التداول إلى أقل من عشر ما كانت عليه خالل 
لعالمية التي عصفت تحسن أداء البورصات العربية إلى عودة االستقرار بعد االضطرابات اإلقليمية وا

باألسواق العام الماضي، ويالحظ أن أسواقنا واكبت االنخفاض في األسواق المالية العالمية وقد تجاريها 
في االرتفاع أيضاً إذا ما بدأت األوضاع االقتصادية العالمية تتحسن كما هو متوقع في النصف الثاني من 

  .2012عام 
م أسعار األسهم المدرجة قريبة من قيمها الدفترية وكل ما تحتاجه والمسألة ليست مسألة تقييم إذ أن معظ

أسواقنا اآلن هو عودة الثقة ووجود استثمار مؤسسي محلي من شركات تأمين وضمان ومؤسسات 
وإذا سيطر االستثمار المؤسسي على السوق، وطبقت . حكومية وشبه حكومية يكملها االستثمار األجنبي

لتداول والحوكمة الرشيدة على الشركات المدرجة، وارتقي بالقوانين إلى الرقابة المطلوبة على ا
المستويات العالمية فستتعمق األسواق وتزداد أحجام التداول فيها وتصبح محط اهتمام المحافظ 

  .االستثمارية العالمية وسيتشجع كثير من الشركات العائلية المربحة إلى إدراج أسهمها
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د البراقة التي ترفع سقف التوقعات، فالحقيقة أن األوضاع قد تسوء خالل على الحكومات تفادي الوعو
فعلى الحكومات أن . المرحلة االنتقالية قبل أن تتحسن وأن نجاح السياسات المنوي تنفيذها قد يتطلب وقتاً

تضع خريطة طريق واضحة وإطاراً زمنياً يظهر متى ستتحقق النتائج المرجوة، ففي حين يمكن معالجة 
كالت الفساد اإلداري والمالي وتعزيز الشفافية وتأمين الحد األدنى للحماية االجتماعية ومساندة مش

األعمال الصغيرة والمتوسطة خالل فترة زمنية قصيرة نسبياً، تتطلب سياسات التحول االقتصادي التي 
. ظهر نتائجهاتوجد فرص عمل منتجة وتقضي على الفقر وتعالج مشكالت المديونية، وقتاً أطول كي ت

فإدارة توقعات الناس وخصوصاً الشباب قد تساعد على إقناعهم التحلي بالصبر وتقبل التضحيات على 
  .المدى القصير للوصول على وضع اقتصادي واجتماعي أفضل مستقبالً

  في الشرق األوسط وشمال أفريقيا» دويتشه بنك«رئيس مجلس إدارة 
  5/1/2012، الحياة، لندن

  
   السياسيالحصارتركيا تكسر  .68

  يوسف رزقة. د
لقد وفى الرجل الـشجاع     . تركيا تكسر الحصار السياسي الظالم، وتقدم حماس وإسماعيل هنية إلى العالم          

رجب طيب أردوغان بوعده أن يقدم حماس إلى العالم كحركة تحرر وطني محبـة للـسالم ال كحركـة                   
  .إرهابية كما تقدمها الصهيونية واإلدارة األمريكية

ا كسرت الحصار السياسي باستقبال رئيس الوزراء في مقر إقامة رئيس الوزراء، ثم فـي مجلـس                 تركي
البرلمان التركي، ثم في اجتماعه مع األحزاب التركية كافة، بدًءا بحزب الشعب الجمهـوري، وحـزب                

  .السالم الديمقراطي وحزب الحركة القومية، وحزب العدالة والتنمية، وحزب السعادة
ءات الحيوية معانٍ عديدة، على رأسها إعالن تركيا وباإلجماع القومي أن الحصار علـى غـزة                لهذه اللقا 

  .يجب أن ينتهي، ألنه ال مشروعية قانونية له ويتنافى تماًما مع األخالق وحقوق الشعوب
صيل كانت اللقاءات الرسمية والحزبية دافئة، ووجدنا المسؤولين كافة وقادة األحزاب أيًضا قريبين من تفا             

  .الحياة الفلسطينية ويؤيدون حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير
. تميزت اللقاءات بملفات متعددة على رأسها القدس واالستيطان والمصالحة والحصار وإعـادة اإلعمـار             

لى سنكون دائًما إ  : نحن ندعم فلسطين بالمظاهرات وبالمواقف، وقال     : وقال لنا األمين العام لحزب الشعب     
  .كل كفاح وطني سينتهي بالنصر إن شاء اهللا: جانب الفلسطينيين، وقال

حزبنا مع كفاح الشعب الفلسطيني، وزيارتكم لحزبنا مهمة        : وقال لنا أمين عام حزب السالم والديمقراطية      
ـ       . وعميقة جًدا، والصمود هو الحل الوحيد للتغلب على الظلم         ة وقال لنا األمين العام لحزب الحركة القومي

وجميع أطياف السياسة في تركيا     . الشعب التركي حساس نحو فلسطين، ونتابع عن كثب كفاحكم        : التركية
  .تؤيد طلبكم في األمم المتحدة
سفينة مرمرة لم تصل غزة ولكن غزة ها هي تصل إلى           : سعدت جًدا بقولك  : وقال مخاطًبا إسماعيل هنية   

يارتكم مهمة جًدا في هذا التوقيت، لقد حصلتم علـى          ز: وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية     . مرمرة
  .إجماع تركي لدعم قضيتكم من خالل زيارتكم للمعارضة، كل ما في الحزب ومبانيه ينبض بحب غزة
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نتابع فلسطين منذ أكثر    .. كلما زاد ظلم الظالمين، كلما قصر عمرهم      : وقال لنا األمين العام لحزب السعادة     
هـذا كفـاحكم    ..  عاًما من أجل االتحاد اإلسالمي ومن أجل فلسطين        42فح  زعيمنا أربكان كا  .. من قرن 

  .سيؤول إلى النصر
أحببت أن أنقل وبإيجاز بعض ما قاله قادة األحزاب التركية ليدرك شعبنا الفلسطيني أن لـه فـي تركيـا       

ياسية أشقاء وأصدقاء عاهدوا اهللا ثم عاهدوا أحزابهم وشعبهم على نصرة فلسطين كل وفق رؤيتـه الـس                
واالستراتيجية، المهم أن األحزاب تختلف في ما بينها في السياسة الداخلية والخارجيـة ولكنهـا تتفـق                 

  .وتجتمع مًعا وتدعم الحكومة في موقفها من فلسطين
إن بالغة األقوال التي انفعلنا بسماعها وأعجبنا بها لترقى إلى بالغة المشاعر واالنفعاالت التـي خيمـت    

امة للقاءات الحميمية وكلنا أمل أن تترجم الحكومة واألحزاب األقوال والعواطـف إلـى              على األجواء الع  
  .أعمال وأحسب أن هذا قد بدأ وسيتقدم إلى األمام بشكل أفضل

كانت زيارة إسماعيل هنية والوفد المرافق له لفلسطين كافة، للقدس والضفة وغزة والشتات ولم تقف عند                
الق، ولكنها كانت شراكة في العمل الفلسطيني اإلقليمي والدولي مـن           غزة، ولم تكن ضد أحد على اإلط      

أجل تعزيز البناء الفلسطيني وتوحيد الجهود الفلسطينية وما تقوله التسريبات العبريـة وتـردده بعـض                
المواقع التي تكره حماس وفلسطين بأنها ضد عباس فهذا من باب الحسد والفتنة وحرف المـسيرة إلـى                  

  .مشاكل جانبية
لزيارة ركزت على قضايا الشعب الفلسطيني الكبرى في الصراع مع المحتل وأكدت على حقوق الشعب               ا

الزيـارة كانـت    . في الحرية وتقرير المصير ولم تتطرق الزيارة إلى أيٍ من الخالفات السياسية الداخلية            
تخفت جانًبا عن   وطنية عامة بامتياز وكانت روح الشعب وروح القدس متقدمة على الروح الحزبية التي              

  . إرادة وقصد لصالح الوطن الكبير فلسطين وفلسطين التي تجمعنا مًعا وتسعنا كلنا مًعا
  4/1/2012، موقع فلسطين أون الين

  
  علينا اإلمساك بها سريعاً..  لحظة القدسإنها: القدس في خطر .69

  أحمد قريع
ية على القدس أرضـاً وشـعباً، تراثـاً         تزداد يوماً بعد يوم حدة الهجمة اإلسرائيلية االستيطانية العنصر        

  .وحضارة، تاريخاً وثقافة، بهدف تهويدها وأسرلتها، وتزوير تاريخها وانتزاع روحها
يحدث هذا السعار االستيطاني غير المسبوق في كل حي من أحياء المدينة المقدسة، وفي كل قريـة مـن     

ها وفي كل مسكن من مـساكنها، بكـل         قراها، وفي كل شارع من شوارعها، بل وفي كل بناية من بنايات           
  .الوسائل واإلمكانيات

وفوق ذلك كله تواصل إسرائيل سياسة إرهاب الدولة لترويع المقدسيين وتضييق سبل العـيش علـيهم،                
لدفعهم ومن ثم دفع مؤسساتهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية لمغادرة المدينة المقدسة إلـى              

  .ن وقرى الجوار التي تقع خارج نطاق القدس األسيرة والمحاصرةرام اهللا، أو إلى مد
ولتنفيذ مخططاتها هذه، تمارس سلطات االحتالل االستيطاني اإلسرائيلي كافة الوسائل والسبل واألساليب،            
بما في ذلك سياسة المصادرة، والتهديد وهدم المنازل، والقمع والقتل والسجن واالعتقال واإلبعاد، فـضالً      

ض الضرائب، وضرائب االرنونا والغرامات، وذلك لالستيالء على األرض والممتلكات، وبنـاء            عن فر 
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المستوطنات والتوسع فيها وبناء المعابر الدولية على جميع مداخلها، وإقامة جدار الفصل العنصري حول              
  .القدس، تمهيداً لعزلها كمقدمة لضمها واالستيالء عليها

الممارسات الجائرة، عدوان سافر من غالة المـستوطنين والمتطـرفين،          ويترافق مع كل هذه السياسات و     
خصوصاً على المسجد األقصى والبلدة القديمة وقرية سلوان ورأس العامود والشيخ جراح ووادي الجوز              
لهدم المنازل وتغيير المعالم والمصادرة وتكثيف االستيطان والبؤر االستيطانية، ومن ثم إقامة ما يسمونه              

وآخر االدعاءات التي صدرت عن وزارة الخارجية االسرائيلية والتي هـي بمثابـة   . »المقدسالحوض  «
الدعوة لحرب دينية، هي وقاحة التشكيك بحقيقة اإلسراء والمعراج ويدعون أن المسجد االقصى لم يكـن                

  .قائماً قبل االسراء
جر والمقدسات في القدس، وهذا     يضعنا هذا االستهداف اإلسرائيلي الممنهج لكل من اإلنسان والشجر والح         

السعي المحموم إلخراج الكتل البشرية الفلسطينية من حاضرة القدس وزيادة عـدد المـستوطنين فيهـا                
كما حدث مع مخيم شعفاط وسمير اميس وكفـر         (لإلخالل بالواقع الجغرافي والديمغرافي للمدينة المقدسة       

وقرى شرق القدس، ومنطقة معاليـه أودمـيم        عقب، وضاحية البريد والرام، وقرى شمال غرب القدس،         
وغيرها، ناهيك عن القوانين العنصرية التي تناقش في الكنيـست اإلسـرائيلي، نقـول إن هـذا                 ) E1و

االستهداف المركز يضعنا نحن المخاطبين به جميعاً، فلسطينيين، عرباً ومسلمين، وجهاً لوجه مـع هـذا                
 مرأى قوم كأنما أغشيت منهم األبـصار، فيمـا النـداء            الذي يجري في مدينة القدس تحت أنوفنا، وعلى       

  .الصادر من قبل المدينة المقدسة المحاصرة األسيرة يطبق اآلفاق، وال من مجيب هنا أو هناك
فهل تاهت فينا الرؤية، وتآكل الحس بالمسؤولية، وبات فيه األلم والهوان، واالتكال على الالشيء يتصدر               

من عتبة الدار إلى غرفة النوم، والقوم على حالهم سادرون في النقاش القديم             المشهد، فيما الحرائق تنتقل     
حول جنس المالئكة، بعيداً عن المخاطر الداهمة، نتلهى عن المخاطر التي تتهدد المدينة المقدسة بفـرك                

حظـة  اليدين تارة، وبتكرار التعاويذ تارة، لعل األخطار المحدقة بنا تذهب هكذا من تلقاء نفسها فـي الل                
مع أن الخطب الذي بدأ كبيراً يكبر أكثر فأكثر مع مرور الوقت، والخطر الذي كان داهماً مـن                  . األخيرة

  .الوهلة األولى يواصل هجومه الضاري مع كل طالع شمس جديدة
بكالم آخر، فإن القدس التي أفردنا لها أبلغ الكالم، وأهرقنا في سبيلها حبراً غزيراً، واحتفظنا بهـا فـي                   

 الذاكرة طويالً، تدخل اآلن في مرحلة الخطر األكيد، تكاد أن تطمس فيها صفة القـدس العربيـة                  خزائن
االسالمية المسيحية المعروفة، تستباح جهاراً نهاراً على قارعة رصيف يمر عليـه أشـقاء ال يـأبهون،                 

ي أذنيه، في   وأبناء عمومة الهون، وجمع غفير من العشاق السابقين، كل يشيح ببصره، ويضع سبابتيه ف             
  .مشهد ال يصدقه عاقل وال مجنون

نحن اليوم في خضم هجمة إسرائيلية ال تذر، تطال روح القدس، تحاصر ما تبقى من نبض ضئيل فـي                   
قلبها المتعب، تستأصل شأفة الحياة من جسمها العليل، هجمة ترقى إلى مستوى عملية تطهير عنـصري،         

 إلى مستوى جريمة اإلبادة العنصرية المرعبـة، وذلـك          من وزن جرائم حرب، أو جرائم ضد اإلنسانية،       
  .نظراً لشدة المقارفات المنهجية الجارية ضد حاضر هذه المدينة، وضد مستقبلها في المدى المنظور

بـل هـو   . ليس الوقت وقت قرع الجرس الذي لم يعد له رنين، وإطالق صرخة بال رجع في واد سحيق               
ن المالئم للنفير، إنها اللحظة المواتية إلعادة الكر من جديد، إنهـا            على العكس من ذلك كله، هذا هو األوا       

لحظة القدس التي علينا اإلمساك بها بيدين قويتين قبل أن تذهب سدى وتضيع في زحمة اآلجال المؤجلة                 
  .والمواعيد التي ال تأتي أبداً
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االنتقال عاجالً ال آجالً من حالة      ما أود قوله بكل إيمان وثقة ودون مراء وبال أي انفعال وبال تردد، علينا               
الدفاع المتهافت عن القدس، إلى وضعية الهجوم المنسق جيداً، المتتابع المراحل، المتراكم النتائج، في كل               
ما يتصل بحاضر المدينة المقدسة، ويخص هويتها الحضارية، ومكانتها الدينيـة، وإرثهـا اإلسـالمي،               

ي قلوب وعقول ماليين العرب والمسلمين والمسيحيين كافـة،         ومركزها التاريخي، وموضعها الوجداني ف    
  .جاعلين مما يجري في القدس عنوان كفاح شعبي دبلوماسي سياسي اجتماعي اقتصادي، شديد التركيز

علينا أن نكف عن اللعب الحذر على خطوط التماس، والجري بال طائل على أطراف الملعـب الفـسيح،                  
اء المسؤولية على هذه المرجعية التي ال تعمل إلى تلك التـي ال تعمـل               مرة باللوم والتالوم وأخرى بإلق    

كذلك، علينا االستدارة بالكامل من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم بدءاً بأنفسنا وتقويم أعمالنا فـي القـدس                  
 وأن  ومن أجلها إدارة وصموداً ودعماً وكفاحاً لنتمكن من التقدم، واالشتباك المخطط مسبقاً أمام المرمى،             

نحسن عندها التسديد، وتسجيل النقاط الثمينة في مباراة تكون فيها القدس أو ال تكون، ونعود في نهايتهـا                  
  .أهالً لهذه المنازلة الكبرى، ولهذه المدينة العظيمة المقدسة

إذ بالرغم من مركزيتها الشديدة لنا نحن الفلسطينيون، فإن القدس في واقع األمر ليـست مجـرد مدينـة                   
ينية هامة جداً وباذخة، وال هي فقط العاصمة التي ال عاصمة غيرها لدولة فلسطينية مـستقلة، بـل                  فلسط

هي فوق ذلك كله حاضرة عربية إسالمية ذات قداسة ال تعادلها سوى مكة والمدينة، مدينـة ال يختلـف                   
اربها علـى   عربيان اثنان على أزلية عروبتها، وال يتجادل مسلمان أو مسيحيان في مشارق األرض ومغ             

  .هويتها الخالدة خلود الرسالة المحمدية، ورسالة سيدنا المسيح عليه السالم وجميع الرسل واألنبياء
على هذه الخلفية العريضة عرض السماوات واألرض، ينبغي لنا أن نعيد قراءة اللحظة المقدسية النازفة،               

 أوزارهـا الثقيلـة أكتـاف ماليـين         على نحو يعيد إنتاج مدخالتها وتبعاتها، كمسؤولية تشترك في حمل         
المخاطبين بهذه اللحظة قبل أن تتسلل من بين أيدينا وتضيع، كما ينبغي لنا أيضاً أن نعيد موضعتها فـي                   
قلب جدول أعمال الدول والحكومات والبرلمانات واألحزاب وسائر القوى االجتماعية، المتدافعة في هذه             

ربية جديدة، واستنهاض طاقات جماهيرية كامنة، علـى إيقـاع          اآلونة التاريخية النادرة، لجالء صورة ع     
  .الربيع الديمقراطي العربي المبشر بزمن جديد

وهكذا، فإن ما أود طرحه على الرأي العام الفلسطيني، ووضعه بين يدي الفـصائل والقـوى والنخـب                  
امها مبادرة هجوميـة ال     السياسية وقوى المجتمع المدني، هو القيام بمساعٍ رسمية وشعبية في آن معاً، قو            

يشوبها االرتباك، إلعالن مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين في الوقت ذاته، بمثابة العاصمة الـسياسية               
الرمزية والدينية والثقافية لألمة العربية، وفي الوقت ذاته إعالن القدس كعاصمة روحية لألمة اإلسالمية،              

خارجية في كل من الدول العربية واإلسالمية، لتتحمل        على أن يتم عرضه وإقراره على مستوى وزراء ال        
مسؤولياتها السياسية والدينية واألخالقية والمالية واالقتصادية والنضالية تجاه المدينة المقدسة وحمايتهـا            

  .من هذه الهجمة اإلسرائيلية العدوانية الشرسة الخطيرة فعالً
اسياً على إدعاءات وزارة الخارجية اإلسرائيلية حول       ذلك أن هذين اإلعالنين من شأنهما أن يقدما رداً سي         

مكانة المسجد األقصى عند المسلمين، ومن شأنها أن تشكل كذلك رداً سياسياً يعادل التوجه اإلسـرائيلي                
بإعالن القدس عاصمة للشعب اليهودي، وينطويان في الوقت ذاته على سلسلة من المسؤوليات المترتبة،              

 سبع وخمسين دولة تشكل في مجموعها مجموعة من أكبر المجموعات الدوليـة،             تلقائياً، على عاتق نحو   
مسؤوليات من طبيعة عملية ملموسة، ليس أولها وجوب تعزيز خط الدفاع األول عـن المدينـة ودعـم                  
صمودهم، وهم أهلها، وإنما كذلك القيام بحملة دبلوماسية واسعة النطاق لكبح جماح عملية تهويد المدينـة                
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وأسرلتها، ومنع عمليات التطهير العرقي وسرقة هويتها، وبالتالي نقلها إلى األولوية األولى على             المقدسة  
  .جدول االهتمامات العربية واإلسالمية

وال تتوقف هذه الرؤية الهجومية عند حدود طرح قضية القدس على المرجعيات العربية واإلسالمية فقط،               
لمانات العربية المدعوة بدورها إلى اتخاذ مقـررات مماثلـة،          وإنما تتعدى ذلك إلى بسطها بين يدي البر       

ووضعها موضع اهتمام قوى الحراك العربي في مسيراته واعتصاماته شبه اليومية، كقـضية ال يمكـن                
إسقاطها من حساب الشعوب العربية الساعية إلى نيل حرياتها وديمقراطياتها وكراماتها، خصوصاً عندما             

  .ا كامالًً، وتعاود عما قريب تنظيم سلم اهتماماتها الوطنية والقوميةتمسك هذه الشعوب بمصيره
إنني وأنا أدعو إلى مثل هذه المبادرة الهجومية، التي ينبغي إسنادها بحراك جماهيري فلسطيني، وبخطة               
عمل مدروسة جيداً، وممولة على نحو أجود، للدفاع عن مدينة القدس ودعم صمود أهلها، سـواء أكـان                  

انب السلطة الوطنية أو من جانب سائر الفعاليات االقتصادية الفلسطينية أو الدول والحكومـات              ذلك من ج  
والمنظمات األهلية ومنظمات المجتمع المدني العربية واإلسالمية، فإنني آمل أن تنال هذه المبـادرة مـا                

ن زمن المعركـة    تستحقه من نقاش جماهيري، ومن اهتمام رسمي، لعلنا نتمكن في ربع الساعة األخير م             
الجارية على حاضر القدس ومستقبلها، من استرداد الزمام في هذه اللحظة التي أسميها لحظـة القـدس                 

  .بامتياز
على هذه الخلفية، فإنه يمكن اعتبار قرار اللجنة التنفيذية األخير حول القدس، الذي يـدعو إلـى تعزيـز      

ألمم المتحدة وتوحيد المرجعيـات الفلـسطينية،       الصمود والمواجهة الشعبية والتوجه إلى مجلس األمن وا       
قراراً جاء في وقته المناسب، على أن تتم ترجمته في جملة من الخطوات العملية الملموسـة، اآلن اآلن                  

  .وليس غداً أو بعد غد
  .فهل من مجيب؟ اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد

  5/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   العبثيةاللقاءاتعودة  .70
  مجد عرارأ

إال ” إسـرائيل “منذ ستة عشر شهراً ونحن نسمع من القيادة الفلسطينية أنها لن تعود إلى المفاوضات مع                
استيطانها المجنون في الضفة الغربية، وأن توافق على مرجعية عمليـة           ” إسرائيل“بعد أن توقف هذه ال      

ن الجانبين برعايـة اللجنـة الرباعيـة        فوجئنا قبل أيام بأن لقاء سيعقد في عمان بي        . ” السالم“لما يسمى   
خرج من القيادات الفلسطينية من يقـول إن اللقـاء لـيس مفاوضـات وإنمـا                . الدولية التي ولدت ميتة     

عقد اللقاء كما كان مقرراً، وخرج مـن محـيط الوفـد            . استكشاف آفاق وإمكانية استئناف المفاوضات      
الحدود والترتيبات  “ على تسلّم وثيقتين فلسطينيتين عن       وافق” اإلسرائيلي“الفلسطيني من يقول إن الجانب      

كان منذ رئاسة بنيامين نتنياهو حكومة الكيان يرفض تـسلّم أي           ” اإلسرائيلي“وبما أن الجانب    . ” األمنية
المهـم أن كـل هـذا لـيس         . وثيقة فلسطينية، فإن اختراقاً عابراً لجدار االحتالل والعنصرية قد تحقق           

  .مفاوضات
اللقاء إن الحديث واألجواء التي سادت خالل االجتماع كانت إيجابية وتركزت على حل الدولتين،              قيل بعد   

الذي وعد  ” اإلسرائيلي“وأن الجانب الفلسطيني قدم تصوراته عن قضيتي الحدود واألمن وتسلمها الجانب            
  .ست مفاوضاتأيضاً هذه لي. بأنه سيقوم بدراستها خالل األيام المقبلة ويقدم تصوراً مقابالً 
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مـصيرية فـي أي     ” إسرائيل“استعرض سلسلة من النقاط التي تعدها       ” اإلسرائيلي“قيل أيضاً إن الجانب     
من الحدود والترتيبات   ” اإلسرائيلي“تسوية مع الفلسطينيين، وأنه سيعرض في وثيقته للقاء المقبل الموقف           

. ن كان جاداً وناقش القضايا على محمل الجـد          وقيل إن لقاء الطرفي   . األمنية رداً على الوثيقة الفلسطينية    
أطلقنا مبادرة جادة تستهدف إطالق مفاوضات بين الجانبين تناقش جميع قضايا الحل            “أحدهم قال بالحرف    

  إذا كانت هذه ليست مفاوضات فماذا يمكن أن تكون؟. ” النهائي
المفاوضات المفرغة التي لم تحقق     هناك في الساحة الفلسطينية من ال يكل وال يمل من الدوران في دائرة              

أية نتيجة إيجابية مهما كانت صغيرة، لكنّها بالمقابل منحت االحتالل الغطاء الذي يريده لالستمرار فـي                
مخططاته التهويدية في القدس المحتلة ومشاريعه االستيطانية في كل الضفة الغربيـة، وفـي مواصـلة                

هذا فضالً عن حاجة االحتالل دائماً إلى       . ن خلف القضبان    حمالت القتل واالعتقال وقمع األسرى المنسيي     
المفاوضات لكي يوحي للعالم بأن هناك عملية سالم، األمر الذي يتيح له االختراق ونسج العالقـات مـع     

  .الدول التي ال تجد حرجاً مادام أصحاب الشأن يفاوضون
وقت يشهد مخططـات اسـتيطانية      عودة هذه اللقاءات، حتى ال ينزعج أحد من تسميتها مفاوضات، في            

يومية ومشاريع تهويد متسارعة في القدس، وبعد عناد فلسطيني استمر ستة عشر شهراً، يطرح العديـد                
  .من عالمات االستفهام

الذي استوجب وقف التفاوض، لم يتغير إال باتجاه التصعيد والتكريس، فإن           ” اإلسرائيلي“إذا كان السلوك    
التفـسير  . على استئناف اللقاءات تعني أن الموقف الفلسطيني هو الذي تغيـر            موافقة الجانب الفلسطيني    

الوحيد، أن هناك في الجانب الفلسطيني من يريد القول إن المصالحة الفلسطينية التي تم وضع األسـاس                 
ج اإلجرائي لها ستتم على األساس السياسي الذي تمثّله القيادة الفلسطينية المتنفّذة، وبهـذا يكـون إخـرا                

قد التحقت بمشروع أوسلو الـسياسي، وهنـاك العديـد مـن            ” حماس“المصالحة على اعتبار أن حركة      
  .مما يصب في هذا االتجاه” حماس“التصريحات الصادرة عن 

ليست مستعدة لتقديم أي شيء، ولماذا تقدم       ” إسرائيل“لم تكن المفاوضات طوال عشرين عاماً مجدية ألن         
ن أن تدفع أي ثمن؟ لكن األخطر في هذا النهج هو أنه يميع الحالة ويحولها               مادامت تأخذ كل شيء من دو     

وإذا كانـت   . ” خالف ال يفـسد للـود قـضية       “من صراع على األرض ألجل الحرية واالستقالل، إلى         
  .المصالحة ستتم على هذا األساس، فيا لنعمة االنقسام

  5/1/2012، الخليج، الشارقة
  

  !!.. األخيرالمشهدحذار من  .71
  *جمال زحالقة. د

يبدو الرد اإلسرائيلي األول على المتغيرات في العالم العربي أمنياً بامتياز، ويـشمل زيـادة الميزانيـة                 
العسكرية والشروع بإجراء تعديالت جوهرية على اإلستراتيجية األمنية وعلى النظرية األمنيـة للدولـة              

لعالم العربي خطراً داهماً ودائماً على أمنها وحتـى         إسرائيل بالمجمل ترى في الديمقراطية في ا      .  العبرية
على وجودها، لعلمها اليقين بأن الشعوب العربية معادية للمشروع الكولونيالي اإلسرائيلي وللممارسـات             
اإلجرامية بحق الشعب الفلسطيني، ولن تستطيع أي حكومة عربية منتخبة ديمقراطياً أن تتجاهل مـزاج               

  .عب فلسطين ولحقوق شعب فلسطين، وليس لها إال أن تقف ضد اسرائيلالشارع العربي الداعم لش
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في خطابه األسبوع الفائت في الكنيست اإلسرائيلي، أعلن بيبي نتنياهو أن حكومته ستبحث قريباً زيـادة                
 وقال نتيناهو بـأن   .  الميزانية العسكرية استجابة لما اسماه التحديات اإلقليمية الجديدة التي تواجه إسرائيل          

في اقل من عام سننهي بناء السياج األمني على الحدود          : "وأضاف" واقعاً جديداً في مصر والعراق    "هناك  
أما بالنسبة للعراق فالحال هناك يمكن أن يشكل تحديات إلسرائيل من الشرق، لم نواجههـا               ... المصرية

ني وإلى ليبيا، التي قال بـان       وتطرق نتنياهو في كلمته إلى الخطر النووي اإليرا       ."  خالل العقود األخيرة  
أسلحة خطيرة تهرب منها، وخلص إلى القول بأنه في الواقع الجديد ال بد من زيادة ملحوظة في الميزانية                  

  .العسكرية
دون ,  مليون دوالر للميزانيـة العـسكرية      200قبل أسابيع، أقرت لجنة المالية في الكنيست زيادة بمبلغ          

قي الهدف منها غامضاً، ووعدت وزارة األمن اإلسرائيلية بتقديم شـرح           أعطاء أي تفسير لهذه الزيادة وب     
 مليون دوالر مـن     400بعد ذلك بمدة وجيزة، جرى تحويل مبلغ        .  لهذا الطلب في موعد الحق لم يحدد      

معظم الزيـادات   .  فائض ميزانيات الوزارات المختلفة، مع اإلحجام عن إعطاء تبرير لهذه الزيادة أيضا           
 العسكرية هذا العام كانت غامضة الغرض، وقد تكون هذه مؤشرات إلى إن هناك مخططـاً                في الميزانية 

  .ما يجري اإلعداد له، وربما تكون التصريحات المختلفة هي للتغطية وليس للتلميح
 مليار دوالر، هذا    2 بلغ مجمل الزيادات في الميزانية العسكرية اإلسرائيلية حوالي          2011مع نهاية العام    

ت الذي دار فيه نقاش حامي الوطيس حول الحاجة لتقليص الميزانية العسكرية لتمويـل مطالـب                في الوق 
فـي  .  المتظاهرين المحتجين على تفاقم األوضاع االقتصادية واالجتماعية للطبقات الوسـطى والفقيـرة           

ة العسكرية  الوقت الذي كثر الكالم عن تقليص ميزانية األمن لصالح اإلغراض االجتماعية، كانت الميزاني            
  .تتضخم بالتقسيط لعدم لفت االنتباه خارجياً وداخلياً في اسرائيل

يمكن إحالة كل الزيادات في الميزانية العسكرية اإلسرائيلية حتى نهاية العام إلى مالئمة الميزانية إلى ما                
وية  فـي    هذه الزيادات هي إضافة فوق اضافة، إذ ان هناك زيادة سـن           .  تعتبره إسرائيل تحديات جديدة   

، التي أوصت بزيـادة الميزانيـة       "بروديت"الميزانية العسكرية مستمرة منذ سنوات تبعاً لتوصيات لجنة         
 مليـار دوالر    3 مليار دوالر خالل عشر سنوات أي ما يقـارب زيـادة             30العسكرية اإلسرائيلية بمبلغ    

ات األمريكية، التي يدفع بعـضها  سنوياً، وتقتطع هذه المبالغ من ثمار النمو االقتصادي ومن زيادة المعون          
  ".القبة الحديدية المضاد للصواريخ"مباشرة وبعضها من خالل تمويل مشاريع خاصة مثل مشروع 

لم يفصح نتنياهو عن حجم الزيادة المرتقبة في الميزانية العسكرية، لكنه في المرات التي تحـدث عـن                  
دة ويحدد مخاطر جديدة من قوى بحجم مصر        تقليص زادت هذه الميزانية، فما بالك حين يتحدث عن زيا         

وإذا بلغ مجمل الزيادة الفعلية في الميزانية العسكرية اإلسـرائيلية فـي            .  والعراق وإيران وحتى سوريا   
فإنـه مـن    ) ثالثة مليارات زيادة مستمرة وملياران زيادة جديدة      ( مليار دوالر    5، ما يقارب    2011العام  

  .م الجديد أكثر من ذلك بكثيرالمتوقع أن تكون الزيادة في العا
لعل االستنتاج اإلسرائيلي األهم من المتغيرات في العالم العربي هو أن ما سمي بمعسكر االعتـدال قـد                  
تصدع تبعاً للتطورات على الساحات العربية في مصر وفلسطين واألردن والعراق، وحتى ليبيا وتـونس               

قرار في إسرائيل ينطلقون من فرضية أن إمكانيـات         من هنا فإن صناع ال    .  وعلى الساحة التركية أيضاً   
المواجهة العسكرية قد زادت، وحتى لو بدا أنها تقلصت على المدى القريب فإن احتمالها زاد على المدى                 

" شعب قوي وجيش قـوي واقتـصاد قـوي        "كل هذا ينسجم مع نظرية نتنياهو حول        .  المتوسط والبعيد 
  . تسوية وبال سالمكضمانة لدولة قوية تستطيع العيش بال
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على مدى سنوات ساد في النخبة اإلسرائيلية اعتقاد بأن دولة قوية تستطيع أن تقدم ما يسمى بتنازالت من                  
دولة قوية ليست بحاجـة     "نتنياهو يقول عكس ذلك وهو أن       .  اجل السالم، وهي قادرة على صنع السالم      

قد .   إلى تسوية وان المخاطر زادت ولم تتقلص       بلغته هو يقول بأنه ال توجد إمكانية للتوصل       ".  إلى سالم 
يكون هذا األمر صحيحاً، بمعنى انه ال يمكن ألي عربـي وأي فلـسطيني أن يقبـل بـشروط نتنيـاهو              

، التي تعترف بإسـرائيل كدولـة يهوديـة     "دولة نتنياهو الفلسطينية  "التعجيزية للتوصل إلى تسوية وإقامة      
، وبال تفكيك المـشروع     67 القدس، بال حق العودة، بال حدود        مع إسرائيل بال  " سالم"وتعيش بما يسمى    

  .االستيطاني
هي وصفة للحرب وليست وصفة للسالم، من هنـا         " دولته الفلسطينية "نتنياهو ليس غبياً، وهو يعرف ان       

الزيادة في الميزانية العسكرية، التي هي الدليل األوضح على النوايا اإلسـرائيلية، أكثـر بكثيـر مـن                  
  .حات الجوفاءالتصري

المسدس الذي  "المسدس الجديد الذي يضعه نتنياهو على الطاولة يذكرنا بما قاله انطون تشيخوف من أن               
والمـشهد اإلسـرائيلي األول، الـذي       ".  يظهر في المشهد األول ال بد أن يطلق النار في المشهد األخير           

يج يجب أن ال ينسينا أنـه بعـد        تعرض فيه ميزانيات عسكرية جديدة ومسدسات جديدة، بهدوء وبال ضج         
حـذار مـن المـشهد      : المشهد األول هناك مشاهد عديدة وهناك بالتأكيد مشهد أخير، وتبعاً لتـشيخوف           

  ...األخير
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  !من تواصل العرب الدروز؟" ى العظمإسرائيل"لماذا تخاف  .72
  *النائب سعيد نفّاع

قرار النيابة العامة اإلسرائيلية تقديم لوائح اتهام ضد ستة عشرة شيخا من رئاسة لجنة التواصل الوطنيـة                 
وضد النائب سعيد نفاع على خلفية زيارات التواصل إلى سورية ولبنان، هو قرار غريب أخذا باالعتبار                

غالق الملفات ضد كل من زار سورية ولبنان من أناس عاديين ومن نواب برلمان تـم                انتقائيته، بمعنى إ  
فقط على النائـب نفـاع وأعـضاء        " التكالب"التحقيق معهم، وعدم مساءلة اآلالف ممن زاروا سورية و        

  .اللجنة
ـ    سانية، لـم    وبقية أبناء شعبهم وأمتهم على خلفيات دينية أو مذهبية أو حتى إن            48التواصل بين عرب ال

ذلـك ال   " الديماغوغية-البروبغندية" عندما تطلّبت مصلحتها     1948-تقطعه إسرائيل وسنوات قليلة بعد ال     
التواصل طبقا لذلك لشرائح وأفراد ومنعته مـن        " منحت"تواصل لدول معادية في قاموسها وال لغيرها، و       

ع ما يسمى شتاتهم دون قيود اللّهم إال عنـدما          شرائح وأفراد من األقلية الفلسطينية، ومنحته طبعا لليهود م        
من نافل القول أن هذا التوجه كان في سياق سياسات المؤسـسة لتفريـغ األقليـة                 .تطلّبت سالمتهم ذلك  

الشريحة الوحيدة التي منعت عنهـا كـل أشـكال          . الكامن بها على الكيان الجديد    " الخطر"الفلسطينية من   
فقبل النكبة وقيام إسرائيل اعتاد العرب الدروز في أماكن تواجدهم سورية           التواصل  هم العرب الدروز،      

ولبنان وفلسطين االلتقاء أربع مرات في السنة في أحد األماكن المقدسة، مرة في سـوريا وأخـرى فـي           
وعلى المستوى اإلنساني يتواصـلون إذ أن       . فلسطين ومرتين في لبنان، يتداولون في شؤونهم ويتعبدون       
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ظروف تاريخية ال توجد تقريبا عائلة عربية درزية غير موزعة بين البلدان الثالثة، وانقطعت هذه               بحكم  
  .األواصر بعد النكبة

لكن األهم أن المؤسسة وعبر سياستها ضرب وحدة األقلية الفلسطينية انفردت بأضـعف حلقاتهـا وهـم                 
ن اإلعفاء مـن الخدمـة العـسكرية         كما هو معروف م    1956العرب الدروز والشركس، واستثنتهم عام      

المفروضة بالقانون على كل من يحمل الجنسية اإلسرائيلية وبضمنهم الفلسطينيين، ومارست عليهم علـى          
  .مدى السنوات سياسة عزلة داخليا وخارجيا، جاء مشروع التواصل ليضرب هذه السياسة في الصميم

هل : ز السؤال عنوان هذه العجالة محورا بعض الشيء       قيل الكثير وكُتب الكثير في هذا السياق، ولكن يبر        
تخاف تواصل العرب الدروز وطنيا ومذهبيا وإنسانيا، ولـذا رأت أن تحـاكم             "  النووية -الدولة العظمى "

  !ممثليهم دون خلق اهللا؟
 جهـاز   الحقيقة التاريخية أن الشريحة الوحيدة التي يدير شؤونها حتى الحياتية حتى اآلن فـي إسـرائيل               

المخابرات العام هم العرب الدروز، والبينات كثيرة ويكفينا الحضور الكبيـر لرجـال األمـن جلـسات                 
تجذّرت عند المؤسـسة اإلسـرائلية      . المحكمة العليا التي بحثت حينها طلب لجنة التواصل في الموضوع         

" زعماؤهـا "وضـع   " قبيلـة "قناعة لم تستطع مع السنوات تغييرها ورغم تغير العالم، أن العرب الدروز             
أنفسهم في خدمة المؤسسة كما أن المؤسسة وضعت نفسها في خدمتهم، لتبقى هذه القبيلة كما أرادوا لهـا                  

ـ    كاعترافهم خنجرا في ظهر أبناء شعبها وأمتها، والطريق هي في إشباع الزعماء وإبقاء              48فعال بعد ال
  .لرمق ليس إال، لكن حتى هذا شح مع األيامالناس في عوز ال يكفيه إال هؤالء ولكن إلى حد سد ا

كان الجديد في العقد األخير أن أفراد القبيلة تململوا وبقوة ضد الزعماء وبالتالي ضد المؤسسة واتخذ هذا                 
التململ شكال جديدا لم يخطر على بالهم، أال وهو تحطيم جدار العزلة والتواصل مع فـضائهم الـوطني                  

عندما لم يستطيعوا وقف هذا المارد المنطلق بالترهيب والتخويـف، حـاولوا            والقومي وحتى المذهبي، و   
وعندما فشل ذلك فشال ذريعا كان ال بد مـن التـصعيد،            " زلمهم"مواصلة مشروع التواصل ولكن طريق      

زيارة دولة عدو والمساعدة علـى      (وجاء التصعيد بتقديم لوائح االتهام في البائن من المخالفات القانونية           
اعتمادا على مخبـرين لقّنـوهم     ) االتصال بعمالء أجانب  (والتلفيق وبالذات ضد النائب نفاع      )  الزيارة هذه

  .أقوالهم
ما كان للمؤسسة أن تُقدم على مثل هذه الخطوة لوال عنصريتها وأذرعها الممتدة بين ظهرانـي العـرب                  

ذرع قد تكسرت وفي طريقها إلى      الدروز، ولكن جهلها وجهلهم بلغ حدا أن تُعمى بصيرتها عن أن هذه األ            
القطع ولن يشفع ال لها وال لهم ال التّهم وال المحاكم، وقد شب القوم عن الطوق، وراح الزمن الذي قبلوا                    

  .فيه التعامل معهم كقطيع للحلب والنطح
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